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Tylko pnn ki łka
pierwft7ch minut nieco .kladolej
pocQnali .oble oldboje Błękilnych. Oni td u"bko obj(1I
prowa4Zł!nlc, P6inleJ Jednak
M mucaw;e dzieliła I ~d&I.la t"lko jedna drutyna. Ku_
.,dad "a Iui(ł, dali lekcję
C.lb.l. "lIkanem! Teco.1ę
cb:r-ba nlkt nie I!pOdlllewal. a
wu~y
mimo pada};\cego
~s!lei!u bawloti się d_kanale.

Nane zdrowie lależ,. m.in, od warunków sanitaro)cłl i przestnecania :zasad hi,ieny. Cxy pa_
mięłamyo tym?
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BrOOlltł ')"Paly .Ię jak 1: co'II obtitodcl, więc "r6«e na
łwlcUłlej tablic,. widniał
niIr;; 5:1 dJa alumn6wl Chyb.

w,.-

t,lko. pnyJaclelikle,o na.tawieru. do rywali poI:wolUI.
oni .t!'RUt .oble jeucu jedliCło ,C)la, ale I tak nie amiendo to opinII o spotkaniu. Zdeeydowane I Ui!uf:one lIWYt"lęDOKO:'fCZBNIE NA 8'I'IL •

Z nowojorskiej wizyty Kanclerz Kohl
polskiego premiera O polskiej granicy
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mn,. którą odprawił b.,kup
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poludołu IpoU,.ł si.; z Polonią nowo)or*ą. Wieczorem
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Vytauw LancLberals zaope:lował do Lit..... inów, by nie
dali MIO .prl)w()kować do W1l1.
ki I radzl«klmi czolgami I
je"1noczrinte podkrdlll, te nie
m..1 odw'TOlu od OIIOl-IOllC!J
prze"! republikę
deklaracji
wolnokI.
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wywialb(e dla z.achodnloniemieckieJ sazel,. ,.Bild"
prz~·Nodnlcz,1cy litew,kleJ Rady NaJwybuJ powledl.i.l, te
Zwi>!lek RadLlecki prowadcl

woJnlO

p~ycholo,Ic.Ull1
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ł!'pota~
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wadziE kolejny marionetkowy
reł.lm. nie n]c mote z.nluczyć
II1łS~,O pragnienia wolnoki".
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ie nas UlLn.c:.yt, mate wpro-

WJ:d_
d'ottoUi-
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K.nc1~r%
RFN,
lIelmyl
K..bl, który prxemawial w 50bo~ na polityCUleJ Imprezie
CDU w Wuppettalu, upewnił
PulalWw. Ii w przypadku
1:.jedl)oc~lIl.
Niemiec bl::dą
tllI "w bezpleczn,.ch tranIcach·'. Nlemle-cko-pobka granica musi staĆ się "grOlnic.,

Lalld~ber,i~ powied&IOI równiei, te wladze radr.i~klc nie

tyikl) wysłały do Wilna cu.lSi, locz takie polecU,. aresztowania rnlodych ludzi. któr~
nie chcą slutyć .., Acmil
Czerwonej or81
konfhkalę
broni myf1lwskleJ. Wyrazil
takte obawy, że w n!ekt6ryell
reJonaeh mott' dojU do walk.
Wezwał jednoeuJn:e rodaków.
by nie szli "na ero!gl ze
~In:elba.mi m,.iiiw!'kimi"... Nie
pozw6lm,. SilO s.prDWO«ować'·

_

.zaapelował.

wyraz.ił
na~
dzieję, że jeśli culy świat po-

Joonoczeinie

prze

Litwę,

mot.na bl,:dzie znapokojowe rozwiąUlnlc
problemu. "B)'ć mof.c ZOIltanlem1 l.ulnczenl, ale wtedy
letć

~~~~t.~~ ~!!Ia~;:łze:yt=~:
tas

Land"~Ci~.

s~wlerdzll.

Z ehwH~ pnrwr6ccnla jc~
n.,kl kraju - "I. punktu wl_
da:nia NlemcÓ'w "wybije
dm nlen gorzka lodu.na". ponlcwa:ł. trzeba będE.lc wypo_
w;edl.leĆ sil: l"~no na temat
cran;cy na Odrze I Ny~le, lJ(:d4(e lo gonka &:OO:4l1a, gdyl
b(:due C'zn:łe:!:ać uez:ygnowa_
n~ lo 1/.( oG.<l.olfU b)leJ Rz.c~J.Y.

'-'akby mało
jeszcze

było

Rodzic6w, k16r)!.y mają kszzamiar wy-łać swoje ddc_
ci na studia Inlormukmy, te
droU!j.l egurnlny w!ikpue 1:
500 zł do $Q 1YiI~y. Punlee1.e

wat W'Z"'IC'y Ju! d~l' umiemy
liClyt, więc dodajmy do tej
mm,. ko!.zt dojazdu, noclegu
J wyi:}'W1C!ula. Jak nic wy_
c!I(Kltl 2:00 tysl«",,1

i,Wspólnota Polska"
Obrad"wal w
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" ud1i<llell.l pocaad ISO dele,atów - \'11 (a 14raU!m o"jud
TOWuz.yllt\A.'a
L1CJnOk! z Pol"n;.\ Zagra-

statuI)

nicznq "PoillIlIa".
Jako loki.! UUA!.,lnkz.y1i w
obradach posłowie l senatflrzy,
pr~d.,taw:e.elc
MSZ,
świata kultury t nauki. duchowni r6tnycll wYUl3n,
W sprawozdaniu U.tIOPUJ~
eyeta wlndz sekretar)'; generalny tO ..... Qr~twa. Jizcł Kla•• p(lwlcdz.ial, ił! w nowej,
z.rnlcnlonej .ytuacji polltycl.ncJ
w Pob;~ ruch SpolecUl,. R;t

rzec). k<mtalrtÓ'W Polon!i I mac!ert.S mu i sif! na 1lOV,'o odtnk dla dobnI krajU,
jak I na~I.l-eh rodaków. um;eszl!:alych z.a gran!camL. KoIII~zne było ~.wo~te kll.lharsil:. Stąd narod~la ,ję - a- jna:ei.ć.

niclal'J1V")"

sol;darnościvwej

forlll3cji polit}'Cl;lleJ l duclluno;va organb.acja prl. "W~póJllota PQb;';a",
posladaJ~c:a nersZóI b:w; llpołeczną I nowy program dd:lłania,
u\\·zgl,'<inla1.1CY real'u
politYC:lIIl~ 1 H>olec:t.ne knlju.
W,kllWjąC na osJąr.n!lOC"ia Tł)
watJ:Y~twa "Poloni!)", zwlasl-

w!cństwa

(klm'

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

na w 06tatoich lalach. "·ely.
nI.in. nawi~r.ano knntaid.,. ~
tl( po)Ipr3cę
z wielolysilOC .~!l
PoLoniI! w z.'mn, zdecydow't'na wlękJl.O.ić ddega1.6w opowh'<ltiala ':10 1.3 nuw4& ronn'd~
r'lchu.
"W;p6hl<Aa
P'Jbica"
ma
w.u.'Jk'c łun.e obj;jć w~p6I~
d:Jolan:en\ r6tnorndl'lc 'rodkI
~m:crac:.tł
p'JbkleJ,
przede
wlQ':.lkim te. k-tórc 11110 chciaIy klin taktów "J: dolychcuu
dz.IJIaJ;'Icym
towan:ystwem,
obclątonym bacakm długolet_
nich dyrektyw polit}·CUlYCh-
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Kto wykupil mieszkanie,

dop'aca' nie

Sp% ~ojll wywoIoł., w
ostatnim CIosie pou:~o ~.
tenowych 0(901'la... administracji
poAłtwoWei. 1 ).I0rrch wnGs,t
lI'IOino, te lOI'IIiellOJq one llCl-

....tdowot

podjęte

wcIeśnicj

de-

~~. ~I~~=~.,~;::U'J;:!:;
powołują ~ę UęMO
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pnypddłooch ltCł odg6me lottqmHlte. O wyjo'nlenie tej SpIOwy chl.nnillon. PAP rw,6cil łlę

00 ml1ll,lro budowmctwo I
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wojewodom ~ no ~ pro-

blem,
Po weikiu w iyc•• wspomnia_
neJ deąlii Rody Mil'lis.!rów 011eentowoliimy,
ie
..,rzedal
Inlemon po ee1'loc::h
nie
u·
wzghtclnia;ąqeh
pTIeSlaeOWO'
Ma wartoici majqtku lIWo;łlC!Ja
Je" ddolanie.. 'p/Ulonym 1
prowem. W wielu Pl'mxJ(Sltoc:h

jednali proceduło pos.CęPOW:Jńia
przy spnedoiy In;. . . .o" nie uwlględl'Óoło liego faktu. Cr,.sto
unędy dłielnico_ lub
1łł1,.o,
mlłl~

SoplOWY -

co

ł~1

pn.ypotM1« -

COfoc.z.MgO pneuocowyworia - de1:YIJq R~ MWi'\rOw_fftOjqllu ~
.tIIfiercł,u
mil\, ronyil"'. 'ml wiele otlo\nkh kJt tego

nie IObioM I l'Iie łlłlf'OWllo ki
wllibt~o plobferMI. dotKtW nie

nołi," .ię inflocJo. JolI wiemy.
)Id • ~ ub.r. ,tolo ...
...iodotne. je nqd łomien:o
pod.iąć dec""],,
o pf'nuotowoniv państwowego mojqnu I
dniem 1 .tyunlo 1990 t. Imor-

I'I'IOCJe no len lemot dotolty do
społeueńsłwo I leli IfOJumiaI., ie w tej t'fłl,lO(łi bo,dJO wyrołnle nosIlił .Ił) W)'.up mienkoń kwotCllunkowyth. ReSOl1 bu·

nie ułoIały .. \er,,"·
pTIewichlonym
Itodł:bem

nie

po!~onio odm<niłlroeyjIM:go
101~
),pr _.
WflieWnych
}enne .. ubiegły.n robJ, o Więc

pl1ed

pneuoc_niem
mojqttu. CJ,ęsto tef 10łntl!rłllOWO_
1'11 vrpłocoll pOeniqdle pr1ed ..,..
doniem pTIH I,IUędy łtcn~h
det:pjl, pop~dt*e'PCh 10W0fcie umowy .upno - spqedałp.
POWłłolo więc doK s.ompliltoWOIIO sykloc;o.
Pr09rwt jedńOłt zapewnił, ł.
we wsrpłttich pnypadkoch, gd,
decyzje kIW. lostOły Ju! podję
te, gdy nob~·,ljq m;eukoń moJq
juf lGWOlt. urnowy ItupncrspnedoJy. jednym slowem UlW·
ue wtedy, gd~ 1 puoktu wl·

krytykują rząd
Z lrf:t1Jołlq 'l"pcllJrall8 sM: 25
bm. ... Wan\aawłe na JI ( OZatomiłduniu

PfteWlI:awJt:~1I

Pol.sA~AO

S"-oonk:lwa Ludo"'C!1I0 .SoUdalnGU" obet'na pollt~a n.ą
du ... slo8uoku do rołnK:tW3.
DUaL~&ł łeco I!;\ronnlrlwa uWlaJl. te nadal w)'1 w}'~le
jnt oPrO«'lltowan1e lLudJl6w
obto\ow}'ch I inWf'fibc)'jn}'t:h
prodllf:entom rolnym. ~a·
lywllle O<'Sllono te, dolydłt::ur
sowe funkcjOnowanie t)'mc'ZóISGW.!) rady 4t:t'ncjl ry"'u roi-

~

nie dzia'ajq(:f') na koJen. ..dfH~l::I·
jHU:ZC moocpol1!tów.
pooiechan1e :umiaru l upna .:bob za "aftł
~ •• _ 1)1.uacji gdy nie ZDlitaly
w pełni uf05pOCbrowan! UIpas}'
wrna Juajowl'CO ze
lbl1)r6w ubl~or~JnY~h. ~aj
dujQcy~b !i4: u l'ołnit6w. W)'railrno obaw. . ie *utkl \lbocme reformy coą.odanuJ
jak n,p. rece!'ja ~
b;y~ wi~ nii
1akladano.

ny6t
cy<b

-

rolniłlów.

Po.dulo~'ano

Eezekucja Eleny i Nicolae
nie doszła do skutku
N.colo. I Eluy
proltyc;.-.e non
Wo,qc. nie don/o do .kuliru _
itwierdEiI \II wywiodtie dlo d_enn.ko .. Oimineoto" obecny 1'10
procesie wspomnianej pory wl·
cepremier, Gelu Vo!COf'l Vołcu·
~cu. Nie loworlyuył
}ej bo·
'Ii\OIem PTIyjęły w lol,;ch .yluo·
c)och ceremońlol, o iolniene
strlctoU pned wydo..,;em rOHo,
11.1. MoIieństwo Ceous.eiCu ńił!
probowolc icdMj lKiec.!. ni4r
podło no lolono, umorło god_
nie.
WYIM p'lyJęli społ.oj ..k. oJe
1 "ld,e~ ..ie".. Mfmo UNq.
EglcWcjO
CeoU!eKU.

cto.vOMgO ~u l kh
iolt\~n:łI lW,qtoł; im

'.u,_.kony,

no
pIecocI>. Zdo}e ~, fe dopie'o

WÓWClOS

lriwioclomiłl

urbie, fe
W5ł)'1lko slrocone I nie mo luf
.ot"o.u. Z dłłPł!rocjq 5p,-,_«I.

w_iłi

OlU

51ę pojedynuemu ....,..0010.
wyro.\ł; ldecydowowsZ'(. te

kldq, umierał f Olein. Jedooud.
-. 1 doprowodłenlem It h do
mUlu luej toJniene l plutonu
egl•• ItC~jnego COfń~n Me \I'1y
.,oil cto ",lu I S90nloolnnie 10uęl'l sn..lot z niepowstn,monq
lłoidq.
Egzekucjo KIrpoczęło

,

pr_ umowo jest

fię

prndwcu~irrle

1

powcdu

utroly ponOVtOnio nad łObq jednego 1 iołnlerl,. ktorego bralo
lobito w TimłsOOfle. Za nim
poul! polOltoli toln/erle l piu·
tony orol In..i, mojqcy widoc:r.
noK le swych stOf\OW!sk W 0brębie
jednostłtl.
Wnysllo lo
pTIebieglo tok gwołtownle. fe o·
soIrt mojqce tOWonyslyĆ egle·
!we)i, n:e zdą!yly wyJU 1 bu·
d,nku. DoIJuyło lo tol.ie ołice
lO, itóry ,,"ol wydoć SIOlOWf1y
rOliOI plutonOWi eglffley;r.emu.
Kiedy lWrócOno się o W'f1olqpienie woluńtorilolny do plutonu e·
gzduc,jrn:go. '*U'f'Scy folniene

jednostki ..
swą

Tilgi'liSlłl

zgłOSi"

gotowoić.

UpTIed ..ie u.!tolento lotlodoIy, ie w drodle pod mur egle-

.ucyjn, st01OOl'1l'l b<:dq łowo·
TIynyi: protulCltor. lekon: i wio
cepremi..... G. Yoku!escu orOl
.~ysto
filJI1cwy. Seł.felorr
'omplekl Orlełojqcego ",101 10'
pytoć. Ich o 01totniq wolę. ~

wicepremier o ewerotuołrlq obec·
noi:t prowo~fownego dochownego
WUYlłllo je dllO~, ioł wynlłro

1
rcktcji w .. Di",ineclo", pot:cuy'o się ;noCIe) I dlyt gwohownie.

_i_

no - ń'e ~ ono by' unie·
" ' _ lulł _u!.owono.
_ Mi""o odn"cenio pne.
$encrt \,Isłowy o ochronie mie-

nio otólnonoroclo_VO,
iut
pro.dopodob.... t. Selra ...
chwoli jq .~blojcłq ponod 213

atc.sów.

Je"'n 1 JOpi5ó. tej \,I.
słowy sIW.na
raoUi_oU do ·

chodJenłO prr" sqdem . . .n·
tualrwJ UIIJOftJ ....-y ..

prl,-

IłO~U,

IId-,by 10.0110 IOStało
•• ultoctq ; ' ' ' j te ,Iron. Ino-

uej MOWłąc - MOtq lołStmk
podilowy plOWM do Pfób onlł

'UfH'O

tawo"'o UlłlÓW
.;.ulto"
• ,,,,,ocii. gcfy wyce- kh wor·
lIoici byki aonitoner.
na pon skon"tać • tow.; MO'

C., ......-

Wwoidł

- Genetoltlie nie rO!'lienOM.

Uwoiom, t. w ldec""'~i
-.ęhlokJ pn)llpOdkb. nie rao·
In}' do c~
nr ""odomy,. dr iolotl...... ery chęcią wy.
'onytlonlo lowinł~h pU.1
odfllinistroc:jc !yk w prowie lub
pn~boc h.

Rolnicy z P,SL ..Solidarność"
~lJIoba}owym

b~dzie
d,~

ttonu raeu}'

KOftt.lrwHlcjł
tego
.... pooMnni ~

ie _ ...,,01,.. wylonYSlonie tej uslowyo ile laslew». vehwolono - nole-łoloby ogfOflk;ayć de _i6tnl_
..}'Ch pnypodlr6v.
"OłURO~O
ob)"A'Ołde.

M)'i/ę.

.-~

lUc1eralny ban"l ulinny
l bazaro..·y UJ)l':jWI;Uly pucz
P5('udoluryltow I Pol ••, ~Ia.
Je llę eoraa. btvd.uej ~iqi.l1_
wy dla Berli~ ZKhodfl~.
Do :.d«ydowan)'cb d&ialnfl.
pM)!<tĄpilll

pruło

chodnloberllłl.sk"a.

pooc)a

Ul·

O Ile pod-

nal ('aieto we~kendu przed
l)-iOdniem s."tt1.3'l'Ilnno ~2 ban.
dian,. ulk:lJlych I baurow)'c:h
lo Pol!fkł.

samą

lo obecnie w

Na g onka
na h andlarzy
tylko mlniol\'l ~ jul IÓ.
ZaluJ'rr-anym konllslluje $i(
pneUll\CWne nA sprwclal towary «Ill odbiera nil II.llka
dni pa,r~y. w kt6rycb
kompetentne: urzędy wbijaj:a
plecs.,tk-l ubranh'Jące: ~')3%
du do mla~ta pr~a. rok. Pu)'lapolnym na pOoWIlQrlf';n,ym
JlaruS1er'Ilu
J)l'UpIoJ6w
po.
nądIlow)'ch
lub
na
popelnlcnlu Inny('h wyJr.rOC'zeń,
takk:h jałt mnoiq,ce d~ o'tal1'110 rbwn~i luad1.leie tk lepowe, fTot., powafnlej!:r.łI tatr, w}'mlen~..'W1e Jul prz.el 6ąd.
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Rzecznik praw ollywatelskiclI
z'oży' sprawozdanie

alum-

nŁ Z ddmnill.arsJdfltl,o
obowią*u wypada ocłn()(OWat, le
bramki w h~ menu I'IIndiłi:

Mien"law Sbda I lacek
Hr'ł po 2 I Darlllh Slerada,.
l - dla zw)"c~zc6w 0iAa. Ma,dt GoJuJ I W1t.dYIJaw Mr'a
- dla JHlkonan)'ch.
Wkbowif', ILt6n:y pra.ybyli
na Itadion Bh:lritn)'cb r"wnle
dobru bawiłi li( jut pned
ro:r.pon~clem .potkania. kiedy
to ocJądi"lll występy at'f,y.tyn..
ne repreze1)łtlnt6w obu l'J'"WaU. Tn wlajaiwle: byr Jemie,
jak mOllnIl aqdzl~ po U04d

O biurokracji pl
....'"
p,rzed Sejmem
."'......
"1.
.....

N..

w~lby

11.10

T,A-o

w

XIX-wlecanyc:h
bociem dla _ d adminWrlK'jl.
DJJ.sie-jli urU!dnlcy latwo man.,ulują swymi mlnislnmi pnypomni.. ra _ lobalę Ew.
I..<la"'l k.. rkJada}l\c Se#nowl
jako r:tecz.oi:k praw ooy~·Mel·
Ikrcb d&foune tptawo.daole.

~i~iach mińi&łer był

~ w)'d~

nec1--

n •• praw obywateiltlkh bylo Sik!cbane III'zez J)o.ł6w 1du~
uwac~
Cbot t.ruba
pn.ymat, te _ide b,.ło w
l:rm nade nil aU pGliechftl,
mie)lc puM}'ch. To 'tll'y~ie
nie - OII.ladcl}'1 nułę.pnle

J..... Scmt-

pne:wodnatący Jtomłl;l

wi.el3Uwokł, pCII..

ZJds
-,powinfto byt 'Uletoee pruz
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- crcrankzdl u.y WJllł>C1ełL w
funkcjonowaniu demokraty","
n.)'(:b ind~JI. odejkle od
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rodmlicj ponO-'I w6wcr.u 00-

USD. ,M6 r. 6,5-a mln lub 930
_1050 USD. 1917 r. 10-1] mln
lub 1?Sa USD, 1981 r. ",5 mi.,
lu b 1100-1200 USD (modeł ..bi,"
_ 14.5 mln). 1m t. l Q20-1SOO
USD, 1990 r. 15.5-15,11 m"" lub
1600-1650 U50.
..fSO": 1919 to 7-1,2 m!.,.
lłł1 r. ',5 mi",
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operację baolt!)ur.. UHu,...ni
jeSte:śml
placlć
1,$ proc.
ItwGly. Kto wpla~1 np. 10
,"ilion6.... dlJpłacił do,) Lcg.)
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promme na pł'Oc.'edty. Niestety, prllt.·kla!llanła nie dił
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Podzi~kowanie
W ""ieniu Zon:Cldu RSW JW1O'
eo,," $ię do wu.JStkidt koletol~1t
I ~ego. , serdecUlytD po~l(e·
kawoniem lO wieloletnIq PfOCO
i _spólproc;ę. Poduos .eima ..,.,j
debaty, w gorqClce poli1rCt 'c.!J
walki t p~wnym symbolc", 1 m,·
tem, no jo~i wy1!::reowono RSW,
nilt nie wypo.wlecbiol Ilów, t.lÓre IVł;qCO"" jej pracowników sI,
nałe-iolr. Pow!nn, to btć wlał·
nie Iłowo podrl~onio Ul o·
JiOfllq 1K0cę, 10 trud włołonw w
rOEwói norodowej kultury. la
pełne poiwięc:e,; dni I noce
w
drukomloch ł redokcłoch. k:O·
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Polsl6. łei
",last. "';O~teClet. wsi. R01....q·
łOftie RSW. ",iej"'., lego iw;a·
dOłllO$C, Pic było. bo "te moglo
byt. negol,....,q oceną łttgo. (O
robil,imr i0k<t proc-.ticy lej
IImly. B)'I to ok-! poliłfCJnf:9i)
odwetu.

k1Ojll_

M·ełiimy

MOO."

Pfogroll!! lepuef

li"",

progrOOl

prl&ł elek·

Iywniejuel spoleanei słuiby.
W,ele eleMentów łego pl'09fOmu 10clęHmw reolizowoć. NiC4
«et y_ Cał, ten ptOCel pnerwafo
btuUlłna In~ruci(l, d""'too#IIlInO
poI,tyclnyllllw1:!flqdoml. Kałeion
ki i koledzy znoJq lf,b. metodę
I cele komponll liltwidoqjft(!!
RSW. jej petiplech, orO§QllCW
wobee 10$ów lIl1ęq tuclli. ,de
ltCI noł łdodlie odpowredllia(uoSo!:
XI wuystkie de łpOtec.me
iti "'I deC)'l:ji.

""t

4

Zonqd RSW tq dr09ą pneia·
..je tcrlO{tOln led"ostotk ltSW
podzię"owo",e
10 idt pt'OC.ę.
MaMr "odrleję. te .rkorr,.tojq
_
wur,tt.!e Inoiliwokli UnRo'
wonid swego ckKoblt\l pner
SMonen e 5PÓidłietni.
~
a.r innych pod",iotó. gołpOdGr·
eąch. Apalll;errty (I ntqtAre ..,.
k~"'z,.lonie tei SlOlh, dlo kon·
t,"uocjl kontolItu l cty'tełnilo
MI przel d~ue ~ ga_
tet. Cz.osop''', bi4fełt.
Wu"t~ftl

lrołeiortkOlR I ....

w

lyclę
IMieniu wło,",,"
cołego t(tnqdu pon'I.,.slno$ci w
rotwiąlOnOtl ich
łprcrW
osobi·

legar.

W

i
kierowftiCłWle

RSW mie·
iwiodOnlOSC: Imion ~OI
ZnoIiśmy dobu(! JJoboki I

nOł.
nic-o<I",kwołnoU

dr.ie1ni w
ł)'tuocji

Równi
W projekcie I)rdYllaCji wyboccuj w ac-t. 51 UlM"no, :te
kampania w,.borc!ll <lo 18morfłd6w tez,.totialuych rOl-

CItI wU;c ,nmu.t.ehlwo nhpowinno jak najlol.1bciej In-

ł!rllkltu

~Iosunku

.I

do

ł

jakby

łerdeCln.,..ni pot.tko....,j~oml

StAWOMIIł

J.

TAlICOWSIU

równiejsi

darmowej

wYOOI7

filj:tQe Iundydat6w na ró1l dnych ulhkak .beltpratny
dos.tęo det telewizJi ( ndla.
Jednoczdtlłe w,;zelkle infoTmaOjC', kumtHł1kat" apele .j.
h..,la dru1t:ow,i •.e ~i 1«1alita!'1e na tIJ.,a kaudyda\ll.
pulu, komitetu nlU.t.t;ą. .. jawni.af, pnet: kOł6 .. opłaca
ne. TUM! recul1 wpcowadza
ordYNat;' •

rekbłllY,

blly

we",o~l. SprIW~.

;e&l)
Sł

to

lakt, pou d':fnsj,.
Ordynacji wyb&ccza .ła
nowi, te generalny k6łu{
lioID. .....,bot'ctT o!t::cet&i w
P')f'U:wmienlu l pnewctdtlicatCYln I(omtt.!lu cli. PRITV
- Cr.aJ i undy. Q klóąck
Plf~ u,mpowaulą polilycr.ne, komitety ~,.wat.eł.ski.e.
wr.uołkie

Z

$poIec-rno-połitYClnel

pr1.ep(owadlQflo prawybory.
P6t tysiąca kandydatów lIa
radAYclI, wtljt6w. bu.rml;tnów i pteudent6w. pt.wn.reb jut R'}'Cięl;lwa, 'I!d()b)'wa wiedzc: we FranCli
Włclu pnemoou
pnesU-&lenie w kraju. Katd"lO dnia
w p'lI!htwowcj telewi.r..ji MU
radiu, nH:h .,SoUd3;nletści·' t
ieC6 kandydaci kotr.yM:/IJ~ 1;
ob(.lej

uJeh, I.orówno lowodowyc.h, jok
I pryw<l'k1.,ch.

$pół·

_el

CK'i.:lfłiracje

l~ollie-

{kk'

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

TYA'lCltalem jedlte. JDe' slron.
jeM lut: CG nGjI\'JI_1 na l,ut-

metku, ... ykorq'sl"Rc

"a

:tU.1W;

~I ....,,, PfOlllOCję • ..,...
kb kandyodat;:.w łIot.e si(
na;vet okuał:,r.e~.. lłftciape
u. kom'4ełów 1.Y~k.A - "a
kciftke - d~~p do ~lkm
fom;. I k ..lłet, ln~d .tut widclwie Ellkot'lt~ kamp;u~ .

"QA.TA

Ba~L8J[A

•

~LOWO

STRONA"

Skazani

Nie

mamy
d łu~u!

p ::~~~it:;~: :'!~'i~

noUa 10d/ull1lł<1I l~
,onulo.... one lu! kilko
mlesięą lemu. dokładnie 24
wndnio ub.,. pn:Cl "Międrt
tIOfOdOllrY Trybunol do Spraw
Długu
ZogrOflÓUMgO orOL
Polityki MFW. es I EWO",
który obrodowoł w slolicy
PW', Umie.
InformocJe o ty," pn'ff"lO'
oMalIII numer .. Platformy",
pismo .kraJn/e lewkowego
"Ruchu Mlodej lewicy" (le
.trony pol,kiej w trybul"lo,.
reprclcnloYfOno
b~lo
pPS. RD oroz olob ki. Andn.J Gwiazdol . .. Plotformo"
drukuj. obszerne Irogrneflty
wyroku, w którym aytomy:
..Trybnol orzo'o: o) Wbrew
temu. co ....lerdd Mi,dzyno·
rodowy Fuf'lduu Wolutowy.
PfIYCTf"q długu logronlane90 nłe jełt nodkonwmpcjo
11Jd6w tzw. Trzcciego $w,olo.
Jego pn:yCl)'1l0 tkwi w nj.·
1I110nnym poullk>woniu pruł
m'ędrynorodo....., kapitol
fi·
nonlawy moiltwok. realizo.
wanio tysku. IW/auClo mtrat·
nych InwcstycJI dla I1Cgromo·
dlanych pod koniec 101 ueU·
dd.,lątych .ur~ I peltodo·
lo,ów.
b) Z kapitolów,
kt6tych
J:WfOtu domaga MI MFW.
ludy nlgd~ nI. c.rerpoly konyfcl. Ulokowon. clęjdowo
w prostych oblotach linonu.
w,ch. kończq twóJ obleg w
bonkoch uwojcorskich ':Iy
omerykońskich,
IOŚ
lumy
_wypo!yaone. pnynOJlq J••
d.n tyłko r•• ultot _ powięk
uojq kopRol wleUdch bon.
1t6w I wIelkich H\lslów ml,cnynolodowych 0101 ~o.
coJq clenkq .0fSt.... ' no·
rodowe' oligarchii loptzedo·
nej tymi" lnJllorn, powodujq
lał
pog!,bieni.
~zy
I
_I,hzenle grablety.
c) Długu IlISIo nre moino
w toden If)OSdb troktowce
jolo dlugu
10ciqgnlęlego
przel ludy. One oni ""'nie o
nlego ni. lob-egoly. oni go
nie loclągnęły I ...ie ael'
poty l niego konykl.
Ekonomiko długów po~o·
Ido zwi,"uy!! zyski kopltolistyczne wszy.tkim wielkIm
pol,gom pllcmyslowyrn. W
lornion Trybunol uslo~l. te
we wnYltldch kop;toll6tya.
nych poMtwoch Europy I A·
mcryltJ PółnocneJ (rownlet w
Innej poslocl, w Iych pgń.
slolo

stwoch

wscnod";oeuropej.

,kich - POLSCE I J UG0SlAWII _ do których
MFW ldolol pnenlknqł) plo.
ny MFW I Europejskiej WspOt_
nol.,. GO'padOICUJ prowodlq
do pogłębienia nędzy. do
beltoboe:Io I bclprec:edeMOW'f(.h oloków no Illd.,. I holot
plocy trc:hłe państw. We
ws.ty5Ik:Ch bojoch.
la•
• tOłOWOIy plony MFW I EWG.

"'6r.

=~~t~To:~,~::
gnulowgnl.
coł.

lent

.. o w i t e.

notychmlostowe I
~zworun.owe dllłgu zagra.
n,clllego por\:tw 1\1)1, Afry.
lal'. Ameryk! loclillklel, KOłO.
.bów (Antyle. Hetiłl). Europy
wschodniej (Pol"o, JUgOł/O'
wio). O

wałkę

kh

ludów

pneciwko placeniu d/ugu 10'
glonfculcgo uwol:o 10 .11,11:nq'''. LImo, 24,1X.1909 r.

1"'1.)
UNIA· H ESS

uniewinnieni

S~~t~\I~ p!~j~::

turze. pnewracaj<tCeIDU
r.ly poW(,)enny par:t.:ldek nct lY.
od !'arnego
pOC"tAłtku
ptz.eciwnl byli t;amł prokuulony. MlJle n:e ci szere10'''''' Uf1... dUJq~T na 1l.rC~blu
reJ!1łIu, n,y nawet woje ..... l)dz·
twa, 4"le !lama "w;er~hu,dc;a"
ulokowena wy,odc.i.e w zabytkf)w~j sa..~kieJ
karnietllc,
pn.y ulk:y Tr~cki~J Iromko prptestowała.
Wedle radz.:ceklcgo: pc;nv;f>lonego bez poprawek, wroru
pr(rkul"tor
generaJn)'
byl
centralnym ur~em adminl-

s,

LUDU

li"",11o pr.lwn do obr .1". sąd
n",1 bJt n.IIIMwuly, ale IIQI;
prQII.uralQl"a. ,los w iltncie
nl6gl1
o re.-

.l. ... ~tn... :taw·~
nj.lI'rzadko prz:e.s:ł<f:aJ
slr.l.ycn;C:C!\i ~Pf"3w:r.

Nowa lJ.tawa m:aJa Ila «:e1\1 jedno: u('Z)·nle-n.jt w7mllll"\I !lptllwift::lliwołcl I,-m. «:z.ym
poWinien byt w i!trocie. po&b.w.etl'łJ p~q okuj! uyn..
n,kuw Jl('WT1<;lrUly('h motl!woki Inłt'rC!n('ji politY('ł..l1ej nalur,...
JOIk ....... kaidym de-rnokratYCU»'n1 kraju na tzele re~ortu
'prawiedliwo'cI
1;tol
mlAio<ler, )ltory Jeoot najwyt·

Sprawiedliwości
~Iradl

pańl5łwa ....-e1.

minister
Tak w;.,.-c w
)ak

podobll~

i~tf)Cle

.Muma -II;: spierać. czy prokurator, od góry do dolu na
uc-zeblach hlerarchli slylboweJ 'm'al kontrolować orzeczn!ctwo '<ldów po'A'~zechnych,
CLY po p~tu mial odrębne
zad:lnla
ochron,..
ludowej
praworZoldno~cl. S.}d,..
olu.)·mywal,. wytYCUle od poJlt)-<:U\e,o decydenta l proku;"
ratorzy 'ró'lt'l'll& Oba elida
ur~o_ rywallzowal,Y mil;:dl.,)' iJOb q• )ednnka
przecle1
POZrO~t.;.jąc: dYSDOl..1cyjne
w0bec p?htycznej władzy, do",·",łne manlpalulącej prawcnn
I ludiml, nomjnuj~~j I dym~~JonuJ,,('e} wocee wialIncgo
u:t1ll3nta.
~ t.l.kim
<>OCjul~y(,Ult"j

u~ta,,"ienlu
w
jur)"f'dykcjl n:e
moclo b)"ć nawet mowy o
r6"''TIoru:dllOści ~tron
procew'N)"Ch. OskariQnym pr~slu-

sr;,:dz.:ą
równO<:tełnie.

I prt;.kuraM~em
N;e jMt to urJ,;jjd d'Jt1wdtnl. 1I!t" kadencyjny, jak całe-go r~u. naralony na ~.Id .polecm,..,
podl-elłaj;lcy )ak .....n.y~tkl~ inI'l,YmcJe deml)kralyc:gJe kryty«
I .. lylcalny". Mlubt(!r
!lp:awiedltwołci, :łak kaidy &
leco koie,6w w rl..il<!zie, lub
jak t"Zold In c~mlo w
jed.
MJ chw:'11 mOLe być :r.dymlIJooo ....·.:any. ponML1e odpowloot.ial'ul4ć w ulkre:łlonyc.h
Irankach CZ8&t'wyCJl l:f7.ę·Jo
wanla.
nym

M ue"'.
~v d~)~d~:. L~~O~e;.

Pr.lAlwiny prokuna r6inyCh etap3ch
miniOlWI;O c~rdr.!e.to:ecia f~
~Ct:le. W o~tlltnlrn du'!:(c:.oleciu. w okre~ie ....nu wo}Cnncc:o i w stanie ~lwo
jellnym
UfZ(dy prukuutorskle w)'rl.ąd;t.ily nie tylkD ob)'""A'ntelom, ale n~ezaw~temu
prll\\.'U \li.ele szkody. Ocz.ywi.te zatem, ile w no .....)m uJdad..4;e tpOk-<:lJ"Iym nie w. z..yxy
prokJrlllorxy mnąq nadal poUltwwat nlł swoich ttanowt-

rll~or6w

Nic tylko na lewicy
LEWTCA DZIS - to ha~lo ~polkanla, Jnkie J: udllalcm
prof. J6z.e-ła Lipca - przewodulczllcego Koml!'lH Politycz_
nej Rad,Y NacUllneJ SdRP. naukowca Unlwet"s)1etu Ja_
glellomklego odbylo d( w k.lelecklm WDK. Zalnau(urowano w len spos6b dLialalnoU Klubu Lewicy w Klekach.
Sakoda. ie pl"Z,)' nlMticj Crekwf!l\ejl cUook6w I lIympatykbw
lIoweJ partU.
P:-ol.. Jbzel Lipie<: nUn odpo\llledl.lol na pytania UCIeMn!k6w s-potkanla puedllLawH .woJe poclQdy na temal lewicy, takie. Jej historII I puci'C"lctyw. Wiele z wyraionyeb
myśli, ze :uozumiał)'ch wzelęd6w. dotyt'z)'1Q nit' tylko ~raw
le~"icy, ale ml!;J)f!j, pollIkjej I europej<.kie} w.$póleut.nOlcl.

Pt!.(~ nie tyle },n'~)'CłrlIe, ~
e;) ręalio,;ty'!z.uie (l«nU to, eo

I1Codn,..

ur=~~:~~ :!~::~~

trRth mLu~ch czełcaM ~,
okr." p6lroe%l1yon "·t't'yfika-

de.'
SaaIO lilowo

..v,-eryHkat'j.lw

ma nie "IIajlep:t~ ~emaf'ltye~
tlę :.
przeciwnik6w mqnopolu • wła.dzy
Trudniej UW~1'l.)"t w celO....ość wer,.fika~JI nie palityc.meJ, a merytorYI:UlcJ.
a właśnie taka jHt. pokl(l$;em
nowł] u!<Uwy: Pr;:.egląd kadr
przewidziany w
rządowym
prolekcJe wlQ""y o prokuraturze. d;dj Wl!It.)'~Uc::e cz.ynnlkt odpowlecuiaJne za wymiar
"PI'awledliwokl (re.ort, zw~x.ki z.awodo ....·c, cremla nez.alei:nych elu.pertów) uMlaJ'I za
uajllI()SZIł WOlę elim,nacjl ludzL lamhtcych .... btocie w
pr~'>kl prawo I poMyc.z.n!e !lkomp!f.C11.itu·....anych.

M' konotacje. 1 kojarq
bezpardonową

C2,1!"Utą

miiłoto6w ctlGllk6w
ez.uów &tbi~ha.

PZPR J.a
mote by_
dWJlo się w PLl'n. - JdeJl
Ilt kb najwyjej 1011 bJJttcT.
lct~ U"llktov:..d SUIO
pojęcie
l...ewka"fi PułlłCC! jest dUj
1e .... :.colWOŚCl - !JOwleddal - ~ b3rdzo PQCbJclon.. Od wyz_
to rua rnócl uJ.na·...·at. tej par_
naweOw łroclU:unu do cyp_
tU "Id !cw.!c".,.,.:j. PZPR b,-Ia
l~blUnło:mu. IAWkOlWY są w
p::Irtią tY1I\I PQń6twoweao, ruOPZZ I u LeC!łllI. Wał~y, w
chem polityC"~ym pr:ą paII,clękl obecll("o obozu
...... IaIo~w~, Pl"l.1 &rtJ..Pie r~1ceJ.
dł.,Y. NIe. ... iem ue~zt.q - ~u_
Ul;a parUą lu du o r61nych
,,·ai,.,-I prof. J. Upiec - caym
PQ&l-l~b; od skrajnic prawI_ - rb1nt 6it;. w RlIsie pocl~ów,
WWydl do wajnie ·lewackIch.
Sekuła od Bugaja. Zdaje ,I~
C~OĆ w J;e\\tn,)'lll okres!e m6_
te Bupj ~t bardziej na le..... 00.. o ni~J .,korDunlst)'C"Ula"
wo. CzYIlI róini elę Kwokliew_
- nie tylo VI n.leJ
jednak
_I· od Modaelew.1łdeco7 J ..
prawie komunistów. Wkbd 3
zdaje stę, ze swohn! pgelll-

łl:olecl:l.!nie

:rdJ:.-

p.a.lrywane.
'I'D. demoluat)'c:.na· prDCedUra "budo-wy" nowej prokur"tury nie. ~1ZI8CZ3, ocz.ywlk'e.
te nowo powolIlIII prokurałOny
~~
urzq<inikaml o
duuacb an!c·ł.)w. Jak zawsze
1 wU('due, będ;t lo ludl.ie
rótnl., bard.!.'ej l mniej ula~to'Nanl,
in~igen1nl.
odliani u .....'Odo\1.·ej prore'Jt. Ale
....Iun.ie na prole.)onallZlT\ 1.1,tawa klad..z.le SlIC7.ełblny naeif:.It. Prokuratony mu~r.ą być
nat.oml8.!lt "9.'GIn! od nKiłoków
natur,. politycznej.
D~llle,o

wym6t

beJ4)Arly)1o.łcl
....arunłl:iem Ilne quO. non

kc..
~. teł
ma tej pra<:y.
~A S

mJnłl

f:·:~[\\'~l~~~~ct"~:!j';;

fT.iailter-s::c.io.lUal!)f
,eneralny lJeiył ",·arOlncje.
te
kaW,..
k'lnt:-'"' .....-er~y~1
pr..,ypadek odHl<Y..... y ponow:te!
norninaciiJ:odanle w~lnle%e
zw~zkowcamt
rozpstnony.
%ApCwolas-e rbwnlel, ie konł:owersyjhe
nomillacje.
na
.Wto'4'iHa funkcyjne,
b.,~1ł
1

u..:.zebb~b

terlalllych. l'owl~m t)':kG tyle,
to d~lowo widu: m6j nkł ...!
• powl.unll.l .. k .. pi::..:ł ... m po-

Zreu&ą

cIogloębłlle

R.QCC~ch nie
m0c.ę
.J<o$lcze po ...... lcdDft. Na.j ....i:!.l .... jue dl .. nu qlclwy r<.>tar,lIo·IIJ.

sI-: tcru n.

dla prokuratora

ipuwledJlwo.łc:t.

un.,d ten
lunkcJonował obok. lub
tak
ido wvli n!el.3Jctol.e od
J;truktur, wymiaru ludowej
.prawiedl:wo6cl. W tym ..mym tryb:e pow.):,-.....ano m~
ni.-ua l oberprokuratora. J
na ....·et podobne ~rze!'lankl lowllI'~rszyly tym nominacjom.
Byly to Jtanowbika nomenklatllrowe. kt6rym
n.;Idawall<l
I"lcU!&ł>lne znaczenie.

-

wch, jl!i:di 6w ncw,'" ukt..d

ma być odbierany prz.ez Jpo-lK~ft .. two j;l11I,t "IV pe·ł;~ 1.\:.;1-

~t

podkont,.nllowa-

nWT w u).~esIe uro..~o _
dcrnlac)l
, .. k t n.n.n.Ie~wa
kcm:!ow p.-oduln:!l. N _ "'rr~
b,.

maz.a

n~.

dobre J.. l\.oddowo.. M;lm ns
a t~1U..i:: Llkt,t. ::'1.:-anl!U!.e-

był ~o.toaoWaM

do

~ILy,::;a-~!:;:!.z;.l':
m~
c~

.... aftj

-('OlU

oblllm

...... Mml.

..... wl ah::.

leler...lIadl

" raJu.•

- 1·...k I Jcjll mam7 pował
nie n:. .. wió D rozwoju "PAiIatwCt-

:!t ł~;=;, md:nc!o!~eUk:;
teJekotit! by!ie:.,,::ncule do O'lra"U ...
W~11I0,ÓW

n'.)o"~DeJ

~~~~~~~~. ,,~:!

anłs Dajnow~
r:eł,,;ejRcl:o apantu lila pot .... ~b lIflnllterst .... z...nnokl. Ta
oferla,,·pł,.Q_donutoeatro

ny nll:'!1aIN".t"'1
neraln..J PPTiT.

ł

tl7rekeJt Ge-

s-du:, Ire )ej

~~ll1y.
- KitlłJe

_1 .. 1.1.......i _ •
tu.,. ... te a \\T_
- Tct u. ...czrinH! n.. -.ae-

,bI,...
Pow;em t7Ik<).
te nie
prukre6Jlm,. rynku ZSRR l pro",·.!Idd.my rozmowy, msJ.1c:e na
W"lroG(nlenle Ktportu ISo
Innycb kre.16w. EIuport tak. Ale

~Iu

:~~~:iors~
..~~al~~, ~~
'7 __
w)"ł",canle

T A R K O W SKI

lteama.b,la B .\ Il8AHI\ KOS

darni, }e.slem be.:d"tJ.ł:j nll prawo od U~leao.
.
- Lewka przel)'wa terb
w Polsce okre, pełnej re~
trukłuryzacjl Jedno z hlllle.'qcych ucrupowa.ń ma dute
lzame. Przyjmuk, te test to
SdRP. Dlaczego1'
Ponlewał
lICromadiila wielu młodych, z
otwart,-mI ,łowami, umy'ilamL

n.y mieli pn:ywllejt" z tytulu
rl.o\dz.enia. mle~a w nomenItlAtun.e Itp.
OtUlą
trul)(:
)tQllowUi wś ci, ktbrq mieli
pn,y.,.,·Ueje z; tylulu praktyko_
wanej rb"-'1'\ołcl. Obowlqzywał
bow:em pr:z.ywUej r6wno6ci.
Nlcu7,a,a,dnlona konC(!pCJa. po':\;Id. te Il.ldzJe Itt jednakowi.
jed~lnkOWO potnebujQty, jedn~kowd uan(oloW8i1l.

Bliżej
- Nie
wied&a!
kiedyś
łewky.

wyklue...m - po_
J6sef Lip~c - i(!
dojdzic do _Icoolf"e$u

1rł6t1

W perapektY....·ie C"1C-

kim

ka nas lederacł&.
'
Do arsenału poJę-ć kwky
Dd dawna wpl.cane je~ po)ę
cle z6wnoAcl, k~ ró ....-nle
dabrle moł.e b,..ć kat~orltł
.reakcyjn,
anŁyrozwojo"..",
ak«:epluJ,.cą nlerówn01cL Gdyby ktol zap)'tal. lUrn byli J.wu_
lennłcy odchochące.o u~troju,

protcsoc wyja'nla: - Za tamtym ustrojem stały dwie sUy.
Pie..rwq,a. to· szeToko poJf:t,
aparał wlad~. Wn,y'K:,... ktO-
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Twlre. rOtutnIenIe· nl'VImokl
,I( z naf'A-ainl-et.a11ł\ poe~u Iewlco ....'Cgo ja-

jęciem

sprawledll~.
słaretlo IIMrotu -

jt<;t

KHenwla

prot~'W
kOrly,..tała z lego,
a.l.ala filę wy1lna~

UllJwala

LlpIec ic nie mu.
o nie .....al_

6)Ć, z [Ilklm konkurować, dawać l ~ieble w1c:cej, bo I tak
d,/"t.awala t11e samo ~o I cJ..
kt6ny alI;: n~z.yU I harowall

Stalin!"Ull

m.in.

znajdo."·,,ł

wlamlc
wielkie
poparcie
.....łr6d bch, kł6ny lror4,Ystall
'101 n;e...(Kaw.1cdUwe' równoJ·L

OGLOSZENIA -

STRONA I

REKLAMY

"Y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • •• • I I I • • • • • • • I • • •

.I'~.
,",O.I'a .""''''
A..%DłIA

ł'ut

~,

KIELECKIE ZAKł.AIIY

•

NAPRAWY SAMOCHODów
lIELCE, UL. lWOWSKA 62

W

Sr&Z EDAOZĄ
. utęp- M<'e

-

,.<ANTO'

~·
l~·kt.r.=.-:.~
_Ił. Mł.. . . ...... Ił (-""
o..• • ~

_

. . . . . . . I~ -

..w ..... _

"a.nIlliH:~."

.........aet_ ..
r.ta .....1...

....... WId6_

PIO
~A _~Z4:;;';'~:;;:;:;

w ( r1łHe pil. ,m

.. n.~uni. :

ł

konstnlkcje MaiowI!. ec)'nk . ...... hali t,.,•
..M.stosł.... owym.
S'xJb5,4 m)

Hslhi,ł

m

-

(moduł

-

-

elek ł redo"y

piec soln, typ SEL H/SI
....tob., ......tosan" typ B-Ii
samodMd. dostawny ..iU'" t" A-lt 8

wyroby s woje j produkcji

pO

~ITECH~

cenach

.....11 tTOOU
KIRLC!:. "L nARYTOW,,"

-

PRASY DO SLOl\t y PS!. "kuna 2 l"

ZEST.'\WY

-

KAUJN Y KI EROWCY
ci ąg nika " urs us C- lGO"
SIEDZENIA KIEROWCY
do sa mochodów. ci ąg ników, m aszyn rolninych i budowlany ch

-

Z8IERi\JĄC E

.
WI ELOCZYNNOSC10WE T-055 i T-OSS/!

Zaklad p rowadzi s przedai

OPERUJ E
AN!'t"!NY S '\TELIT .\R N E
... 1.........1
n~~ I .: rQ- 1._.... d
~ 1.s .. - U...... :r.I
TELI!.FO!'t" s:;a· :ł

r~ ł a ln ą.

Szczególowych in formacji. ud1:lela d zia ł
Sw., 277-71, wew n. 5Z7.

BIlIlO INfORMACJI O USUIGoICIł

- OMNX -",'-~II

"""_łQ~ II ""_-

n;tO~~,~ll =.~
KIELCE '8' 439--62

~byt u,

teł. Otłlcowiec

~

Zochodftt

....
IE .....

:.:·:~::d.;~;~i;~:~~::::
w KUNOWIE

_

BOUIlN I .

_ul.ejł ~ł''' :r~Óc ''
.. AOJ .... T .·TltCtIHI C"%H .

......

w;n:Lł:'''I~~-=-~łllłl . J t

Prudsię hiorst wo

PRODUKCYJNE

.. Ok EWBUD- NIOA" sp. oz o .••

tel. 3'- 81 , 30-S!

PRZYJMIE NATYCHMIAST
DO PRACY:
+ GWWNEGO KSJĘGOWEGO

wymagane wyksztalcen.ie wyi:s~ eko~mi cz
ne i 5 la l praktyki na sla no~lS ku glownegG
księgowego lub stanowisku kH!l'O wma ym w
pionie księgoWOŚCt przemysłowej.

+ ZAST ĘPCĘ

GWWNEGO

"ELTOR"
w Kiduch . "I. G6rDa 28

W YNAll\tlE
POMIESZCZENIA
BI URO WE
o pow. uiyłkowej
2:00 m kw.
telefon 490-H do 18.

883- k

GWWNEGO

t
:

I

KS I ĘGOWł:GO .

w~magane wykszlalC'elli e wyższe lub §,redn ie
ekonomiczne. minimum S- let ni sLd p racy na s lanowlSku głównego księgowego lub UlSl.ępcy.
~l jeszk anie rodzinne 7.alu~\Vnla",y.
Warunki p racy i płacy do omówienia w dziale
kadr fabryki w godz. G.lO- H .lO.
801 -k

.6A~ .

COlumbUs'
Agency
Wytieezki: USA, KANADA
Wizy: fRANCJA, RfN, NORWEGIA,

cenie średnie ekonomiczne i 5 lal praktyln
w księ~owości przemysłowej - a naliza k~sz
tów tlp.

SZI/IIECJA

" ...

,.....

v
KOP~NIA, WĘGLA

KAMIENNEGO

..Sosnowiec" w SOSNOWCU

PROWADZI
WOLNĄ SPRZEDA1: WĘGLA
CENY KONKURENCY1NE .
6G-OO-~I,

wewn.

~8 0.

826- k
łanio

Sz)'bko. soli dnie i
(boni[ikala)

POWlEUSZ
METKI,
BROSZURY

ORUK~

i

róin ę

pisma

w P olig ra.Ui ..OETO"

ul

Zglosunia pn:yjmuj~ i u dziela wsulkkh in880-k
for macji d zi ał praww n ic~().osoc::j alny.

..............." ....... ..

18·98·85

Infor macja tele(oninna

KSIĘGOWEGO

;Vr~l~~r;*~l:!e~ii:go::~~~e 1:~O;~~a~~

......,

ZATRUDNI ZARAZ

W-.w a ul,Targowal!f'68a

w SZARBKOWIE. 2:8_480 PI ~CZO~

MWac"-"o

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

.., etI~ ~~ r ot ••

EKS ,,"BljO WO

.... k ...... " ..'" -_,..t.Il1idl
... _ b,.,. I.·
_

. ,..._• •_ _

888-k

PRZEDS I ĘBIO R STWO

łłoanMftr,

685i 1-C
UWAO ,,"

Pl'7.y odbIOne wlałł\ym transporlem slosowane są upusty.

s

.......

~bytu

-

EI",",-

Nu""*9.
_
_A-.. . . .

,OlI..

873-k

onRun DO SPRzmAlY

w
_ .. . . . .

OisMł4od,

łłłI-.lCi"'-

WYJ AZD . KIELC w UW", 901lO'n
W IZO WANa r AsZPOaTOw .& tl B&ZI'I.IIlCZKNl l:
.& srRZEOA!; BlLł!n"6W
KIELCE:
•. GroBIT"'. uL 8kakJat'leu H. t~L 1 15-!t.
U OTEL ..CENTIlALNr", id. "!T ~l'f.
11-1'
,och. lt-lT.
JNFOIlMACJA:
KATO WI CE. I~L 5łł-X3. , .... 11-11.
KIELCE, ~I. 115-188•• _L IT-%t.
........

1·.·.······················· ·· ······· ··· ··
"i\GROMET"

"',," ..

"on........

..

n r tel. 511-41, wewo . l:i lub !t.

FABRYKI\ t\olASZYN ROLN1CZYCłł
t1-41 5 KUNÓW

.

....

pnyn:epy •.st.r"
sdifiuki do walUw korbowych łyp lA. 423
sdiCierki do otworów typ lk/ ZU.

JofOf'łtlłIł:'j-. pod

_

•. ~ 8:1'
'i

K ościuszki
t el4-ł S -l9

11

7..u pranamy

BUT .. B.\LTYKo.
ul. LUlnumhy 10H,
te l. 51-!4-63, t el eks oa U llO

GDAŃSK ,

OFER UJ E KOLONIE i WCZASY
w J as t rzę bi ej Górx, Wl adysł awo w ie,
J asta rn i, Chałupach i Sza)'tku.

879-k
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[PRZETARGI'
lUEUCKA SpOWZIELNJA OGRODNICW-PSZC".l..Ę.l...ARSKA
w KIELCACH, ~ Sk.r:ljno !:Ioa

ZAKLADY GOHNICZO-METALOWE
w ZĘBCU
OGLASZAJĄ J

l)

1'.AKLAD M ' ROBOl\' CERAMICZNYC H
!f-W S'J'ĄPOKKOW, ul. U Llpc:a"
OOLAS7.A PIIZETAR.G NIEOGIlANJCWNY

"*

na spnedut k:a~scdl ,amochodo\ft'j \)1) .,polo:;coz 1600"
JlI'Od. lta4, ne !at..-. 00109186, slopicil uti:ycia 80 proc., eNla
'NywolawcUl 3,600.000 lII,
Pn-y,u:puJąCy do prU'tal'lt\L winien Y.'pIDd~ wadium w wy"owk'J 10 proc. ceny wyv.'()lawcz.ej w kasIe w:łcladu na. dzJcń
prT.Cd pruwgicm.
Przelarg odbęd:t:e ~:f; w 1 dniu od daly ukaufl:.a ~j~ o~11>-
ncnJa ." prule o cudzo 10 w uli knn{t>ren(")'}nej z.a;';Uódl1.
Zainteresowani. b(d4 m(lgli ot:lądll~ karo5eri~ na d·~·i<' gf).d7.my przed olwllr<iem pn.ctargu.
Zastr:recamy &Obie prawQ unIc·... "'ł.niel'1la pn.et4r~11 b(>z po-

G9'i1.~·,

pnycz.yn,

przenośnilw taśmowegoL-45,4 m

cena

2)

na ,.,nedat:

d,lłlia

oraz JJ PRZETARG NIFA>GRANICZONY

JHl !'Iprz.roaź:

OGLASZA PRZETAKG Nn:OCRA"" ICWSY
I) !ulmochodu .,robur \.0\1.01", Kin 66OH. tuk proo 1983,
c.n.a wywoła",~ 13.$00,000 zł
2) samochodu .. t.mbill.1.... KEH 62łE: 'f'ok proo lht,
wywoławcza 11.500.000 %ol.
Pru-Iarg odbc;:d:lie Ile: 4. kwietnia lIliO r. o god.<r.. lO w 'wJM.ney KSOI'. Prz"l~ępujący do przelarfU wUmI 'I\Iflla';j( wadium w wYI()kości 10 proc. w ku:c KSOP.
PoJauly motna OClądal! w dNu JlTI.e\argu od godz. 1 "PrZS
ul. Skra)oej 58.
Z.ulrzer:ea ..~ pta\YO UII'Ue\\,'a1.nicn\a prl.ł:wrgu bet pvdanJa
J)I'Iyczyn.
tJ9i.90-,

SWIF;rOKRZYSKA
SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
w KIELCACH, ul. Rewolucji PaidzicrnikQw('j 155

OGLASZA PRZETj\RG NIEOGRANICZONY
DO o;pucd..ż·

J) s;'n'lol.;hodu ,,slar 28 MS-21 ", rok prod. 1919,
stop:cń zużycia 10 proc.,
2) samochodu "jelcz 317C", rok prod. 1918, slopi(>Jl
zużycia 55 proc., plus silnik po remoncie
3) cemenlonaczepy, rok prod. 1976, slopid\ zutycia 65 proc.,
t) niskiego podwoziu. rok prod. 1978, stopień zuży
cia 60 proc.
5) s.:mlOchodu "star 38", rok prod. 1980, slopicJi
zużycia 60 proc.,
&) wózka "rak 3A", rok prod. 1978, stop! 'ń zuży
cia 60 proc.

odbędzie się 4. kwictnia 1990 r. o godz. 10.
wym. pojazdy z.najdują się w Kielcat;h przy
nr 20.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić 10 proc.
wadium. ,Pojawy będą sprzedawane lak w mliu przel>lrgu. Spółdzielnia Z<1strzega sobie prawo unieważnic
rua przetargu bez podania przyczyny oraz nie bierze
odpowiedzialnaści za ukryte wady techniczne.
W przypadku niedoj!cla do skut.ku I pnetargu, II
pr%(:t.arg od~zie się w tym samym dniu o godz. 13,
955-k

PrLctarg

,ZębIec"

3)
4)

5)

6)

wywoławcza

6.000.000 zJ

pl'7.f."nośnika taśmowego

J.....131 m,
cena wywoławcza JO.OOO.OOO zł
przt>nośnika lajmowt'go L-16 m,
cena WYWOlawCUl 5.000.000 zl
prunośniko. l"śmowego L-18,7 m
cena wywoławcza 6.000.000 zł
koparki E-25, prod. CSRS, .cena wywol 90.000.000 zl
frezarki poz\Omcj FXC-25, cena wywol. 8.000.000 zł
wiertarki piońQw<,j 21I118, cena wywol. 3.000.000 zł
prasy ,,ralamct·', cena wyv,:o!awcz.a 5.000.000 zł
sz.1ilierki l}-p NUA-25, cena wywoławcza 5.000.000 zł
spychar~ T-lOO)'{, Ct.'na wywoławcza 8.000.000 zl

7)
8)
9)
10)
11) młota pneumatyczno-spr~żarit'. typ VCIt-100A
cena wywolnwC7.a 1.000.000 zl
J2) zC6lawu kserografic.znego, cena wywol. 700.000 zł
13) automatu do faktur "robotron" typ KFA,
cena wywolawcu 3.400.000 :z1
14) samochodu ...star 28", oo;inobus, np rej. KlG S86P,
rok proc), 1975,
cena wywoławcza 8.500.000 z.ł
t 5} sam. ,,star 28", Ofiinobus, nr rej. Kil 01611, r. p. 1971
cena wywoławcza 7.000.000 z.ł
16) sam. "star 28", osinobus, nr·rej. KIG 685P. r. p. 1976,
~
cena wywolawC7.a 8.500.000 zl
17} SDm. I.ny~a 522", nr rei. KIH 214U, r. p . 1985,
cena wy\\-"Oławcza 10.000.000 z.ł
18) sam. osobo "ewt I 25p", nr rej. KU 03711, r. p 1982 r
cc-na W)"'-'olawcza 8.000.000 zł
19} sam. osob. "FW 1500", nr rej. KIJ 058lf, r. p. 1983,
cena wywoławcza 15.000.000 zł
20) ciqgnika "ursus C-355", nr rej. KIL 693N, r; p. 1975,
cena wywoło.wC1.a 14.000.0001.1
21) ciąSlllka "ursus C-3S5", nr r('j. KIL 694N, r. p. 1973,
cena wywoławcza 12.000.000 zł
22) pnyczf'py tyP 0-732, nr rt;j. KIW 4260, r. p. 1985,
cena w~'OlawcZ3 4.000.000 1.1

• 23) przyczepy typ D-47A, sd. 2, r. p. 1975,
Có!lla l szt. 2.000.000 n
2.4-) przyczepy typ D-47A, r, p. 1979,
cena wyv..'Olawcz.a 3.000.0000

Pnelorg

od~1..ie się

w siedzibie zak ł adu

ceny

wywoławczej

zł.

19 kwietnia 1990

T. o godz. 9.30
wysokośCi 10 proc.
kasie za kładu najp6i-

w Zf;bcu. Wadium w
naldy

wpłacić w

niej do godz. 9 w dniu przetargu.
Maszyny i urządtcnia moina oglądać na h'renic l.óI.k1adu a pojazdy w bazie transportu w Zębcu w prwcldzien
przetargu w godz. 1-14.
Zakład nie bierze odpowiedrialności 1.8 ukryte wady maszyn, urządzeń i pojazdów oraz zaslrz.cga sobIe prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
908-k

Wyżej

ul. L.

Wawrzyńskiej

GMINNA SPóŁDZIELNrA "Samopomoc Chłopsku"
29-105 KRASOCIN

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzcda:i:

ciągnika

rok prod. 1984, C('Jla

"ursus C-360", nr rC'j. KIL 580n.,
wywoławcza

30.150.000

zł.

Warunkiem przystąpienia do przel:ngu jest wpłace
nie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej
najpOźniej w dniu pn.ctargu do godz. 8. Przetarg odbędzie si~ 10 kwielnia 1990 1'. o godz. lO w biurze
spól~Lldni.

Pojazd mo.ina oglądac w, dniu poprzroz.."\htym i w
dniu przC'targu w godz. 1--9.
Zastrzega się prawo unieważnienia przct:ngu be7podania prlyczyny i nic biHU' si~ odpowiedzialności
za wady llkryt~ ~prI.j;tu.
93S-k

ZAKł.AD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO

,,110RTEX" w LIPSKU ·n. Wisłą

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

sprzedaż niżl'j

wym. sprzl'<tu:

l) kopaczki elcwalorowej do cebuli
cena ....-ywoławC"Z.& 2.500.000 zł
2) opryskIwacza P 043 z belką "frcgaria",
.
.
cena wywoławcza 2.000,000 zł
3) rozdrabniacza sal<;zi "rokosad",
cena wywoławcza 1.200.000 zl
4) kabiny sam. "star A 28", niekompl. usz.kodzona
cena wywoławcza 500.000 zł

Przetarg odbf:dzie Sif;: 9 kwietnia 1990 r. o godz. lO w
do przetargu winni
wadium 10 proc. ceny W}"A-"Oławczej najpóźniej w
dniu przetargu do godz. 9.
Sprzęt oglądnć moina t.'odziennie w godz. 1-15 na terenie punktu skupu w Lipsku. Sprzęt nic sprzedany w
I przetargu zostanie wystawiony do II prz.ctru-gu, który odbędzie się w tym samym dniu .
Zakład zllstrz.c{;a sobie prawo uni(>ważnienill przeta,rgu
bez podania przyC'l.yn. Wyżej wym. sprz~t zostanie spl'ledany w takim stanie, jak w dniu przetargu.
932-k

świetlicy zakładowej. Przystępujący

wpłacić
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I)
2)
3)
4)

STRONA lU
USLU G I c:\LIl rHle. Dl!b rowa
33,teJ. lI20-09.
10S4-J:
KOR &PETVCJE
Cbelll;.,
ma.lemat)'ka. Ki~lce, 31-,;!-lI I.
IIIHr.I·C
~$tobtJ!kk!
m.pr ••
"". mebli. uk ładalliI', boa:«>rll.
Kirlce. ~n-ol·2'1.
IIOGII:J.,
WYKO ~ UJt;

prU\Ooit'rc:enł.

pod jt'ld:-.ill. Ki~ce,
I II.

UPIT U P ,,ALM"7U ....
"Idrr.al. I_-Ie da PP T
o ROĄl'in U~ E
IC\.' JlSOItO"'l,. t:ftfJ·{ C ~1Ió

M/\SZYNY do lJl:ycla ~6,.y,
Inne - prz.ylitiłPi~ do spbUEI. O
rerty ,.696ll3.' n:uro OI:IQ&V'6
Ki('la:-.
l18683-g
KOJ\EPETYCJ& ('hemii,
Dtatcmotykl, Kielce, ....,-21.
69692-«

_1.1V.'_ r.

_ .k1...... ,. I pro.-"du al<t

' ....ra- •

opa nlno... ad·

pO WlH-alaltłGokLor.

8906{-c

Z.'\'11łUDNIMY Iniyniera lub
technika bujowh,ol'a;o • praktykli do kll'1'owanl. budowami
{Skarżysko, oko:ico). kupimy nl.welator " lal" . ot.,"" ..89689'
Biuro O,laoncn Klell,:0.

!t'l u ...... la_u, MJrlu "lUlII

w trr.lll le

Malikow

I "kcyj.

lIyetl ''''' I) .. " udd.lt'm
kapltaluUlt . .. lcUl f I O'
_ ............ ew ........
_ pn:d.nla ltellla

r·:::~,::~!~:~~;i·;i~:;~~;:;:·l

f ZAK~~G:r~':;~~~j~!OR~~~~EGO. 3

~ na stanowisko DYREKTORA ~

.

koordynacJi, tt·1. 520- 10, wcwn. 225,

tarl,Y.K.iclce.43 I -&ł,

UKLADAN IE clazur,.. Klclee,

NIEOGRANICZONY

sus C·3 , Cetlll wywoł. 3.600,000 :d
·su~ C- ,cena wywo l. 4. 000.000 zl
D-i7B J wywol. 312.000 zł
D "6A. la wy"'-'o1. 249.000 21,

rormacjt

nadl~njelwi(', tł'l.

sr.U -JI

p{iUił,.

,,-je Się ....i (otnia 1990 r. o godz. 10
'-nictwa ryez..

KUPI.,. colrownie~, Kielcr,
31·3;-79, WI"'-'Iorem.
lIilE1S1·C
KUPIF, mle.nkanle powyteJ
~ m kw , (płatne dewizlmi). O·
lerty"Ii9!3J" Biuro .O,loucfl
Kie-lce.
6SI~33-g
KUPIF, dom. Oferty "W58H·'
Biuro Oil~ń Kjt'l~,

62·72.
938-k

TATY S Ol.NE ZSZ nr 3
H, ul J lJońska 28, teI. 502·33

e eo. 169.• 00 z1
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Krajowe Biuro Organizacji Obrotu
i Produkcji Drobiarskiej "DROBIARZ"
Odd z iuł Woje\\ ódzki Kielce
u)lrze jmie z.a\'\ iadami a. że z dniem 2 k'\\ietui n br.
ZOSTANIE PRZENIESIONA siedziba biura
NA UL. WROOLEWSKIEGO • (IV P; Q"·)
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~5 ..
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"Na podstawie a rt . 30
i 31 ustawy z dnia 12 lipca 1984 1', o pl anowan iu
przestrzennym (Oz.U, nr
17, poz. 99 z 19 ł1 9 r.) W daje s i ~ do publicznf'j wiad omości, że pro jekt zmian
miejscowego planu ogól n ego
zagospodarowa nia
przest rzE"nnego g miny Ło
p uszno, zostanie wyło żo 
ny do publicznego wg 1 ą·
du w siedzieie Urzędu
G miny Łopuszn o, \Ol okresie od d nia 30 maren do
d nia 20 kwietnia 1990 r .
w pokoju nr 2, w godzi nach 8-14.
J ednoczesnie informu je
w dniu 23.04.1 990
roku odbędzie się w loka·
lu wyłożenia projektu publiczna
dyskusja
nad
się, że

przedmlotowym
waniem",
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NUMER

OGLOSZEtHA -

STRONA IV

rs-

REKLAMY

----------------------------------------------------------~
PAŃSTWOWY O$ROOEK MASZYNOWY w IUY
OGLASZA PRZETARG N1EOGR AN ICZONY

na spnedai:
l) samochodu osobowego "wołga", cena wywolawt u 7.040.000 d
2) samochodu ci.ętarowego "Mc 28", cena wywolewcu. 6.500.000 d
Pn.eł.arg odbędr;ie się w 14 dniu od ukar.aoia sie
ogtosreo.ta. Przystępujący do przetargu winni wpłacić
wadium w WY90kośc:t 10 proc. ceny wywoławczej w
kasie pn.cdsic:biorslwa.
.
Pojazdy moinll ogl"dać na 1 dzieil przed przetarglcm.
W pozycji 2 VI przypadku niedojścia do skutku
I prtet.argu wstanie ogłoszony II pn:elarg o godz. 11.30.
ZtlsŁn.ega aię prawo uniewaŻłli.enia

pnetngu

~l. po-

dania pnycryn.

91S-k

Pkllł"''''

PROJEKTOWANIA

i DOSTAW TRANSPORTU

TECHNOLOGICZNEGO i SKŁADO W ANIA
..TECIIMATRANS"
w RADOMIU, ul. Kozienicka 97
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OGLASZA PRZETARG NIEOGR.\NICZONII

J'l1ł-ł"

et... _

SPRU>DA)t

R~ceS'7.
SPRZEDA~

na Bprtedat samochodu mar1<.i "nysa SUT", rok prod.
1985, nr silnika 8739;;;), cena wywal. 7.ą~O.OOO u

~

" • . 1'

PRASĘ IKNrP::" nar ..." _
.... P _ t.pł"U(i.m. K"I.M\...... K_
...d. Allłtllltó"W 10 Im. Ko ... !.
st.
Ton-f
DZlALKti !IIOO łII I.W., \ftbro)oą Ql.
CupodlnJU
li5,
sprtedln.. Rad-oPl, l'kK!Ir..a ...
rUII-r
PZ
.. KEL_\NO".
SLC'z.ec:no,
-stn.edl ! ruuz707 Ja,ic::cuJ~e
,.-..ota" 1: prOCCam;omi. 6zn.coe-

Pnetarg odb4':dzie sic: 4 kwielnia 1990 r. o godz. 10
w świetlicy 'l.o.lkladu.
Oględ'l.tn

samochodu maina dokonat w pn.edd"lieil
przetargu na parkingu przed Zakladami Metalowymi
na Golębiowie, ul. Kozienicka 97 w godz. 9-12.
Pn:yslępuhcy do przetargu winni wpłacie do kasy
zakładu wadlllm w wysokości 10 proc. najpóźniej w
dniu pr-zelargu do godz. 9.
Zastn.ega się prav..o unieważnienia pn:elargtt bez
pod3nilłl przyczyn,
918-k

no. teL.,

łełeu

etaZU

"MOTOCY""''''''K''L-.'':::O.'''':-;'''''IT~~
RFN,

lodó ......h
Z95-6i.

OIItrowlt'C".

!$O

M90-0
S lOG" II.). łYd
(t1lll7). o..u·o.,..,eoc:. !łł-.!I.

"SKODĘ

WOJEWÓDZKIE

PRZEDSIĘBIOIlSTWO

PRZEl\lYSŁ.U MIĘSNEGO

w KIELCACH

OGLASZA PRZETARG N1EOGRf\NICZON\."
n3. !;prU'daż niżej

wym. pojazdów:
ciągnika. "ursus C-360", nr fabr, 290360, nr silnika 13.T-06674.-76, rok prod. 1978, wyrejestrowany. cena wywoławcza 7.680.000 zl
!I "fiala 126p FL", nr fabr. 19505905. n.r silnika
6177468, rok prod . .1989, nr rej. KEH 8360, cena wywoławcza 11.400.000 z1.
Prutarg odbc:dzie się w świetlicy WPPMs w KieiOI.ch pn:y ul. Dziertyńskiego 71,14 dnia od daty uka?ania się ogloszenia w prasie o godz. Ił.
Pojat.dy oglądać moina: ciągnik C-3S0 W Ośrodku
Wypocxynkowym "Jodłowy Dwór" w Hucie Szklanej
"fiata ltSp" w WPPMs w Kielcach, ul. Dzierżyńskie~
go 71, w dw6ch ostatnich dniach przed prr.etargiem
l)

w go(h;. lG-U:.

Wadtum w wy~kości 10 proc. ceny wywoławczej
należy wpłacić w kasie WPPMs przy ul. Dtinżyńskie
go 71, naJp6iniej w prteddzier\ przetargu.
Zastn:eoga su: prawo unieważnienia pczetargu bez podama przycz:yn, nawet. w czasie jego trwania.
aQ9-k
CNPP-'-: SDP ZAKLAD NOWYCH URUCHOMIEŃ
w KIELCACH
OGLASZA PRZETARG NIEOG RA.NICZONY
na sprzedaż samochodu ..nvsa-wwos·· nr rej SUC
246X. rok prod. 1985, cena wywolawc~ 8.500.000 zł.
Przetarg od~zie sił;:: 2 kwietnia 1990 r. o godz. )0,
w bIUrze ~NU w Kle1c.1ch, ul. Kosciuszki 11, p. lO!.
. Samochód mozna oglądaĆ" w ciągu 4 dni poprzed-zalącydl przetarg pn,y ul. Kościuszki. 11.
Przyst~~ujący do przetargu winni wpłacie wadium
w wysolm:;:cl 10 proc. ceny wywoławczej w dniu prze~
lar~lI do ~odz. 9 w kasie ZNU,
W. przYP:ldku niedojścia do skutku przct..'lrgu I od~d7.1f' SIC: H o godz. 13, t~ S:lmM!(I d ni ",
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łr.3 n.lc'..r.Ć dobro"", ucz.c wo!t
1 ". j··U b·~tn:cgc. JakIch nie
il:I .... a było Ułznać pod r.zą.
d: '!! kCl?nr:y.. l:wyczajnq
i?) 1-.:;"1 dnia cgd~cnn~,o..
~ ~~n

VI

:t ",,·',ork6w mlnI-

on::

~~tJ;~Il~~e;~«):>:W~:

k;Ol, co IS!"O w S'ob;e iC~t
z.:t<b,!:.'.(;;n ,Od::y:n pochwaly.
Cr:y to nD~.l cd r.r~rp1m.lna7

Alez talt,
·"t.n.:.;Ila

't.a
nlł

t:.a:ow komun,..
'c:tym e noe-

okI) u.kro:·'1U, ue!a .,sJcianIUI

1'1

'<,ka dla kaijq:o ~ ucz....

nia". NIe : .uodzil ~J dra".'..I~y w pr.Jityce kon;ec

jak,ch kO)r~~tała odgradu..J.l'
ca de: od spoJe('l.l'rutwa wladz.a. Teru. pnewaia ~krom
nG.łt. min~t:owle mają zde.
ulc:\wane "m:tllJchy", panI mlnl~ler Niel.Ol b :tow",ka, nabyw_
St.,. jednt>rod,.mn,. domek tlunla.ci.,Y s!~ z tego pn.ccr calit
PotWt'1, słowem mau~lcstac}a

Je!!\ jui. p:e:"..... ~?Y

z.gn.yt.

tym Da Uądflwe ośrodki wypoc:z.ynkvwe I Inne. W)'71io..~ą
wic:«'J n:;i; ma mlnaler edukacj! narodowej na caJ:} pol_
dt:\ o&wiatę. Z teco z.a~wne
nikt .tu! n:e bl:dz.ie !ilę publicmie tłum.acz..yl. Jak mamy
tycie, o ~Gmnokl 0becneJ wladzy b;:dLemy ,IyIUI! coraz mniej.
Reklama
je,t diwtcnią polityki, chot
c:z;a~

maina t~ dŹ""'jgn:ę
przyL:lpat na drobuych H.Jchraj..4woieh.

kwasc:ń

~~nl=r~~'~'r'6ci~~~~:; '=%jf!it~ u:b;~~ie r:~~

.-Ja""! rcpórterLY tropili dyanlt:lrllkie

dacU!, rLldowe

pI:ler.,rnko;.... e.
sltle

Inne

ołroclkl

~en,.

wy~larczy na pól
przedtem
nale!y

roku, za'

w""rawić

pnyrodz.one

%(bom

,l:k:IIv,,'(). Sa koolec dodaje, te
ona n:c ta.k40 sob;e by nie
:&.robiła.

Ach _ powio'l<ia
nled()uJy pecjent - więc w
ocloueniu chodtiło tylko
reklamę. która je5t dt..... ianią
handlu? Pani uśmiecha
\IW::
-

°

prUlprasrająco._

wy-

mył1iw

"""P3nlałokl.

J,

ASD Rl.EJ M.-\LACIłOWSKI

Dahlaj dla lewicy' ocromne

w rL')dzenlu. To powoduje, te
Lafontllin - Jeden I kandydalów na kanclena ljednOclonych Niemiec,
zapowiada
dekadc socJaldemokracjI. Par-

i

m.

JlI3CU'nle
samODIrrc~J('nle
:.Ię w aprawach post~pu ey-

,!,lllzacyjncgG.
L~wlcowfec
kdflak, który ulnaje. te najlI(a11lIej!lze'l\ dGlmaty I seheQl.lty, il 'nle lo co I nkh W)'Ili.ka dla rozwoju, mu~1 prze-

.....t.

~)' PytAjll mlll~
WOWdll ie w"ł)()lcullrlt'J

°aocjaalu~y

Ue soeJaldcmokrat)'cme

nfl

ZnchOdzle od kilku kIt pracowaly Inkn"ywnie nad koneepch zjednoczenia Europy,
Jako ~\ruktury jednolitej I
·konfcderow:i~J. Dzi! chodzi

Europy
mnltl'acjl I lewłą po'lada JóUJ1. U p iec - wted,.
a}cl.(łdej wym!.cnlam k ilim
zwlsk: O. Pa lme. P. MUle-

takie o to, aby utr~ymat. a
na,,-el l ....-u:myt, stan pooSiadania r.ocja.idt'mokrac: ji.

!';Ind , W. Brandt. Polem um

~ kryteriów eull8SUgO krnju twierdzi prof. JÓ"Uł:1 Li piec _
będde ,Io~unek POlak6w do
socJaldemokracj i. EuropeJczycy dzi.ł powierzaJIl locjaldemokratom rzą dy, oddaj1\ lm
władu;:. Gdyby Polska odwrócIIn IW: od tego kierunku, bę·
d zle to Ul aczyć, te oddalamy
sl~ od Eutopy,

dak pytanie; ely to

SĄ

do-

e na1:wl9k.a1
I..op5ze Dit
f!au<"eltCu, SU ~ow,
Kim Jr
1
Cay to )t'st socjalde ·

rac}a1

- r c dpGwladam. T OIIt. to
st !oc,łaldcmfAtracJa. To je.t
wira.
W Eurcple,
w wil::~w!
I Ue1ąc yc h I.ię krajów, S()jllkJcmokra cja w~p6 lucU!st.
Ic."" w Jlclllcy 1:11 ~

~kutkach.

Brud to iółtac:tka
i aatrucia pokarmowe

:,::'~I~li~~~~j;c~ma~~i~~~

Ale

DcaM. mleko u. ~l:k:GI anlb. D~C~lI": pnedd 0f10
)e!;t białe, bUlle, a n'e _ur-

. ernt
Cuo,ojmy \() nLe ..zy uli w
:Ow, ,.r•.u JllY.awie
~wabocc.o
tycia
•
b)'l)'ch prom:n~t6w, JeFłCz.e
. 6!1r
pr-u.d stanem wojennym, ale
..to.
jut w
okre ,fi
pierw.<z.yc:h.
~;;łtu""'1lych
rozrachunków.

poniewa! brak per-

"twa wydatki na utrl.yman:e
Ur~du Rady Minbtrów, '"

Skoro o reklilm'e mowa,
Ulbawn~ :zdarzenie % :t.upeł~
me lnl1ej dz;edzlny, m.i.mo 11
mama dopatr;,.yt llę w nim
zwl'lzku 1: ogólnym trendem
w moralno'cl. Oglos.1L'Ille w
Jazecie Lich~a do wizyty w
lab;ncc!e dentystycznym, gdzie
pow1ekaj1\ u:by zachodnim
pr~ratem, nadaJllcym "Zwy_
clJIjnemu nJekowl wYllqd
wUęlego arn..'lnta fUmowt'lo.
PanI w biAlym fartuchu tłu-

WVi,c!?

piellliąw,

looelu. We w :t.y~lkjch ~lde
pach ... potywuych ta !i8ma
r~ka krol i waty <er. chleb,
wydaje re ' 'Il~.
OezY"'·Uc:e
mate to taku byf JrOm.! w

W tC.,:orocUlym budiecie pań

prO"~toty.

-

.Jednym

ropejskości

T.laBlmSZ MA RYNlAK

,sTHONA 5

I w *",eP<lch m\:>nych hl·
.k'na budLl ,,"poro :r.u\r:tCi.:il
W w;elu :t nich. nie tylko w
Kielcach. ta ~.n.a ekspcd:ellt..
ka podaje lowar 1 tn.ka;u,je

ChorcbQ brudnych rąk j('~ t
lóltaczka U1 k ailla, W u b ic·
głym roku w woJ. kieleckim
zachorowało na nlq 1.141 o~ób.
Llcwa ta wprawdZIe n'e ma

.:edetno;h;6!l~ych.
bG
":.I"';e wtc-dl m1ec:aae haało
rtól'iz.oYo'lIno w 372 ukolach.
I co dale-j? oay.TI,..
rel.im
&'kOOc:Z)'j irwot I di-lwnym
lta.feln mleko wyniGIOlo aię ):e
nkb!. Wedłu, ocen nlsu.J
publicyłltkl, mleko POZOl\Law
w niew;ełe ponad 30 "rJtola.ch.
Za to do 'Utoly 'We W ło!Iz....
uow~e. IdzJe prz.e.d laty byla WI~t.k. awantura o z.aWIC~

IriIot

L U D U

1:wał.yw1'lJ'

ik

W

"klm 1'&IIie kM w ld e itlklelC"k, !llrum) ku",', ~k,_

Fot G.

wi~k~U)śt p~-

padk6w t~J chOwby wywoły
wanych jeM wiru'-tlll A, uyU
wchodu . w
ar.; '1akaten:e
przez. pr'Uly.oQd pokarmowy.
ZótpadaJlt na nią nic tylko
dorośli. Zachorowllrlla
cv:~to
wp.tCpuiq
równlet.
wśród
dzieci I młodz1~ty• •
W 1989 roku Ulrtjeslrowa-

no takie 874 przypadk i Ultruć
pokannow)'ch, w tym
wi~~lOić

(M9) spowodowanych 5almoneUl"j. Na c:r.erwonkI: chorowaJo 479 O1<ób. T rze·
ba dodat dQ toj n:echlubneJ
s ta!y~tykl jcuc",,, jeduq liczbę 438 z.n.k.QUoń sl.pitaln}"t:h.
Je~t ona ruc~j Ulnliona, bo
IlIpltalc. .!arannie ukrywólj;,
prawd1liwe dane.

Wszawica w szkol a ch
i s:tpitalnch
In~~to[Zy Pól.I'I",two ....·ej Inspekcji Sl)Ilitam::l :talamuJ<1
rroce: w ukoiOlCh za ....."U»le
d.t.iecl, w npH.alach - pacłt'ocl, Sieda\\.'1lo maja redakcyjna Itolc~ka odchodula
od zmnlów. bo nIe dOlyt, te
jej du~1 l.OChorowaly na
t6łtacl.l:ę. lo je,;zcze Jedno
:;
nich naba","ilo sIc y,,"!'l.l'
w
Wojev.'6dl.klm Szpitalu D:;;ec!ęcym. Dt.:ec! )nn(>J :naJomeJ
prZ)'1lIo~ly Ww ze szkoły
i
prUld.;zkola. O cz.ym lo iwiadczy? Na P.!WllO o nIed OlItatku uwagi IC strony blclenbi'
tek nk'olnych, salowych I
p!elcgnlarek w np1 talnch. ale
takie o złych nawykach rGd:llc6w - bru4a:;ów.
Tn.eba l.et. przy oka:;J! powiedzieć c nl::botycUlych cenach .łrodków higieny - mydla, tzamp..)I1ÓW, p ro~l:k:ów d o
prania. Z łe syklowaua ma terialnie matka kllkcrlla dzleci
ma do wyboru c&q!lto t,lkc
}ednQ t, dwóch mołJl..'Oki k u plt bochenek chleb;,. albo

k..,,:lkę mydJa tOilbtoweło &a
2,800 llo1ych. Gdy ~il; rnn ta·
Iti wybór, trudno mów.i,ć 1) hiIlenie. Daleka jeł;tem od retgr~o;1.L'nia brudasów. chc~ tylko powicd:r.iet, te kupno arbkulów h:gie:lY osobist.!J nic
powinDO
w cywillz.ow:mym
kraju nast«:<:zat ładnego problemu. Jdll tok li~ dzlc}c,oznacza, to un.ierzc:b higieny,
ale t~i kreJ myłl.mla t)'1:lI.
k tórl-y dec: yd ".Jj:l .0 centlch.
P roduceni6w pono ... ' fantnzja.
a mnie Olllrnia IU'W'lkO pas.ja, bo na próino
szuko.t
mydla, pod,>bn!e jak papieru
toaletow.!go), w umywalniach
~i~~;~: w .;wJe~ch pu-

Brud i s mród
Skoro Ju! jc:-tem pri.,Y tym
lemacie, to zapylam. dlaczelo w nGw)'t'h o:-;iedlach,
pow"taJącyeh
w
KIelcacb I innych mia<-tach
wcjew6dzlwa, ni.! ujwbdclY
publ.k:D1~O WC? Pooot Ich
budGwa jest niezwykle kGn.tO....'I"Ia ze WZ&1~du na projekty. Smie"lTIel To prl.Ceiei ni:
taden palilC. teby ulTIawać
10 J.il budowl~ n;ctypowQ. Jeden projekt motna powielać
tySIąC~ razy. Ale to urbanl,kim nie w glawle,
Stan tych sr.a1e16w miej~kich. k~6re mamy. jc~t łkan
dnHcz.ny. W kraju, w którym
buduje sic: wie1owce, huty.
iIlbrykl. nie moina od lat
porad"J.I.t sob!e :t. U!ltl:;p;un!
publicUlyml. Z.!lllljące. Jak
długo tilk ~<lLle?
w~tydJiwym.·'

Bakcyle nle

lłoją

si..

, mandatów
Cod~.enna

~Sanc płdu"
zwa1c1:yć

mo~lna
prxa
nie wy, urny, by
wabIe,

poS\,IO ;ęć

.. Gdyby$my lo mw" wprowo.
chotby ulOfftflk

brud w ~kt.!pi~,
na ulicy. Jn!tpekt<)_
lanitarul mogą
tylko
z..,.bo\\'~ąlać
dG
·cł,l>""tu§CI,
wypł!'.:lt
móllldat,
notabene nl:: ....ielkl. wyno"z,qty 3000 uotyeh. W ub:eglym
roku prlA!prowad:;uU ,.,. K clC!Cklem 70.528 kontN)l!. W Icb
wyniku noloi.ouo 3328 man dal.ów n4 ~umę 7.849 ty,'fęcy
tJotych. Dol k olegiów d o l'pro\V
wykroczeń
J)ow~drcwały
43
Wl\ioI-"kJ o ukaranie bruda'Ów,
7,wla<rl.Co:.a Iych notorycznych.
W)'dnno leI. 130 d ~yzj! ClJlH>wym Ulmk!lI~lu ob:cktów,
lłWe brud był roLiey [ t..a.graUlI :uJrowiu. Czy s:, lo
kory ,kuh.'~I,l1e1 Na og61 nie.
Mandat Vi wy~ko'cJ 3()OO zJ
to dl.lj l...1dl'1l u'U'~rbek dla
kietenl. Kara!li Ilła.cq b~1.
$loló\\.'t:~.

°

oporu. Z:mwtnl ,ił .. !J.( nawet
na doW'Cipy. dzJC;kuj:IC l:óI wydnll!e re~1:1y I 10 ty~i"cy 11.0-

tych.

Kontr"lerom

apada jq

r«:~.-

N:I. ilif

d.ł.iillalno~t

rcprc<yj.

nĄ !nożna,
ale czy 10 pr1:,)··
nie l.! Ot'U!k1wany cfE'kt7 Do~ .
wladcz.enle uczy. ze n:e. N:e
zwalc:ty II" wiru~6w i bakI{'rll nakazami ani karami
pienl.;inyml W tej ·walce 00·
trzeOOJ 1:1. opróc." Iladwru
!anllanlcIG, nawyki dl) h'gicn,. P<)nlcwat ich nie m.'1,
mamy akat.onq gleb!:. \""odt:.
pow;elf'V', a n:J~tc;'pnlc pa~1.ę

ora%

dla z.wler:t.:lt

ływno't,

[)<)piero nil końcu t..!1JO t a ń
cucho je;,t chory czlowie~, A

to Jut nie tylko

l!prawQ hi~ie

IIY. lecz takie polityk! _ eko-

nOmIC1:lH~J, lo~PQd.lrczej ,
'Nolt.t'j. c~nowel. Moi.e

n;eJ

nllleialoby

zdrQod
by
barlet y
k16ryc h

z.aCz.:lt,

Dlalcić tkut.eczniej.~ze

pned "ZIIgrctenlaml,
1r6dłem j~.t brud.

"lAlUA S0611iAL

9',

lJOłum if: ć moino. Orli ład ·
JOJgOOlwv.OOO tfło w Pol.
sca tJód Il:qdOWf i pod nog i nie
FJ.UCQ, I ba rdlO lo d obm.

no

wice premIe ra Bolce ro·

fimu", spotykojQc si, we włos·
wiao. jego dJislejl$ koted,., l
nym gronie i doJCIe upust whu·
fUldu. uflqm il rby - loko pny.
ny", uCl uclom, powIadaJQ Clę·
wOdey
opolycjl
- fe sti.....al
siO: ~ Co br ,hl dliolo, gdy. • 5lroju"., I wywololl chór prote·
byi my to my ' pr6bowGlI 10~o stów looronicznych. I jest 10
sawet IcNie d rokońsłUe (Ol.
fakt beupomy, dos.onołe Il10.
ny z nleodłeglej pne nloki.
wJQlOnio ... Ou10 w łych west·
chnlenloc::h 1'I0st.Qlgil wyłomo·
N ikt jot nie lmiefly todnq mic ·
rq. ile nie powoclleń flQdów Jo··
I'Irc" l siodło, ole coj w Iynl
}tI 5Ł CO, godne go Jostonowie·
ł Uleł $ltlego. Meune ro .
Rc kow·
nio.
sklego było lubiektywnJe tow!.
I'Iklne pfler nqdl:qcych, o Ile
dllil ..., iycie

:iUikwldować

rl'1

~k'lłllrolowilć,

choroby

Nostalgia na tle programu ...
Pnedstowiclele ..do-.... nego ro·

Romań,,kl

łPO""Jdowone

reokeJo mi. 0

to~m i

włol nle

tyte to kQ noski! ·

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

OdporOOK s,połec;zno n.o dol<tillt.oki. jo!r:le nie,ie f1łO!; ~ .
cja obecnego progromu gospo'
imponująco . lou·
lonie do I1Qdu Młttowiec .iega
- Ja'; do Jod nego pnedloem.
Niemniej worto mate po rni.~tot
. to rej ~rowd~e, te no(Ód
łowue mo i e , obie zmioolt wio·
dzę. wlodJO 1:oł "O rodu
~.
łe .oble zomlenlł: no Inny. No

dorClCgo. je. !

°

""e

uu!łłcie.

st.OWO

STRONA'

LUD U

• Zalog. W komple('ie • Maszyny. po re.moncie • C>?łer~1 w d rodze
• Zmniejszone zapotrzebowanie indywidualnych odblorco\v.

o

Nabijanie w...
:!~"tkt~~eJ

otI:::::J

pw w kraju d-aNtW1.:t
u'.,tkowniey kuchmek ~.
ląesoP1Cll dO 'b1SUi
c:noweJ,
cq't. l:r.w, CIW btJ()rr.ewCtd4·
wec" - np. 5~ nimi nlemJol
w,~r.y»cy mlesr.lta6cy 'blok~w
w St~rkow.e. Poł.enb~tn
w do)\awach
IN bul1aeh
~l 11:tPGrkowskl
~Korg.al.".
Tak jak ....Ile itrllt, w
kral(f, tam unw l "Korpl.··.
mu~lal w p:~rw:lit.ych m!es{~·
C(lełl 1900
roku. r.alrl,J'łlhll!
pcodukcjc:
_ Powody byl, poMboe ck!
łyeh, k16re doslc:cnęl,
IIlI~e
ulrJa<ły twlerchl dy.rektor,
Z1ltnunl D_da, Oliwlly
Ila~:t. dO..-t3wca. uJ'U ,..Pe-tro·
chemia" w PIOOku :t.lUn!e;nlla nanl do.,ttlwr o jedrl~ wr..e-

,.:tU

cią

ub!elktrGellłlych.

Ołl«'o!e

sytlHlcja
ulcgla radyłr:."',el
popraw.e. Otr.tJ'łtlUjemy eu
f z Płuc":l. chocia!
Jeo,r.cr.e
nie mam, pewnok'I, Lle &0
~dz.ie. olrl,J'ułI.I}emr dO!luwy

od konŁrahenta 1 RFN
N~·
stopne wagooy jut, w ""MU.
Zatoca w kompl~Ie', W naSle przestoju wyretłl<)!llowa
no ma:01yny I tet'u mo~4
my pracowa.ł: na pelnydl
obrol~ch.
Jednak
znlllleJ·
sl.flo
się
upolrube ..... J.nie na nan produkt. A lo z
pro~lej pn.yczyoy. Mu.!eliifllY
pocklleU oplal~ u pz ! CłbeC·
nie na;1 odblor~l Indywodualni _
1.wla~r.cUl emer,cl.
mienJtailcy Wj ! -- uet.YC'+Owall 1 gazu wbIJlli, z..tc:·
puj"c go.~ wc:&le!n, drewuern
i:tp Jednak lmI,ę t.apt'wn.ł
w.l.vslklch uilltere,>owanych,
te :87.1.1 na pel!.'IlO nie ~
bt'.kn~.
Mleszkal\c7 cn~,Il:
KOĆbk.e.
SlĄportr.:6w. ,RadoI po et(kl BhJ.ln i
!\ftlIÓW. 11." ryltl d!)Sl&rczam/

S:l.rce

t:u. naw.ym Lraru;ptM'tem me
bf:.J~

M;elt tadnTch

~

nIm

klop&lbw.
Nalam .. ~t w ,.1_
nych rejonach, tam &-dt.le w

bullą

Zan,iut

pnyciuać

-

odpychaj •

niewat pr&ed"l(btor.lwa lOSpodark, k;)mun.ah'ej nie m.'
J" p.e!lię-dzy na upl;iCelJle
nam. Troch( to du.wlle, bow;em OlU tipn.edajłl 10M sw ..
Im odbiorcO'U• • ci prr.el:!et
pl6C'l lot6wk~.
p!)(ktat mojej byluokl w
..K.,r,sz.e", niemal w dnw~cll

~:~~!~Ilu~ekt&~.. s~~:n~~
Prr.ybyll do ShUKlrkow.a Je
5woj, olert" na do.tawc:· ,aUl, Nieco pótlliej dyrokkw'
'ty&'''Utd Dulla doda!, że muIq UUln ~ Iewrm,1 dyre-kt.or~1 pek<ewurcII ukjadów
r6J:w:li,r6 olertc
Holcful1r6W.
N. fluie :t.iI wCl.e.mie mów.6
o k"'r,)'ki~c" t. n:('j pIY.łlłl·
,,eh
W ,tllJl()rkow..kim "K9rc:a'"
t.ie" r..e.. lra~1I1e ... nowe u·
w:orunko\IVanla ekooOl\licwe,
'I\ł liny ~k:
wyl~lIu;
nil
~k'bi&: m~roK. k:eroWTt,clwa
l t.u"piowllnie za'oCI,

d05l.aw _e połrednicl1 l'lPGK
m')11 wy,ląpić kłopoty. po.

do nas

Piszą

'kiru)

• To, co ilę due;e w [)o,..
mu Wye.etzltO\IV)k\l w Plitewwle. prultratt2 w .. u-lkte
,ranke prl.TLWOlto_l.ci.
N;lJpierw 1:teukUt~Ulie p"óbowalem dod1WIKhĆ $ię ~. lulep M. w .prawie rezerwatil. Nikt nie .dbler.. 1 (.eleł&1'I6w. Cdy "kJ~item 1'1t; po
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