• p omaga mam1e.
• Z a~ b"Ja na zyc•e
• • z b"1 era1ąc')ł
. ~ /Y
•• K rzys•o
b utelki. Do szpitala przywiozło g o pogotowie w stanie
kompletnego upoJenia alkoholowego.

l owo
ll4[1il41

Będę

nadal
procowal

Dziecka w takim stanie ostro\\iec:cy lekane pewnie
dawno nie widrleli. t -letni cbłopo:yk był w stani•

kompldneco upojenia alkoholowe&o 1 objawami utru.cia. Do Szpitala Miejskiego prz.y\\ioxła co kłlretb pocotowia 17 marca o &odz. 11.45. Pocotowie wowall
anonim owi nlienkańcy Ost rowca, informując:, ie w 101nowyru lasku. w osiedlu Rosochy leiy pijane dziecko...

M ::.'R7p;l~~!m~t~~~~;

i lnnJm ublecom. LedyturnJ pediatrii, lek.
med. Derela CurnH"kl natychmiut powladomila o !akcle RUSW. Kiedy chloplee douedl do siebie, rounawiał s.
nim pnybyly do n.pltab ofleer milicJI. Kr~lo opowi~
dz.J.ał. jak to
się: slalo. Ot6i:
wraz u swol.-n st.nnz,ym o
dwa Jata lt~tlet' 1blerał w

kan

Od soboty jedno
Polskie Stronnictwo Ludowe
powierzchownym spostrzeżenjrun wi eś, a takie członkowie poszcze.
nurtó'v r uchu ludowego nie sq politycznie rozbici - sq tylko niezorganizowani.
laiok

b,ołl

Kieł««yVlJ,

w

JObotę

ioWnł

w

~ęłył rozbicie I'I.H::Itv /udow~ l •twon:yC jednq polityct·
nq reprezfll'ltocję wsi lieleekloj

poMOnooMio'"

- l"ollkie Stronniciwo Ludowe.
No honOfowego p,.teso ZoDO~O~C'ZB."'o;JE NA Slll. Z

hldO'WCÓW

któn:y spotltQłi

,;e

Ki elcocli no 11
Wojew6ch:kłm Zjeidrie PSL,
186 delegotów JednogłoJftle
..uroa,.Kitl

pt'łO·

rocznica Katynia
f pornordO'Wallym w
latxh H wojny jwiatoweJ
:tJotyll na płycie Grobu N';emanego ŻOlnlen.a: prt>.trdent
RP WoJeleda Janzcbkl, An·
drad Słelmaehowskl, Tadeuu
Maaowleekl, Tadean Flnbaeh,
ten- armU FlorlaD Siwleki t
billkup Zbicnlew xruu~kiTa patriotycmo-religi}na urocxystoS~ zalnauaurowala tepoległym

Zamach na Polaków
w Libanie
W pi~tek n!et.nanl spra...cy
O!łnelaU pned t.awicie:la PoiKiego Pned..~iębłor.twa Handlu 7..a&ranlcmeco ,.Anlmu:",
46-letn le&o Bogdana Serkila
l Jeco tom:~ Ewt:. Lekarz
.•zplt.ala ameryltafaltlego
w
Bejrucie, dokąd przewiez.lono
rannych, poinformował ltore$pondenta AFP, te ,.!eh
iyelu nie zaar.t.a nleber.plec;,;el'lllt"-"0".
Do zamachu na

po""klego
handlowca Bo&dana SerkiJa l
ieco t.onę Ewłil preywata się
nłe MIIRI dQIJChU..,
d r.lałaJąu w pocblemlu (r'Upa ,.Orcanlzada AkcJI &ewoluCJJneJ - Front Arabskleco

Ruchu Oporu. ...

Co 111ie

Fabryka i

rząd

J

krzyki,
cięikim

ryrery ...

tlucxenie

c::r.ymś

podłogę,

o knlG-

o

OOKOSCZENU NA STil. l

w sądzie?

T~ro naJdało się spodliewaf. Od ''ileha lnednl w m&IUYnach l plauch Fab ryki Samoc:hodUw Osobowych aa Zeraniu
ora1 w •~wkach .,Polmo1.bylu'" w całym kraJu stoi o-d aoW~ł'• roku dwa l)'Jiltt'e wosiw .,FSO IM",
pn:e'Uiat'zenycb
na spnedat na prsedpbly. NIHłety, rąd w pnewlddaoym
lcrminl~. IJ. da
l5 marca ale olu·HIII warunków 1pruclaiy,
~zyll llonkrdalo nie odpo",·lecldał, ł:to pokryje
J'iialce w
~enie aamochodu, (J'IIr.e *lerował 1 prawę da kJm•.

Fabryka ~nalaz.la się w
sytuacJI, brakuJe pienlt;dzy nie tylko na wyplatę: wynagroda-nln, ale l ;rguto ..·M!e należności lr.ooperan-

t~ej

t.om. W związku z tym dyrekda PMla.nowila
eslosl6
IPrwNał aamocllod6w
.,FSO
DOKOŃCZENIE

NA STL l

Obława

na polskich
handlarzy w Wiedniu
W scbotę: na
pneZllaczonym dla autokarów l 1amochodów s polsq, rejestracJą
parkingu na Handelskal przy
mokJe Prater w
Wiedniu
JK'UIPl'OWadzono wlelitli obJawę na pnemyt.\lk6w i ae:oby
nabywajlłCf: towary na t.amtejnym ,,aarnym rynku". Tut
pn.ed południem na padd•

cu pojawiła się kllkud:r;leslęcloc.obowa Jt'UPI'
pollejantów, c:e:klików 1 urze:dnlków
maclltratkirt:O urzędu handlu.
Funkcjonarlwu
prznł.vill
do sytttmatn-teco pnec~
J,.wanla terenu, wymien.a~
m andaty i tnywny.
DOKOfiłCUNIJ:

N A STL a

sąsiad sąsiadowi?

EJ znajomi nieraz po
klatce schodowej z.
noiem biegali. Gdy
pili, to butelkami n:ucali
pne~: okno. W nocy slychat u nit'j awantury,
~laki

In~tor
d.,, nlelrltlteft.
chor. lnne•&U Ołewnla połwlę:cał kUka dni na doltla 4ne tb3danle całeJ ~rawy, Ta weNj.l wydala się milicJI

Krach w FSO na Zeraniu

Ona ich wszystkich
Fot A.

la ku butelki. W pewn,rm momencie
pode~J.Io
do · oidl
dwóch nlem:r.nycłl męicxyw l
sil.- wlali im d o cardla wino
.,6wlt;tokrZJ"»kie"'.

Ona kłedył naco pned !lWYmi drzwiami siedUala, a kUka dni temu 1 przyjaciel em
Ieiala na półpiętru. W l:r;błe
wytru:iwień Waru. jej sic: nocować. C:r;ascm, gdy wpada w
piJacki nal, radiowot.y Jll ubieraj~ ..
Gdyby je,xc:te p0 roxwod:r;ie 2.01l.ala sama, ale nie. Ma
dwoje dx.ied, k16re palTUJ na

wykończy
lo

WUJ~lko.

Nlcugo dobr&-

się

w takim domu nie uA do ukoly nie cłlo
choclat )eszcu pod8taw6wkl nie skońc:r;yly. Im w
to 1raj, bo nikt nad ksląi.k11
nie kate łlec~. nie py~
gdx!e wychodsą, nie patn.y
ic »iC: .twendnją po nocach.

10

cxą.

d~..q,

DOKORCZBNil!: NA 8TIL l
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SLOWO LUDU

rocmica Katynia

Miesiąc Pamięci,
DOKOSCZENIE ZE STil. 1
~

obehodr

Paml«1 No<odow<l.

Mle>~iąu

--~
~f:i':r~t\a~
~ a.a Zamku Kr6Jnr-

llldm w Wanzaw'.e odb1la

Pę

cl l •utżbw mordu dokoo~
przez.
radr&ieclde
Da ołiet'fac:b polskicli

ltKWD

....

-

Je;6cacłl

*u,

Jła

swym koleJnrm
się

obozbw w KO%iell starobiel-

~

KO popiera
dll!:!lliu sebral

rząd

SłUL

Zjazdu Deputowan,U
podfjmuje ~

spr~l

t

Koru:ł)'tucllł.

sw•

t»Unokł

Da
ApeluJę,

kte

łwlecie.

by

JUe.n.71ocmie

SM. miesiono

&eW5kle)

~me

pn.7-

a p rawem ak-

.tworzy motli-

Q>. Taki krok
~

omówlenia calt-p komp lelu\1 powstałych pz-obl.tm6w
moill~j do przyjęcia podstawie w r amach
x.onstytucjl ZSRR".

na ledsneJ
AFP,

paw~UJtte się

aa ra-

dio wiletWr.łe inlormujto, te
pr:r.ewo:.inkząey
Rady Na:JwyhzeJ

I.Jtwy

Vytautas

Lan4sbttcis ~n sobotnie
po&l.anle M!cha!.ła Gorbac:xow.a, litdające od parl:unentu
ft'PUbłiill

anukrwania deklaniepodl~tokl, jako .,.DieIWYkle z.dumiewafące" 1 u wlera)~e ~6tld pod
adre»em n arodu
lilewddqo.
Reuter pl8ze, te w olwladcz.enfu oilostonl"'TT pne% biuro

racji

bd<r.lbAC)"joe

tewddep,

parlamentu
V.

D-

Lancl<:ber&ta:

konicemotć

pluralit.mu

rozncnan.la
et.onomlcz.nego,

polityc:zneco

ł

nrróclł

uwqę

Jak,ie zmiany wprawie emerytalnym?

tpOJec:zncco
Leeh

Wałęsa.

OdnłdlUm.7 widkle ~
rtwłc:nbll

Sejmowa

pncwodnl-

Obława

na polskich
handlarzy w Wiedniu
DOIORCZENJ:E ZE ST&. l

Wedlu& pobietnrch ocen.,
tqo dnia na parkincu DPU-

towanycb

brło

Jr.Ukaset

auło

busów t k.llk.a trslccr &amOchod6w :r. pobJur, rejestrac.J-.
Duta ~U: pnybył7'dl Dlmi
(Od l do 10 łł'sJ podrótn)'dl
pny}ecbala wrralnle n1e w
łiur7styun~rwycieczko

pneml_tlliQycl).
Swa,dcxyq o t1m oferowane
do apnedai)' papierosy, lllllobole, IJS'7, muł~ Jcryntaly l
wieli!! IDnJ"eh towar6w. Na
muce sarnoebodu ~1500•
• wara:.awsą rejestraejq
motna było aobaczyć bot•ł4

tece

..-.

wnt.a:wę kUbukiesJęciu

łWlłtcjonariusu:

Juns.-

wru 1 ma-

clstraccy, asekurowani P"RR.
polkjantów, s e.ał4 bet\\l·qlęd
DOłcią dObrali s.l.t: do *6rJ
~lnikom.

fm

11& sesji Rady N•JwyL;uJ L1-

LlłnllkieJ

ZSRR l m1)4ce Jawnie wyJSwaj~:r l ołxailiwy c:Ua
caleCo twlą.Uw eharakter" głosi list.
.,Prasru: rat je!U:~ olwladuyt, te drO(a ta jest qubn.a 1 cklprowadz.l. tylko w QeP'Y zaułek.
WQWam deputowanych do
Rady Najwy;i;suj Ute'NSkieJ
SRR, by u.łwiadomlll aobie
ł4 prawdę,
hlstorycmll
odpowiedzJatnoU: u. illteresy Darodu Lltwr - Lltwitlów
l llle-J.Jtwi.n6w, . kb bczpkez.eńs~ l
pe.-nyiłnołt.
za

aide nie paWinny stać a!ę
.walcem..., kttrry będzie .Panczał b'de politrano w Pols-

wyeh.

tuJ

tckolt

Ludowyt-lł,

llratya:oeco pa.As.twa polakieJO ZIW!Iaw Najder powiechlał, te komitety obywatel-

celach

podała

xydeota ZSRR Mlcbaib. Gorb&nowa de Rady Najwył

stroonle dl.l.ahl.oia, b(d~e. w

,.SolldarnoU•, Omawiane brb udania komltcb.J w obUau zbl..l..bjącJtb s.Ję wyborów
do l&mOI"qdu łoerytorialne&o,
a lakU w penpelctywie pnyal)oth wyborów parlamentar117Ch. Wioka%Ują<:, !e alównym
celem koml.tełu powinnO b7~
wapóldz.łala:nie w
tworuruu
od podltaw noweco demo--

two -

otutbę na r~&
demokracji
w ealym n&OTJD kraju l sta-

A#'neja TASS

De&O

War-

~~~J:a=

'"·Na

Litwa: co
U.tu. st:Jeowaneco prux pre-

,.Obecne kie'rownJct.....v
U..
tew.lde, nie &luehając c1cKu
rvzqdku, nadal iporujeo lkc.rzX:
W
Nachwycz.aj-

poe:~

w

Stanowczy list Gorbaczowa

.rsia Daukawa po..fw:econa
p:raeotacJI frbdel, okołfcmM

opłaty

~

Wrm!en.mo
l bry ad-

ministracyJne. Dwóm Olobom,
które handlowttly papierosami wymlencno kary po 11.800
~Zillnców (l doi. Pl' Jt,to
~yl.). Rewidowane byly takte ąpusu:z.aJiilce parkinc umochody z aw.triacQ. rejes ..
tracjJ&. JaW okaz.ało llf:, :b
wywotono nimi )llr"Ze'mYCODY
townr, włdcidelom wym}e-

n.ano

pn:ylll~ karę.

Tat

.wowe pa~tępowanle wobec
audriaclticb nabywców Jn&-

m7canyeh Jł&.Pfero&6W'. wódki
J hm~b kr.Va:r6w Clbeerwuje
:r.Sę w Wiedniu po ru plerw-

GT· Jełl.l bę<hie konsek'Nentme stO&O\\•ane - ,.c:Jrn-J rr~~oek" apadDie: nit bc<b:Se popytu, *o6cz.r llę podat.
Sobotnia obława Aa ~

delsltal odpowiada ~aniu,
jaJde wyrazU
teao
dnia - ,pcEednktwem ~
puteroweeo 1erwlsu informatyJMco .wej p8f"Ui sek:retar:r.

aameco

aeouamr auttriadtleJ

PartJł

LudoweJ (OrvP) Helmut Kul::acG. Zwrócił lię en mianowkle do tnin»l;r6w lllUW
wewnętnn)'Ch. ~

,.pn:ez
poiMich tury:r.tów" pUmy1rl.l-

t2YCb praktyk J .,&~rtltcy na
c:zan10•. Kukaclta damara atę
,.-ztowtj kontroli" el!lnej na
sranicac-b l ,.ostrych
kar•,
podjęcia roun6w z władzami
~ •• )dJi \o nie porno-K ,.roz.waienla wprowallhertia ocrarUczoneco w c:uaJe oł>owi4z.ku wisoweco dla
Pol>!k~.

=~~~an~~xr!,:~~*n~~

ł.oble1 pis-ał Tadeuu Boy-2etefttkl. - Ta komedi:J z.robiła Molierowi wielu wros:ów
wfród nowoe2emych kobiet. ..•.
Sztuke retyGHujc Aliela ChoJ.Dab, .scenografię pnnotowal

.Kar•ł Jab}..~f. ~horeo('rafię
Wokłec.i1

Spra.,. jat tym pilnieJu.a.
tej ustawy n1e motna

te bez
będ!.ie

podwytaz.yć

emerytur

t rent p:zn:na.nych w br.. a
wypla(lll.l'cb najcl..ęś eieJ w
aajnl:tnej wy.sokokl 256 tya.
sł. Po
w::bwalenkl uMawy,
kt6ra ma obowl:•~ •
1DOCII od 1 stycmla br.. bęc!,.

r-efkzone

wedłuc

noW)'lCh

and, ts. z uwz.atędnienlem
nlac )i s.a:r0bk6w do pnecięt-

Od soboty jedno PSL
DOKO~CZENU!

ZE STL l

aprawian...)'Cłl

Molier w Teatrze Powszechnym
.,Ucume bialodowy" Mol:era lo na)nowsz.a premiera
Teatru Pow~ze1:b.neco 1m. Jana Kochanowsktego w Rado~
mlu . .,Sztuka dala poa.1tek
za)ad{J'm dyU:u&jom nad trm,

ł.4,pikl~prz.edh.-lęta

""-

o

::dJkwidowanie
.,UCUtcanymJ
kontrolami ~lldk6w, na
.)&Ide naraiana jest 1~,
z powodu

.końc::r.yla ~acę Sl Jp!U"CC, n.a
sl6clmpn z kol~. trwaMcym
caly dzie6, pos.iechenlu. f
kwietnia
projekt
bęchie
przedmiotem W3p6lnych obrad
dw6ch komisJi sejlllOW1Ch, as. małe q a.anse, by ustawa
~la uchwalona na na!błii
szrm posJeduniu Sejmu. Nie
W)'kk.Jc:za ai( jednak, te IlU..

orn

.-aw soeialn7cb l pracy

.POdkomisJa powo-

łana do opracowania pro)l*b.J usta'NY unlenlającel nJektbre pnepisy ~mery \alne z.a-

Kę»esYDaii:L G!-aią:

a:Qd. Wojew6cbliego I'Sl poJOHfo leli~ - dołych
acnowego pro-te so PSl.. Ho pN•
zeso Zanqdu WoJew6dlliego
PSł.. gbowOfliu ło~ . .
'-gocl .,Uoli Alfredo Dcw.owołano

galsklego - dot,cbczcnowego
prueso PSL .,.adtodunie".
Na zjozd topi'OSZOOO tołcie

~c

..::e:c:::o P~.:d:
IJuatdo

Nqącego WRN
Zł~togo,
posłów

ludowców

-

Wło!iz.iml•no Wi•rtko i Stonł5łowo Wiqd:owski~. pnedsto·
wKl.tl brotnkh partii polit,d·

~ni~qc~row:C)N~~=~

KłRlrad. hld~ Cbtnal, Akt&yrua R,-lb.jwna - Henryka, Jauu.u LewhUki - KllLmdt'r, \\o1uLaw Oehmali51d

jevoOdzkich Wtytucji obsługujq.
cych wid l f'OłrłictWo. Urocty·
strm okcentem zjordu było udolr;OfOWOftie 13 ~ny
Bo-

taellun Jln~ltner, Bl:lblet.a. MJloWIIr.-. A.Dclnd JtJeu, Wa~
W!'I.YDiee SUI!Iaklewks l Wojdeda Lwcn-akl Spektakl crany jest na maJej scenie tea-

BCh.
Obrody łu~6w łl'ffoly klł
llonok;. gocbin. Podlo M•le
gonkk:h
słów
rozliaojqcych
P~MułoU ZSL
Mówiono, ie
jego llder1y nie potrafili wloi·
ciwie zodboć o inte.Hy wsi.

;- ~:iio~:n::'K-;;u~~~:
łnL

(bid

to/lonów

~opskkh

~omi
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Krach wFSO na Zeraniu

nadal pracowni
wwe-

hcemy

LVDU

wt..Tih

JMIDII:łac:ll.

mełu IJJłe -'lai~ aaiw .,_.
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Jodnak int«wardowall \ylko
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Komltede
OslodJOW)'m ..SwlętoknJ'lkit!"
- nk: nie Wfk6r:lła.. 7.na
&koła Pocbtawowe nr )O interwencJI! te:f n11! pasku~
waJr.
Z.'\a Sw!ętoknnka
Sp6łchldnla Mieszkaniowa, w
lrtónj U!Obach iesł to . _
wasto...anl!, bł'\ldne, pełne a~
want.ur miesz&anie, &Ie paleM\ nie kiwnęła, UZn3j:tC, ia
.,skoro Jest pl•cony CQ'na,.
to ebrni3ja nle wchodzi w
ne:hu~". Zna
teł
spnwę
prokurator, kt6ry twierd:.i, łllt
nle me powodu do w.nc:zt;ela
~~powania. Zna l mllleja
ciq!e Wlywana do pijackich
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•fil4 do ml-*mla me .-.Jctde pra- nie ponoall.
N e pn:ymuaow• Jec::zenłe ~
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mo1A n.ucat
o ~cao
Dę. Kieruje a.prawy na jm,le.

llVWDT. 1 W'ł'Q'Stto -.taje

po ataremu.
Zro;r,pKUni
~
..
wledq jut do koto ~
tlę o pocnoe. Gro4 U dQJoo
d'Z.i.e do sam(I!~U, JdJ'ł ma)ł
lerdf!CD'lie doo}"l:

u,-wanla •'o

ze anu na równe nocf, mrłlo
nla ae atracht:rn o koloe:Jnej "Urwanej nocy. p,.taj': dlaeu:F
prallł'o chroni kOCoł. kto dru..
trc:mle naruaza nonnr wsp6ltycla społ()CZ.Cif:IO, a ru. broni Ich prawe do ~Jneco
t.rc:la!
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LUDU
.utwskitgo ..5tył -Diit
Seefona Zeromsk.ego''t Jo
Jowslli, p1ortllttoł Wyintj

Dryfowanie demokracji?

Punkt zwrotny '",
c:e~.;;::. n::..~r.~!!':!

bądi
tr~sieoia
:r.iemi?
Po pierwsze, n.ąd
ma cląale jeucu moil1wo~
manewru l -ciągle jeszc:1e cleur się (co pntwda bard1le)
•erbllilnym J sentymentalnym
nit neczywl.!tym) uznaniem
•pol«:ufutwa. 010bikie uwatam \d, ie ko~kt.a polityki IOspodarcU!j polącwna
chodatby 1. relr::onstrukcj:a gabinelu, dokonaną pnc;r; premiera Mazowleckleco, powsUje aktualnie najleps;r;ym poUtyc:Uiym ro;r;wląumlem.
Kiedy myślt: o rekon.slndtejl cabinetu nie myślę wtale o odejśCiu wicepremiera
Balcerowlcu.. Myślę np. o
bch sze!ach wa1nych reror\ów go;:;podatt1ych,
któny
n.le potn.filł lub nie chclell
wypracowa~ chociaiby ;r;.arysu polityki
przemysłowej,
naukowej, rolnej, gospodarct.ej właśnie - które, wprawadz.one pod obrady ną,du
l rysujące jego strateg!<: dtlalanla l odpowiedtialnoścl w
•kresie pr:rej.klowym, 1 natury rzec::r.y
korygowałyby
skra)noścl procramu
st.o.bili13C)I waluty oraz potwalały
unlknąt moiliwych do unlknl~ia
kosztów. A prze<le
wnystkim - budowaly mechanl1my gospodarucgo ruchu naprzód, przygotowywały plan wychod1enla z recesji. Nic taklego nie 'l.Otłalo
dotychczas zrobione, a n:ttd
lic:r.y tylko na to, te ,.jakoj
to będ1!e" po stłumleniu inflacji.
Niezaleinle jednak od tego,
co nastąpi· a nastqpl zapewne co! :.gola odmlennego nit
wspomniana
wy!ej
moillwoU, czynnikiem decydują
cym dla pnystlo~ci demokracji, a wl<:<: l dla samej
puysUo.kl kraju, ~dz!e to,
czy l kiedy skoliczy się
wreszcie obecna atrofia l paralit tycia politycznego onz
parlamentarnego w
Polsce,
Czy nastt~pl wlc:c ro1w6j normalnych rorm tycia public1nego l polltycmego wlałcl
wych dla spoleczeńslw demokratycznych, uy lei przeciwnie - obecna zmistyfikowana st.fuktura
dominacji
jednego tylko obozu ("Solidarności")
pi'ZY faktycznym
spetry!ik.:owan!u w jej obrt,::bie neczywlstej rOinicy lntere~ów, opcji l stanowisk, utrwali ri<: jeszcze, wyobcowując ~ię coraz bardzlej od
sytuacji l dośwladcuń społft1e1\stwa
bądl
ewoluujqc
wprost ku autorytarnym nnwią:r.nnlom. Dziś obydwie te
moillwoiei "~ jednakowo realne.
Sytuację kompllkuje UIOC'l.nle ro1.klad .. Solidarności" ja-

lłie sądf.<c:,

MFW

w

ko ruchu

Jako
peWile(o etomitu, któreprzenle~lone w ..·arunkl normatnoki l w warunki ną
cbenia _- ulec:aJq eoru bard:.r.iej erozji, cbocint mote nie
w nysey jeu.c:u: 1dają sobie
z teeo spraw<:;. Jak powiedzlal mi n1edawno tralnie
jeden z jej aktywlst6w "SSIIdamoU'' dz.lslaj to bodaj jui ~tl6wnie mit,
do
'któreao swe prawo wla!noścl
zglasz.ają nader rótne zbiorowości, gremia l persony; mit
5lu1ący bard:.r.iej dla zdobywania pozycji w tyciu publieUJym l polit)·cmym przez
rM.rle trupy nit racjonalny
ruch społeczny czy połttycz
ny, artykułujący
określone
racJe orat Interesy, dnponujący
sprawdzalnym programem, łatwy do 1!dentyflkowanla l cot6w do rozliczenia
si~; ze spolec1eftstwem z konst:lr::wcncjl wla•nych jui poCZ)'nań, pod~Jtnowanyc.h
nle
w opo1ycji do dawnego uy
aktualnego wroca, lecz ad~
::owanych do ~poleczeństwa
jtko pro g• am do akcepl.:~cji
lub krytyki
CZYWISCIE, trudno , tu

O :~:r~s:N;ra~;:k,':':' je~i

1.byt wiele powa!nych osobistości po1Jtyc1oj'Ch, a mlt .,Solidarności" clq~·~ na tyle jest
tywy w tylu śrQdowbkach,
i.e elqg!e je:;1cze- pQłen
cjahlle- u:!aje 5lę ona gromadzić naibardzlej pr~ine l
aktywne spolecmle oraz politycznie slly l posbdać motUwości rnciona:nego polityc1ncgo odrodzenia.
O:;oblścle owatam
jednak,
U: eu.s ,.Solidtundd" aa.e1yna odc:hodt.IC w pneulość.
Nte będc: slę sp~erać co do
roku nr dwóch. Twierdz<:
.)cdnak, i~ cl, kt6rzy chcą
budowa~ przy;,z~ośt na pn:enloścl l za~lanla~ się mitem
prz.ed problemami realneeo
tycia, popeln[ają hbtoryczny
b!qd, podobnie, jak ci. którzy
boli\ się stant~ć pr1ed !poleczt'i.stwem o wlamych siłach
l we własnym Imieniu, ale
w j<'go lntere,ie. Tak jest
przynajmniej jdli rzec1ywitcie demokracja ma mie~ szanse w trm kraju, a nie widać
powodu, aby Polska miała
byt pod tym w1gic:dem ciągle
upośledlOna. Myjlc:, te aktorów przyniej !Ceny politycznej nalety tei widzlet w obecnej opozycji
po:t.aparlamenlarnej, jeśli u!ecydujq sit,::
oni ucz.estniczyć w grze demokratycznej l podjąć konslytucyjnq
odpowiedzlalnośł
z.a )ej rozw6j.
.,Polityka" nr l!
(cd n)

ml ~)sce

Muwilo sl~ o tym głośno
tylko w momentach zwrotnych, po cichu - v.·laklwle
s\ale. Rótne r~1dzqce ekipy
ponosiły niepowodzenia gospodarcze jakoby dlatego, te._
Związek Rad1!eckl coś hamował, w czymś
przes::.kad1al,
czegoś wymagał. Bywalo,
te
przeszkadt.al l bywało, te wymngal. Nikt jut jednak u.po_ wne nie dojdt:ie, Ile .. pny
ok;11ji" można było
ukryt
wlac;nych błędów, mylnych
kalkulacji, decyzji z ratunku
c:y,.;tego chclej~twa.
Dl:!! sfery rz.1dzqce go~po
dark" są u:u.letnlc:me od wy-

róow rw.qzonych

ZSRR?

magań

l warunków stawianych przez Mh;;:b.yr..stodowy
Fundwz
Waluto·.vy,
przez
Bank Swialowy, przet kapltal za:;ranlcmy. To prawda.
Ale uy te ogran!czenla nie
~q podobną
,.okaz]!\", jaką
Lywal k!et!yJ "wlelltl brat"?
Blorqc pod uwagę, :te ,.jesleśmy wres:cie w
swoim
wl::~:;.nym domu", war~o reote postulowa~. by wuy;,tkle
zagnmlcme wymagania zostaty sz.czegółowo ujawnione.
Chofby dla moralnego komfortu premiera Bakerowiua.
(ap)
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f>edogCV~czn.j
oboecoł
potneby plłWiłtOocj i prac

_ ICierowniuka bi~~ro KTN, poni NIM Modn-tewsko wylkzo:
- r-w. momr gwOfonc}i, t•
słot not. bęchie rtO nyrw:, oploty telełoniane l pobOfy cło
kOJko roku.
Cz'f'IU: pochloNo p;d:iełnq
Jj,jmę: ponad dwidci• łiedem
dliet.iqt l'f1oięcy dotyc;h m!eslęQnie za cztc.rdzie.ki metrów
powierzchni, Tr!e zoiqdoł Wo·
j<ewód1kł Dom Kultury,
lrlen.~
!qc się vnionq stcwJek, co jos.t
zgodne 1 !Kiwtolq z mot'CO tego roku. lbec:r w t}łm, ie WOIC
oblecywoł
.obie
zosiOSowat
marcowe pos~el'l;O juł od
5ty<:Z7lio, no ole pDI'II Modr:zeje'M.ko ni• ua..,...Mo zodośł po-

populo"....,_
no"'llowe l nooł!owe, wrenc\e
w celu Mrt1odaenio vlłług nojwyiRI!j kloty, o latórtch
}ut
~ltu

czai" w sesje

Włf)OfJlfliołom,

O

któtych

COJOI

....ej.
Było ju:i całlr"efl'l rtieile: bodorlio nod chotobomł tarczycy
na ICieleco:r.yinie no 11eceni•
Uniweaytetu
Won.1owskiega,
inne..: z d:ziedVI!y ekologii l
geolQgii dlo polr:.eb Poństwo
wego lnstytvhl G~ii w Wnrncrwie, joesicze inne 1 etnografii - dla Instytutu Sdulr.i
PAN. Były lei boed:liej proktyelne oprocowoNa no
nec1
lOklodów w
.. biol)'l'l
zoglę
biu". T•!Ul duo, oaekiwon+e

oie koszty druku
rosnq 1 wclqi tn:tbo do

JpOf'O,

!=•f .,t.Me!:,i:ol:~!
U:ON: ocfkl.odo S;'ł j. d
u.ych ctosow. Proce tW
wydawnictwonil w pr
roku - po prostu zowles
- Chcemy spełniać ro'

1

==h

łlok~~7a,:;

~cło w:!m!to~:nd:OO:

ogb
na st

Zakbdu J

toicl ivbileunowych 1 r«
\'OCZnicy nodonia prow
ltJch. Zoproponowono no
procowonie referatu no
opo'oltriodo A. Mo
- my podpow e~eliimJ

w." -

Spacer na linie
boiłlym.

etcz
bcupodstown'f'TI
iycuniom gospodono.
Do łłyttnio w blune pretcowolo neść osób. Zostoly dwie.
- Oue~ędzo slę M wuystk<m - mówi Adom MossobW.
- W lym rcoku ~e wyd:tlkujemy sproW<Izdo:~io ro Wolne
Zgromodzenie. Musi wys!oruyć
glołno
odcz)"łony
mo~zynop;s,
Nie wyślemy linieMych zoproueń, popnesto.n:emr no
wwJadomiii':'!Oiu w proslc. Trudno.
Wiqfemr koniec 1 końcem bez
dotoc:,li, rozglc;damy s:ę
l(f
sponsorami Jeszcze n;• lo-wieślomy c:hiololnoicl
no ltołlu.t,
o!e )eill nikt nom nie udz:e/l
vnporcio... Jak uezygnowot 1
biuroł Tutaj, wiród tych regolów I pociek 1 ks.lqtkomi, w
mołej ddupll - spotykomy się,
u!TIOIN:amy no dysku1je, zololwiomy sprowy wydownicze. Tu
ws~tka dz lolo
nienagannle,
blłCI'oowoi iimr
lokie
struktury
WU!I& lat: nkodo •
To ttc~rywikie byłaby włel
ka ukoda. ICTN ob)'Wo 1lę bez
reklomy, bez rozgłosu, ale fok
się obyć bez tego dwuOłobo·
v.ego b!uro, które pelni 1ora1em rolę salonu l klubu dys-

kusyjnegał

KTN slupio gttJpę uerOflyc;h,
o tM.ie inteligencję twórctq o
nojrozmoitsiych
zoinleresowonloch, w jednym wnokU celu: W)'dowon!o proc:
naukowych 1 r6inych dziedtin, pozostojących
jednoil: w icislrm
rwlqzltu t regionem, pr:zebrtolcanlo spektołlulomyc;h altodemil

l ogronme moi!iwo\ci.
Toltle
wielko strato. Dla procoownlków
było 10 bowiem
o-

noui;Qo,~yc;h

kOIIjo

pogłębionio

specjołlzo

cp. podnoszenia •tohlsu nouko>.vego. Olo reglot1u kon:y:it ckito, bo nie )est t.o reg!Ofl dabn:e rozpoUiony, A dla
KTN - p>on!qd:e.
Obawo, Ie kh nie w.,sloł·
czy, dotknęło lei dzlo4:JinoSd
wydoYJn:'czej. Prowdę mW.qc wyclnje łlę SOlTle ~egłoScl.
Reszto w::..-zymono, bo nojple1W tn:t:bo "Piocii: dług!, to
moc:ty kroil:owsklemu 0dchiołowl PAN
drieslęć
m::io.
nów złotych ta wydonle XVII
tomu
"Roan;ko
Sw!ttokn'fslaiego", klóry - w a.terd;::~esto.

~~e .:::::nni~- ~~~~~:Y:!

llieosto Po rłtu N~rodowego. Porn
Modrzejewska ob!ia.o: jeieli
dobrze pójdzie, .ze sprzcdoiy
Owo l pól miliona, dr·
rekcjo porkil ofeNje dwa miliony, byt mote tyle somo zech·
ce wyłotyć. Wydzlol Ochrony
Srodowbko " k!eleck<m Ur:zę
dz.ie
Wofewódt\im.
Renlot
Res.zto no rolle Hw rozumie".
Pierwnq rotę 10 lrouty dNItu procy Wieslowo Cobona ,.z
ddejów powstOłlla styczniowego w rejOłl!e Gór Swiqtokrz'f'l·
ioich" toplociło KTN 1 plenil!ł(lzy

wpłynie

::.,~·~nrz~ldodkie'f~~~~~ u~~:
du Mlejskiego, a kl>ld:e od wo·
}ewody. Zadlutone jest jeuo:e
lłO trry l pół miliona. A Kupi·

W .,Magazynie $rodowym• ,,Siowa Ludu" z 28 marca br.

B!.,~0~ ":,ę•~t~~
nnlłloo<M:ów.

Wy.'lok

bliltacje oc:enoon• wys.oko
prof. Rynordo Kołodzieje
lnMytułu
Hiłtorti PAN

:Io~~~~~f~~i':y u~r~~~~~n~~~~~~~o~e::':.~:'~l ~~

gam! w barwach narodowych
l stosownym napisem: .,Akcja
protestacyjna". Tut :za bra-

mą utworzyło pik.!etę.
pmownlk6w
Jedm:.k lólkla!l pracuje. Przyjeidtają
sam'Jchody '"11 mlekiem.
Przy bram!e !i\ tylko ci, któuy .zostali 1. III un!any, wielu
1 II. a laiti.e ci 1 pracującej
g!6\~,1ie
z WO.l!:Ziat6w naprawC1YCh. Ich n!eobecno~ć
na stanowisku pracy nie zak16ca rytmlc:r.nokl procesów
technologicznych. W biuroweu trwa posiedzenie nowo powolanej
Rady
Nad1orczej
OSM. Niebawem zostanie po-prouona delegacja pracowników, lr::tbra - zreszt.1 zgodnie
& wcześniejsz:t petycjq ma

na

Kandył

stępuj'C)''

-7ogb
-kw

~:h~::r!;:: rs~~~~

Błiiynie, Noglow'coch.
T...oz l 1 tym krucho.
uukiwoniu pien.ędzy KTN
no pomysł un.qdz•nio
"storych kstqiek 1 nporg
Było to f wydorzen:e kir
ne, l tródlo n.ewielkieg
ku. Jednak - krop!o w
potrzeb.
Bardzo chcemy byt op
tyctnł, bo k:eleclo.l pejto

~;~~~~.s~~~:;~~ ~

tu byt optymistqł

O ile ideo

tog

-od!

-M
-opi

Oferty
pn

<~riale

od ukat.at

lnfomw

Dl ~~>}'SU

O

termo

cłomieni

plurołi1m11

~ęł~g~ ~';i~~;

:u;rt,t

111

c:zło.mów kiWon:rstwo jest
notor, sq posłowie. lide
c.dOflkowie wuystklch
oie mówiqc o bezport)
Cdonkiem-loloi.yciel•m

~= Sed{~k.drWlhęo:

lCDakur
!runowa

Jmf---

Jelll
podnie pod naporem •
wej nowolnlcy, będtie to
dek oonlełąd nmboliclflr
I'CII'ie obserwujemy spoce~
Ji.nie, bez ładnego ubezfl"
nio; grotny.

t"'"'"""""

JADWIGA KAROl

POLI

'l.Orczej. Swq obecno~cią
my ;r;amanlfe~towat -

(la ibSłyt

~! s11~~o1 Ie ~ ~rer:'o";

i

lpr:~roe!;li 2~d~~~~~an~a,ra~ ~~~~~w~ćst•t,~~~ j:~ula~J ~~:~Y~'aEy::1!€ic~s~
M le c z ni CJ
mimo i.e pre1es l za..;t~;pca nie otnymall absolutorium
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!EIDie.nionym
••..-..!e O!lobGwym.
Rozmawiam 1 plkletujqcyml.
- To nie jest inden sumłat
- n:~6wl delegatka z 1.ebranta
delegatów, Irena Zamachowska. - Nic nie chcemy wymusi~ pikietą.
Sprawa jest
"c1ysta", bo zebranie delegatów nie podjęło uchwały odwoluJqcej
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OSM..
Wszystko ulei.y od Rady Nad~

rejonach
kraju prze~
regres. Niektórym groli
dek, a my mamy zy~kl. l
unienić kierownictwo?
- Prez.esowt, Henryko
Jncow! postawiono na
nym", rzec moina, btd
zarzuty - twierdzi Kr
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Oferty wraz z dokumentami nalety_~·da~ w
dziale pracowniczym zakładu w terminie 1 ł dni
DCl ubzan!a -~ ogtosuni.a w prute.
Inlol"'UCje o stanie i chiała kl<*i układu ~
u U%)"Skać na miejscu.
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.,ELTOR'' KIELCE, ul. GORNA 20
OGLASZA PRZł."TARG NIEOGRANICZONY
na

:o;przcdaż:

l)

żurawia

na sam. ,.praga AD-080"', 1986 r.

cena 18 m1n zl
2) żurawia na sam. ,.star 29'' 25-4, cena 4,5 mJ.o U

ZAKLADY PHODUKCYJNO-REMONTOWE
EN.ERGETYKI
26-600 RADOM, ul. Zubrzyckiego 6

3) spychacza gąsienicowego DT-75, 1988 r., cena
20 mln zł
4) koparki na sam. ,,.star 660" KS-251, cena 3,5 mln

OGłASZAJĄ

PRZETARG NrEOGRANICZONY
Da wykonanie w 1990 roku wymiany zakładowej sieci
cieplnej wraz z izolacją (rury 2x(/}150 i 2x~65) w kanale betonowym długości 150 mb wg istniejącego pro·
jektu.
Oferty cenowe wraz z terminem realizacji prosimy
lkładać w terminie Ił dni od daty ukazania si~ ogło
nenia., W przetargu mogą brać udział wszelkie podmioty gospodarcze. Zastrzega się prawo wyboru ofer enta lub uniewnźnienia przetargu bez podania przyczyn. Jn!ormacji i wyjaśnień udziela kierownik działu
głównego mechaniks, tel. -ł12-41, w. 138.
991-k
SPOŁDZIELNIA P'RACY KRAWIECKIEJ

w BUSKU ZDROJU, ul. Wojska Polskiego 59
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedat maszyn do szycia
1) .,łucznik LZ-3.. - s:r.t. 7,
cena wywoławcza 500.000 z.ł
2) ,.łucznik ki 451 - sd. 2,
cena wywoławcza 250.000 z.ł
3) ,.łucznik kl 884" - szt. 4,
cena wywoławcza 350.000 zł.
Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 1990 r. o godz. 11
w lokalu spółdzielni. Powyższe maszyny będzie można
oglądal: w dniu przet&rgu w godz. 8-10 w lokalu spół·
dzielni przy ul. Wojska Folskiego 59.
Wpłaty wadium nal4!ży dokonać w dniu przetargu
do god:t. 11 w wysokości lO proc. ceny wywoławczej.
1004-k
HODOWLA BURAKA CUKROWEGO
27·400 OSTROWlEC Sw., ul Obr. Stalingradu 83
OGLASZA PRZETA RG N IEOGRANICZONY
na samochody osobowe marki:
l) .,wołga gaz·24", rok prod. 1972, stopień zuż.ycln
80 proc., cena wyv.·olawcza 9 mln zł
2) ,;poloneza l,SL", rok prod. 1984, stopień zuży.
cia 80 proc., cena wywoławcza 8 mln z1
3) przyczepy jednoosiowej typ Z-750 do samocho·
du marki "tuk", rok prod. 1979, 11 proc. zuży.
eia, cena wyv:olawcza 4.450 tys. zł.
Samochody i przyczep«: można oglądać na 2 dni przed
pnet.argiem w godz. 7-14 na terenie HBC.
Przystępujący do przetargu winni ·wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy przed·
si-:biorstwa najpóż.niej w przeddzień przetargu.
Przetarg odbędzie się 23 kwietnia 1990 r. o godz. 10.
Jednocześnie zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
985·k

złotych

S) samochodu .,fiat 125'' combi, cena

4/J

mln

GOSPODARK!
KOMUNALNEJ i MIFSZKANIOWEJ
w It.2Y, ul. Wójtowska 70

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

spr7eda:ł:

l) !an\OChodu ciężarowego "A 200", rok prod. 1980,
cena wywolawe:r.a 12.000.000 zł
2) samochodu osobowego "wołga gaz 2410", rok
prod. 1986, cena wywoławcza 14.000.000 z.ł
Przetarg odbędzie się w biurze układu o godz. 10
w 14 dniu od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.
Przystępujący do przetargu winni wpłaci~ wadium
w wysokoSci 10 proc. ceny wywolawczej najpółniej
w dniu pnelargu do godz. 9.
Srodki można oglądać w PGKiM w Jłiy w okresie
dwóch dni pr.ted przetargiem w godz. 11-H w dni
robocze. W przypadku niedojAda do przetargu w pierwszym termmi(' JI pr"zeUirg odbędzie się w tym samym
dniu o godz. 11.
Pnt'd"i,;biorstwo zastrZ("ga sobie prawo umeważnie·
nia pr.t.l-iargu bE"Z podania przye7.yny.
993-k.

00 u&CJI

~

ICA l. tel.

26-200

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI MZGRW
w RZESZOWIE, ul. Akacjowa 36
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

sprzedaż:

l) ciągnika .,ursus", rok prod. 1979, zużycie 40
proc., cena wywoławcza 23.066.400 zł
2) przyczepy samowyładowczej, rok prod. 1980,
zutycie 40 proc., cena wywolaWCUl. 4.200.000 7.1
3) przyczepy aseniz.acyjnej, rok prod. 1980, %Użycie
35 proc., cena wywoławcza 5.873.400 zł
ł) parnika elektrycznego, cena wywoł. 150.000 d
5) śrutownika, cena wywoławcza 400.000 zł.
Przetarg odbędzie się 10 kwietnia 1990 T. o godz. 12
w budynku PZW w Siupowie k. Dzialoszyc.
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacq
przed przetargiem wadium w wysokości lO. pr~. ceny wywoławczej do kasy Ośrodka Zaryb1eruowego
PZW

Słupów.

Ciągnik moi.na oglądai:

k.. Sf:dzinowa,

w

pozostały sprzęt

ośrodku PZW

Krzc16w
w ośrodku PZW Slupów

Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetarg~ bez
podanin przyczyn. Za wady ukryte sprzętu - me od·
powiadamy.
996·k
ODDZIAŁ KPKS
w MIECHOWIE, ul. Racławicka 49a
OGLASZA PRZETARG NrEOGRANlCZONY

na
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sprzedaż

l) ,.stara A-200", rok prod. 1983 (oz silnikiem
6cT-107), cena wywoławcza 19.000.000 zł
11stara A-200", rok prod. 1978. cena wywoław·
cza 13.500.000 zł
3) ,.stara C-200", rok prod. 1980 (bez silnika), ce·
na wywoławcza 6.500.000 zł
4.) ,,stara C-200", rok p:rod. 1979, cena wywoław·
cza 9.000.000 zł
5) naczepy D-11, rok prod. 1978, cena wywoław
cza 3.000.000 zł
6) naczepy D-11, rok prod. 1979, oma wywoławcza 3.000.000 zł
7) kabiny "jelcza 3w317", cena wywoł. 800.000 zł
8) ramy .,jelcr.a 3w317 .. , cena wywoł. 800.000 zł
9) skrzyni ładunkowe} .,jelcza 3w317", cena wywoławcza 900.000 zł
Samochody i podzespoły samochodowe można oglłl,
dać w dni robocze w godz. 8-14 w oddziale.
Przetarg odbędzie •ię lO kwlet.nia 1990 r. o godz. 11
w świetlicy oddziału.
·
Przystępujący do przetargu obowiąozany jE!t'lt wpła
cić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoł awczej
w knsie oddziału do godz. 10.
Zastrzega s.ię prawo unieważnienia przt'l3rgu bez
podania przyczyny. Za wady ukryte pojażdów oddUał
nie ponosi odpowiedz.inlnośd.
987-k
2)

PRZEDSIĘBIORSTWO

E cncESZ OBNIZYC

= ULO~~~~~~~E ~ .,ZAM'li

~~ ~i~~~ke~w~~~6~r:t;k4~e;;, s3 ~~~1a ~~ ~

3,5 mln zł
8) przyczep roln. skrzyniowych nt. 2, cena
1.8--2.2 mln zł
9) si1nikn 2VD, cena 3,5 mln zł
10) silnika S-530 - szt. Z, cena 4.5 mln zł
11) barakowozów - szt. 5, cena 0,7 mln zł
Przetarg odbędzie się 19 kwietnia 1990 r. o godz. 9
w siedzibie przedsiębiorstwa. Ewentualnie II przetarg
odbędzie się o godz. 12. Przystępujący do przetargu
winni w kasie pr-zedsiębiorstwa wpłacić wadium w
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do godz. 8 w
dniu pr-zetargu.
Zastrzegamy sobie prav.-o unieważnienia prz.etargu
bez podania przyC?.yn oraz nie odpowiadamy za ukry·
te wady.
Uwaga! Posiadamy do sprzedania po cenach konkurencyjnych części i podzespoły do ciągnika C·360,
stlm. ,.aro", koparki Jilf.25l.
994-k
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ceny do u.q:odnic
Zamówienia przyj bytu tel. we
428, 601.
.,.
Pn.y odbiorze pła lu.b uekiem
t' d:wnym.
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KRAKOWSKIE ZAKI:.ADl1 ZIELARSKIE

~~

~
-

~

l

w KRAKOWIE

~

zatrudnią zaraz

576

~

pracownika na slaRO\\isko
KIEROWNIKA ODDZIALU w PIŃCZOWIE

453

~

576
576

222

453
464

352
222
222
242
440

~
f'/
~
z
~

371

446

Z

~
~
~

fi

~ rolnicze, prawnicze lub ekonomiczne, dobry stan ~

~ zdrowia i praktyka na stanowisku kierowniczym
~ lub samodzielnym oraz znajomość ugadnicń zie~ Jarskich.
_
~ Przedsi-::btorstwo zapewnia korzystne warunki
~ płacowe wg zak1adowego systemu wynagradzania
~ i wykorzystaniem wyników wnrtościownnia pracy.
~
Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym
~ nilleży skJadać (przesyłać) pod adresem przedsię~ biorstwa w Krakowie, ut. Chałupnika nr 14 w
~ terminie 14.-dniowym od daty opublikowania ni~ niejszego ogłoszenia,
~ Intormacji udziela kierownik działu prncowni~ czego przedsh::biontwa w Krakowie (teł. 11-69-11,
~ We'oVll. 30 i 31).
1009-k
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SPRZEDA po cenach umownych

następujące jednostki spnętowo-trausportow~:

l)
2}
3)
4)
5)
6)
7)
8)

"autosan 11-9-03 - szt. 2
.,stara 28"'
,,stara 29"
"stara 28 MS-21''- szt. 2
koparkę K-408
diwig gąsienicowy ,.mewa"
wózek akumulatorowy WNA 1320 - sz.t.
wózek akumulatorowy EP0062 szt.

rr
kćpod
lubn5~~;~cj~e:~:n;3~.~ys
o.

nr

teł. ~J~6~~

~::;.~~~~~~~;.;.~~~;_;.;~~~~;
~
~
~

FABRYKA SAMOCUODOW OSOBOWYCli
Zakład Tapicerki SamO<:hodowej Grójec
03-600 GROJEC, ul. X.X-Iecia 29,
e e on 30-61 do 6-ł, !3-80, llx 67546, ~rx 2380

f l [

~
~ OFERUJE DO SPRZEDAZY w c~na4!h zbytu
~ asortynH':nty z "yposaienia wnc:tn.a samo4!hodo~ wego .,FSO 1500" i .,polom•z":
~
~
- SZKIELETY SIEDZE!ij
~
- POKRYCIA TAPICERSKIE (skay, welur,
~
sukno, diagonal i innt' - wzory oraz kolo~
_ ?~:: ~R~~~nienia)
~
_ WKI:.ADY SIEDZEŃ
~
~
- WYKLADZINA !\fASKI SILNIKA
~
- PODSUFITKA
~
- ELEMENTY DROBNE jak prowodnice fo~
tela, pałąki bpic:erskje, podkładki stalo\\e
~
i aluminiowe oraz inne pozycje.

~

~

~

~

~

~
~
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lub obróbkę skrawani~m

r1.ystniejszą, najtnńnq,
realizaeję.

~

~ w okresie II kwartału b1ctącego roku. MozhwośC ~

1 ~ zlecenia do naprawy
', _ ~ treści ogłoszenia.
.
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na róinego rodzaju działalność: produhy jnllo biurow,., hotelową lub rospodarcz~t itp.

-

Oferty '))rosimy kierować pod adresem jnk wy.
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SLO WO

LUDU

Skąd len porny~l? Ano pewnie !t.óld, li .n.e w ...q-.;y dłC,.
cy chcl.et Xla,fdują sit: w wbtcl'l! załateresowant.a now"'. h lu-

rn.nan, wladz.y Jako ludue z pr~szlokhll, skaleni jaolum1ł
tam l.w.,&karru 1 komun~ nie pa.su~ do peorsQJ'IalneJ jednorodnołci komUet6w obywa~kb. W ddałatnoki fwmo.
wanej u,yldem ...5ołldamoki" noe ma po prostu dla n~eh
m:e)eca. Ale oni chc4. Chq co' uoblt dla ~~o
m!a''ecllka, dla )riO mlenkar'teów.

kulki dec. yx.)t l pn.eds[(.
W11~. bl!1. w~l('du kto
bedz_e .eh autorem. 1
tac odcJ.Uj:t w,r.ytcy. Zamiaet
odm!erz.ać kaideco ~lityczną
miarką,
Jt.ple-J W.\.p6kll.lalać.
W
ZwoJeniu,
n!ewielklm
mia&lecillku, zbyt mało je~t
t)·ch chcących, by uaiać ko-

S

U.loCa Zal..l:a.d.jw r:o:"n:)'tolu Od.Ut:.ioweco .,Orne,.,;.. w
~. w

"'""~U'j, &dyl P-~olk('j& w d .. tcj 1nieue op.~rllla sit~; oa uw. eksJIOI'Cifl po~r.,ho,.)'m • .Jiuc wzorUw l z Ur.aolo :ucunlnaycb koD.
hli('ntUw. Ta.ku dzij d ...port obejmuje 70 proc. produkcji a lriero.,...ny jest clo RFN, OSA, Kanady, Kuwdlu.. &)'kowana jest
a{t'tta d;a ZSRR. JMn.U. eksport przerobow)' u.rnotliwla doltęp
11o naJnowa7cb tecbnolopl. Od p6ł roku na pnykład ny}e 1:!11; w
.OIDtkW., kurtkJ mę~~kle z wewn~~;tn.nym wkladcm n.lepnemaka"-11,._ z _.ympateau ... Slodnia z oajno,.,-.q europejlk4 technoloZa d<twozy z elaportu nabyto :10 aowoczeanych m_,.n, ~
,..,.._·ullło oa zwldcaeola wydajno6d dolław ubłorOw na rynek o
15 ptW. Na rya~k AJ' Ja 1:1~ takie po europeJ--ku (1).
11-'truktu~ej,a nłnł)cdna dla wielu pn.edl:lęblomw w obec:111r b warunkach. IOI"poclarezy('ł\ - trudna dla lnaydl - • Zaklallvb ..~a" ole atanowi problemu.
CAF - K. S•·Lden;kJ

Zwlouuo lquq zoiłtteresowo
nio tokimi temotoml, )ok rozbrojenie, wspÓiproco gospodorczo, rolo polutwa Proco w
unii jut wJ,c obsorbujqco.
Nadoi wlce p n:ewoónla.• seJ·
mow.j Komł&cjl Sprow Zogro·
nlnnych. Jestem pn:ewodninq·
cym Komisji KonstytUc:yjne/. której d rlołolnoić bęchle łi4 noslłolo, jell/ chc:emy 1 oprocowoniem l uc:hwołeniem noweJ
Kons~jl Jdqłyć 1'10 dwulełrlq

sią

"JIOłJC•nle 1potykot .. swof., W)'botcoml w Ko1.1o/lnie.
Pn:~nict4
Polsk.e/ Grupie
Ullit M·tdm~orłomentoma!, w
fdó~tJ to unN Wlpólprocują por·
Wneftlonyśc:i c:ołego łwłoto. A
k POństwo l norody mojq ti4
coroc bo rdr\ej ku "bie, kMloby poJłów sq COł"Ol ływue.

16w, czyli M os6b,reprc:r.ento-

nie prezes

bągnu iqc

1

DemohotyclMJ,
WJ•

•1 lun kc:ji -

cofu}e ... IM" 1 połi tyłtił
- N.e wycofuJ~ ''•·
J.esMI'II
IIOCiol po5lem l 11orom .. ~ IJI·

walo ok. 3000 Jp61dzlelc6w
itrt'nu.

ibudowar1:4

l ...... ku-

pan z polityki?
roczni<:ł Konstytuc:)l 3 Mo;o, ~·
chwolot'lej • 179 1 r.
Zoś a lot temu, gdy przenotilem .;• 1 Uniwersytetu Wroclowdliego do Woozrlff'(. m>clem mocno zoowonsowonq proC:4 o •~nkoc.h
polsko-uetkic h do koilc:o XVIII w. otoz
ckugq, o trodrc:}oc:h polslcl.j
kultury politycznej, Chc:lołb.,.n
rroleić trochę c~su no
kh
tokońctenle. Moie s;ę to udał
Notowoło IRENA SCHOll
(UNIA-!tRESSI

lewią

llltbu

r.

- Twierdzono, te pr~r.et
Z.J:ic utrudni ł w roku u~lym pracowników do dopi!ro uruchamianero obecnie
Ukła d u mleeurskleco mbw! pani JC. Wleclal - A czyi

nie chelal
się
r.cod:r.lć na
rozdzielenie
1\rm - doda}e Marlin Ja• r• lliak. ~ Ale

Zając

tam

post.1plono

superperlldnl~
J: zebrać,

Podcza• }edna salę wpu~z
kokardką
na
na zaJąca naJlepuy
jest jednak_
pies. I wycrall Odd:r.lellll lit:
neco

ezono._ psa :

u,.i. No, bo przecld

brygada

inwesty3803-r

116ct
bez

Ta!t

!eh utrudnić obMnle,
ladnero przes'tkolenlal
u licy do p r odu k cJI mas-

z

~ cr.r twarocu? Prz.ypl.o;-ywaliO mu takle., te pazwolU
roubt~lenle
fir my czyli,

na
te
lran•port lechnoloclclllY O<>lał
!~ w odrębnym przcd~h:blor
stwle - ,.Tran!l-mll!ttu''.

-

Paml~lam,-

w,;zysc:y 11-

lu;;tJ~ !prr cł roku, idY wlaś-

a obecnie ,.Trans-mleo" dol
nad przepaścią, na skraju bankruc twa. Grot.! lm likwidac ja.
l kto mial racj~? Cholery moina dostaf z tak.iml ludiml

- Mamy tal do naszych
pn)·w6dc6w xwU~zJr:owych mówi Marek IAsota. - J~d
nych i drugich. Tych r. ,.mlodc.wych", braniowych i t yc:h •

sil• - Dbając o wla111y k::tpiIM pohtyuny, n1ekt6rz..y .-.·o14 potęp.ać w cr..ambuł tO. co
by lo. nerować wnelki doro.
robet pne~z.ło6ci, a w.ęc l to
wu,yslllo, co ~r.,ynUI~my u
swo.teso iyria. Jako Połak l
katolik, Jako syn l.e') •emi,
do kt6rej wsp6łcwsn~&o obłl
tu teł dołołylem swoją celi~łkę, nie nH>Ię Mę :r. tym
poeodl.IŁ
A mam tym bard Z.:~J moralne pl"awo
do la- ·
kieco slonO'Wi~ka. te to ni~
kOJo 111neco, a wlaJnle mnie
traktowano tu przez. 40 lat
ja-ko antykomunbU:. Ja byłem
zalo!yci.ek-m
t ute~u-J
rołnlnej
.,Solidari\Dkl". w
J)OCz..lltkaeh lat oslemdl.leslą
łych. Ba, wlałnie mnle i;Nro
jedytle'IO w Zwoleniu arentowanc po 13 atudnia 1981 r.
Wfem wtr.all.te, Ił w lokal1\Yfn trodowl*u
r.:rob1ł
mokla tylko W'q)61nie. DlatelO nie utt:lądllm nikomu w

cc•
Nie zaglądają c
nikomu wlegiłymację

CłuC"hoła

woj. opo:s:...;ru, nie Wl 8111; o p n.ysz.łoW:, ma uw. pot"lf~l
u.u.wwot.A wypth.luo:,. )1.1ł. llo l"'-2 roku. Nie pne•·idujlt 8111; swol1~cll. Do nlCiia•u jesscu układy o.Jta..rUno o t.a.ol ~luport lily

'&()bowiĄt.anla
kOIIlicy)M wobM ,.SoUdarnokl". W kn:rach tej od•tn~J
bowiem
patriot~zne
forum traktuje
si~ na 0161 jako połltyczneco
rywala.
zdecydowanego na
forsowanie własnych kandydatów w ma}owych wyborach
semorzqdow~h.
C~

SHWNA !i

rokolw,et.
T*l
wlałnie
punkt w.dzenia S-ltłonl.l BeleJlaw a Skewreilsll l~ce, pr~R
u Gmin.n~j Spółdl.ielnt .,501"
w Pol.l<:~neJ do obkcla furokdl pn.ewodnJc~co Palrlat)'eiDeJe F• .-•• Z l~rnl ZweleiJII I~j.

lnicjatorem
l !aktyc.,ym
forum
był )ednak
Kopel Ukl,
n.e[
rwo~ńakSe1;0 Odd.l.ialu ,.PAX"
ttóry S listopada ub.r. zap.-osJI na spot.kanle prz.ed,tawiclell -eyst.kich m:e~wych
sU polilyc~.nych., by z.a-prpponować lm po-Nol&nJe jakleco'
rrt!mlum
porozwniewawcz.e('0. Wi~lu lkoreystalo 1. tej of~n"ly.
Potem,
DO.
kolejne
JpotkanJa pnychodzilo cCI'fu
wi~ej ualnteruowanych, te i
z.e znale-d~nlcm mi~Jsca na
g.JI obrad byly kłopoty. Jak
wynika r. dckumentac)l, kt6rĄ
wicepn.ewodnlc:Ujcy
S.
Kopc:lńslt.l na rule nosi c~ą
prz..y sob.e w teczce, deklarade PFZZ podpiulc Jut c»t.ą,d
ponad ~ os6b. Nikt tu nie
pyt.a nikot;o o kolcr partyjnej
le&ltymac)ł,
•·Iee 1'1 wir6d
nich reprez.entancl r6tnych
nurtów pohtycznych. Są el
pncra.mowo pr!.CI. cale tycie
be:rrpartyjnt l. d łwiei.o bez.pa.rt.y)ni r. byaeJ PZPR, ludłie
I.Wi:tz.anl r. Kokiołem i Cz.lonkowie łiowarz.,yu.ełi chnekl}ań*ich l katol!cki<:h, wr~JL
de soc:}aldemoluad r. SdRP.
N1e brólk let przed taw:cleli
Stronnictwa Demokratycr.ne10 l PSL "Odrocb.enle'", acJ.kolwic*
klero~~onlctwa
obu
stronnictw n;e l.3deltlarowały
formaJnie
orcanlz.acyJneJ
WJ1)6łprac:y
ze wz&l.;du na
twórcą

S la o lalaw

.,Solidarności".

Przewodnlt'LlCJ byli na ~.ebranlu deleJal6w t bden nie zabr::tl a;losu w obronie swoJeco pracodawcy. Zda się slwlerd :r.IŁ te
sytuacJę akccptowaiL milczeniem. tch &los nie byłby brany pod rozwacę u branta, ale."
Nerwowa sytuacja, przedlulająca Jlę narada RadJ' Nadzorczej ucWela się pikietują
cym. Wresz.cle popranono delepcję
p racownik6w. Pn.ewodnlc:r.ący RN ma przeprowa d:dć cJo!łOwanle nad postulatem :z::~t orL C:r.lonkowle rady będą &losowaf tajnie. Pruwodnlc:r.ąc,- pro•i wuy~tkich
o ro"twa&c:. rouądek. d obro
pr:r.edslęblontwa
l pracownlk6w, nim w clo~owanlu wyrai.l swoją opinię. Po kUku
proceduralnych czynnoliclo.ch
jui wiadomo, ic.-

doda)mr l to, ie dekawolt
preywioodla jut łnedyj na obrady leJO ,.konlcurencrJn•to''
tre:nium ł.Mie tilku ddala.
ct,y 1. Komitetu ObywalellkieCo.
Z tą .r,.-..•allt.aejĄ wpl'awdde wcale nM: muilalo być
taolt, )ak jest, ale prz.~dri nie
od dr.Jj W<adomo, te w- polltyce zdroworouądkowa kalkulacja cu;sto prz.egrywa
1.
~mocjam!.
Jetlt Jednl wY•htwiają drugim tylko ro.c:hunkl
z prr.enlości miast my,leć o
}wlrze, a c:t drudl.Y bronląc
własnej rodnoki nie ulu!enają sl~ kajać
za nie IWO)e
crz.echy,
o
konslrulttywne

~~:.~la~e nk r~r.;:'::
nawet pr~.Zanie z. listu Jk!erowanq:o pod adrHem ~
ldlskl~&o forum
prz.ez kierownika S~kr~tar!atu Prymasa Pob•kl· ks. dr. Andneia
F. Dzlub(:
..sekretariat Prymua Polski polw.erdza odb1ór p~
1. dn:.a 17 lutero br.
JeJo
EminencJa
K11ąd1.
Kardynał Prymat serdecwie
d:z.:~u)e u tycz.enla powrotu
do lldrowia orar. iącl-.1 alę duchowo w modlitwie prośby,
b1 Pan Bóc: bloc:oslaw1ł lol.laehelnym wy8iłkom dla dobra
Ojczyzny".
- NI~ woo;zystklnl Jednak w
.-nak )ednocJ.en!e tych wrsllkbw - po>A>Iada s. Kopci/lWychodU! przcd biurowlec
l komunikują, te w &łoJowa
nlu tajnym na preze~ S-p61d:r.ielnl zostal wybrany mar
lnt. Henryk Za):tc. a na za_~tęp
CII; Elibleta
Borkowska. Be:r.
mała dal się u~ty.ęzeć ponury,
cichy łomot kamkot spadajqtych z serc plkletuJ:tc:y<:h. Ktoł
z t łumu lntonu~ .,Sto lat". Od
razu melodię l słowa podchwytują
wszyscy. Ludzłom
autentycznie płyną z oczu Jz.y.
ZwydęiyU,
chcelat nie było
bitwy, a tylko szczere tyczenia - by sprawledllwokl uczynić z.adoU.
- Mimo ie nasze problemv zalatwUfjmy teodnle z
hasłem .,blerz.cle swoje sprawy w swoje r~" w ukła
dzie n ada l wyc:r.uwa się nlemilq atmcsfer~ - mówi Ada m
J a r GI L - K toj pr6buje !Oplala~ jakleco• nlemlł~&o
fl•la.
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Ale my tcra:r. stanowimy Jedność.
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O G6rr~.lll: Zabn.e Sosnowlec 1:1 (1:1~
Rucb Chorlbw -

+
WaranwaDO
+ Włduw Udi

-
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Lech PoUiaó - LKS L6dł
1•1(0 :1).
St.. Mleł~ - Za•laa Dydconcr. LO (0:1).
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.
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an. -

Sr.wajewałl:l, Z...J~.

26łte kartki Pald 1 Wataki.
Rekordu coli nie by ło, chot
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w
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Piłka trafiła
STU)IO"f -

Po dw6c:h ae:rlac.h notilU
bokdowych rnlalnostw iwlala l"rupy B w Lyoale l Meten, tylko dwa aHPCłiJ' 11le
straelly detyehnas punkt• Pobka l FrancJa. Polac:y w
koleJn1m meesa pokollali wyaok• JapoDię 1:! (:1:1, 1: 1, 4 ;1).
Na)lepuyml zawodnikami w
nane' repreunt.aell byll hokelicl mistrza Pohk ~ bytom~
$klej Polonll, którzy strr.ellll
n:ełt % ośmiu 1011 w tym n'le-

tpOt.k:fulach
•••łtyll

•:1
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(1:1)

()praalell 12 1 karneco. 51,
JarklewiN 7fl ctow11, S..etaa-

1• N :c

karo~10.

t,...

J. SloniDA r. Taraowa. Widdiw 2,5
RADOMtAK: Ololińlkl
Blóko...-1. Batmaca, WacbowiC':c - Rybak, Nowklr:i, JurltiewiCII:, Kodeł - Oaonalek
(18 Mdus!ak), Kacprr.ak (7ll
Kowal), M.aehn!o.
••••mlaale wre•Me wyara11 u tny punlll7 l w Pf'hd
na lca .. kets sr.łułyll. GeiSQdr.lował

rle

~n•111

mówli

•

•utym

~-,.

łtdmloi-Ud
w XV Młęoli•J
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mlt-...na J<"ny Dalioali l s.łe•a R1ran, a lloł'\•••Y w ąe
-.iłt •luo.<"klwa•y, ale
Qlełll 
ieay, Ja«k Ha11k1ewiea.

W Imprezie, w kiÓC'ej ueteet-

akt.yU m..m. ri!Jll'"ełll.tnd Ma~Ji, lndon~jl l Chla powla!Q
az,Jalydr:lm
badmln\on~m.
od
lal. z.aJ/cunym do 010t6wJd
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Inna Tokan została wlcemb.tnynlq
•wlata. W
wadze 81 kg uległa w finale rcprt'U!ntnntce Francji, Karlnie Peilli.

tu•..,•lak

bramk4.

1t

&anyaa Junuak

czyla br•;~:owy medal w
w•dte ł6 ki, a
pólnieJ

dnbrym pozlom!e. W!ir6d
kobiet
-zwyc:lctyla Julia
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Z duiym trudem pllkarze
Granatu upewnili lObie &WYdqstwo l to dopłero .- oelalnlc:b
minutach apotkanla. Pnn caIJ' czaa 1oepodarzo mieli pnewacc. oblecau bramk~ Lubll-

n l~~nlr:l. nie potrafili z.naletl: IJ)050bu na pokonanie obroile6w t
bramkan.a Kyeła. Kibice &alta-

nawiali lit: jak to motliwe, b;r
maj~c tyle o.ll.az}l, ly\uacJI na
polu

bramłrowym

rywali, pU-

kane Granatu nlo uml~ll strzepil.lr.l do liatltl. Oolc:le ~

lić
nłll

51~.

a&elęłda

kontratakac:h, kt6r-e
nier.b7t l"roine.
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lic
(a )

Wreszcie!
Allf'Sękl•,

te llle wyjHhall a
Raftmla a wl(knym H.t;ate.•
ldealayt~ ob&jl Dl<' wtkenyltaU w •r•ai~J pelewie
Kea.id l Karpruk.
Kibicom pociobala ah: .olowa
akcja Ocorulka l z..lr:akuJ~
cy atr:r.al. który r.dezorił'nto

a:ali.

w;!l ~amkaru Wisły. Na)wltcej jed;nak braw ubl'all ra-

domlanie po atruleoiu trzeelt-to &"Ola. Pllka w~rowala
1kładnle l n:ybko, po do.ł:rod-
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