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Twój horoskop

tię
MMnłet~

w-od:rfl 30 lftrpnia. jnt wrol:lill"JI. OJfrOŻIIW" i
w tDble. Może a.14!1"11c! powod.::enle 10 dziedzlllle aJolvtlvld, a tok!e w zwfq:ku z prodłllctomf ziemi, }Git
bowł'lno. len, kollJtrvkcje dr.::etclle, ro4fin~ mt!d\lt'Zltor i pckarmv. W mol.żeJUtw~ czarem pr:ylcrokf.
(W& J. Starty-~l.ieribic:kiqo}

Kle

(PAP)

Heroina woliwie
Celnicy zacbodnłoniemleccy
prz.echwyciU we wtorek na
aranky x C:r:.echoslowac:jll około 31,7 kilograma her<Nny.
Narkotyk, ro:r:pus:r:csony w oleju 1. oliwek. pnewCiliła t-urecka dęiarówita, Pojemnild
1.
,.po;ypr.aWiCJIU'Dl• Wjem
zm.}dO"Kały się wir"6d II ton
r6t.n7ch produktów ~
dOW)'dt.
W ramach tej samej oper acji, wymierzoneJ w tak
:r:wany ,,a:r.lak turecki,. p ru mytu
n&ł"kotyk:ów,.
policja
niedawno przechwyciła w Ist ambule pnesyłlu;: zawłera~
Cij 13 kllocramy heroiny l uJc;ła
in«h
domnieman)lch
pnemytniklrw. Oba te przypadki obraa.~ją jak wieiide
znoca.enie ma w przemycie
narkot7klrw trasa bałkańska.
Ocenia się, ie l<ł widnie droc.ą dostarcr.a:nych jest na rynek t.aełłodnioeuropejskl ponad d wie trzecie heroiny.

pO.OIIII•
z l"<t·

h1orr4

Bu>h

A. Miodowicz apeluje

- obecn1e stosunki t. obozem Wałęsy polegają na t,.czUwym omijaniu 1ię. Mamy
okres wzclędne&o
spokoju,
lecz
brak:
przesłanek:
do
WJpółpracy. Natomiast ,,soli·
darno.łć ao·• współpracuje
:r:
nami tylko w
niektórych
dt.ied7.lnach;

filii),

.. pet.a~aa

Bemhru.,•wa

• .: ..... •1 .

u

Jcar,ka z ltalewdorzo ,,Sołt
dllnto6d"". P~foft ko o ...101
.. SciidaJ"!Wki-'", loJ: CZ(IłO

loierft•l

7utl c
POSZUKl:Jijmle.-.kanla lwlt .,..ko,J.weJ• M rak. Platne w
4ewlaull. K le lee Ja.lt. 7U14-c
KUrii~ 4alalllę b•do..-lanĄ w
K•i'illkk .. , K ldf'M'h. 11th olleUry,
KleJe. Oferty USl5 Bha r• Ottłe·
n.-6 Klrlł'e,
7liS15-I'
I'ID.ZUK UJ~ m!u"l.kanla, Klei·
~7UII·It'

,.1:1:11"

M'KZEUo\M rilla•lll" a.l odlowy;
..Jele'&a" ttlus DAotWpa wyw·ral·
••· ~l•n..-.•~~oa 4%S-tS.
UJJI-It'
IJPKZEO.'\M

rykoń-kich

ZMiaciO~I!:?

llęft.ic•r

cm.

~W-0!,;

.. tu"" -·~· Kte~re ..,;~n .....

Hlllt.

a.~m :r. naaJ,J"ml sotu -uukami - dawn.7ml l now.)'mj W.)'ka:r.ujem.)' oddanie Jprawie
połto)" 1 panow.:mlu
prawa
oru Wybt-:pujtmy
pro.ec:lwk.o atrł!'<jl l
bezprawiu 5Xtdkrdhl Buih.
Prezydent pr&Jpommal, U
w po)llyce wt>bec kr)V~U w
zatoce Persklej Siany Z~
noc:r:otle klerują się czterema
pod~t<~wowymi :r.asadam:: domapją się bczwarunkowr,o
! pdneco wycofania lrneklch
'łl'lli* :r: K<Awe)tu, pn.ywr6een!o lesalner~o
nądu
tego
kraju, :r.apewo!enla stabJinc.kl t be..."K!ueilstwa w retlonle oru u!ecydowane f-li
ehrOlllć tJ'cle obywatcli ame ..

;utro?

WCio_,.a, K
,.Wledomolc.acll.. jCik eodzrtl\lłic "'
tierpftia,
opodlo
t<Ncba

~;.:,.d._';-':..

- mam nadt.lrję. te pismo
skierowane do s:r:ef6w c:entral
:r:wlqtkowych skłoni ich do
pr:r.ern,.ileni.a propozycji ro:r.p(IC:r.f!Cia wspólnych
rozmów.
A rutd w pewnych sprawach
}f!st nieusll:pliwy. Załocl mogą wówuas wyszukać 1oble
trzecLą dle, która lepie-J bę:
dt.le Ich rcprc:r:entowala;

sz~~~~DAM .,t•ka".
b .. MEbo\IM

:r.

fU:Zl ·!

pra.-.,. al Uw

Ulllł).

RJ.CCwiil Penłaa:onu Peter
Williams podal, ie ope-rac ja
sil USA w t-włąr.ku z- kryz.ysem w zatoce PerskieJ bc:drle kosz.towa<: (do
końca
września) 1,5 mld
doUtrów.
Poprudnlo ko~z.ty ocenl1111o
na około 1,3 mld dol.

··"-•kl)C:ut.e

PaHakr-

:~··:;:.~·::,~:,:· ·•vst~~~
Nriii""I!OAM ••~i~
aaoh.,...&e

do

•lę

~~<eLCit)-1111)"

!!ł':'!~ut.".!~-:-'r;~
PJIIZY .Ul F,

,e~t

-OKt~lt .. ,y

}edDomyłlnym
potęp;ei'l.e-m"
m.ęd;r.ynarodOWeJ spvit•unojcl

będzie

2łl

Diamentowa afera
DOKOIQCZENIE ZE STR. l
nie u:r:a:odnlonych i nie podp isanych :r: repubUklL a clolYC"I.:lCJ"eh apr:t.edaty diall'leD..
tów, Uota, kamleni a:r:J.achetn,-ch, ropy nartcweJ, węgla
l Innych artykułów b(:dących
pcd.~>ta ...•q ebportu
R osji i
catea:o ZwląJJr:u Radzieckiego.
w uchwale mówi ale r6wnlet.
te republika nie ponosi ład
nej odpowled:r:lalnokl u aac:lqgnlt:te kredyty l zawarte
umowy na spr:r.edat towar6w,
na kl6re republKr:a n~ wyra:r:lla swojej 7-&od)'•
Kiedy rozcor-:r.nł .. diamentowy sk.andal", miniater kontnkt6w go5podorcz,ych z za ..
RFSRR, Wikler Jarea:r:nenkt, odpowiadoJ.1e na
pytania utrotdl:anyeh bi :r.n~
mertów
powied:r:Jał
mJn.:
..... Na rade nie :r..anoierwmy

Jra n leq

:r..r)"Wać tadnych umów, Malo
\elo, uwatamy alę z.n spadkobierców t ych zobowi11:r:nń, k l6re przyj~~ol ~owl'!t.ek jako całcJć", I dodał: "Teru jedntak.
ws~stkie umew,- nale.ty u~
J.Kadnlat, l podpisywać równiet :r. nami...
Istota problemu poleCa nie
na tym, c:r:y umow• podpl'<ana ze uwa)carską firmą )e•t
dobra, czy nie lub o.y prawomoc:na jest uchwala rosy).
skleło parlamentu twlerdU
:uwny radziceki ekooomlsta,
BGria SieraleJew, Wewoetnna walka pollh-czna abwlutnie nie moie. odbijać się
na J.Cwnęlrznych :r:obowląza
n13ch ZSRR,

Sp6r, jaki pow&tal. dobitnie
jak nlezl:lęd na ~M
nowa umowa :r:wl:t7.kowll., w
której określone zostanq nie
łyHto prawa, ale l obowlo~lkl

polta:r:nł,

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

1jt'ł)ubhk

1WI.jzkOW.)'Ch,

pueciwnym przypadku m '
~ię :r:dar:r.yć. ~ na prz,ykJ-

f11td Jalcuckic:J ASRR- dla c

w•ęc:

mt'fol•>Wt'łO t.aJI~bla Ro•jł
moł.e równl1!t zglo~it awo'

POp·lll"'
lxlrd:;•

umcy;
podpi~81\C) pr:r.e:r: RFSRR,

dow~n

weto v.·obt'e katdej

:!.oJ

j

!ak wludomll, R~j.a nie }e
Jednolita l kał.d.:r. aulonom' p.ne
po•lada ~wój własny rz.qd
-o o t
parJameut~.

R~JI,
tak jak l cale
ZwLv.kowl Radcleck~mu
celu przejkła na zasady g
•.~PQdarkl rynko~-cj, nie1b(;d.
5.1 wielkie kredyty l r.a
't"'f· i);
mune ln"-eslyc:)e. We\1.-n no~~~.
trvte .,pnepycbankl.. :r: c:~l rHowe 1
pewnościĄ nie przycląłl"!q
co;"e k

:~fan~pita.'!i1to'!:~e:w~~ ~:~,. 1 ~
ków...

7 rodt
(Aceacja Pr!UO e od 1
.Nawpll Grlllcw •

S ł. OWO

STRONA ł

LUDtr

'"
odiwka w areszcie wSiulisku Strajk w s,iłdzielni Mieszkaniawoj "lasz Dom"

Irracjonalne protesty
nie będą tolerowane

Walka o stanowiska l pieniądze

w
koJ trwa prute.,t AludoW kod;: pro!e">t konty-

strajk okupocy)ny. Powodem
je>-l konnikt pomiędzy zało
I~ plonu technlcmeco a panią prer.es ~półdUelnt, Ew'

•~~K;e

wal<)

lłS

n~t:(IOkoj<'»T\

w
,.tim are..xie dalo nlewdllwa lu[ormacja o "'"'"
trmcu~owo <are .• r.to .."nn~
który P'l J)t)iłr:nh;elu ko-

~~p!t~~tat pr~;zc~I~U:;'(~
tym w Stcteclnle, Tarn

llllłfłO lóilb.t'JU

cklrurjfkt4

11, Płte)entowl nic jut nie
· . Polnrormowanl o tym

ie are<xlaocl prz.ed tawUI
.j<~e zarwiJ. DotyC'!.I\ one
, z.byt erę tc«o. ubukom
w10W, korey"tama pncL
J;; u r[jturę & lłH- z.tu
jJko

upobtecawczea:o,

t1

...

:i~,~~ ~~~zi;nle~;~.epr:.;~

a

prz.edlutaj. 1cych sfę . poprokuralor,kich.
W are•u!e w Slup~ku
Jje 5yluacja ~l!rożenla
1dku l bt~.piecU"ó lwa it!dlial n:luelnlk, major
plew Obtl. - W budyn-

ll)'("h.

wań

Wi~>ł-ic•aia

pr3cown!ey

uc&ynak byt
bard.dej ludl.kie.. to jut jed
z.auwauw l nie zamierzam
poz.wnl:ć. by kJku awanturnlk6w wpr.JwadiJio więzien
nictwo w kolejną depre~Ję.

i'. <.drowla. g()lowl d <t
.ienia pom~y medyczne)

~dl..!emy ~urnwo po~tępować
w obec tych. którzy naru,z.~jl}

Alod...-

PQtl.i(tkk N1e mo;~ tak lrnc:Jonaln~·ch t<praw
traktowa~
powatnie. Zadni medialony
nie bf:d.l tolerowani.
(PA P)

maJduH

.i._

tnikrom pr?te.,tu

'

yby to nie w Czarnobylu.••
to u"lerka, Jak:t rnotna naprawif barcho szybko w
clu:u ok. tocb.l.n1. Wszyalko
w.Jwzu)e na to. że uporano
aię '" tym. Wła$clw!Jkl ru,yc~
ne reaktora łątkowego sprawiają jednak. te po Je:a:o WYłiłtl.ł!'nlu nalef.y odcz.ekać dlutsz.y cut - ok. jednej doby.
Po tym motna blok. pooowW tym przypadku nie ma
11\0'-"'1 o f.adnym uwoluienlu
maternałów
radloaktywnyctt.
Tym !Mrdr.!ej nle: n10f.na mtJwił o ugrof.enlu
pen:onelu
elektrowni cz..r o nernym
nlebez.piee~.el'utwle. Tak więc.
rdJ"by nie dotyc13ło to Czar-

IW)byla łaby

sprawa nie nabra-

takiego

~dył

ro:r.ctosu.

D\1-

Pępctyisktt.

U.toc:e n e }e.t oua tego
\Varta

w

W pljmłe ~wt6.

cill się oni do Rady Nad:.oreuj II)Óidl.i.elnl o oclwolan;f
:JeJ ~ łllanowUka. Ponadte
lll!ta dezyderatów obejmuje
uchylenie decyl..)! o odwolanll.i wlceprezc.-a d-.. technlc~
nych, JOufa Gryu ora& poprawę
9o.'arunków
plac,. l
pracy,
- Na ... ze urobki nie były

~k~~ <:.1~~~~~e~~d~~;
w ka•le nic

było

na to ple-

Dyrekcjo Orteroino PKP ki·
formuj•, fe nodol jen n·ebuP ~tani• w pohkicft wogonacl\
syp,aln.,ch l lwne~ch. pru·
jetdłojących pne& leriN!
R11•
munit. Niemal eodriennle kon,.War~u"
łgloU<Jiq
dulr.tor•y
przypocłłr;i nopodów no posołe·
rów l krod1ody pr1ewołonego
prze1 n•ch mienia oro-r wybiJania komieftioml uyb w wa·
gonoch. CtfłJIO ct,n6w ltch dokonujq zorgOtl!tOWone l utbrojo.M ba~y tobutlów.
No wn'OM!k slronJ rumuns.
klej ,.Wors" wyroti l 1.godę na
potrolowot~le pohkich wagonów
prze1 umundurowonJ'(:h funkcfo-

~k;~~ ~~~~:~~~e je~~

sq moło skule<:łiAł! lu b nie ma
ich wcale.

1700 l 1800

d, 80 -

pne 1en ro;)j)OU"Ien e Co
11 o~ural
(Obrollo g utenytów l lo·b ale .. Pu·

~~"

_ e.alen
k:emu
IIady .!to.
,iezb(:d.
f za

lONOrt

U"'I~ 1

Jed·

1 lc'e'.dicłt ~'!k l co
eń oJO'"iyme"'- jeJ! u:uJ)'!'I-

J. W du1'f'l"
N·,Mr~
~
!l\J, renyt-l nut=-"'•· p.:lopier
•cw,, b:b..:!.;~. ek•ert• ltl'llj·

Wewn~ IIOI"!oli.
pol"f'CZir;. olo:leo.1ki
" 1 c:l ·••o-Ne 1 o!atl·l.oo,.e. IC•ed~.
~aną
co-He ko,•:u:q 1100 d_ owz.bud O"No: 12-19 tys. d
bi:~k
:h
ba r. ic~rtr - 2100 1 S ty•. ,r,
7 tO:hoJOw dluCJOP 5Ó\Y w
l"rJI.M\Oi ~ od 1 da 4 t-,.s !1 ZeH.-t
Newesł.l Grtlrc;.w. kol..tu-je 6!0 d, :n

zł,

60 -

4 ly-5. 96 -

3

uoo.

tył.

D:wrry toworow• mol<! nod
.nnJ'f'Rr skJepomr tę p..-gę,
fe -lysllro lu jes.t no m1ejsc;u.
ToU. w ,.Puchotku" maino od
•ozu kupć kl-fbe no h•qilr•,
lortuc;lly, bvty. spodn·e, kuttk•.
Noe lf:O tu Jednok tego. c:o ~»·
tolrlio nos octorowolo: ortykuICrN spro"fttdzon,c.h 1 ZodlOdu.
No pi Woino;c, t=hi:e w dz<oleM t·rlllo ••'ko froncuskich te1~ytów (60 ~ortet p!) 7500 tł)
12-\o.ol!)•'!!We lo.reCł.; lO: 20 ey,,
Dol.:Hiem w ~c no ul. Ar111ii
Cterw!)nej, gd1ia pned ..teco·
ty,... m>esiqcem słalep pop·•rniC:łJ PHW onejtło spOl kę t o.o.
., Bi$90ł". ZeH't'fy lr.rojawe łq tu
w ceo·e od S30 do 850 r.l (16kort.} do ł300 t l {96-kort.) 16korlł.,;)WJ zeuvt 1 RFN lr.ontufe 2?00 tł. Od 2200 do 4600 łl

nych prz.y remontach 11\ate-

rlalów. Oz.i·.vne, ale

:malułt

u.ru po M "1711\ W1· 4·
pleniu.
Pri!ICO\\."llicy r.anucają ponadto pant prez.es arbltralno4ć w podejmowaniu de~y
i)J - nlekoo,ultowanl. ich
te
związkami
z.nwodowyml.
Eomc.je bud~ teł. kwes-tia pochialu miesz.ka6 z; tzw. fundu,.r:u zakładowego.
PQstu.latr.
;t"acowników
technlcxn,..ch ror.pGtnono na
po&le:dtenlu Rady Nadz.orct.eJ
w dniu za bm, Pierwsze dwa
odnucono. Natomiast ten dotycąc:J ::u.robk6\V u..•tucuje,

ałę

W rwiqd:u r: tok ołormujqc:q
łytuoc:jq, .,Wors.., 00 PICP OtO!
M.ni.Jlerstwo Troruportu 1 GospodoriJ Mon.iej rwróc:ł., 1ię

~~ioogro~i~znycr~~~j:

c;;e
zdecydo-Nonych
dtio/oń"
t.rnierzojqcych do
tady.o!nej
poprow., bełlpi~:~c:t•ńłt•o poch6·
fowon;o w polskich wogonoch
przez teren Rumunii,
Jednocześnie 00 PKP opeh.r·
którz~ tomlerzojq w wogonoc:h .. WorJu" odbyć podr6i
do Rumunil lub
pnejeidi:oć lron1ytem przez ten
kroi o tCKhOW010ia uczeg61nef
~troinoic; 1 sloWWOllle łię do
ostuełt:~r'l prrekol)'WOI'IJ'Ch Plł<'t
koMuktorów "WorsuN w cuK;e
podrOJ:.,.

}l! do ws1ystlr.ich,

&d<Ullem fóiod.Y. n~ uwage l
moie byt prttdmiokm t'W\"!•1•
tua!nycb nea: >e ,,.:ji w dni\l
31.V11UO

r.

Prubywaj<\(:y wśrOd ,traj.
kuJ>lcrcb K nlmlen O"na•

~:!iu~~td~:!~t!~mw~:;~
pop."lrc!e Zar1.4d1.1 Retlonu dla
ich 1lanowlska. Starał 'łię teł
naklonl~ cr:łonk6w R:.dy N.o~d
łllrc~j ~póldUelnl do

prezes l/A~
n.ądu
fipółd/Jelnl. nie wto•unkvwo.ll się do ~cfa6 salo&!, ponlcwd altterowane były nie do niej, len do Rady
Na<łt.Orcx.eJ. Zapru-c"l..rla lak·
~

w~zelklm

dotycz.ącym

pr.~mówlc-nlom

jej

Prz.et lomr

Obowli!l.klen\ kaide&o wWc:lclela p~.ltaje:~tu~
&o
ra:& w roku
pczectw
włdekliinle. Nie radUmy r1z.ykowat lekcewał.eola tece
obowi~Ur:u. bowlem w pn.rpadk u u11;11J~zenta pner. C:&Woronola nie sac~epl&~\etco. pon.łl;odowanemu
gro:li
IICł'ia

tueba

toploctĆ

10 poblri dlu·

::~~osJe:d;ch 'o~?o,.,;~:;~ów_:
15 (od 2900 do 12500 d). Molokl - w kompletoch 18. 30 l
36 ntuk - ltoutujq 1 tys. lO
Jeden. Chhhkie k•edki mojq 18
(22 tyJ.) l 24 lr.o'Ofy (28 tys).
Kredki z RFN opo. owoM w
mrtoiGWIII p:6m,.1 kontulq J6
(12 ~ołOłów). 76 (24) i 99 '"·
r.ł (36 lr.o!). Moino doołtać
4
rodtoje lOc:hodnic h l 3 rod!O·
je (.hir'lskich w;ectnycłt p·ór (od
2S do 59 ty1.), ołromenl. •. ~!łti·
kan" (15 tył.). S rcxhotów gumek (od t960 do 3600) łachod
noe kornp:•tr llo.i:one 1. dw~h
elr.if'rek. hniJk•
l
kotontierto
(15600) ..• T•udroo WSlJ'Stlt:o wytnJertit. Włoskie MUyły l dlu1" •
p'sy moŻf\0 tOAiej, PO kOtlkurertc.,.j<l,-ch cenoch kuoił
w
kiołlr.u WSP .,Siowo"' pny
ul,
Torgowe j 11. Tu .chińskie kred-

~by.

ki~ecllich

teliPek:towanła
prJ..I'pi~~aneto

reoH1.0c:jq ptogromu turyMyctne90, nl.,ochowq obsługę p;to!Óollt.

Klłło roą wyjetdiolo.rn
do
Wlednlo. ole 1 takim połred~
ni.;em Jok b;uro ,.Tome~tN 1
Kielc: 1pot•olom się po ror.
pi•NrJ.I)'. Pilotko prUł colq drogę lnformowolo o hillor,ctl'tef

Można

inaczej
=·'~O:J,=.~ych~in::~::;
url(łdi.OftO

no gorqce por.llkl.

ki kosatujq 9 tys. 1'1 ( 12 liolo-

może

wszystko

Otiolo!nołć

•• Ce101U~ slutfnie
J)IQC(I QSw:oty,
N'ekOti~Uile jednak w.nno te splętnenleoa ttti.C .tWlqtonyeh 1 rotpoetęciem roku uJto/.
nego. Ploc:ów•l toopottywol'lł!
1-q bow>em w pornxe noub·
we. sprzęt Itp. no bie!~o. w
zoletno:ic:! od JWych potneb.
- Proktyc:111oe nle mo probk·
mu 1 1okupo.rn1 - tw!erd:~i klerCWMik filii ,.CetO$U'I w Rodomou, Wiodylław St}'tftoiullli. JesteimJ w stonie sprowor;hić
wn}'Mko- co w ukole. pned·
kojony

l'lł

1t0

1.
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dlooro
W
ote!r)
b)'f

1w.edr.onle.

~ .".!łt. płopotycje: l'tlofe
włoJcic:Jele inn.,ch tum I.Opyto-

jq łudrl t ••l omeJtu" - joli. to
s:• robił Nowet kr6tkie
W'(clec::r:kl lur-,sl)'"lle Go
A11sl•ii
""ogq b'fĆ przecl•ł r.ie tyłko
W)lptOWttnll po
elettre<\klnq
tond.t.. ole toli:e zot"'uJqcrml
lekc)o~Rihlłi.Ofir,

obowl~z.ku
(KM)

""'l·

"Cczas"

łrfMł

t.to•

W!ednlu notołri-Ołł.
ł'olf)'CICJjowych fiO
l~re 1.och aolr.upów,

MAR~

f'IUCH
Z KIELC

prawem.

Cręj.C no pewno nie je 5ł "a
lr.oi:dq k~ueir, Ałe klientiw nie
bro.uje, po"j-oł ftP. l pol a~
k~ ae n yty mojq tu lodn•, kG·
lorowe o•todki. !"ot o tym l tak
trJ.bo coi •11plć, bo ur ktoi
w.,obroi o sobie uetnio bez za1lfłu UJ długe)pisuł
CEZARY JASTIUĘBSK I

go11H

J:~!)'·l~:t•uił~:~t~., ~

połloie

bardw lktlesnJ"("h za11tn,yk6w.
Wia,.rla z. pie:skJem u lelr.au..a
weteryrunU nie jest z.byt dr~r
~a (tylko 3 tya. d), mote ł)
kaUot :dę niepropoft'jonalnle
nillłca w .stMunku do kos:t.tOw
1 kłopotów w przypadku n\e--

(1•-'J

~~On~roc;·ę P;:~o!~;:._ ~~~

łOmylll'ł

lekceważyć

uaj-

~a P~pcl)'"ń!lka.

pr&ct

Nie

Jak

Q·bu)·ch nrun6w.

CtechołłowocJI

Wściekli.tna

c zeń na bazarze
-

nlQdey - m6wi Mirosbw S U·
w itUkl, prR""od.Diezący komi-

tetu tł:ra;itoweco, repretentuPloeco ll7 M6b. - Nie było
tet c~k6w na ukup potrz-eb-

Niebezpiecznie w Rumunii

nl~ uruchomić.

Z InformacJI. Jakle u&ysrn.in • radJ.ied:oe;co
.ru Jądrowectt wynika. ie
•aiono u'terkę )ednes:o ~>
em6w e!eklrawnl. ktore.j
daje się naprawić w c.taekspłoatPch b!ołr.:u. Okrdto ue ztq dok.ladn!e
P•~>Y l w z;wl!rr.k\1 t t1n'
1el wyłqceyt blok Bvla

Zakładu

Dom .. w R.adolmlu roqMtel.(ll
wczoraj rano o todr.. 7.31

twa Pa\nl Mot""łyal•"'·'kl. po..
w tedzlal: Takle prote,ty
me I:M;dą w taden ~po.sób tolerowa ne.
Jeieli
na~tąpi
wz.ro-ot zagrotenl;a be%piec:~5hlil'a, pod~te zostanll radykalne środki w celu prz.)'w-rOc:cu;a porl.J.łdku. Wic:zlennlc:two n ie pozwoli już sobie
pa u.dne ek<:<:e~y. Preywódcy
prole$IU chcą tern tachowa~
tl~tarz. ll,.obe<! SWGICh kole:Ow
po z.weryfikowanlu nleprawdz.Jwej inr.ormacjl. Nie będ:r..!e
my u:anny,·ać ładnych repre~entacjl are.;z.tautów l z. nikim nie b4;dz.ielll]" rotnua,.,•lać •
Je--t obrc:nie wiele motllwo!cl kladattia skarg. rói.nyml

aledt-'J'IR

o.ob

t.>C~tek

PracowniCy

~-::::;~~~':;~~\:~l "~;

u~olu rtłetbędne: od mop,
un.qdreń procO'Wnl
prr.edmioto·
wyc:h po łpr:z.ęt oudiowituo:rty
1 magnetowido-mi wlqcznle. Tylko problem tkwi w tym
rł
ukoł., l'tftr moJq plen'ędty. "'d)"Widuolf'le zomówlenlo poucLeg61nych plocówek mógłbym polictyĆ no polc:oc:h Ied~ ręlti.
Sytuocjo troch• się chybo tm•e·
ni w l•stopodlle. grudn u. Wówoo• I"IO ogól okazuje ''Ił· •ł
pozostolo i•nc•e trochę lu"dusry lr.lbre dyrelrtony sto•aiq
s•ę ~rdoć no lłzu~n•e,.'e W'f·
polotenoo.
No ucrękie p 1oc6wkl oiNiotowoe lr.orzyslojq toHe 1 trw.
c:~trolotowonych irod\ów
W
tvm ~a•u woj. rodo."łkie etr:ymolo no tolwpy. wloinie z g•uoy
"A" - 1 mld .eoo h'- r.l.
Po roi p•erwuy w ,.CetoJie"'
rodomtli m
ul. Śrt·odeckich
UCUtoOWie ulr.ól pods!OWOW'Ith
kupujq tolr.łe p~•qctniki. N,.,_
Me-ly l tutaj brokuje nlek.t61tt=h
t\Otulów, nie tOJtaly OMł w}'drukowone no eros.
(dbJ

p.,.,

S t. O W O_ !- U,P U _

Sl'RONA 4.

EWGdla Nh: miec WKhM n łeh
EUtOf)ł:j,k:U!j

W/adze
W$pólnot v

Gtnpodarczci

l łczq .tlę .z w-.,dolk:iem
"":'"
włf.H)int'j EW9-()Wiitlf'j

Zf

k11111 -

równoiDQrtolci Z,5

m.f!iordo dolGJ'ÓUl M TOZ•
1061 l rt!I!:On.&tntk:dę struklwrtllnq go.a:podarld
Nfcmkc ttttchodnk:l5, dot~wa
jqt'lloh •u.-vch ostalilich 1~
godaf jolco NRD. lic po:c
lytn. Wl/dG Aa te cele ollec114 lł.PN : budżetu tedera!)

Ncgo, nil!' wiodomo: 11111' ulego ;ledMk wqtpłfwolci, te
co najmniej drur#e 1111e l
to w najblłź.t:llch IJI!ko

forach. l mUlord dolorów
pGC1itonie
U'K'hodnfolliemieclcie ro'nicit.Co:" •

K rzyiów ka
IHtmocbodowa
PwtlCłZC

~gierskie

14-

m.ochodll oJobowe rno:Jq uk4%ot się M rvnku :o d1L-a
lala., cle nte b~dą to ocz:~
wUC'Ie C'Zltslo Ulł'gfertkie
Wotlf. Mo"ttowone będq w
zo'clodach
spółki,
lctórq
zolo,:vl11: omcr11kdtki lconcern
.. Gencral
Motors'" l węgfenkfe vr.::edlfębloratwo
.,Roba'',
o
lddre WI/Ul.oorzac! będq samochodll niemlecktcgo 111pu
,,opel-kadett".
W
ptCtWIZIIm roku PJ'odukcjf
zalclod11

(199:?)

U:i1PUJZc;.ą

świata

Ze

IS tva. ttunl)('hod6"w 1 20 tvsomocllodo-

rf~<'ll ti!ników
to}'CII.

,,Wodne noie" w fabrykach obuwin
We

tr<ITI~uJcic/, zakładach

obutt'nk:ego :aniedawno
krojeuda
skdr no butjl, a mWmotcfcM!
pt<:l/ U!lo'ciu silnego l tk<m·
centrowanego (poi{ cUnicpr::cmll~fu

ltasowo!ło
od
tcclanaioglę

nowq

łtrumlenia

nlem)
Jedno

t.OOdv.

z. kilka 1ci~kc:t~cla
tobrvlc, które Jto.tują te
technoloolf, oll!iczo olłąg
n~te ;: tego tvtulu ot:czcdlulld -no ponad pół millono trankóto 1'0(":nf.e. Jełt
to po::a t~ metodo podobno Jakoleiowo lepua np.
od technologU laserowego
ci(cl4 sk6r, te odróżnlulu.
botcłem od lej
ortoha~J
Nfc J)OZOIIGtcl.a ńldtil#('h tofdocznvch na 1k61'ze 4!od6to
ki6TJ1Ch Uł"llwa:nfe potol~k~

no Jcou-111 produkcJI.

Tajwan: 7 t ysięcy

dolarów
na

głowę lud ności

Dochdd norodo'-Cll jednc"onvch
z nowo
krajów
T1'zeclcgo
UJ»".tentltłłowlo

Swtata

(to po~ie :oezl/M

Jut zanikot w mlęd.:VJIO•
Todowum alownłchDie po..
lituc.:nvm, Jako te r&J)Qdl
Ile tz.w. Druol Stolot, c.:vlł
blok kro;kiw %100nJ1Ch do
nkdotono •ocialUtvc.:t~umi)
mklnowkk Tajwanu
Dolekim WJChodzłe,
wv-

x4

nosł olleclłie 7 łVI~Cll dolardw w przelic..:eniu na 1

m.leukdca. Stottowi to dla
PTZ1fkladu ponad 30 proc.
•mervkdskfcgo,
proc. hofendeulciego, o 56 J»"oi!. brl/flo'illciego (liczonego no DlO\Qi
h1dnoicł.) Tu
"odn11 u\04gi
rtolus materi11lfłll
:awdllęczo
Tajwan m.i,..
rotwlnf.lemu przem111lowt
elt1ttrOJtict-11emu.
PQZIOłJ\11

około 40

Odpowiedzialaaść

zllliorowa

w iary "''"~"ienlom o•6b oskar!ooyeb l ~wiad:llom ,,cywi1•11m'", daj~ bfozwqlędny
prymat kiadllom - runkc)onariu'"wm MO l SB. W 'prawie Krl,)'~ztof.o. Mar:leia Nadn\k.a rewizJa rnd.a.'N)"C~)na
UriltłCU
•'\dOm
rlldOih!'klm
bł>łd w W>\a!cnlach
faktycznych - pny}Ctych u. pod~t.lt
wę "''Troków - poletaR.cy na
Wpi"OSt be.:Jtrytyt"Ulym
dnnlu
.,..iary n.•iaditom w milłey)

M ~!':l ~~=~r ~~!;
by Karnej

S:tdu Na}-

:~~~~p~~~ n:=;

C&a.)ne W txw. t;pUWGCh ta~
dornoilkh x Jł76 i 1ł77 roku.
Pr~wle
wobec wuysUtit"h
OO<karion)·ch

uu;to~owano ~
$Id~ odpowiedlJa!nokl.&blorł).

ny~b mUlłdl.l!";.ch.

w('). Pow\anał się u.r.zut, i('
t~rW'ta 1976 r. ot.ILILrtony
dLiałając w sposób chuJigał'!.411:.1 W1l.ąl uddat w z.btecow!-

15

•lru

publ!cmym,

Rewizje

którego u·
1

~~~~f~~ ~·i:'rw~t~ne~~ a~!

ma<:hu na funkcjonarluny publlt.r.nyth oraz obit"ktr l urutdK'nia coepodarkl u~polecutlo
nC!j", czeco o;kutkle:n mialo
b)·c! .,!l• zkodzenie ciała 75
!'mkc:jnnari.W"2,7 MllicjJ Oby~;ate.hlr.;ej orax ~Y w mieniu ,.poleewym .,.. wyu-...Md
24 min :r.l".
W pólnym wyrO.&.n.Jit;ern rotpytrrwanrch wówcz.as w trybi-e po~p!ennym l lawinowo
~pro1w by! fakt stawo:~n!a pued
••rdem ludz.t z:naltretQwanych
fn·ebicJ.nie 1 t:Lycr.nie. Po tort\Jracb l •. ścicotkacb zdrowi",.
prtcprowadzonYCb tl,] kou"lii'.arlato.ch 'f0.
W rewiz.j;:~ch 01i1 l tra Bc:ntkov.:•kieco
powtaru
114:
~tw!erdJ.enie, ie wyroki zapadały z obru.1 pr.:l'ł-':1 matcrlalneco, albowiem z,ebróllly materia! dowOOowy nie dawał
PQdstaw do um.:mla, ie zachowanie oskartonych wypelnlalo
znamłono prz.epi.~6w, n.l które '."ldY powolywaly ł:f;. w wyrokaeb l<kazuj:}Cych.
S.1dy tadom~klc w ogóle nie
brały PQd uwa(l! jaanej dz.llł
l nie budzącej w~lpllwołcl
du~znośd prote,iów robotników Rad<~mia pueclwko pocar$Z:tollu s!~ kb bytu, Prooe ... y odbywal.y sl~ i wyrc.kl
UI.PIIdaly w atmOsfc.rLe n;;.c,or."kl, kiedy najwy.Ł,J do»l•l)·
nley parutwow!. z Edwardo~m
Gierkiem na acle, w..q tk;cb
bc:t wyj~tku uc~tnik6w dcmon.stracjJ nazywali .. łajdaka
m!", .,warchol<:~mi" l ..cbullg.nnami", kt6rcy .,powinni slq
Wt<tyd.tic!, t.e są Polokami".

~,procesów

radomskich"
sprawach. Skoa~•·Y 1.0 Lal w
obydwu l ~3 wyroKI :r.adr.ar:Łyl teraz mini~ter Bcntk'lw~
~>lr.i, zanucaj.l(:
~>kladom
JtJd14(!ym bl(,'dy .,. u•talc-n:o<"b
!aklyco:nych, które J)O'A'odQ,.,.ały
uDHlll ~. te o karior.y
je~t 1prawe~ cz)''"IÓW, Jr.tOrycb
w l~>łoc!e nie popełni!.
S:1d.Y z U<ad_v n:e dor.,.·a!x.

.... .,.

fj

W centrum

H adoml~

Tranzyt, czyli...
old pnewo.U roc.:.n okolo l mln ton róinych
ladunlr.ów, które n!e 5ą
pncz pol~kicb producentów anl odbierane nllę

K

wyłylane

cb.y

Odrą,,

a But:lem.

lMł

to

bowiem tranzyt, czyli u'ługa
dla z.agranle:znych klientów,
kt6rzy przewotą, ładunki pn.e:t
nasz kraJ. NaJr:rót.ne drOCl z
Par)'ia do Mo~wy, ze Szt.okho.lmu do Aten, z B~Islnek do
R:tymu, krzy:tuj=~, si<: w Pohce.

Naturalne warunki,

okolo 15 rrNn

Zacriniezne pnewor.y rozliczane. Pl w dewiz..ac.b. Koo;z.t
uzyskania do.J:u-a, cz.y franka
s:wa}carU-Ieco z tr.anz.ytu ko~Jowe..co jest :~n~~.cmkl mnA:JI:lJ' nl1 z eksportu wC#Ja, lołys&, nawet bronl Wplywy 1ą
na o&ół o blis-ko po.lowt: wyisz.e od tych Sak!e pouotlmy u
tranzyt po.L.klch towar6"N pr'Z.I(!z
Inne lua.je. Jest więc kltere.s
do robienia. Ale tam, tchie lntoeres, tam jest konkureneJ..
J euc.z.e IS lat temu, Po.4kie
K.okje_ Pa:hstwowe puewoJ.iły

pny

tAN

ohka k()lej ma duty po-

P~~· 1A!y~~~~ik:::~~

ton

ład<~nk6w

t:-anzy\o·.~;yeh. Ale pnearały z
&o)!l.iadaml. Związek Rad~!
ut\IMomU lii:Jię promaw<~ z
K1aJped1 do Mukranu w NRD.
Nie prze~ Polsk4:, ale pn.cz.
Bałtyk. przewoz.l
teru około
500 wngon6w d'l.lermle. Finlandia w<n.l swoje towary do
Europy zacbodniej l na Bliski WlóChód prre.z Zwlt~r.ek Radz.ieclcl l Rumunię, 11 S'&"11ł'eC:ia
prz.et. NRD l Czecboslowacit;.

ukształto-

wanie terenu, pred.:~tynuJ=~.
na~t. kraj do tranZ,)'łu. Ale to
nie w,-rtarc.zy. by przez. PWk<:
pn.ewotono obce ładunki, bardJ.O szybko, bct.pleazn!e l tan!o.
A to przede vneystklm liczy
sl<: we "WlJpółcz.esnym tranzycie międzynarodowym.

..eEwo
..
.e
.

Tranzyt iUlJ:I;I.iuje na s:ecl
PKP zaledwie S proc., a we
Wschod:l!ej OOKP około 3
proc. ldolnol!ct pncwozowych.
Dlacuc:o bk lnalo? Bo nie oferujemy korzy•.tnydl, konkurencyjnych waninków, a pnede wszyótklm
oczcklwanyob
prz.n klientów u.ybklc.h u~Jug
tran'<portowych. Np. El.łro.pej
U:a Koml~Ja Goąxx!A-rcza ONZ
ublt"Ja o rozbudowanie tzw.
korytarza kolejowea:o p()łnoo
południe,
wlałnie prut.
PoloJte. WlQ..l.e s!~ to x olcrdlonym W$polrdem łinanaowym
ONZ. Ale watunk!em stawiólnym przez ulntcrt"sowanych
,łe~t
upewnienie autentycz..
nycb, ~kl!ł)re,owych pncwosów, t:o oznacza u~praWfllenie
przejazdów Jkfl.eL nn.~ze ~r:rtt
nlce oraz. uzyskani~ pełtl(}j
dro.i.ności portów mon.kk.-h.

~::d

l do<:f.O!Iollo..ne

do pn:ejudo
ci~.i.kich po<:!Ąc6w z u.ybll:oklq
ole. 100 km.IJod.z.. Nie ma jednak p:-ecyzyj:neeo ~r•temu lnformaty-cmeco z.apewnlaj:,cegG
lnform.:teje o kntdej prr.e~ylce
tnnzytov;ej. Brakuje WII40n6w ~pecja!Uyunyeb. np. ~
roz..•uwanyml klanami l dacba.mt. ulntwiaj~cyntl n'le<:ba-

t=

.:

E R UR

t
t

-

ni.z.acj~

l.ólładlmków

l ro"n-

dunk6w,

waaon6w-chlodnl,
plaHorm dJa kontenerów, dla pr'Z.I(!WOZ.ÓW kombinowanych
kole}owo-.5amochodowyeh. A poza lym 30
proc. eko;plo.ato\Jo-anych u na$
wag0f16W to.,.'arowycb ma j-.d
ponad 20 lal I nten~rwna ek~
pJoabcja, brak spK")albtycznycb urządzeń
roxladunko~b powo)duje ~~bką dewa~
tack. Praktyc.zn e tytko ok. t:!.
proc. wagonów low:uowycb
specja.lnyc.łl

f.pr05ta~

WYmtii"Onlom

st;:~wla:nym

prz.ez. kontrahentów
zagran!c7.nycb.
Potęble koncerny, ml~zrna
rodowe linny l$1)(!dycy)oe, któ-

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

.

mof.e:

t

OD

!d~d~:~::.;/

prace puygotowa
do budowy autOfit.rady lqc
Skal}dynawl~ z BttlkanamL
cz.est.nlcUl .., nich obołt
&kich !l\i.yn!er6w. równ:et
pereł ONZ. W<pólnie wyb•
najbardUeJ optymalny !"l
blee: tra$y, od GdańJ.ka 11
TCZJew. Ton1ń Wioelawek
lic:e LodU. Plotrk6w. Cz(
chowę, Kalowice do Cił!"L
ł.-tc.UI!c 560 km.
Budowa
lometra autostrady ko••·
dz.i! około 3 mld sJ. Jak ~
byt na to środki! Dylikuto
no na ten temat nledawn"
po.. 'edu:n!u

Komitetu

D!;

'

RU

OCLOSZENI.A -

STRONA t

JlEICLAMY

UMER

/ D . _ r7 SUPE~ OKAZJA!
NAJNizsZE cENY!

L•oi/Ue• l
P'-'R=Z--=ED:._S_IĘ_Bl-0-RS_T_W.JO

ZAGRANICZNE w Pobce
.POLBET"
OFERUJE po najniis:&yc::b c::enacb w luaju
~U KROPROCESOWE
CENTKALE A.BONENCKJE lypu MCA

~~~~~~

n4

1

-

łJ'P•

ec-ntrale
MCA
o
,..jeaU'IOiei U,
H,

41,

łl,

M,

Ił

nume--

wewaętnn:rcll

rów

oru . . ldolllnU

-

mldskicli
w

cenę ae.nt.ralł

wU-

'odJ~e

etone Jest

nle oeałrall do tlecl
.a kllcnla prw. ru.atJcb spedaUsliW'

-

centrale MCA posladaA m.In. aastępuJ~
ce łunkde:

-••._•tr~n•

u.. r.k

f\lf.ILII

......

kalli~. .
-svte.•tyet:ftll
wyjkl• . . . . . . .

...ft

-,..-.~a,

l"'t.W.LW!EOI.W.Itti~:'T/

......

~·-

- t~~~=f!i:
'"ftlłllłiiWJ'<".
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Centrale ~ICA posiadają:
- świadectwo homologac:ji
- ZHwolenie na współpracę x jednoliht sie<iq
tełekomunikacyjnę państwa

Ucbielamy lZ-miesięc1nej c:waranc:ji.
ZAPEWNlAMY:
- wysoką jakość wyrobu
- natychmiastow4. realizację zamówienia
- form~ zapłaty do u~~dnlen la
- dostawę do klienta bezpłatnie transportem
własnym.

lnfonnacji ud"Aiela i zamówienia rnyjmuje:
Pn.edsiębiorstwo Zagranie1ne .,Polbet"
85-731 Bydgosuz, ul. Fordońska 110,
tel. 4%-54-16, 42-19-51, 4!-45-01, w. 25C
teleks 562Zl2 plbet pl
1915-k

..........................................
,,ALMATVR" ZAP'II:ASZA NA WYCIECZKI
~ZSRR
lorano.iczo 21-2S.IX. - eona 195.000 plus 60 rubłi
Dnłeprochiorirńsll 27JX.-4.X. - 470.000 al
Rowno - Ct.łielniclll 20-26.1. - lM.OOO Jl
lwOw 1-14~- 290.000 rt.
W cenie: pn:ojold, hotele, 11fJłrwion:e, ubetpiecunie, pro·

..,.,.,.,.~ . . .yy ........................................ ~...

•= WOJEIVOOZKI

.i

UNIWERSYTET ROBOTNICZY

OGŁASZA zapisy

~

na kui'!IY

.

j~yków obcych

•3

j

3

.=

E ANGJElSf{l

... NIEMIECKI .. FRANCUSKI "'
•
dla pouątkują~ycb i mawMtSOwany~b : dla dorosly~h - 310.000 'Złotych
"'
• d.ła d%ieci - 2:i8.toe t.ł
:
KURS RADIOWO-TELEWIZYJNY - G!O 000 zł.

e

t lnlonmu~ji udoQ~Ja i 'l!lapisy przyjmuje biuro
: WUR w IGelcacb, ul. Stunica 1, p. 23, tel. 440-20,
416-14. 243-31, 24:!-99.

t

l
3

• RUR w Osłrowc::u Stv., ut. Kochanowskiego 7,
tel. 2ł0-C7

E
t

ltUK w

Końskich,

ul. WNswwska 48,

teł.

PUTU .,EKAMBX"

Kklce, •L Mokra 11
łcl

:n .. sa

ZATRUDNI:
- ZB&.OJARZY

-

cl~

IERUN ZACHODNI, WIEOE~ - co e~wort•k
TURCJA 24.1X. - S.X.
INDIE, FRANCJA, KOREA.
Poupcntr, Jegitrmocłe mięchrnorodowo: mloddeiowa, 5tU·
dendie.
UIEZP1ECZEHlA: WESTA, TUT-ATU.
Spn:odoi: .,Aimoblr" Kłelce, al. 1000-locio pP 7c (P'olitech·
nikol, tel. 416-61, 24211.
.,Studenł-Sonrll" l(i.. co, uL Krokowsko l.
7SJSI-g
l~.
i ••• ' . ' •••••••••••••
:0 ... ' •

""'Judu nt: budo-

W7 UCTaolcuc.

75219-1

l

Nil ZWLEKAJ

St.OWACKI&GO H,
kl. lli-lt.

kandydaturę

-'515-r

-

-

1.......

BANOKOG - SINGAPUil - .... 'UIIM.... .t
ZSIUl Wl•ałea łermlu t._I&..IX..
M•• 141.... rl w l1• l IM(tl~ l ialUianla
ZSllit Dn~ołtJ• lł-IT.IX. - una 1ł5 .... al
BERLIN Z."OUODNI tt-::t.IX. - u.o.a IIO.łM d.
TUR.CJA - T-thtfe."·e, -t.kar kMłrałlldła IYrf'ckl~o
s klimat~acJil WJ.łto'• w bil• sMołę. Z n ..,. 1~ w
IJłamb•lr - ec-•a t6ł ... d.

•ot, VI

WlNNICI' &-1.1X.
tlt.... d.
.. wFdeHki
1 lht~
JUekłl, ul aw«ka U.
W. 11-ł..TI.
75271-C
l'nF"_•łe•J
. . Wlł•a

l

....
f

"'

1
''' ''' '''

wgod'l. 9-U

44,
18!

15UrJ'...g

lWOIZYW SltVCZMVCH
lAllAD
NAWIĄ!E

WSI'OU"IAC!i

KOOP'UACVJNĄ

"ElUCHHtCA.

UL STAWOWA

75ll1-g

n

l

apełnioł

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

.....

...

~;~~·~ ·~~·BARS~''''' '...-~~~

BILCZA 13::, g-m. tG-02G Moruwit:a

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

Październikowej
piętre, teł. 4t0--ł1, wewn.

KIELCE, ul. Rew.
p.

••••• ' . l

Zglaszaj.cy
powlal<tn
wa·
ruoki:
l
- wykształcenie minimum średnic o kierun- ~
ku mechanir.acji rolnictwa
- st-at pracy minimum ! lata na 9tanowisku
kiecownioym
- wiek do 45 lat.
Konluns odbęU.ie •ię w 14 dnia 1'0 ukauniu
się ogłouenia w pra~i~.
2108-l-1

WOJASila
WlllDNIA IJ. VUL-UX.

,.TIMA"
OFERUJE WYCIECZKI
8 ,\NGKOG- uoa 1.101.... sl

l

SPOt.oZ!ELN!A KOLEK ROLNICZYCH
w PRZYŁĘKU

8"'

ZGt.OS
DO OABJNETU
8UNLurr
aADOM,

ZA.P&t\SZA DO:

-

••• '

I
OGŁ:.~:~..~~~!~RS f

CHCESZ BYC SZCZUPLA.

64.-63.

i ..........~.....................~J

l

grom.

CIBSU

-MURARZY
w kraJu. t: JDoillwd-

SPRZEOA SKORY StmOWE B,\R,,NIE

, , t.<: ,C..F:~':'.c,'! .~'!'~':'~C..H~Y.<il!, .• , ••• ~W!il.}
w różnych Jałunkar.h.

8TRONA

n
WOJEWÓDZKI
ZARZĄD INWESTYCJI HOLNJCzyCJl
Rejonowy Oddz1ał w BUSKU ZDROJU

IP·RZETARGIJ
KIELECKA SF(>LDZIELNIA
HANDLOWO-PRODUKCYJNA ,.SCh"
w KIELCACH, ul. M. Buczka 31
{b. WZGS ,.Samopomoc Chłopska" w Kirkach)

l)

oś-rodka

rekreou::yjnorwypoayuk:ouero dokaliSw. Katarzynie.

~" ruwgo w

z ogrodzonf>go i zaso~a
row3nc·go terenu o pow. 14.100 m kw. oraz 10
dQmków typu góralskiego (S-osobowe) o ......ys.)kim standardzie, Ot"na wywoł. 650. mln zł
Przelarg od~z.ie ~i~ 17 wrzdnia 1990 roku
o godz. 10 w siedzibie KSIIP "SCh'' Kle-lec, ul.
M. Bucz.ka 31.
%) 1•lacu pod zabudO\\ę dokali-"owałlego przy zbi~
gu ul ReY.olucji Paidl..i.emiko'ł\•ej i al. Tysiąclecia
o pow. 4661 m kw., cena v.-ywolawcza 450 mln zł
Przetarg odbf!<b.ie ~ię 19 wrz..:śnia 1990 r. o
~odz. 10 w ~it-dz:bic KSIIP Ku:lce, ul. M. Bucr.ka 31.
3) snmochodu o .. ohę\\t"go ""ołga '' rok prod. 1989,
nr rej. 1\:EH 8450, cena "Y'o;olawna 36,8 mln d
Silmochód mol.na ogląd..lC w przrodzif 1i przf·t.ugu. Prz..t.n,q odbi-:<Jzi,· si~ H wrzt:-śnta 1090 roku
t.' godz. 9 I.Jb w 1hugim lenninie o go.iz. 10.
Przyst~puHcy do pnetargu winni "--płac;ć wadium
Ośro(h·k s-kłada si~

d:i~i~:o;:js~ż~~€~r: ~~:ł~~~·:·~~~:~:z;Ju~ k:lsrc spólBlii.c;zych i!lform"l:Ji można uzyskać ięl('fOnicLn:l!
nr 504-lli, 540·50 oraz uml)wil: łt·rmin obrjrz~lia obiektOw !'l'pncd.aży.
Przt·t<~rg będz;:c odbywółł SI~ na zasadnrh okrl:'ślo
nych w ::-ozporządz.~n.m R<ody Min-~r6w ._ dnia 26.VI.
1990 ro;.;..J (Dz. U. nr 45).
O!u~?nt ust:ze&a sobie pr~·o :unoł!WblKIIenia przt~•
tnrgu łx"'Z: pódan 'a przyt:7yn.
2150-k

0

cią~ko~j ~r~~C::~- ~1-~. :Lł
ciągoikoc:J ~~a;:~r~~~-=~~. zł
1
0 5 9
P~clarg od~tie si~ l~f>~~~ ~~'f: r. ~ ~~ tJ
przyttcpy

ij,;;~~~:~a1~9tJnr_pn.darg od~zie się po 7 dfllt~ch

Obowiązuj~ce wadi~m lO proc. ceny wywcłowcz.t>j
nole~ wpłaCić w keSle UJ.kładu najpóźniej do godt. 9
w dnJu przetnrgu. Pojazdy i sprz.ęt maina oglądnć w
zakladtic Ruda Maleniedca w godz. 7-15.
. Zastrzega ~ę prawo u~iewatnienia pru.-targu w aęś 
CI lub całośc1 bez podama przyczyny <>raz nie bierzcn_l_\· odpowiedzialności w ukryte wady pojazdów i maSlyn.
2153-k

1

1

1

1

c )l

naJpóżniej
~ojazdy można og

IHructwa

GnJOwo. 32. W przypa
targu, II przetarg od
o godz. 12.
Zast.nega się praw
podania przyczyny.

,.....

OGLASZA l i 11 PRZETARG Nl"EOGRANICZONY

Pon.odto nk!nnujcmy,
umowu., zdrmontuwane u1

l) Sdm,"'rhodu ,.tarpan.., rok p:-od. 1986,
cena wywoła\\·cza 9.207.000 d
2) cu1gnka ,.UIS'.LS C-355", rok prod. 1973,
c-ena W}TołtiW'C'Za 9.8S0.000 :d
( 3) brony talen.ow~j BDT-30, rok prod 1974,
(.'ft)a w;...,..·oławcza 629.000 z.ł
4) kopoorko-spycharki PE-08, rok prod. 1980,
5) przyc:t.epy

odbędz1e 8 ,

Pn:yst(pują.cy do p
w wysokości l O proc.

na sprzt>dni samochodu marki ,.nysa T-522", nr rej.
RAD 73-ł-E, rok prod. 1981, nr siln:ka 8966-10, nr podwozia 260659, ,__·ena wywoławcza , 9.000.000 zł.
Przyst~p<.~jący do p:-utargu , powinni wpłacić wadJUm
w wyS?kości 10 p~c. cen)• W.)'\\Oiawcz.E'j, najpóżnicj
l godzmę przed prz~targiE'm w kasie spółdzielni.
PrU>tnrg od~zie ~ę w 14 dniu po ukazan:u si~ ogło
SZ("n:a ~· prasie, w s:edz1bie spółdzielni o godz. 10.
Jeżeh samochód nie zostanie sprzedany w 1 przeta:gu,_ bt:dzie brał udział w n przetargu, który odbę
dZie sa:: tego s3mcgo dnia o godz. 12.
. Samochód można oglądać na 1 dzh•ń przed prz:ctarg•_em w godz. 9-12 w sledz:bie s-póldzielnl. Spóld:.:i<.>lnla za:tn:c-ga sob:e prawo, uniewatniPnia przc.t3rgu bez
podoma przyc:Lyn or,jz me odpow:ada za wady ukry·
te w s.amocl:odz:r.o.
SJ>cildzit'lnia po!iinda rQ\\·niei. do upl)-·unirnia <*(•lo
50 maS7)""D :>ZJj;!c)·ch ł..rauieckic.b różnych tJ-·pów.
Z3intcr sowanym
farm ..cji udti Ja kierown1k zakładu l.:tii.wi«:kicgo w Grfo.jcu przy ul. Mog1elnick1ej :!:1
tl"l. 31-72.
2158-k

ęprzMaż:

r. 6)

Pruta:rJ!

w biurze Nadltśmctw

RADOMSKIE ZA

REJONOWA SP0t.DZIELN!A
OCRODNICZO-PSZCZELARSKA
w STARACHOWICACH

1

2)
3)

SP0t.DZIELNIA !NWAUOOW ,.Jedn<>§C"
w GRÓJCU, ul. J. Pilsudskiego 32

OC:LASZA PRZETARG NIEOGRAMCZON\'
na

l,. U D

KAfiŻY

OGLASZA PKZJ:."'TARG NJEOGRANJCZONY

na sprzedat samochodu dostawczrgo ,.1-arpan", nr rej.
KlG -4560, rok prod. 1984. proc. zuźyci11 60, Przetarg,
od\x;dz1e Sit;: 14 wrześni.:l Hl90
godz. 12 w bJUrz.e
Rejonowego Odd:.:.ialu w Busku Zdroju, ul. Kopernt~
ka 2, III piętro, ccma wywol3wcza 5.800.000 tJ.
Samochód moina oglądać w caratach w Bu!!ku Zdr'lju, ul. Swierczewsku~go 4, w podwórku w dmach od
lO do 12 v.:neśn;a 1990 r. w godz. 7-15.
Przy-stępujący do przetargu winni zloiyć wnd1um w
wysokości 10 proc. ceny wywoł;:~wczej w kasie oddziału w Busku, ul. Kop<•rnika 2, najpóźniej do godz. 11
w dniu przptargu.
W przypadku nicdojścia do skutku przPtarsu w
pierwszym term: nie - Ił pnetarg odbędzie sic;: w tym
samym dniu i micj"cu o godz. 13, a ceno wy"..·olawcza zo<::lan1e obniżona o 30 proc.
Zastrzega SlE: prawo swobodne-go wyboru oferenta
w przypadku zaoferowania tej samej ceny.
2152-k

r. o

OGLASZA PRZI:.""TARG NIEOGRANICZONY

S l

NADLESN

Koledze ADAMOWI GARBATOWI
w)r.l-1 llębokkt• wtpÓicauda. s p-·vch& imiKd
OJCA

a"~:!:raoowaltya łtt-~nu 8udow1 Dr6c w Klt-l~~h
2165-k

l

OGLASZA li PRZETt\RG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu .,robur", rok prod. 1984, cml
w~-oławCi.a 14..000.000 21.
W~dium w __ wysokości 10 proc. eeny wywoławczej
nnlezy u-placu: do k<~sy spółdzielni w dniu przetargu
do godz. 9.30.
t::zetarg ~b(d:.:ie .!tię 14 września 1990 r. o godz.. 10
w bturze spoldzielni. z.-strzega się prawo uniewainienia
przetargu bez podania przyC'l.yn.
Pojazd zostanie sprzedany w takim stanie w jakim
wajduje si~ w dniu przetargu. Za wady ub-yte spóldz.ielnia nie odpowiada.
2157-k

Pru-W:~ od~dl-fe a.:ę l7
llcy pr::cW.c:błontwa. !'J.~;
nl &ą, do "''llla<'1!'ni::. wndl
w->ław~r..-:1 w kasJe pcze
w dn.:u p:-zetart.t.

Zakład rołe b:erze odpo~>
dów l apneda}e w taltlm
wały w dDI~ pr:.eL&rgu

o!enia prut•rcu bu
Blll..IRycb ln!ormacjl

wewn. 268 oru dAal

u

Pojauiy oraz. polOstale

dni przed

przetaf'ł:[em.

KOMENDA REJONOWA STRAZY POZARNYCI!
w J ĘDRZEJO\VI E
.na

OGLASZA PRZETARG NffiOGRANICZONY
samochodu ,.FSO 1500", rok prod. 1983

sprzedaż

stopień :wiycin 70 proc., cena wy'<'l'Ołnwcza 4.875.000 z1:
PI:zetarg odbc:dzie się w 14 dniu po ukazaniu ogło

szetua o godz. 10.30 w siedzibie tutejszej komendy, ul.
Kowalskiego 15.
PnyS'tępujący

do przetargu

wiłllti wpłacić wnd1um

10 pl'OC. ceny wywoławczej przed rozpodo godz. 10.
W. pr:z:ypadku nicdojścia do skutku l przetargu, od'bf:dzle Się Jt pczetarg W tym samym dniu O godz. 12.
Za ukryte wady 1 braki w samochodzie komenda ni~
odpowiada. Zastrzega się prawo uniewDżnil"nin przetargu bez po<iania przyczyn.
75186-g

w

wysokości

częciem

pnełargu

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

WadJwn w ••y!dr.okl l
y wy
wplacić. w ka1:e PPT PK5 i na god
tar.;lftn. Wplaccnte najW!' ~llm upo
ud:z.lału w pru"tartu na
poJn<~dy.
Za·lr.aegamy ~b!e pra:enia pr
d~a pr:t)'Cl)'tl orn:r. n:e
-J»wicdJ.i
le wad)' _pojaWów. Ponad: tostal~ą
kun atan•e l!.'t'hnicn•ytn --.r -~ w U.

c,a

~.1lłl.lMA

SPOWZJ&LNIA KOI...E.K ROLNJCZ'J:'Cl-J
w PlEKOSZOWIE

LESN! JtAJl2YSKO

OGUSZA

3,
2.496.000 z.1
tar A-660", rok 19"78,
ywolawcza 7.085.000 z.ł
U-902", rok 1982,
rwoławcza 2.765.000 tł.
ia 1990 r .o godz. 10
otko, uL Wiejska 1.
winni wpłacić wad1um
;-olawczej w kasie nad-

\·ywołnwcza

etargu do godz. 9.
nadleśnictwa,

azie

Flł'7.1IT,\,._G

·~~·~·~~··"~"!'

E

..-IEOOKA'-HC'LO'f\

""' t!pr~" t'-4..:a*"'-.l o pow-_ 4 h.l l \)b.ekt.>w po by leJ lllotrac-n!
\l' ..ody c.hlewnej w M~~tl•ofd4.e pn.y trasie Klel.::c - C..c::s\<1cb.owa. Odlecłołt od Kk:łc ta Km.

Cena

Obiekt poNda uacx: ltafo l własne ujęc.e w.:~dy.
wywolav.-.:Ui U165.376 t.va. zł. Qbiekt motna OClądat w kmf.dy
w codL 8-14 l nf«maeJe dodatkowe tel. P1ek<ln6....• Z3.
Pru•tar1 odbl:dUe sl4l 4 wndnia 1990 r. o J'ldt:.. 10 w łwzet
lley SpOłdzit:lnl Kók-k Rolmcxycb w Piell.ouowi• ul
cbow-Ma 13. W przypad-Au n:.edojicia <lo sk-utku t pnelargu,
H prz.ctarc odbędzie s:c: w tym •ffi.}·m cm:u o cod:t. 11.
Pny:dępuJ.:tcY do pnet:lf'ltU obowiąani są wpł<łe:ć w u~ :e
IIX·łdzieklł wad:~an w ....,yr. lO pro.::. ceny v.--ywolaw:~J. noajJY.<i.n;ej na 1 cocWrn: prud pnetarAtem.
Za•UuJamy sobie prawo un:~wain:en'a pnetusu bet. PO·
danJe. prt.ycry.n
15127-c
d~e6

ez.c.to-

ul.

jŚCia

do skutku I pnew tym samym dniu

PRZEDSIĘBIORSTWO
TR.o\N.'iPORT0\\'0-SPRZĘTOWEGO BUDOWNICTWA

.x-d.t.!.bą

w J(JE.LCACłJ. ut 0 .- ;kar41. Kołbcrga nr 4

ełn,.·iftlxaa

• rRZETARCU piooftlllym

n1 sprudat nitej ..-ym ob:t'Jct.6.A•, •am.xhodu l ur-qd;;efl:

c>.kocAa Szkoleni.o1!.·o-WJpocf..)'nkow<'1;o ,.th.oe~o" w
k. Kielc
a~acyjnego o pow, 164.0 m kw, w Kiclradl pny ul. O. Kol~l'la nr 4
3) tamO<:hodu •. "'tar l6e'' - osinobUs, nr n:). KEłl 3275,
n* prod. 1987.
SU'U'J:ółowe o-bwle$Wl.CO;e o pnetaq,-u zamie~ ZICznt)f' k t
na t.abll<"Y O&I~~U w 51-ł!ÓO:.i~ •pt'U'daWC)',
'i5151·C
l)

Ced-eyn&e

2) budynku

."

cen~;

a

'

18.000.000

zł

cc"(!?~:uoou
Ct'll( 2:7..5ti~.l00 U

....

.0.000

rJ

a cttnc:
C1'ł)(l

u

31.1\00.000

u

...- u.ou.~
«-nę ~.2l0.000
2:~.000

INSTYTUT CRE:\UI WSP "' KlELCACH
informu~, ie 20 WRZESNlA BR.

zJ
zł

cenę oUOO.OGO zJ.
~nę 11-2:10000 U
lZO.S u «1\ę UOO.OOO U
1208 z.a CC!IC; 9.000.000 z.!
35 :.a cenę u.2So.ooo rJ
O za Ct'nq 11.000.000 U
Ct'nQ 20.000.000 U
~nc: 10 000 000 z!
~""lę 82.320.000 d
~nę 1.000.000 tJ
Zi.OOU.OOOzl
CPA l~
%. 1• ceo n4 a 14.000.000 zJ
CPA Z!
%. u ce:tę a H.OOO.OQO z.1
CPI\ U
\ ta cenę a lt.OGO.OCIO d
r mo w , t.l ce
10.!i90.000 U.

.::::::!~~:::·::..,

~

·~

OZU TOWAROW

~rLVJSTER PRZL't\ -óLU
w P<-11'"-łlllllt"ntu 1 Rad~ Zalocl
OSKODKA B:\.D:\.U:CZO-ROZWOJOWECO
SRODKOW ORGASIZ."-Cl'J~O-TECUSlCZNYCU
,.PR.EBOr w RADOMIU

~

PR

jących

mari<l

,

>V ,..),

KIG S14U, 'Ok

~:o t~.

KJI &1811. t(lk

markJ ,
tilnlk .,ley

000.000 zł
, rv rej. KIJ Ci93H, rOk
wyw-ol:~wcza. 15.000.&00 zJ

marid ,
ilidnlk .,Je

, nr reJ. KIJ U4N, rok
wywolawcr.a 20.000.000 7.1

~oill:i

l

-~l'

PPT PKS l na
i:e naj'A'
lelail:U rJI,

l'<)·w.-._101\\~r.ej nalc!y
codz.onę pned ptl.('-

.Jm upo\l.-a1:'14 du

na stanowisko

E

DYREKTORA

wUt·

poj:u:d,-.
!role prtt\li ::fenla ])1'-telar~t bez J»'rn,.; n.e
powled;dalnoścl u
tMrylrl. Pon!ld
teslal:tli l t•rz.ed:-ne w t:l:ile..'.llym "... :dó\ w do>iu pru·ta:-;,:u.
t:DI2-<1

~

OKGANIZU.JE WYPRZEDAt
W"POSAZENJA TECHNICZNEGO
~
maza:t~· nu rezerw zimowy('h
...
pn.y 1•l. Balaliuuó" Chlopskieh w Nie\\athlt. " i<". :

l

Do "yprzedaiy )Jn..:midriane

Kand.ydaC"i

pnystępuJajey do

aa:;:.::::-u;:ze
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REKLAMY

PRASOWE zAiu.AoY GRAFICZNE
w KIELCACH, ul. Sienna 2, tel. 516-51, wewn. JO
OGłA SZA J Ą I'RZETARG
na :rprzedaż śegmeńtu talcerki ,.mu1li. cH(•kt", cena wywoławcza 3.000.000•z.l. Przetarg od~dzte stę 5 wrześrua
1990 roku.
Przyst~pująey do przetargu wlnni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie zakładu.
2163-k
ROLNICZA SPót.DZ!ELNIA PRODUKCYJNA
w ŁUKOWEJ, gm. Chęciny
sprzeda w PRZETARGU:
l) siectkamię samobil'inl\
2) samochód skrzyniowy ,.jel<:z"
3) S<lmochód "star 200" po wyp:::~dku
koparkę ,.bialoruś"
ciągniki
6) przetr?;ąsaczo-zgrabiarkę

4)
5)

7) betoniarki
8) spawarki

9) spychacz DT

10) dtwig na "tatne''
strzyżarka garbantka
12) zwałka. garbarska
13) wirówka przemysłowa
14) pr7.edzarka PG -5 do wełny.
Przelarg od~zie si~ 7 września 1990 r. o godz. ll .
Wymagane wadium 10 proc. RSP nie odpowiada u.
wady ukryte spl"lAil:tU.
21 33-k
11)

FSC ZAKŁAD METALURGICZNY
STARACHOWICE, al. Wyzwolenia 70
OGt.ASZA PRZETARG NI EOGRANICZONY
na wługi transportowe
Przetarg odbędzie się 13 września 1990 r. o godz. l O
w świetlicy budynku adminiatracyjnego przy ul. Aleja
Wyzwolenia 70. Oferty w zamkniętych kopcoclach z dopiskiem ,,oferta" należy składać w sekretariacle u kładu na jpót.niej w dniu pop rzedzającym pnetar g.
Oferen·ci win~ podać w ofercie !tlawkę przewozową dJa danego typu po jazdu.
Jnfonnac ji w przedmiotowej sprawie udziela dzia ł
MSD centrala 7035 wewn. 477 lub 268.
Zastrzega się prawo unieważnienia przelargu bel
podania pn.yczyn.
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OGI:.ASZA l PRZ ETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wym. samochodów:1} ,,stara 3W 200", nr rej. KU 518K,
2
2) .,kamaza 5320'', n;e;:j, k.)~~~~ 0.000.000 zł
cena wywoławcza 26.500.000 zł
3) "stam 200", nr re j. KJG 510S,
cena wywo ławcza 34.000.000 zł
4) ,.gaza 53A", nr rej. KJH 287E,
cena wywoławcza 12.000.000 zł .
Przetarg odbędzie się w siedz.ible przedsiębio rstw:~.
przy ul. W. Wit osa nt 76 o godz. JO 11 września 1990 r .
Jeżel i I przetar g nie dojdzie do skutku II przetarg
odbędzie się w t y m samym d niu o godz. 12.
Przystę p u j ący do przetargu win ni wpłacić wad ium
w wysokości 10 proc. ceny wywoł a wcze j na j później w
dniu przetargu do goch. 9.
Samochody będą !lprz.ed ane w ta kim sta nic jak: w
dniu pnetargu .
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GMINNA SPót.DZ IELNIA .. Sa mopomoc Chk>pska"
w KRÓLEWCU
OGłASZA 11 PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż pojazdów:
l ) ,,stara A-28", r ok prod. 1986
2) "żuka A-118", rok prod. 1978.
Przetarg odbę<h:ie s;ę 4 v.'TZCłnia 1990 r . o go<h. 10
w lokalu biura GmUllle j S póJdzielni .,Samopomoc
Chłopska" w Królewcu. Pofazdy można oglądać w dni
roboct.e w bazie GS .,SCh" w Królewcu.
Biorący udzia ł w przetug1t obo w iązani są wpłacić
wadium w ~kości 10 proc. ceny wywolawctej w
kasie spółdzieln i.
Spółdzielnia zastrzt>g3. sobie prswo unieważniPn{a
?ru>targu be-!. podm.ta (M''!YC~ynoy.
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które n:e mają
dr.leck)m,
wltunych d omów.

l

Zmiana losu

łt.ro!l:e

kich l oboff.IIIJ:t .l.l.i<IC s:ę n!~
dł.-oacy ~ dobc:hczas po~om
Lem. ~·~.:howuJfteym t!ę w
4o.-n'J dL.t'Cka. Wyat:J.rcr.y. ie
wyratą

zastępcze

że

lnformu}e

-

d.)

k' lrą •u pelnie nie
1

n-one, mLono

UJpt-łn:e

mlodt.i.. w ireó.:.•om.

w.ieku, a nawet tacy, którym
bar~eJ

pa..v)e rola babci l
nit matkt 1 ojca.
Bywają tu kob;e!y ..amotne,
pr6bujqc prxekonaC personel,
.te ln".ltna
pow:e..~y~
im
dLlcc:ico. mimo że rodz;ina
bfPz.ie n:epelna. Pr:eyjddtaj'ł z naJOOieclej.>z.,yc:h z.aii"Jłt
ków wojew6d%ł.wa - z.e wsi
1 malych mia~tect.eit. Nie od'tra•"t.a tet podr6t. mleu.kań
cOw innych rcclon6w kraJu.
d~adita

z ~~::!1 ';'~ik:~!~lrz~~:

znają
&lę
:. dzieCml.
Prl.ede w-ey•lklm odwieduaJq }e w domach dt..ecka. Jedni ptl.) wotą smakolykl hllli
z.abawkl. Sll l tacy któ:zy
z.ab:erają wychowanków tych
p:.Sc:ówek do wlamych domów na lerie. wa.kac)e, t~,·ee
ken<l.y. ~ajw:~;Cej a:o-kl jt'<t
w domach dz.iecka w soboty
l nicdz.ie-le. D%it'CJ cz.ekajq na
odwiedz.iny :de t.racą<: nadl:ei na wydo~tanie 1lę s~d.
s:e W.>IJ'-tkle mają )ednak.owe n.an•e chat wsz.yi!kle
u llują &wraca~ na s;eb,e u-

trahentarni za~anicmyml w
~ prawie wspólnej budowy kolejnych aulo,trad na trasie
Swiecko - Pomar\ - Warlfł.ll.
wa z J)l'z.tdluten ~cm do Terc!.·pola. a takie na lrade Zcon.e!ec - Wrocław - Opole Cl.w:ce - Katow:ce - K rak6w do Tamowa.

A~~~'!~ji',;;lk~ !:f~s~~
0

tują.

n:c czyniq, ale Jq r.wlaanledaW'!la
ILII.CZ.~Io

Od

do Europy

m.1 na poz.Jom!e 20 proc. akturunkcjonować poł=lczen;e kulea. 1ych ko.;ł.t6w paliwa, pojowe Gdyn:a - W :cdeń. SUalt:em tym tran•portuje się
tn.cbr:-.eao do pokonania 100
k.rn w-a y. Teco roduju oplakontenery pr.qwoJ:one .-tatkata 11ie pokryje calokl Jpła!y
mi do Gd yni r.e Sz·Nccjl. Z
kred}\u Stąd propoLJ'Cja, a by
ltu!'"':'owanlem
tyeh w ldn e
'taUu1w -itoja!'U)l':e M·tały odl'U · rtJ.tuicf' pokryt , wprowad ujac
~•m t k••lej.:e
opłaty
u """}{l'l.d na
Jat.dy "'-Ybk ch poc;11~6w do
751 .tUt.l tradę dla konce~JonowaW1edn~.:~. :1. niekt&ych wall:onyeh prl.t'woinlków mh::ch .ynanów da:e}. do Wl<'lCh. Nie41Nd.,v.rch. Pietw«zy etap buleżnie od 'kr·l;t\nego na rllz.:e
C•IW)" •nóslby byt &:Ol<>WY U
trnneyt u Z. t'łnlandi;, J)T!~.I.:
3 .at. a c :~ln.U d o 200S rołcu.
Gdatl k: l Pol·kt: na polud-de
,l'•m·~:~J:r. e zaawan~o wane prace
Eurapy, twonoua je.t (lr&;U1!tr>,).•o.ją jut n a odcinku pny~L&."L.::: i:~ "pedycyjnn dla tr:tn •P••rlcj au to< t rady mlędl.y Plotrt11
kr)lejowe~;o
z. FirtJa~;dif
kuwem, Tu ~zyn~ l d ale j w
pr.:.r;o; Z'.l.'!:l~ RadL:eclt! l da·
k!tmuJku ł".odł.i. P')\ ka prowo~- ' i('j p• <A'l. f'<)H•.r, z w.~·kof~ ·t .. d d rb~l(ot .f'OVTI'I - 11 r. k oonK<m d!a teJ;:<) <'!c;u pra'.': e

w

~~r:e!oku. ~.aw~:
Spcc).u:s-

wódzkieiO

~ycwcco

Ośrodka

Adopcy}-

w Ki.elcacb
opukilo domy dLletka 15 podopiecU\,Ych.
WięksroU
{22)
traffil do todt.in adopcyjnych, ct.I.'O,'C do uut~pcr.,ych,
}edno r. per ·pek.tywą l·
dopejJ przebywa w rodllnle opiekuńczeJ. W tym roku
oo--Opiekuńczec,o

~kQmpletowano

w

ośrodku

10 kolejnych wniosków o adopcję. Sukloro
dł.leci
juł
"'1ala:r.lo pr~branycli rodl.)c6w, p;~!oro z.akwalitlkowano do a<lopcji. Cukają na o.r~cr.enla J'ł(lów,
majqce urcrulowaC ich lyluacj~: prawną. BeL teco certyf~katu nie
mocą prwkroczyC Pt'OIU no·
weao domu. w domach d.t.l~
ka majq wprawdr.ie ubawki, miej~ce do sp.an:a. warunki do nauki. nle~dnił
op:ckę
wychowawców, ale
je t to tylko ln~tytucja, mi·
lol6t M'lil::l okau~ ludlle. To
nic, te obcy. Jcoro chcą zaJt~piC .rlld,:t>OW
M.\RH SOS'iAL

beuobotnej.
a zbudowanej
pncd lO laty
zerokotorowej
Linii H ulnlczo-Siarkowej od
eranicy z. ZSRR prz.ez Lubclswzymę l woJ. k'e:t>ckie. na
Stą.~k. &:<!Le temu
~prl.yjal
przekal.afly
niedawno
do
wst~pnej
ek•p!oat.a~JI
punkt
wymiany podwoli wa~on6w
w &:dr.lnowle. J ut prawie c:odz.lennle, z. tej nlt'w:elkk!j
JtacH węzłowej w "'oj. k~e
lecklm. odjetdtajq na wym!e.
n~onych r.e<tawach kołowych.
po no.rmalnrm tflrkt' w k:erunku Ct.e: tochQWY Wroctaw:a. cz,y r~-un.:~;., •
was11ny
uladowa.nt' w f'mlarad'
ha
ł.AltW.f'

CLY W K:'r.,·'l.l.·y·11

R· ~U.

rei 1 J •P !11i i. T .. k: \.!'"dllJ.:.vt
l.,doJV.Y l. UF!'>:. Si.w .. j.car
Wlo.A'h

CI,,)" l-'r11 1di l!'wlili'bY O

t~ dl..~ u k~o..:ej

nlt th:.•~<l TJ'JrJ>rt.f't Kn••;>ł S~t'~f lub
.\tryki A P•~<.a o; .1
k·o:.-j W•> la· tj.
r:.~

t:lolroit-~la

Duch a
czyli

o myśleniu pozytywnym
tony u .. ~y. sh.1 m'il'CI ~po.
~~todoo~.oc
chorc[)q. c~,
mogq tez wyleu)'Cł Zno
chony, uzdroN;O<:Ze, o no ... et
\KZetni cłmeSc\jor\sey n gdy w
to n.e wqtpolo. Zwiqzk, ducha
l c:: Clio la twórcze podsto wy
wielu
wKhodnich
ttodyc::JI.
,.Nouko lec:no.o umylłen"L 5 ę~
geJ 5000 lot wstect, do lnd·i",
mOwi doktor Oeepok Chopro,
intemilto, eoóołuynołog profesor lizjołogil "o Ul\wersy.
tee;e w !owo, w 51o'1och
Zjeónocionyd\. .,Colo to koo.
cepcjo pologoło 110 Joloitmiu,
ie do lo test ocbwierc•edlen em iw.odomoic>",
Nowet lekone no Zocho·
dt e, re 1wojq mecho" styCIIIQ
koncepcją c•olo, do.•mo prze.
ltonoll slq, te s:lo umy1łu mofe tomien'ć o:gulkę nob:onq
z cukru w skutecme /,•kontwo.
W Ameryce ideo mb.-..qco, ŻQ
pozytywne
myilenle tprzyjo
tdro,..iu, stoie s•ę truilmtm,
Doktor Stev"n lotke, dyr~k

S

101

psych·Olf'IC/<'~90 eśrodko
w szp.tol!o.l w

lto"tultoc:y~ego

B-ostor'!:e nOIJ"'YO 1"\cdl! ''O 11".
ue..,·c colo s,lomi umy1/u
"ln:ec Q re .... cluojq" w rochod
n,eJ medyt)nie. D....la popned·
n•e to roz ...ój chirufgi i wy.
no~ozek
penicyl ny.
Doktor
Herbert Sel\soO, tet r Boli»·
nu. leczy c erp Q<:y~h no bółe
głewy, mi(pe"~y i wysok:e C•ł ·
1\·enie melodomi relokroqj.
nyml. Pc.le-co im s' odlieC w
mi~le'1iu l J.:o,.,ce,.,lrowoć sóę
no krótk:m zdon·u lvb 5ł<W< e
l)l'lCl 15 do 20 m 1\ut. Po In
ktm lecz'!Jliu u 80 p•ot. nod.
ci! nie" c.vcóN
oOnii:)'ło
1ę

krwi
Terop'e p.l)i)IYM1YM t'llyde
..,,em są tei ~kuletłl'le w wo/.
ce z bóicm. H~nozo jest toiL

t:iśnie,.,:e

pcw;l,.,)·f"' Yodl.:·l!m zol f'~'tulo.
}Qcy.n, <n nesto sl.Huje s e :q
l'l'n:(O'SII\Otk.O!y.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
~ TAN IIH ,Ą \\'

B fo:Rt'S

ciało,

lll

W CC! ruon Bodor •o:l Bo
w Ch;cogo "~'- sk J.:lodr:e

l 't

:1e

no ·

olłf'ClCfo

l.ocz

llO

nQutlr.IO poc::Jento, by rodtil
sob,t' : prn•-ldl) •
bólem
~IOIUj()C' I!W>tJe 10 tOk / )Cł·
ne, Jok umy•lo,.,o. Veto Po.;K·
tot, k:Oro od do_..no m alt~
bóli, loit Q4-0ile l ChOfqbq ~tę·
go1lupo, prQbowolo wuy>tkoe.
go, co m oto do rooferowO•l'"J

trody<vjno mł!dyqflo. W Cen.
lrum Bo~cA nod Bóletn nou.
n)'ło
1>ę
trochę
noet.cj ru
uoć

ból.

1 1pokojn•~l reogo ... oć no
Tcropio dolo "jej u:gę

ni.i tnedyiloMenly i
•n•e1;qee s;:>«:dlo'1e w lói'ku.
Twerdze"Lie, ie ludze fno.

•ęltuq

g~,d~ ;t k:n~~o=:;yj ~~~e :di
0

01

1

loSlosuje s;ą lot do chor.,eh
no rolto
AIDS. W'ele kli~~tk
ui~wo ttchn:« relokso:yjnyc:h,
.icby ll!~ ... nowoiyć stres ""YNO
lony dlognozq 1 lecu:n:em. W
conl~u!l'l med,cmym w l•buron
w ICal•lorn!i, doktor Gerold
Jompols'ky poiKojqc mcdylo·
cję pomogo po,jenlorn z no.
v.clwc-romi l AIDS. Pornoc to
pol<:go gló•n e no od~>~,., ec•u
~~oychrottń o prlpzio~c.i o
t:olu l )m ort:.
lr>nl uzdto-Moc::ze sqdtQ, i~
stoi\ ducho ""f'*·••o de~.,-du·
jqc.y ""Diyw flO postęp t-,~h
groi"L)Ch clwrOO. loui&e Hot.
crutc::rlto bfosuellerow .. Wył~t<:t
J"'oje c ole"' l ,.Moieu w)!le·
Cl)Ć '"'1>111 .iyc::•e", orgo.,,rllj~
cotys;r;;d'1iOW'I
spotO.onio
J
c•erp qcymO 1\0 AIDS. lou>ae
w u1y, 10 n"eno'"''* do sieb•e
jeiłt cr,n,,,Jo:iem
o(lobiojocyf'l
sylle!OI edpornokow't' ci«J.
ryc::h. r ....;.,dli, łe !)"ter I(IQ\o:.
ceploii'Q<>·e Soebio l rnoloił
tudt e c• rnogq r...oloyć. cho
robol!;,
Według tyge:ln:l<o
,.NłlłiSYICOk'" oproccv;nlo
EWA WAWRZAlA

S t. OWO

STRONA l

NUMER !lt

LUDU

CO, GDZIE, KIEDY?

Tan!e kredyty, filia w Domu Rzemiosła,

• T AaACHOWICC
KI !'fA

kolr.puterv i praca w wolne soboty

w Banku
lh l'}vCI\<ll\tu teiJo rnku w
uobiło

"'~

pu.•to.

Klientów wypi•J'l.Yla Wf~
Mlo•P::• pN<:t!nlowa krcdyt4w.
Kt.u m<i(l - ~p!.:Jclł pot.,.. ctkt;
1 t. kredylodawt!·1 n;e ehdill
mi
juŁ nie Wl>pólnego.

-

CQ dili

ahtd.- ~-

.,~

WJ·

~m•! Z

py!.an-tm
trrn t.wrU..:iłam •lę do d:Hektort~ Banku Spr\lduek.w~o w
Ktt!kach - Sla"i"ława Ma·
f.ejkił' W)«:ł.

-

\Yr•:l'L odwrMnle. M.ully
wielu
klicutbw.
Sw,adC1.01 l') tym kwl)ły ud~
larte lrn w formie kredytO•v.
D•• kr•i•ca lipca ub. rok1.1 ud·z.'e\lll~·ny
1.8 mld Uolych
P'''·'·c~tk, d" koftea lipca łe(n
ru'i\u f'n"lld 13 mld zJot)ch.
b.~rcho

Kito

-

prude "'Ul'.Sikho
& ""an)'dt uo~łitJ!

Rnln 1cy

nemleśln1cy,

prpv.JI•tef;o

indywidualni.
przed,t<aw;l·iele
l u.tul(.

plen l~clu

- Chrun,ika u. Ie
nic k upi.

- To fakt. ale katd:t \oni\
m.. ,z.ym; tak_ Udz.ic\amy poro kredytów m1 prywatyZJIck klepO..- NajwięceJ IlU·
s:tye:h klientów to mleoz.kań·
er Kielc, Ma~lowa. Mnk•w•
l Gonta.
\\J'!'l)'llkle

urtędy

ll't'ei(;h

in1tylu~..le

l

poprawlaM
jak(lłć
ush.,, ustawiii.J~t alę
do
klien ta.
C1.y

f runlł'm
WIUI blUik laki~T

h~ndlu

- Od maja lci(O roku placówk• na,.u pracuje na d.,..ie
Cry lo n i ~ będlie pO·
I'W;r.łl'ł'll\ł'
J)OlW b&łłkiiW)Ch,
z.mlany - od gllC.h. 7.45 do
Jd\1 -n pyb.m J)AnA. n11 .ł;tki~_ 11. Ro7.watamy molllwołt obcel~ ud-:dclaele IKiłfCtł'k!
siU!;\ klleMO.v takie " wolne
.~ty, Pnyjmu)emy
oplaiJ
- Mn&~: pan\ odp<Jwił"d:Uel:
z.a &~<Z.. ~ercię elelr.:trJcl.n~
na to pylan,e. Da}rulJ' krewplaly na rachunki P"l.U l
dyly na produkcję drob1art<le pobieramy od klientów
&k J, rolnicy b:orq Ju·edyly o--

hybn t.aden ~ JTOOa prawie d~~o•udzlestu
pla<tyków, którzy rjechnlł na

C

:~;J~~o~ie J!J~~~r ..,~:cat O:;

domu be-% obra:r.u

pn.«J•t.llwlaJ<~cego

bądt

młyn

uklcu

n.-.d

Wtł'rną Nla ma si~;: nemu co
d1.1WIC. bo ml:rn urzekający l
wdzu::clny
do
malowAnia,
wr.;<'t prowokuJący, by na ji'IO wido~ chwyln~ za pc:dzel.
wnak mewicle mu rOwnvch
motywów w lt'j urocU'j, ·ale
,łednak e:okQlwlck monotonr.ej
oknl!c}'
Mo te dlate&o tlm
·N

plener je.t trudny, wymog.a·
j~~v od arty_.;tów WnikliwoJd
l Wl~,;ituego ~kupienia. ;~.Ie co ciellta~~o·e - tllast:vcy prncuJi~. jak ru:.dko. 1 prace. któte
pow .• t31,- ob~ecuj::t
<"ielr.:a\\1\
erc.-~zycjc: B~dde t czego wybtcr:l~; akware.hśd,
ktbryrh
tu wu:ceJ, biją rekordy wydJinołcl, n Bole ·law Celner
-rda ti.:; był niei)ne.kicnlony:
~~~\·d•.fdci dtif'1 w trzv tygGJ.
Oh' a .. tyJ~o' tyle, ·boWiem
arly_ h. l.w 1111meęo •;e'Jie po\•·łc ·ł(nlC. n.e ~.:obral więcej
PII."'H'U

1o ju•_ lroiejny plenf'r k:e{\1:1 t;kOw org:mizo·
....,,,,.. :>r!ez Do1.1ro \ 1/_o;"law Arly ',-cr.•lrch u ~rorlśó,o,• c~n
tr ... i·•l'łt•
l
WG,ie'A-tki7.k.it''O
F\l,•UU•l..t Rl)t.woj~ Kultun•.

1<:'('\•c!l

Plł'-llł"C'

skl'omniejn.J,

prt.ednlł'.;
st.ał

dawn~J

nliłi

po-

ni~dlca

było

orsanit.alorów nto
uptolłt!n!e dwakrOC lla.nleJItt'j ekipy hv6f'<'6w, w
tl'm
roku po raz pierwny malarx.e
nie dostaU matcrlal6w l t•·~
n.ą na 1\VOich płótnach. Po~o
stala bez zmian trtldycy jna
rt'(Uiu pleneroweco ucz.eat-

.

-

-

.Por•ff•idll
f1o!C;a
11o. . . . 11.

IU'M-Jo~a ..

"

iadneJ o;:.laty m•••'pulucy}!lej
Zn:t.tt.n!e
~okr6dlljmy
takie
ua~
rcu.p~lrywanla
wnlo k6w o kredyt, tYm łil·
mym na'\ kilenet któttJ uek&Jól na poiyulu;.
KiedJł t..w.le te mlellate aliM lll•id.
-

Tera:r. ktlkoa dni. Pla .. u-

jem.)' takie wprowadUć kom·

puterymc,ię czynnojeJ bankO·
W) Ch.. Mamy zoun\ar otwon.yć
flli4: na~go banku w Oornu
Rtemic.,;ła. Je~\ to
jut od

dawM
po tulnt
zgłasumy
pn.t!z. raemielilnlk6w.
l' liliard•wł'
~bnkl,
ketn p\ltery, 1k11d bic-rucle oa
lłt pleltilldu?
O. nJctla\\ Ił&
\rMdne bylo w wuay.a lu n ku •lnyma(:

ptołyc.U.ę.

Bardto
pn.~:u:-u,yli.:imy
naS7,1<"h U\lug. Oroma·
d2lmy depozyty, podj~;ll-my
•k:' ob:;lugl t rotlic:r.eń nowo
pow... ta}ący<"h $ip6łd:t.lelul rolnit'J.)'th, bard:u> wtelu wlukl·
cieli t.aklad6w
l'U'midlrli<"J.Yth, u-lugo·Nych l prywutnycłl .-klepów ma u na~ !iWoje radlunki ro:di<"tt>nlo~~o·e l
konta.
-

t.akre~

EL~Blł.."TA

WIKLO

- kut\Uje w ten spo.tób dz.le.
lo :tli naprawd~;
nlewlelkk:
p!enląUe:
&th.ie doata~ d1U
obrar. u u.ełtael
tydor:eyT -·
s~koda, k
pyt.a.nla o pnyn·
loł~ plentt6w poW&ta)4 prt.Tnajmnlej d:Wiaj bet odj>OWiedd, bo llic ~ lnanf' !017 pta.
<"Ówek. ;.rt.utyczn)'Ch, zasady
kh finansowania, a kondycja
twórców COf'!ll: bard:tieJ kle~
ka. r.muszająclil do ro•tuldwanla dochodów w dr.lalalnokl
obllc:roncj
na zaspokojenie
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IICieJ.curinia test ł toluch Ol·
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..ttot.ę w ,.&rllM mld-

bli iu~

51um odb(d-.le tl.; feslyn dla
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Brawa dla kielczan

Wreuc.ie llibice ~i•l otietykł • Polw:e douekoli s"t rodo-go
mo~t~entu. W btegu no 100 łl'letr0w Poktk, l"loW P;.M;orslri ~iłDI •Mi
wpros t ło~\clstyun ie. Joucao no kil kodaiasiąt metrów pn ed metq
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(Franeja) 18.04, Jeh• ~- (\Y',
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18.2:9.
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.:ewu~tn:n~. Gdpadaj~ee t7llk.l :Mt> 'wir.dczyly o ml".,t'le

l Jego wlad~.aeh. A dod&U>.owo. malowan"' EJrzez ,:nlbtrków" .,71Me m,Y,jli"

M

utu-

rach dt.tl<.!\ni.:~l.v reszty. N~
reue!e tahranG się do likwidowania 7.au\edbail. U.:upeluirll
się brs!c.ująel:' tynki, a;..ltfuk
!ch wy~ląd, Missto POwoli
wraca do Rl)rnwlnego WYj!:illdu.
(rnak)

aystemu.

SJJ(Jidz.ielai:Jo Nie·
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al'rowc;~.

p!7,y ul. H. Sawocbej. Z&CJ.. -i
r.atrudn•a 7-aleó·.v~,e 37 oWb. w
tym prz.ede w.;zy:-tki•n :nwl;l.!!.
dów r. l l H grup;~ a\UU~rbku
zdrrowia. K:Ika u:~wie o<tib

t•• pelnG..•pnrwni.

lu.dz..ie,

bt;t;

ktttr)ch n:e ~po.cób w:r.ko.nywać ?lidait produkt.-yj.nych. I
t)·tko d-J.O:e p.r<oc•1·.~-nice t] k..~
rnwu;C'l>ka !.il.;.;!ad·J pani -\ n.- •
;)laJt>WSk ;& ! Tlt3"g2ZYll;~rK!l pa.
n! Janli;.;a Gr:zesik, !'ą zatrodni·•••e n<.~ et.atad! t'Z-W. umy·łowyc.h.
Ale
obOwitłttk<
pat~ nie or.<~:j.
~tanQ!'Nhk.
Kie·
układ!.! je.~l t.ak:Łe
pro-j~lau-t1t4
pcndultuwanego

W>JJOrottian_\d;. }Ut

gran:czaj.l <;;!;:: jedynie do
rnowany.:h

rownic;:.ka

tu dr.:eN:.aro.t·wa., pn.:·ucl.d do
rachu no·A'cl _prr.y.ł(;tych l ~l
n~u-k ~ię stu inn)ml ~prllWd
lli Po-:k·bt1ie drt15a pani., kt.J.

,~

Lal::t~

"')"U!tt.~Ale

.na

.'\ •a-rn l.ilk:łud~::.:k t-o dw01 r.o-

lE!dr.vloe fl():n;e~r.c1..e.ua prdcłWI:·
cyjne. w li~óry<:h !'ls typowycil
zyrw

zamontl'lwano

p~oc-. n!7. te same w r.a .. d!u
u;.PQle>eJ:~ll<::nym. Ale jak dl~
:;" tak mf.ltna pracowa~1 1.aóaj<1 s.obte pyt3il.ie lu-d:z:le z
KS..'Il. - Gdyby nie pietlliiQze
przekaz.ywane na zartąd .,..
K:EO!cach, to na peNno w O.
strowou ""'<:Ct'l b~· 1.arab!lltiO
Chc.'emy ..ro~wod'J" z.
K:e!-c&ml- twlerd1-4 pr01cow.
n!cy. - Zrob.:my }woją pUId~etn:~ pracy l będz.:e_.nr ~:ę
sami utnymywaC:. Chcemy odli~zen:.a ~il: 00 Kier!-c. A wówczas nao.:.e "'·~·ro-by b.,;d~ ;ail-

2-o

wi .. !k

blurk.~ch

"Solidarności"

'łlfkl i \przed::IJI:I li.inlej o l.;,

obv-

ma-

d~t<"'vta-r,k.ie. Kilk.au .. ,;.
~htn<:~Wl4 uj-

c e takowrctt
mują

bnwaJ:da : '1\·aó<t <Ą'U'O·
ku.! w tait'clt. n;emal chał-JP-
nic:r.ych warur.kach, [)')W".laJa
pcbepi~;'knl'. ~vmn:r~te wyroby
dt.ier-viar-;k;e o wdz.;I.~Ulych
uaz.wact!. N p: sweLry ~;;k.ie
ochr.UlWnO imionami panów,
Je.•l K~.,tek. Micek, M;ecz.y.
"l!aw, Robert. B~~tt.4t !lip. GiirSQflkl dla p.<:il nazwuuo rnlaur..m Klot-ylda. ;.nne Celina.
Q,,\r;,w:eck-! ~łtladr.lk ml
"':t!le prrb!emów. Zdlrudu~em
lflwaUdcl czują s!~;' pełnll
~pra•lmyrni, potr~ix1ym: 'P'Iłet:-zań.•<hvll prac<JwnLkami Co
prawd;~ dor::.b:aj<\ ~b:e 'A' ten
~()b 00 roi:zen•y,;.•h nnt A.valld:r.k~h.
ale pl'a..:y n·e
traktują jako z!;;.kon.!eclfle.
Wr~z. p'rzec;v.'tlie. chC'C>iat t.a·
r··tbki w z.at.łatU.le ta.Otu nie '"
WY;<·.kfe.
Obecnie brrt.kuj.e pienil)dw
wnhUnm l na w•zy.Ucu, Tott:-t J.akład w 0.•\!l'ow~u próbuje jt: ~.uatiat ;;,pr;o.edając :tWIJ·
je ·.vyf\.>bY na "''lal'IU\ rękę. Oł.
b:err.e ;;.:-; ~amoehód. laduje
wyrobami t w objazd_ ~;e.
raj'ł d>J ··k..IL.tmycll m1e)M:o-

~ze.

S~ p<ł

:-ytuacJI j01ka p&-

nu•je w Q;,tr'.>weu, w utkladt.:e
KSN, żądan!a pracown:ków ~a
w pe!ni Uta.<adni<P~~:. PrU!<:;cż
l:JQd:'l produkowa~

to

Hl:rnó, t.

c~i.C 1.a:obł().ll)ctl
p'('ttit."Ó:GY
pQloOi't&n.'-e na m:ej- c .J. ()bec_
nie ludzie pracUj<\ 111ł .. 1:-ł>:ar~
k~" ... polo-wkę'' etatu. WI.UC'.
w;e to S..'\ tylko na w~pomn:.
ne Hośc-l czasow•J zatrudnie-n ,
a do konkretnej pracy prt.y·
chridz.ą na
tydu'..eit, dwa w
miesi>tCU. N!dtkin.y JUi ll~m!
rQUW!ąUt.U l.lmowy o praco;:, bo
nie są w ~tan!e, m!~aj~ !la
kwa-terze, nawN m,pla.c.it za
ml~an!e, Po:t.!.Otolal! barP:!.iei
cie-;~ s'.ę z teg",
ie jesz.eze
maj4 m~i<a pr.Jcy 1.:.t p,on:;!lhe .,... portfelu.

' S wiat zza okienka
ElżBIETA

WITKOWSKA

ł)<ic

na .skar.1.ysk->m lhv01'cu PKP trv.I
chyt» ia!t nJll P:) 20 lokich P'O·
er Vj twf~;e ta~io.:!-lo p1~:i
d~1otna mia$•qcomi
d.o.~rc.:7MtgO

za o:tienbn.ku .. RuJCI'~ SOff'O
p:.1ilr.:!:\lo, f'O
pta.::;: o:e oarz.a.lr-:.
- K:<:M\
czyony jel~ colą C~ę (łm}ooa
uw., 12 god.z:,n), kterttOw nO~>
brakuje - mC.,..i_ - Sq lo pru:·
da wszyst~im p.:xl,óżn,.' choi nic
t)"i''l:o. Zwla~~cto w dn· '*loi~O·
ne, gdy ot~t\'lłne .sq :11n~ pi.Mkkiem
chu...

l

~.;,,';::;:~:'"
.l Jacy
-

są

wl•'• miH<'•''·
kl>enci f

BD"dt.~ róinl. Proc-:1 z

ludi.

m> w,mego w.iekJ 511. NCłjbo~
dde.j dokuc-:cijq pl}oni. Są d11i ,
ie cdo".ieł ·bo>~ się lłć no dy-

Fo~.

·P=~~;rJ:;uws;~~~-~

Pnże ~ nanie w~kacji
Chocitlż
""'akacje
t rwajJI już myśli Się o
uchronnym koltcu 31
w Skarżysim jut od

D odbyw~ć si~

teni"a

M. Kiu.-.ek

jestcle
ich ni~
si·erpnia
godziny
będz:ia turniej

stołowego,

Po sportowemu

lych .ivlni~.r;o;y .. Ponurego'' z ll Zgrupowania ,.Robota'', Decyzja byla tJcic tal~
niers)G; zorgrmlzujemy w
Kof1skieh po.lrilltyemą uroezyslo~ć pod: nazwą: ,,Konecki
Wrzesiei1"'. l od iatT~tego CZd·
su, kaidego roku w pierwszą
niedzielę wne.Snia
odbywały
się w Końskich obchody nickrmalnego świ;:la miasta l r\!~
gionu Uczestnic}· spotkań na
ph1tu

prz.cd

ko§cit>łem

nis11 informuje ln.~pell'h 1'
W)'dtiulu Ku!tm·y . .Ma r ta Z in• wk. Pr~widujt!my, s~
dz~,i•: pv Qllttt!nicj leg.-.
typ:l

hnprnlc, i~ ch(!tnych do !Y':l!!;,: ,,.,,;n w;okaeji w ten wh!lnte ~{Kl.Ob 1•'e z.abril:kn!e.
• T;.-111 bar.;lr..Jej t.! <lia ucz:est~~~~~: rru-widzi:Jr..:,; lk.tr:!e na(m o\o l

św

M1ko!aja wiedzą, jaką wymn~
wę mlat "Konecki Wrzesień.''.
Tutaj na nowo uezon,o si(;

hi~

storn 7.ieml konee.l{.iej i ojczy.
:my. Pn:ypł'minano hohater~,
stw'l pariyzant6w. wOJlC'l.ICY..-::h

ni.l tej riemL Modh•llO sit;.
Wur(•l l''r..:~·tl""rr,nieć kilka
faktO""' z P~"~· Jt•Z w
li~h.op:Hf"'Je 19i2 roku H ki"r>·
.-l<n uzbr>'\!<•nyc-h
l,:o'ljc.v,-N)w
r,>7blj;~
(fW:,~lula

koae-c!de wię-!.hmłe l
swoich kolegów I

ZWZ B' ł~ t.., Ui>'l'WSZ(I W
! dd<·)~ch polskiej · koinpir::tcji

;.re upne-jmr-n i

o

A. Towont, ja k wid•• · ma b rakUfe l
- N:~ to nie mogf; nCH'U'koć.
\1/szy:it:.i<!_go j~ rOCJ~j pod dot!Cłkoe>n, tok, ie trud.,o się po.
m:eSciC. Nojląicj ~pr:z:a®j'l si~
pt;:~:SO, P"'-P'-v
bol~ty. Oi:~n·
fi~ Uti:Jrg WJOCISI od 3,5 ckJ .4
mili zl.
.& Najdrabzy i oajtotlsty b·
worł

- Były kled1S óros1 po 8:i tys.
o nojU:nlszr ,,t<uriet Wohtripo,., 120 zl .
.& Mo pani jolelei i ,nenio
pod odRJ~m kJJpują qch ł
- W1~ej ."..,.ratumkd.oicl l
sera.anoS.:i. Aby prCKa ni.:t ~to
zł,

~ki"

woła się niewchlęcznq,

Rozmowia l
GRZEGORZ SAJOR

1 Zllr. M1mo tego ti"Zeoba byC :z:arn-

tego rodzaju akcja. W noe 1
1943 roku, sledcmodddal
"Robpta." opanowuj<? Koilskie.
Trzyma w s1achu niemiecki
garnizon, J z.nów, było to
pierw~zc w okupowanym kraju zajt;('ie miast- przez partyzantów. l na.st(!pna -akcja: po·

g-~e---.nycn,

n;~ u.błfi~.

wtedy klie:nt

prezę

organizuJą .wład~e

września

monądowe

dzie.sięcio-paroosobowy

s[)(lleeme;

ora1

sa-

organiucj~

czyli mie$zka1lcy
KoiJsldcb. Do nadszedł jut
czas, by konecklc s-poleczeń
s! wo staJo się rue tylk... blcr~
nym ob;;erwatorem l ,.ucJ.~
niem'', pobierającym lekCJe historii, ale jej gospodarzem.

Święto miasta i regionu

Wr~esień

Konecki
roz:bich
kQfiCclde~r)
wh::!it.'l\ia przez żolnif'rzy ,,Sr..trfto" - Anloni.,rto łk•dy. ll·
tv<Jll,i;>nie kolc1•0w z oć'iriHł .1
IIC>WT!t'

· tT~~~~-~~!!.'Y ~~f:!r7~.
!>O rvc-tnic)· wj•buchu

W'~1ny.

był

o;•llit!li:ll

~

[

WO:t:~

ni;:rn part~"'!".tnckim, a zwlanC."-.J okov..skim. r,.t'!t w
m•·
wych w~n.m'kach ('b'.'Cll;\ im-

By wrel-ózcic ci, k-tórzy t•J \'/',,lczyli; stali si<: nle org:mltnt.J~
r.ami. lecz

(:::fl~(~ml.

\'1) tym ro>k 11 uto)(-'7,y,<;ł<łfo.d :ta·
plann wa n o n:~ <h,·a dni : l i !
wr~dnia..

B ędl':i('
ur()("J:y!łi)'
pnl e~łyrb na

r ap"t ny k l :o. pt-1

l t-rtnil' emeo la rta sne ba. ln C'-

_c-o,

&:drił'

5 P0t:~)w .a ja

PI•IC1t'li.

Pb.n~ ~i~ ~nję na uk9wą " t.
d.:iałałnuści pa rły'('l. ft t::kl l"j ,.Mu-/-

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

