w

pW

K!;I~

Drzwt W~zynetonu
otwa~te prwd Mazowieckim
WASZYNGfON. WClOUI. w B o!ym Domu odbylo silll oILcjotroo
c!"~mO"\'o pow to:'oiO pt....,.ro TadellSlo MOlo.'ecki.go.
gołciO

W,:ojqe

G~Ofg.

pfet)d .. nt

powiedl.oł,

JUELCE-AADOM C ZWARTEK, !! MA RCA l", Jl. NR Ił (1:1!98) RO K XLI

• lubek IIleka i własna kaBapka • Mało
la schabowe!!D • O. tego lateresu trzeba

CENA 'M 7,ł.

,.,I.u", III',",r"o,no po 10,. b, konium.nt móg l ." nim zjełć
. I amonn... Zgodn •• l nO''III'q 10111000 posaki p_in·
r dol\ beuni41n,ch, CI wi4C mleclIl,c:h. nobi%wych
'" ko id,m rorie b710 kiedyj. A cilisiojł
o

..... odrenio. Bary mlecIne sq de·
licytawe. gdy1 ich dz-olołna'ć
nie Jest "ostowiono no osjq9ni~·
ci. duiego zysku. Budillt poń.
Ilwo pokrywo wprowdzie clęić
wydatków lwiqzo"ych z ulrz1'
moniem tych lokali. lec, nIelo,
letn" od tego PSS musi dopła·
cot do Interesu.
Botem mleCln.,rn. który ma
noj ""~lm. obroty. jest ,.Turys·
tyczny" prty ul. lelOll.ej, Duże
InOCl~n e mo dobro
loItalizo·

ponad 1500 wypadków, tj. o
~,~ proc. w1t:cej nii w roku
poprzednim. Wczba osób, które ponlo~ly śmiert wzro~llI; o
lU proc. O prawie 28 proc.
w:~eJ bylo rannych. Najwlę
~J
wypadków u-i-l'tnl.lo w
Kielcach. bo at 519, W 0,-

DOKO-óOiCZENIE NA STR. :.

gronl•

dlo
pn..,ulolcJ
polostołych
pOlhtw
Europy
WKhodnlej.
..Dlatego musi sili! "om udoc I
w:en... ie tcrk .lilii Ilorol." , pow:edz.ial su:1 rlądu poIlI"ego.

dąłeniu do demo-

~l~;jl~!~od~~~~~n~~:!!?;

dopłaca ć

cjo loldodu - b: ;s ~o d"c)lr.a
PKP. Jak twie/dt, 1c:ero,.. I; , ~(~1l
1i . en!Ąw

Julio CrwortOSI,

ni tJ

brokuje, tylko w I-ltym br. r.o
samych potrovootk rr.:eczn,:h
11'1'1'1 li. lCon.u
menc; muszą jeic po:.;I~1 no
stojąco, ole do wyboru mo;:')!ol
to 18 ,odtojów lUp (m.In. mo·
utargowano 46

kOlon

I m!ltkiem, krup,Iik, kol
i 30 dn':9i~h da,i (ple·
z kapustq
l
Qr'ybaf!:,

puśniok)

rog1

knedle z truskawkami, kotlet
mielony), nie mó .... ;,..;; lut o da·
nach sniodooioW/Ch, deserod\'
"Opojoc.h. P~,~y obiod mo;'·

DOKO:\C.i.t::'<I"; "i',\

Slłł.

:

Komitt:tl/
obI/u. IU.:/de
zojrn,ujq budJ,(ftki po bUL'}
PZPR. Tu j ówd:de gcnpodarują jut na p04'lc.'z.;h"t
nowe! du.'o T<1:::11 wk/",;zd
ni! poprzedni wiojdc;e:,.

Romitel[}
komitetach

W

Mogq ,oble na to po:::wo·
l;t, Qd}/t [/Darde Te"l.Ill1 gTII

ekonomicznej nie dotuczą
nowej czolowej .illl. Kol_
dll prch:klt jut dobrll. bil
komitetlI njlf placilu C:::"II-

a.:u.

Są

U:O;I

\ -PRł'!SS

2. ••. \ d" .;l._ ..... ! _
kin Ih~ ~ l:;lI.

T.

,lo..1bd.\\sU 'WU,J .. J 0'1_'"

~: t:,<l i(~U. łeb, włelne
C":~:'I wyg:".jdJoł w .;;.k.o-

ła~:l

·c".1;.;e:n'e

-

P;e;",.~

Inae~I!J.

tn,.

lekc}e

Rolnik
R

OLNICY jut

lIa

na

kurniklC'h w IWQ}eJ wsi. krad0llc kliT)'. 3 lutel:o wrn z 14l\'tnl~ tórkl! znalul ,i~ w lesie
w pobliżu wsi Kupimien: w Im.
Q()waraów. Jak ..... )'nlka z ml_
Iic)'jn ...,1I raportu bU"c d:r.!e .....C:ll)'n( po twany I dUł6I1C. limuIii d.., czynu nle~dne~o. ProPr t~t'
tyro~"-'

kur .. tor rpjonow)' w

(IU~)

,. II'~ klrlrc; ~. l:r"lIuh'c

c!.o,:')' lbr..iu Jurkow.kl za'.\'lU: s ..·Lui~ SL( na medal. Tak
bylo l t1:71 ra~m. W sali almna tycz.Zlej ~b)"lo ilę wiele
pamy-;Io·.... )ch tmpret prowa_
dr.onych pruz mIodzie!. Mln.
mial m-e,). c~ turniej szacho_
WT,
w
kt6rym plerwf>ze
skrLj'pce cral n3Jlep~z,. ukol sl.3chLta Andu.d Suwcuk. Ro~tal on ..!\ymuJtan_
kę" z na".1cl.yc!elaml.
Wiele
rado.:kl pn.y~pon)l,. wybory
ml.tc3 ,;kol,.. A calcU pn:yozd,Jb:onu jp:e·yem I tańcamI.

::a,.

(bk)

w~i:i~~"t.I~I~.~~~~".r~~odia~

Pł~rwsz a

!!~~~~r~~~~~r~cc J~~~I~~~ ...ii

ofiEra

pn:epra",t.~ się na dl"Ul~ .Iror-.;
ale .I ł Jtlrt':;.yło mu t}lko do
poro.,. lalCW\l. WW~I. tutaj

r..::tpoI.c.;.liwle macha~ct'co rękoma ..... id1lIlJlo lO po ru oslltnl.
Zwłoki -wyło .... looo.
(_I)

leWoe lIa

lJOpl./'R"(o.

Do,k~ch

w n.ldomlll

N .. jwi.t..H~ r.~\'l ,·h.-l1.1

trzy.. si, za

~~~I

pola. R()Zpoc,~h sIewy
ows.a. WI()~f1ą pl:lOU)e IHę
za~lat
KieleccLytńle
100
l~· •. hektarów zbUt
j<.f)'ch.
""",,,'.~I

)o.)-

lidI,: ~ - m6wl mtt ltac ~
wa Dt;:bslu, dyrektor II 1.0
Im. Marli KonGPn!clr. 1el
W'
R:.domiu. _ Natomlarot d.llr,,",
cZf!śt dnia od~ah.łm1 cal1r.>wl _
cie w .. yac:~I"
AnlG:"~Jo"..1
nkDlne,nu_
A ,amiJrUjd .." .. Jtonopnkk!e;" prac~!e ...}"Jtlku·NO akt)wn:e. Op;e:,.,l;.~a nl,.!t G:a.brleb S:afr.. niee l prLot ...·od:ll-

t'.

kąpieli

nawozy, ś rodki ochrony r oślin, ziarno siewne,
a nawet cz ęści zamienne. Tylko, te ...

sprz ęt,

areszt

obec"1Ch

ces Po',kj w

pt.!e",rOlC,)N-li:JTly W·IY·,e,.

wQbet' r«yd,. wisly.

ich

-robow:qlOI filii dUolal roo rtl'i:l
"n~ł Europy, .. kt6reJ • pel·
ni z-op.-wo!o'le będą
bllIpie-

tilIt

X1l.\t.o&owal

co~h".

ltIu$i miel prowo glow-. Pre _

u~ńs.tW':)
wS:YS'lcich
poń,tw
cu,opejJk'ch I ich podstawowe
p-ewo do be,pie<;lne) egq<s-

chętnych

lencjl w

t;:e:~e~;~~7Y o!~:.\ls:e ~:k'_

wzięcia!

Tanie bary bez

Fot ,.

te

~;;;i:e;:,~ ;r~~orch"O~kl:

P ISMO CODZiENNE

WYDANIE l

BUlh

t;~q~~~h'U~;~ ~C;Cioch PoI~~

Kukurydza TOs.rlqt ~,j.de 03
l ty.;. hl/;. ziemniaki 03 71 tt· .
bUTukami cukrl) ..... ~·ml o~, .eje
.;i<; ~,5 tys. ha. Warlo t~ki.e
dodat, ie cłdt:ki lalodr.ej !.i _
m!e
d.)ł' ''cma1c
prz«rwnly
:boi:lI; ozime. w plantacjach
nie zanotowano t.adnych strat.
Muina by miet nadl.ieJI;:. te
tegorQCzne w:ory bl;:drj d"brl.'. Ale laklej 1l3dl.llfi. nle<te_
ty. mlet n:e mama. bo .... iem
Jut dLiJ wiadomo. i.e zi~ mia
n ic Cttrzyrn.a d.l:'lateezneo j d,łW-

lo.l n!lWOww m~lo!raln,.ch. Do
k: .• llc:, !'.Iteio na Kielc-cc-LytniC
",lnicy k<..lp~l: 1.17,4 ty,!. ton

hav.'o:.Vw :.:a ~t"C:tl\;clwem
Cm:n"yci"r :op •• ;.;I,:ietni. SlXIra
,:upa ~v·· , ,łJ." &a;.,pa.truje "lę
w kil a:"t:Vltul UcLp3$rednlo
1.% t.::lktad.)-N p:oJukcyjnych lub
prLY
l,
-<:1 pc-i.redników
w-pólp: .. ::-oaJ .~~'rh z Labryka_
mi Mwo:t6W. Ale j:.kkolw:ek
by licz)"ł. Wy łl':IflO Ich mniej
nli. w ubiegłych Jatach.
Wapnowanie ~leb wykonano
za.ll.'d··....;e w 50 procentach w
.;t<l:>unku do Utlowneło pla-

..

nu.

B:or-Jc pod u....-a łt;: w1sokle
Cel\y irodków ochrony r<)li-
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kieszeń

lin spodziewat ~Ię motna, te
rolnlC1 nie uopal..rlĄ l'ię w
d03tQt.ecUle Ich Iloki. Nle_
w:elk;e ie,t tnki.e u-illtere~o
wan;e kupnem kwallClkowa~
nego %lama siewnego. dające
go, Jak wjemy. !:waranc:jl; dobrych plonów. Mimo te "Centrala Nasienna'" w Kielcach
je:;t w stanie do~larcl)"t ~
trzebnfj !Iośt ziarna 5ie~,o,
pll.lnlatorzy kupili dolychcZ-as
zaledwie 27 ton
j(;czmlenia
jarego. UJ ton 0\.... 811 I H tun
p'zenlc)". Ta niewielka ilolit
5prt.Cda.~)"ch na..J.on. jet.t I<kut_
kie~n wy soklth ce~.
DOKOSCZE\\IF. NA STIl. ,

SJ...OWO

stROSA. !

Konselacja
20

~~~if1Jwedo:~!~lr:

nUfflIC&llej lim1 Pfeu. RSW .. polkal 5ię z. udu.
tora.ml nac:eln)·ml pzcl
I
cz.asopltm, IworZ-:łCych robotnic", lPÓłdl.klnię. Było 10
.pot.\anie w tym f tonie u-o
pewne Mtalnle. Ou<'ń wczdDleJ rz<Id wll;rorryl na dro«
prO'Wldtlt<,ą
do
1Id"l.'u-nla
,.molocha". Mimo Ul podano
kawę,

l

colę

~muo""·ł.zankę",

bylo ImUIM. Zdaniem preu.. TabkO'W",klqo najmniej %
powodu dlJuenia. RSW Ih\le.
bo ,lnqt mwl, gdy-, Itlka ~
pohtyc:ma wola IlJdd .prawujqc1cn wmdzę. Ze łm:!,?t
clą RSW jednak llłCXJ' się bard7.o powatne t.a,rot.enle dla
loWw ty!dęcy
dtlennlkany,
drukarzy,
f.Pft'jaUl:t.ów rfnDych prore jt, M6wl li( o ma.-zynach, klo ilac:.h i 5Kllil)ce
Plltom.!a.d ... o,6Jł o luduach: ,dl.ie p6jdl&, co ~ą
robit, % cLf'Co będą t,li! To
DiQlo Me obchud:f, Jest łG
podeikle c.;.,)·$to IhllinowoJc ..,
Ow przywódca "'Ia&nie ~Itł
m6wIt: li. pewn:t nGnllUJan_
c:j~: "U MI lud~~j mnoto!",
To nLe jedrny łlad łoWita
r:rzmll. MlD, min. Ambrotla
J Hall - wedle
Zbitnlewa

Smierć

czyha

OOKOIQCZESJE ZE 5TR. 1
tro"w"cu bylo Ich 1?3, 90' Busku 148, w Koń,kkh 11e,
Na)c:a:.ę~tna
prz.yczyna W7padlców, to nJewlaklwe uchowanie Ilę ple$zyc:1l na jeldni, oastępn:e pijani Itle.fO'oN-

e1. nadmierna

pt~oU.

prawidłowe

nl.-

wyprU:dzanie ~
raz. wymun4n. pierwutń
dwa prujudu,
Du~ r.IIvounie dla ruchu
,lwanajq plei!. N,e wykazują taduej
cl1~J'Plln)'. Szc:leI~nnie niepokoi brak odpowiecWa1noJci roddc6w, bąd.t opic!kun6w
powrlQ.wi.aj.!Cych
IWOje pociech,. bez opiekL
Kiclcch mlllcja &int.en~,.tl
kowala IW01ą duałalnoU. W
ub. roku ujawnlollo oc61em
ponad
Ul' tys, ..... ) krocze6
drołOwych
l czt'Jt) mandatem ukara,no ponad 64 Iyl,
w)'krocun, a wobec lUe pr~
wadzących p"Jaidy VI ~tanle
nił!trletw~cj.

s>• .,.,!.:,!Jlow kwto

~

S4RP nie

UkrT'i.IIi. .:e ~ pod oibn..r~
mim nad.Yflem
pr~·odn.l_
~IO ,..&olidou'nOŚCi" I pollów OKP, ale tet i ...enh w
rolę bard:w po}etnle. Jch rOI_

fDOWl

przed"l1a .... ic~Ia"tl

l.

!idRP, a t.a.Ir.te

l k:ercrNnic:lwem RSW prt.)'pGlIlIlnaly )I.

11:0 11WO ,..-ubtc:lną'" dyplalnację IIpcawi.m-=l pne& bGtiw&-

lu; WbfarWnO'Yo'IC&a. Zbi&:n~""
S~ml .. tko"·~ w)'%l\ał n3wf't,
te )ako hll>toryk ,..owad111
barodao dokładne 1'I,)tatll:l
%
tych rouOOw. Zebrał podobno bolaty tn3:~ial do k'lą!
ki o tym, jak Pohta wc::dr~
wal.,t od ."temu tou,litam__
Ih do de:no.krat)"czną:o boi·
\\lCw;ck~

dr~ą..

Mlłiehłmy

mówił

SiemflltkO'lo'NU - ~
kraj ..., Jd6r,. :z:m.ien4
w
rtron( wsp6lnago eDropej.Jtie'o domu. b:d~ rruejKe na

-

"!Ił

uleu.le:tn1 Jew!cę. Da nlł'u
Jrima lOC}aldcmoltracx, BJ-

Jlłm7 D:ilwni.. Tuie Rl.lej-ęce
będ%.Ir ale dla partii lltrMniet."., które nąd lObie sam
powvJa, SytuacJa SdRP jęli
bilrd.r.o tzudna. ~I. tdyby.łm),
mieli nawet drukować na po...·:.bc2&cb I w
podtiemiu.
rue zre.t.1JnuiemY ze 1W0je,j
niea!ctnokl.

WILNO,
w

~d

%WląDtU

z.

NUWER

LUDU

Slól9l'0JUlr TabJto..... .k1
te!
n,e "klTA,,.1 ~koclimja, Nił!
J~d:,;,(,w;1~m Jie:: _
mO.ll te r%:\d ldecyduje .Ie:: Lak d::l_
k"ee Uamtlt prawo, te nie Jach",,'a n~weł. mlntrDum POlOr(Nt.
Kiedrl ponJGie \aCD
kOlłl-H-Na)C)e. N~

.~

Tanie ba.ay
ooIl.O-Sczr..m ZE STR. J

rnotna .,..

wIem traktow .. ł wiacYlodnie
kOlot. kto tak jew>ll. dep.cu: prnm. R.SW do ko6c:a zachflwa .Pc: .odu:., nie wda łM;
w ładne maloJC"twa. KOl1CCd3
n. ml,llactwa w petnr ju.ł. :ro.tala wyklJplona pav. u"d
PrzccMawi.c:iclc SdRP
Kny~ztof
Janik I Zbi,n~w
Siemłqtkow~kl dndall, te
,prawa lI:once:mu ieA Iypo.
W)'m
pr;t)'kladt>m d l~kuliJi
u.tępcuj. Je t prób., odwr6Ct'nia uwali od konnllrtu J.poIctt..nC:lo. 11. t6r,. Pilrw-ta
na
Ue obecnej pr.ł· ~'kl &o.-pódar-

cU'J.

Ko~j<e w ,ied4.ibic: RSW
wot.cQ"bI A,ma TepU. z.....ill·
z k<)n«rrK':l'I prul c;ale

Ullł3

tycie. Winę za lo. firmy dotyla na barki Stanhlawa CI.
ka, klbrJ - .tri zdani.,., zmarnował CO n.ljrnnld ro'(,
kled,. RSW mot.D.a bylo PU1l ... t.,.,\at do nowej ~y1UiIJcJI.
Nie mial tUlU dla RSW.
Stallbl;aw Ciosek nie c;dpowiedzIal, albowiern w tej kon..&eIac:JI nle ucu:·tn!c:1..) \. A~
bar.ad"tuje w M,JSltwie. 00
Jui. robatę mai

UNIA.·PRESS

Lit...." Ik.ierO"Ml.l do Ko!k""'1 OJ'r1 prote.t
wo)f..k r&dlJCCkicb na terytorium

mobiliUICJą

repub!~1.

WJNDHUK. Sam NIIJO~, d ot,-chczasowy prz.twodn:cqey
OrlanWc)j. Ludu Afryki Poludnlowo-Zacbodnl~ SWAPO,
U).~tal J.apnysiętony jako ptetW5z.y
pre&)'dent lllepocn..:łeJ

Namlbil.
azYM. Paple! lan Pawd n obwinił ktlkudd.li~iole'ni4
komunl~tow za obC!cne ptoblwny IOfpodarue 1 'IlO-

wladze
lenn.

Polł'k!'

Ze

świata-w

skrócie

~p',r<t:ld:z:ono

wnioski o uk:mmle do kolegium, PótnleJ okaUllo .Ię, iC!
Dlełtt.6t~ l tych, kt6rym zabrano prawo j:n,d)', ktdUi w
'ilk najlep. ze "Ildal. Wynlk3
l !.e1l"0, L· naue u~!ilwodaw
.two
drogo ....·e
poZOft.aWia
.. itle do tyczenia.
R.:Ik b!e~lcy n:e UlcLoll ,ię
ltlCu::.łl!wie. baw.ero .... dwlK;b
p:erwu)'ch m cdle::tm wyd:!nylo

51C

Al 160 wypadków

d:oljlw)"ch. w kt6r)·ch z~:n~lo
lotl O!'ób, I M lO_talo tal>ll}·c:!1.
TADF.\;SZ SZ)UDT

Z regionu
We wc:

,.)I.IJ"m iX<:o.k!'CI_Ju

P'ft)'dhHD :GW Z&WID •
C'l<'.b

wU,-u

1~)'%".1

t...JoWID.

K~

I.Idzlal dC:łjl:llri Kle-••
VIII K8J>(I"t'ti

GN"

a.a..luion;nh

d~WlIQ3 IIWl.\,EkU uJ~lI.l(O,,'ano

w~kt'łli • odl1l'C::I""\la,ru oau.~""o.".ml. Kn,.. KU'"\·UOIldol"lkl
OOP
J ••,., P!b\1,lat,
lIn;)iII" otlct'f1!kHo (Xli>
liuf
Jarck., J~n O. . U;. I T.lltu..
".hn"l.. kl. I k"ruu u_aler_
pic
.fall lIupa I K.,..ll>1UI
Ke'4. Wrt:oó'o-llCl tc* - po rl'
p:Cl'W":"v w woj. kld~.11lm _

ot".,","

10 krrTiv

C~}"'l

Bojowr.ll0 Pol.

sklch SU Z')-ujn,.ch na lunod~e,

(n)
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!

NUN.I

NU>lER •

SLOWO

Młodzież dorOdna,
ale słaba
.t atdct,6w
J
:s
.;·I~t

C:l,-rn
~

łll.. .. bu::nkł

:u Ek Pt'rtOw d.,
~ !.vdow\"j

I

Ko:nl\eEduka_
wodl.Oł

{PQd

pr.>!. (; . .ft.la...... Kupl~~IV;(:za.
pa .,\·"I.I:lf10 w r. 19117), uwleń_
c.t.<)(lej ,.Raport:m o , tank> l
k ierun.k ..cb rO';I"4'uJI,.I edukacla nnod,,-... ej", jeM Ift.in. 30
U,W. r3porlćtw tcmal)'C'ZfIlch
c:q>tk~WHIt, li w§ród ncb opat nonr nt 111 Opt.ct' wOIIl'e
pn. ..ZdJ'Q'\\:. cWe1:1 I mirr
cWł'"iy li edukacja" (p.·r. Jeru Kr3łnl~w""l! .. Zd;, wjc~
tak:e jl' l" "Glos ~.Uc:t,.l·:·!'
ski")
Praca ~ u\Y:~ra w:cI e c:~
bw)'ch. a z.a.raam a1.:lrmują
t )'Ch p1IItnr.tct\, chot auto-~'q" &adrU1l:a~ x.e z: braku
pNCnJ' jnyeb m'.'Wd bad,uv.
c&.ych I kr,ter[ow rCo.q)Q.zna_
n la d.aleka Jat od d IIlt<J!la-

N.-u mioJcl4ił1 jelit eodo:->dn'e)u.a.
alJ>bc:ieJ
ck> l~w". l.wla.,u.... Y( milUtEł\, natom.l.ut
je-J ~pr. .l'·
.IDU: ,,,,,dolnośt fll..)'"C"ma.
ni e~W!t,. obo1ta ~
)oI.ci.

ru

Ni~ui

duta

u~bwow';_

noit

mł,ld~f

rob,.

u>b~ • • • I,...ą

tho-

popul.ci' • •

MU·

.... hubl,
W '10 proc'.
powodt>w.awl.ru_ ..A-,
.tUn4" j! .-I\" rkOC-łl ~-łI
tbW, tbGroba bruda,...b . . .' , co
r. talr.Jłt • .,I.der.y Ił w.runlu<'b
pIolNiI!

~f::~~':,\ł

,I

po;II:~m~~~

mGw. UcmlO"łIII'ie ~,y. ~.J
,l'\Ii1\<:~: w r.11M
_ . . oew"cl!. prr.,r,.dkó. Iw

upadAM II.

pctrad4l.~ł\
UlI'I'~.I).,.tb
było 1!ł,;U ......Wy<-hl, tho"'łlnf'fT<:"Ule •• •
t,.m ..-

rob,.

m"ln t"ZMie

odnotow.no

llSO.

dL

,. _I"

,

l1L • •~ ..

W maili

SZ\~TKIE nowe i rcmoc.l.o\·:'.U\~ m:~~o.nia
ła::ienki.
ł~7.imka{'.h .są zwykle .wanny,

naJ"_~::i<'j

I"Ochodzą 7.

M:'ft

:10 t,.L, ..... d ...... rt.ł.It, ...la d,
ty... ,="..en.1~ • t)'$., il~"",,,""
tWot.mi · ok.
tyJ
tot'=ie
Ilurbc14. ł r.I.~..w)"PftoII!'Q:I
Zt,..... ~I~I .....;l,·"..ik.....,..,..

t;ra.
Obawy budz.i. stan ulr()'Wla
Ul

p~1ch:c;ne&o dzl~ I ollodI..e..,., n;e~r.Yld"!łOWanic :S.l,.'toIne

l f.P'.lłec:zne, ui.ywanie nark.ot)"'6w, Ok. • proc. uCUllow
JtlOla o"myc:b t s.tk6t ponadpodstawowych wymaca opieki
paYCh.3tnJW, p6yclIobg6w, a
do 30 prIX'. ' - ('Ip:ul t)edagogó.., 1 P~YcM!ogów, UtUllowie ci UClą li~ !labo, powlaru..l4 klasy, wtwo popadają
w Itonllikt,. f~ nle.zdyseyplitlDWani, ni.! umiej.ll pokanl.....ć trvdno§cl At co P~1
UQeD kOÓC%:łCl SP b,.ł do
~J ile
pn.ystOS<1\l(anT.
.t
kolei 1:J[o1.:l, nuławiona n.
dydakt)il:ę.
nieWi~le
uw.,i
poswi~a rourojowl umysło
wemu noI)"ch wychowank6w,
icb ducł\aoweJ kondYCji, roEbudzeniu
Jn~lektualn"'11lu.
pneclwnie - je-ń )cdnym u
nOcleł powstawarua j poCłę
bi.ania

z.aburr.eń

lIlA.

~,

b\l.d.&lll...

....uli. to .......win.

I~CńlAl.

Da

.,,<Id.,-

(dCtt,.~ce

obawT

'",I~nb

w~l. pt'"ÓClU'lh::.
I rbotobl oczu
do :1:1 pł'O(:..po

od.
nerwlre.

pulatJ!I,
lIo.dpob\łdll_
wolt ~bIwudt4-. ... bur~
roJ.WOJII _bn ..okI, 00p6tronr6J 11"1_1. no wJ
wyliroz-ankl dod.j"", wad,. dóp
ido 5 p.rot -1. boev\. ""7wleII"

ll loł:,.

:!tu~~wa;7~ ~~~~
La llu'w).

Około "' proe.. H. pr.wie 500
cizi.,.. I mUWe;b do II
u ..au.tę p
pf'ZI:'Wlekl.
eMf'J'eb
I nlf1l'l"llIOIłpr._,.eb.
Wir aueunko..,.eb dan,.<-h u-

l7IL

Lat

pnlklr:<lteILI.m \i1l"l.rs1o..ym dllt..
klU('t,.eh Jest mG-2$O tn. d:r.le-

d.

ka1ł1Ctwetn

n.u~u
nKhu
c:borob.\ układu od·

oIt, 50 t,.."

por..
d,ą

Nad

I

/0.

~~!:
;::t

z laoym:!

ludtm.i.

0Ir.

III

nie-

pr.WIdL>wO - d~.,-~ to g r6wBn bl·.-6ów
d~te,,.c:zn,.,Clh
jak I a<;S*rOtllwoiei
posiłk6w.

~~~~6rl~r~:,P":, ~imniej pc>to.... pija ,Ikobol

"fi

r61neJ porrtael Nie bet: anlCW-

~

,odo·
m I

Jedno_

• "O·

loki••
.I~
ę

"O·

le,u"
.iiomi
NRD.

'o,

t~~

~/i

po.

r

bólp,o.
hOd
•

~KA

W pl.nacb Stanic. Kazn.l.m·

mid.rowoir-i,

JaIr. QUtyo. Skar-

if1ko, W,r:hoek. Ottrowier:. Bo-

d7J:Cb6., Cndel" ClI.)' Bałtów.
Nuwy to upotWM alolOOCl mi·

łll>łndJ:om
r~łlonu łwlę:lokrą-.
kj(>,r<). N.d.a.ru a.ię jednak <*azja, b.,- .,..k.ć n. I~b \em.t
lazić tlowych w .don\06d. Oto

piww1ZT

tt'l _ _ y

~I""

nUmRr

kr.jozII ...c:ao-lu·

ryaYC"UU:'fO M1aiaJl.cra\.. J::du1J.a..-.Jl N.todo•• j ..l'wt1.J .w6J
kraf·, pr_-ie .......
~I~
jeR. \ej UCIłct ftł .. IttC'Z1"'""'
n,. lll.6ra ...1,. nad K.mJe-nn:l!.
Ołwl*B 10 wapomnjol"nle Jur>wwa Iwa.nkiewiaa a "Jazdy
do Salł4olDiena-• • WłlUti ar_
t1ft.Yt'ZIIe octu!. motna \ak-

t.,

t'CIIl,.

że

....

Oł)Ow'*lad!

c:aeb Wlt,JI4a

o 1\4;o1oallJ'-

Gombro .... icza

d~· .w·~~ft cr2~;j~
Pfajwfęc-eJ

t.I~

n.kładT

nadrnl ... _

u~,

pned/łUlrie MIłĄ

Ile

Nie I-!piej Da tym Ue wypadaj, badania.tanu zdrowia nauC&1cleU. r6wnle mer·
wicoowartYcb, pnem~lch,
jak ich pode>pi.elcm[, co oe:..,-wik'e, rwtuje
łalr.o6ć naUC'l.&łl:. I atmoderę. w !aklej
afl;: 000 odb)'W&, Z«It~WlI
R.T p!d.goc staje IiI): pnycz,ynq st~. UcmJ.a. Eksperci konn.atu~ li w ~
nym układl.ie anI nIcola, ani
,łutba u1towl.a.. .an! dom. n.ie
S4 w stanie pne!"Wać ieto
zakl~lqo
lm:gU.
komeC%ne
ralem ~ ą :.mian,. l'Idylulne I
... tej dz.i~Unie edukacY1ncj

n,

T~ywLq,ości.

~da.k)

pracoUJitą rzeką

:w~~ t~~~~~~~~~ł>:f.f:

i

lIa·

mlejlc. po....ri~tlCJ

tr.d,e)olll ~lowll101kraln1
lel.llceJ n.d K.lIIOllKln" PQ<."%1n.j~ od neollt,.CUl~J
kaoalnl

knemle">l. puI.:oteJO w KI'RrnlOf łcaeh Opalo..... klch. pOl)rll!'Z
dym.rkl oraJ dokonani. I pt._

,lIpowob.l\)J~ej" budowle
je.t 1411 uspoltc:l.Dlooycb budynków mieukalnych o 3758
miernl!;an4&eb J bli.ko 10 t,.3.
In;e.z..k.Ilłl. w budynka.;h Pl'fwatrlyc:h. Ku..puj.tcy powinni
więc: -'.a:t- po włonJ\1 w kolejkach. A tu nie ma nJr.olG.

wwo

Pojechało "«hę
Iowa _
ru do woj. rWl1oowsldeco,
,dzle ,,,to l'OSl.l.iI domy bu·
dow .. ne pru.:e. rodunT Polonu.;.6w. do ~J- PGUlIll..,k:eco
i. co n1cco do IGełec:kiej CUItuli Materiałów
Budowb·
nyeh. l kQltieocl Willlnl lri4
w m.'<Uln..ie, .. bytu aie ma.

p SYCh ChPQ_

~~~~w~:,~I; ':i~~.~;
=~e:-1:~lrow~tl1~a: ".Id,
..adliwe ołlll>'idl~rUe, ł.~
teb6w,

W ~:=~:W~e 1'~~~;:mW~

D.T aw.ów staRleowddeh 4i pc>

w~,.

ob~u

butl'>i~co

OstNlwca C%7 ktft1eAI!'II:) blisko
!!DO I.l tabr}'ld poł'(.'e'a .. ,.
w
Cm1elowi.. Ten. ktb al. dr>-

'Ii

..... 1l'1U.wKlel~l&IIQb..
.. włe-1k4 Uo4C
ow_

.. a _

e6l1' , :r.naj!U..e nawcl wlIułanil.

o

li:~ Jut~l~r.d~~:n:

.... lo •

,.PoEoaJ ...61

kraj"

słiwn[e fla 0młynów kulvwYCh
regulowane osiatnlo iywą 10lub potwierd.wnym!
przez: bank clekam! a el~~
!rowu!, cementowni I hut. Ale i tak u tych
kllMtów
pl"temy~lowych ł w
handlu
.. Kam~na" ma do odebrania
2.5 miliarda uot,.ch.
.Sam.
je~t winna l mld lo!. W m3f_
cu enercetycy pn.yslaJl
ra_
chunek z.a zu-'J'cle e-ne.rCil ~_
lelr.l.rycznej - QO mln zł. Ko·
poIlnła nadE-/i.lala (bo ma n..d·

:camów:t!n[a -

~-prZf;.t

t6wką

mierne

Ich c:e:la w ... o la w.t:~._ .t_
n,e
B~<Jv.1'l:clwo ma pta·
cif u r la1U:lok - 621 t)"s.

na.

:.:l(K4'.y

lI11Jd,1.ch,

które crot4 I18moz.3pakn:em)
polladpl.anowT tran~rt w~_
gla wy,Dk"kalor}'cwe;o
po

Zimna

leanyrch.
N. "'110 2.I1rIMril wpl,... au.
ut.J .... k.i•• 111..
hol. u~nołt radJ.enl. 110bI. • przee.iwuołdaml. 1Iotll;,1I:-

t,.

trauyt:)'J'le - z,·I.l.wne, ema,l!owant".
d ..... G~h ukłedó\v: Odlewr-i Z.'];wa "Gru-

ddj(:·towym, kupowanym w kolejkach, na urz~o
we za~ ..... iadc1..enia, p!"Z('Z protekej~... K..:l.mien~la·' przy
z,'\t~~ci;l;~' niu 560 p!'t,:o',vnil:ów wytwarza fOCUlic 30
lys. Wa:i!fln, pou tym \un';;\l.-lllnie szeregowe (m.in.
dla koezar), 71t'\'IQ~!"Hwuki oraz pt'Umr-:1ową apara·
lurę kwasco(pt:.~Il. W kraju słynie przede wszystkim
z dob.t'j jakock.i k4r; ~'Owyl:h wanien. \\ które od Itu
lal zaopatruje YJ(\j. kieletkie i głó ....'Tlie południow:t
C?~M~: Pobki.

odżyv.~, ntel.

proc•. d;Qeci iywillll,..:b _

_w

dz.iąd~" lub z Odh'wni i i:Jnalicrni .. 1\:4:111.::n"8."
w Skartysku. Jes-LCze w grudniu ub.r, były towartm

•

\ocm,.,mł

STRONA 3

LUDU

ąpiel
3~O

bil. tJ za 1

Ui przc.d.,.L.. blorl!lwa ha.ndlowe (s
podatkiem obc'ololatuntk - 7$1
w)'m) u l
l)' •• zJ, • ". 11 galw-,I!lk: lU tyl. zł. W detalu mot,..
na je, natom'
spotkać po
ISO Iy~ ..t, 1170 ty.. z.l. • na
Podkarpaciu widzi.no je w
,Jtlepa.l;h po
1.100 t}l. u.
Nield6r-e rnar.i.e handlowe...
ro1.bójoicl.e.
Ci~Ul
panuje po wy.-bniu

z.a

11 "J!!Wlt'k:: -

!tOG tyli,

d13e::.c~o

na~

~I Juy4
""'O prawic t.:lW Łe • ..-;ka! nlls rt~edo,,"
ta.lt'k pod:.iy, lzc~oln:e \0:)"_

1.)'1

nadprodukcji.

robów
nych.

odl.wnic~

Tlu'ł1a~aenie.

wyłącznie

~kutki

~

I .:m;laC'_
te tą to
lat p.ie_

i~~~~lt'ltr:fi:~~ip:::~:
nMb JUA tylko tym,
chc:l\. '10'\0 wltrz.ył.

ktbnr

Oboc:l\l1o ntuada ~L1.:t
nie tylko w "Kamie!taej" l
w I):,zemy!fle odlewnia,ym ~,t W7nimm próby Pn.Y"Pleuonrao
pnejkta z jednego
I>ysh'l"l'u ckonomlcznelo
da
drucle.o, do sprywatyzowanej
,o~poda.rki
rY11kowej.
Tq
:unil'lnę "Oilf~~cłziły

ddaldllia

del1aC:1~ne mll.)iice z.ahamowa~

~;:0;;J:~:el;noc:enoon;W:~~~U
I paliw, • tym lamym
11.1_
row~w 1 kan~portl1, ale Ulrobki, nawet nominalne. 1i1a_
n~11 w młcjscl.l. W ublectyC!h
dw6ch m:e:.L.1Cllt"h realne place m1n~e;u.yI1 aię o pon..Id
10 proc.
Ludtie w,tTJJ'mall
b~do\Vanł~, ogran1ez.yll .ulrupy towarow, nawet konsumpCIJuych . Nowe 9o'Ysokie ~
nT, r6wnie.i. wan!el. ~tWQu.yIT
blłrlf'rę
popytu.
Odlewnicy,
nie l)·!ko ci •..Kamiennej",
alI! r.1 ..... l\l<'t -a .~ta;'lOril:o""'a ..,

w wannie

ton~

Q'n.
traia .t.lwiadomila o nO'Nym
c:er.niku na .tlom. Jedna to.
fl3 rJomu ~taloy,'ego kosztuje
od niedawna 780 t)'I. zł. Cena l lony mr6wkl prtekroclJ'la 1..200 tYli. U. Pilnie po_
tuebt'le '"' wielkie p!elllold.t.e
na dzB I na konlee kwartału.
W ub.r ...Kamienna" upłaci_
la pań:;.twu 2117 mln :r.l d.ywl_
dend.r od majątku OIIUCOW"_
nelo n3. 2,5 mld d,
W tym
roku rzacuneic :twit:k\Wno 12
raz)'. 'rr~ba zapłacić d)'wi.
deJldę - 2.5 mld LI.

U.

m.tn. nad tym,
Ile z: tak:t slł"

.,.pol«:L.'1owa· 'ił .tdewr:entowant 11.dumienl, bo ma,i4 do
uynl~ia I l.upelnle nowym
.tlawl'kiem
ekonom!t"ulym.
Pnypomimlj'lllOble teorie Clou:'ł<'o, te umiarkowana blflll_
cja spn.) ja ro.twolowl ,o~podarczemu. a polllyka detla_
Cljna prow3dJJ
do ~c:esjl.
T,.lko: fa minęły Le CUL"'Y,
I:.ledy wuystkie skutki wz;ro_
r'.u l;;onlÓw motna było ,.wobodnie topić w cenach wyrobu, a k:;cnd płacW bez nemt:l.ulil_ bo ~, .. te:natyclJlle ro<II ich place.

.

.

~m d~~i:;~~ ;!f!'~at:

:jr~i~t6:~~lOWY~~~Y:::~!~

nen1a.cll prasowych i

pO obnlali.., ceny ł .prowadz..eniu
Jej do kOl.l.16w technicxnych.
pIw
podatek I mln:lr.alnT
ZYSk bez marży. NaJwl~
klienl Prz.ed.>I~bior~Iwo

nokl- p:ukaliJlo wanny
w
",edm,lodniQ'N'y k\)ro~<. co mi.:l_
lo oiyv.·;ć łn!e...e~,..
Polo\\:a
"dobry'ch malomych" nie
wiązała ~.~ I tel'll'\lUU plalnokL

oprocentowan,. krc·iS,.t boor.)wy, nadmlem:e y,')'śrllbowa~ ce'\y r:u.roweó?· t
materiało'N,
w
nledaJekkj
P:"11ttlrikl ulegn~ zlalOdlRlllu.

wkd,.:a! gn.ec;:n;e: dz.i""'!;jcmT z.a paml(ć, ale nie mamy
tor~l i c:u;'j;al:n,- "w ciemll<!".

_
J:~6",,1 a16W1la k ię.
&Ollla. 1ue:.a Pubkovo'''a _
nieco t'A;';O gtJtuy od I'YU-

w:~k wr6c1 nieracjonalny P.)_
pyl na "'\\tantly. UeWaU1l)wa_
kl._
W Wllrunkach polityki

:ou~;~an~~~:OI\l~~~:t!:

\V ~~e1;~a:~:e'~~:..nnt!

w,._

D)~~~~:j :lac:~~:łaW ~:
te w,

d'eDt.

je~t

(lrzekQtUfl1,

111:0

L~i!:'~' ~~:n't'mrn~ :;~~~eo;r:.~!.~!y k!~k~~

?~:;l.Y~ ~a~J:,o~~~~! ~~~d~t::r~t~,,!d~~ud~~~

nie liczyć kftl,dy t)'sląc: zlo_
Ireh, Tylko gdLieś w łwiudo
moki po.o~tan.!o tęsknota Ul
..njf'm utraconym" I ,prz.ed.alej g~e W)'IIlW:r...
o- tą towarów ~ tadnych ltIoCr',micz",n!-e produkcjI.
Roz.. potów. Na krajowym, kry~miar,. r~}i zallkoc.tyly UJ_
IGwym rynku cz.ekal~c,.m na
lo~ę. k.drę I«hnlcm" I ckokllonta pojawiły lic:: }ul ....-aan\JłnhtOw, nle tylko ,.KamiNlnl z blIchy 5talo.....eJ. s mas
r:ej",
plaMycUl)'ch, a takte emalioNa po .. :edz.eolu {bel,. Pra- wane - Importowane,
k .......ood_po
. .'"."'
. ....;.,;;
..;...'_'..
wn.i..
;ę. . .~_ STANISt.AW BERU!

I OC'tynaalnla
odie\!, bw. Ludt.:e nk! bet r.dencr_
wO ......lnla I leków ode6.%i1 na
przyrn\lll(,/we urlopy. Jcb Ś're<lnia mie,Jc:cu:a plaea wynot;l
~7 IYI. z!. Pod koniec mie_
,lllea n:e bf:d.&.!e co rob:ć w
emaliernI. Na tundulX plac.
poW.lk!, rplalę kred)'tów, bll~'_
iilc:e UL:l'y~nte, zarabia !en..
CM w,.dual I'u,emy.!!Iro ....-cj.a·

".m_".."...

tygodnie - nif!'3t.et", Ul!powl.·
dają m05tnenle !!.jawll ltry_
~1OW)'ch.
Brak popylu L'\równo Da rynku, jak I w c:a-

=m!_
....""_n..aw_'_an_'_..'

~eble.tta.ca~te..:nr.~~~

lWIO relionu w c:::t.ałia pow·
at,cni(lW("IG. NatomiQt
miłDlDi.::,.
wędr6-=k
pieuycb

.uni.

1Uljd.. tu 0;>11 \OlwB/"UII.l@!CO

I.b.

~u

Jdf'łlłowskle-Io

1

P.n·

Iw Krajt"J,razoweco.
I
ta~
.·kilom/:!LTowefO t:lr,.al,.t'U\C!IO

uLa1l:u JlieblealLielO s
do G\"#fI)l'UIwlt'.

~(I ... IC

Szkod. lQOłe jed,.nle. Ii< .otorq, POl..l zaledwie w:r.ml.anko-

tIll'ln. rue
t,.••....
I Wllol'b«Ita
ddeloyTO

~,"1i
ie~

art,.ku~

Skar.
od_

ubouoro--

-U Opatów, ldMy Dle )ei;y
n-.d lUmienll.4'. Ul I '*- mimO
w,..&IOkleJ cen,. 2ofeO zł!
,....,rlom>eCte.nIl~.l!Ii_teZ
blblio~l!Ce.

ni.. w domowej

(('~Z)

W
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Prawdziwa
sprawiedliwość
Pani W. niebawem odQ' b
bm;~"lct:, klÓfIl ~J radLicom

odebrala w ItOlOWl\ym cloIU'l,:
5pTow.edIiWołt
zwana, ,po'«WIli. Pan! W. do dU' pa.
m.;ęta

sprawiMuwo.t.

tę

ObjawIla 5.>«;: w po~taci dw6cb
uru:dnlkOw, :I klÓrycn Jeden,

chudy l bardl.O .... y~ki. odcz.ytal z.lr:arlkl, ie mają - lcałą roduną wynldć się.
byle u,ybko, z; Lej kamienicy

do let.n!~kowel rudery w Slowlku.
Chudy l bardw
wysoki
zw;a~tun ,praw.edliwokj nie

:J.dąiyl jesu:U! uotyĆ unęda
we} kartki, kiedy oJciec pani
W. zbladl, pn.etunąl rękę w

okolice

I

.etca

upadł

na

twlew wyłrohrowlI.ny parkiet.
To się naz.ywa nal'a śmierć j
widnie ona uwomU. pana W,.
krawca, od ucUitl.wokl przeprowadzki 2: wllW'lqo domu,
ktory budował o,:r.c~dz.aJąc
IrON. do ,ro~u. co łię oklwkl aktem lpolecul:e ,:.kg...
dliwym.
Pani W. niebawem odLY$ka
kamienicę. Jut dwiaj
obmył1a, komu
wynajmie,
a
komu ~pr~da mJe!uan:a. Postanowlla: tostawl '!:lckologa, ""łakIC.ela altlepu I wpły
wowego unędnlka, ocloyv.. ij,coe do czasu k:€'dy te wpły
wy będą miały Jaką' warto.łt.
Mote wymagał, staw:ał warunki, bo punkt do m:e.,uania w panlaly. U oknami :Je-

~~~~ ~,~~~n,,~~~~'~' cJr~t~~

kladaJq

II~

w Jurny uIolne
rachunek dolychkrzywd.
teby II~ tak. ltalo, ja« planuje pani W., trzeba b/:dLie
w)'rwdf parf,l emerytów
z.
p;lrteru, panią A l. p:crwszlCo p'tva I SUWCa l. I'ulereny. W tym celu wyticzyla
C"lYnne odpow:edn:ej wysOkokI.. wy~1ała poC"z.lą do lok<ltorbw I cuka at b«:dl.ie .na
prawie".
Pani A. pokawJe mi t~
kart~xke, a mnie ...... Ios
~i~
:jeiy. N:e, tyle to ona n:e uplaci. Z cz.e-co7 E!fWl'1cl
I
parteru uś.:n : ecł'.aj" ~ '-'codn.e: I tak cuk:ljl! NI r)'chl~
łmierł. od pcwn=a:o czasu w
ocó!e prU'.tall ':e xaJln " wał
.sprawami ~Jem'klml.
ktÓre
przerosly Ich moWwokl I wyobratn:~, w:t,;c Im jest wsz.y,t·
ko jedno. To jUi n!e ich
1marlwleniei ,rullt, t~ maj..
na pogrzeb, A IU'WC z. 'UleJeny kwitu)e sprawę krotko:
robIę .woje I 100m Lo w dupie.
Pani W. lada moment od%y~ka własny dom, wkUlrym
do lej pory byla z.alcdwie admlni!tratorkq. T~rllz. to ~j~
unlenl. Co UObl? Wynuel
niepof..,dany element na pysk.
Pau:, Jalt m.6... :: bel. pardonu, na py$k. Tak. 14k kiedyś
"W)'JUIcal! )ej rod 11m: I t;l~o
ta nasili łmlterł ojca sprawi_
la. te w og6lnym wamleuaqlu
oulaly z. maUt,. ... ~ym
pokoju
:J.
lcuchn;~.
Wi~.
chwała Boeu m6w1 pani
W. t. wp ta wrenelte mamy
por~dek I prawdCl"Wą sprawyr6wnał

cUl~owych

wie1Illwo~.

JADW IGA

KAROLCZAK

=--._"!;;;

r-",-_~
•. =
..

WVIW.ANIE TRAW

lO"".wrt "-Wtl'tlIIOtM! 10 tNIJ,

VoNytlf .. ,( T.... WtoI1okJCłlIlAHIK

_.,14 MUn'...ow'<M

N.

~Ctl.

IIQlIWlo) Cł1"".~T,)W, I"'NIUSltN'[
PłIOCHr.'''Wo:;,UIIł(.

tycznych
naleiy
od pewnelo cza.lU po..~)'Wa
nie ~i~ na _oib: dJ..iewlęt..
nasł.owiecme,o
kapltallunu.
JeLcU, powiada ~i~, unierz.amy
poprze% prywatyzację do ustroJU kapilalu.tycUlelO, \o w
na..~ych warunkach b«:dz.1e on
wyz.y~kiwal ~Iabszych bel par_
donu, zy~k wyprze w~U!lkie
ludaie wartoilcl. dokona si~
nle5łychane
rOlwautwlenle
Jlpolec"reństwa. No, moJe
ai
tak tle nie b(:d'1ie. bo chyba
nie dojdue do x.alrudnlanla
dl.iecl.,
wyrz.ucania z pracy
ch:latn)"ch kobiet I wydlui.a_
nla dnia roboczego do kilku_
naslu godz.ln, co wlałnie charakteryzowało
XIX-wlec:t.ny
kapltalh:m. Mamy :zatem rozumieć,
te wylanlający sil;:
kulali nowelo systemu bI.;-

"Białe

tego nie
due
uładzony
I1zecmokha
z.achodniego,
w p6lcz.e~ne,o
kapitalizmu?
Ten ,.Ilrz.ec:UlY" nl.ef.ie wie·
le dobrych roz.wi~:r:ałt, kt6re
jednak polkną ~I~ o rodzimą,
polbką !iwobtoU. WlU"unklem
Ito~owanla,
obok nieubłaga
nych praw
.ynku I pienią
dza. la,od:ących form pry_
walnego mecenatu nad ku hutą. prywatnych fundacji
0_
piekuj'lcych się
dzieckiem,
chorymi, rozpinających
0_
chronn)" para<;ol nad oświatą,
zdrowiem Maz Innymi
nle_
produkcyjnymi całędaml ty_
cia - je~t :r:amomośł kraju,
duiy pienl:jdz w prywatnych
rękach, W Polsce
są ludzie
bo,acl,
ale w -kall :z.biorowoicl panow!e Grobelny
t
Stoklo~a lo tylko "białe kru_
ki" tinanfow. Li(1)"Ć na op:ekUlicly potencjał
na.~.uJ fI_
lian' j.ery lo tyle, co spodL:ewać &I.; obfitych de~zcz.ów na
pu!otynl.
A potrzeb, w miarę po~tę·
p6w operacji
Bal~owkz.a,

pn.ybywa coru w:I«'eJ.
W
radiowym studiu ,.so.hdamoł
ci"
~kac~
.ię rod:t.ice
I
przed..~z.kolankl
na
wvO$ł
ko_dOw wyżywienia
d&ieci,
w. kukk czelO nie pQf')"la .Ię
mak6w do pnecb.aoli,
bo
domowy budLet nie pozWl1~
Woln)"ch miejIW: przybrwa.
W Wauz.awie od lal d:Jala,
dzi(;kl ~polectnej pracy 110na Llpaleńcow, w t)"rn znanej
Lucyny WinnIcklej. akademia
z.drowla p ychicUlego. Ratuje
Ile t~m podupadlych na duchu, blbk1ch osobL,teJ katastrofy, nie pn.y to8owllnych
do życia. Pi(;kna, humanllar_
na placówka zetknęła .Ię !e_
J8"1 t. podwyższonymi k01>Zta_
mi Ct.yM<tU lokalowego I 'POIccV\icy rMwlą Jul oblis..
klm końcu jej elz.y. !encjl.
W Katowicach maleńka rllCmldlnlcUl firma
wytwaru

k.-uki"
załatwią
cMnll aparature medyClrlą po~ruklwanłl w chirurgii serca.
Za~lutony
dla
medycyny
wlakieiel }e,t u progu emerylury lchdnle prukazalby
z.aklad komuj młod,umu, lecz.
chętnych nie ma. Znowu \en
ezyD~l I ill:le opiaty od~tra_
!łai.ą nastl;:pcow. Chore serca
pne~-t.aną bić?

PrzykładÓW jwlad.::zącyeh

•
rounalteJ
fundacjami
lub
innq opiekuńczą forfl4. po_
chodll.lc'l od prywatnego bl:r:l1e~u, je,.t zepewne duto
I
będzie coru więcej skoro pleni'ldl l rynek mClynaJq dzia_
łać z całą
bez.wlIh.dnościq.
InlcJatn.rzy nowej ekonomiki
wyjmlewaJ~
,roLby
XIX_
w:ecznego kapitalizmu.
ale
chyba zbyt bearytycUlle zawieuyU humanll./Tlowl telO,
\\' który patn.ół wykr~ając
szyję ku zachodO"Nl. C~y col
Ilę unienl CIaI pokaie,
potneb:e

w~parcla

ddalalnołcl

Nie tylko na lewi cy

Konstytucja
to nie manifest
GleclawGo pnu

P ~-:!:~~:!JI
n,Jęte

~I~:~:-':.~~

Powsuchne lI.a_
.ię.
pnekenanle o kGnleemuki opracowania GO" 'eJ ustaw1 zuadnicz.eJ. 1\16~i lit, te nowa u.stawa po_
winna IO.tac uchwalona w
dwuaetrul .-.unItę KOD_t)'ludl ł Maj&. W ka.td'l11 ra:de a ni pra.wnle" ani pelltye,. ale prmv.JIł~do",·.laJ~.

Je

,.Udane kon~tytucje pru_
watnie
mlaly lny cechy.
Po pjerw~ze, były Ju6tk}e I
Jak najmniej ucz.ecolowe.

!-J
Po ~ie, kon .. tytucJa nie
jesl manlf~tcm.
ant p~o
&rllmem politycmym,
kcx
prawem. C.)
I wreszc~e, po Lueocie, dobre konstytucje prz.yJmu)/l
oslrołne zalożenla co do rt3tury luddtiej. Zakladajił- że
nawet po o,loszenlu d<lSkonalej koostytucJ! spolecuń
ItwO nie slanie się rlljcm I
b(dą w nim :tIIw'<ze. wyst(_
powa!: ~prlecme In(eresy 0rat. :r:wlq:r.ane I n\ml kon_
flikty. ( ...)
Proponuję. by nowa Konstytucj.a,
uchwalona prz.el
parlament po o,Ólno~polec ....
neJ debacie, wslała przedl0tona do ratyrik.acjl Dr,anom
aa.monądowym
w całym
kraju. Wec:-llaby ona w i}' ..
cle. jełU :t.O!Italaby zaalr.cep.
tow.na \IV dąlU roku prt.e:t.
dwie trzecie
samor:t.lldÓw

u:z.o:bia pocbtawuwe o. Je-lil UlJ'_ " .. laby taką alr.ceptaCJ(, ocz.ywik.e, obow~z.ywa
laby w calym kraju. r6w_
niei tam,
,due zostałaby
odr.t.uconil; Iym wlam:e r6tni .11;: rząd wh.kstoAcl od
anarchU, na tym rowniei po---.. ł'
~Ia Intecralno~ł l su ..... eren_

w.s

Za)

no&ł państwa".

WiKTOR OSIATThSKl
(Wyl.w.lInle KonslytucJI "Gazela Swi.illec:na"
z 10 nl,uca b:"J

50·
łII.

,.Je teAmy ",a{l<lt~m pol>l_
lotai,l&mym. Cbcieliby1łm7
tył w pań tw.e
~mokra_
tycU1ym. Olllacu lo, te mulimy wyci4łnąt wnlOłkl 1.8_

~Ó:~~~'k~I:~~~ !:~~ ~

d1.i~ IOlect.1, jak r6wnld I a
lelo. co uwatam7 :La teOr"!ł
I praktykI;: demokracji. To
drulle w)daje się trudniej_
ue, I.. tw:ej )e,l bowiem po.
w,~dJ.let ,.nie",
nli pow~e
dJ.lcł .. Jak", Łalwiej doma.
lał
,I~ d.mokracjl I ~pra_
wiedlIwości
nil l.buch,wal:
Lilki ,.y~tem
prawny.
••
ktorym te ur.ady odM'1ł !Ią
~ą do ",slystklch.
rów~
n:e1 do prleclwnlkow
JASINA ZAKRZEWSK ....

~'

PO

o Ko:\-t)"lucJ'
RJ.ecJ.)"PO· pohtej ..TYlodnlk Powt.:r;a:hny"
z. 11 mwca brJ

ANDRZEJ M.ALACUOWSKJ

o

Dar.

Na granicy zwiitzkowej
r---

Zarzucano komun'e, ~ gloryfikuje ma~y, tzw. lud pracuJilCY, 3 n.e d06lr.~ega pcJed)"nczeco cdowleka., !. ct..)' d%!ł

:~~~/;~~=~.t~:s~r:e~ec~~j~~:r;:~~~~':~;!J ~~~

IamentilnlCj _ dopiero po wyCrllniu wyborów do Sejmu.

i~

;

25

- Pro,ram polityczny rk~·
py T. MilI.ow:ecklego nalriy
uznał :La dobry, ale nic z nie.

wo

.~ ~~a~~~~~w~~a n~; f:nl~łe :r~:~;' ~~:;:mt-:

lde

trzeba był mlhOfll'rem, by stał sl~ udll,alowcem chotby w
mac:ellysteJ firmie I m.ce poct.ucle be:t.p:ecuń.,lwa zawado-.
w~go. N.kt ~!e dba o ochronę ludl.l przed ber,roboc/em, a
nadto poJawI.ają się ukusy odbleran!a ludlJom wywalctonych przez mc~ zdobycz.y socjalnych stwlerdt..il Ryua rd
Penkala z. Llpsk.a, II jego wypow!edl: chyba naj!ra(n!eJ od-

nlerze.tellle Jelacjon()\l/allle !eJmowych obrad przez z.monopolltowaną przez. "SolIdar..
n~ł"
telewil.j~ dodala
o. G r a!MIwska.. _ Z debaty
nad I mlanaml w KOllStytucji

Gnbe~.k~, Stanl.,dawf-m BabilIski.. I Mulanem Po pisem.

mijając całkowicie dramat)'cz.ną batalię stocwn" pn.ez po-

Balcerowlcz.a.

Crotba

- Jakle 14 dalsze perspektywy roz.wo.iu b<.ldownicłwa mie~
~z.kan'o ...."('co? _
pyta la Barkra Blelawaa te S-p6łd:t.ielni
,.A~ko-Sport" w Radom/u. Ocukujący w
sp6Jdzleln!ach
:tgromadzlll wymagane n.udvj wklady.
których ~~

więcej, Jak p6ł metra 1I:w, pO. ~

~~~~r~~s~~t~~t::ecf~uS~.I':aa:=I~rt'::::~~i1)!::~

niwie ~~podarczej _ UIUpeJTymcz.a,em
s:r:e:rqce I:ę bet.robocie, brak
oslony rocjalneJ dla uoolcjj(cych I mcroionych 1:Woln! ••
nlaml % pracy obywateli moie

nlał ltL Popis. _

-I

~~~ft=o wn~oo'i~ra~ ~ ~:0e:e~~\1e mi!Uc~~i ::::;~"
t

Wzbun.en!e

mleu.kańców wsi powodowane

~

ZA

II

I

I

N ~~;Ez P~~~y~~~~ ~~u°';:;~al~~j~j~k~~ ~~:-iUP~t1;~I":al~~c~ !~":r~:~ar::~~. ~tr:: {!rl~o~,W

lub umys.16w,
a zwłaszcza {rustracje chlałacz.y ruchu :.awodowego nie są
d la ni.kO(o tajemn:(';ł. Uprzedzailłc ulem jakby preten!!je
pod adresem własnym I koleCów, poseł S. lłabiJbkl oma]mlł, Iż często społ.ykaifl Il-: z.
unulaml, te nie
bronią w
pariamenc:.e Intere!i6w ludzi
pracy. Pamll;:tajmy )celnak kontynuowal - te w ostatnich
wyborach
parlamentarnych
z.dec:ydowana wlęllszoif ob,wateli opowied:JaJa s:ę u
.. SoJ!darnoścuf'. a wIęc I jej
programem zwią:r:anym ~ re~-

o nich Ulpomn~o. Wplyn(ł,.
na ki takie twar de warunki
podyktowane przez. M.lelh)·narodowy Fundu.sz. Walutowy, od
ktilr1ch !>petruenla zalety U%.y"!kanie wtparcla kredyloweco..
M ając fwIadomoU tych uwa-

Parlamentarny Klub Lewicy
Demokratyc:meJ uentą dan<~
willC)'
mnleJuołt w parla_
mende, a
wil:(' nie mający
mailIwoki
prtt<:iwstawlenla
.I( koncepcjom C05podarcz.,ym
obec:neco n.ądu. ani przelor~owania wlasnych roz.wlą:r:an.
Realn~ allernalywę dla uw.

artyk\lJów dot)'cqcych opieki
państwa nad rocll.iną, macleny6stwem I
wychowaniem
młodelo pokolenia, }eco dbalok! o stan zdrowotny ,poIec:outwa, czy 1:obowLlp.a.nla do
rcnwijania I uPQwJo:r:echnianla
oświaty.
A wałayllłmy do
końca o uchowanie tych zapisów, kierując się właśnie inler6aml ludzi pracy. Nie za. pomlnamy t.d, wbrew obieCawym opiniom. o maclerzYIt ym regionie. Oto wra:. z. po,lem M. Popisem sklerowal:jmy pod adresem premiero T.
Mnowieckieco Interpelację w

akcjonarlalu itd. Zawieral on

dym systemie demokracJi par-

do budietu central!le,o.

n)'ch

rąk

runk"owań

CÓż

mo~

Id;alałał

be:r:poc$l;tawna. Nowe
władze Jakby lekcewatyl, te
ostnet.enia. Ba,,.łte realuk
nawet na lr.rytyk~ -2.IIttwatajqte&o parlamentany,tilw 1Ol.rOf;tu blurokracjJ u.czebla calI

nidrt6re

zwlązltowc6w:

wypowiecW

~~r~~~~~ją ~p~~!v':~:::~~ ~:::a::n~;te~j:~ ~e,:!;~ :~r::ad~ljj~S~~~aom~:;:!~ ~~~~tn~:;~ d~;;iej~~~~~n~~e~
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PRZYJMUJE i ORGANIZUJE
WYPOCZYNEK dla dorosJ)'cla i d:d.eci:
wcusy, kolonie letnie i "Zimowe.
wypoayaek .5ObotJtio-niechielDY_

§

P':Irume

w,'"
rolnic

jest l o

~y~o,:

upn:ejrnie info ..m,,~. te od.

~

E
E

ł

E

oI_ł-:

..

E

E
Wszystkich chętnych prosi my o 19łaszanie się w ~
: biurze spółki w celu ustalenia lcrminó\v napraw.

e90C!.l :ł

UKt.ADA1d domotooy. Klel-

e.. m....

_
-

..,.,..

ł'O'l"OłtATALOQI

.. Romeo-.

_

66283-,

Sl4IJ.«.

.....

_lonnKle o u.N-

,KA.Zlłoaea. ILlOł'ke>,

TAP.E1'OWAN11: aJ.. KI_. . . .1....
ilivur.. lIi:1e:loe.

~

118C7-C

-;;;""""""".-:::.--==-=.-==::::
Cea.y

ru
11. _ _ _
konIr:_eyjne.

SPóŁDZIELNI

IMJowa-

"'IS.

lo-.

......

lite, NtM>k

777-1t
WWEOF1LMOWANtE.
ClS4I.

Jędru-

fJMłrZ..C

BLOCZKI beWHaow., ~I
a:rJNww.. boauri, łwlerłr.ow..

~~ I_.

Pi~~

ZGRZ.EW AłflE
folh
PCW
pt'lJJm.. K~ *-l "'_lI
(1'_ 1.,.
fClS.M..l
MALOWANlE - \a.pełowanie.
Kkoke. ....lI.
....
WyPO!YCZALNIA 'OIfideokaR\. !ll.:lIri1*o. S.... ~~1e
,.~.

II I

,

•••••• •

•••

•

••

~

TAPETOWM"l&. Kle k'e. 513-30.

""'Y

ZARZĄDU

MIESZKANIOWFJ.

I . __
~.

~~~

.~--~.

l

! M!~~..~!,::Z I~

.

~ a~~::ci~~:'~: skup zbóż
~

~

-

f -

PSZENICA - 70.000 zł z. lOG k,
PSZENZYTO - 55.000 zł za 100 kc
lĘtZMIDl" - 60.000 zł .. 100 kg.

J

.

~ Ponadto oferujemy do sjlzedaiy paszę treściwą
tt:
........................................
w e:enadl konku.renc)' jDl'ch.
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Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Rad. Nadzorczą ,p6lchi.lrti.
859_k
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Wyeieczki: USA. KANADA
WiZy: FRANCJA. RFN, NORWE&IA.
W-wa ul.Tug9wa~ SZWECJA
18·98.·85
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8-łi-k

I

zatrudni PREZESA

moa\at. Klelca

~::~:1:;Y.~~Oa'!·WYponyDkoWY

Colllmbus gency

~ldOQln.n1co.

RADA NADZORCZA
SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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HURTOWNIA ZAOPATRZENIA RZWflOSł.A
w K1ELCAClł, ul. SREDN1A 14
oferuje po atrakcyjnycb cenach
osobom prywatnym i. ln s(y(u~jom

Cen,. kon.1n.J.reocyj·
o.. Realiut'Ja, w IerTl'ilme odwl"Otfl.ym. 1&1. 490-11. • od.z. I--lS
I po ,od.z. 111 lei. 31-Il -:w..,

41$-11.
ZALl1iłiE.
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WCllODZĄ:

: W ZAKRES NAPRAWY
:
1) wymiana ailDika na ,ii nik po regeneracji
2) wymiana pnednie,o 1:a",'ienenia
..
3) wymiana tylnero mostu oru inne naprawy
:
'ł: 'ł:akr~u mKhaniki pojudo'frej i drobne ..
::
naprawy blatharskie.
oC

ełJ'll!'oow~J.

NASZ ADRES:
WPP' " .. KIELCACH.

. ~... ... ........

body dostawne

~wod,.

UNIEW AtNlA...
P~*III
o. uekl : .. Wo}e ..... 6d.*ie Prud_Cbi«sw,o fl andlu WewnęW%
n q o ..- RadllmJlI. Sk1łIP Df' 181
..- WarcI!', ul. DUII!'ri,..ńlldec(:,}~

I~

luteco 1990 roku

PRZYJ\lVJE
00 N.\PRRAWY

lUK, NYSA, TARPAN 4

Kl.... Prok._t,..
ae&ark i

ZAPAMIĘTAJCIE

HUTA SZKLANA k. S ... Knyu
26-004 BJELINY, tel. BielillY Z8_
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aucliO'W'ideo. Zapraa.amy.
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uop:~

k&..I.kWtocy. ,tolnlki,

O..,anizujemy nkołenia, kursy, konferencje,
narad,., zjazdy koleieaiskie. spotkania jubileuS'Zowe
i inne imprezy okolittllołciowe.
Dysponujemy sal, konferencyjno-wykładową
na 80 rnlejsc, upewniamy ea1odzienne, .maczne
wytywienle.
Oddajemy do dyspozyeli miejsca w pokojach
%-osobowych z łazienkami.
Slutymy równie! pomoc, W" zagospodarowaniu
wolnego czasu połączonego z pobytem na zierai.
kieleckieJ.

sem n.

~
~
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SLOWO

8TRONA 11

REJON Dn uaUCZN'
w KI ELCĄ ul. Przęsłov

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

TECIINlCZNYCII
i BUDOWNICTWA ROLNICZEGO
w KOSOWIE

IPRZEJAJRGII

na

WOJEWODZK[ L[G[ OBRONY KRAJU
w KIELCACH, ul. Mickiewicza 5
OGLASZA PRZETARG

. . 5przedai
stopień zuiycia 75
proc., cena wywoławcza każdego samochodu
5.250.000 zł
%) '2 samochodów "star 29", stopieit zużycia 75 proc.
cena wywoławcza kaid<,go samochodu 2.750.000

J) 10 samochodów "fiat 126p",

'Złotych

S) samochodu "star 29"

i samochodu "star 660",

stopień 'Zuiycia 80 proc., cena wywoławcza
2.200.000 2.ł
4) 2 motocykli WSK 125, stopień 'Zużycia 75 proc.,
cena wywolawcza 87.500 'Zł
5) autobusu "autosan 119-03. stopien l.użycia 80
proc., C('na wywoławcza 5.200.000 zł
6) silnika do ciągnika C-330. stopien zużycia 80
proc., cena wywoławcUl 2910.00071

Pru'larg odbęd2ie się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK w Kielc.. ::h, ul. Legnicka l
6 kwietnia 1990 r. o godz.lO.
W przypadku niedojścia do $kutku I przetargu, II
pnełarg odbędzie się po 14 dniach od daty I pru'largu
t j. 19 kwictnia 1990 r, r6wnieź w siedzibie OSZK LOK
Kielce, ul. Legnicka L o godz. 10.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wys. 10 proc. ceny wywoławczej do kasy ośrodka
najpóźniej do godz.. 9.50 w dniu przelargu.
Pojazdy do przetargu można oglądać w dniach 2-4
kwielnia 1990 r. od godz. 12 do 15 w:
- OSZK i POP Kielcc, ul. Legnicka 1, samochód
"star 29 (75 proc. z,uźycia) i ,,(lat 126p" szt. l
- OSZK I POP Starachowice, ul. Leśna 29; samochody "star 29" (poz. 2) oraz "fiat 126p" l szt.

-

6~~~~Y;b;'~~~~!~~~I~

Sienkiewicza 28; 2 szt.
sam. "fiat 126p" l szt. motocykl WSK 125 oraz
silnik ciągnika C-330 (po 6);
OSZK I pop Pińcz6w, ul. 3 Maja 22 (poz. 5)
OSZK i POP Jędrzejów, ul. Pstrowskiego 5;
~~~" "star 29" (80 proc. zużycia) i 1 szt. "fiat

-

?~~a! ~:,,5karżYSko.Kam.• ul. Sikorskiego 20

-

OSZK
I "fiat
OSZK
1 "fiat

i pop Ostrowiec Sw., ul. Słowackiego 31
l26p"
i pop Busko Zdrój, ul. Partyzantów 51
126p"
~~;~ i POP Końskie, ul. Południowa 7, 1 "fiat

-

.-

?~~~ ~:~ Kazimierza W ., ul. Głowackiego 1.

Sprzedający nie bierze odpowiedzial ności za stan
t echniczny i wady ukryte pojazdów oraz zastrzega sobie
prawo do unieważnienia przetargu w części lub caloś.
ci bez podania przyczyn,
890.k

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "Wsp6łpraca"

samochod6w i podze!'ł~ ~~hodO'

~~ k~;!r~~i:~~warkę "oslrówek"

[ ) "tukB" typ A06, " j. KI[ 4461
nr sUmka 4:35459, bud. 1976,
2.000.000 z ł

5)

przycze~

6)

przyczepę "sanok" szt. 2
przyczepę niskopod"-'Oziową

0·50

7)
8) betoniarki -

-

97,t. 4

szt. 3

10) cięgnik "ursus U-9J2".
Przetarg odbęd'Zie się w 14 dniu po uka'laniu si«:
o godz. 10 w świetlicy Przedsiębiorstwa
Usług Technicznych i Budownictwa Rolniczego.
Wyżej wym. sprzęt moŹJla ogłądać na 2 dni prz.ed
przetargiem w godz. 9-14. na terenie bazy w Kosowie.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nnleży wpłacić w kasie przedsiębiorstwa, najpóźniej do
godz. 9 w dniu przetargu.
W przypadku niedojścia do skutku 1 przetargu, II
przet..lr,g odbędzie się w 7 dniu robocz.ym od daty
I przetargu. Poja2dy bf:dą sprzedane w takim stanie,
w jakim będą w dniu przetargu.
Zastrzegamy sobie prawo uniewainienia przetargu
bez podania przyczyn w całości lub na poSLcz.eg6lne
jednostki.
884-k
ogłoszenia

WOJEWODZK[
SPOLDZ[ELN[ MIESZKAN[OWYCH
w KIELCACH, ul. Kujawska 26

ZWIĄZEK

OGLASZA PRZETARG

na sprledat:
l ) samochodu skrzyniowego krytego "jelcz 325",
rok pro<!. listopad 1988, nr rej. KElI 5490, cena wywoławcza 4.2.000.000 zł
2) samochodu skrzyniowego krytego "jelcz 325",
rok prod. slyczen 1989, nr rej. KEII 4100, cena
wywolawcza 4:!.000.000 d
3) samochodu dostawczego turgon "łuk A06B", rok
prod. patdziernik 1988, nr rej. KBI 416C, cena
wywoławcza 13.000.000 zł
4) pt%yczepy towarowej P4 - 11,5 t. rok prod.
wrzesień 1989, nr rej. KIW 2900, cena wywoławcza 19.700.000 zł
5) żurawia samochodowego ' tonowego typ AOK70
rok prod. listopad 1988, nr rej. K EII 5100, cena wywoławcza 59.000.000 zł.
P rzetarg od~zie się 27 marca 1990 r . o to<b- 10
w biurze WZSM Kielce, ul. K ujawska 26 li p.
Przystępujący do przetargu w inni wpłacić wadiu m
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie
WZSM 26 lub 27 marca 1990 r.
WZSM zastrzega !lObie prawo uniewainienia przetargu bez podania przyczyn.
881·k
p

OGLASZA PRZETARG NJEOGRANICZONY

zł

p

KUl 495G, rok budowy 1980, rena wywoławcza
2.800.000 zł
3) autobusu "tam 170Al1, nr rej. KJJ 977U, rok
budowy 1976, cena wywoławC'l.a 11.500.000 11.
Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 1990 r. o godz. 10
w sali Zakladowego Domu Kultury przy FŁT "Iskra"

Ki~j~zdi ~::~~,:ł;4!~

w

Fł.T

3 dni prz.ed przetargiem
"Iskra" w driale transportu.

Przystępujący do przetargu winni wpłacił; wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywo ł awczej najp6tniej w
przeddzień przetargu w kasie fabryki w godz. 7--8,

12--14.
Zastrzega
przyczyn.

~:u~~~i~P 1~3~78~

j.::u!f i:~~

5)

~,~2!~,0~:r:

~·

18~

4.69B,.. . KUJ
nr silnika 90109763 k bud. 198
CUI 1.500.000 zł
koparko·łaoowarki

!abr. 624, rok bud.
6) silnika typ 5-232
7) silnika typ 0 - 108,
8) silnika typ 5·101 ~T
9) silnika typ S-21 10) silnika typ ,.g.1% 2ł
11) silnika typ $·-ł7 -....
12) silnika typ 5·539,
13) siłnika typ "zelor".
14) silnika "finta" poj,
lawcza 1.200.000 zł
15) silnika "zila", cena
16) skrz.yni biegów "si
nej - szt. 7, cena
17) skrzyni biegów ,,211
18) skrzyni biegów ...fla
ławcza 500.000 za szŁ
19) ::rszit~~ęwolgi" - 52

K·16l nr
, cena wy
t. 4, cena

"'-ywoław(

a wywoła'
. 6, cena v
szt. 5, ccn~
2, cena·v,
\'\"ywoław

'

~I!l wywoła'
1)

ccm -

'olawcza 11
28, 29", I
ol. 700.00(
o N6, cen
125p" - <
,ccna wy

20} &krzyn I biegów "tu - szt. 6
woławcz.a 700.000 zl
ztukę
21) silnika elektr. typ
3225 SP
obr. na min. U 380 ena wyw
22) silnika elektr. typ .C ~~ L-ł, n
3.5~~ógo °z~r. na mill 380/660~
Przetarg odbędzie się w
o godz. 10, w j
W przypadku bralru na
pn..eprowadzony będzie za
do przetargu obowiązani
kasie RDP ceny wywoławC2
targu. Samochody i podze
r~~wZ:j~~e przetarg w
Przęslowa 2

Za wady

ukryt~

ieUi~.1r~~

Illu od ~--.
cy w I P!
dni o god
wpłacić

najp6inie
y mOŹJla

~ ł-13

i bra f:tęści spn

i w podzespo łach nie odpo ~amy.

Slan t echniczny pojazdó podzespol
targu. Zastrzega si ę pra~ uniewatn
podania przyczyn.
SAMOCH OWN1A ~
SKAnZYSKO':~ 1., ul. To

OGLASZA I PRZ ET G N1EO~

cza 2.200.000

Przetarg odbędzie się w świetlicy spółdzielni w 14
dmu od ukazania się 08los2enia o godz. 10. Pojazdy
można oglądać 3 dni przed przetargiem w gadz. 7-14:.
Zamteresowani powinni wpłacić do kasy spółdzielni
wadIum 10 proc. wartości pojazdu.
Z,1.,trzc-gamv 5ObiE' prawo do uniewaz.nienia pn.etar
!:~u be? podania prlyc2yn.
848-k

4)

sprzedaż:

%} samochodu osobowe-go sanitarki "t25PK", nr rej.

1) "żuka" typ A 11, nr rej. Kl1-1 146JJ, rok prod.
1981, cena wywoławcza 13.050.000 zł
2) "nysy" typ 522, nr rej. KIII 98511, rok prod.
1983, cena wywoławcz.a 8.298.000 z1
3) "fiala FSO 1500", nr rej. KEH 8020, rok prod.
1989, cena wywoławcza 27.300.000 zł.

2)

cza 2.000.000 zł
3) .,fiata 126R", nr rej II 439B, nr
SI[nika 8858 [69, ~ ud . .1983,

FABRYKA WZYSK TOCZNYCH "Iskra"
KIELCE, ul. Mielczarskiego 45
OGLASZA PRZETARG NlEOGRANl CZONY

l ) samochodu osobowego sanitarki .. fiat 125p", nr
rej. KUł 801C, rok bud. 1977, CeDa wywoław

sprz'daż:

NIEOGR ...

sprzedaż:

J) samochód "jelcz 325"
2) .,star 29"

9) ciągnik siodłowy "liaz".

na

w KlELCACH, ul. lIauke-Bosaka 11

na

OGLASZA P RZE!

OCLASZA I PrtZETARG NIEOGRANJCZONY

ZARZĄD

LUD

się

uniewainienic pr2etargu bez podania
858·k

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

na spnedai:
l)

p:!~r~u~~::', 8~r p~~ e~a .~:

2) "autosanu H9·0l", n.
stopieil zużycia 75
Przetarg odbędzie się 10
P~stępujący do przeta
wadium w przeddzień prze
Dej w Skarżysku w wysoko
Samochód ora-z autobus
przetargiem w Samochodo
rowa 2. W przypadku niesp
targu, II od~zie się w ł)
Samochodownia nie odpc
strzega sobie prawo
przyczyn. Pojazdy będą sp
będą 2nnjdować się w dniu

uniew

ej. KIJI 2
cena
wietnia 1

)C •.,

obowią~

gu do.~
10 proc.
{ożnn ogl",
!li PKP"9
edania s~
n samym
iada za u
·nienia ptl
dane w
ii}ędzin.

LUD
G~łINNA SPóŁDZIELNIA

JON DR lfBLlCZNYCJJ
K.IELCA.! ul. Prlc:s1owa 2

w ZWOLENIU, ul. SlowackiC'go 2
OGŁASZA

N I EOG R ~' I CZOSY

l PRZE'(

l) "żuka", skrzy-niowy :za 5.000.000
2) "nysy" za 3.000.000 zł.

~~~~9. nt:'1I19~~~K~nn: !~~ł!~;!

0.1

nr rej II (39H. nr rabr. 826300Jt. nr
~169. ~ ud, J983, cena wywoławcza

lO,

?·

.69B~ .. "f, KIl-I 189G, nr labr. 4.39927,
90 109763 k bud. 1981, cena wywolawK-161 nr inw. 26481582, nr

14.

cena wywol. 10.000.000

wywoławcza

0 - 108,

500.000

zł

zł

~~~~l~ ~a6Iw%~~I;ł~Ol~OO:O~o~h zl
gaz 2"

Prz~targ odbędzie się 3 kwietnia 1990 r. o godz. 10
w "l\hastoprojekcie" Kielce, ul. Wesola 47/49.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w kasie "Miasloprojektu" w wysokości 10 proc. ceny
wyv.'Oławczej najp6żniej w przcddziE'rl przetargu na
konto: Bank Sląski w Katowicach, I Oddział Kielce
nr 312800-5975.
Samochód można oglądać 2 kwietnia br. w godz. 3-14
w siedzibie i m iejscu garażowania.
889-k

szt. 5, c(.'na wywal. 700.000 1.1
2, cena wywal. 100.000 z.l

s-n -

S·530,
wywoławcza 1.000.000 zł
I,,~tor:' ~ wywoławcza 500.000 :tł
ta POJ. r'" ccm - sd. 2, cena wrwo~
'.000 z.ł
", cena 'oławcU! 100.000 zł
g6w "st 28, 29", po naprawie gł6w17, cena
01. 700.000 zł za l 82.t.
tów "ził o N6, cena wywol. 500.000 7J
~;Owz~~~ ~25P" - szlo 3, cena wfwo-

~

i" -

s

ów "tu

.000 zł
~r. typ

PAŃSTWOWY OSRODEK MASZYNOWY
w PROMNfKU, 26-067 Slrawczyn, woj. Kielec

, cena wywolawcla 500.000 zł
-

zlukę

-

na opraco ..... anie projektu technicznego~ branża sanitarna, wodnokanalizacyjna i elektryczna dla łącznika socjalno-biurowego oraz projektu technicUlcgo na budynek portierni. Pro jekt techniczny b rady budowlane j
łącznika socjalno-biurowego do wglądu w POM Promnik, tel. PiekoS'LÓw 83, telekł 0613328 .
Termin nadsyłania ofert wraz :r; propozycją ceny
upływa po H dniach od daty ogłoszenia w p rasie.
833-100

1-460

r.~y!8~ ~~aL7.~~I~~:::8,3·~~~oO~~~
na mi

380/660V, cena wywoławcza

•~ się w
10, w 1
ku na
zie za

ietlicy ROP w Kielcach, ul.
iu od ukaunia się ogłoszenia.
cy w J p rzetargu, n przetarg
dni o godz. 10. Przyst~ p ujący
.ązani
"'rpłacić wadium 10 proc. w
. oławC1 najp6iniej w przeddzień przel podze y moina oglądać Vi dwa dni
arg w ~ 8-13 w BSIT Kielct', ul.

~

i bra
e odpo
jazd6
ię pra\\

:lęki

KIELECKA SPóLDZIELNIA MIESZKANIOWA
OGLASZA PRZETARG
na

855-k

r

nr rej,
80 proc
-Ol .... ru
'a 75,
się 10
przeb!
eń prze
wysoko!

G

Przetarg odbędzie się 14 dnia od d aty o głoszen i a
o godz. 10 w biurze KSM przy u l. Ku jawskie j 26 p. 4.
Wadium należy wplacać w kasie KSM w przeddzień
przetargu.
Spółdzielnia n ie odpowiada Ul braki w wyposażeniu
i wady ukryte pojazdów.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przycz.yn.
822-k

NlEOGRANł C ZONY

~

~G 440X, rok prod. 1972, stoena wyv.:olawcza 12.629.200 z.1
ej. KIII 227X. rok pro<!. 1976.
., cena wywal. 37.000.500 xl.
wjE'tnia 1990 r. o godz.10.
obowiąuni są do wpłacenia
gu do godz. 12 w kasie stacyj10 proc. ceny.
~utobu.s ~tna oglądać na dzień przed
ochodo i PKP Skartysko, ul. Towau nies oo.ania samochodów w I przesię w ~ n samym d niu o godz. 12.
rie odpo iada za ukryte wady oraz za{O unie.... nienia przE'largu bez podania
~ą sp >dane w lakim stanie w jakjm
w dniu ~~ędzin .
882-k I

r

r

sprzedaż:

l) sa mochodu marki "polonez", rok prod. 1989
2) ciągnika "ursus C-360", rok prod. 1986, zuży
cie 35 proc.

sprzcdawant'gO poja7,!1l1

amy.
podzespoł6w jak w dniu przeunieważnienja przetargu bez

MOCIl ~WN I A P KP
SKOt, ul. Towarowa 2
PRZ ET

.
t
•..

..

y~y~

WlJR KIELCE

.

OGLASZA PRZETARG N 1 EOGRAN łCZ O N Y
na sprzedai pojazdu marki "polonez 1,5 LE", rok prod.
1988, cena wywoławcu 28.000.000 -zl.
w

P;:~:~~~~~~ec~i~';:t~;c~~~' ! ~s'!;~!~

cu Sw .• u l. Kochanowskiego 7.
Po jaw można oglądać w dniu przetargu w godz.
od 9 do 12 przed sied-zibą RUR Ostrowiec.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie RUR
do godz. 11.30
Zastrzega się prawo unieważnienia pr-l.etargu bez
podania p rzyC1.yn.
891-k

III

.................. . ..............,......

RADA PRACOWN ICZA
:
P ANST WOWEGO OSRODKA MASZYNOWEGO ..

E
E

2;-~~~~t6~~ ~~2~~~!:e

ogłasza

I
3

KONKURS

~ na stanowisko DYREKTORA
~ w.r~~Z.EDSIĘBIORSTWA.
1) wyksztllłccnie wyt<ue techniczn e

E

j

3

2) wiek do 50 lal
~
3) umiejętności organizacy jne i kierown iczE'. .=
=
Wy m agane:
l) kwestionariusz o~obowy 'l lolograhą
2) życiorys
3) od~is dyplomu
4) opmia z ostatniego zakładu pracy.
Oferty kierować pod .d rl':senl :
~
~
Rada P racownicza PO,t Grabki DUL8
;:
28- 12;) Szydłu",
~
::
Tcmlin nadsyłania oh'rt 14 dl1 od ukazania it:
:: ogłoszenia.
..
Mieszkan ie •• dpektora zape\\ nieme.
~
857-k

=
=

E
dł
=
=
...........................................................................................
~

····IiTY"·····················
PRODUC[NCI -1AOPAIRHNIOWCY -HANDlOWCY

n ••••••• " •••••

WASZE KLOPOT Y ROZWIĄZE

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANI CZONY

szt. 6, po NG, cena wy-

3225 SP-22 kWn

~jhvNA

..................

t
t
t
t
OGLAS ZA PRZETARG P U8 LICZNY
t
na s:lmochód osobowy .,polonez 1500", nr rej. KEH ..
I23C, rok prod. 1987, cena wywolawcza 16.000.000 u. t

t. 4, cena wywal. 200.000 2.1

S-232

odbędzie 8ię

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZ E
BUDOWNICTWA OGOLNEGO "Miasloprojekt"
KIELCE, ul: Wesoła 47/49

hl

lowarki
ok bud.

z.ł

w U dn iu od d aty ukazania
się ogłoszenia w siedzibie Gmin nt' j Spółdzielni.
Obowiązuje 10 proc. wadium. Sprz~t maina będ:zie
oglądać codz..iennie do godz. 14.
Przetarg moie być: un ieważniony bez podania pnyczyny.
887-k
Przetarg

~~~ ~:~r.' ~;n~a~y~!;~~~

j.

PRZETARG NI EOGRAN ICZONY

spn..edaż:

na

podzespc: ~mochodowO-SPr:zętOWYCh

1~3~:78~

.. Samopomoc Chłopska"

KIELECKA GI ELOA
'l'OWAROWO - PJ E N I ĘZNA

Zna jd"Liecie u nas odbiorców i d ostawców.
Już teraz oferta nana jest bOI at a w kaidej
braniy. 04 s urowców po ,,'yroby l otowe.

ZAPRASZAMV W KA.20Y DZIEŃ ROBOCZY:
SESJE G iEŁDOW E w ,odz. 10--12
SKLADANlE OFERT kupn a/sprudai y i informacje w ,001. 8-Ht.
NASZ ADRES,
KIELCE, ul. BOCZNA. 15
(stadion lekkoatlety nny Pakos'l.)
tel 440-95, w. 15; 488-91, teleks 612321 5::2~~

...... , ................. , .................. ,
Ul1TA ..OSTROWIEC" w OSTROWCU SW.
OGLASZA II P RZETARG N1EOGRA"N1CZO"NY

na ."Jpl'Zedat JW,1l1lc:puiący<:h poJazdÓW:
1) ,,5tara w-za'" nr rej. KIH OO~R, rok prod. 19-;5, !>lo-

pleń ;r;utyda 15 proc. cena wywola\ll"Cu 4.800.000 zł
2) aulobU4u .Jelcz RTO", nr rej. Km 291R, rok prod. 1912.
stople6 IlUtycIa 70 proc., cena wywoła WC"Za 9.600.000 zł
~) autobusu "telez RTO", nr rej. KIH 958P. rok porod. Hm.
stopień zuiycia 70 proc., cena w,.v.'Olawc:u 9.600.000 zJ
4) luka A 06" nr rej GDE 8878, rok prod. urn, atopleń
~c\a 75 ·proc.. cena wywoła.w.:z.a 4.688.000 zJ
5) "tarpana", nr T"ł!J. KIH 018R. rok prod. 1974. stopIeń zu.i.ycla -;5 proc., cena wyv.·olawcz.a 1.-;00.000 zł
.•
C) "wołgi", nr rej. KIO O.5lU. rok prod. 1975, .wp,en wtycia 15 proc. cena w)'W'ota",·cu 4.815.000 z J .
.•
'1l ,..polone:za'". oc rej. 340U, rok: prod. 1883, lItopień n\,r;yc,a
60 proc.., cena wyv."l)ławCUI 8.100.000 zł.
Pnela~ odbc:<I.;t:le lię 5 ""'.....cmla 1990 r. o god;z.. • w łw:Iet
Ucy W)"dl1ału transportu aamochodowe,o w Z:lkladz.ie Metalurgicmym. Pojazdy moina ol1ądać prze-z 3 dol pncd rozpoczęoiem pr"le\.are;u w Iadz. 9--12.
Pojazdy b(dą spn.edawane w takim stanie t.echnicuoym VI
Jakim b:-d'ł 'JDiI)dować sle w dniu pr:r.eloil.rgu..
PnystepująCY do pn.etargu winni wplacić w io:alńe hut~ wadium w wy~okoścI 10 proc. ceny wywoław(:U"} n3jpb1nk>i w
przeddz.leń pnetarłU-

Zast.n.eg.a. Si-: pra"Wn

unł""\>."I7.1'IIerwia

pn;y'Clyn.

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

prU'w;u \)(>;r; p<)dr.nia
Gti83-o

STRONA IV

Komunikat

PRZ EDS IęB I O RSTWO wnwOaCZO· UASDLOWE
..JOTEX"'S.'
KIELCE, .l BODZKNTY~SKA 1%
P OLECA :

OdcWał Dro,o"'7 PKP. Kielc:ach infor muje, że od
21 m are. do 8 kwietni. UH r. będ zie prow.d~ne
ehemittne odc:h"'aszczanie torow kolejowych pre par atem ,,5ym8%y o . ...
Ze wql ę du na touyCXDoić tego preparat u prosi iię
WS'tY81kith uiy tkowników .... untów przyległyt'h do torów PKP o zachowanie n ezee 6lnej ostrożności. w e'Usie wykonywani. oprysków.
Za kaz dotyczy wypasania zwien ąt na terenach przyl egły ch do torów kqlejowyc:b oraz w pobliż u ciek?w
wodnyc:h krzyż ujqeyeb si ę z torem kole jowym, p6meWUL roś linn ość b ę dzi e skażonn przez okru 21 dni od
op rysklL

ta

HARMONOGRAM OPRYSKOW,
_ 21 m arca odcinek Skar iysko -

~:':~~~8;a ~~

Kielee -

Ko-

njc~c pol

_
_
_
_

_
_
-

28 marca odcinek Koniecpol - Kou ów - Wolbrom - Tunel- Kodów
29 marc:a odcinek Koz.łó w - Kielce - Kodów
30 m arca Pl ary - Zawiercie - Psary
! kwietnia odcinek P sary - Grodzisk Mn.
3 kwietnia odd nek Grodusk Ma%. - Psar)'
4 kwi etnia odcinek Koniecpol Kielce S kariysko
5 k"' ietnia odc.inek S itkowka - Włosz.czowice
- Sit kó" ka
6 k wietnia odcinek Włoszno wic e - Poła niec Ch miel6w.
878-k
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OGI:.ASZA I PRZb'fARG OGRANICZONY
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~
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.. KJELTOU .... 1el « 1-84
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t1.UI.--4. fV.
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Z:UlL-T.łY.

WU_ ! l.JJL-tI.ID.
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CRnllowe..

UV.-6.IV.

~::;-;;";''k

83....

" OI ' NC.JA , k a pao _ ..... M aJ.,
1II _,. • • • ta.bll. .. I_łl:a...

C I ELe.. n'A S':JCA . "

w'er.L, n wad . .....,

tpa.D.ł)

II_tł.

1l.,.j"e,.a"'al.,• • ,. •• IIIlał.

WODOMIERZE
KRAJOWE,
leltnlizow an& rabrYc:%nia.
rachunki.
K IELCE_
tel 31-06-61. 31-85-74

.....

OGI:.ASZA PRZETARG NlEOGRANlCZONY

na wycofane z eksploatacji pojazdy:
1) "avia", rok prod. 1984, cena wywoł. 8.000.000 zł
2) ..fiat 125p" (sa.nita rka), rok prod. 1983, cena wy_
woławt7.1 2.000.000 zJ
W<l~ium 10 proc. ceny wywoławaej naleZy wpłacić
w d mu przetargu do godz. 10 w kasie przedsiębior
stwa . Prze,targ odbędzie sic: 26 marca 1990 r. o gom. 11
w zajezd m P akO5%. - gdzie mo żn a oglądać pojazdy.
. Samochody. sprzedane będ ą w takim sŁanie, w jakim będ~ z~a Jdo wać się w dniu przetargu.
. P rzcds1t:blorstwo zastrzega sobie prawo unieważni eOla p rzetargu bt>z podania prrvC'7'"T'I
871-k

w

ltlriCacb. Ofert7 M~" BiUro

WYMIANY

7.APIlASZAMY

•

SPOWZIELN1A KOLEK ROLNICZYCH
w GAHSATCE·LETNISKU, ul. Kochanowskiego

KUPIł;

rt

,"ud.t ,

SPRZłJDAZ k omlMW1I

PROWADZ1

-likU-eaeb.

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
..Sosnowiec" w S OSNOWCU

PROWADZI
WOLNĄ SPRZEDAZ WĘGLA
; ENY KONKURENCYJNE

In[or macja

t eł efonieu ft

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

66-00-51, wewn. 580.
826-k
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NUMER 6i

SŁ.OWO

LUDU

I Kącik rencisly

Wałęsa

o bezrobociu
kraj nie ~Iat na be!.robocie. Ten kraj ma 100 lal.
a przynajmniej
50 lal tyle
robuty, ie "·S&y,.cy aIł JlI)hubni I za malo na, jest. N.tom~ t Ja bym chciał problem
rozWląUlĆ In.czej. a wi"c proponuje ,rol:901Iiv..;utl. bard:dej
atrakcyjne eltonornicxnie. Idzie
je,t więk~u. kontrola. ~pS1.4
produkcja, wic;ceJ liC; ellowiek
napracuje. ale I wlę~J ma.
A nie po pro.~tu zwolnić. wy_
nucić. to nic tak!
I w ten
spo.6b sobie poudzjmy x Iymi lrudnoklaml. A bel.!'obo_
cie nam croll naJw),uJ
z.a
50 lat.
Tak duio w Pobce
trzeba xrob!ć·'. I .. Ex pren Wiec:a. rn1"'. lf-21.V.11ił9 r.).

~ .. ten

. *° .

Motog ielda
Na
radom._k!ej m()tocieldzle przy ul. WanUlw,kiej obok Automobilklubu Sw. naj_

wl~cJ chc:tnych do kupIenia
opon. akumulatDr6w. loiy~k.
aparatów rozrUidu. Duty wy_
bór j j('~z.cu w["kne ceny.

Fol. A. łuchowski

Pyt. co ~dzj

pianie r&q_
du
przejłciowy uybkl
wuo~t cen, zmn1ejnenle pla_
cy realnej, upadloU nlekt6rych ptzed"i"blor,tw, 5J)adek
pNdukcjl I beuobocle:
"Ja
Ilę l. tym w odje
nie z&adz.:am! Nie wykluczam,
te
rUid nla racj~ ale' ia jt'~tem
praktykiem l w"lalbym. teby
rllld umo.uiwil tw<.>runle rbi._
nelo tyPU wa.r d,at.6w. przed_
Jlc;bil)r~lw, df,kąd ludlie odchodLiliby samI. Tak[m ~
~Obe:ll
octykilbym le k~p
~k:e
zakłady._ Truba prukonywać ludlf. teby prU'sta11 biadolić. a zacZ(1I robić [nt('re~y
(.. RZeCtpolpolUa". 25.
X.1 989z

2·

*

"Dla mnJe burobocie je~t
w og61e nJe do przyjęcia przy
takich brakach w Pol!ICl! na
!'ynku i w u~lugach. Myłlę,
te ,eneralnie problem ~uo
botla nam nte Ira&!. Bl;dLle
chodziło Iylko o to. by ,kierować lud&ł tam. Jdz.;e
na_
prawd!;:
potrzebni".
(kon!'
pro"
~B lule t yD. l n formae1JD)'" PAP. 1.11.1890 r.).

c,,'n.}

UN IA-PR~S

STRONA 5

Słowniki

"Wiedzy Powszechnej"
Spe<'k.J1"luJ.. ~

~ę

w 9o'ydn.a_

aiu w~!iLl('IO roduJu k_,Lrk
popularnonaWtov.,ch, enl'yklo_
podtęczmkilw do nauki I
slov,mllr.6w j~ykow olX'yrb Pań·

pechl,

.t""o9o'8 Wydawnictwo "Wiedza
PowlU<;hn .... patronuj"".
tlł m.In. kle.le-ckieJ ksh:a:arnllm.
S te-rom$lt:ego, udtN;lo I w
tym roku o twoich czytelników.

"ren.-

0\.0 ultan!)' 'ię
~dt ukaią
wkrótce) na klluaNkich p6ł
k.ch wUlowienia trzeocb bardzo

poAuldwanycb
rJownlk6w:
.. Podrę<'~ny 11090'nlk Inclellko·
·pould" ~. Stlnlllllw.k1ello (ponld 50 tyal~y wyrullw. w)'rauh I Incle~skleh lWrotóW),
"Podręa.ny slowoik pol.ko-frln_
C'Ulk.l" K. Kupisza z lupIementern. uwlerając)'m iloWI. UlIC'lI!1Ii. I wyrltenll opuRCZone
w poprzednich wydlnilch oru
"Podren,ny słownik niemiecko-poWei" 1. Cbodery (GO t)'iiecy
w)'fllilw). Jest takle wydlny
Jut w tym roku dwutomowy
Wielki Ilownlk polakG-łliemiec:M

Id' J. Pipr('k •• n .... ier.J'ey około %00 tysi(("y wyrlz6w I lJt.nowl,cy calQ&C z Wi('lkim lIowll,kienl nleomiecko·polllUm".
h

Wjród no".,:okl :r.najduJ, Ilę
loki<' rotmó\o.·kl ..z an,iI:llklm

~rl~r~Y'~rr~~1~avlo ·ll~~~

.n,iel,kleIO dl. osób wyjridi..j,cych u. lunlcę,
Podręczni
kiem do n_ukJ poJ$kler:o, Jlko
obcelO kzykl. jetit
,.lI_bl.
u!Jt('d poJ.co?" w J~zyku b.Ir;zpt.ńulnt.

Wyd.wnlclwo, w ram_ch "bidomowej" w~nowilo tei,
dubm powodzetllem
JclQ..... kon
mlod~,o
czyt('lnika
_ "Wyruytrudn(', ....'.tnel clekawe". bctd,cy ezymł połrednlm
ml~zy lłownlklelD • anc,.klo1ł\'~ekl

clHZIII~y lIę

::~'o \~~~;~:~~e.; .!~j=l~e~

d,cych dl.ił w doat ~"'uCCh
bym utyciu. od "abIturienta"
po .. tona:er ....

Wocłow G. z K;.:lc pyto: 010czego zus lw'.kuył mi w $tyuttiu br. potrqcen;o no Dom Pomocy SpoleuneJ, hórego Jes·
lem pensjonoriuuemł Polrqco·
no mi ó5 ty,. d. o potoslołym
emer.,tom tyłko 13.200 Ił.
Odpowiado m, : ZgodnIe l 10rzqdu:niem m;ni$\ro tO'OW:o I
opieki społecUleJ z 30 wrze'·
n;o 1989 r. od dnia 1 li.topada
ub.r.
zwj.ks~ono
m,es'.Cll'!y
kont utrzymonio w państwo_
wych domoch pomocy spoleCl'
!'lej (POPS) do kwoty równej
200 proc. łub 250 proc. najni!·
Hej emerytury. W woj. kelecklltl
we wnyukich domach dla do·
rOił.,ch kont tel'!
wynoil 250
proc.• o w domoch dlo oll.cl
200 proc. nojniinej emerytury..
Tebl lorzqdlenlo dotarł do
ZUS dopiero w II polowie grudnio ub.r. W zw:qlku z tym
zmiony potrqceń no POPS rolpOCtęto w styctntu
br. (obJt;I,
one kllkodties;qt osób), o lokoń·
czono \Oj' lutym br.
Grzegor:r. K. z K'elc Cmieu·
koniec PDPS) pyto: Olouego w
motcu br. nie olrzymolem wy.
r6wnoni!::l xo Itycleń I luty l I,·
tulu III010rylOCji emeryturył
O.dpowiodom,: Jak w'pomnlel!imy wyiej, wyw.oić potrq_
ceń no PDPS slol'lO .... 1 2.50 proc.
nojniinej emerytury, ct.,11 O:J!C·
nie (od U. 1990 r.) 640 ty •. d,
Wyrównanie tych potrąceń orOl
potrqcenie lo[letki IUloweJ (160
Iyl. li) prz('krocryly ląunie wy.
,okoić noteinego wyrównonio l
tytułu
wOIOryloCj[
emer.,t~ry.
Dlotego Clyteln,k olrt.,mol tylko
świoduenle morcowe
pomniej·
UOM o h·•• tę
potrqcen;o 10
mOrlec br. Nolety 10znocz.,ć. te
ponqwuy od 1 kwletrl;o br.
ZUS nie będlie Jui ookonywa.!
polrqceń
no
utrzymanie
w
POPS. Kout ten będt:e bowiem
I
ulto[ony w drodle umownej
opłocon.,
belpoirednio
prtet
pensJonoriuny z otn.,mywoneJ
emerytury lub 'enty, Opłato I
tego ty tulu nie moie ledn:;lk
:~tei:~:d~~e~~o. pr~. pobiero,.Hel'!ryłI:

PnechodtQc w 1988 r. no ren·
lę inwolidlkq olrtymolem
d~.
datek la 21·letnł sloi JHOCy w

cierpliwości
włerzchnl
Cz.y mini~ter
uyń,kl
z.a~tan.:r.wlll liC:

Panad
Warto byloby taku
odpowiedi na pytanie.
co dalej 1 14kladow" akcj"
socJallltl. bo np, z alerty kolonU
letniej dla duecka14 700 ty~. zł,
do której motemy doplaelć ledyn:e 200 tYI 11, po~tanowllll
skorzystać w nalzeJ rirnlle tylko jedna pracownica,
- W naszym 'rodowl~ku
nikt jut
nawet n:e pyta o
wcz.a~y praC'Ownlc1e. bo n,ko'o nie .ILa~ na :.apincenie 300400 tys. :r.ł - u'uwatyla Mir " 'lwa, .... cb bŁr'H'. przedstawicielka 5.lutby
zdrowia 1
Pionek. Tym b3rddej ile
odwk-Ita Ih; wl'płacenie nam
zapowiecWanych
wa:e.łn[ej
&tH.:r.tą skromu)'ch podwyi.ek,
które ioUacja nieubłapnie de-w.a.Juuje. J :lk tak dalej p6jcWe,
w1u6tc:.! WnyKY będ%k!my nę
dzarzamI. Objaw)' IzerUic:.!Co
I ~ ubó!>twa jut widać w aptekach. ,dlie matka l. braku
pienk:d:.y wykupuje dla chore'o duecka t1lko jedno opa,ko....anle antybiotyku chol !ekan:
przeplaal wiece). Taka sytuaCJa erod biologicznym wynl~z
e:l!'f1lem narodu.
- WleU Cmlnna n~c~te te
oplota
18
%Skwaterawanie
dziecka w ukolnym Intemae:e
tym1

poznać

W)ni(":e \I,'p~',urm ({"ku ~oo
ty:>!. Ll _ podJ.ielił ,;( "Ul~ł)"~za
II" opinią pan >lirOlllilW Ddob. z Lip~ka. - Kt6re,n ;!: rodxic6w bc:d&ie stać na lak[ wydatek? Dzieciom 1 mniehr:ych
miasteczek i wsi ~'myka sie
w ten sposób dro&ę do dalHego k51.talcen[a.
1
_ Za komuny przynajmniej
mieliśmy

u,warantowaną

prace i poczucie bezpieczeń
stwa lawodowego _ wspomniał
nieodlegle Cza5y J e r 'll:7
U .... lewlc'll: 1 STW w Radomiu. _ Teraz. prOiram Balcerowicza nadwer~tył budiely
domowe, ogranlaając popyt
na towary rynkowe. Naturalną koleją rzeCI.)' układy obnliają
wielkośt produkcji l
redukują UllogL Widmo beuobocia .uczyna k~tyć nad nan,yml ,łow.mI. Motemy przeciwko temu protestować jako
lWią:r.kOWCY, ale dyreklor kor"Q'ltaJąc % ustawowych pełno
mocnictw I tak rwolnl cZ(U
pracownikQw, jełll UUla to 11:1
konJec1Oe.
- Nie dajmy sIę zwieść 0b[etnicOM. te bezrobotni nie
zostaną pozostawieni samym
~obie.
Ministerialne sugestie,
te dla odm!any swojego lo~u
powinni s:ę prU'kwalilikować
f.akrawaj:l. na talosny tut. bo

K. t MologoUClO p.,to:

..... Radomiu n:e ma i.adll~ch
mlf'j-.c prllcy, a wlc;c I polneby uiobywlln!a jak;eaokolwick
nowego Ulwodu - kontynuowała len sam wątek
R ellna
Pawłow.k.
z.e
ZWAC w
Wlerzb:cy. _ Dlatego w kampanii prz~wyborczeJ do sa·
m!)rUidów mu"lnlY Jako zwiqz.kowcy uświadomić
ludz.IOm.
co Ich czeka, Jeśli bc:dą 106w
glOSować tylko na ,,50lldaruDAć", b:lrdzieJ
zaaferowaną
wle.lkq
polilyk" nit obroną
praeownlcx)'ch intere~ów.
Podobnych w lonie uwac 1
prew!)!;)1
pnytocxy1i lwląv
kowcy wl~J, Pou. wyjaśnie
niem niektórych WOItpliwoścl,
J)O!'lowle nle ,UIII !>I<: na USptlllwiedU ..... lllInlc pomyki (onowlllnej pncz eldPQ rządową. Mai4
wuak o nieJ podobne zdanie,
o ClYTll pnekonują słowa D.
Gra bewIkld:
- Moina cenić wlecprem!era Balcerowic:r.a I caly rząd Ul
lton5CkwencJ~ w dlawienlu infiacJl, za
up6r w reallucJI
pnykleJ koncepcJi ,o,podarcwj I wymuszanie efektyw_
noki lub upadlołc! przedsię
blOrltW. Ale cI.)' f.allułuje na
taką sam" ocenc: Ul to. te u pomnlal. It w
ukladach~"
taku tywI lud!.le?
l\UROSt.AW K IOA

...,sokoici l proc. W obecnych
dec:.,tJoch o podwyi.ce !\le ",o
jut tego dodolku i ftie w em
dlocngoł

Odpo. iodom,: PoczQwu., 00
1986 r. wuystk.e podwyżki
!
woloryzocje świodcteń
rento.
wych dokonywane sq pn:., uit·
elu wspóklynrnko wolo~ocyj.
nego. W.p~luynnlk ten to
rojony procentowo slosunek e·
merytury lub renty wrOl ~e
wny5tkiml dodolkom[ I %Więk.
ueniom! h wyjqlklem dodol·
ków rodliMych I p!el~gnoc.,j·
nych) do Jej poddowy wymioTu
(wynogrodzenio), Podw.,UI no·
tomlast pol.gajq no lwlększe·
nlu podslowy wymiaru o okre·
ś/on., procent I ob[lclenlu
no·
weJ kwoty jwiodnento POP'lN
pomnoł.nle lej podslOwy pnel
wSpółczyn"," woloryIocyJny. W.,_
Ijclono w len .pos~b kwoto lO·
wiero Jui w .oble wue[k,e duo
dOŁkl I wltOllt b wyjqlltiem '0dZiMych I pielęg"ocyjn.,ch). o
m.in. 10 siał procy. 10 odznoue";e, dodatek kombatoncki,
doda lek rolny. Dlatego teł dodatek 10 .toi procy wykOlywO·
n, Jesl wyłqanie \Oj' deCYljl
pn:.,Z"ojqc('1 nIIntę lub emery.
tur •• o w decYljoch podwyi.uoJqcych iw:odc.r.eni. brok Jest
tej P01.,C!i,

w.,.

*

Po ostotnim "Kqc;~u letICisty"
otn:.,molijmy wiele telefonów do·
tyczqcych zoliClonio procy w
gospodo litwie rolnym do okresu zairudnienia nielbędnego do
ul.,skonlo emerytury lub renty
plocownlCleJ, Wyloiniomy dodatkowo. t. w prlypodku gdy

~~'t!~03c~~~~o n~. ok~:s~: tej":r~~

cy, ZUS moie pnvjq.! takie
(Joko dowbd poiredni) oŚwJod·
uoni. tolnteresowonego złożo.
M no plłml.
przed noczelni·
klem gml"y. W fOlie ewentuol·
nych wqtpliwośc.l ZUS som pru'·
prowod,1 pOltt;powonie wyJoiniojqce. Jedl'lOCleśnle prostujepornylk.. loko wk,odlo Sit; do
"Kqe,ko" - do okresu zotrudnienia loliclo I'ę procę w gM_
podo .. twie rolnym po 16 ro~u
t.,cio, o nLe Jok podano po ukońueniu 17 lot.
IM), )

m.,

Il.'nWn J('dnak j~ prawdop<Jdoboy: ... Mosty·· nie nat'U'kają
n.1 nadml.r, :decH, racz'!j pn. ......
c..wn!('.
NIe tylko w Kleleacb
b~aku~ picolędzy.

J_k je lI'Il:riĆ? Podaltk dro10wy J_t co prlwd. bardzo wytoki. ":e na jakle cele I kto

~~~~~n:~~a~onr~~~~~:J~~ w~::

Z

brakiem pienlędLy boryka·
my Ilę teru ....'szylCy • •

S,~b:;:J~~d~I:~un~r~e~cUjce usluCI n. rzeez

r;i!::

ml.IJtL

~~:1lt::kt:!I~;:::~W;~b ntn;,~::

mych o. jHd,nl ••Ie 1 drualej
I1.ron,.
joeuole la wym,,_k
remontu. Wpr.wdtie n.pr.wlane
one ..'yprobo ...... M.. "me4.od,
k,eled .." (teby było .,,1d1Ć o"0C8 pracy tycb brypd prz<'l
cełe 1.10), .le 1I0in:.
t .. j lall_
niny rue wldac. Nie motna p6jołt
ucrokim lro::ltem ...... 11iD!(' 1 br.ku pleni<dzy.

Iq

P.ieniędzy r6"'1l1et brakuje na
remont wiaduktu
przy ul. 1
Mila, chDC.'lat. prace .. leWlnIOwane. Jcdoo:to prle:ownlk6w
powiedział, te ,dyby byl,. pienilldze. moa:llby a1ę uw\n!IĆ z
robot, do arudni_ br. Ale k ..1
Jest pUlii. WIęc: ~ą remontoWIł: wJadukt zlodnie t hlrmonoer.mem. to ln_czy do 1992 r,
SUoda. cdyi tl'n ....'tteł'lI('j,lz,.
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lej. Mote d. się eoj ty.kai: za
hw. placowe od kupt'Ów
,,nI
k6Lkach".
Moh
..'yzn.c'll:yi:
wreSlclo .yt.ue Oplah u. tujnOWinie uHc prtet tlrmy Insi ..
!ul~ ..... odę, ciepło I au. kt6re
nybko rozkopu~ jezdnie. .Ie
p6i.nleJ całymi tYlodnllml Icb
ole nlpuwlaJ40 Plen1llldle 2.a
ztu/tlowane ulice Irzeb. buć w
uletnok! od rodzin, I nie od
ml"ll:('y, Gdyb,. rod:r.ln. kontowal. !aklri p6t miliona dotych,
moc loby ,1011 coł w bad~ie \alk-.s_e.

C f:::;~= w& ~':,~:W:e~:
KOllo~:;::kl!'O &lk~)'~~~~6'!:

Ta oA&lnl •• chod.t jest podpo-

~:::~nr!lmo--.a:!!~-:: z~~

t:rm mlejlcu 60
C':r.$ych kolizjI. Jełll jut na·
pr...... dlt \.ak. }ak pne<lsI.awil mój
rozm6wc., to,~ '&decydo·
wał: się n. batduej
radykalne
rOłwl,UIII.,
np. SYID_IInck:
.....·Idln'. l n.tychmlart namalow.ł: n. jezdni ulic)' podporz!łd
kowlKI('j klika rzucakcych się
w oczy zOlk6w ... top·',
lrów d«bod:d w
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2O.S:; ,.lnlerpeb~)e:~ (2)
21as Sport
21.50.h'lz"
ZUS WlaCSGlDCIłci w!uT.orlWl
22.50 Jęz)'k aaeielski (U)
PROCKAM n
9.00 ~:~Ja

16.!!5

Kore~yC'je
11690" Zę;lk

I

obrad

L2..00 Spotk'Dlo l literotufII. kl.
IV - Polik. poeJjo WIp6t-

JU;iZWkros,-jsk1(%U
17M Proarlm dali

12..50 ~.'"
Sylwelki hlltof)'\':J.1I8 80\",1•• Lhn.aD<t,,·1kł
\3.30 TTn - Matetwll)'ka, 1tJt\,
IV
14.00 'Mi1 _ Spotk.ni. 11: tilj!!-

17.30 •• W

TP

Sej~

dla I1lliltUr!,..n,icl'kl (J'i)

labirYnde" -

wrl.1

18.00 Pro,ro.m lokolta,.
11.30 rro,nlD
ty~nle _
spolkallie 11: p&7chot.erapeula; Anatolljcm K_pl_

n.

~_m

rotur,. •ID. IV
lS.DO W łwMclil!' ",tuki. kl. l lł.10

IV

r.Unlt.lrnrtwo Edukacji Na_
rodowl.'J
" ..~TI!l.'l
~

..

D~I

(powl6-

dni.

T,-łc, ••

mllld)'ch

wi,łlów'

I"!CI Pro,rlm

la.2Z

i~f"rm:)je

•.K"'łU1t."

ar.x ..Ord,," .:-

'('.a! animowany proo;lJ.k-

cJ. jtpofu.k!eJ
)':' 15 ..Tl.'t_KpI't'U"

1'.30 Zil"]one kino _ •.Kwillt,."
- t;lrą prv-rodniex7 prod.
ttt.ehotlo..al.'kiej
1(100 Wielkj Sport _ J>\Irła.r

~I.'%J'UIW'

kOR)'1l;o-M;~

sprzedaż niżt.j

.Goddna

wym_ samochodów i

urządzcil:

l) c:iv;n_a siodłowego "sw 28", rok... prod. 1975,
nr labr. 63914, nr rej. KIG 7100, wraz z n3C7.CPll, nr rej. KIW 32OC, el'n8 wywoł. 9.500.000 zł
2) autClbusu "jelcz. 080", rok prod. 1980, nr labr.
23856, nr rej. KUl 571R. cena, wywoławcza
21.000.000 zl
3) "wołgi ~az 24". rok prod. 1971, nr labr. 74317,
nr rej. KlG 9:12D. cena wywol. 11 ,000.000 zł
4) spawarki wirowej Ew~234 - szt. 4, nr labr.
117492, 106162, 135890, 104730, cena wywol.
1.800,000 d.
.Przetarg od~zle 81~ o gociz.. 10 w świetlicy pl"'Zcdsiębiorstwa przy ul. Chałubińskiego 42 w 14 dniu licząc od daty ukazania się ogłoszenia.
Je:f.rh l prze-wg nie dojdz.ie do skutku. 11 pnt'targ
od~ie się w tym samyTM. doiu o god%. 11.
Przystępujący do prLelargu winni wpłaCić w knale
KPIB wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
czej najpóźniej w przeddzień prt.ctargu w godz. 8-12.
KPIB nie odpowiada za stan techniCUlY i ukryte wady. Znstnega ~iE::: prawo uniewatn1enia pnelargu bez
podanin przyczyn.
....
911-k

lUO .,EUpra repOrier6w"
21.. Pano;u-am. IIrIi.
:U ..., Sludlo ~tr.lf\.
o.rójki: Pff"

..Idę.

:n·!:i·k

Klt"'ł'.

SUR w DALESZYCACIl

OlIlV Enq'dĄ -

......

....

1,
łIr.... "

lir ,.)lŁtlC ,TO." Upr_a
... .,dCC'llk, •• Wlł"nl.& •
, ..ltUtt •. rua 1I..... a1. "pła
o\,tt..".a.-s.-.u", Mil. lł.

l, ..

KleIc..

..,.....

~~t!'rlk~'Jt~J4,.,~Ila~;~~
mSl-C

la.

łilii:Lł.O'''. . . . - . " . .Kid·
t~,

SI·...1..

.t·.....

~ .. Kz.F.b"e
Ilitlt-t. . . .l.

Kłe*',

....._t-n ..

:3.10 KOlJ\",olarz dt.ia

na

sprzedaŁ'

l) ciągnika roJniczł"L,'O C-360 - szL 2
2) prz,ycze-py D-fiB - szt. 2
Przetarg odbędzie su: 29 m3rca 1990 T. o godz. 11
w bazie spółducJni. Wo,Idium w wysokoScl 10 proc. ceI ny wywoławczpj należy wplaclć w kasie spółdzielni do
gO<h. 10.30.
Zastrzega się prawo unieważnienia pn.el<:trgu bez po~
.. dania. przyC?:yn.
905-k
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KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACJI BUDOWNICTWA
w KfELCACR, ul. Chałubińskie,o 42

RADIO i TELEWIZJA
LOIl\Li'il'
... " .. P1ł.1I Mila

sprzętu

1) agregatu spręi.arkowego typ DIKO-.f/8~ nr labr.
80355, rok prod, 1988, cena wywol 10.000.ono li
2) agregatu spręiarkowego typ DIKO-.f/UL. nr lab!',
80357, rok prod. 1988, cena wywot. 10.000.000 tł
3) agregatu spręi.a~kotNego typ DJKO-4/8L, nr fabr.
82538, rok prod. 1988, cena wywol. 11.000.000 zl
4) agregatu sprężarkowego typ DIKO-4/8L, nr labr.
82530, rok prod_ 1988, cena wywol. 11.000.000 zł.
PTU'targ odh1:dzie: się 3 kwietnia br. o godz. Ja w
wyd7.iale tT<UlJlportowo-sprz~lowym naszego pne(bię
b.orsLwa przy ul. Chłopskiej 20 Kie1ce--Biał.ogon .
Przystępujący do przetargu winni wpłacić WAdium
w wysokośc.i la proc, ceny wywoławczej w kDsjf' prZ't'dsiębiorstwa przy ul Sienkiewicza 68 U p .. najp6tnif:'j
do 2 kwietnia br. do godz. 14.
In!ortrulcji udził"la kierownictv.'O wydziału transportowo-sprzętowego, ul. Chłopska 20 tGelce-BiDJo~n,
tel. 545-70.
Zaslr-ugumy sobie prawo uniewamien:a przrlargu
bez podania przyczyn.
914.k
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Między

• Osuszanie elektroiniekcyjne o

stropem a dachem

Raport -z budowy dworca
BudynkÓw,
W klanach ze_
wm:trmych
co 20 centyme_
trÓw wykonywane ~ odwierty. DrI otworÓW wprow.. d~
sic: wkrÓtce graCltowo-wc:clo_
we elektrod)" I po/ączy je z
dodatnim bie.eunem za,;llanla.
---~ Rói.n!ca potencjałÓw mic:dzy
akWe~tiOnowano
nato_
kryly zolOtai blnch:ł mledz..laclektrOd~ dodatn!., I u}emnll
spowoduje osu~zenie. MelQda
mla,t s twierdzenie, "nie' ną. Systematycznie l z pel_
nym wana:atowaniem rozble·
clcktroinlekeyjna opatent.owaw~zy!;(:y majq co robić,
na zostala prze:. Polltecłmi_
a Ultem SIl dni, gdy panuje rans je~t czc,:ść ~tropowa w
.wym «machu, Choclai_
kę Waruawską I była
jut
n!cl.ym nie zmącona cisza..,".
- Napotykamy na clqgle,
wielokrotnie sprawdwna. Nas _
_ Akurat bylu przerwa - u·
zasadnlal szer, Poza tym cykl
niepuewldziane przeszkody tc:pnle klany Izolowane będ'l
produkcyjny ma miejsce wemówi kIerownik budowy J a_
żywicami sylikonowymI.
nuss W \5Ik.. _ Problemy moWychQd.x.hny na :tewnqtrz.
wnqln. budynku, a technologia
te np. stworzyć wprow"dze_ • Na diwiJu transparentnie pozwala pracować w kil_
nie dodatkowej kondygnacji.
strajk o!>trugawCl)·.
W okku miej,;cach naraz.
Z Irudem tet mies"lCU\ sic;: we
nach lei. II.li.sze Informuj;jce o
- Nu odptlrcle
:r.arwtow
polntormowano jeszcze,
ilo
strajku.
wnr.;trUlch, wzmacn!aj'lce kon~
w.nylltko przebiega z,aduJc z
stn.lkcje belki stalowc. Dach
- To przejściowa ~prawa
hannonogramem. Ponadto, po_
rOVl!erany po kawałku. bo·
- ~Iyn<:: od jednego % robotza u<tałenlaml dokon:lno wy_
wiem WSl:ystko jc,t kruche I
nlkOw. Z;l1oga protestuje. gd}i.
burzenia btae;1 tralo na !Ul.
domaga lir.: m.In. -unla.ny klebardl.Q zniszczone
sluduj!lcej z tJudynkiem po_
Z parteru dobiega
zgiełk
rownit::twa ZBK, Dotyczy to
~e.,jł.
wierteł. Przy pracy
dwuo1'Onie tylko na~zej budowy. ::1bow;.t eklptl KIeleckiej SpOI_
le cale(to przed~lc;:bior~twa. U
- hlotJ1ie:
od
o,totnlej
dzlcllnlkar-kit'J wh:.yty :zrobtodliclni Elektroniunego O<;U_
na~, pk widać, pracujem~'
no wiele. Nowy budynek pn_
f;l:ania Murów I Odgrzybiania
J . MADEJ SK I

I

Nlljpierw zad%.wonil telelon: - Troc:h\; 10 nie lak u,IYbXC!Hśmy
zdenerwowany glo, w .Iuehawce.
prz.y!ludl dz;!ennikarz na dwonec PKP, k(edy mule nie bylu I ktoś uduclił niewla.kiwych inrormacjl -. oburzał
sil:; kierowluk budowy. Wyjałolenie, ze pi~aiiiimy jedy_
nie O tym, co "oluni l:obaczyłiAmy, zoslało pn.yjc:te.

/

Z

Dlii elwarLd:,
t2 wllrea
J99f r, Imienin,. KataraJny l
Be~5ła"-a.

_

5.S:>.

810liee wKbDdxi
- IT.5!.

r;a~h.dd

Aukcja sukien
ślubnych
Autorami ortlO'irtollteoo
i c/I~ba cennego (w dzi$iei·
cZ/l&llch
.zaególnie)
pomu,lu 'ą pr4l·ou.'7IiCll W DK
w H4domiu. Organizują oni
Ilukeję 'ukien I/ubilI/ch.
(do

• zuch

łlubu

Cllwilllt>po I

kokieln!.'.

go) Aukcja odbf:dzie nr: 2$
bm.. (nied...ie/a), w riedzible
WDK prl" ul. Chalu.bJ/i$kiego,
O rlOdZ, II, o połączona :;:oHtl·
nu.' l kOlU'erLem i projekc;'l
filmIl wideo - ,pcC;lllnfe nakrqconum na lQ okcuJę - pl,
"Ach, co f o bUL za Ilub".

Mamy wre~tcie to, ctego
ChCieliśmy. I to o c<) dopominalismy s.l~ przez tyle lat. W
katdym
raue
od
cu,u.
gdy d()7.naliśmy d<Jbrodliej_
~tW:il wolnych. sobót Zwla. zcza w halldlu.
Od niedawna rad"m~ki handel _ glównie ten !<pod znaku WPHW - nie rozr6tn1a
Jut - wotn)'ch i .,roboczyCh'"
6Obót. l bardzo dobrze. Troch~ Inaczej d.deje ~Ic;: % pla.cówkaml prz)"na Ie.i..nynu dO

c

OrganuatoTZu twierdUl,

będzie to tak.:e znakomita okazja do pokazania tendenUl modzie .trojll Ilubnego I kl"ma orUOlnalnllch .tukum po .tonnkowo ni.tlc.fch

cji

c.macll

(db)

CHWIU:
Z,loSlEono ponad fe . uk ie.n i
ues,.,nowano • dal..,.ch pn,.,ke. Wir6d k.lckcJł ą propesy",Je (irai,.n,. Ha.c I Barbar,. lIotr oras wichl Innych
snanych w p . lae pn,cownl.
Ceny w)"W.lawcse od 1st do
1,5 nlln d,
(mol)
Z

OSTATNIEJ

"M/odzl a'!'tll.łci dla It%«ZUPO&polltej" "W radomskim. Te,,!'!'ze im. Jan4 Koehanowlkla·
00. ,'la lCenie %aprezantowaU
się
uczniowie i pedugodz~
Pań&hcowet Szkoł~

naj

im.

Oskara

Mtu:uaKolbe'!'aa,

"W~pelnlonQ

publkz·
to dou:ód, 10k bar·
dzo takie imPTez~ cieszq sił
fTekwencjq. Wst~p 11a konce'!'! bul batplatn~. Natomlad
do ,pecialnie JlOu.tawianveh
urn wplllwolll dobrowolne datki od widz6w. Dochód z /eoncertu w~ni6$1 ponad 2 mln
Szczelnie

"lU)jciq ,ala

Giełda rzeczy
używanych

zlot~ch.

Rusza giełda rzeczy utywOlnych organizowana tradyc}'jnie przez WPZZ, Odzie! opatrzona metkami, cenami I
Inlcjalłtrnl właścicieli b<::dde
pn.:yjmowana
w
sleddble
WPZZ pny ul. Moniuszki 20
w piijtek 1:1 bm. w goo.una(:h
7-91 H-U.
(molJ

wpła

KAZIMIERZ
GRABEK.
80 proc. lIzu.kanl/ch fundu.'zu zasili Fundusz Daru No.Todoweoo, za proc:. kasę PSM.
A kISI ona, niestetu, mimo

Zi1'pól
ki~'lIn/cilrm

SKIECO

akordconis!6w pod
ANDRZEJA IlUMkonce'!'t

TOZpOCZqt

Ważne dla właścicieli
książeczek mieSZkaniowych
W prasie ukazat się do§t
Jakonk.,y ktmlUnlkot, lnrormujQC)", te WUYKY,
k.tórzy zarcje~trowall ksląi.enki
mlt'szltanlowc do koflu 1982
roku winni do końca czerwca br. z.glo~;ć się na uJ. Cz.achowo.;klego 34. Ct'1 - aktuaLl%acja wniOf,ków o przydr.ol
mie~ania. Powód _
Ilkwj.
dacja Woj~w6dzki~o Zwiqlku
Spóldz.ellll
M;e~z.kanjowych.
A oto. bUtn.e dąne, <loty_
CZ:IClr teJ ~praw."·
- ChodLl o Cru1)ę okoiII
&00-1000 o ..ib, kllłr'e r rjes~
Iro"·aly wt' w.p...,m"ran'"TlJ 0_

Równą połowę

cił

kruie ksilj,łecz.kl , leCI wówani w póinieJszJDl lerminie ni., lłoiyl,. .lo&ownel"o
wniMku O prQ'dzial olicukania - wyJainla Jadwi!ra Falkif:wlc'l 'l WZSM. _ Na po_
cątku
.lal o,icmd%iesllj,lych
niemal wnylJCy
posladacu
ksiąteczr:ok usllowali Je
Je,trowae, ponlcwał o&ł052.ct
no wledy, ie po upływie pcwne~a CUIU nie bf:dlie to Jui
moillwe .. WZSM pr:zyjó\1 wuw_
CU3 bardzo widu interesan_
tów, nie dl. wny,łkic:ll wyslaru:o-Io nawrl drukiw_
wniosk6w. o których tł'r,u
Cl&$,

za,..-

"W$Z~,tko.
ba.rd.::o
Stqd inicjatlluoę

PSS, prywatnymi oraz w'<lC!lklmi innymi. W rezultacie 00wego handlowania klient ju.!
zupelnle traci orientację. Wychodu w 5Obotę po zakupy l
spotyka - ~z.t:roko otwarły
$klęp
WPHW, klódki
na
drzwiach punktu PSS I na
Co drug:im - ajencyjnym lub
prywatnym.
Cl.ytby na tym takie polegal
ów wojny I %achwalany 0'.
nek! Chyba nie, ale przecie-!
r. metod nakaru I :L'lka'Zu ad·
mlnll'łracyjnego
td jut uezygllowolijmy _.
(db)

.tzczupla.

- koncert
u.rnac! trzeba za nader udaną.

Wolny
handel?

(bk)

mowa, Wprawd.ie w)'J}'lalilije pttCiłtą
do oe'leku~
cych na miesskaoie. lecz wie·
lu ił nich nie dopełniło uił"
zbędnych formainokI. W 19ti5
roku prlCkazywaliimy ujętych
w na....yeh s plucb do poncsecólnych Bp6lddelni - ,.MIchalowa". "Poludnia", "Budowlanych" ltd, Ob«nle WZSM
jest Ukwldowany I musimy
.. nie
przypisanych"
ła dnej
. póldlielnl właścicit:li ksl~te
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ci, Drobnej Wytworczo.fcl ł
członek
Prezydium
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na Idalinie
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cq mic;:dty innymi napisy na
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wlaJ;} ł'ię lam dla jednych
~zl'etnlr i llie.,to~O"''11(O. dla in_
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b)'lo InicJalorem próby u.lnslalll" '.n!. telev.'hJI k2ibloweJ
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Iy. r: r iinych V.~llęd6w nie
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rąd 8póld"lielnl Mle,*anl ••
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tacb, moio ... będtle odbir:rae
ulu,.

prD~ramy

1loITY", ,,1E1I-

rl»'POrt", " RTL ą on~ ,,8ky
One" przy wykorzystaniu naJno"'ocujple,ls.zyeb
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ma lo. Dlatt"co Iri dr.lj d.
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ul KrólowrJ Jadwirl Da ,._
dlinę 17 proszenI sĄ WU1lo<:Y
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Lt1UlllltnlsJa prOl"ramuW .. Icll_
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muzycy mają jut wleiu tan6w 11ie tylko w RadomIu.
Ich to przede wszystkim spodzieWilją !'i~ na swoIm wyęt~
pll' w najblibzy pl.ątek 23
marca o godz. 18.
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Obrona

I

X Muzy
Ol Inio kino •.Jed~ O»
w
Stllporkowi .. - J.k wiele t",u
t)'pu p~.rowek upowg~h...,j••
,,,a kuaury w "al)'m kraju ebyliło
ku up;adk" ..... I. In ••
"l"J ujmuląt - nualo zo~tao!
I.likwldowalle. bo - I tu przy.
t.CJ.anO wIele a.,umen16w
I
Iym
koronnym - n I e ... n·
10"'01'. Tolet I.d. ch.leil je-.
dyoI w mlekie placówki. przybytek X Muq m!.la pneal.~
!ltnIK. Ale w Sh,potkowle 1.01'
lido się kilku IUdz1. dobrd
woli. kt6uy pwt.nowl:1 pfU'.
jąć d.;.ar kout6w
n. wl ....ne
Mrkł I mlruo strat. k16rt' pr"%y-

a',

Dl:I' n.warl~k.
!2 ma rca
1991 r. ImlenlnJ' KalatlyftJ' l
8olulIlawa. SloDee wsehod:ll
_ 5~, &a~h6dli _ t 7.s!.

Za darmo(?)
,nocznel od/egloJ.
dolo
się ,frUK nowo/ywOllio - slo.
nina IQ da/mo, JlQnino IQ dor.
mQ. ,IQIt/na...
, rleClrwjjc/e, lulabok Spfll.
dającego "anin" gtamadld ,rIO
eatOZ wi.iuy Ilum. A splledow,;
co adwaia/ IqdQnq IJołć, po·
iawal w popi'" podawał iupuiąeemu I lul pOIlI/oleM
In.
Nawel

lit

iOllecł/el lo/gowiq

et od

lormowo/: s/«Jem Iysieey.
- JQ~ IQ siedem 'ysIC'Y. Q
prl«J chwilą pan w~o/, Je 1Q
darmo.
- Natutalnie, don/no ltI dQr.
ma, o siedem Iys/"cr lo 'r/~o
la POpoM. Slon/no
lesl molo,
'a rOlda/fI, ol. papier na opo·

iowon/e mUUII

'uplć,

willC

lqdam la niego lop/oly.
, gdy Iy/lro wyjo;nll i'ien/owl,
lo co ,",QI do WJiQłnlenio, mów
rOlpoczql now~rwonle - slo.
nino 10 donno. sIO/l;"a ...
(klm}

ood kioo. jedn.k co nle

,u _

.Aperalur~
pro}ek<"yjn_
pnck.:ulo nieodpl.tnie OPRl"''''
oy-zelnik mluta. t.r.,.I. Oar~.n tak pokierował 'prlw_. U

mykllĆ.

!!':~reu d~~n:.i'. na Ilnan»I tak

nad.l

ulet)'

Sl4porkovo'le

w

my':i
ClelneJ aplratu.y do pro./'.. kcJi
wldcofilmów 11a dutym ekranit'. I ~Ie to w6wt%u najnowO}{'lI'Śn!ejsu kino VIf rejonie.
In!rJa!ywle tytko przykluflllt.

(kIrII)

Stanowisko
\\' Jł'dneJ 2. firm w Konikich
drzwlaeh
odpowlednielO
na
biur. wi.lala wywienk. InfofmującI o f.ehowcu. który ulmow.ł ,ablnel. Jej łraie bn:mla.
I.: ,,5t.nowi"o do Ipraw tre&cl
plen_tek. 1!.Y1dÓw lpóld:uelnl
I or,.olracJi pracy'",
Wywln:zka nie w)'tT"fJ'IU.la
kr)'tykl lpoJccz.nej
ł
zOIit"a
ldJ~t....

NIt'

ay fachowiec:

mu,I.1 bJ'l:

wiadomo

J.a

jednio&-.

A co lo
faebowjec:? Ta-

~l.al.

Ide wielkie plnbko. tlI.ket
aI( na p1tC14tka"h_. klóry .J'-

Dla,.1 al mno.lika.

(k ira)

991•••
D4a MOfta S. Ul S-:orocho·
WIc le"orocllle Jwięto
kobiel
rocLę/o lifl nawet
oblecujqeo.
Co p«Iwda nie urnówil $łę no
londt.:ę I ładną Ewq, ol. lodqe
do 80chentyno po lriełbosę. pot.
noł .... outobulie Fronciluo Z..
lei SIOracftowtcl0nino. Od sło.
wo do słowo obełj posolerowie
prtJ'9OdIo .obie do gustu. Ki ••
dr pnyb,.łi no "';ejKe byłl }ul
n;e",ol prt)'jooióh"l.
Tateł

Frone'ółtek.

n..

proku/otol

rejonowy w Stom.

ehowicoch_
Ol;eń Kobel oko.
url ';1: w sum:f! fotollly. 010 o'
rE'SltC'llt<on~o,

mo

s.ę

tOZUr·.CC

lad)

Już wiosna • Drzewka strzyżone
Trochę weselej • Z kilofem na

•

czas

Porządki

Bor.ł1c:a

le ~'elu fOzbuc:b:)flych jui
od downo procuJ. prly
W',:::"""ych prococh p,.
tJqdkowych. Tu no pochwalc ł
u ....agfl
zoslugują
proeowniey
(60~orcy. spnqloaki) Koneckiej
Spóldl!el,,;
M'Dnkaniowej
I
Rejonowego
Plled,icbiof'5t-NO
Gospodork; Komunołn,j I Mie ·
5lkoniowej. wu)'ilr". drlewko
pGfoslojqce terenr 0SJictcM1 o·
tl'l)'moI)' Iście
nowomodnq f'l·
lurtę - ..no
jeżo",
o terenr
pnY$ol.I)'d! łt"owntkó. są ~.
towone. wyrntf!nio ~ • __,inl.
•• "-P. PodobA. cb;~ pro·

A

.Ie .udt

się!

N. wi_nn4

w~rłwk(

.I..lI.hol.

:0t!~;~ó~~ne6Iio,~j~~ :!~~ :1!~~c':~oP=~ni.rnc:!l
p::~i,·s~=:~~

fqhe:d -

dobrze ,~łnioneoo
powiadomili
o'
II/m kierownika Zakład" O.
czv.zc%alłia Miasta,
prOłZ4C
"O jednoczdnie, obli łaskauM p,rZII$lol 'amochód po

czuciem

obowiązku,

nieczll,toici.

Po'!. kierownik zaPł'v.'nil za·
inleruowanvch, te jutro. "a;·
p6hue; pojutr;:e, uClllni 10.
Po bezslcuteC;:1IS/m OCll"lcltranill 110. imfecillTk ..... ;ede'!.
%

:~~~~~~tó~fl:'nii~jeZ~\~!:o~
1Iou.'01 do szefo 20M. llllm
ra.;:c'1I, pomimo o(,ietnicl/. he.
d:;i SllOtkal srogi za! <'ltj

Wspólnie urodztH, 2e' Irzebo.
dac:
jw:
przedstawicselowi
ZOM ,pokój. Widoct11ie ma no
Ołowie too.:nie;ue 'pra\!1V.
o
nie ;jakiej I(lm aMronll
Zł'
Imłeciami. ZwrÓCili się
do
kierou:niko Wł/dZialu Go.pGdarki
Komunalnej
Urzędu
Miej.kiego. WI/sluchol ich z
UWG04 i przllr::ekł, ź. nie(zualołei

będ4

natucnmulIt

UlI/wieZione.
Ale lak ,ię nie
stolo. Po tllgodniu no,tąplła
j(>.zcze ;jedna interu,>enc}a, %
lokim ,arnum ,kutkK!m, jek

wlll/stkie poprzednie.
Od leflO czasu upilIną' mie.ł",e. WJQlr,
deucz. 'ornochodU %roblłll
'u..'O}e. UlicG
znów jeat %ałmi.econo
Ale
u."okiciele
wlIluowanllCh
prlll niej domów o'wiodczlIli, i:fl po
!"CIZ drugi nie· b(dą %amitttać. l trudl10 odmó'
wić im Taeji.. Ich
wIJsItek
po.uedt no marne.
A .Iol/·o
panów kferotr;'lu/.;ó"", u'orl~
je$t lIlIe. ('o f,,"t klokó.,·
(ber)

połowq

jokq

To 50-

judni
z01muje

IN m'.kie

0101.

no dlugoid,

prywołrty "łOIH'l.
łfI.lo w .... Me'.

któ~ dotQd Jtron""" """'"' wy.
glądeflt· Ale ruekt6re lu! od lot
~iq ,;ę o kiW. o Jed.
no/!; nadoi sto;q_ Moi. te triol'

"n)'!Tli nieap.
kośdofl'M ("ł\łt loki. Itd.). N •••
l

któP%'f moluIq elew«j. donlów,
płoty. porkony.
Poweselolo kocnę no \lłlc)'.
W;ltyrt)' Jłdepó.w tołl!e pll)"

_coiDtl~'
MA.łAN

ILUKI

może

A

_

Zabawa w ciuciubabkę
Wlokiciete poIle,ji. polożo·
toZdłllŻ alei
Wllzwolenia w Starachowicach.
iOk
prZ5l"alo na zdl/'Cl/plinoWGnlłCh t dba1qcych o achludno.łt obl/lOIIleh,
posprzq!oli
przl/le'"łe do kh dorn6w chadnikt t jezdnie, nie czelcoiqc
no
WI/II/CZne % magl,tratu.
PozamiatolI, a plouk, olinę ł
liide ZQornęU na kupki. Z po-

W)'Wołone_

pnyaepy 1
rno dtiełe się

lrU41;

ZlŃjeclll

Wal M.IUTat. wsk l K.lty'.
Girl KR ył _
!'f_a
!SI ...;. pp!". . . . PTTK.~I_
nie :& pruwodrolklem w .obolr;
tł It".. . .e4L l. pl'J.ed Oddl.ia.
&etn PTTK w OIItrowcu. al. 1
M.Ja 5.

wdIool, .", osenne ,I'o~. o i
spoe.''''jqce dł,t-.rtaęto są po·
dobne dtI tnodl'lell ł I'>Oj1ep.
'rych tI'IO!:łO%)'f)Ó-N tet1o",owp.
NO'Ne, ",ocłne ",clC'Sanie, .010'
rowe stroje itd.
Wu.ystko b,/oby bOrt,e, gdy_
by nie sp6inlobcy. Ot6t _ po.
zwolę
lObie. prlypomn'eĆ tm
wloio"
_. do
obowiquów

wodlq w kooedim po,ku Irk;.
py RPGKIM. Mot, 100 beltobo·
cie 'powcxtov.olo, le pfOCO Pll'/'
ponqdkowon,u parku _ oftro·
wono
loko proco 101tępCIa

COŚ zasiać?
Ostl'OW'ed ł OOl;h'ol

~on:ystoC kołd)' ko.wołot iii••
lilii. Ale nc»lClńO tet podroiołr.

,.Centrali
No,;enn~j' loopotlUj. w noSIO·
110 niernol colq półnoenq cc,ić
KlelKctyłn)' (o
takie woj. tar.
nobQ;u~e).

nllCh

zacząć

Nie wie,", u, ot In.bo aglon." w ,"on·medloch, by nie ni·
11' włościci.le pOlesji obudliłi sifl I l imowego SilU i rOlpO(I~1l ponqdk_oni. swoich obe-iić. Jeiali lak. niniejSJ,m lo u,,,;"',: Uwo·
gol Jui jest wlosllo.

s....

Rya. E_

•.•na Jeża"
rUdery

•

IA"W _

Ittóry dloleń

wcleinlej dosl,,/ Jo.qś p,*"lę,
10PfOI;1 M"rło do leslou/ocjl
..TuryStyclIlO'", 010 leps.zego pOl.
n,,~o tJ, loczęll poclqgot wi.
no no pn:~!on l wódkq I... pi.
wem. Po tej ptorunujqeej mi ••
Ilo,""e
F/oNlowi doit szybko
,owlrowoło w glo.e. Afe
ni.
no tył., ob,
poiegnoc ,:,
1 kumplem.
Uregulował
pnr
bulec,. loehunM I wyszedl.
Morek nielodowolon)' l ulto.
t)'
fundatora.
run.,.c 10 nim.
Pnyd)'boł go no pobliskiej
u.
llace, wc.iqgnql do bromy
I
&puki! mu manto. A tękę mial
clętkq, oj e.lęikq... Pny OkOljl
10broł pobilemu .,anod ćwierc
mlliollo II0t)'Ch. Po odzyskQn;u
pllyłofnnoioi
Frane. doc:rlopol
no post.funełt MO. gdlie opo.
w,edz:oł o pn'f9Odzie, jako go
spotkolo
M.liclonti udali S'ę do miej'.
c_ego "'O'OfZO. Morek .... po.
"",olokutol k,elbosę.
Nobrtełt
był lby/eon)'. gdyż od tomlej
pory
MOtek S. jest no wikcie
porhtwowym. n co postami siC

"In",.,.;," ebień wl.,.n1 b,-ł .łIł'hMuay pran •• I.",,-c: .nk.ln4, jak. ~lca "'a",.",,·lua.
Fu!. K. Kn:cWI'C.'

kino

wyświeUat ~lje tlIm)'
rat)' w
tYłodn!u.
Już.
li~ o xlkupleo.u nowo-

np . .. orchwi - 1.010 d (2 g ra·
"')' w
opokOW01llu), .optll_
100 d (10 gl, Młłot)' - 700 d
(0,5 g),
c.bul.1 ml.u,.... _

No;Wi,~łl.ym powołlc buroi:<. ~u·

°

dzeniem e.lenq

356-.,0 II. Jelt w CI,m wy_
bi.toe, gd,l oferto unttołi obej·
muje wu)'stkle pOSlv.'wone po.
lycje. toUe te, II .tóre UlIdl\O

kuryc!zo, wrko. 1IDWr i .onICl,·

ny. IN pOlównoniu do lot ubie_
gł)'Ch
slobo Idli. sprzedał. ..
,bóL
No kioski l noslono",j tlum.
nIe IU51"; dł-ioKtowq - prlr
WflGtich c:el'lOch WO/Z,.,.. "",otto

~"""''''''I'.''''''''''''''

b}'4o w lalQch ubległ,ch. Nasiono sprowodlOIlCl JQ l inltytutów
I.k'
Krokowo I Oiolowo.
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