N0WY JORK. Rado Beq,leGNZ pnyjęło kolejnq,
si6drnq jut rezolucję w lfKCM e
luyaysu • Zotoce Perskiej. W
dok.umlffltie cntro potępiono l·
rodt;e nopod1 na pnt'd~owł
dehtwo dfPiomotyctne w Kuwejcie DfOt zog•oJ.ooo Bogdoóowi kołe}T!ym+ SIII'OW'fll'łl sontcjołl'n, ll'ł.in. b lok.oóq powielrt·

tzeńJtwa

m.wl w Lod1i. l. Kon!nte. '!er:u: lral1ła do KW:.-1~
N~ 'llf)"l'ta.Wę ~klad.1 Sit: po..
nad 300 dokumentalTtych f.Gł<)f;raltl. or._ pbr.qe, w)'1tre!.:f, plany Itp. Obromj~ one
!I)J Polaków. któnr po 1'1"
wrzeWda 1 83ł roku uw~ll na
ter)·torlum Pobkl. pojmani, uwl~"denl lub internowani prre.z
.'\ rmię CZAerwoną l do ojc~:yz..
ny ju,; nie ..,.,T6dli. Ek•pozyc ja pojwi~o-cona jes-t oliarom 1:

...

ldonutwie.

BAGDAD. Telewizjo irodto M·
dolo nagrane 1\0 w;deoko,ec•o

PO~tEDZI'\LF.K ,

U "RZE ''11'\ IIII K.

Rzemiosło
N ~::~lnik~~Jeck~~lut~~;

Viehw~era (fDP) l
byłego
minlitra gO&Jpodark,, Gerharda
Pohla (CDU).
Mlnl.ster !!:ppelmann okrcAU/ mianem pn<'wrotnych l
nleg<ldnycb oskarfenla, W•'·
dlult kt6n·cb miał wsp61pracnwać u STAS I Na mara:lnesJę aj,ulu
Ruchu. Mlodrle:iy Chnekljafl.,ko-I:Jemokr:ltyem"J w L psku 'E ppelmann
ołwlu Juyl, te
jH:t eolowy
pod).lć

w~:relkle

nle:t~ne

kroki rr>~wne, by p rzedW"'ła
wlć ale: tym pomów\~n\om.

Reklamy i o głos zenia
w "Słowie · Ludu"
tysięcy

.ttroch

%11

( 1 ::11:ł}

KOK "Xll C'F'tA4Mtt.

zakręci e

na

we prawo loJI:alowc: do~l~;-g
lo go w n:1}mn!ej oczekiwanym
momenc!e (pn.etrwal
wszystkie kapry'y popn.edn!eco systemu)
otnymując
nowe warunki dt.lertawy lokalu, który przy placu Wolności w Klc:luch pn:nposGbU wlunym sumptem. Z3mlasl 87 tys. z..l mleslęnnego
nynszu. ma t.eraz. plac:lć praw:e 900 tys. z.1otych.

.

z c:reao? Naprawa clt•knJt~J n~tg r l.<'wn.cy do
p1eeyka
auoweao
ko-ttuJc
gro..-r.e
(Jakkolwiek cena noweJ pr~
kracz.a juł pól milirna) l podno•u>nłe l<'J. tc:by
•tarc~:yto
na c:r.ynH m Ja tlę po pro-<lu
1: c:ek!m. Jak •p')jn:et
k!:t>n·
t owl w ouy? Pro4c•ej ~dt.ic:
z.amknąl nrmę Tak. 11le w;,w.
DOKONC ZIENIE NA STU. l

no.

.,Bóg - H011or - O}cz.yl.lla"
do tych wat"tokl odwołują
się pol:cjanct Klelecc:z.yuty powk!d&lał wcwraj w homiiU
b ..-kup
Sta n isław
s~:rm « kl
PQdcza~ uroc:ty~tej rn_;zy fw:ę
lej w Wąchocku.

-

Mlmo

desu-r.owej

po-c~y

przed ollanem JOtawlonym
obok pomnika mjr. Jana PIWnlka .. Ponurego"' z.gromadz:lr
się setki o~ób. by wz.ląć ud"l.ial
w
uroezy~tym
!lubowaniu
pr..l:cjantów wnj. kielerkicgo.

Pnybyll na n.e
nenl gok:e t m

z.J.f)r""l.tr<'·n pr .. ·N

t; kle

WC:Wflęln.nrc:h

Kuynl"h·m

Kotlowtklm l komendanttru
alównym P~tlic:JI - olk. t..rnldem Lamparak i m, a tak ;e IN·
~:.t,ow.e
l -.enatorow.e 1.1erur
k:cleck:(',j. tJroc~v't"•ć rn:w-1cz.t:ha m "Ul św·~ta oe: •bmw;~.
na przct. ordynartu<r.y- di1!'cez.\i ~ondt):ll:l'r•kn-rndnm•k:.:j,
Edwarda ~tuenklt i:O l kleDOKO!'i.CZt;:\ IE

~

\ SfR !

łkrzutoworuoclt,

mówić..

Niechże

te Uu.i:bll prr.tlld,·nc-

kte wreucle poka.tq,
ne nl..f za komun11.

osób!

"'a

DOKO/I(Z.SNJE S A STR. Z

Słubowanie
wraienfr,
U Ki~IC't' pr;:eźliWGłq jolc.U
TIGtJiłl kra,t%111. JCłt hl ZIIOCZIIfe
flOTlei nl..f musi buli. M iołlo
jelł toniedbone,
c:u~
1łę
(łrok "o.spocfar.:o. Jeden przvklod: u Uc:ne lnmPił wląc:orte
aq oleola godr. Zl, podc:za•
gd11 cfemno,cl .:opadają jut
o JO , o C:tJim. jdclf ktal nie
WJIC:hodtl t dornu, mole 1 1 ę
dowiedzfet nawet .:: radfn. Co
stę
dtfeje na tdłt"n<:h, a
Marn nieodparte

ztt'ło.szczo

to lektura
dla ponad 150

takie dla stollc:y (pracowni prz.y od budowie Zamku Krblew~klego) p. WAC·
t.AW WACH LA, którego u k ład lhlułOWY nastawiony na
blac:har~two
ora&
naprawę
p!ecyk~w pwwyc:h
l c:htodnlc:. stnnołl wobec: konlec:uulllc:l l llcwldac'II!irmr. No-

pne'"ówienie Oeor~'o Busho
do !'ICHOdu lroc~i~o. Pruydent
USA powiedzfol ll'ł.in. , H lrolt
pope/n l blqd. nopodojqc no
K..,...,..jl. ok~~lil oi<cję Bagdadu
}oko .. potwornq". Ws~orol no
ołbrtyll'ł·e Jt<oly, joHe !rok JM)·
nosi no skutek O~Z-o•skrego
entbotvo. Wedlr.tg B"no. W)no-

Oelegot hab.~ powiedt;ol podco' po"s;~zen"o rodr, ie do·
n"esien'o o wtorvni~iu woj1k
irudich do obcych plocÓWl'k
dyplornotycUirch sq collr.o.... icl•
fobrywe l bezpochtowne. lr:lC•
&.o agencjo prosowo !NA uzna·
lo, te rezolucjo opiem s<• no

7.07./St.AW

że tq

in-

n~tN:\SlK

Klt-!ee

policJanci porwali 15-letniego

"P~WII

lrh ••

lli•ddny

~llolfJ

dr~~mu,

\\

L]a"lll

.,.. k

1\ę

du aJ lnętnrti'l\ "" "'lrliu !5-311
bl. Vtntrn:rwali. łf r6."nlr'i IIJt
łunlif"jonilrluna ml l olllttall nh·•
bl.-.1111 (r«IUtDIO peliąjn:lj) \p.
l(l l$nual'ję.

7..;d::~~d.df,

1)11<1.• 1\ll.a G .• l'·ltl>ll

ało:r

kOI>C'r~

110
,..

.,lo; • nimi oa pu.flllut banit. K•ddu nit otponowall.

da.ł

chłopc al

Za oiepoll•J-nJ ojtll!e R•bnla
ulla ł

al~

Jrduali"

wlinlkc

olo

KomemiJ ll•łoaawd. ab y da·
"''1.-d:tlr,; a l t ' pri)'Uy nat h sa·
l"ymanla ~,-na. l'rukona ł »lę

.)eii"Aak, te talutlilit nidrtnlo•.-o

alr

~roW••nno,~

Pollda

Plll.Jthwlul

podjęlo

lnl.-n>IY"'"' o..nuli.lwanla CbleOO K.Ol'40ZENI E NA STR. !

Kapitan J . FrJdrycll pneJmuJe
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J.

P łoskookL

nłand:lr

1

r l\lr. w•Jewod:r
Fol. A. P c;:cz.ahkl

-·

• 15 bm. byi.J
prntderrt
aullbw Z)edn~:wn.Jcll Jłonald

H<-'&CaA prxe\)ywal w Gdabnu
na uproeunle Lecha Wa ł~;SY.
• W ~. w slt'Clz.!ble NSZZ
,Solld.rnołt" odbylo '"' spotb-

n~e lMbl Wale-7 z _.kretarvm
lltt'ft~ralnym NATO, ManfrWem
Woeme:-oem.
e

Na

or~:a.nłueji

&jddzill'

Mł!Xłdrtow~J

CDU ..Junce

U-

:!~fK:'hł Lt!r.,!j~de~;~.c~z ~~::~

Jc!cn dzlalalnokl jako sufa Rlll~lu ._ Slan.J Zjednoewne EuroOY·

Dit.IMiljUU ly~y demonlIrantów przemonewwaly w
nieo:b:le:}< po l)l.lludalu
prtn
M011h"''· dornaca)łc lie dymlaji ~ .. l p,...rnlera Nikołaja
e

Jłv;U:owa

'J'viM II:UU..k&e teh•Hf wldllł ~ ., tokhtkh. ,.W.-4omo•ctac:ll.. .Aidttll~td.NI ,,hdl:ltwlun, nł:}• SD i tllfnltlra od
fłfnku, 111 tpolklllilł Ul Lłlblhlie, Dtl•k•lo-n! o Jla•dłv, U~o\,..
JlrJII(:'ii/JfZie}l 1 za.d8JIIach llrOn111letw:a. Pomvlf~ .Oble-: ,.,.,,.
chiWilli
ta naua pohka di'Of/il lło kl.p~I41Uiftllll. ElłłTfl'l)tll'rlłl
t/OC:Zn~. llu/Jf l 11111& ~tierh/OWna Jabrwll:l łnłfiAAJtil ' " ."._,
11111110 zltiiO dta 111lcll. klilftal•, a prlftHIIM nkhl4v JlłljhJc dz~
łi4łhlflł 1 tetka'ml., choć pollot 14 4la •łcll lwl«i lf',.Z zł#
Jonf' leo;latlo. Na r11hddra rm:Ułłftht SwrvJII'tlfk& •lfP'4 łic f'I'OInJł, ~~ zw:leka z p!yiC4IIIłf.lOII:Inlrm P'ł~tię'błotdw, ak to prz•·
dd 110~ tilJI' J.llroiCliiCZCI M! %41~1ada~h rob14 u-nv•lko, abu
przrlrwać 1111dtk•Jc o nrolnfnl• o4 pod'iilikóK', 11 teAt~kupu·
w••le pru: rząd to~e•rów, kiÓrJICII 11le C~4 kvpo"'o(! touurllł'Ncl. W hltiOfJICllltj 11111 bhp ro:fiM'411110 llił'diiiCIW J.Uł'ntil'r•.
nlilllłirów 1 pedóu-, ale oo mi( tcll!łlnll o prOQr&IJIIe r•IOWNIIIf•
rrnuu-•114cl &tocz"! Gdlllifkii!'J, op~acowllłlfiJI przn ał<fpe JH~•I
S•rl>lllrlt Plurcł<ir/·JOłłllłOII, ki6ry podobno ~011111l odrtUrCIItJI, bo
nie gtcar•r~lowol pflntQO :rofrlld11IC11'- l IDIIIOkld. urobfu:ho. W
tomlitlach 1 '""'on11dł orCI:r rótnwclł porozumleniiith J rlowltrzunrtllfach l•uujc •"c' ob~Nła no"'• ,.cUdowne łł'kariiM.'o ••

J.,,

••;::,:;o~lilf:11 i;::":.z•~!"' :~;' 0~%~:~ltfłl

tlił'

problclft
II:IDI
BOGUSL..AW MORAWSKI

w 81i!HUr:r11'.-

s.rq one 20 ml11 dol.

d:r ... nnie.
wyslqp~en ent 'j.",ho
w
Bogdod i ie l lnnrch micuroch
lrociUch odbyły 1~ wielotył•~u:,
ne mofłifestoc:.jra no z.nok poporc:O clio Soddoft'ło Hu10jrMJ.
Zoroz po pn~niu nK1n1k
włod1 Jrodlth oi:.,.,.;c,;dc~.
ie

Pned

z

REGIONU

Przed w izyt• papiria
W

c:z.lonkovne Prn)'-

IIObotę

dlum Sdmlku

Samorądowrgo

~~~'7-:;:~~~~~
• -eq lr;.lqe,. W
łukcła •połkania

~·J

prt.II"WodAkz.lilcy eejmlku dHII Oaedl, przeodatawił

I'IOWudania ł kierunki pracy
wojll"w6dddi!'IO orc•.nu pned-

fte

llawldt~l.dl:~co.

wowym c:t·lem

~"10
pod.ta}Hl JI'('DJOe . . .

~~~ok= ::"'~"':

dyK~,~to.,aoo

nad

formami

~~w':n 1~1~~~~~!~;'\/ JP~
8

bytem pepłt'ta n• KieiC«'77inie.
W
robotuJ C2ęłct obrad
pt'f'zydlum

I'CN'.patrltJ'IO pro~k
ły -ma\reriałów na -Joe eejntł
ku, doty~.-. m.In.
planu l
budUf.u _,,._.6d:ttwa.
{ni)

Radominnie
n a J asnej Cóne
Ki lkunutdma

"Zginęli UJ
DOKORCZESl E ZE STR. l
K•~.u·~·kll, ~laa.:t.kowll, Starob~l ska. z. Innyc h obolów
l
więzień. a
takie tym, któ-

Katyniu"
Na te-j w~a}ąc:ej wy.tawire rnajdą 9!ę WJ~Ia dzle-

s.lątłl;6w ofiar staUniuou, fotoll'alle z. ekshumacji trobów w

rych umordowano w wielu
ml.a..ootach l wsiach 1:1ru. po
wkroc1enki wojsk
raducckoeh lub pótniej, po are.;.z~

Kal,)'niu. t

wanki I)JU'Z runkc:lo.narluuy
H,KWO, Dla tbrodnl
tych
IYmbolcm ,;e.t słowo .,Katyń",
alo l>Mlh:tal'! trzeba td o Augustowie,
Slanh•lnwowle,
Grodnie, Zlucow~. Rudklłdl,
Tarnopolu, ~§eN nad Du&lMl.

Muzeum Narod~ w KJelead:l &apowiada na IJ:riov.KI
b!etąccgo roku
:)akby m.ęść
dnJil:fł teJ dlspo.zycJI,, obrarwjącq loriy Polaków na Wschod~ w latach l93~1MI , ale
potwięconą &lównle
klelc:.a·

badań

prO"ł<•.adU>

nych pf"Zl!z Międzynarodowy
Cutl'wony Kn.yt.

nom.

(łw)

DOKONCZESJE ZE STJt. l
pl"t

W7łl11ła

aa 11 lat, ma Ut
(nnnr~ly).

wu.-tu

tlt,ma•bl•nd, tr6tlll11

\\1•7

C!I.~DII' łl•

~='~;r~Jk !~~~~~6.._:;i ~~j
81

łlillli<•W~

kurlll(,

blal ~

kHiul·

w lłił'bln;kle pa.tkl, curne
lr.lyn:e11oĄł'll
•pHDie ł br~~ouwe

Jr.,

Jl'iłhuly,

,.....lftC'e

Wnł'ltle

,.mk

w

lnfar mał'Jre

ołlule&I.._.Su

Mabf'ria G. 1U.Id.y q luui pM

••m"''"'"' G-1:4-U hall nr.
{w...)
P ijany wa ndal

zd emolował
przych od n ię zdrowia
Na raz.le nie wiadome. w ja.

lrl
•PI»bb
26-leł.ni
A łla rn
l'lałr K., pracownik
Zakładu
):nt-ractyki Cicp!ncj w J~r:e
ic)wl(', t.nalatł alę w pomlcu·
ne~tlach Pnychodnl Zdrowia nr
I )JfZY ul. l Maja. Fall:ll!'m }clt,
te l5 bm o Codzlnlc 19.15 prz..y~lłodotla była zamltni('la, a w

cał

r:~~:;r~n~~m~~~,.
Podc~

l

tcco totalnaco
~rzęt.u

ninHaleczyi

:~~u~~ ~~ę ~~

pomoc do d)'łul'lleao lrkarz.a

::

Po

pozoatawlał

łlady,

krwawe

~m~:::::;a~ ~.co~~~~

millonów

tłotyeb.

Twój horoskop
l(to łi4' uJech:il 17 Wfldnio Joruje sobie drogę
pn.u tycie
poty lłlyc:iu 1ily• .łest wroiliwy, ..ozwoiny l wyrochowony. Kcx:hll·
wy. W~c•bs~i ctticiel pienlęcby l 0$0b dobn.e JytuowOflych. Po-

•onuje l!udno$c:J 1 zdobywa powocbenie. (Wg J. Sfariy·Dtieribłc~.ego),

w

drodze
ktorym! be&: trudu poddal pO\Ity Jny ple~ tropiqcy. Wcułnld lekan dyżurny powladomil Komend~; Re)ono"'·ll Pollcii o PG•
c1e}ru.nym pacjencle, Po udzieleniu pomoc1 medycmf) wandal z.nalazl •-: w aruule. Sl.ra-

pobUiklm apllalu.

ftał'aiftt lem

iycłl~".

..

Pl.ełcnt:ymk-: rado!Nk~
nlz.ow•ła l prowidUla

Za.kt.dowa

lja

zorla-

Koml·
,,Solid•moit"

=~=
d'"łf:::;.w,er~;:~;~
radomsklej fabryki a pnc~

wodoiC14eJ"m KZ. Stu5Wa'A't.m
p~kuala do
nlu-

O.rwth., ,

odbyła

te

aJę

1w6J

.t:.~WR~~~:;'an;·So;;!';;,J:
wlcle pnft CUonków lej orca-

cja.nl6w po naboileń.;.Lwie rnrn.
K. KO'dov.·-ki.
podkrełllt,

Ja.mo1ór~kieco

uum

ur~

pr.zed

mjr. ,,Ponure«~~"
nie bez przyczyny. M)r P.iWnll; był bowiem
pollcja.nlem II ~pali
tej. W11łav.ił się bohałerll.ką
walką z. okupantem MUerawlkim w C"~Mie H wojrly frwta.towcj. PoJicJaocl Klei~Cl..YUIY
wybrali go na aweao patropomo•iem

kowicle Ul 1abrlnet6w,
m.In.
cblrur&lany, z.ablecowy, laryfl·

nenia azat 1

•

eby-

- Jerlem prvoko.nany, te
stliniecle na wy!oko4c:! IWdań,
sta.wlafl,-eh wam pne~ ~łe
czrństwo. te
go nie MwiecbJecie - zwrócił 81<: do poU-

w

le'urskh·b porozbijał .uty l
ucql
Diate:zJ'ć
dro1~ny
rpr~. Robll to dokladnlll l 11:
Zdemolował

wak:U, n awd

~

nieJ
ro&I)O(!ZIIł .,urzędowanie"
Adam Piotr K. W 1ablnetach

prcmedyt.ac)".

.M:••

ewiisłwa pail1twa l

Warto

Przeslochanie
~m

Slobownnie

•ulokaramJ

aobolę pracownky
radonu~kicta
li\k"la-

wyjechall w
ponad 10

dów na plt>lcn:yrnkę Jud111i pracy, której patrońowaly kom;.)e
zakładowe .• Solldarnt»c:ł''. Pnad
odjaulcr.: w konlutedrte odbyło ~ę uroczyitr poł.f'lrnnlc
pielcr~t)'mów przes ordynarJusu
d,ec:ezji, dr. Ed.,.• r•• Ma&.f-... klł'·

Wąchocku

To

już

ostatnie dni

Tylko do końca wncśnla masz nans~ kupić 101 ,,BJęjd t
nej". Za led7Jle pl~set złotych moteu 1tal'! 1lę poajadil·
cum tc lewb.o r• k olo r owq-o p rodukcJI JaPOńlkleJ, ma1nt·
l o"·J d u, komputera, a)HIIrat u fotorrałlc;~;a eco t "'leJu lanyth
eenny~b narr6d. Losów jut coraz mniej, a
do wyrranla
}e:szc:e sporo wartokiowych tantów.
Nie rwlekaj, wstąp na pocde po los ,.BiękJtnej". Jeden t
mieszkańców cminy Blfł(lów w 'WOj. radomak.Jm nie poiałował pięciuset zlotyc:b L w,nnl U1n0eb6d osebeM'Y .marki
,.lada-sa111ara'". GrałuhtScmyl

f'<l naboi.eń,twie prl.Cd pomniklem ,.Poourego" odbył d(;
a.pel p<Weglycb. Złotono rbwnlet wląunkl kwlat6w.

OKO
'--• ~

------------~k:lu~l~::::::::::::::::::::::::::::::::~~.~

Przeciw spekulacji
Okrc:gowy Komitet Wykonawczy ZwłąUu Komuflia-.
L6w
Polskk:h
,.Prolctarla\"
w K ielcach nadestal nam oświadczenie, w którym mln.
czytamy:
.,Jeatełmy
part1.11 kontynuuiąc:ą obronc: praw pracownlaych 1 obywatd.lkkh. Podmlotowość
tpołecz.dtatwa nie
;Se5t dla. nas
trausem, ale
wytyczną działania,
DJa,tego
teŁ 1wracamy
siC: do lpołe
neńslwa
o poparcle na11.ej
.Inicjatyw y unienaJqcej d o
ułrr6cenia
Wl'lł!lklch
form
spckulacjł, z.aw1ze
uden.aj;"i-

świat

pracy. Bliscy
•ą nam wii.'C robotnicy, wacownicy umysłowi, rlemldlnk:y 1 rolnicy, wsz.yscy ci,
tt6n.y tyją ~;pracy wlunych
rąk l umysłów.

!'ej

w

Jako pllne tadanle widdmy obecnie wy)aJJ\k,nle 1\lery
& importem do
Polskl alkoznane-J jut jako «nnaps:-

Młu

cate». Skarb p:u'btwa, a więc
i 1 pctecuństwo •tracllo na
niej około Z. billonów rJotych.
Arera ta ma nie tylko wyr a:&iy a~kt ekonomluuy ale

1

społi?'CUW-moralny".
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BONN, Komlr.J- Kon tro!;
Monnlw SojunnłC%)'ch w

~~:;
rnyś

~!in:pr~~~='':.izr'd!~~

Dlat"'.&

bywaleli
krajów
EuropJ
wschodniej,
z.amk!r.taJQcy cb,

r;~~

rm>wL.

kLlłr;

Do

Berlina z wizą :;:·
to:. ryc
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(PL.alUmy o
1 właśnie w llpcl.l), Powov naalego ;r.alamanla ko~bankrute m.

oktury

było

wiele. Decy-

ilCYm-struldurahle uniago~podark l

t.apoc~tkowa

w .-tyczniu teso roku.
uezhw'' mial bowiem to
~t.eu;icie~. i.c w latach u!;l)'cll nietle mu się powetlo, że I,)'.WU l moiUwokl
dylowe pr:r.em:u::r.al na. roa..J. inwe~tyc)e. Nowe Unie
tw6rc:.e, wlaona chlodzua•
budowana we Wlpólpraey z
i~lem :r.acranlc::r.nym, llaY. Ale wy~oka ltopa oproztowanla kredytów. dywida od nowych, a wi~ droh urzq dzeń, zwielokrotnioopła ty z.a ma1az;ynowanle
owych wyrob6w, surow. k16re z; racji $eZ.Onow,el1
t<~W produkt.6w mu"t.ą był
m1me. wre•ttie rynkowe
1 ,}(upu, obowiązujące od

pieni:tdze na rekons trukcję • Szturm
i:L Tak )e-st. DW\Istronna umowa nie naru~z.,yla l)()d;,la-

llw*iach kaarowych i lech·
nologiuuycll (nowocWIItle unądz.enla, chłodnia, m3Ka'I.Yny, r.nplecze uprawowe organlwwa11e ()d lat w rejonłe
miasta) oraz walez.ie:niu d~
brego partnera, klóry dy!<ponuje plcni(dunl, molllwo"=iami :r.bytu. morketlncu, eksportu. Byt nim l je~t - ,.Agros..
Spółka :r. o.o .. jedno z nal~il
nlej~:r.ych k on,orc}6w produkcyjno-handlowych w PQlsce,
Dr~
do porozumlenia o
tyle krót;;z.a, ie .. Agros" miał
w Pińcz.nwle łwoje lnlere~y
od lat. Kupowal tu, spru-cia-
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a;eym :\tadlum negoc:}łłcJł .,Pilicwwa" 1. NAgtosem" uuestnlc:r.yll J)nedstawk:ie:lc gospo.
dar~y
wojewMt.twa. Zespół
e'-:~pertów wnjewody analizo.
wał poatcU(ólne punkty umowy, wnmll swoje uw,pel-
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wa", jdli Jkomplementuję cospodnr:r.a wojewóddwa, Wydntłl Polltyki
Rea:tonatnej t
RoJ:woju .Co.<podarct.ego Uru:-

rozsądku -

Len\ ub.r. - taranem udę
·iy w bilans flnaowwy

d.!icbloutwa
&kompllkowal:t si~
roku. gdy ZPOW
blły l)rz,ymlarkc do nowe~
l1n' et
SC:OI\IJ lo.kupu owoców l
:.J'P z~ol n:rW. Pow:.tala realna zrotUno< przerwanla produkcJI wleRad o:nl
wyrftb6w, z.wolnlenla lud.d,
k·mcmta
a
c:ro;u. r<tymywanią. linii produkjnyc:h, Kryl.)'l' wytwórni, tu
~n!. l'
PzńCZi)Wie, OUil!Czal brak
lC}' dta ~lek ludcl. któny
· rnncy nigdt.le wale!e nie
1~ll ulrat(: rynków z.bylu,
łamani~ nR I.1lla.
N'e opu·•~.:r.ano iedn•k rqk.
teJ kr:;-tycme.J sytuacji zaoeawala Lnkjat)'wa. dobra
pólpraca
l
uowmlef\ic
,pólnych !nlet'e~ów w~tJ'St
h. Zjawbko zd:awltłoby sil:
turatne, ale Jnkte 'w- na·
·ch w~truMknc:h nle<:~sl.e,
a bow.,e:m n;a QS61, te w
dnych chwllach dla Srodoo.~ną te'łQ
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westowal w ~D!orn!kl l map_zyny. Partner:r.y nie byli ~o
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ml. ale wie!kł l ni)wocu,.ny
maj~ttell: .. A~ro"'" mi~deynarodow;c
renomę
dobrego
rnych,
wytwórcy
!
operatywnego
handlowca. ·y co najwainlej• ~Plńct.Owie" wygfal ro~
~u. kapitał, nawet na dz.lllieF
sadek, dobro ogólu. Ułte cua;,y, wletkl kapitał.
tiedtl nad pow .. tnk\ la·
Pan:. mlel'IC:CY trwały rozi.;IUwką ekOłl(tmiczn~ - dymowy. utgodnfenla, nie uw.
keja. ti\ mort.ąd pł'lłOOWni•ue hUwe ncqocjBCje. Zako(l.
J, ukłalłow~ .,Solldarnośt".
c:r.yty się pełnym 1ukcesem.
d~tawicie.!e
bran~wyeh
S.1dt.ę. te dlll obydwu s trOn.
•i')Uów l opracowali kom23 !ilerpnia podphnno umowę,
tk.o.owy
program
rekoo· • w wyniku której ZPOW ,.Pińrukcji
orat.
'"redsięcWw'' stały !'!et- pelnoprawl.!~ techniC':r.nn-organi.zacyjnym wspólud:r.ialuwcem firm)'
-cłt dających s-,.an~ wyjlicla
.,Aqr~ .. Sp611U 't o-.o. w War:
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wych, JdJ ulstniejĄ obid:tywne J ekonomione warunki dla ro1.poczęt.ego ustawą
rejmową. proctłU prywatrza-
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1prawach kadrowych, inwestycyjnych, ro:~:wojowych. "A.

~~!~~~ t'r~~łto~y:n:•:fsetek za I kwarta! tego roku. Do koltca arudnla upła
ci miliardy z.lotych dywidend y u ten rok. ,.Od uraz"
mole prr.emaczy«! około 100
miliud4w z.lotych (10 milionów dolarów) na rozwój tabryki w Pińcrowie, Za cztery miliony dolarów zainstaluje się: tu linię do produkcji
napojów typu ,.cola" w plastikowych butelkach o pojemności 0,33 litra, a butelki te
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lotyc!elsklm
. P!ńc
c:tawa·· jest wojewoda kielec-

du Wole-w6dt.k!ego, ek's!X'l'tów,
r.a naprawdę uybk;ie l kon.
5truktywne działanie. Za peltle poparcle inicjatywy ro~
st~dku i ekęnontlc:meJ;o my:ilenia lud~ z Plńcznwa J
\V11rsz.aY/y. Wyratam it:ll opinię: z tej chociatby racji~ te
1- w tym przypadku pok:aUlly
si~
jut plerwue plomienie
.,pob<klego piekła". tiOI>J' negujące
U"tot.:; poro~umle.nia
(pr:r.ykladem art. z gazety .,H
God:r.int GazelA Kleleock!l" :r.
11 sierpnia).
sankcłooująct
wejście .,P;ńc1.0wa" w strtlk-
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tury
prod\Jil:cyjno-handlowe
.,Agrosu" j~t bardzo obsr.er.
by · t według nlojegu lnickieco
wprawdt!e, ale na pewno 0 •
Dłektywn~ sfJO'ine:n..la. 'Uwz.glęclnia. w~eyst1tie najwat..
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razem, stron. ZPOW .. Pil1.
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mlej"cu. Nie tylko dla włas
nych potrzeb. (Zbyt l dochód
zapewniony). .,AJto:i'' angatujc się własnym kaplt.nlem
takie w z.akup l n\onlat liniJ
do produkcjJ lodów włoskich,
nowych eoluoków napojów
owocowych w nmiejs.zych o.pnkowanlach, nie wytwarl.llnych doty~hczas w PillcU!·
wie" pnetworów
wanywnych, w tym m.In. paptyki
faJ<~rowancj,
lecz.a. To na
dzili, W prt.y.!t:l.loki l to bliskiej kolejne asortyment)', nowe lnwe"lye.Je. wic:eej miejsc
pcacy, N~ tylko tu. w :r.akladz.le. Takle aktywlz.acla produkcji warzywniczej l owocowej na wsi, peloe W) koreystao!e mOiliwośel z.akladów n;~lc<:uar::klch (<~urow!ec
'do lod()w), &klepy firmowe
(wspólnie :r. .. ~ro.«em") o
ror.sr.erzonym por.a prtelwory
a~orl:fa'lencl~ Itp. Dobra konsfycja ph'lcrowsklej -prutwór-
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umowa ZPOW •. Acros" wojewoda kielecki. są jut wldoct.,ne. Miejmy przekonanie, te
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,utkladu. łęk o jutra kilku lysi(-cy rlldz.iu.
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P7tanie potortue tylko je,t
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,ch ! pr~'.dukcyJnych , te ~t
~t~arnu

dnlków, w uawod7.ie utr:z.ymalo
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wy~kol'ci alr.ladkl. Termln platupłynie SI paid.zlernika.
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nowych mistr:r.ów. ale i tak w liczbach
bn.wz.gh.;dnych. od stycr.nla
do końca czerwca br. uezy~:
now31o z d7.!alalnbki 113&
r1.emidlników ure~zonych w
ll.b~e. Za nfml id;t Inni r~ic.t.ba
wflr..ztalów u<;IU~t·~w~·cn- topnieje w oczach.
Pr()(tn<l:ty, wobec urynk(tw!enl;~ 'ptawll lokato.wego-, -.;ą

nia 00 ce<:llu

Dlalego nmtt" wartu 5-lo: 'Zilnowić. co je,.t
w 6Umie
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vizą

Dla wldcldeli NJUOC:ł\.o(;łÓW
mamy wladomo6<:, która lcb na
pewno ulntemuje. Otół o4
r;tatcl%leraHta ubclzpiecxeui" auto.

t81J9

roku. ' !)(t
IJI'itlvadzeniu no:wycł1 -u ..ad
Ytowanla · i n GW~ pa-

dz.ialalnoścl

""rręe1: prr.ert~.i::aJqcc: jeśli W."ł

clc o k~zt czsn~:c.u ta jeden
me'r kwa'dratowy pGW!eu:chn!
u'iytko'Wf!j bf:d:z:ie pOlitC::POIV&I
w takfm 1ek ~becnte ~mp!e,
..,~jdd~y !ilE: ~ • okrel' kil-

ku lub nawet k.ilkuuauu lat,
pairalwa z t)tlulu wypłat l!il·
d!:*łownfe w uslugow"J
pu-_ił ków dla bczrQbotnyclt orax
styni. Co to cn.nac.w w prak·
<:o .na)idutnlej~u- przerwa
tyce- .nie lueba tlurnacz.yt:
w sł.koleniu mlodyclł kadr
albo na.~f s:r.ewc:--. krawcy, medla rz.em\Q,.Ja. Mo~ alę prze·
c~anlcy. hydraułicy , e.leklroofcleż l.d,uz.yć i taka syluncJa.
il!. ldedy ock.niefll)• ii~ z ręk.t
cy Itp. z.ejd>t ~do podUew nccniku l r.a~':lllie.tnY my-.
mia" l lx."4tl t9błć ('.) co robiU, ~ylko. ie drożej (ryz.~ol i · jid G ·"twon.en\u pre(ereRcjl
ij~:r. pOOiłlków. ałbo
~tnliełl{Ą
dla T:r.etnlo.;la. ~brakn•c chęt
nych ·1 lo wcale Jtie dlatego
bn;mtę. b~di. j)(h>larają 'i'l: G
c!mer)·tun.,:.
te !udzie boJą sl~ n:o buty, leez.
.Oba · t~».wiąuuia $& groil\e;
te ni·e
potr&lif4
je i
spadeil:. wpłytU6w do budre- · wykonać, gdytnie :r..ndą
tów 11m!n, nJer.adowolettia ouwodu, rue mie:U -'11! 10 Kdltie
bywa telł, więksrh obei.ątlmkr ń:na:r.yć..

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

łl!f\eral·

nie l bez iadnyeh wyj:1tk6w,
up. dla rz.emi~la, a sk.orG t.ok
to powinny :r.oata~ natychmiast
uruch~
mlone Inne mechame.m y, np. u1gl ulwe-stycyj•~e i
podalkc-we dla
rzemodlników. którym WYpowied~•ano
\('!o;ale l któny r.amierz.ają .oble :r.Dudować wła·ne. Zrenltl
moillwoki uchowania raemlt>Sia pr:r.y tyciu je<ot wi-ccej,
np pner. t.mnlejuen'e pod3'ków wldclctelom po~e~}r. w
któryeh mają wat"!.taty nemle!Unicy, ..ale tneba o t)'nl
w .. ~.,vstkfm d~ > ten o:ektor
;je'I7.Cze d.-·cka. uczciwie poro:r.ma:wiat z zalntere~owanvml.
A -do tęgo cusu. zwyu.ajnie.
zawlt-,lt e&7.•kucJe.

wn~SLI\W BA&A.BsU

"- SLOWO

STRONA 4

LUDU

"r9"l.hlkl.mb
mn!ej.•z.ołclam1)
byloby 8prawą
naJw.ęluu:j
wagł nie roz.poezynać dual3r
n!.;l Ląn!m centrum t:&.<ldowe
Pol•k"l - WarncrNa n.e
padme".

I ~:[,;~!el7d~~:eZ:n:~~A:~

Na

ztł,ięc:lu: tulnl~n:e

września

11

D'Qbkleao Wndnl:a.

CAF
.,Zd~ttydnwan~e-

podl.iE>wamy
11~ p;:~b.ć a.rrn.lfl p'll"-k<l w cią
:.:,a pa.ru ty e. d 1i. Tf'rytorium
u•lait.me "' .'d kw.e utny.

1939 roku

·Agresja ,ze wschodu
"Od &IIJ'liny :J.OO w ft'.iunle Podwołe<W:rlk, D:t.iewio!a, Tr)bu·
dun\lec, U ulioiatynla i Zalueza Pkid nie rozpoznane a pewod•
de1unollei odddal:t usiluJ:t przt:k:ro01yC cr:anJcę :tOWI~' do
Pohi'kl l w ob«neJ ellwill trwa walka 11 oddaial&nli KOP" hlrornMcję 1.ę IIIA.)'malo -łliaetelne Oew6ddwo :c dOWiddwa J)łll·
ku Korpu u Ochron)! Poxraolaa w U urodenoe. o a:edldnie 4.45
uno 17 wn;~nla l939roku.
IO m:mlt poi.n;~j d_o K~
lomn tgciL.e m1Mcila 11E;
Kwiltera l.iowna.) tiDtnrl
lt id~n<>gram. który wyjab;llll
tuatJ~: .O god1.m1e o1.20 w
re)' n.e Pl"ldw ł'Ct)·~k roZp&~:
nan ie '<i to oddcialy bol~o.;ew..t.il;;e.
Za mmi ~ly~;:hać
s.:.u n :110torów
W rejonie
Pod<i.rol• cty,k l Stekienyniee
nddualy KOP W)'CO[ujfl $i{,!".
Zanim do akejl \\•itroczyll
w i lmw., aby y,ypctnić WY·
dane :m rnl.kaz;y, swoją gr~
prowad.d1 dyplomaci. Decy-z;ja
n ;ogre•jJ rad~ecklej 11a Pol~it ą n~ «1-tala podj~la w nocy 1. 16 na 17 wrz;cśnla. Dyla
kon;(«wi!OCJą p ... dp!o;anl'go 23
sierpnia 1939 roku układu
Rebbentrop Mołotow.
a
.ściśleJ tajnego protGkolu
roz.grnniczaj<JCCto tTe!y wplywólv ,.na wypa<k:k ltryto-

W

r!al•w-połi~~meso
k~z.tałcooia terytorióv.•

p!"lle·

nalri(l-

cyeh do pań~;lwa pobkl.eg>O''.
Protokół ten, do którego bt.
nietlia ~trona radcledca pt.tymała •J~: dopiero
nied;rwn.,,
ozna.cr.ał de fad.o cz.warty ro.t.biór Polslt'!.
ta}ne&o protokołu wyn!.
kala tak~ - dla Zwl;oz.ku R.ad'lJeC'\t,ego - ko.
nieczność
agre~JI n.n Pul k~;
w iak!§ cz.M~ po ataku n;c·
m!ccklm.
Nie motna bylo
pneclcł.
mfet strefy wplywów tylko na paiJiCr:.e, bu.
obecnołci tam IWOich y,·oj; k,
Niemcy wiedząc o tl'j kOll!ec.:.noścl wielokrotnie przynaglały Mo~kwę
do wy$l.lłPien!a
pr~!wko_Pvlsce. Jut 3 wrt.e61Jla Ribbentrop depesz.owal
do n!l'~~k!ego amba!WKI<)-la
w
Moekwie, Schuhmb:.aca:

Z

B ~~~~wy:ruy~:':;~~~

w
wla1em

Racławicach.

pytałem,

pytałem,

Rouna.wieloma tudlml,
dawnych 1. moiego pierwszego raciQwleklegQ
raportu 1975 - przyjad6ł. I

:t
.!potykałem

p)1.alem~

uparcie prllłl11tlC :w.jrreć u
ten &minny piec, by tam
sobael..yć

l

z.ratuml.eć

mamy ~ na"-:&ą . tn't~. Na-

l-u.raluie,

~

bt.;dZ.:emy

~:~:r•~\\·a

duć d~Mama r6wniet w -•treuaki:ąccj
do Sowietów
PNI ~ pr7Jedy Jqdować r. Mo.

!:C

łotOwe!tl

w~tai-1

u

c:z.y

Su-w:ety n.c u-

w~aune

we

właś

ciwym ClJlr'le ru eyć przeciw
arnrii l)ttl k"cj w t.refce nalet:\t:e-1 do Ro~jl. To uie tylko
11&0) alty, ale bqd:.Lie zgodne 't.
na~z.1 amową, jak rown;s w
111tcre-.;ie s.,...".:ctOw",
1l WTU"~aia niemiceki ambQ<~Gdor mó"l pr.;elcauć Rbbefltropo"Jwl
doc-..br;'\ w.ia<klmość:
<"M1llvtow- powied;r;!ał mi dzli
(C't.YLI 9 wrzcinla RD) o
pdzinle 15, i.e 1owictka akcja
r.broj1lt1 mu.tllPI w ciągu kilku
najblli.:aych dni".
14 wrw!nia kolejna depe~
z. Mo<kwy byla jMl.Cte bar·
d.z...~j rad•IMla dla nłeznieckkl
&:o mmktra ~~:praw zacranic:l.nych: •.Molvtow d.:.l.ś o god:r.!nJe 16 atw;erdt.X,
te Al"mla
Czerwona o !;tgn{,!ła stan lO·
tow >ki .......:zełnk!) n!i planowano. Ola politycz.neco umotywl.lwa.nia
akcj!
troz.k.lad
~ki 1 obięc~
opield nad
dl.ic }edm::~k ~ prz.cchernl tu i tam. Ludzie ~tamtqd poWi('d.:.leh sob!e, ie.., właściwie
n!e wlclltle;o si{.: n!e 1lało, ba
to tylko Raclawlee prz.yli\Cl.One l.05'1<ilY do PaJecznlcy. No
26 sol~kich w~l. czternaście
je.. t naszych, a ko§)'nien.y"
wnidl\ w tym .. wianie'' tylko
dwanajcie ...
Ten od .poez.ątku swego ustolony n.:. gUrnych piętrach
wind-ty U~lad - odr1.ucahy
by! p~zet jednych l drugich,
W swoich !'tolnle)szych. ma
i~ rozumieć, lrcśc.lach, bo W
eodł.!ennym
tyciu, nowemu

•Jsr.ystkie . ludO!icle
&mlnne
sprawy, Calq powszlldnloś~ codzienności. Prostot~
tycia l
jego nJer6wnoki, a 1 to, sk;td
blorq Jif: zwątpienia. nlewln·
ra, n!eu!noU l to na zimne
dmuchanie ... Nie wy~tarcl.a mt
układowi {raba było si~ podbowiem prostacki ar~tument
pl)l":Z..ldk'lwywać.
Nadrabianie
m6wlący, ie w.>cystko to je~t
:~~
:~:~~~ j~~f: ~~~le~.~~i
z.lowrogim dz.ie!em poprzed.
nich sil l struktur...
~i~ ubogim! krewnymi Rnclawie, i. UJ')Orem m6wiqc, te te
W 1976 rokU .. w ramach"
zsin~",;lyby marnie•bez. umotu~prawnlania gminne! .:tdm:.nist:-acji orar. w tro·;.cc o to,.
1
0
by ludowa pneciei wladw.
była cora~ blitej ludu zli- • m6wilo . i~. l.e ta P::.leeznlca
kwidowana :.ostała, a przytq~!s~ulqru~h~~;.chła:~~Y~';,o~
czona do R:..clawlc, &j~ied.-.ka
bieg:Hwoki tutl!jęz.ych ludzi
Jotmina Palecznlca. Na otarcie
~pod kopca KoSe.m-z.k!.
łez. ludZi 2. przylącumej gmiW 30ninnyeh re~stract\ mur.ny 11owy s t w 6 r. radobnc]
na w.,ye~;ylat, ie połwłer:z.chllia
administracji na;"y,·at'ly IQ'litA.I
całej e;miny R-P. <lbejmuje
.Raclawicami-Fałec:lJtlcq.
Lu-

1

Hn przyjql mn.e o gG<tz.in!e
2 w nocy l oołwia(:ll'J.Ył. te o
ll:odt-inle 6 dnia 17 wn.eintq
arm1a
!IOWlt't'ka pnekroety
jjt:ran:ct: •ow;e-cką na !:nU PoCroec~wona. odb\-wały s:ę ~~
łock K"am:en!ec Podol•ki"
n!e w lutym_ kw:etnlu. eu
0Jptero po uprrodu-mu n:ctu 1!l40 roku ora1. w c1 .
lnleck .et;:o sojustn:ka wł;:-du
rad~«"k!e wetWały pol k.ec;a
1941 roku, tuJ. prz.ed n. e
amOO·-ndora.. aby wr{,!czyf mu
k.lm al-alr; e~ na ZSRR p
nOtt: .z.aw!adam1ajęc" o ape<ji.
!Ul ma•owa depurt:~ej.a w
Nota była rJ>,orem kta~~tw l
tym 1940 r•ku ob}(:la ur!{,!
n!t>!lU'Widnlor'lych
o~kari.eń
.,Wo-jna n:em!edto--1)01 ka lt6w l pra(OWU ·~6-.v pa/l
~twlcrdW, w niej wladle r&·
wyeh mla t. a lak;t..e w
<hl«kie - ~~o·ykaula bankruc:·
cieli t.!em k:~h l pracow
two· wewn~;""lt:r.ue pa1l twa po!.
}('in!ctwa. W kw>e!n:u 1
•k1eco. W cl·,gu ddesię<:lu dni
operacji
w;tJ>~.kowych
Po-15-amt'go roku ·Nyw:ez.hno
aka -Straclla ay,:e tere:1y pncdz.lfly
o~ób
are!-z:tnwn ,
my.slowe l et-ntra umy-<il)'ll.·e.
prze~ wlad::e t:ldl/eck!-to , k';
Wat'ta'Wa prz.e--tala '->tnie.!: ja·
cóW l pracown ;kOw roln
ko 1\ólka Pol kl. Rutd P'>-r·kt
ze kon!f.;k ·wanych rruj~:k
zala.mał ~!t: l n!e daje u.aku
ty(:!a. Oz.nacUI. to. te państwo
Lem kJCh W eterwcu t!H O r
pol kle t .}o.•go rtąd prt.e1talv
ku depo.rt"wano J.JChodźc·
if;tn;et. Pr<t.e1. to famo traktate!llralnej l ~..:h.dn:cj p
ty Uł"4"e-fte pornlędlY 7..SRR a
W!:!
W~eglyeh
na
l•
1\>J,kq prze-t.aly M<tn:eć"
W'"o(:ł\Qdn'\!. n:u.!Cz.)'t:.el. dr
Znając wClol!.łn:eJ~z.e uible.
n!a n:emtecko-radl.ie<:k..e orn
nyeh
kupców.
inte!:g
depe9te S<:hulenbu:"ga, łatwo
lw6rctą. W C"z..t:'rwcu 194!
moinn uo:numi('Ć, te artru·
ku
wyw~zl no
o by
menty Wyłunlęle w n c'e 'Iłu
w <:J tlr'ctl grup. klór~ w-,
tyć mteły jedyn;e jako wz.a~adn~ie ckcn.f., ld.6rc podokn.ej dt!por:nwal\O,
a h
te były bez wz.gl<:tJu na roz1
w:~!n"ów
dLied ~ i~
wój wypadków
T~z.eba tct
eów. W tej ytuocj
J)I»Ctkt"f'śiić, te
17 wneśnia
-.tw:erdznJą autJn.y
np.:
wa-r ~z.awa brort'la lię je<:Z.CU'
l <kapitulow-.la dnp:e.ro w 10 •wan.a .P-l! kn
W dl• d.
dni pótnlej. te ..... ehw'l\ wkrowydanl"go :ar.J.lo .. n II K
c:.enla Armil Czerwonej okopu u w Rt}':n!e ...., l!lł!i
ło pol'lwy !»l~k:egn
teryto,W c.-""u "'~pełna dNOch
dum bylo caJko1nc e wolrte
wladta.f'a p.· k:lT'I! Z.:em.
od fłioeoprl.yjaciela. ie wale:tyl<l
jesu.z.,e 25 pol kich d\·w:z.Ji J:
w.eh.,dn~!tl.
pcu" okup
3:3 t.'T)')btlh:owanyeh w chw~ll
ow;e-:k<Cł<l CO'ł 20
obv-..:
wybuchu woJny
O jak-m~
PN;-.k! malaz.J !li~ wb:-e•.,
w!qe ror.kl.łd%le p3Ó t,\·a :not·
j~J Wlll w R1 ji So·.o,-,c.
na mówić?
okonU>)ar agre~.JI na _Po!.
Co 12 1.. 1.1" llll~ :t)t;Ht !~ p
k~ ZSRR
pogwałc:l ni
~k.
W.chldn:e-j, nie i i
s:teś<: uprzedn!o
u"Mlrtych um6w. w tym traktat
n·lik.i podpi~any w marcu l~:Zl
roku f pakt o n:eacre j; podplęany z. Pol'kił w l!ł:r.! mku l
p:rz.e.dluhony w 19l4 r(H(u do
31 frudnia l!WI roku.

Q~~le<:UIY

pr.jekt pomnik..1

n lp

n

u

>;lup kllll"t a

lh.cłnwiCll.th.

lioklunkl

Ol

o

D

w =~a

~r~

Zwi~
Jctł

j!

ro~L~

Rad1!«kl la·
pań~twa pul-

terrt«:um

10.700 ha. Dawna gmina R
z.ajmow<~łn 5.910 .ha, a P 4.7110 ha. Ale w gminie P- mieszka 3.800 a~b. a w R - o
C.ille- 600 mn{('j.
wice mają nowy bud)
Z.:tp!'Y Hubowe nie kny- • gminy. pawilon handlowy
c~. Tkwi(! S"pokojn!e w rejeśrodek zdrowia, bank
>P '
•trach. Emocje lud:tif.le llięgadz.ldc;~;y, lecmic~
z.wier1111
IY do innych argumentów.
w:ete Innych. Ale Palec.tn.
:r6wniet historycznych. "Taka
tel: nic od mólcoeh)'. lada c

,,Rozwód''
Palceuuca'• -

nie mogln po·

l.łnąd

nvwy

Gminy

wpr~

_ ~~;.al~ ~~W:}~~~~- n~it!~zy~

~zlk:ó~~o ~~:kt~h:b~!;

nas i..1.dncj nie bylo, prawda.
Ale my mamy u sob;t praw!e dwu ~tek la~ sl~gające

POCda, a nnwo.'t troch'= ~

~~: wg l7c~:~~~~h r~~ rs:!~cj~njl~~~~~~ój~~w~ie-

Wo,ie.lceha narhlaa, ktOry sta-

siueso o powienoehnl 201
li(CY k!lometrOw Kwadr.
wych, zamtenkałe pr~ 0
lo 13 mln ludnoki Efek·
agre~jl- nie były "jednak t
1
~traty ler)"tor•alne: Wrat t
tnocn1enlem ~w;: na utję:
te~cnaeh
wla-dz.y rad~·
rot.pOcu;:ly 'ię ma~o'>"e arł
towama 1 deportacje r>epn~
cje ludnołc! pol•k'ej z t
n6w. które z.aję!.a
Ar

••

•

•

Z~~1fa~ą St~~~~~:~ck;l~~

dlu.
,
Dth•iaJ

Jc~t

to

jui

f!~~~ygm~~~~n~~~iii.W~~· --~

1

łcCtlllca

irodJ~Ii

medawno

• ~~;~ ~ok~wi~k
z.r:ó!~.! l
wraz. po
pOCL.1tku nie 'L miło.łci i.i~Wll·
Marncha. -tego .. I'IO.alrelil'twa", Alf
człowiek z. Pałecznlcy. RosmaMac.aclla objąt. nowe wOJW•
u. i.a.lem z. nim i po:,vlem, ic
'lł.,wo .• No l dobne, no l
uiE;ło maie kl, f.c! ·nie ukrywaJ, - U"lr1lWie w6jtowl l ..P11łec•
•

łu$a,

wyborach

r.ost.al
Alfred
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PRAGNIESZ KUPIC MEBLE
WSTĄP d• JNnv• •twart~• PAWILONU MEBLOWEGO ~

l> Of'ERUJt:MY:

•

-

-

-

•c1tle tJfetd. lrraJowd l 1 Importu
mriliw•~ w:riM1"11 produ.centa l
b·caL>nle kli.oenla
naJ,.Itne eenJ'.

l.AP.RAS'l.AMY

Citddrnnle W

~od1.

ao&orba~cntw.

...

.-ubcttę mieM~

~~ ............... .._ ......................_.. . . . . .._...... ~._. .. AAAA.A
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ZAKŁADY

METALOWE ,.1.\tESKO"

w SKARZYSKU-KAJ\.11ENNEJ

W ZAWODACH:
-TOKARZ
-FREZER
-SZLIFIERZ
- l,ROGRI\MISTA EPD
- ELEKTRONICY
do obsługi technic-znej kompute n:;w
- SPAWACZ eleklryczny, gazowy,
w oslonie argonu.
Warunki pracy l placy d<J omówienia w dziale
kadr i szkolenia za wodowego Z a kł a d ów Meta lowych ,.M esko'', ul. Armii Ludowe j 122.
22!i3-!<"

Warunki konkursu:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
- stai pracy minimum 10 lat w tym 5 lat na stanowisku kierow-

d

niczym lub samodzielnym
preferowany wiek do 50 lat.

Oferty wi.ruly uwierać:
- kwestionariusz osobowy z fotografią
- tyciorys l szczegółowy opis przebiegu pracy

j

-

.,.

-

w IJIKI&.

ZAPAMlĘTAJ nas:z adres:

9-lł •
3
~

3

159&6-g :

l44A.It..LA.......................................~.....~

j

-

E

odpisy dyplomów
świadectwo zdrowia stwierdzające brak
nienia funkcji kierowniczej
wstępną koncepcJę kierowania i rozwoju

pnęciwwskazat\

do

peł-

!łp61dzielni.

..

PRZEDSIĘBIORSTWO lli\NOLOWE ,.1\XEL"
KIELCĘ, ul. DZIER2\T ~SKłEG0 14,
•

~

PG-4

PiecJ'k6w PG-6 (wymiana Diceyków rałaJna)
STOLARKJ BUDOWLANEJ
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
(
USt.UO TRANSPORTOWYCH
BLACHARKI SAMOCUODOWEJ
PRZEWOZU WĘGLA PO cenacli hnkurrncyjnych.
ZAPRASZAMY
75857..g
~
-

-

~
~

9-I'J

w l'ierwn-ll l drUJil

•

KONKURS
na stanowisko PREZESA spółdzielni.

Lu~=~~~::O~~:.~~:~~~~
~ ~ .,.: : :........~,.,
.................

....

548-S:i

ogłasza

INFOkMA.CJE:

.

teł.

RADA NADZORCZA
PRACY ZABAWKAI\SKO-METALOWEJ
,.PRECYZJI\"
w KIELCACH, ul. KUSOCJ~SKIECO 50

OCZEKUJEMY INNYCH PI\OPOZ'YCJ[ WSPOLPRACY

~

t

E PR~~:-:-~~~~~~J:f~YS~J&Swra:!~~es;~-~~.

SPOł:.DZlELNI

o_KUC do uzJodnlenla
ZATftUDNlltfl: STOLARZY 1 kwaliflkacJa,rnl

•

,.UNIA"
w KIELCACH, ul. BUCZKA 31,

WYNAJM f;
LOKAL IIANDLOWY
w centrum Kielc 31 m kw.
'T'et 473-tt.

e dowoln)'ell w)'miaraell

=:'oO::!~~u::twatcnwanla

~

Przemysłowo-Usługowa Spółdz.ielnia Pracy

POO&JMlE Slą
PROWADZESIA. BIURA
FIRMY
w •wolm mleszkanl\1
aleldoncm.

~i~';.o~~!!~o~:~~JE

i,t

~

ENERCICZNA,
W)'knlałcenie w)'i.ue

1

I

WY+T'W'YYYY+YW'f"WWWY..........,...................................

•

ZATRUDNJĄ I\1Ę2CZYZN

ofert t r1.y t ygodnie po u ka·
3

Targowa 18 teJ. 448- 58
BUT "Łysogóry" Sienkiewicza 74
łel. 66-24- 24

-poł-~~e'Uc!'"J!~~::a~:

-~

~

p. 1H

oHk ~ Do11UI RumiOil&'"
- •1Uion•l• pUłportOw
- aNrp1eneate ~W uLI.•

~h ~~-~~~~~;~~~~~·~:tk~u;t;;:;;,,mo~żn8 d':,8 i~::.:
..p. ,.,.... ,........................................................... .......,.............................. ...............
-:!C

•••a.

OBI EKT w Kunowie o pow. uiytkowej 100m kw.
:& pne-.tuaczeniem M działalno&ć
handlową lub produ1u:yjnq.

orerty prosimy skladat: pod adresem: Urząd
Mia'bt i Gminy Kunów w Kunowie, pl. Wolnoś
ci J. :!1-·H 5 Kunów, tel. H:unów 40 łub 63.

l

p.
lin

"OMNJ:•

BUKMISTRZ miasta i gminy KUNOW

lo3jątk

k

811110 INfORMACJI O USWGACH

KIELCE 1ił' 4~9-62

ro!11

•l

liCZY SIĘ SKUTECZNOŚĆ
BIURO REKLAM l OGŁOSZEN

·4·;. GlNlRACJI

11i" 'l'RIST AR SR-2500, stereo, pilot
- 100 kanalów, parabola 1,2 m
- gwarantowany odbiór bez zakłóceń
- rewe_lacyjna ce~, najwyższa jakość
~
- serwas, gwarlulCJa.
TOP e l\UX RADOM, TEL 236-70.
4689-r
;.u.........A&..A. ......... ~ ..........................~.~

n!u •

. ..

STRONA l

REKLAMY

OfeJ'ły wraz oz doJCumentami naleiy kierować: pod wyiej wynt. adre·
sem w terminie dÓ 30 wneśnia 1990 roku.
·
Informacji o stanie i działalności spółdzielni można uzyskaC w siedzibie spółdzielni ,- Kielce, ul. Kusociilskiego 50.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomi&ni indywidualnie
Konkurs prowadzi komisja konkursowa powoł a na zgodnie z obowiązu~
jącym w tym zakresie prawem.
2277- k

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

S Lo

STRONA 11

EK SPUESOIVE

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

tuventur.,

KIELCE,
ul. STASZICA l,

,.~.

Pono Clchogo IJSIOido 1 IC elc
kiOry nodoł ogłouen•• o spn.edoir .,wortburgo.. prosim y o
llłlntolol
1
l 'tlflm Ogtouetł,

134-71

tel. 4łł-5S.

zo1pr<t . .:.os na wczasy
lo ZSHH, mJ_Jscov.oSC Cherson n3d Dni f'pr• m
-

komfortowy hotd fntur1stu .,FREGATA•'
pokoJe 2-osobowe z łaz1enką
p.>s1lk1 w restauracji hotelowf.'j.

TEKVIJNV: 23 VIII
021X .90
03 IX - 13.IX.90
24.1X.90
14.JX,
CENA: fJ.iO tys. zl.

TRANSPORT: autoknr (w drodze
Wmnicyl

nocleg \\'
75850- 9

KOMUNIKATY

5 MILIONOW no gr odr--u;
wsloo•o"il sprowcow krod1ieżr
puc hu w IIOCJ 1 UJ no 11
wneinio 1990 w Podthłljnoc:h
gm.no h;dn.ejGw. l11formocje pod
oJrnem RKP J4dneJOw lt~b
W•IF.owdu, Podchojnr 74, tel.
61 2· n.
7SI99-g
SPRlfDAM pnrnep~ HL-10 11
.,jelCio 317W"
d!t remon!u.
Nie5loch0" 57b, tel. 230.
75939j
SPRZEDAM prollr.' outomo•
trunq- no.vq, Kielce, 31 89·45.
75957-g
ZATRUDNIĘ hrdroulikOw, Kiel·
ce, Wesolo 27,1l po 16.
75956-g
SPRZEDAM mogicl.lekbyu·
nr. Kielce, P.ello,•owsko 51, po
crternostej.
1S960·g
SAMOTNY - łfluowo"f po
uu.uje umeblowanego mleullo·
nio, c~tnie 1 telefortern. Ołet
IJ 75959 Biuro Og/o uen ltielu.
--~95!:1
KUI'tĘ ,.wolg' 24- 10'". Itielce
~-31.
_ _ _ 75!!!:.2
SPRUDAM C-338, T2S-A1,

WYTWOiiCGO-USŁUGOWA

SPOLOZ I ~LNIA

PRACY

J~DHLl-.:..JOWIE, ul. R· )'1r.or.La t9a
OGt.ASZA PRZ~TARG ' IEOCR \MCZON\'

w

na sprzed u nmochod!J\\'.
t) .,zuka A 1113"' rek ~rod, l:.tH, cl'r.:l wy"'ol·
cza 12.0,)0 000 E:ł
2) ,.robur tura•m L.U-301.11" lJ'ok J:!f'Ctd 1985, c
wywołd\\-c-.d 24.000 000 d
Puetarg odbł:dt.1e s1ę 27 wrztśJI.a 1990 r. o godz.
w bmrz.e :;poldzlclni, Wad1um w wysokości 10
ceny wywołbWCtCJ nah•iy wplac1ć w kas1e ~półd z i
najpóżni('J

na l

godztnę

su:

przed przetarg1em.
!'ltamt.> w ja

I.ostaną sprzedauc w tak1m
znajdować w dniu przetargu.

Pojazdy
będą

Za Wddy ukryte pojazdów spóld.tielnla nie odpowioJ
Zastrzega s.ę prawo uniewożnicnja przetargu
podania przyczvny.
7579·

4

Słoso"nle do

arl.

3ł u~l1\lo)' t

dnia l! lipca 1984 f, • planol\auiu prJ.e l~nnym (DL l ·. ar H r 1911 r , poił,. 99 ,kdnt~liły ł~lł5ł, peda.)r alę de publil"ln~J ~ladomoHI, p rojekt
tmi•ny m~j.-.c..-1\tCO planu ur61n~t• uc:ospoubrOlllllia prxellnl"nllt'lte ~mh~y Charm:nk.. u ł.ulie ~ yloion) dtt pui:JIInMłO "ll.l!dU l\ .oJ~diible l'rtędu GmiDJ' " ' Ch;upnJcy ~Ho-k'J
nr tO cd d11i• Z4 v.nrini<l do 15 pud:r.leraika tN-. " lodL 11-lł

W r kr~'<' v.,>l łt· ! l'.:'l L.il..ntt'rc-s</Yo.an.c '»'~lana .adm::::~l"i.!'llt'j:
pań•-lwowcj. kd:--••~tki ~~n uac,·jne
.by r.:yc-z:1"' moc.t
t.ula.H.at w:WJ oc
uw a
d• 11-') ioiun('lfQ projddu t.m.a ... y p!anu wp;'luj.jC }c d" iuC'-!tki t·wido-:ntjl ..,_., ·• ·.wt:o i<ów.
J~dnec':rA'~ nl e łnforn1u,loe ••1:, U: \o\ dnłu J5 paid Uf'f'ftlka br.
odbędde się w lokalu v. yłntenia planu, pubJiM!IIl~ II,.Oika.nJto,
dys kw:,ja nad w,-UJ
OPrH4l\anieM t utbia.leDJ ucpolu
prłlj(oklowero.

"f"'·

Oddi.Jal DrOfO"Y PKr n KiC'Icat<b Informuje, te w
t.\\ l~ !!.ku s rabolamJ łorol\ ynll nut~pl tamknicc:le Prt.C!·
j11.da v.• lent. :!ll.fl!6 lln\1 Wanuwa - Kr..luiw, w d~~:u
clrOIJI Sobk6w nnł't.l bomknJ(ric: purja?.du p.lanu,k•11: \\ dniach od 17 ""~śnla 1990 r. du H wn.dnia 1990
roku " COd t. 1--17.

Objaad
\o\lnla '"
diiOillnit

'łiiUG('hndo\\

llię

odb)I\'&C

tł'rt·nif'. l 'i)lknwnlkil\o\'
~U'l~l'•lrii'J *"beirMk:L

b(dt.ie wf o:r.nakodrO, upruu się o z•-

-oOo-R.ejo-n Dni( Publlnn7rh Slara.ehowiee pev.;iada m ia
uiytk Ol\ nlkow drk, k od 11 wne,nia 1991 r . do 5 paicbh~rolka l!t9ł r. b<th~ "'J'ł\~1 a ruchu 0\k:inek dro11'1 nr 75 1 od SarnieJ Z~o~.·oiJ do Su.relkL

Ob)l,sd odb)·wac: Al( bęth.ie pru·r
now ioe - Momin( - K.-.w•c~

PewJisU " YI,.u•nit ,.-po"(HfowałO"-'YmL

M"irłi(OIIOwiu,

Je1ć

Ja·

robMaml drornl-k

·~;~~i~~~~~~~~:A::.:~:~~~"""""~~·~
FlLII WARSZAWSKIEJ UURTOWNI
Wysokie \\-ynagrod~nit'

prowit.yjne.

~

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

ciągnilr.

E'·

na S!"TZ-1 etat. samochodu marki •. polonez'', rok p
HISri. nor Sllntln 230138. nr podwo1.a 221039, cena
wolawcza 3il.OOO.OOO zJ. Całkowity pnebieg km wr
si 140 tys. km.
Przt>targ odbt;d~:e sił; 19 wrz.eśnia 1990 r. o godz.
w ZW ?.S \1P ul. St.;'lszica l.
Pojnd można oglądtuJ 18 września 1990 r. w g
10-1 3 na p<! rkir~g :t ul. Zagórska 12a. Biorący u
w przetnrgu zobowią7.ani są wpłacić wadmm w
sokości 10 proc. ceny wywoławczej , na jpóżnie j w dr.
przetargu do godz. 9.30.
ZW ZSMP nie ponosi odpowit><lzialnóśei Ul ula}
wady pOjazdu i zastrz.eg.:l sobie prawó do uniewn i11:
ni;l. przetargu bez podaola prz.yczyny.
2302
WOJEWODZKJ UNIWERSYTET ROBOTNICZY ZS
w RADOMIU, ul. Zcrop15klego 15
OGLASZA I i 11 PRZ-ETARG NIEOGRANICZON
sprzedaż następuj~cych samochodów:
l) "!iata 126p 650", rok prod. 1984
2) .,fiata 126p 650", rok prod. 1984.

M

Przetarg wytej wym. tamochodów odbędzie
września 1990 r . o godz. 10, a II przetarg o godz. I
Prt.ystępujący do przetargu winni wpłacić wadi
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej d anego
jazdu w d'l.i eń prz.eta.rgu w kasie pn.edsiębiorstwa
2.5

godz. &-10.
•
Pojazdy można oglądać 24 \\.'TZeśr'lia - w godz. 9na parkingach strzeżonych pny ul. Sobieskiego.
Przedsiębiorstwo n ie odpowiada t.a wady ukryte
wyże j wym. pojazdach i zastrzega sc>bie prawo u.ni
ważnienia przetargu bez podania przyczyny.

MIEJSKO-GMINNY
OSRODEK SPORTU l REKREACJI
w GROJCU, ul. Dwudziestolecia 17
OGI:.ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

samochodu mark1 ., żuk., typ A06 (blam
rok prod. 1975, nr fabr . 215556, !:Użycre 75 proc.,

Miejsko-Gmin""

łodt.

ZW ZSMP w KJELCACJI
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

~

BIURO TUR\:IinCZNI!! "1\CA..
KIELCE., ul. Krulclo.lrco :!1/5, tel 31 -I HSl w

c iqgn· •-ą.

l t - 16

CMrodck Spertu l Rek reacji
w IJty

OFERUJE \\'YCIECZ.KI AUTOKAROWE:

r.a
ZSRR
Luck - Kowł'l - Z1--Z.UX. - cena IGO.IICI t.l
ZSRR - Tv.rnopol Cbmlcl nldd !l :!.>.I X.,

tt-rnx.- c:ena ITO.OOO ~L
Ku01unia 1rana:rt - ZSRR - W(J:"r1 - Czcci:o.slu"·aeJII
Z8.1S'.-5.X.-cr naZ80 . 0IIO:r.ł
Turda - 191X. - 3.X. - cena 700.0110 d.
75354-R

WYDZJERt.A W l
rospod:tn:ll\
w Martu lat:h

d..:lal:.lnMć

BIJDY'łt!K

o fHt\\', aiytkowi"J !.50 m;
woda, encr&la el~loiiTyCUia
wra:ct pl:!.l!l"m.
Zclw.~nJa

~~~~~~

310,

pod nr

bił'•

t!'f6-k

l!:llłl.

s.m

1981.
sam.
198-ł.

23.00

sam

]98-ł

2300

targ

z. 10
rgu

G

o'

~;.j"~1

rg.

rLłgtl

SPIUEOAM restow noprowur
do 11-s ,.biołoruł". Gnrbowo
GOro 127 L Mlrco.
249-st

Kiel(e, tel. 40G-87.

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

pnyue~

wfos.nej ptodo~kcji. NosCo" Oti ol•; 42 •· Wa Jniowo.
6943 -a
I"IANINO spnedo"!!. Rodom.
406- 51.
47:15 -r
POSZUKUJĘ garofu Urouri:
llo, lMiflllfl. Itielu 31·15·29.
-75949-g
- SPRZEDAM komplet butli do
1powoni-o garowego t Ołpnę·
tcm. Mqchoclce Kopitull'łl 12ł
7!1954-g
M· 4 148 mjłpnedom , Kielce,
217-01, po U . Waruowo teł,
U5...S3·lt.
75950-g
PRZESJRAJANIE
seCMI:pol,
7SIIJ·g
wideo Kielce 509· 64.
FIRMA bUdawr t~o~ądl.-ń ener;etyu.,r~h. 10tNdni eleUromon1 terów J 11prawnlenlaml. 5pO WCI ·
ur l mechonikOw aamO<hodowrch. Wiek 20-35 loL Zapew·
rtiomr n-oclegi. Worstowo, te!.
511-670 lub S52· ł04.
6940-o
- M· 4 (56 m) ror~~ ieni, na więk.
ue lub spn.edorn. Rodom 470· 56
47N- r
- srAZEDAM duru hunem 9000 d . Rodom, 250- 11 .
4701-r
--sfłiZEDAM JW r-iertl. nowr dom. Wolo Kopcowo 62A.
75119-g
POSZUKUJĘ łotalu do wynoi•clo. ICłelce 469· 91.
75903-g
- BLOIC tllniko, tllnrnię biegów
do ,.1taro 200'' lnrpHt. Wlouc1o·
~~
wo 427-10.
ZATRUDNI~ dwOth ma5oi'1J 1
ltwollfikocjonu
ICiełce
418-68,
u-1a._ _ _759J1-g
ZATRUDNIĘ
driowiarill cholupniukl. Itielce 32-AJ-62.
15932-g
SPRZEDAM cłqgnik C-330 l
ł.~~"· ICroj•O• 12 '- 8od~~

sam.

na

sprzedaż

na

wywo ławcza

Przetarg

9.630.000

odbędrie

si~

zł.

w 7 dniu od daty ukuzar.
się ogłoszenia w sicdz.JbJe przedsiębiOrl:ilwa w Gró'
o godz. 10. Pojazd można oglądać każdego dnia
godz. od 7 do 15 w siedz.ib1e pncd.!iębiorslwa.
Wat.hum "' wysoko~"Ci 10 proc. ceny wywolawd:
nalt'iy wpła cić do kasy pt7rd->i<:biorstwa najpóźnH
l god.tin~ ::--•·!{<.! p.-zd~trg1cm.
?.1nr '""n si~.; un;ewa.i.nicnie prz..turgu bez. pod.1ro
prry~Lyu.
22

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

ia pra

ió~~

SLQ

STRONA 1t1

PPKS
KOZILNICE, ul. Wars nwska 59

Przedsiębiorstwo
ho • o

z Silmkl<'nl

6<.·-107,

cena

wywolawCz.3

23.000.000 zł
sam cu.;:t.arowPgo marki ,. ·tar A-200", rok proJ ,
1934, z ailmkicm tic-107, cena ,,,.ywol~wczn
23.000.000 zł.

targ

odbf,>dtlt' się w

z. 1O dnia 26

świcthcy przcdsi~.;btorstwn

wrzt:śnin 1990

r.

Przystępujący

do

rgu obowiązani są wplacić w_adium w wysokości
c. ceoy "'YWOiilwn.•.·j w kas~e przetlsu~biorslw1.,
' 1tif'j do god.t. 9 dma. w którym odbędzie :>t(l:

cg.

.r.c.cga się prawo do unie·waźnienia przetargu b~z.
ia prz.ycz.yn.
tór pollti-dów w stani~ lechn.icz.nym lakim. jaki
dniu przetargu.
2285-k

REJON DROG PUBL!CZNYCI!
USKU ZDROJU, ul. Bohaterów Warszawy 114

.,......... ,.......-,
łto>JC>U

"~·)a'la·

i li<

.,,,.,,,.lntJ,

PIUI\o&Oh"

10~1n.

W)id

n.,_41ł' n

lł'rnllnlł'

C'k

Oh-rł:r

M·4..

OJI:ł<....:&

;s.-Z?-a:

K.i~l«.

ctarg odbęd:.r:ie ~ię w 14 d n!u od daty ukazama
loszenia w świetlicy RDP o godz. 11.
ium w wysokości l O proc. należy ..~rplacić w
RDP do godz. 9 w dniu przetargu lub na konto
Kraków Oddział Busi-co nr 322812-84.
epy moin.ł ogląda(: w dniu robocze od 7 do 15
acu RDP.
zega się prawo un1cwainienia prutargu b-:·z
ia prz.yczyn.
2283-k
.,.~~~~·

.........

wgttfł•
Ki<'kt :tl-:tH5:!:
...'111011-lt•

ZAM:rel'f'lf.;"- M:l ~uołciOwe
k. War.awy na 1\1-2.
~-3 v. Slanrhow:Nth ~l•·
l'vdlul~ 20.

tlł'hoWit<l

KRĘGOWA SP0t.DZJELNJA ~1LECZARSKA
w PIŃCZOWIE

jmie informuj~ . ie udtiał ułonko\\"ski nie z uchwal4 ZP a dnia 30 marca 1990 r.
nosi 50.000 :d.

l

~

;.·
l

__

___

tU."'!_·t;

DO W\'NAJ".;JA a;o~rd -łO m
waruhtt •męth,JdoiiiJ'. Kit·h....

O'browm-~all6~~o·

a.

'i.lii~-r.

ZAMIE!'li; m.ewk.ar •. c,o ,..,."..
n.ołol:ioWe 35m k.,•,
więk..a<:.

Kt•

k~

a

t"ll'tonc:n

$00-110.
75'7'tt-c

$-pok'ljow~ kom.
fortowe 'tln:I~Diowan,., ' klc.o(onem - J•c~llon.k•
do wy-

MIESZKANIE

...

r;:~iLOt.c;~-: ,ł,d:a-11

757.'>1
",

-

FIR!-nE 11.'& obeokrajQwcowi
wynajmo tuperk<~tllfortowe

miH:l'.k•me
Tel. 209-11
UWAGA

w

cł'ntrum

Kit'):"

2271-k

WłjDKA KZE!

~··~!:t't~e!~~j~~c~~~~!';;":;
o tym termin ie członko w ie nie posiadający
ych udz ia łów zos to.11.1 skreśleni z rejestru
nków,

płat należy dokonywać w kasie spółdzielni. ~
2281-k ~
.....~~~....... ~ ..·~~ ...... ~~~·.!

7S:W.:I·t.:
T-HZł-:....,T'it.\JANu.: pal·~K·c~l .
.wro•·••ua. WYIIlt&!Ul id-

1l'Sioi;>p0w

0

SPOLOZJEL.~IA

dnia

POSIAIJA 00 SPRZEDAZY
MlF.SZ KI\ N IA i LOKALE U Z\'TKOWE:

~ł>~wc»' Szczl'gółowe
inif' j

uoformacjc w si('d<:.ibie spóldzielni,
. Koll·jowa 22 lub tdr. [onl(."7mt• pod nr S•U-50.
!":li-k

pod••'•
2280· - - - - - - - - - - - - - - - - '

,.,....a.

ko:~~::~:u-.ooo.

•l~Srl~
••-:!8.

K:t-lu;

~WIETL0\\~Kl3i\\, ~~~

1!300 tł. uplo:;uik'l . ..,.ró11icl
t•mpy wyb.d<>w.:u- ln.zy.-.tll''t'
typj", «"41 burlow•:. P&nFECT
Stara('"bowi<:e 83-GS..
1.f1- \
-z:o\MRAZARKĘ. praUt.~. h ł'o

lor, futrzalu. mnduly,. rt·tll"ktofy do .... mar,.-- no~oe. K•cke
IU--48-74.

151SS-g

--nunrNA 114p"" kolor. K~l

31-:!1-83..

75124·•

~PHZEDAM dżwlg

bydratJiin·

nr ..tt.ar 1160"' {1983J lub zanl-!e·IHC na o~b()wy. Radoni 5HJ-łl
~!!!....!!_

4G.ą'1-r

SPRZEOAM atraknjr.. '' O··
ni~

<olulJ<nll- Ka1kc 4U....U.
."!~F-t

~I'RZEDAM

p.ouk.~l

.-Jlv
ł14·1G.

b"ll:owy, K•eke

15116-a;

-:._PR.t.E.ii.\ł>f d~aikt: bu.cktw·
lan., 3800 m k.w. St.aral'"how,ce

8&-M.

~.d

CA.MPI.NG
R.d-,m ł:!3..oo.
.,FSO"' tlll8łl 19 nolu. Radun1
4fiłll-r
K!!COwaka 37.
TAf'nO t.elev.- •...-. taDo..""Un. blbLot.ek(, kK-d~ K,~ l~ 51WS.
+G'i6-r
ATRAKCYJNĄ

1111
wa

stlllr~c~
.llub·
sprzll'dam. Racium. Ma~l(lo
40 lłlalinow).
4ttal-r

BLA<...'HĘ trape.I01>1M
Jl<,!łowe.

do•ki 1.0·

31-&3-7ł.

Kielce

7:łi73·1t

nra.r U ba :t;onl w
K: ekath. Wiad?mołl: Jin.ef Duda Dliżyn. Zaf.1Jr'!'121la +t
DOM

75'l"11%1 SPRZF.DAM rosP'l'da rstwo rolne. 7 ha w t.rm 2 ha lasu. 18
km od K 1ek. pn:y tl'asjc,o K k-l·
rPteL31-25-m .
757381!

POLI!C A
SKt.Kt' Wlt)IIKA IUIKI
"'K.lllLCA<:II,
ul. TAROOWA Ił
(lnuly nek OS T ~Orouta~" J
Z~PR-'ł>ZAMY 0<11 l do 11.

NOWY

..

..",

SPRZF-DA M dnik ~D Kol'l·
..ll::e t-fi &:>-09
7$713-łl'
Sf>RZEOI\'>f łrłcza ~W3J7'"";"

Spółdzielnio Prolł':y

f>ra.t .. jelt'"UI~

.,O WIN"

t

POSZ UKU JE
''"" Nowinncb WKALU

na sklep [irmowy
., brAniy ~ I•OŻ:l"Wctej"
o pow. 40-60 m "-"'·

mo.ili" ie w
handlowym
rnformncja

tt;i.

ł':entrum

459-32

2257-k

u.ybko (!ta

l.;ano

~;~,:~~).\';,),P.~,u;:~>lln;:n~)-~:
n;a .!:. td. lii--H !8- H

15-171.

'""''
;T

\n!>Ól.i"L"~-.\L.r..;L-:-\ k;r~f'l

ł'i.
7.56';G·ji!

df'O. K.c•l ,

Na St >kll

IK.\J~\XIJ.;

Plt:t.
''11.4)IIJ'
31-13-bll_

,..!.;.;tam

~illd.tariM"\

K,•·lce:,

75!1~

.

Z . \Lt•ilE:-K..eł<·~- ar;.a
IN~'>l'AiJ.CJE

- - 7~.0.!..!.:J

K.rkł':SI4.">-39.

~lt'ktryl'":!.llt".
_ _ _ ;;~

-:i.\J,tjl.JE

m.,..,Ja.i !l.otruo).

K.f'l~

.

.511-().,_

-łti611-r

Pn"'ii:o"Sn-;mons
11.

·o utrU(l:

na seknona l"lliiii:IY~
n't' (Przyuu.cnlt'") praca tlała
Radnm. Ofert)" U! zdjo;-ł'iem ..SL..
Jbdom 4~
4tl16-r
-,.,!At..o-.r.A.Nl t:.
ta...-.o,;;;;;
tanio. M1116W htl. H
7~71181(
SKL~
mc.ob ic P.lk•).}o>we l
Ku,·iw;,nne. lC~~Manif~ ..t11
mlodą

ddcwcnnę

l.a.rk~. umiejąl'"lł pisa~

Lilllt>W~Ifn 13._

737:ł2.-!,

-y;:sKAi'Ę~Q"e~o ;&- w·.,~"'
~15-!.!._!~2-·~
SPOJ.K,\ Akryl-na .StroPb•t<l
Waruawa
ul Kal!.ra 1:!. 111'1
JK-77· 71 utrudni

n•

k<>t·nst~

}"ch ....·aru:~k il dl muranY 11:• Jl
:t:t>roJaru~ :'o'l<">zl W"ł~ za"ktt.. ~to;o 
~._•,.c••~~_!
KSI' .. Clliwiata" w K..c-lnrh
orran!~u.)o.•
kuri"J" jl:nka anr:<'b;ll:itl>. n!ema: ·k"·g~. rrlmi-

-

u~we
ltlnurkart-pO-a~rz.roalan-lal>ł'ł'iar:r:łln

ki.

t:nn bbp lnf<lrmacji ,,.
duola b.uro si>OI<h.. elnl al tAnina 12
K't>lfł'
td
4111-'.t'l

ni'. w

-łiN-!1

1(1111-1"

-iW"iiZEANv
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dobry stan zdrowia.
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W Kielcacli znajdu je sie polskie centr um mko łenia żol n ienv -do·
ueJnienia sluibv w róż~Vch ~sjach Sił Pokojowvch ONZ.
~
s1.y.stkie

nap;sy
na
po angielsku
przcbywsjqcy tuta) mu~ 05w-aja C! s~.;: 1 wurunkaml,
1e n:ebawem. na ostem m.ley stan'! ,;.Q tch dntem pow-d~tm W:t,:c na dyturce dwa
,t~plet y- rc_gulamm_ów l mskd: - obowląz.uJqce u nas
pO polliku, ob")WJ!ll.UJące tam
p;, anł:"Jelsku Wtęc sala oranjnn, ponoć w knt.dym
!u w.erna r~pl!ka p;erwoLD~u stam><td - z II01i roztclenia woj5k iuaelsk:Jch !
~yp:kich Lla w:.:g_Orl.Octt Go11 , :dentycz.na. Jak lam, ma' wyrysowaną s-ytuacją,
ol< ,,ol<;cnk'a" wysz.cze~t6lnlae róine wCormacje, udaTu prowadzi się z.ajQC!a
1 kaQry. a w pomoce siudrzw~.aeh

kac b

d~!~~~~~~~!e ~:;,r~ ~!j:

•Nnła .!J,ę w ..normalnym" o.
1'8C)'jnym ob.e.gu tam. dod ">it: wybierajfl
Odlot l puth;ernika r. Okę
Bt;d1.le to lrr.yd7.letta
·.~o·ar1a r.ml:łJia wyruar.ająca r.
•lsk•, by podj4i: w Syr!l mi, w ramach S~l Pokojowych
z. plerw:sUI natomiast unlapn.ygoto·.voma w Kielcach.
·J:pco- br. kursem dla konngentu w Syrii (w mi•di u!l!ltrricz.y 150 t()Jn.Je-rzy, ale
katde mle)·CC a~piruj'l
·połotaWIXIITIC2.<.\C
Z
sobq
vie OS•Jb.Y) tO'Lp•:cll;lo dzlnlnnść
WoJskowe Centrum
kołeuin dla potrzeb Sll Pojr.wych ONZ. Zostało r.loka!lwlltl" w Kielcach_ Sc lśle: w
dl.lelt:.n)·ch obiektach jedstk-1 wojikowej na Rukó'W-

'GW<l!ilnfO ctnlTUnt, 'UCSI.tt\
wlllr p11tlstw skandyna ws-

rni!l
nd tr
rle.

h, /Uiwcza, Iż dokonuJe się
w1na
w
dotychewsowej
aktyec
pnn::otowań polsh i.ołnierz.)' do r.ada,ń wyko~·an ych w ramach SU
Poivwych ONZ P!k dypl Fryryk Ct.ek;'lj, komend:ml cenm. prz.ypomlna. jak było
wnie j. Otói było tak, iź
\IWio~:r.e ~ prr.~ogotowania kgnJgentu !rpocl.ywal. po ko'13 kotdym z trzedl okrr:-N
woj,;kowych. w cyklu
\roc-znym, bo tylf! trwała do
~złego roku zmiana. tera1. e:n m.esięr:y. centrum prze-_
() w~z.ptkie wdnma wiąUjee
'
z~ ukalen!em oficerów
' łnu!r~ do ·alulby w sil;lch
Z w różnych m!sjach. Dą
ga k"1lta i.reymles!ęCz.ny

.r. Jałt nlnwlai•l stnrz.y.
źe ~il. zdrowia a l
palu n!R:omu lu n~e :t..1br:tltcll(lclnt i;:mir'!q Palecznlca
C'l.YnilC ix:d:de prakt}·Cz.nie
~.era, Kielecki Urr,..'l'd Woł.'Ctlllti prz.yhek! je'j jakąś
n nicm::tl•l pcwnic
z.lą
w -k <: - .n :t gminny t9Zt\), Spod:de.wni:t .!lift· wPlYu chlop~kic:łi P.Odatków. Oy-_
lnję si~,

.Podzwonne dla pomnika

kUrs 1:-'lliany, która wyru.s~·
JlarodowoSei. Tu, do centrum,
do Syru (po raz pterw.n.y zoltraful 1:-: w ..,.c po doskonanienom wyJeidiającym u gra- · lątym prz.cs:z.kolcniu
J~eyko
nic~ ~dzle towar;;ys.Q'I kapewym w t.ndlJ. Ale 1 żołnierz
łan),
trwa s.z.ko~enie ·mapeKn:e powlnren byt beuadny,
torów do kontrob romrojenia
w:~c jest wypo~atany w elew państwach NATO w ramach
mcntarną anglel!.z.cr.yuu: pozroiowań wiedeits.k:ieh: _w naJwalającą por<:~:wmici: się
w
bllisz.ym czasie wstanie podr6tnych s~·tuacjach.
jęta kontrola
wojsk holenderskich, Holendny priyjadą
Wszyscy wohkowl z. kadry
do Pol~lct. Przypollinijmy: w
r.apoznajq s_ię ~ dokumenbcjq,
maju zakończył miiiję, Jicz..1cY
która b(:dL'e Ich
obowlą:z:y
355 tolnierzy, kontyngent w
Nttmlbii, nasz kraj w)'Tazi! wai: nn ·zajmowanym stanowls·
zgodę
na z.orgaol:r.owanle
1 ku,
kierowcy stkolq siQ w
wysłanie, co nastąpi n:ljprawterenie
zbilionym
do
warundopodobniej
w
początkach
ków syryJskich 1 na pojaz...
przys:r.łego roku. ok:. tr'zystu
tołnterzy do Sahary Zachoddach takich, jnk tam, sn_perz.y
n{ej. Teraz 'I:I'Hljdują się
w
pomaJt~ miny państw z.achodkUku p;ulstwach polscy obsernlch ... Wuyscy musz.1 orientowaC sie w sytuacji polityczdwóch w Paklstanie.
nej, religijnej etc. rejonu mi-

N ~e:a~~~~!~ i~g·~0;~~iĆ
w powietne, i.eby

drażnfl

Teraz Syria
trr.entem

w

ż:ywnośi:,

wodę,

własnym transportem
wyJtonują zad:mia dla innych
kontyngentów, a saperzy z.ajmują llię rozminowaniem ście
~k
patrolowych dla kontyngentów operacyjnych. s_prawdz.afq także tereny, na kl6rych
swoje zadania wykooują Inne

paliwo,

ównesną

wspieraną

nlerzy, a zwlasz.cu do tolnler:z:y
pochodutcych z P<llsk.l.
Wszyscy. A więc tei 1. lekarr.e, i kucharz.e l lą.cznośeiow·
cy, toinJerze ze sluib remon-

towo-budowlanych.

JERZY DAN I EL

prrebie~ai:

taJ polnl.\':dZ.y nimi tyje, korzy<;taj:lc z z.aslużonego wypocz.ynk~~ ale tei z ob)'"wat.elskicgo l ludzkiego uwaiama.
Był on bowi~ffi przeZ. bar~zo,
d,.lus:le l.nta wójtem .Palecw!~Y. o którym powinno się napi.HaC ltsiąik~. Alfred Maracl\a
p<lmię'ta
go, jak- w lnt'acJl
1960-70
sprawowal
SWOJfl
godność -:- spraw.:iedliwie dla.
wszy>lkich.
bez.
nićt.)'jcj

sprawicdliwoijcią,

wymySinymi tortu·

wyaz.edl oa

w -'be-zpośrednim

~a0Y.~:ef~~r I~;'y i:J:e~: ta=~
...kres obowiązków s!edmiu oficerów, którz.y obejmą obowią:tkl w Dowództwie Sil, inny - trzech kierowanych do
-policji wojo;kowej, choć od
wszystltłch
jest
wymagnna
biegła
znajomośC angielskiego, wsz.ak
Ich praca będr.ie

w

puesluchati:
Sredni wie.k oskartony~h
- 20 lat. Najmłodll"z.y, Młe~
a.ys-law Fabrowski, cr.ternastolatek zaledwie, pne'siedz.lał w
więzieniu bezpiekl pół roku,
katowany nieludzko, bez litości. D~:iecko tei było wrogiem. Trzeba nbzczyi: wroga.
Obowiqzrwaly
wzory
wschodu.
Wyroki: dwie .kary śm,er
ci (na szczęście, nic wykonane}, doi.ywocie, wielolctn Ie
wię7.lenia.
Ostatni llk&Z;"II'llec

sjl, wied%iei:, jaki jest stosunek micj.eroweJ ludn(lśc[ do ioł

kontakcie z o!keraml innych

misje-.

n1c

rami podczas wielugodzinnych

Tru!IU tu bez ro:Lkazu.
Z
własneJ woli. Na trzy mlesJqce IntensywneJ nauk!. C!., którzy u.ykują się teraz do odlotu do Syrii wywodz.1 si~
~;pośród kadry zawodowej
i
t.olnlerz.y
służby z..n4adnicz.ej
Warszawskiego Okręgu Wojskowea:o. Na drugi dz.ieJ\ po ich
odjeidzie pnyb(:dz!e do kie!ec:k:ego centrum 33 vniana,
ich poprzednicy. Tu z.ostan~
poddani b!ldaniom lekarllklm,
z.rzucą ONZ-ow~k1e munduo·.
wrócą do maclert.y!ltych jednostek.

O _progranlle z.ajęi: decyduje
stanowisko, jakle będzie: z.aj-

obecnością

~sach, kiedy daleko było do
prawdziwego koffca wielkiej
wojny, choć- według kakndarut
~kończyła
$tę
przed siedmioma Jaty.
Kieleckie •.vlęzienie przy ull~y
Znm"kowej pękało w
szwach. wypełnione akowcami, barcenami z Szarych
S-.:eregów, wrogami
k.l.asowymi, a było to pojęcie nnder pojemne. To mógt być
kai.dy, kto słuchaJ Rudla
Wolna Europa i katdy, kt-o sl~
śmiał z politycznego dowcipu.
Na tym tle rozgrywały się
losy grupy dziewczyn i en/_).
paków, zwieńczone procesJ(ll
w 1953 roku.
Nie wysadzili tego ponmlko,
zaledwie mieli taki l..l!illi:lf.
Jednllk sądzeni byli za r.bl·odniuy czyn, ~ bylo ~odne z.

~~!~~~: p~tnM~~n:taJ~f:k"i

Wracajmy do spraw syryjskkh. Otóż: powiedzmy, te polski kontyngent ma charakter
logistyczny. To wojskowy termin, który omacza. iż polskie
misje (POLLOG). zajmują sir:
kwatermlstn.:ostwe-m,
uaopa-

swoją

wolność

w

195!;1

roku, pouc~:any przez szeaC
lat ,.reedukacji", te .,władza
lud-owa, to nie kubeł wody i
lak łatwo wylać .się nie da".
Rzeczywiście,
sporo jC'IiZC:te
musiało się zdar.tyC.
Trasa wędrówek lej mlO·
dzieży prmvadziła od
ulicY
Zamkowej w Kielcach, pn:cz
Wronki.
Rawicz,
Sztum,
Stnełce Opolskie, aż do katori.nic:zej pracy w kopalnfacll.
Osobliwa turystyka Witolda
Całki,
Janusza
Chodnik:cwicm, Mariana Kanl' An-

drzejn Kutnura, Jana Ludwisiaka. Jerzego Latasłcwic.ta,
Edmunda MaJchrOWJC'Za, Reginy Pielrzyk, Henryka Sobiera;skicgo, Zofii Szymańskiej i
KrZY!Ztofi'l WojcleChQW>kll~go.
W maju tet;:o roku spolkali
się p1erw~lY ra1 Od procesu - pn:ed tYm właśnie JWmnlkiem Nie wszyscy CzęśC Q-o
des:tla na Ulws-ze. Martan K.lsza umierał w npltalu Zr;;.
bill .robie ~ovtedy zblotowq !'ltogrurię; on
pami;Jtkę
Nie
prz.cczuwall nawet, ie :t.a parę mtesu;-cy
tnia!to spokoJnie, godnie, IJ.(Jr !ajerwerl,u,
pr1enle<le ten .. tch" pomnik t
centrum - w miejsce, gdt.le
wspomnienia me otwlerajq
Jqtrz.ących rnn, nie budzą upiorów
17 wr:reśn:a 1900 raku, w
poniedziałkowe
przedpolutl·
nie, staną po raz
ostatni
przed kielcekim
pommkiem
osobliwej wdzi~cz.ności. Odczytają raz jeszcze: ,.Cześć i
chwała
bohaterom, *olntcnom Armil Czerwonej, wyzwolicielom m asta Kielce",
wr~dnla

17

1939

roku

ln

•ama ann.+a - bez wypowu~
d~:enla wojny, lamląc
w~:r.el
kie cywl/iz.owanc konwencje
i układy wtargnęła
na
wschodnie kresy n Rzeczypospolitej, u~t.alaj.'jc na B•Jgu haniebną ,.granicę przyjaini" mlę.d:~.~· Zw.ązkicm R;;ł
dzlcckim l III Rzeszą Hitler:t .
DokonaJ się c:twn:rty rozbi.ór
Polskl
Wl~c
ten
pomnik
wdzlt:czności urąt;nl
!aktom,
drwiJ z narndu
A przecież !Jrawd~ jt!st l te,
te w \ym właśnie m~t>jscu, w
mrofny, styczniowy P'Jrnnek
1945 roku dopalały si~ uczMki młodz.iutlde~o czoJgisly clllopnka t Ukrolny, przy~
g:nanĘ>gn tutaj przez okrutny
los 1 prawdą jest, te 14
cz.erwc3 tego roku w md!Ę>jQ
cym uoale umarł Marian Ka~
«:I!A,
wynhtcwn.)' w{~:z!eJL'l~
tułaczką, niedoszły zamachnwiec na pomnik. Obydwaj
nif'C.b

wre~tt.ie

w pokolu

fJdflOCZ.Ywąją

-

JAOWtGA KAROLCZAK

LasLO\Va. Bolttwtl, Nietnawojowlc. Solct.y, Lelowic, Grl.lsr.own, Nadwwą, Czu,.z.owa i
P•ecwuóg.
Cal:1 ~leć Uvbr)ch dróg z.bu::lowull wte.dy Jud:.:.ie. f )CSlCle
dtl<;laj co ,t-atl\l pnmiętaj'q
jaka 10 t;id.,!lf:-, S·.vięto były,
~;ciy pnez s;:mfn~
pncjccl1a!
p;c:-w~ty autobu;; z Krako~>~.•il, ~

ko~~~~~~.~o;,.,?;'!:~=.
kt~~~~~~l· :i!fu?ere~~~Jf- ~~z~~dy{;~~~le ś~~=~~!. -~~· ~~~~:.:~a.
tai! 11.'\(!d~· b>!łdet}- k\\.IRJ.Ó'N
Są . tó Wa:i.ne ~aktYwa'
pu b· Umu! . -woj.-klego" chle-

-n..

.~';{ ~- ~~~~~· tei

okaiaC:
do
.1\Hre.d
:t!'acba- opo\\'htdaPłc thi o
eh dwu ·'Sf.'lknch lat ~amO
;d&l~o;efpne~zlości Paie"c:.ui• ~ wielk_q. c~ tymf\ i riiejako
il~lł'a~Ji Pl""-rpomnial. jak
w da'llmyc_b ·trqdzlestYch
\;;ch -~ dUe~ _na . ich poc-~t• mote

śmu:lle

się~;anie

!IU:~ch· d&!wind<'z.eń .

~ ~~;~j~~~c~~HJl.~ :;1~ ~=
~a

:-niala ~wojiJ .....koz.<:_':, w
:'!'CJ za:nyłtml-l ·liwli m!cJ-·co~

w . !!l

~·~e:~~~!~:~~ \~~~~~d~~~

•.. Ale W-1!)01Tinlnl tei. o Ju-

ll•e "R:;rd7-iel!:-

ktćr}

d7,\'ś• tu•

·~~~r~~~~a~~;~1e-w=:~. t;;~

b;~

~aJi,~~- ~~~te 1{~:~1a ~~t·

do

Ą.v ,był ze ~~~·otego donQ.ś!'le~o

gl.osu. Po medz:elhej nn.ZY'.

J.a

~~~~~j';,a s~~~Jf:z:~~~k~St~~

nym murze i prawił Wsey_,to tjm _co bogkie. ale IÓW~
· ciici ca ce.a:r,.kie, ~:z:yli terin.
1y!a.~n>e
ua<.:z:e, '.l.o"1'\Póine. • a
wf1::c o potrzc-bi~ W!a"'ne) pr~
cy. dla w.>1..}-"Sikieh~ o budo"t\"te

~kim

~ogi

'która ... · a'Ut.obm;e-m PK,S

QQ~cis ~i:fy:z:._;tl~ ~ile_dy Pi\:
lecznit~ z KrakC'lwe.n. Do ta-- kie}:_o- · p(l\\"s.U!Chnegó "czyrlU
-t.~anęli wted~· lud:.Je z. Pnleez.G-łulJC:z:•>wa,- .Panli<:e:t,
Jiicy,

j po .. ~>~>"Ue:~: ...
Ludile w Palec.tmc~· nn~wią ~
d.:J>.\.;j, <i.e prz.cwodn.iez.ący
{;m.11adzkiej Rady

i>".'CLt:oJ:Jt'j

-NqrtHi.,wej {14 w l)

-·mią ł

z. d., l n .t ti ł. He ~ll:br>klegO
·.,e .;u i Uf'f,dy- tkwi w t-y<.:h
d·,o.•(tch

~iflwach.

Mute nuw)· f,;:Yli~lny
rt..'td

-J..'

Pal.eco~.n,cy

i

n•1wy

wójl.. Altrod MaHicha ...:.. . Uł
~lanu\\0:;!
a: ~ .a .):'1kby l.4k
~Nbre .W!I"!ltr i eio<wi;dcr..eniil-

,•u;!a-o<J

K~":eu wykon.,l5taC
~rniuy? . Mtua po~;ę a:~p~n«roć -na
je? Juko· dorildCł,<'l

'.\·. d-?i.a!nulu
w:nnll !!()
~1'\b\llc !'C

'ł'AI'.U.WSZ.

B A R'I'OSZ

.
W m:l,ju' t e10ti r O>I U :~:roblłi s>~i.Jie tu .-.cli IJO... ro l ~ieru zbiur-ow~
rntu~u!~ę.

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

i" a-t. J. Jung

SLOWO

STRON I\ G

LUDU
lttlułu!

wysokieh lol.ó• a nlada ~''= ~rowadrl~ w
proaty 1 }Hnoa.pacut.Y 'Jil>-

ltdan.!ł
~ll

Cmielowskie
"befsztyki"
dla Anelików

.Ob-

(pofralulowa.:: wySokieJ kond}'cji p. Wl•c:ftllt"mu f'Utacklemu.
lat 11 wiei~ culmonetml l

~~=u

lauy ,.Cm.elów"' kaf.a na
,toly (bq to p...-:.ecleł Ł&.~a
wy 1 ,erw»y) uutnnw:v
nych t~dblorców. Na)wa_f..nieJ re ryukl to Ang:.lia.
lrland:~. Wiochy,
Turelli
I-'ra.n<Ja, N•KWegla. Fiuland'-. Juca.•taw!a. l"o4ród
tych imroorlł!rOW kruchych

ru.~eh

:.a}<nują

J\udw:J, ml\t;_~t<r t.a.l<npou~
wać
~l·tknt
upodoban;
wy.!llpla.ne li~ kl..tll'erwk"lTJtami w ka!dym cahl l od
lat trcz.lł o;ob:e laierf.)' t. 1de'nly~lyrn

Wl.(IC"ełn

oortrowl~

wyal.IIWII łi!MmloOWłlnł
jako
lub•~unowa. 0\o przed . po.ęt.
outoma la~y. t. in.II'Piracjo maJ.,~&., 1dematc uUucl cna rotwoJu ayda 5-ultuuh•e&o m!:uta,
dyr<k'-r• Muuum Re.cto-nal~
,o, Wo}ciecha Koi.Uialla., don.łb
do t.bliknla. Pi:e l}'iko w celach towarayakich, aron• ludzi
uprawiaJących twór~
plu-

1.

(da n)

Padłe
zwierzęta

lyt:znlł.
...,.pt,tnłe

-do skupu

Nte tak dawno p~~•llany n111
na;z.ych lamach o kłopotach
rolui«Ow t ()ljllu.e)ą padirch
1-Wol't:t...łl

go•podlłł"llr.kh..
thllłOCY

W

Reji)IWWf!SO

Prtenb~IU

Pa:

.Bacutl!" w Kra-ko-

mlę!-no-..łl:a.łne

lht<U:Z. a takie
ty leJ l.btórkl.

w~

!

k6tiv

•l&dy Jecl·
1.a•rseatala

Pru~błębł..-liohł'a

rts.k

nie

p~p.JM•wanła

•ad.łlt~J'

W u-

llt:.dacll •lylfucyJnyrłl .
Za k\lo(ram dowlnionych
~wł< k
l.W'ierz.ęcych płaci 100
V fbytłlo l koo:e u *6rą) lub
t!WI 7J ~ '>kóry ocu trVJoeb
ch"ewna. P<nadlo J.a tr3fl~port
dl w«uaner.n oirOdka uty.
, h?.acy}ri&Jto płaci ;:s tys. Jta
t"''~ dnwler.lonet:o ~;urowca.
Prr.edsleborstwo ewarantuje l)fr.yjmO'\\anle padliny l
odl)l6r 'IUł'<"łWdw utyUr.aeyj.
twch (t:tcznte t. odpadami l
k"łćml) r. pt;tnkt6w r.biorcr.ych
n ra1.y w tygodulul l>łac~te
wl'dl"'( y,•yteJ podanych !!:lawek \Vład141 ~!nue powtony
natł'fnta~t u.t,.-udi'Ji~ :dłhtncu

(cwd

O 1,8 prac. w girę
C'.S.w..,

ł'r.ąal

,.,. la{ariDiol.k. ie
lic:I'Re

dxiłlsilęprz.eblcia

t .....a,...

l

hi

nad ..,,...
doakonallć

w

dla

&romapO"Q'..,_

dył"~l.Oł"a

w·e - Ji1.da Wawr•.
Dyrektor iłl.fortno~je. f.e ru:c?::.-wUc'e 3 .maorca br. "·lłn.J'
m•n• tb!órkc l.Włok a.w:err.ę
cych, gdył 1łle było zbytu na
m.,c:r.-

!Olo&ratl~a.

de;btl~w•t

ni• wz&lęd6w rn&cenuOw orn.
r.wrócenia na, si.ebl• uw~..:! mie-nkailców, słowem - chodzllu o
l_nte&taek:, klłlra prz;r.brpls ioM)'h.te)onalnlil !Of-mę ~J
,.Qr\lpJ' 10" od liczby UWi(ł&U•
J~ycłtJił autorów.

Pf"Udo.lęblvntwa

Prutv.·órcte(o

-n"\""'"

wr-

blldi

dołfOIIłlnlaml.
•att.tłlt, wzmocnić

nymi

SiatyJl7U-

«nr deta-

w ...

tt....

Z bit&icm

lat

amlenlal

aklad 1riJpy, ałe)ako
dce eceajl dokonali

po

sj.li
dr-o-

foło,(rdi-

V.:. :I" ::f~a~:o>...~~~
.awOj doroboelr:

~~

ponmuać.

akcentowa~ awo.M
. o-beocuoW
• mld-eie ortattb.oke lłane
•ylltawy.·.-pottullia.aulu•)lt,JJ!ertery, dyak~Yje l 1l~ld,y -prom.ollłoe tt.ie tylko w
najblii.atyrn,
ofirowlecklm irodowlaku ·twóret.oił- :r;.,..•IIIUO.Yeh z; 11111 autorów,
z ll\óryeh hic1}' pozoat.awal-..ier-

i

DY wl1110.ym

pnełl:onaolo•n

ar-

tJ'tł}'enym l realizowa ł wl-.y
prugram twóre2y, bowłem lf\l·
P' 11le wyatc-powlla Jak• for-

macja, kl.ól"rj ('Zionk-le •doi

młodości"

"Ogród

NA ~ak!~: ~(~:~5kn~
-

opublikowana

prt.e~ Wydawnictwa Radia i
Telcwl7.ji. Jest to pasjonUJilU
kronika dr.IejOw l w;;pół<:~
no'ci wielu miejsc na mapie

Pobld. :tWiązanych z mlodH-,
CI:\ SteComa Zeromskiego. Obn.erne fragmenty tej kslątld
byly kilka lat tomu drukowane w 04kinke.c:h na lamach
mlellęNnlka

podobieńatws

~Przemiomy".

ma(IUKtu

był

lflllnlfłll~m.

jej

Grupa była l póu..tlje cttwlrt.a dla twórOOw o .. 1"6tft[cowanylll sutu-'r- od pro(CIJon•llll.ów PO •nuotoró-w.
Tycll klllla MOw nie tylko

pnyhlli)'ć 1rupę,
alui.yć

!~U!vo'~!,.:~\
'da.wale.J,. a

.łytt~~ym.

nN

Ile takie po-

ch.aralr.t.cryatye-

':'

eUpo-.

:~~JPolud;~~

w,..UW'łl jeat

k.la-

praykladelll obdonal-

ne} płpet~lllCII ae .....yaUrinU
bollte&• pn.ed~wdęd• uletarni
l lnecblml: te drua•~ aa ni.e-

.,..«-

11

~!:e~ s':~ J. Sa".;,t~:!~r; ~==
&ral•k, ldóq pokanł ottrornne
piQtaa •&t87•ne
lwlory.ty«--

trocnt: r:cometQ"UJI~. ntaU.f'tilWO UPI"rMnlawal
l'a.cleUR SilJ'pOW"IIrl, ma ..,olc-h
twojakie
llie,

lldfte

11cloł"ator6w Talieucz Ku~
r~y allwa{"('ko; DO eół.,

~~~(S~~it~~_: ~m~!~lt.,i'!:~
dl!iłwi&daenl

tbtGcrafley, auiCJn,. Ut•n.ln,nld'-malart.e';
-wórOY"net~

Z prae ~wkltlych
Lacr}'K$W}'Ch IUUtiC:h Ja•i

w,.--. .

:~::t~~.!k~:Ó7::t,~o:~

ka:

wołPO

Ił

bowiem qdzit,

blemu nie d&~lr:r.eiono w
nie-J. t tle m111i wO rcnwi
wldnfe on,
chroc
u.koly noe 1ą mu pod!
Rot.woJtA
~>ię
wi~
m
wo~ przjęcla nkól na
Jj:loi"UJd()wq w~. ~
w ~wie, by w cu'"le.

wat

=~~r::e~~.: ~~:be'~
!;:i't.rl'~.sa:• J:r,.:::~~ iubile•no••
l~~

paauJe- ws.:cel;~ej materii
~nie, tu
PMło
mlmJ'
cło czynkoMa c lnlre<lieH}aml o
doić
)JI"lft:l.et vóiDic:owanyda
t.namlon-.cb ble•ło6d
ale to
pn«ieł 1111luralne l muai b}'t
widocJH, IdY •bok dołwiW
cz.onyctr. 1 utytulowan}'ch uwodowo6w w~pu)a · aut.orę-, dla
któey ell malamwo jrst wte.llriJ
p.nj11, dl• kt6t"ej wyllrada si~
c:hwole a dOUIOw)'<"łi ujęć, ale
Miw nie powinno z l}'ch atów
W.Yfttlrat, •~ 1r1nica mięch:y
("r.a.j

lett"'Y:z;ny, Sandomlt'ruczy:zny
l ~clltt'iil rewelacyjne
t.d}ęcln

Ciekawe. -

Cllł!łr.a

ll(rupt u

1N"'ł-"

~~Q~~=~"re-:~-:an.:::.
~Y

IfaA, idJ'

teł

q.luu}'l U( aa WJ'kłJI,

ale
IdY

kułłune l art}'SlCHU wiłlit n-ea."na Me Jak aaJcof"R'i. Jubilatom wice tyayC WJ'JN\d•. •by
lm &pnJ'.łaJY Mu.ay, a pnyq.106ć jawiła ln1 a,. w baiwach
nie den.tic:jlącłl, nltH pr-usz-

1<1«. Najlepeuco.

Jl>ltlZY

Jł.\Nlłll.L

pasja l ur.dolnieola dt.icnnlknn:a--t"eportaiyllł.y,

doci~t

cz.asów

który potrafi

ł ub.rzeń :t
d:~wnych -ł nowych,

do ludti

twor:11c w<>paniale blrwne o..braey pol,lrlej neceywi..t.ołcl",

archiwalne i w-.pól-

c~.~e~n~.

Kielce.
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na l ra.le WUaiiWk• - JaYo.ranla - \\Unlhvlla, ollu~tWI .M km,
• Wu'fJFf;y nolawa lt "blc pyta11ie ny W1łHy r. ,,..,., BralOyMI
jHI.t'"Cr. ru uMwaćllli, łc ptolrefl JdthJł na t"'...l l W)'pntdlł 11ol~rr. 11.)'Wil• HlF.C'.tYSLA \\ A KAilLO\\ ICZA, . . llłłiri'IS aha.

Trochę dobrego
tenisa ...

WLO::~~~OWA

Ib.~

•U,.U~

flWUI.a

l

łi·'IIAJ

P'C'""tiO- - td,
, prae• C'ala dobę!

MOC'

~

w . . .&.

............ ~e...~e,.

ollłfJ' C'II

...o,.
mał'el'hłl
USA, L 11, l

DYZ;UC'I APTii:ll

•Jienyd•l-

łl·l'--1

-

IS. •,I1MI1La.

-

ale też dostał "malucha"

llOK~~~IC
,.P~I•'~"

jest ..,_lt).'l" -

łf.JIIIllłlt.

Mt

t••»
••n••lr~t
• -••· ..
__ ,. ....
_.q ...., ............
.
r.(ete•._

"'-

-ad. Ul~.

== iJ1tsar~ '~:~:'!

";E:{f~:rje•

1 ••L

0\'"ZURUJĄCA:

APTEKA

pol.

l. lt. •. lL ,. lł•111bo 11" , •••• t f l l l,
,
.al'" niCHynne.

Tomasz

11, IJ8A,1. lS, l · 1f Ib.
Ap1~ '

IJ ..

. L " - 1 łllt.
EOKLU8 IIIWQ'IlOJ'

Pl-" .,So.I.Pf!fallna·• l. l:l. •· 11, 14. l ......

"-•

,.%ab6}ua ltnN\M -

,. Woa..M" -

·sport

~

S&Aa2.'1'S& O
& l NA

III: I . L C lll

SliT MOWY
t"-T· UL ..
tfi>IU...:..U- t..ralt 'Cmu"..

..r

DYZ.UłłNA

J~n.3'

11:_...,

Ud. ft~..-,.

-

Gru1on flcl-

Z
•

różn ych

a ren

P1ra AZS Polil~hnika W t()(:ław. Ct>ury Ballrkl, Atlam

t.mard:r.iluilrł,

finiuowi w o,la~ni('j, 5 ~Ji
Wrnleju ot •artc1o par brydzowych m1•·
tT'ZOIIlW jwlala w Cenewie wywalcxyla bfii.J:OWY medal.
Tytuł mlstn:oW11kl w open par wywalcryll w znaleonlitym
&tylu bry4iyłd l Rio de J~.nelro, ubleclor~l mlstl'towte
łwlat.a. (mobywey Bermud• Bowl w Australii) w dtladzłe
teamu Urazy\11 - Oabr~l Cloa&M l Ma«"CUO Brr.aea. Wypnedxlli wlt"ł'mistnowtlrt~ p...ę - Amer.rkan6w Pdcrr. N•IY l
llllpha lhtu 11 o ponad 21 P'f;l.
• w aobot~ w Wiedniu oaloszona wstała oficjalnic dymisji
tri!'Tiera rep~zentaejl plłkar~kiej Au.strli - J-!• lllckerabul"'a. Z;akomunllcowano o n~j po spotlcaalu 1.11nt~waneco
z pr~:tydentem awlli<~Ckle) (ederacji pilkanklej - lkppa MaMroWanlowej

d:tir.;kl

f inału

w~panl1łemu

hartc.nl. Nast~:"~ ll l~ker~ber1~ra zo~t<~ł rni<~nowany tn:mtr narodowej repr~zl!nlno::Ji .,do lat 21", Alfrtol ltlril

• W Blilku odb~·l 1!ę ll•laf'llki w)'Ś4'IJ wrtuaoew a pu• har
Marlallr. liepal). w ktłtrynł obok koJarzy ••:re fltltlOWł>li ltO&tcąc,. na K!elecc:zyttlltt :r.awod>\icy Hall)' l<lł & Ryci. W (ro'lie
uwodnlków do 49 Jat :r.wycld:yl ,\n,.ruj Kahtik• 1 l"•blanlc,
nalomint w &rupia powyit'j 40 l11t wygrai łlc.~tryk JatUOn<'ll
(KTC). p~ AramiRJD Ałam-nrm 1 \\k•IL~ .. ,. Bc11•••••1m
(obloj Ballyk). W jrid;de htdywiduai~Wj na C'Zalil DIJW$UY 11yl
Jl''lll'aio>nlj u.unaw (Ba)tyk.).
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Klasa

międzyo kręgowa

M•u•l-lae

Cl\tll!.lft•~

L1••co

Lub.

J....OW
1 O (O·ot

Bocluntyft

-

Shol

Zelołl

11

SW

1:1(1:Cft

i-"

c..,,...., -

1!1-.,..1

o ... ~•..,

Slot .._.

Dorbo •-•

05(0·1)
N,.J.. r,~oc.o

.. -

O<lic rS~

-Słot,oHl•

-a.n.qi:J (0:1)
M~oleheoa

.....

lt...tlol- Sitw ,St.,.octo.

ł·Jjl;1)

No-0>1...,
ł:ł

CD'n

ICołotUe-

-

C..-

SLOWO

Jearhlm

NU"Int

LUDU

U alapł'Dio.

l Ze-

Den Ja.~to.ula
dwaj p.,;cy
:za".od•oWI
łwae-tnl<'

ko1Hr·

&11~
w
kl ... yctnYID
wyki& 1 param -· Trvfeo
IJarF<'hl !M kml. klóry M·
b")1 .r,. w aooot.ę w Tl"e'll.to.
['niiU:-.1 :zajęli drua~e mlł'j).o."e
t
o IO.,.·kund l••r.tym od zWy('ll,;l.I'ÓW, k•lf•
(i•lu {Rł'Nl i r•n~oa C.rllco·
u (II."Jandouł. WyJUli oni

•PU.ll

,.:,.•~u;.~~W: ::r~~'7w:"en.::!~:li!!;.ru:o__•·ę<'•l.""-..l~l<i ~~if!''",t~

C"F.,.",

od

e

7.-llll~tłllle ~.r•wl~ -

Po~u.ll

l:tl (l:t).

ł.

led>;o-11..00<•0
Odro- 06rnok

Sl;lon- Stoi SW
'N'Idoew- 1"91ell...,;o
Zogł'l"• W- Kor-o

Slo•ko-I"ORolo
l,

SW

a. llol4o•

u.

I S. !IIlołar
11. Z.rh;łne

t

t

U
11

u-

1

-

KOKONA 1;1

~~bi~~f:C~i

~~

1)09rzed.nlmi
m(!<C'Qml wyR.Ii na sted100 w•l·
bn.yakieco Za.JII:bl• ldelezanle.
.,J.enonyC'II •l•11t wsulto.re

011

•••Je
.,...,.,.••••• paolp•r~.~~•k•·
wali ebrenle "711ill•

~•l:nwol',..te".·ai r-.spMane •Ił:
mioi'IJ wenraj . .brł'J• llllia la
ł'ł'llol'n Milł«llęU.P• lraeeb lo.a-

ZA TYDZIEŃ

lrjllyc-h

• W ml!nu o m:alrt011hoo II
111 nilkarre Karaay poOejmujll
u wtunym •tadlonlr Stal Rt.e.
ąiiw

(~t~l-r.!a,

Aodl. 12)

Pfzy zielonych

WuoraJ taloaucurowaly mis·
&rzowskl•
ro:z:trywlcl
1t'1poł.1
dr~11•1'J 1111.1 lenia stoloweao. W
z•·11Uu z rttHI•n•:zacJ• w leJ
klute marny tern d pJ~ zes.
potl<'lw dwa kobtl'l'ł' AZS l Kełol'jars ~ K. lr l)r•~ tt'Z? metkił! ... Dr•' U l BllnJ[etyk
1
na.tnml a o rl: Ocrcxh;k l c.·ó}-

""

W lli•'fWUf'j rund.r.ie donlado
SP<ltka6 drrbo-

111\.ar.·•uJ'łCTrb

wyc-h mie<i-'Y DUłYlUt «~pota
mi. Trt<;~l~ jednak pnnna~ ~
f•~~o- .. ryl"t nic ~a ...-ll!'dll l O<ln:ci'l
11'('\0iol' :CW,VCt:MIOo•.
e W K• lcadl KelrJ•n. fl<ldf'j.
\ZS Klt< ltt. Zwy<:1~1!)'1Y
ak:tdNUirtki ID~ zdC'rvdrnaa!lol'
cl)ruj;t,· um•eJ•tn .. ~trai
nad
r_v ..·alkatni o.:o o tob•t rnat'
... tęk•lt d~w·J.dC'u.•me :zdobyte
I)Ude•u kijku snn,.ów w ll 1,
d~e
lknoanl.nkowl nie m'l~n•
hvl• o•IIIIÓWił amb\('jl_ 1 mrnl(l
WJ~•k•C!'It'l w.l'ul'ku nil'k\Orol' a:r•
mlah ••• •.IJ nn:ehlc( P 1111k~V
• •kobyl_.· Kamil• M allnoi' \Uik a 3

w~lt

paratlo.arłl
pnec-wata-..łót

KN"ena

'11&'11~

ł

W1•·ait'S)'Ia jakił' ""'""' pu111o.t.
Spotkanie pnebrrcało
pod
dyktando l:os-pod•n:y,
którzy
ebyba ju.r. pr:r.ed
plcorw..zym

W ebl• w meczu rew•niowym.

W !iO mlniK'Ie ery crepod•n.e
pneprowiCWh akbd114
akek.
(li! byl Jut beuaclDy,
)ednak polk~ zd.Ukc- do -'•tki 1 linii br•mkoweJ wybiU .,..
broi•cy.
Koclt"Zanlr a ~tiK'I l radoiel~
pras)f:h kantowy c•ou.dell:
d~C'JO. Nic r•z przcc'iet łrldlł
JO('Chowe hramkt. 'l')m ruem do
konu ud;~to
tm •ut udaowić
e.r.y.tte konto.

1)1) lo.~rej

*'

1: t, S, !1,

Malllcf•l~na
S•ymura
lłem ba 2, Ma.IIJIII'Uła

\,

E ..-.

Kulejew -

~.debl~ Bomba Ssy m•ra ,
Melin ~"'·11 k1
M•l•enah
Kbr b - P') 1 - dl• AZS oru
Krna ta Geltw~!! dla Kolejeru.

lika

W Radomiu

...

F..a t rlelylil u-

1~&1

rt'łerwom pief"WRRllaowtl
Ur••l 1:1ł ale w druiynia me·

talow('6w ucrall tak" uwodniC'y z PlerwRl'j druhny. Punk·
ty dla Broni· J>l~wliaak l 4 Grn••rnylo. Z. Bulo.alskJ 2 Ka<o~oai
Miyk 1 d~l On.t-IJ•rnyk Ple,.liiskll
CI Trudnł:''o rywa:a mie l dt'·
"<l•tuJ4C'Y w 11 lldzr ~ radrt l k
G rli)ol'e. Zmot'rzy l się cm 'wlw em
7 I'•Aoł>ill Slt<dlol'e. która ma n1
swoim konne wyl>lł'P1 w llk.traklUlł!. Gok.e bvli
wyrainil'
1L'p
l av.·ve:o;-l,vll pouJpoocla..
16\l 7 Gr6,1<·a lO :t.
Punkly dla O~rodnika tdobyli
\\ ajł'lol'rh łłfnk••nkl !. OTIIll Zbi•·

JD.24.

(1_9)

I.Ó

WC'IOU)

BtiJrlłd
dl•
Budowl•nych:
Knll. 1--1, •icht. ......._ Sulu
~t. Slr•ł

.....

1-J, BlpJ t-t. Be-

ru.hiaka ......: ..-..

Latkewslila

Tylkl) w pler-..:rym spoUI:anlu
ldr!oallld nawl,uły r6wll0ł'ttd·
1111 walkę
t u.polł'tn
JKS,
wzmoeoioo.1m dwiema uwodnll:l.lilanli raddeekiml. Doplł!ro w
~\at.Dleh 10 mlnutacb COIJ)Odynle upewniły tobie z:wycleałwo.
\VI"UiraJ od ~lku t.deocyd.,..
wana pr.r.ewat• Jaroał•wl•ntk,
kt6te jut do pr.r.rrwy rou\fZ.11•

"1'.!..,1M~n~~ ::,.er:.,~

~

:g ~-:.wk•

s. ....w

_ .W

Z\KI, \OY 1'11-KAR I) K I R
Zr.!lll'"' 11 : oł:t, 1:1, ::!,t::. 1:!,
Z: l, ,, l , t: O, :;!, 1:1, !:1,
1: 1,1 : 1.

• . ·-·"''""'
J. MllS L»blh•

6. IUDOWI.AHI
1. AZS

«••O.
. _..... ,_...,

u, ..

:• :' ,~:::
::
......
• '
••
ł l

•s- ..

111-ltt
.._.111

ł l
.._, ..
......
,u

n~c:kf•

~:..;:rt::Y :~c~~l:r-~Jt"~l:
l'ln•tw ralalo.i

w

wyiriJ[aC'h
nmw hadewyth.. Tylko prut
kr611u ~.. łwie<:ilo
słońce.
półniej C'O chwilę kropil des~r~
W wykla:u kluy E-e Uormu1• ••Mondi•lMI na llo::utek III•·
kleJ na.,.;enchnl.
łf;'d:z:.iowl<~"
pn:erwaH rywalizacJę,
Jd.Yi
MmM"hod• tańctvlr n• ..t'&ld•. Sktu.. tolcowa.,o kirrnwców
POc 12 okratC'niarh W wyklIN umoehrodów •oorto.,·.reh o

~i~~n",·.-d~:.... ~ 6~.:l. 'fi!fc;
. Y.!~:~
1

rywllln:acjc. d:csza
byl Lłl dl•h
n .. rdze ol•l•nol' pejC'c-hal Ta'"#'łl. K ruk«~"..,kl. UOrJ· j"'olt't.r
.-.-.. OOII'Iirrddl, li • a ldy cfo
rt..tOwto.l mlo4)t<h. ut.llatnian yC'b ll.lol'r•"".;"·- Ma
nan.sc
-.••b".r •l~abtr~lw• l'olakl. j ri.ll 111 .,.talnitJ rliml11•·
dl w l'nnanlu p ajrdd<!' lalr;
Jato.,., h.lrl ••rh l f)r1C'cf dwaJ)l'>.erw•~

m• tycednla!DI w Terua.lu,
AtrakąjDokl ryw•liutjl
na
tone w M1ftld•ncj Gón:e do-dali klrrowe.1 .r. Litwy, tctOn:y
atartowall !en"~' pou knn·
kurs..--m. Jeden .r. LiLwlnów uzyłkal ju.t polakil l'«neję l
repretentuje barwy Rzemoril·
nika WII'UIW8. Co bed:z:le. jak
jel(l ll:ollfdty 11lartowat Lędli
w mistrZOIJ\.wacb
Pol&kl na
rÓW'TIYCb pr•w•cht
W wyłdll!J formuły ._r.to.ndiał'' (kl ~ wiUole w·•J!t8ł
M.J.ntl•\łU Dalna..,.ku, • loe·
teł! lroltll• Alblnu i\łol'bjrJu·
oa, byl ltzed.
W w.1łeilliC'b etłtnln~«"Jfn.v"l\
:'dl' nie b7W tym ra:zJ:m vr<>les~ów 1 kl6tn1. ntkt nlki)J:<l
nie po8'lldzal o Sl()tł)11o'anit nl(ł
wLłklwyeh dl!lal'l czy POcd~et
poiOw w UtnOt'hodadl.
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nl ev. Mufa,.,.kl 1.

l'l'31

(l; Ił).

N 5Qcr- MICS lublift ' ' ' " l

U. SS • .U

KIEt..Cr. Nlr mieli

u.

1r•l7 pUkarki rte&ne U 1111.
Zelipól: ldelecklcb Bluł•wlanyC'h
=ów cnl n• W.1}ridZił', t ym
n..r.em w JarNłew\u z t•mtejuym JK8. Nl~:tteły podopleune
tre-ner• a ynar•• Nlna-.itew•
s kifll• pon!blly dllrie lr;l)le.lne
poretki l :wel'ł rr~•J- urowa
konto punkt.owe. W 10botę kle\eunlrl
uleliT
I~Ynlom

'N'-wo n:l<l 1 1t.n, AZS Ktok'- AZS ICOI-;e• U~ l 1J1ll, hol.lcf

11 : 4, li,SI.U.4ł,48

faworytów
e

wodliell 1\ę w roll
zwyct.:tców. tto .. k_nw•
neczywu•li)Jć okaule lUli lt1)1a
ad•
DIJC!Il.A8, Tyl)l::l) dWUkrólnie Z..•
ct.:bie powdnie :r.acrozilo bumee OUa 1("("7 llt.l nz me zdoIlila co poKona~.
Oo4ele lmJ)I)now•ll ambit')\,
.:nU ot,arnw, duto bWcall. •
kiedy
n;~dauala
aię okazJa,
kontnlakowali.
Podobal
•ę
IWIUJ:t'lllo ptetowity L•t.i'l'lllte•

TOTO LOTRK

stołach

Zwycięstwa

mnwał

J.'ijar-

ym skladzle

...

tU~hlk

W z:c5po:e lde!ec-lrlm podobali
lilię M. Pny bybłll l Luber"'kl
w
aobolQ oru 'J'ł•nrUid l

fiWI~kicnt

' u
: ~ !::: 1•. •
ł

!ui
nic-po..

prowad:zlla

dekont"-"ntrarjl ~n•·l·
niecv t.nlwelo•·•l!

cołcie
.tratę.

la. te

passę porażek ~~. ~~!k=:. .

lik,

11........

Koro~~•

\rt~bna
lę

ZA(ll, f;IJlR WALBH7,)'CU

kobtyil Cod 68 mln.

": l\·1

podobnie, bowlem "' 5 1 n•·

25:19. jednak

Ił-!!

SQlitiowal n. Bertla(11all. x Potoarua. Widdw l ty ..
Korl)na: Gil - &picc• 1 GIW•
lik, Bartkowskl. woJtuhu..lr.J -

IJ-1
\J...

był

nurie

Przerwali

łcO

't u" n-•t

,

mówi sa111 u a!l'hiłl, • drua:a
Jeco połowa to IJ\.111 pocro-u -

le-g{lio:1:an tll.l!l. Wci.Oł'lj Q\Ołl<>

J•llk•..l• X Gol~f'm ~ CordeMm. Ob e te _pary pn:n ~•·
ły d7al8DI d"t-Jily •·k1ll\d1
i wuyatlo.o, ,,."~tr"lYCrltlo ale
tut prn-d mC'4

··~11
• 5-l%

•

nie pod kat~bm W'!'&iędt'rn.
Wynik
aobotnie~:o
moea1.1

~rkl! :,-::~r:~~ .r.iJ~,

•

&

Ellwarda Słrt~~Miy, kt6ny, mi•
TUO li: cbytnlo llę nla wyalt•ll,
pn..ew}"bDU ry1nla prakt.1t'%·

Trt~feo
narue·
ol1bvwal li.!! JU~ P') ret
?ł. "łl ud lU banito WTJ.lk'
mark~ w kohank!m Awl"~k·J

flt--11
, l-l
7 4-ł

podoplt'eaoym trenera

zecro:zl~

Wy~l

• '-.-u

&1""11.

H . Sial

n

Stoll:r -l:ok<h<r
5to"'blerh- 0WOO<i0

Owoodlo- l'... onlo
Mi.-<11- Hllt"'k 'N'-wo
I.Sł-'

u.r.e.-1•

U. kul""b

..
H

LIG .\

Sti...
•. """"*'

•
•
•

lł.~lo.

Ch~ wyniki
Obu apotkail,
IJZ('7.~ólnle do praetw)', auceru·
~ w.1r6wnan11 walkQ na pukle~
e!r, lo )edn•k wytaołć klei·
('Uf!. w
obu apotkenl•th uie
podlesala dys1uuł!. Go&de, choC
w:zmoenlenl dw6Jk' z,twodnlk6w
rad:z.ieck'tb, nie byli w 1\.anie

zwycięstwa

rt'~ull•tl'm

dl<

•• ••l u-•
11-11
••
1-.
• 1 11-14

Z.wi.wa

7. COinoik
L LK ..
l. O UnttM•

- C.r.t'rw\e-e t:l rnin.;
Gc:bur• 32. •mob6)en
46, Jutko..-lak
6t TI"UC:iak Uf . .lakWrewiez 77
min. lk•rlly). Wl4.r.6w 1 t.1L
• IK S I..Uic- \\ bob Krak4wl:l(l:l).
OJ.lubh111ki 75 mm.
(karn.11.
WodWw l~

..rnobój(ou

1-'

1111!-5
l itH-te

5. 1łutnoto.

~.«Ił
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11.!

I I I U- i

S. Włl>i•
lr'-'-~1

...

Lech -

31.

11:11-ł

• • • ~c-L.

!. K•l•w~ ~

Geraik

O krok

l 52.:19. co da1.nAkofll.illl
pr:z:I'Ci(\tllł
SO.:IIłS km na c<.KI.r.m~:. Lf-r h
Pl»r•·kl .,.. pan:e u ~waJ·
f'•rl·rn . rani Ham hllol'fol'm u,i-'11 l mle~. tnc11e do
zwyc•ęt<;'6w l rflln i 3 ee'r.

z
to

e Kuł'h Cbon.ew 7..».brnl:l.
Wid«<W 11 ty,,

.t ..... .,.błlt:KJ1411d", pek•••ll ••l .....,...
MJH i Le,niu w ..Mt~ a:tł (IS:łtl .....
Ker aa a : S."I.Uto.t, W.jdak - M .
4--1, Lyi 1-1, 'J'I•n y6.JILI S--7, \\tbłe
1-J. L•lwrrc:ll.ł 11-J, Walewice ~1 ,

J . \\Ula
~
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4..\\,...,n.tlr
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z.

....... S&.
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