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"łby

l to

lepszy?

WyiJorcze
notowania

,,·~~·

;al

......". •.

łt Jtł'W..

'rlr'lfpeod-Lew CBO!ł
na 1-ec:ha Walt"ł. a
oa Tad•••n Ma,•IKipewlada,J&.t ~n;ę~
dl"J 11 a 11 .,.fdlltmlka ••
py(a~tlf', ktltr)' " niell ..__...rlę.
h w Wl'łlttt·uh pn• nłołf'
nlu, k t7lke oni tthlf'PiibJ'
alt • unad •rn)'dł'f'k\ ~ate-
rulac l w ~Pfi\YII'daf •• pyt.anlc. kto b1lf\1' h•"""""'" ~trf'l1dc!Ołł'ro- ł5 OrftC' an .. lrto..-.nyct- ltłwlaiii"''YIIl łf' T "'-·
lltWirt"l a U orac. - łe L.
,.U.W"iłe

łl

•r~.

W"IH-kłt-''

,,,~

Wycawało się, że

to

Prezydent Jaruzelski

niemożliwe

nie

Do Europy
bez wiz?

kandydował
W...bec nad.yt.nych do lk-1-

we-deru te;ecram6w t li.atów
:r.aw:eraj~ych uutanie l ~
parCie dla kandydatury W<+
decha Ja.t\lUbkleco w WIWJiłcych. 1ię wyborach pruydencll::ch. lnł'ormu)ę. k' p~
zydent me bTll1 ł nie b.er.r;e

To zbrodnia
przeciw

Lędzie

uwa~ę

pod

takiej

e~ntual·

n'llic~.

lu~zkości ...

WOJC'ec.h Jarur.ebiH WTf'ab

je-dnak: \Crdec:Me pod~ ękow.t
n!a Ul lwmułoware w u,tach
wyuzy nacunku l Pn.tJdn• dia jt>g., osoby.

\"'alf''"-

Jł'•l•f\11"

$i prOC".,••,..

(:an.,.rh WVf'fl'łrt., ~:oto ..ol!ł • ·
Uf'SI111M'"ftla ,,. akelf' W}'bnr-

mm.

CPAPl

ałęsa

Le cli

zgłoszony
Sl.lab •n·b...-ny Lfth. Wa-

~,

dott.;t.n-qł

Pou ... tw"-·ej

~10raJ

Karnhjl

do
Wy•

doluuncnt-, nte:z.bod-

bott~)

ne do urf'jestrowana
wudn~e&.ąt"ellO!

pne-

~Soh darnokl'"

Jako Und!"data na pret.•df'n.ta
Z.:lf');i:tf'n:f z:<>rtllo~r
tł' pod['l\•arn. ponad
o6ł mitlona w7b··rt6W. N f' M
t4
wn.:rtlktt ['1Ni!HI1 .rrbrane w

kraju.

wd do .War. u· p»~!
pnw.edt.lał rto·Nltor poc:ncu W
• Wau:e". na uojaco. Prf"l•.er
11"~->·w-1 lię rrncP:11m!. o:-et""t7•~m ł b•~l)at:a
SI)Orto;orowa-

la

f1rma!

-

upytat

~

chw~Hi•·-e rt'por~~1".

lelJ

Czy zjednoczenie Niemiec
jest korzystne dla Polski
Cl..'f zjcdnocz..n:e RFN l
NRD je-ł.t kon,ulr:e ci.• Pol'kl! - mpylal mr<.>d~:lt BJCan:& OtJinil Public.:.nej PR t
TV 8 1 t b~ .. ni<!t'll1 t~-d:.ltl'l
po z.Jed:nc~nlu N;•m'~ Zdt'crłowon e l.lk -- ®Joatlo S
proc. ro.spo01deulów
Ract.A:j

if'pr:c. ~ ~';~b:~,~~ł' ~: =
2

16pr1JC.

W PvrSwnaniu & ro.n:I-łh:tn r.
mon!a br. anncUlie
wuo•la
&r'Upa O~Ób UUJ&j:~CyCh

nQC.:.c!l;e N.emiN

w

:.jl'd-

k.lrt..'l tne

cil.a
Pt~bkt
(byto o
tym
wUwctas p~;dc~nanych }cdy-

Gdtie l ł.led, odbędtie
"l'Pmldoi młenio kofrlu·
nolnego w ICieh;athł Jestem
tointer uow~:~nf '''"
pneto"
giem, o boję ~~. te ił\fortno·
tjo o ie:go terminia {Oł!D"i•
padano •
ostat niej
thw•!l.
ChJba pnr1no poni, io t.o•iaj 5PfOwJ nie mołno 1olot·
wlot w
połplethu- •e
wqtpl•oicl tgłoł·l nou cryte~r~ik l K1ek, Wie1low B
•

się

nleo 13 prQie. U.P)'lanyeh). nacb.l ~lak pnewaia WJTil~
no? J)ł'u.-konanlt, _ile polaeu-rne
obu J)<ll\.,~w n:em~e'o<!ch jee.l
t! lA na ;u~o k:uju nicil:orl.)'~t
z,e..
!lS pr.JC. f't"S"pc.ndent\Jw OBOP

k•t obecnie zdania, 1e &jedN -~cy bl:d~ rac::.ej
st.anow~ły r.agroien'e dla pol.J-kich r,r<U"~ic, a. ll p:-oe. Jed
(lt:t<:lumanych, l:e b<;dLie Ł:lk
zdccyd"v•,młe. 28 pr<JC. zapyt:lt<)Cil. pnec~wo:e, uw01b., U
poJ:.cwne N~ey rac:.;.el n;e
~d:'l
~;łd.,oWi.ly
f!rotby dl:t
grctn:e na.."'U"golr:raju.
!lOC':otl!'

..
61

•·
lo

~~ndfu0 1JP~~:g. P';:',~~,.,~~
~~fl~ 11a~!k.e'Ja!=::d n!"·~~\~
nię

\1

komltjl ltody MlejJklaJ.

do~HC~nych wr.roJ•em
cen tego
su•owco w wyniku k"Y~Y'U w re-

Zo\oti

PłH~ieJ

-

q!os;

pot-ily roport oprocowont przf!'r

Zarabiają

na kryzysie
ONZ l

CJło"'O"J pr~et bryt1j;.:Cl

forgodn. ~ ,.TM
lncloptll\dor.~ .
Zdonlem autorQ-w togo mp;,rtu.
ut~·my-Nonie

ł ę

ceny

baryłki

ropy no patiom e lO dolorów
prr.,no)l państwa>n O?EC l bo.
jam eł.s;M)rterom nie tneuonym "' tej argon JOC:.}i dodollto.
wy 6oeh6d w W)'SO""kl 1!54 trd
dolarów I'GCV!ie.

' ·.-~: 447-25 .',·

·· Dziś pytanie, .
jutro odpowiedź

l0-h"1t'ari'Wł!
~osp-cdarslwo
Wl! w5l Ka'ln6wlur. K~e:na

w wnJ

b:alostockom
P;dt%0\s <ipot!unia w B a tymsteku
upynn., Jo:an,-9rtU!t.a jak tl'\
a:c dz!f'J". te b'łdlle (JDI!cm
l :r.aJ"nrt.Jc s!t akl~wnie thJala!n~'~"-1.
pol\lvnrĄ
u't,nj ..

mds ~·

i??Jentre ,. • ' -i-

Tęskno

01'1

wytlow:enie

no pnet.org wsrystlich lokal hon.ellowych l gołłoono
m'ez.nyc:h połołonych w bu·
dynkoch stonowTqqch wlol·
noit skc.rOu poństwo, 1 wy ..
Jqtld<!m tych, których dotJth·
c.ro~

no

ui,-tł.ownlcy

włosnr

mlenc.ret\

dołloMII

kolii adoptacji po-

do

cbJololnołc:l

handloweJ. Wrv ro ten, kto dcl

d~o~1e

le-t~c/1

pru.*~•

Jed-.ok łodn,c:h prolt·
dlo rotóg tltłepowycl\.

ZoónteresO'NOt\i' , W)p!łtdoiq
powin"" w no;blitnym nos.e
uwolń•e łledr,t pro,., bowie"'

- J:90dn••
dnl

pned

'l

pro-m - na 1

prratorglelft we
lokolnrth gotetoch
radiu podono I01ton'-

•UJstłi:ith

eror

:.':a'::t'A.o
wurtt.lch
wl04'fydt no

on.o ~~rml:',\o!

~otówak

Hcrtotfł·

wrsto·
(łłten)

N,e, n~~
OdllOW .~

prern.t>r

bJł

Rolnik z soc!aldemokracji
Komdyda\ r.a prnydenla l
r:un!ema
S'Jcialdem<-kUł'jl
R2aYpo-pol·.~f'j Pol ll::e; W:odJ:imu!•rr
C .mon.~II\"C~
JTiłl

łklwk<t ro metr kwadratowy. W prr,podku ttr..
pbw spd.,-w(:l'fC:h, moęsno---v-ęd·
hl'l.o.,kich, worl)'W"'ttTCh
l
rybrl,ch p:ojekt
prtewidl.lje
tobow:qzonie nowego wloie.cie'o do t<Kho.ot' o dotych·

erosowej br.anif. N·e

łebY"

mn:rn &ołe!cm.. a~ llto! 1: jelO ot.or~n;.a DO,.,·iedm.l :i-l"
l#! tr-·..·b::a.
r;e!l\!er
- il
um IHII d.

wyłuq

Pr~ew;duje

Dob.egojq końca proc. "od
pn,gwtowoniem nuegółowrch
1osod pn:eprowochenio
t~j
1ł.ompłikov.onej operacji. Pro·
jeU oprocow<H'ly pne1
res-

W. Brytanio, ZSRR , Chiny zo.
rob.ajq m•ll.:ndy doloró.., w po.
s•oa rw:ękuOl'l,.:h dochodó,. r
eksportu fOPY I'IO!b.ftj, spowo.

jonie

Pldła

-

(.'hę-~&krn

http://sbc.wbp.kielce.pl

le--.1 ...... "'-.t

'lt~ltatt-~

wz Jr::IWII.

\ rych

)ll.am

t»rdzo dnb•tw,e-rdit.ił

a •ndtł.,- -

CtaNl.ł'4'..Cl -

pomx mut

!!:drby

alb}'·11~

n'"

.ch

uet)'!llrto-

wat r C!Hp.')(IO<tłl-n:a A Ja
m ~mwet !'Uf' pttre. bo nie

ma:"D t ueao ~·• tak1e chybl l'l
IJO.~dant ....·o W401'0Wł' •k •-ntnt1·.o.·at }tdt>r
-t

~i":!= ·=~k';:!:&;,ł:h:,.~-

do dzikich

plaż ...

SLOWO

STRONA :1

Z kampanii
prezydenckiej
Ki('kd:a

Drlt'r::.~tura

Kra·

~~~!~~ełut.f<l=~~~

lll)mUniku.)e• .te ni~ jest
ugrupowaniem
pol!tyC:U\1"1"1.
a jeJ ludU lotetą raczej wspbl·
ne "'•artO!lcl kulturowe l C'!·
wUuac:yjne
Kom:tet z.oabf.l~ r~~.w::u.any
po wyborae
pr~lJ'dHita RP. Biuro klclMJn.-j
dele~~:atury mlekl
,.ię
PllY ul. R6wnej 12 m 2. w
sied'libie Klubu rntelltencjl
K"lołlckteJ l je1t 0~"'-arte c:odzif'T1n'e w aodzlmu::h 10- l 'i'.
.co

W

wojf'w6dz.twił'

kłtlf'Ckim

J)011.'slaly jui tolejoe deltlatury
Komitetu W)'borc:zrg.,
Tadcu-za Maz.owieckle&o m.in.
w KoiWdch. Bu1ku Zdroju,
Starac:howlca<:h
1 Ostrowcu
S1111iętoknyaltim. Koło Soc:jal·
der.ollradl RP w Wiślie:r

J)(*łanowUo fię rOl.Wf41uł. by
pop:era~
ltandydałury
Wk!dlimilłn:a
Clmo.uwic:u.

flie

l«-& ud'l.ielll J)Ciparc:J.a w 1111'!borac:" pn~denckidl T'Dde--

e

unowi

o-

Mnowiec.kkmu.

św.adu~le
w \eJ sprow1•
nadt-slał do k!elecldej deleptuJ')' pruwodn~Cz.:i!iC:Y
Koła
SdRP z. Wiślky, Wlc:;dUmien

Jaworski.

Pooiewał
Tadeu5z: Mnowiedti
jut jut olic}alnym,
:aartje!,rowanym kandydatt-m,
1llelf'Cka
delegatura mo.ie
pr:1,1jmować

dary

Pte.łlęint

na 1.w6j ra<"hunek: BS O.
K1eke nr 92&255-2J9921-13Z
-4. Osoby cywilne l prawne
•)a~ pnwo
odlic:zyl k11.'olę

darowiUl)' od podatku dochodoweao..
DfJepłura

K(IAUtekl

Wy~

bon:..eco Tadeuna M.u.owJ~t~t·
ll:;e:&o w Ostre..,cv Sw:c:toluz.ysltlm wydała Gśwladc:u
Di•. w ktOrym a.)'\amy m.in.:
" Najbh.b:r.ą

nasz;ym pral!lnłe
niom
i wyobraieniom lut
wl1}3 Polotti - pań.s'"'a praworutdne&:o
i
sprawledl;-

LUDU

w f:IO, •~łaj~ wuy•
)! irn Jeco obywatelom codne I
bupltnne •yde ltl6rlt z.
•ielkll koonkwenc:łl\, odpowiedz.ialnołc:llł 1 roz.w•n vr~zywl•tnia program T. Na:sOWiec:kilreo..
Poniewat d•
ł)"tbc'uso"'a
cbJałaln~
p.
T . . . . z.owleckle&o daJe nam
rętojmlę.
te •Polska b<:dUe
Pollkll•. JMcydowałlśmy się
uds)eli~ mu poparcia w kandydo.łan,u
na unąd prea.ydu\a RP" Dtlecatura w o.trowc:u d&iaiA prz.y ul. Focha
132, tf'l,51!.-14.

-

-

~

wfecki bvlbu lep•:vm

Dz.blaj, 24 pa.tdt.iemika
o
f!:odL 17 w kle~k!m Domu
Sroóow11k Tw6rc::eych odbl;d'łie: się spotkanie z. c:Uooka·
mi Forum Prawicy DemokratycmeJ - wo}ewodłł J izeftnl
Pl•skonk,, poslem Mlc:.h slem
Chsloń!ikl ra oraz ruc::tnlklem
krajowym FPO Kaz.lmlcrw m
Ml dtaleM
UJt,ad o"'l·
~ lm. Temat spotkania: d lane·

•• pra"•h:a 4em • kral~z.na
,..plf'ra Tsde•su. M auwie<:Uero

Po dyskul)l

odb(da.ie

sic: z.ebranlc uło.tyc!elskle klelec:kitto Oddtialu FPD
W
mog~

spolkan!u
.".~,ytcr

~'Z.il\.!

udział

uinteresowanl.
( I W)

Wybo11 w S zydłowcu

PAźDZIERNIK
MIES~CEM

Wo.)c:w6dLkl komiun:
beore:r.y
w
Jhdomlu,

.,...,.
C.~

tłll..,• Wal!:l)'k potlat do ..,;._
doU.oid W)"nSir.J
poDOIAII\1'\'h

:~~~:•: ;~rJ:!!~u ; (l~rę0

OSUZmJNOSCI

1

1

au Y>yborceym DT 4.

N~we
pG'Iępowanie wyN:Jr.
nr I'Oit'CS)ąc:e na pon<IW'ft)'m

KORZYSTNIEJSZE LOKATY
NA. KJU)TKIE TERMINY
WieLe osób, d yspo n Ując :macz.nymi irodkami
pi enięinymi, nie c:.hc:.e lu b nie moie lokowai ich
n a tlluiszy okres. PKO wys:zła nnpneł: i. W t e j t en·
deMji ł oferu je moili""oK bardziej korzyst nego
Jokowania p ien ięd 1.y na "kłady 1.-rótketerminewe: 3·- i ł- nl i eti i ę«:1ne.
Od września br. PKO podwyinyła stopy oprocentowan ia wkł a d ów luót kote rm inowyc.h :
- l- m iesięcznych 2: 2:4 ..proc. n a 27 proc.
w S'to5unk u r ou.nym
- 1- m iesięc:anyc h 1 27 p r ec. na 31 p roc.
w sto:s un ku rCM:zn ~~m
P onadto od l wneś nia, P 'K O pny jmu je wpł at:~
na l-1n i esięcane Jr.shtieuki oszct.ędnościowe o do.datko" • pod wyższo ny m oprocen to w aniu, t j. 32
p rO<':. w sło5 unku rocznym.
Wluu u kietn zaJoien ia t l\kie.j ksi ąłeczld je!l:t
w plac.enie 11 mln zł lut. wi ełokrot noid. tej s um y.
P r aj kwa rtłll ncj kapita li zacji ods-etek jak ą obec.aie
PJCO, k.aiiM ~ M •Mln • l m.eie d..C: po l m i e~i ącac h milion sześćset neśidzi e
odqt utety t ys i ące och:etelc,
PKO zape:wrua, że w przypadku koniecznośct
<Lmian oprocentowania wkładóv.· ~rwxkie
wych, łokaty na ,.ksiólłeczkac.h lO m l n '~ U.WSlf"·
~ miały oprocentowanłe o J/ 15 wyiuc 00
f'ltlh\ie obowiąau}4c:ego dla lokat &-n»es.i('nnyd>.
Pe ..Utnich podwyilr:ach
oproc:en&o-.·•ut;
kłaclów kTOtlr:oterminowyc:b ,e.-t ~.....-~Je nii..cx:e
łild opr~waaia ~k1odl..-.- na .Uui9e ok:rHy.

aa...ue

24~"

Qblic:aenlu wyników alocowanla l wyników wyborów :t
dała 2'1 maja br. prt.l"prowa·

Okruu

,_ w

Wybo~t"z.ym

nr 4 w Saydłowcu łl Jlłlidz\.er
nika br. Ponuecólnl kandy·
tlari
v\nyroall nutt:~>uJ~eA
lin~ 1lo»6w; Tadeua• Grot"bo•eblll łl.
Knhulon
Kun~pa

-

12. M.&rlan Uask.

33. l Sorumlla W:lodwcioOa
- t. Najwie;.-ej wainytb. od·
daaycb ciGIIOw uzyslr.al Wkrd•.haien: Kurt<;pa 1 ly~ a:~
mym u.t&l radnym.
Cłl•l

-

Wuoraj • K.l'"lcarh. odbylo
1;111; ~ledUt~ie Ko•is)i Rotwoju Oo.podaruq:.o :,ejmtku
S.mon.~~dOWC'CO
woj. lr.leleckil'co.
ONa..,iano
aktualnY"
.tlll l perapcllt)'WY rOl ..."OjQWe: u1lur pontowg..u:lckomunlt..:y Jnydt. 1toml1ja odnlo.La
•Ie: riwnlet cło rez~rutd~.ellla
wojewody • apraw1e upewnienia nlepuerwanej komuulkac:)l drocowej w
ok~Hie
nadebodz!Jr.) ł'imy. Obradorn
pruwodAJUy] 111\rMiiiW Sela,
(U • )

U.X w

1(\elcacb odbyto

.tę

Swi<tto•nyftle Semlnarhllll
tnt_vnlern Othrocay Sro®wła
ka. zorcan1zowsn.e pn:ez. l'oll·

l

\ecbnlll:ę

Oddzlal

Swlęk1kt"Xyllla

Kltli!<'lll

Mai

Poltkirco

Zw!(tku htb"nl'Hó• l Thdlnl-

k4w Soanllamytb.

łó~ ~fj~';re!y ~~~"t:':!.::

rjs ko4Gwlaka ll&uko1W:CO l
P.ude'flt6w. Jniynleriw ~::anitar
arcli 1 biur pro}łllt6w Qraz
\uydl •óJJ wo~41 raejonalaeco l dtklyw&e.. ril.-='
lłliUn.le

ln.iyn1erak~

\u.dlł·

&o,.._O. ocbtOI\7
t~odo'll'i";ra
- mll•ll doc dr bab. ht. Aa~
• rnJ K allnka..,·a iiJ\ 1 PS.
W traktie •mlnańu"'
:raJir-•lowaltCI1 referał4w ,._
tyn~ycb
m.l•. Gel,..tnnla
kJ•Itłw. WJ'miatt)" II!"UWOIUW

wod.dą_.:.wyeA.
1'110łliwoki
wy~anlalnoralisło.,•n
lłf'j dla buUownlc:lwl mku1r••loweco. W lłtlllh:~rlum u-

•~e•hlu.•ll
1Ju.ędto

p·x'llstaw

cld~ ~

Wo)f'wóob: . C<>.

,rojoei!JI-,·cll
wodotl~•(,w

l

Kilka cyfr
Wczoro; w ,. Tde1zpruw .. ZQOUidzlJII', olr;,QU. l" ~
premier Mo..zowlccld wracał hsklmi:
•
worłok*"
:z Po:ll41Jti4 do WornaWł/ c:Jam::kijłtUkłtll, apN\ńedłi
druM klasą a mirjiCówkq, woki. gDtpod'or« rw-..kow.j.
w wcaQ'Ołlie .. w.rsu" ajadt drodze flo E"TOPłl, łkao
flaczld z bw.łkq, popil her~ kro.eji.
bGłłiiJ i zoploc:JI 6J00 :zl. ,.'l'l2\IC~ COII.:.IUM jest fM~
lee.rprcss'" podoi td toll'1'1ł· rem. Demokrac:ja jert JtOnR4
ki 1Ciłldo1u gt6wn1f('h pre - - tvm co b~ .-willu.
telldflłtów d4
BehHdllrM: Kiedv rorw-ie-r•i4 sił coru
40 proc. Poloków 1qdzf, te bł:rd:Mj xO:)tCt młę4zv /U·
"'lłbbrv wwra Wofeso, o Z5 lomi • IWf'MOmł, po;.WJM: .tlę
proc, ie Mazowiecki. Ale .fO UJOW('ZUI lfakxota U
,.lf'·
proc. uu>o!o, .te Moo:<n»;tcpragm.atvkt•rn... kt4rw

t,, ..,

l'łFUd~l~5lw
lla'łllla•h·

prr~

nvm

.:ro!Jf porządek. Demokraci(
odklnda 1lę •a pot•m. gdv
będq ..l•f!ne worvM1".
"fta;prawdoOto logikG ż~Ml .J)JQ'kc:z-

:vcferurm, .za.ł 25 proc. WolftO. Okolo 54 proc. odJ)Oł.Oif'dzfoło, ż•

podobftiej webnie udział w
W)lboroch". W lłf1'1. poiitVC:'Znii'IR to&ku, iebv C:ll'/rv ftle

neuo.
BOGUSJ:.AW MOllAWS KI

największym

W

e Po masowych proteltncb
-'udentów ll:ornunlstycz:ny pre.
mlet 1Jkrainy, WitaJij MaiOł,
aloiyl we wtorek rezy1naeję t
zaJmo•anc&o .tanowiaka. Rada
Najwyi.su UknOny 254 riosami
u i 13 pnec:twko prtyk:la re.
Z:fiD&ck. Pa ra.r. pilrwA-.Y preJ)a publlcz:na doprowadziła do
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11ię

"Afera alkoholowa", c:cyii
popaiarnn )u1 ,,Schuapsgate'',
w niewielkim tylko $lOpno~u
c:ah3CZ}'ln o Radom. Na ry.
nek na.ncgo
wo~w6dz:twa
prze?; urohodniq granic~ traLit alkohol wartc§cl blisko
Ll,5 mld z.."loty~h. PO>tent.atem
było Przedd.ięOiorr;two Hurtu
Spożywczego, które T.alruplło
wódkę
l spirytus wa!to6ci
6,1 mld U. Niemniej otarły
ti~ -o •.SChnaps.gale'• 1 tim1y
nie majqce nigdy 1 alkoholem nic wsp6lłl~o. I chOciaż
w por(,-"'meniu :r; ,,moinymr•
UOOć .,trefnego" alkoholu byla napra;>.•dę niew:eika, kU·
!r:u sze!Ow tych fum ~;tanie
niebawem prz.ed sądem. Tak
iak Piotr K., ówczesny dyrektor radomskiego WPHW.
6 czerwca 1990 !., pn.ewodniCUlCY Komisji Zakła
dowej NSZZ .,SOl!darnoU''
w
Wojewódz.kim Przeds.:ę
biOr$łV..-ie Handlu Wewnętru
nego w Radomiu, F rancinek
7-awiad.omil pol~cję, że w

pai.dderntku

1989

r. do
pruds.ięblorstwa
5prowa·
dt.o-no 19 tya. 176 !)Ztu.lt bute.
lek w-ódki "PA&KOFF" z
RFN i cZQ§ć zaczęto sp:ne·
dawat w z.a-kladcwym ltiosku, ohociai WPFłW nie miało
ze.:r..wolenia z Wydxlalu
Handlu
na
prow.:!dUmie
spn.edaty
alkoholu.
Prz.e.
wodniczący OOal
a:ę do ma·
gazyn·u
prze-dó:biorstwa,
gdz.ie. }ak stwier&il. była
przechowywana sp!"O'Wadrona
w6dka. 0$0hlkie za:r..naczył wbdki tej nle lr.uoo-wa·l w kio5"iw. Niemniej kupawan !nn!. Franclsr..ek S. f;IY"-zał te7., że na kupno alkoholu przedsięb!urslwo z.aeląg.
neM w banku kredyt które·
go OO.sełki pr-..yniosly
mu
$traty. Ponieważ. '<przedai a·l·

To na Zachotl::ie. Ale
dlaczego taktE' u nas? MoUi4, .,odwieczny sprzymierze!tiee luJrezji", lmka pr:::cdeZ i do IIOSZI/Ck dr.:urf.
NOSAL

:~~;;odę.

W ~~ne k:!:~~o ·~:~

sz.tuki
KOFFU". W

buleiek

.,P!\R·
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trz.ymaliśmy negatywn:'j OOopowledt od W.)'dz!alu Hand>u
aa nasze wystqp.len~e o tn-.1·
chamienie punktów :;pn.c.da~
i;y <:k!tal!cznej
alkoholu. W
tej srturrcjl re.;ztę oo ..p::redalłłmy jednostk-om upruwnl<>.
nym do takiej s.przedot.r. tj.
RSP w Cof.d:z.ie l GS w Ce·
pic!ow e, PSS w Gró}cu i
PHS w Radomiu. na!lctająe
tylko marU;: huzt.ową. W U·
zu1petnlelllu dodał, ie zar:ruty !ormuJowane p~ze:z. Fra.n~
c!szka S .. po<i }ego adresem

:~~YS~w~ie zlo~~7e. -!'r~~i

wlad:r. umy:.Jowych, co pGtwlerdz.a wyrok Sfl.dU WDjewódUrleJM w Kielcanh 1. 24.
J.ul()-(1') 1!WMł r., w k-tórym w
oparciu o opinię b:e.g-lych
p'\ychiatr(lw -stwiel'dza .l<:: u
Franein.ka $. ZC5p6ł wojeni·"w'l-depresyjny.
·
W
ut.u}"lełTlimlu
dT.Icnnllta!""kim pnyl"'m..-1ieć u·reb~.
te to wlaAnle Franc!nrk S.
pn.e!)'"owadzi.J latem br
w
gmachu
ra<!'>m~kio::;;o
UW

Ten p rzeklęty PARKUFF
czym sprawę skierowano do
prokur.:1tury. Zeznania zaczę
li składać pracownicy.
13
czerwca
1939
r.
WPHW występowało do Wydl.iału Handlu
UW o wy.ra.
i.enle ~ody na prow:Jdunje
sprzcdaty alkoholu w Domu
Towarowym .Senłor" po.
wle.dz.iala
Marla'nna
W.
:r.ast~pca dyrektora du !.praw
ekonomiemych WPHW. otrzymaliśmy &dpowledi negat)"'l,·nq. W dnlach 9 l 10, 19
1 3<1 paidzlem!ka arat. 21
listopada 89 r_., tak wyni.ka
z /a!ttUI, W kló!ikU :r;akla(iowym był jednak spr:reodawany
alkohol po 17 tys. 800 t.ł, WYIącznie
-dla
pracowników.
Nadtn.ienlam prz)·pomn1.21a Marianna W. - te w tym
cz,a"ie brakow::tlo na r)'tlku
alkoh()lu i prac.ownicy r;wac.aH s.J~ do dyrektora o wy.
ratenle zgody na sprzedai
wódki w zakł3dowym 'K.lo5kU.
WyraUł
Z3od~. l w ki-osku
sprzeduno 444 butelki wódki

w
ramach
leg-o
:wstalo
kuopi-ooa partia alkobillu pro.d,
k:t6rą z.JOtono
w IIWIWPHW.
Przed.

RFN,

gazynacb

siębiorstwo

podkreślil

Piotr K. n!e pobrat-a na
ten zakup ta.dnych do.da·tkoWY<'h kredytów
bankowych
ro:t.licz.en!e
z dostawcą
następowało w ral.ach.
- W trakcie
składowania
alkoholu
kontym.!Gwal
Piolr K. - c~ść pracownlóy.,· wystąp:ła z. prośbą o umoiliwienie z.altu-pu nlewlel.
kich ilości alkoholu po ce·
naob nii.seyc.h od cen det.alk:r;nych. argumentowali. ie
w bardz.o trud'l"!e} '<yluac.jl
rynkowej w roku t..ct89, orzy
z.aJatwianiu
różnych
konh:aktów towarowrch. do.konywanycfi
pota
terenem
przedsię.biorst.ta. mu$Zo1 mleć
w rt!klamówce WPHW takie
butelkę alkoholu. lub konia·
ku., ofiarowyw::tncgo
jako
gest prz.y r.a.wa.rciu kootra:ktu bandl~wego. Pon!e·,.,·ai. w

'ltraj.k

«lodowy, dom:1;;::ając
u.sunlęcla Piptra K.
ze
stanowiska dyrelLlora W•PHW
mu o-prócz ,.a.!ery
alkOOolowej",
ta-kże
inne
dl.ialania na ~00~ prze.dsiębiunlwa. Załoga
opow;e.
dz.i;rla ~tę tednnk ca1ir:<hv{cie
Ul ..P .otrem K.
Prokurator r~jo:1owy mus.!al trzymać s.lą faktów. O~·
kartył więc Piotro K. o pnes·
tę~;.two
t. art. ·14 U.!itawy z.
26.X.J982 r. o wychowaniu
w trze-iwości l prz.ee-lwdz.!a.
l3i1~U
alkoho!i"Un')Wi
w
zw iązku z arl. 58 kk tj.
o
to że Od 9 ..."'{. 1989 r. do :!.l.Xl
1989 r. w Ra·dom !u. }ako dy·
r~\"tor
WPHW, wprowadz.il
do 'pnednty w kiQ<;.ku z.a.k:łn
dowym 444 butelki wódki
.,PARKOFF" nie- -pos~adaJ•IC
czynnetto
zezwo!en:a
::w.
•;.przedał.
od • odpowiedn!eh

slę

z.a-rwcając

władz.
Sp:nwę r-ozp!łznaje Sąd

Re-

j<lnowy w ROOom:ll.
BARBAJtA KOS

Far viaggio alfa polacca _
Na pOCU\tku

Docla;my - nie tvlko
wobec techni~i. bo to tak.i:e próba
"pc3-<>ukiwan1a
TOZ1ll«p:ali w s/er..e irracjonalne; u:obec niemoinotd
lub nieskutec:::no~M dl:ialaltia realnego, racjonalnego". Nif" tulko tcięc uciec;::.
ka od rzec.;:y-u::i.Jiołd, ole
rdumiet mauicru· 1/0-prav..-iame łwiata - jak to O·
1.-r=?~la au.!Orka. W pt>tr:>nym
seusfe k.onWcnro.łć o1ttcorzenia duchOWI/t':h i emocjonalnych potrzeb człotcie.
ka, pomijan11cl1. to proyra~
mach Tozwojou:u.:h waptHc::esnei cywilizacji.

uynl k!os.ku.
Wyczerpując.e zemanie ?:loiy! dyrektor WPHW, Pioh' K.
- Uwz.::;J("dnia~
wysokie
doc.hOdy.
jakie
prze.d$it:;'. bior.stwa handlowe u~ysklwa.
ły w roku l989 t.e spncdai.y
w kaillyru osledlu.alkoholu - pn:.}'POmnial Fot. G. Roblański
w
gronie
kierownictwa
WPBW _pod}4::11śmy
decyzji;'
'lc-oholu s.przecma była z oba·
o u:ruchom.lenlu jednego l11b
wiązuj:'ICYmJ
prz.episanli, a
dw6(h punktów
sprzedaży
dl.ialanie dyrektora nosi cealkoholu
imporlown·nego,
chy nlego.o;podarności, prze.
Wystąpiliśmy wi~
do Wy.
wodtliczą~y
kieNJje
\.nk.że
działu Handlu UM o
wyda·
Bprawę do NIK.
nie z.g-ody. Zakladali!my uHi czerwca br. do Komen·
r-uchomienie stoiska w DT
dy Re}onowej Policji w Ra•.Senior". Miałem u.stną obieidi)!Il.iu
za
po§rednidwem
nkę
dyrektora
Wydzia1u
Prokuratury
Rejonowej
lłand1u UW ie WPHW U:t,YSwpł:rnqł
protokół
zaw:adoka taką 2godę. Pruprowa·
mienla o pn.elitwstwi.e. Przedz.i.Uś:ny więc w:iele ro:r;mów
prawadz.one
cz.ynno.ści
poz doslawc.aml 184lraniunymi
twien:hiły !akty, w z.wlą::.ku z
na temat d<:lshaw alk'lho!.u. I

roku 1'98!1 bY'ł kłopot z nabyc:em a-lkoholu,
wy.ra~ł!m

XVU1 wieku
w Polsce: tak powa!ny zastój go.;podo:rct.y-, ie trudno bylo kupić nawet najpnu-zcbntejsze rzeczy, gdy:ł: rodzima
~rytw6rcrość
prawie
prz.eslala_ !a:nleć. W tyrn czasie nieuuob:1y nl:lc:hcic. Jcn ..y Matu,;t.ewicz. wybral się
w podrói z.agr:mkz.ną, jako
prz.yboczny swe~o rówicśn!.ka,
Józefa Sapiehy,
Zil granicą
nakupiJ za tani groaz. rounaitych towrów. pilnie poszukiwanych w kraju. Po powroc:c sprz.edal je t. z:yslc!em 3
lys:ęc,.- tlllarów. Tym ~;posc
b<:m da:ej _gromad:til (ortunę.
która poz:woll!a jego synowi
zoliłać ka.szl.t'l.one:n. a wnukowi minlslrem ~rbu.
mit>Jiśmy

W p!er~"it.ej polowle XVIIT
wieku po calej Europie krqży
lo wloskie powiedzenie: .,far
viagglo aila ptJ!acca'', co znaczylo: ,.pod:ói;ować na spoilób
!)()!ski". Skąd się v.~.dęlo? Odpowledi waJdz.iemy w ksl-qtcc
Pawia Jiłsieniey ,,Rz.E-<:zpo:"'flpo-

lita Obojga Narodów": .,Wojażujący po z.achodnlej Europie
Sa_rmaci z Japcz.ywołcią dzikusów lub małych dzieci nilbywali tamtcju.e •troje. galanterie, droblaz.o:f. to Wlil.Y&tko.
c-z.ego w nadwiślailEklch kramach nle było. Blyskolki staly
się magnesem, kultura zwiedzan}·eh krajów pr:.ecstawala
interesować !lilszych
bywalców. Odwiedz.:~.jący
Francję
AnaJik szedl oglqdać zabytki,
pnnawal bibl!otek! albo ma·
nufaktury,
tak
:r;wan~·ch
przedm!ot6w codziennego użytku m!ał pod
dostatkiem
na swej wyspie Z Pol:1kami
l L !tw!nami było calk!em lnactej. Przekupnie pao·scy czy
weneccy byli rad;d, sława 0boj.ąa Narodów p:>mnaiala a!~
w apo~;ób nader podejrzany".
CCl slę r..mlen:lo w polsklej
turystyce zalt,t::tniczncj w ciągu
tych prawic
trzyatu lal? l
dltlct.cilo si<: n!e l'..m;e:~ia?

TADEUSZ W[J\CEK

1'\ic .mtt- Uuku

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Pod roz;wagę władz oświatOW}}Ch
R~,J:~d~~% ~:::!:~~~~

,_
,_"

wac}e w progrlłml• nouuania w tlągu moje} dwud:ic·
łl•l4/llrolelnlej P'TGCJI n4Jc/anlają mnie do rC'/ll!la}l 110
lemCli
proponoto.aneao klerunku :mflzn
w s:kolnlc1urie
rejonr~ujqcum

.v

łlt,'t:alelata.
Rccpoa)lnając !łOWU

l·

,_

.J.
~-

,,,.
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,,",_,_
~4

w

·h
u

..,_s.
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e

N

nie btllu
W.lłi'Wla

przukra

bt.uluJQt:e.
W~UIC}a
••~ w J)Gmltc' jako
{on!łalno.łł,
11ieklł'dll

mi

pozbCIICio- ZU:IfldeDD, HlOIDiC·

CZł'fiO fifki" ko111Tol0, 1DJIUIOIU•
J41ca tuUto roztolenie.
Dzlttfo

;:~~~~~:~~{:w;!' ;:,i:v:~

~alllrctro , 11• wuelkl
qpadck
:gromił
.zupd•l.lt •obili!
nl.lt
łnQIU!QO 1łllllC.!'JI'Cif'J4 (CO ,rOI)CUJ.

rok ntru~1 l!Y.I0-1091 minider H~rvk
S;:~m,onotclcz, nG
Ile o~nł'j
euforii z pralc.'dzlwej wolnolei
w l'oiiCI, wvpowledzlłll 1lowo,
kl.6r~h ten•. rprowodza
1fę do

ne wunlkolo z .zal~Pnia, te nfe
:a.ukodd nu~lro:uut (IOJ.
sutuac)a ::mlt!lllla łlę dleme-

Juktu,

'lłiJdpodl't.aUIOUIJłC'h

W!l1;ltlfiOWił'IIIQ 110UC%1/CIC/Om III •
(I!J ulebaDatclncao,
radotnego
~~ mogą wreucle
•u::~ć

wt'dlug tclcuntgo rumlr1t!a, IWO·
JeJ mora/11o~d. Z hl.nych okcr.:Jomllnuch Ullltłąpld lumhuzrZlf

•rko.inlrtu:a

wy/owi/om

JJrocesll!

Todz!reę.

watek

w1pln-ać

u:kolll powinna

-

wucllawawc:um

w

dom,

lVJZI/IIko pięknie, llf/ko 1kqd
o prU,rJ potfGwione zol~'"'"·
;.:e t1yka kotdego IU:tuc:yclela
~li lłrz
zarz ut u orcu: 1kqd
Wfllf'CI ID
pDiąd:GIII/
Jti<ti'IIReiC.
wu..:hoiD<Uouu kCd~QO domu7
Zo.tlndelt ID IWIUnkv
do

nu, l!GUU11Cłeli, l••t włehr, Mil
lei potro/imu .. o4bljllł pilen kc'' 1 wrkazuwlłl! łeae, tok :rtołl 
•e obfektuwne przlfC~ll"lł tego,
te ukola na ogól je11 bllriU:o
krutukO"UU!IIO przea: mlockld i
tyc/1, kt6r:J11 ma)q z tlł4 kon·
11111:11/. l liCI pt'IDIW Illit \CIZI/d•
Ide minu•u 14 Wlflllkłem mir·
teoleniG IIJIII/Il61D ID J11lniDiłiiJII,
totałltarnum

Po pro-

llfllcmlr.

stu w zawodzie tum me
mre)JC4 dlo lud.:l, któr:u
bleraJq go :r mullq o

lll4

wudwu

mieJUleach
!Hkllc}l.
Jer/acl~,
mnleUzum wumtarz• etotoqm
aodzfn, dla ludzi zokompltkliotiJJch., n.letue:rlfWJ~t:l* '•"11'"· nie
odc.tiUCO}qCudi polrtdłł IIOit!•
QO dobtiiiiCGIIIO tlf. A
pru•
clet IlU% ,,den•• wchłon4 l r 6!·
lit! /t!dlłOtlkll ( ... )
JeJtc~mu hulżml Jok WłlJił·

ru in11i -

z cal11m

błllolleV\

wad.. bo.QGCIIetm za/d
trzebn e jhł c:urlierde

ł

niepo-

z

nlłł

ul'lęlych, nato•nh11t
pD!4done
logiczne, rzeczowe traldowonie,
rozurnienlr IUIUVCh (uknlll} po.
trub. prob/em ÓIL'. l do lf>gO
takte nle.:będnll je!t rzetlllnll',
uc.zcl:c11 OCt"na a 1t!e ukladal'łie z nUI'JI, !e kałdu mo!e lfę
J.·terorl•al! tl'laJ:ZII
moralnofc!q.
(... J "'naJ..· leddmu :-godni co
1/;;1 fl'gO, !e tdodzom. rzt:~dou::l

patn« 11111

h..;;rł>a

•:n~d:lł

r~re,

uemt~!

n~uc:11ciclom

MMII/1

l tu rzecz nlo!~mlemle iltotna.
J~k l potl'lllfl!ll bill!
OCI!'"ilł ·

JqC/1?

Mojc dalt'llt, Sl)rtcd 1.rlelu lat

tlołtciodc:enla

w

tej

mafcrll

- Nic roa pan ka!.Jieczki
zdrowlo. ZCJ:Wolenl:a na dzlalallln<>i: handlllWII. n ie JIOII.ada odpowlcdnieco ~ple<:la, chleb .... y.
loż.ył p.:~n wproo:t ' ' bacainiku
"malucha:·. Z<lslc'lle J!Nł:l ukanny r.a te przewiulenia man.
d.:otem iurnym lnSJ)cl(tor
~~u~IJ

~:anll.arno-epld~mic.olollc:z

IIYCh je.t surówy.
Trudno. Shllo dę. pla~.
Ilealę nalco4y- wz""UQ.a rarnJą.
11ami
p;zcd~~biort'a,
kL6n"I(O
o;.11y l"tt>rcs paJcaa na. p~•cnot
IIYlfl OJlkka~-zu. He jc:,1.em
wiony?
Naj"'·yWy mall~"l, j'lld
IJH>.i:.cmy wyrr1ierzyć. l'łat'l pan
tn:y ty~l<i<:~> tlotytb.
Prob:em jl"$:, nl~y lf!lituczy llę ter~ su:sxlykan.
- Pocr.l!ltajcie paaowic. <>~luu:
j(dnq kiCłh~ll:~ za atery, tapla~~- r>Oic. mam droi>ny ch p~~.
noww. Albo dajclr.o mi od' ra.tu
c~ły abonament. Tu .}elit ł.i6w
lla,

p['Ołz~

mi

wydrzeć

la

\li~·'"tko ma:~datów.
Brakuj~r!il J!i'IJ)ie tn:y ty~!~~«:

J)'J.tye-.a bo;!lqcemu alr.urat w ta.
ral),!ltach Slllriad handluJq~.,. ::a
kleleckich ba7atn,:h stanyl.l.lą.
1'11ru,Oek mu ..i pl"tedd by,.,
J'ak jttl jut w!:1a l urzdcroNC'11(" praw :~ych norm, mu.sl
b)ć
l kara. Co :t tl'.I:O, io
i:mlt">znlc ~Jsk.:.? Byt~ była q>ra'"•ł'd!lwośt-. no nic?
Z~wn~C. to jut. dtls!aj naj.
l~DSZY na mlcjsk:m tarr..n•isku
brn"- N!e taden tam imtMlrt
'k~reari,;ictoJ elcktro:likl, . plmc.
k.u~ l'lttll'Tailllt
~'!t!lllutk\e

t'1Cp1ych

kaset

w;d.."'' czy

jak m,cla blultel"'zkl z
ktajów.
Ciuchcm,

lrolnlll!',fldJirolłtclzutaloro~

lonlst61D zawodowuch nkól po·
Kiele ł oko-

re. :z:ołtawlD nan :e•l)6ł urnopo• l ch~ rottomk mu, tli!' to

nll!'U.['flromiiJ t·olrł rt\.'CZI/. t.Zujemv. U nie' b('da td. fiGm da ·
IIII!' tełpanlo:le l[Wklokle tco:łrllf12ł',

gOJ/l.

Uwagi

eklpo:ucle-

przedmMtou:e,
tDllkltJdy naukou:cdw o WiliDkim poziomie me'lftorve:nwmtciZllltko to 1ta111e łił przu :fo.łclq.
•

lk przeJe/a p. mgr Jadwiga A·

do:mc.wk. Jej łPOtób Pf11Cll .t
11o:m1 mote irltł przykładem r:etelne}, teiiiOU' Iłl!} pOiliOCli l IG·
kich. wło~nle włZutqJor6w !uCZ1/labym lwldanl.:om l kole-

sr..owo LUDU

J cuem p rzll!'kollllllll', te t aki mo-d~! wtzJilaroro, tuc:llu:ego czlo-wlekc, pr4.cowllego, dl:lsl.:ollalego o~gllllłi:tetorc, (,l!tallrtego no
lwłat l lttdll, vmlt.'lfCCIJCI
lrt·
rpjroll."ał do prarr1. J.. rt
nH• I
po.tqdolil/ l lwl.':o to:kl nu1 pra·
we ocenlał hnll<'h.
Słowa te piue 111 d1wlll, odu
pani metoJuk Jac!.1r;ga Ad'n"rzakou:a odchod.rl Tlłl emerJIIU·

Wnklć

M

nej,

praune )euur do JedpOCZqtku

WI#J(łm#JIUłt}

przeze _ mltlt! IPTCIWU - unpdlnej Unii clzlalonla nkol11 t 4omu.. Pru'o•ta}4C z e.:~lvm Ud·
cuaklem d/4 kddt!} rod:lnu, nie
tliWIU Jelłnak mcg( a.kcll!'ptow.cu~ lllł/UI:Aiftq pr:z:e: dom dro·
liC:. model WIIChowatoe:rv. Prze.
rid ucsto mlod:lrt • domu
IDJIIlOii l.ekeetcatt!JIIie dObiZ'~h,
o&o}(łlłOUi
wobt!c cł<trpll!(llch,
CIDOilJG<:hOO,

z......

llllkll:

,.1łU'WI/Chll·

stc•• sdeanaotc>wo:nlo:

w

szare; nauczNcielki
pawłnlii!'n
.mili!
podopJII!'CUłł/tll
fili
(0

Oce nio:Jccu
IIDJICII.

dziel'i, w %1Dllkle1 ho:r6wce, v·
miel! dodnenal! eed111 po.z1JI111Qnll!', pod!JICOĆ :alqikt dobugo
pru: rttcarzlłlłill!' odpotcfednfego
kUmatu pracu, ltii'WIII' Iłi.lt
zo·
do.l'i do IOllkOilanlo, prze: łiOJ'
nlowe,
1ełdopl/Juczłłnowe
1Dłp6M:dal4~tlii!'.

Po:nl Adamczak wledzillla, !e
11114 !ł411Dil!lt!, a łl»(c rZII!'C:

łłc.l!

~tle

bJł

ZIIGill!
pratodu, Wcz fe potnebne nam
10 fl/111,

kortllllłtw

klt!pc.l!

tDJłbitnuml

z

pololłl·

•łoml, 11Ulimi wkkud •""'vcll
Jł~j. Siqd pru:: siedem

loi PniCII 11a atanowistu wiZII·
taWTa zabiegola z pou:odzenfrm
o to, by'"'ll gl6wrne w Krakowie l WarazolOle ll~ali od·
rzyt6tr', · prelekcJI
noprawdc,~
'wlatlllch lud:!, Obdr:elllmll ID
ezasill!' tuch łill!'dm l u lat wtela
!:~~ltiU)Qcyrh rpektakil,
IDJII·
Eklev tujqcą pnyjem.no.łclq

bv-

ltt tak zwane lekcje. kolete>Ukie,

przeprowod:ane przez 11U d&CI
bord:o nerokleoo 11udytortum,
nczegółou:o polll!'lll dułll::utowGIIII!',
doJiarc.:::eJ~ce etrllnł/Ch

do-nlo, /eł l tDSJdo•'« aoqch
prorttarnów w.auezanl4 .z poerqt·
k~ now~go TOku
ukohtll!'go,
nil t17Ziild leolicem t~bi<~Qlego
roku, pt:ll!'d IDOko:c}amł. Pr:łł
łSJm 11fe dosto:rezCHro do
bi.ł
garń n lii!'z będne} fioki
Iektłlr
nawet d/o: lł4UC.!fłC'Iii!'lł, ro m6tmt
o t111iqcach uunldwt
W Jaklei IJflUtu!}l Jtalola re•ort oiwłaty nauc:łlclela1 Zmuuo: go tło k.omblnowa11la. zdobJiu-anlo k•l4f'~k spod lady, ,,MI
łl!ll'O"f(.,.)

Z IJOlC4fCIIiern

A-

JOLANTA PIERZY~SKA
ZPJJH}l Szkól M~h.alł itzfi!ICh

dnmtzakowo

,JOtrllĆ dtl
U'J111far:n~t

pol.rafilo nnoblll·
qr/lku,
zor:htcoć,
ttlare w •lcble. (.")

chol'by nil' wieu1 Jak p;~:kny l
człowlek Jt;lodu nie
U$pokol. A jak li( chce jcić,
a~ykowny,

~ta~~ie m~ot~~ire~tol.';~~:

skrobie 1 kieneoi l upłact. Za
pieczony kawalek kiełbaJy s
wleprzowl:ny. n bocl.l'k tkwlerc:<:qcy na vmu, u kark~wkl::.
schab, wolowe na .rcr&ól. sa aort na c:alaretc: Kaldy, kto ma
&low~;: na 'kuku. dtislaJ inwes-

iufwi.::t~~:'k~~

'••.Yd:tie, zuoet-

llit• zwllrlownl. W
ubics:;lym
ruku o h•J P0:'7.e pr-.:.cd mi~:SIJY·

ID Kielcach

babdc? Cót bll,bcla upblci
ł.WÓJ mandat. Jetell da e!ę orzyd]'bal!: r:ra pokJltnym handlu.
Jednak indacow•oa

NaJczęściej

Pnl':Z fur:rkcjooariuszy

lłlfełiKJl

je z. nieudawanym oburU!nlem:
Patna.jcle li~ iao. J'ak .lię
c:zlowieka ('Z('JIIaJ'ł- Kupilam,
to mi e.hyba wolno 1ię orr.rJ-.
~. czy to Jakle nie trefne fukn1e

obrllł.one.

Swieie mi~ dowoi.ą na kleIceki 1.a:r,~: cllłopi, :r.wanl d:r.Jsiaj
modernistyr::r.nie rolnlkarol. Wy•tarrzy wykupić kwit od dotorcy, by uxyUM: ZHwolenie na

Kiełbasa na

potn:et
na
lwtol W ckt-lv}"'" clqgu k:wGIIl.fSlył .;1 będz ie

się

do

współł)rocown:kó-lf.

WODNIK (21.1.-18 11 )
W proq duboo utjęC terml!W*'Yth, popnecłtoJqcych reo-

licocj(:
lNdnego, ole niezm/(:l'nio wołt~ego
toc:kmio
Musisz liccyt s'ę z du!ynl.;, ole
pnew;.dz.ionyml wydol'icoml. Za.

dboj bordrle-J o swe tdrowle,
odwiedi konie<:Urla lekono.
RYBY (1UI-20 III)

nof·

W peftpekt'fWie dobre,

bl~

dni.

ddolonkł

l)t;:z się bordzi~

dę e·
tan o-

za

wl&łe

tdoniem

nojbliin-eł

cl osoby.
BARAN (21.111.-20 IV.)

Nojb4i-hr/ olc.res lo gorqc~
kowo nnogonlo :z: CZOII:t!f!l. Pozbędziesz się wresa:.le ~q.
cego cię kłopotu

I'Odzinncgo.

W
lpl'OWOCh
wwodowych
otmosfem nieCQ neł'WOWO, 1:111•
wnystko zokońc.rt się pomyśl
nie. UtoczystoU: rod.r_'nno spo.
woduje znoczny
uslćterbet
~~- l:l'le n~ i~ t~

I Yk {21.1Y.-20.Y J

W procy mucin
olat)w.onoK., by niłr
wległoM:i.

r?ełWOWO

zwłęlsąC
powstowoły

Pom.,s.My ollres cHa

r~lłzocjl własnych, dlugololo.wycł! tofl'llaneń. W IPfO'I'>'OCh

pr)'YfO!n)'ICh
zosł:oc:zy clę posłowa osoby. kt6rej toufc;Jłeś.

BUt NI{TA 121.Y - U VI.)
Przrgody, pock6ie,
nowe
l korM:ołrty,
to
wszystio, oo dotyrchczos obsorbowało Twq uwogę - zoetYfiO
powuechniet l rwłyć

z.nofomokl

W
tych dtlioch :rocznie·n
wrende docenloC spokój l ro.
doić tycio
rod~nnego.
Do.

lów : uironome.m za aarucenle przepisów a.nltamy~h.
.Taki brud, Jaki brud? O
eo cbodzJ? O to, ie mlc-o prz,.-.
wietlono na altrzynl odkrytej
ci~wkl?
Na
wybiOCUftJ'Cb
od tnodnla dechach? A moie
o to, te półtuua wołowa ldy
na nic Jlr:t.J"IIonl(tcj r:rawet bre- '
untow111 planlklk4 paco. _stara"?
Nie ma prueieł tadneJtO
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u•poll'('znion~'o

handlu. Dtisłaj
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nlcprnłda, ie tylko IX>lSC'( tury~d l ll:lld.o.ty ua tej blls)ucj
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ł =1dka,
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fi7'ZIIkla d6w, ablolutnle 11le do ftdla-

ł

Tym, co gwiazdom wierzą

-J.
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