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wód.l.klej w Wał'!n.:lWiie
w
chamlderze · podejrzanego o
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Pięet.

1 nlcb

Od kilkunulu lar eplekux
"herym na

loksinuch

ga.:otq.

qł.nęto.

(PAP)

- . 447·25

m~ itm, "-lęike

stwa~dalenle

tMslane.

luwalld~

IJI"UP!"· Czy W 1.""-aklt a tym

Dziś pytanie,
jutro odpowieaź

;:r~mu"_~';r:!-:, łl~ :Y~.,..~~C::::

kanka Kielc. Podobn~t •yluację

h" $1~1ni~:.::.!';.m" 1 ~~t:an!muj
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Pu. ~. paor. l - nie d-otyczy SN, LO. szk61 pod.'lt.awo-w,-.:h G obnlt.onyom 5topaiu
org:Init.:lC'1)nym.
PM, 3 - cele '''Ym!any ka·
dry k'!e-tO\\'nkzej: l) wymiana
pokoleniowa kadry; !} utwlerd..en.!e rad ped;lgoglcr.nich w
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kadry kierowniczej: 1) rada
pedagoa;lcz.na w
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tychcsa!.owl dynłl.ton.r.
z par. 6 pkt. 2 - ~
nkll(!~t.e
nie dot)'CZ1
~tkGły plac:6wkl, w której dyreł«OC' wybrany t.OStal w drodu koo.icursu lub a:twowaniu
tainym rody pedagosicZf\tl w
c::u:u dwOch o.·ta.l.nic!t lat.
Powytsze 'UI~dzenle zbulweriiOwalo
środewl!ko nauc:zyclc:\skle w
calym woJ.
nie

ra<łom:;kim.

Mówi s\4: o p:-.te-

prowadz.en!u kolejnej ,.czy:tt~
lt:". o tym, U wbrtow zapow~om V.'tale ole ll<:Uł si-:
kompetencje. raeOOwoU l do:wiwiadeaeft..~.
te w w.,!c:e
o
;lelki l fotcle w oiwi;c.le z..a.

pomniano caakOY.>k:ie o. »locie
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walo jednak l.)'lko l l dnL Tyk
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odpowiada po cłlwill namy.:'iu,
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pedagogicznej
dla dyrekcji l post.anowLc6
Karty Nauceyelekt. Zatem d)Te'ktony łl'IO)I;ą &pać !łp()k.o}
nie. Tyłko d-o kie-dy? A lwra..lo<lBO:tE'HA

DOBR.ZY~SKA

1!!11:«'

1
1\ UPIĘ lhlll ~ ·~iałl&ll H

•

mln 1L Oferty DO &JC'l<"eo
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llCPJF, ~....... ~ •• ~ ....· - A'" 111.... •·•rlbłłrp",
Klc:!(t,
łU-l..

l1łłi·F

SPR%.EDAJ!ł
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..hta" 11. tlilaik

«:~l•y• H:~f'. •ln·ę

alalliC'Si•·· Kicl<'e.

!:Ił-U.

~..~,..=.u~A~.,,-,",,,=wcc"<c:---=N=":~

pemu macnifax.). Kklc:f",

łiS·łS.

ttsn-!1

8PilZCD.".II 1-f"clewizer c:u.r ...

... lały

~,.......

retaar.

Kklff,
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TAJ'LAI\DIA
.~;tl<łll•ie. Spraeo&ai lourl•w• ketlkurea,.,.j•e. llalk•, 1<1'1, 11-44-U l -

"""'T

l~

5»5-r

alalii( •xrHu-

SPRZWAM

BI•w"- :l.akllld Slu.~an;kl. ISad·
k'w ltł k. Had•mla,
53111-r

SPRZEO.'\M .,larpana" plęda
h•lnł<l'lo, prii)'C'IC'H
dlłl"lkolll'fl
Jt_"łii-IOWĄ •
.lhllłW :!I, !Jrn.
$11.arrtu•.

581-r

SPJlZEDAM .,,.aluC'Ioa" (IHł).
O.lra••ic:<l', 2$5-ti.
JM·•
TAJLJ\NDL>\

Spotkanie
Glem~- Jaruzelski
l2 bm. Uktdł kordynol Jótft
G~.ap. prymo$ Pobki spotkol
się w domu orcybl~kupów WOf·
uowskic.h z. genero~m Wojciedwm Jorut eld.im, prezydentem
R.r:utypospołitcj Poi$klcj.
Wyroi:ono noddeję ie z}ed·
noczenie się wuystkkh sil ~
vwoll przetwyclęi-,ć pneciwnoici
l spotęguje rozwój ku pomySlnej
przyszlokl nonego kroju.
W zwlqzku ze zbllłojqcfm sic
zokońc..r.enlem
kodeAc:jl preJY·
rłenck!oj ge-n. Wojciec:ho Jaru·
zelskicgo uznano Wspólnie 10
poi:ytec-zne do$włodc1enio l clodotyc:h<:Iosowyc:h
fObek wielu
spotkoń, sluiqcyc:h sptowle norodu i ojczyzt'ly.
(PA'ł

..-pe4nlf'.

lll-44-łJ łi-IS).

~r

bl"łlZED.6i .z.iałkl: S3el.....
m.. BalkUI, W. 51145'.
5311-r
I>I'IIZED,\.11
..ardq
pll.. i<l'

.,.·tasollieielll-f' M-4 t•! m) U f·
rehuhLI<~". Jbdem, %15-13.
".._,
SPilZEDAM pl(doldu.lll __. ....
4-: 115" IM rf'meltrie kapllaJ•:rm.

R••-.
tt-n.a.
SPJlZEDA.If

_ra.,ur-a•-"

U.·r

...-allłf'ha" {li'Jt),
pla•d~kll (lłlł).

Oslr••l"~• %111:!-TL

fłll-e

SI'KZF.DA.ll .. P<~"IIIUla"

.....

~

wnuif'li 111,. (btrewi<l'f', m-71.
;
l'lLNn: .apneolam 1ani ..:le•bnr ~ kaDalrm. Prayrupkt

••W\
-. ~n- m 11 •. O!llr•·
v.itr, sta.,.·JLI •9/M, nr-41 1ł1•
1

l!oi'R~::OAM

~mrrc:c:dna

2M

D" (ltll:!). O..lrowleo:-, :!1S-H.

1tr.-•

TA'I IO
&pr:r.edam mlec:anr't
.. v.ldllę" s pr11511 - d:&n 4•bry.
JuiC"nlec= GOrny Hl Ulb~lll.-).
'
DZl-\LK.Ę

,,_,.,.dam.

5*-r

a ...ltu4ewwlaml
Ket ar~< lc:-e łł, Wę-

5MI-r

lnJ'""'-

8P.ZEDAM ..f.eb~. llbj<l'llr_,.lr
ll.a•em, O..llnw•kle1• H.
5:!91-r
S PRZED \)!f dwa ,.p•lenny"
Ultil. Smal Mariun, W•la ZaCT•4vla :!!1, !!1-5ll Chle"i~i-r
łlittibW.

ZAMli'.:Nl.l$

bmfarle ..·e

(4:1

m kw) na....-iękU<I',I•b umiC'II.Ie

4w:a mul~ 11.11 jdne
Kld<l'e, łl-..·3!:.

~<lc:knt.
Uł33-l

POMA RA~CZE, RYZ
anrołd

nrtylruliw

l

W']'bOr
spei:fwł'lJ'tb

Uurło""'Dla .,MlNAR"

Klelet,

Roł11.a f,, łel .

,,..._.

4.16·!9

lj
'

Uważaj~QJ na Hempl?w

Tf'letvl!liJnw reporiGt .,&t-'io" ••kołulf". J~o khll-lf'row-N
sled=q_ 11/łł'· n Go komeru. N.. chcq_ vja!łlt~ił '"'~""*k 1 JU>ATZ'lf.
Bojq . d(' UeyiLII.OłłfMI :de•Haml opawiodlłk o ..uoim tldzlatt w
&Gj>~»c:ll
boJówkach wolod:ldowuc:ll. pr:rlf Olł/110 w UtKh
J9łJ-łS - ~ t• w.,c:uurau z. ''"""" "...,.,,." . . ,.._ ,,.!blwłor
nokl'', &III lc.ll, dopraU~~~o<!Uoll do 'IIIJłiC'II.#flUC:II radiowor6w, 11o
komlsarJ.U:6u.". Jrll •=•Iem - "14wl4 - bill 4r Ad'a111 Jltmpod, W
1&bieallln'ł tOkłl proi'Ycupn-,1 pd..::fd, • wto1n4 tt'o rolcw
;zplosil
s:ę do .nJnjctr• AfSW - 1Crzv.:toJ• Ko11ou:lkl•ao, o/lłTlljl(c: "'-11
•u:oje uduj)L Pt:tddowll •Ił jolco a~jolog, kilStli n•akewo HjrnOtoal lit apraw.mł mlUcjl, • tna.a /llłc:lfllll-"'. po rdormu Hto·
UdornGkiow•J" włod:11. Zodot jł'dnlf nł t dor•dc!Sw w )f SW. •
p.óźnWj :~-. •:e/11. waruGwłlcltJ pollejl. 'B&~IIł»- 11hn 4o dzfi. gdl/·
t-11 nfe tropicf•l tajdac&uo v b. MO - rM. J . J•claowi<l't .ł: ,..Gn..-etll Wl/borc:f'f',
T•roz, Ul rgmorll ,.pruwletno.nin~. 1ł(l~ti(IJI drtiQ(I. h~-r• u«ur.n.u ma •lołkl. Uwoi•Jmu wllfC n• łl•>npi!Sw l jł'onu pod'ot"'IIC:h.
Co, Mie w1.0. Ufckh tD u.r;(duh., P"•tf&cll, kOMIOijQ.c.ll, Ulicoto 11.0.1
..,-lOJil'l'll/~lld !III

rzqdti?Mi•?
OOOUSł..AW

• Wlndomokiq dnia w kr)tyłiie kuwejci:im jest nieocdlwana ~miano na danowbltu m~tra obrilłly Iraku. Sndclarll
uu,aSn powulał na t.o 'tanowisk.o z:eriel'ała Saadieł'• Tll"mę
Abbua, dDtychC'UIS(W.'e(O in!pektora ceneralne&o iraok'clt sil
zbrojnyc:h. Ustępujący su! resortu obrony gen. Abd ai·Diabar
Sqnsr.al z.oatat sekretarumstanu ds. wo~'1towych. Powody \dl'
zmiany są n:eznant..
Bawaria ;!c!~t zdecydowanie pr-zeciwna Ullesienlu wi:r. dla
Pulak6w. W MOflachium :r.apadly już •·e wtorek odpowiednie
dt'CYzje nądu kraJowego w tej 5J)rawie. PO!itanowlono, te pod..
cz.as debaty w 8\Nidec:racle nad rozporz;jdU'fliem do ustawy o
cudr.ozlemcach, nlez.bq_dnym do mleslenia obowiąllcu wizowe.co
dla obywaleli pol!ki<:h, Bawwlii ępowit! au:: u ieCo ulr~ma~
niem.
Rada Nn}wyisu Kir&isklej SRR pn..yj~la deklarat:k e
su~ennoki peń!twowej republiłti. Zmieniono oficlalntł naz..
wę pań5twa na Republika Kirgi..zji.
General liruad, kt6ry osiem lat niepodl.ielnle rządl-ił Bangladeszem l kt6ry 6 bm. - pod presją opozycji - ust:\PU u:
atanowbka, w.stnl osadZO(ly w arcsu:ie don1owy:m. Na wieU e
zatrzymaniu br~IO dyktatora :na ullc:e Dh:1kl wyszły "',ielotyt<i~we thlfllY, manifestując: r3dośt i ponownie iqdają,c: ka;ry
!mlerc:l dla Er,zada.

e

e

e

1.wi4%ku 1.

NOWY JORK. 1\rderalnt' Biu~
ro Stedo.e (FDI) lrec&lOwało
we wlclrell J•h•• O•lli<I'Je, jednrt:o ~ najbordzieJ wpływowych
boisów •meryll.a/Wdoj u.ra:•nlaowanej pruat(pc:r.oic:l. Pn.twi-

du}e

-'ę,

t.

będzie

cm Olltlri.o-

ny n zamordowanie .;, a:C'Udnlu
P1ula Ca~llano ne.fa klanu Gamblno.
Jilk informu11tii<I'DC}e,Cutellano był poprzt'dniklcm Gotuego )all.o .,boss tJo.s6w" mdli w
USA. Colti i 3 ic'a:o ws:pólpu-

1985 roku

rov;nlcy

z

przestępnej

rodziny

GJmbino obwini• ni Sił o zutn:ell"'lie - w aancs:t.er.-lkim stylu
- .,Wielk.lego PaulJ" pned r._
litaurac-k w nowojorUiej dtif'IDi<:y . Manh•llaiL

Twój horoskop
Urodzeni 13 grudrW<O•q obdorzeM zdołnoSciomi ~ "od
sobq' orm sprowoworrio -Modqo 11od innymi. Dobny, ucłuchowie·
n! 1 sUonni do zmlenlooio miej&eo pobytu. Id! wodq }eost nlełl·
c::r.onie -'ę z Innymi 1\Kff.ml.
(Wg J. ~oriy-Drierfb'idtl<l'go)

http://sbc.wbp.kielce.pl

w~b&rem

preaydenta RP

Leeb

. . ·~

Walt5Y·

Komlll}a KraJowa llie Ptt.rkł•
Jeco propoz.J'c}i. by tto ez.uu

aadzwynajne-t:o

pnewodnirąrym

:sjal'du
p.o.
-ull: 1:1-el nfte&Un Ikr•·

a:lonu a:dańskif'&O
te•k&. QąJteanle
wauo,
lb)'
•ie

pnf'C.__

dokooywał

"Solidarność"

bez przewodniczącego
amlan w akl•<h'e
Wlębzok/~~t

f.Wiąalliem

p~ydlum

l

JIOJÓW k ierowanie
poWi<l'fi.ODO, IICodni•

u 11-alutl.!m, dwóm dO'Cychcz.uo-

wlceprzewodnl~cym

W)'O\

,,SOlh.larno!c:1"- L<l'ell•.,.l Ka..
uyDslll<l'mu (Gdailłk) l SldaJ•f(•salr.ewl (Malopoi-lka).
Zee;nailr,e •ię a komis}-. ll.raio- •
111'11 l c:alym alll'lfilzkif'm, L. w...

l:lllwl
Jęq

"Boss bossów"
w areszcie

MORAWSKI

W Cd1u\Mu obradow•Ja ua
plto.reym posinl.-t'niu Komdlj&
Krajowa NSZZ ,,&lidacnołl:'' w

W skrócie

Spnełd
b•rl••n eea1
k•aku.rea.eyjae.
B.:ul••,
~L

a~~
rso "tl!5p" (U,
J'll[l. 1.11... h.ldtt',
Warn..t.IV·
•"'-• .,_
1":!4-!1
-"'~lF.D\\1 "r·lł1htttla ruklu~rRun.uo

,.,_,

•l~

11.1

~

LUDU

uapł'lował,

bJ

.,Solldu-

no6i:" potos\.1.11 nadal .-połea
nym ruehtm popiet~Jiłe)'m re-

~,.·~=~::,, li\~~
c:7.4eym w

nadchodl.l!.C)'eh

..,..

borarb pifllmeul.arnyc:h.

13 protestów
wybor.czych
T)'lk• do ez•an.ll:u -

do ~:od:L.

18 &Id NaJWYU%Y przyjmule protelt)' w~bor=e. Płldstaw~~t
lth wnl~ienll małe być naroaztnie p~plt6w Ulilawy o W1bon:e prtz:ydenta lub dopuaczcmie l.lę pn.e.W:plllw przec:.lwlr.o wyborom, jrietl moe;lo to
wywn:t~ wplyw na wynik C:lo-

rowanla. Do 12 b1n
J)rotect6w.

wpłynęlg

13

NUMER 29•

STRONA J

St. OWO C'O·D· -:-... ....

----·~------------~~~--~===-------~-----

Trzecie

w ·o dzowie
są

nie

potrzebni demokracji

piekło
DOKOŃCZENIE

Z E ST&. l
NiemnieJ 19 tistopodo •troitowono. Na rorie dwie godr•ny,
ostn:egawclo. Kornitel Strajkowy
WJ$tosawał postufoty.
Prutde
t;k.ld kto pn;ychGdU.. z kim
wuystkim plocowe.
tlłiqt •
był ki~yi powiąr.any.
Kie
k\1 .z bcH"dza krytyct n~m sto,_.,.
wrM.y to nlcz.er:o dobrego.
sfł\locjl
placo-i - WJStqp it
• J a k le mieJsce. w id.& •ta
do ltodr Nod.lotue} a odwoła 
sie bie pań:dca pa r lla - S ~~r;~l •
p retesa, Wiesłowa Zieli ild em okra cJa
Rwnypospehł eJ
aliego a rar tobowlqrot
nowr
l>ots klel- w wa nrtkach Jatk
tonqd do wnikli-go pruano1lę w yhntrs yl)'f
litowania lu.nd\luu plac o tok - Bc:d:tiemy konkurowat ~;
ie, :r:w ięknrt póbory o 100 pro·
innymi partiami, ugcupowanlacent._..,
mi l 11łaml pollły~mymi nie
- Prz.e<ktowiłiimy onollzę
t
-...e wspominaniu pr:r.enloścl,
kW.J wynilto, ie ~yt:oyśmy koi..
wytykaniu Innym. ę;o J kiedy
demu dałi podwyiłlę o 100 pi'OC.
napisali lub powiedzieli. ale
lo "WYfJłOCo<NOne prret nos w
będ1:iemy konkurować w sentrudlłe l motokl tyskO (750 mln
sown,m budowaniu ładu mo..
:d) wyston:tyłyby tylko AG
l•·
ralneso. poliłyCUl.egG l &oS- ' den mieslqc. Podotek od ponod.
pod;vez.ego. B(<I:Jemy wzywać
nonnotywnydl wynogtoch~ todo konkurencji proc:ramowej.
$lowiłb~ ~ 20 mln
t l no
Trzeba bowiem w~ te
dolne cłwo ll'lie,.qce ddololno.
dojrzała dernc:*:ra~Ja w Eurokl tpółdrielnl - infonnuje re·
pico 1 Ameryce twot%J'Ia si~
le!et~t e&onom. i ds. zottudnie·
u.~ze we w~pólu.wodnktwie
l'llo lr~ f""iłl - ToiUe diio loprocramowym, a nie w tywanie :r:likwidowoloby nos.
Uzacjl haseł. mitów l wodzów.
26 listopodo w
spóld~ielnl
Wodzowie nie są potrzeboi
rGtpoc'lęlo straj k
okupoąjnr.
demokracJI. Są oni atrybutem
Zbtero slę rodo nodtotcto, któ·
ustrojów. których młej<oee w ro po wy5łuehoniu opinii pro·
podręcznikacA · llh~t.ocll.
Nie cownlków, poUonr;rwia odwoloć
mamy w Poi"Ce dołwiadczeh
pre:r:eso - pny 9 o10boch gło
demokratycznych, to pcawda• wjqcych 1 0 odwolortle m l .ied·
Ale wlaklłe dlateco trzeba
nej p rredw, Pnewodnk:tqCG roje u:lobywać. We współpracy,
dy, Oonlolto Zonyello skiodo re·
wo<;pólddalanlu, wspólnym ro"t..tygnoCję t funkcji, Notychmiost
wlązywanlu bolączek l kloporoplombowono !ł(lbinet pt"eteso l
t6w. Demokrację buduie się
pnygot-ono wym~le. Pre.
tylko % innyml ludiml. Kto o
re• "otomios-1 to.Oęgnqł oplnłl
tym zapomni - przegra.
prowniko, który stwierdd•.• ,.Brał:
D~e.lękuJe sa _ro:~;m owę.
pelnego d:lodu rod~ wyklucto
DOG US t.AW MORAWS KJ
Jnailhoooił podejmowonio
uch·
wo' - rgodnie t CM"t. 50 i 58
usmwy o 1póldtieluoicL."
Tu tnebo doda.!, te rodo

Rozmowa z LESZKI&.'\1 MJLL I!.'R Eł\1 - sekretarze m generalnym
Socjaldemokracji lbeczypospolite j Polskiej
CD J.& k p:..n

pa,h·...e-~~:a

k r~ttbf"IIZ p olilynn1
" 'iC' o Brl w C'Ck r'"!

11

l•

p~

nus
.blt-

N!e ma powodów d(ł ndoścL Cie->f-.1 Sil! ełlyb:a tylko
ci, którz.y przcnloc,ą l>il; do.
War.u.a'olo!Y. wc)dt& na młeJ$Ce
dotychcm.-owych elit • Oluco
b<:dTJemy mict w
paml(cl
krzyki na wiecach, nlenawl.st-

~fa ;:'~~~ąd6~~~;~::ł!
r.acnych

lud~;l. Pamlęt:ljmy, że

nkn do,;J.)o do o~kartenla Mazowiedtl~o na wiecu w Z.akopnnem, v.·cr.dn!d bylo po-

mfl.tanle sędT..i\orym red. Turowicum na po'iledzerilu !{(!mł.
tetu Obywatelsk!.e&o w War!tl.II\VIe, ienuJ:tet: klótnie
w

~~P. ~v~~!':,-c~i..J~\~sł
~;wyelc:"fltwo

nad

dru.~;int.,

ale

:~;wycię.iiWo pyrrtł'OY.·e z.a
cenę znln.ezenla autorytetów
:. obu obor.6w. Ten fak.t bę
d"tle mlct rótnorakfe konsekwencje poHtyctl)e-. Nie lylko
w pn.yl'bd.zie nic nłe ginie.
Tok~ w monlnokl.
• A Jetlnak " Yb&tt' y • powledsit-11 1lę D wP n YI PIHU·
ai em ''.

- Koncepcj3 przy.spielltoeala
pon!osla kle: -kil - l tn.eba to

IOObie po.".iedl.ieć bc7. Ol<lonek.
Cz..v mot.e k toŚ SCII'ICIII.tnł.e O•
kreślić, eo będ"t!e w·Pot~<e r.a
tydcdc(t. ua m~:Jhtc? Nleprz.ewidywa\no4ć ro:twoju sytuaqjl
Na 11 RruOnla blr. (niedt.ielę) !\1:61 Ko.n&rcs Zalotyclet>.kl r.apow1ada Poro!ulnie·
n:e Ruchu Ludu Pracy.
K<lngrea :.decyduje
czy
Ruch Ludt.i
Pracy
po>~~rolany
lO.X 89 1: ktlc:)atywy
OPZZ. poparty porowm~e-

~~i~:a '!l~~~c'b· ,łfks~~:
nych lew:-cy

&ł"mPIItY·

l jej

Ruch

J

Ludzi Pracy
k6w. któtym •:1 btb.k.le Ldca·
9PQkleznej,

ly ~awiedhwuki
p:-zek~dałol: .1oię w

~amodłlel

Jt.nwa-rz.y .. ~n!e czy tel dUalat bę
dzie jak-o s:r.erokl rucb IPO·

ną

p:lrhc:

p.ltit)'C"tll\14.

lcez.n.o-polit.rezny.

Program konfJrt'.9'J przewldl.l,je m.lo.; prtvj4:c:e !'tatu~u
progra1nu,
wybór
wkl.dz
fY.Utbtawlcieh!Nch.
Obrad"
k(;lflt:f'OOU
si~; w waor~:t.llw:e.

H·-•

Je~t

jednym :. wymlar6w tej
kieski. Wracamy, pod wieloma wt.Cic:daml, do punktu
Jeśli zaś c.hodti
o
wyborców, którzy - jak pan
mówl opowiedz:!el\ się Uł
pr.:.y$pies-Uniem". Oni po prostu glosowaH za tymi, kl.6r%J'
im obiecywali, ie jut n!edlugo b(dzic s~ wseystklm t.yło
leplej, ie oni. Jako prezydenci załatwią pr~;ys p lesse-n 'te
do
d o b ro b ytu.
Wyborty głosowali więc u.
obielnicą takiego ,,prz,ysplew.eTIIil..., nie W :.a wrratnie określoną l prz.ejn.ystą dla nich
kategorią
ekonomkmo-pol.lwyjścia.

tyt'zną.

•
loić

N łe •alnJ' ~ w p nysseplymiolb'esn.ld

- Pat.rzę realislycmie. Porównu.)ę, na przykład, '106unet Helmuta Kohla

do nie-

klóry~h spraw. :; nastawieniami nas:r.ycłl polityków ze PNY-

cie"ki~o

obo:z:u .,Solldamoki...
Otóż kanC!er~; Kohl bardzo
wiele !Obie obiecuje po rowmnym zagospodarowaniu wyk!?l.talconycb. -kadr
:z: byłeJ
.NJlD. Co natomiast u nas . .sil:
proponu)e, bar dw wyrnikle
l bez niedom6Y.'ień7 Rol.IJcze.
nia. Mówi o nich W))I"OSt J ,
Kaezyńskl w sobotłllo-nleddelnej ,.Rzeczypospolitej ... W EuTo.ple luddco c~ tworz.yć nowe struktury l wactoścl. U
ruu- badać tyelory:;y, śk!d.dć
Jutro.. 14 gru.dnili. o ~
J8 w sali kieleckieł:o Wojewódzkiego Domu Kultury
ro7.pocwie się koncert symCon!emy Filharmonli lm. ~
kara. Kolberga. Orkiestrą (il.
harmonik6w kleleckich dyrygować bę-dJ.ie Temasz S ueder, a jako solista wystąp\
mlod:z.h.łtkl skrzypek Bartlomld .N b.ioł, Jau-re.at mlęd~;y .
narodowych
konkunów
... knypoowych. jeden z na.j.
bar<lz..~J utalentowan:rc=:h ins-

P ~!~~~h ~O:,!!of.s/::':7~~:

wego chowu), w fołic łt
się w clqgu l/Ił u
młodzi, nleśrnlo/1
rJo
11/erJOWft o lud zie. Tacy wło śnie
dom/nu/q w lie/ed /m hortd/u.
No pocz ąłtu coł letfrl sprawodzoli z zogronky, coJ spuedoprzeobł o z/li

...Seslęcy

,

Mozart w Kielcach

tru.menl.al!•tów W Pob:ce-. w
procram!e utwory WeiC&an&a
A mad eu su M eł'a rta - uwer'oura do opery •• Cu.rCKhle}l;k l
t!et", V Koncert lkrJ..n)COWY
A-du.- oru Symfonia r;-moU.
rnofJI:1a
Bllel:r n• koncH\
n..1bywat w biurle rllhatmo-nM codzletmlb w eoót- 11-13
ora:r. w dniu koncertu
w
WOK od sodz.. 11.
(tw)
-widmo puy ul. /ouębinowej w
Kielc:rx.h col• lato sitoszyi pusl •ą po obydwu J!rortOCh lt:Jdy.
Zoliono łom łiecłyl
lawo/et
,.Pcwetu", powlo/o wielłlm lwio •
Iem, ole znów wywiofo. rJo c"-!i/j llerl~ prywolno firmo p rzeję.
lo ten pow/lon. Nr:nm;rwdę p tO·
uę

wpoJt no

chwilę

l

lOboc~yC,

:r:Jct:0~ ~!r,~~m~·.~::;,ef'i!: ~~~~~~ ·:~i:ó~ro~!r i!f'~~~
tec-złoml- dyplomod:o.
sprowrtle mon-r u/ąc
no

nomi"

mi.

pcr"ingoch pn ed
d•odnimi ouolomi.

utzędcmtł

to ·

lkłOÓO łię t

14 ~. O W II•

udtioł tytko
tO.
prawem prezes
dolne
urtędowonie.
Pojowill ~ę jednak odwoinl,
któny ko~derują, łeb~ no·
tychm:ost wrpnw.odUł prezew
z biuro.
Z"""'łane zostało noJtępne ze.
bronie. Tym 101~ noj....otnief.
ue: zebronie delegatów, któ.re
postortowio po«nt<No<t prereso.
broł\iu

w:r.ięlo

Zgodn:e

wię-c t

rozpoczął

- Zebronie

del1!9otOw

nie

~~w:!~<!;~ ~tć t;łttC:.'.'C!:
Melo nło

&Gron, Ko tiftłlefl J.v.łs.
- Nie wszyscy Ulbronl SQ pel·
noprownymi c.z.lonkgmi
$pdlddelrtl. Wloinlo PUYQOłO'I"Ufo·
my pozew do sqi;lu o tontnygnłęcle tej k...,a.ull.
- Jak
dług o
tolll~no-cie
strojlsowgćf

- Ai plel(!l

wl

Boguiłowo

odejdt:~
Stąpłeil.

-

rnó-

- To jest betprolllie. Koedvi
to liQ todtwonUo do soiC!ettsno
l jut bylo po kl4pocie. A teror.
to on! pgl.cjo, oni prołl:urołor,
on\ butmistrr re StqporlcO'ffO noe
ch-cq siQ m•eszoć w none s,towy - dodoj11 Korom en Jeiok.
- A mota lo jełt w)oMlłe somonqdooUł - pyto/fi. - Tne.
bo somemu rozwiq:ywoi wło"'"
problemy.
Prrp:nono mi rocłę. Akt nmj.
kujqcy czują slę zoWedteoi. Zo.
ttoll som!. ehocioi: w Jbojku
blene udt.ooł polowo proc?·.....M.
ków GS. Pod bromq gtomoch.q
się kldtie te wsi. Strach pe.~~,.
łłet,oo bledlie. gd1 ktoś perw.
uy podlilesie k.omien.
- Wtedy c~oPero rjołl'i s:ę !»·
!lejo, prokurotor - móM w:r.bu.
nonyrn gloseffl JOI"I~o SiWek.
- To dlaczego w •pół<h:ełni
!twa kottMt"ł - prtom ludzi t
Ilum u.
- To jeJt ptoJte. Pretl!"ł Zieliń~l ukr6o<l pljońshro,II"'iwer-.
10cje. Robił operacje no iYwym

:g;;rirm~on'::k '"J::::~;.

:

Stroj\o:ujqey to procownJC;y mle·
uolnl posz, łtOM!"rtu, dotorcy.
Tych eh,bo pretes nojbo<dticJ
"d.rrywdlit'.
- To soboto t o n; e strojk. tw'-erdd Jólef Ple~ot"JIII - SpOI.
dl.ielnlę zoldodo"li w N ełtlcwWu
I'IOti dt:odllowie l my llol! poz.
...olim~ rottrwonił nouego pn:cciei mojqtłtu.
Gdy wyjełdtolem z N•ekłolaio,
tłum pned brornq t noP'sem
.,SirtJJir." gęJtnlol. Piekornio wy.
goa.lo komin. Co bt:Qtie jutro,
pojutne, 10 tyd..;eń._ł

MARIAN IClUSEK

ne granice. Jot rJiugo mofno
je przełrrx.uK l He no tym

cłtotttstwo l zochlon.,okl, • Natutol"ą ~olejq plO/lilii zdtowego rvn·

slrocić, decyduje wlałcl<::le/, O·
pferojąc się 110 prawoch ry11lu,

lu

puewldywonym obrocie l PGpY·
moi/iwoic/odt podofr ~~
dz"toloń Te strony łonlwiincri.
Spó lko hond/owo (i l ofdo III·
naJ feill eh<e s ię !lłrrpnoł no
ry11J:u musi być lottłtHitk:Jjno,
mus/ mi~ lo riser lowo r w wlękcle

gołć toł/
5Dioftu/e, fcoioli
W porfł nfe potopie. fe J • m
tobie zo.szloclzlł noJ-

s/'

bqrdtleJ.

w/':fun·';',.~,:g/:7 .:;s~'",:o!d~
no czym hm wolny tyna!r pole·
go l lałt lon cfeszy.
WlfSLAW BARANSKI

Wolny rynek

Ogary
polnłtlottf

sl/t:p

GS w

Nopę.

lowle.
Cleną

mnie Ie plll!lfliOfl1 w
duiyM /oondlu. chocioi idą O·
pornillt.. Np. 1irme.",., dlep ,.Ho.Morleny'" mio/ być ClJnlly przet
co/q dobę, ole nie udo/o
łię,
Hienef nl11 doplsoll, więc spOI.
lo uez1gnowo/o. ICillu cqfel.
~lów te/ef<mowof:~ nowel r pre·
lerufoml, o/e ery sluunymil
S•lep mo orzynosić l)'sk o nr•
JI IO!y, łtórycłt prUtc/eJ 11111 po.
kryf• dobtol/Jwe doristwo, orli
,,..,. bordd•f obuuettf łl•cncf. Z
drugiej drony nie me~ Inte res u
bez ry:rko, o/e l 0110 mo pew-

poszły
u ym wrbotte l musi IH'Iiłoć
l!onflilfłów z l!ienłoml. A opoi.
sów tołlch lonl/1-łtów ciągle nie
broiuje IJG "''•fsłoej slron/11 no.
uef 90lety.
Klie n ci •powi n ni
uwo l nl e
te
wszystile s iorgl cz~·
toć
l u n/koć f o ł . ZCI·
ra zy t~eh si/ep6w, w
któ r ych
sq Ile ffoł·
lowon/,
oszułlwonl
l
obroioni,
Jen to bowient
fod~ne /a!ro"łwo
no łOI:/o/ls.
t~czn~ modeł

horn:llu,

,l łt6ry"'

s~:ni:li;;:~~~ml~' ::::~:eł;
zvslów wr/eczy wlołcfcieło s.,e.
P IJ rOl no ZOWUe :r OtO')Oncjl,

http://sbc.wbp.kielce.pl

w las
,.S. Jedno z lo/elo.neł mlołe~
oslofilio to zlo wlokłcJelom
JJ:Iepów kłt nollll, zoczetJJIIf;ę .
tych tywcem z o/fłitryłolistief u1/cy. C6t w l~m zlega, le .,ou
rodoł pozna przy ołotll cł!oł
il/.1-o Oll?feldfch lub ftottcu•lkh tłóweU Otwł.-o'"t' li•
IJ'I«fl!.fl)Ofw;Df,

l l•su:re Jerkto - retttOftłujqc
stor• allepy nie bóicle Ji• po•
nowie dOJOWOrticr uleqdowo.,rch łolotów, nf!OIIów l ogre•
,.,...net tel/omy. KoniK z uortymq. koniec 1 zodupłeom fu.
ropy.

w.s.

ł

STRONA

Ciekawostki

p~zka lkoń(-~·la ~ la!.
~. P'JłoÓt ~_:czym
~.a

A

rólm

c:. z

~--:

od .. mych d.:.1e·

~..«:C:-lia

llek:l.~~!cfq

W)'ftiil;a jednait. ie :'<'>-l.W!ja s.ę

ze

świata

Biiutuia. .. z
•

w•:.:nioej nll r6w.<:i!llcy, roku.
te-.lt
pocate:łl.a
mo~o--...-cco.

pla ł )'DJ

Nr4:~j

Co!"ll:r

-,do

ll'

ZCUilfltrt'tOIDIIIli. p.l:J\ 11a f1,

•

cw·

:

ba!ut<~nq

vvl:o"•~•

pltfJIIltł- mł't"r"
ocł

lro!•!'l",;G
tłg-Oroc;•.a

:lota (4rtch.la

e•nazłoU:«<I--l2(1 c1"c:or61.0
N 11-u:k; plorun 51 - 500 4SO
dolar6u.•/. W bit-!qcl,l"' .-oku.
takliidu jablifnk!• 1.0 pi(ciaa

e~ki<lr.la

ltt'ICIIG

pau.:e;oiOII•

:ll~łof}q

pr:.Jf•

$ł.000JcUOpTG;n,6w

plltll"lł t•·ortokłokoloO,i

łl'ałar6w,

hordo

r~oj.c:(kl:ll
bi:lu>l~ła

r~l.""

pr:v

ll.':ro,•t :apotr:f"·

fiOIUjq

.ftłbo!tr&ki<l

mi.

JlTIICCM''Ii<l

Jopo~ul.

Kar}o\('e Wa ry
po n owemu

- w.. ,.._

rÓU:'IOW."GT•

tonie!'&

obł-c'"'- dt.H ~•~l•·

Z ~tunv td -n mln
p·~UniiCZGIIIJCII :Oił""
c:(j.! łlllll1tO"JJjllq,
"16-..o:n~ 1111
11·1ugi

reurogcutron_o":U!:-'>t. W c:tfu rta·
ll..~C'fl projektów tnu·t.::~;.oj·
llliC'Ia

-

ln,ti.OiłO

PI)W1tAI11

- ,.;c-

uwajN'r~ko

ned:o -

lłll~clul Jp6fltD, klóto jok
llllfnlll:• : pvblilc•di c.:.o~Opis
.,St•ł:t

t>IG

.-pod.:it:ll-'0
Jc6w.

JIO•podOtlllll"
ICJI&Oidch :-u~

tił

l\f a&lnne

potęgi

Bt~kor~kur•"~C'IIilliP

•

I'IOj·
U'•łk&.:llłll fiG ła·ieei<l proctuctt~!tm w.a~l• J<11:1t
z..-;q:ek
Ra.cł.:it-d:l, Jr:.irtgo :a!::IOdl/
".,!,c:•nkł4u:-VJl1tr.;t.·l)u:- ~~

łqcll"'

ror:v
J_;~ fJit. to~
proJ.U.:hz (a l prac..
ni! 111 roi.:u vblł1Jiltm1.
mlofłct od u;i.flu Id

tł'go

''"'i<lj

Drugie

:rojmvk Indie (profi'IO!O no

roi{ bM:4Cu-t.JOtu•- tor~l,
frucif - NM.u'll Ul ol>• lela
ntkiacla, tnt. RFN l b!JI<IZ
NRD(lfłC:-r<lt - 70S III'-- tH),
• leoleJne-USA ($40 lur.
to11), Fronrjc (UO ftlt- totJ),
Polrko (UO c.,,_ ton), No~n
Zel&~~dlo (266 t!la. tonJ, llo-londic (221 1111. 11»1). Powui•J
100 tva. to-o~ m~u,. toUProdv·
J:v}q jfuc:.: C'a-edłOIIou:ae,le,
WIII'IJra
BrvtotniG, lrland.o,
Kott14U!a.

D o P aryi-a-po
e hi ris kie huty
e ł'O·•ad 200 1>1ilio016w JIOr
obvtcio
łpTOICGd-t/
Ul
blłżqe.,rn

-t

Francjo

tł!QI'"O'II'"It

li&tl/

Na

CZCił'

uo,.~iA::nJłCh

łfo--

tWtrc611' rn<~Jłflljc t!f pr:t1'111tlw of)u•-C~nlne R'lo-tll, kl6--,.,. lip. w roku JW

do~t•,..__

r:.!JIII Francji U mn1orr11 per
blll6tc, pr:oowohN luk,-,uoWI-!,'Ch DQIU'I~ oro.r Chl01
(S( lftln -p11r). Cll,lit.::cryz114
" " /Til.fłC"-t-kk-h t:.:lcpocla o-b~wnlc:uch M f!lłll- •łł 1td.uk .,,. tou:u. u~t:gtedlllt'
llł tr.:('bo lJCiftle"'jt'łU::t" tfo-.
II.,J~

pr:;::

;a

~
T4)U'Oflll,
kfó'll
Pd.:i11 u r&6!0IIV /Uf

tzęlt'

Chili.

D·.dec:L Z

aulut.~

Ev. -ą,

doi'.wla.d<:Le-:l:ł':m

siu-

ty r.r;la.s:l.ahc)-m !-i«: t-utaj CU·

l TO!K'Ój
n.•ui:.OII!C"j 11011011
cz•uk!#go a.:drowid:a Karlo-dbo...-~o.

cioł

mama pn.yje<hala spod Kra.'iOci.n.:l. Nie pl'te:-ata *i pero;-pe-:t:t".·a cotyi!!•Jdn!ow)ch wiZ}t w oó.rodltu, ~dz.-ie pr-owad:.o«:e s:ą t..ue t--~;lez.oo.ia !ogopedyc%Jle. Hcltna Lv buyh·
..-a - !cgoptda, ca~ ~·,o,•<>jq

c::lom.

tdt
U
rll:lonóq~
/rGrr·
k6w
•:t.o,.jconltidl.
(Sl
ml"ll dO:aró-.rl .- modn:-~l;;-~11'111

J,_nk6111

któremu patro~.:.~}e
Zarąd
1\-lidskl T ow·anylh.-a Prz:)Jot·

wk!dz.q l

e KO'tiOfC.fw"" Jirrłł l /iJ<It•
"'"'' 1 S:uoa;co,.iJ a~ni•r:o
Nllllre.tG-Ć

Wraz.
z. maru1ł
z.::.A;a
!.3
drz.wiami gabine-l:t p•ycbo:~a
- Marii S-=-1-k•w,llid. ł.akan.
o r(ok mlod:-'7.!' od Acn!e:;z.ki"
u~ł s:«: z. U'~polem D()Wna, a "l':~.;c- tt't je t d::..:etlnnl
ipt\.łkdlnfly,n um,-J-IO"o\"0. K!e
:nówt. L trude!!l pn:'J •z.a s:~,; o
w''- '117Cb nla.:h. D:alt'go- tr~
(,1 tu - IW kiele(ło.lt';-o 0~ 
r odli.a Wnesne.J l n lerwtndl
dla Olikei SPM.P.Inti 'fn•kł.

Nłe!Cielkl•
d OJ!MC'UI

tftJ;d

obuU:/0

frCIIl'}l

f"VU"II:"r..! T'ultkG.

'

W nowych pom~7.C"Lełl~h
o.Sroda.. udg.o.li',trtiv .:.-ch n:c.
od-pl..ih.:e IXZE'~ Za."-'\d Zdrow ia
WSW 1 S"curolaflnny
ZH.,.ł Opieki Zdrewotnd,
w

ka.t.d7 punied.::.alt'k trwa oiywiony ruch. Pomkt-wl.lnie o
god:.. 1--: ro;qX>Cz.n;ają p:-a.:c:
z. ~1111 naut<::.}·cie-lkl Zakc:a
ruc~·c-n--trnXzr.e.

:::ailka

J-'ot. G.
W o4.r~u dlieci ko.:;:.ystaJ~
1 ~lnej "'-'Obody. Nikt
n:e
narzuta łm. Jnk maJą "lę 00;w·t. cdz.k! tic<b..!ef. N:e mołna

il:h k::u-c.t. To barlho -...ame,
bo wtedy ~.aJ4 dę n~\llne,
czaem asre~-.yw

plldejr~;....-e.

ne. We W!-z.y, U::ith zaj~;llch
U~.;b;l.:::lc"!Jl ~ mat.il:i.
Sie
b:ern!e !ecz clo)-nn:e. Cbodz.i
bo1wlem o to teby p:-:y.?\\"'IIy
~:e!e
n~cwaly Je

1t:b:"'

U!n):iłOW)ffl

Z Up(!-:;!edZftl"'.eCU

s!.awbna je=t z.a pói..rHI. Pud
t~·m
"\'o--:.g:~
ł"ł.•!:i.t nas
:r:.-:ac.:::.1.;.e "'Y?!'Ud:.:ł. W wiciu
k:a~h v:rz.ecna .in!c:-?>'e~ja,
p->:""pj.}Ca
na r~lu
cł-.oroby, kv-:-t!:-~: ł

rozwojll
:ract.)'Ila

:!"ię

J)l)b-.ldum!u
p;ychoruchowea:o,
od koiyskl, co

te rehab:.tit.acja

spra~.a.

~

~kulecur:e)Ha.

!:od'kiem,

O

na.'"ll()IWą

l'.a

Marii Sde<:hman., u!n-

te:eso-."-ala

ciel.'c:a

u

się

n:wc::.y-

S.t.ltoły Pod:sł.awowej

nr 19 w Kielcach łlaJina
Gónta. Po~blla rhore ~
cL a one jol. Nawl<~a t. nimi konta.lrt emocjona.lny, :r.do-iCh muf:lflle l u~uje,

tw;cz.en i ko!ltydz.;.etm..i w dnmu..

W)próbÓ\I."'l~:Ymt pny~ć:ół-
mł
px!~:l'C."".!.::n...'l. · O:h-Qdka
'.-\'cU" ..-.t:l'j
Int!!r·.Ą't'IK'j!
dla
D.sed Sil"!'t-!aJ\e) T:ocJ:i f~ !.et
dr Anna !o.-JtiPska - "le«mlog
l p;)·c~:r<-~ra o:a.z.
Mariusr:
Popnwlak. P:- .:.yd; )-:!:.:.i on do
ośrodka re;uiL""n:e i t:n.<zc;:.y
sle o to by dz.i.eclom wyłwiet 
lat !»jkl. tzr.» ~p~a-wia. lm
c:romn=t !tajd1:. Wyko..~~~t-.Jje
do tego wlamY ~1.ol,"'t bo
płat611.t-1 n!e &taf r-..a
zakup
wlclu potr.-..ebnycb ~-. Ponadto je-S-t pan Marlu"-t. m.
stru-ktorern nauki
pływanta
d-la cWecl n!e-pcł.."'lOG-pra.wny·ch.
Spoi«znie pełni dyt.ury
w
TPD jako c.z.Jo.ne.'c:
z.:ll'L)du
Koła. Pornocy O!fobom z u.

prowad~
wr~z

D:Jec-1 prz.ei>OOajq t.a "wuj--k.lcm" M.lriutzem, a m odwmiołun:a U: eympaUc:. Prr.eownlte :r: ośrodka l tnlt'k.i za .

nt.ają r~e.

N~ wkhlr~~;w~.,"u
8

-

powietru.

d~ło

do

wcmlnlcjuepn:~a.lt

pn:ypadku,

•

pe-NnlaJ.'l,.,..-l.e dookonale row-

mle ~1. je.rt z. nlml :r.t,yty,
ma do nkh cic!tl)liwotć. 'l'ne-bc tet dodat. te M. Popr~w.-iak
sam
wychowuje
niepełno--19%'3"'-Tiego Syn.:ł. Chłopiec nle

zi=

cjalnej komisji. Juł pierwsze
reJ:ultnty jej prac potwierd.zJy"'

odpalenie rakiet aie

tcm

Umy.słowym.

było

efc*:-

eetowcco

clJbLo.nla.

Kombi• ir.i~row•111 pn.ez n.a(iowódce wojsk obrony
pr1CC'iwpowletr'U!e), Jen. I. Tre..

wydab~ej
J)IXPOCY
TPD udaje się ośrodiu~

ny

P
nJe

w; orgaoizow·at rokrocz.-

l~rnat<y ~~abl.lotacyj~M:!

dla

~i. Był(! to l...,twiejnt". cd:r
qd;:.!e!a.J .:okiny u.oital
w
C~;ej Gó:-z.e. Ter~ cdY

~ jednĄ

wnk~Pou.

te

z arielu J'aklet prze.

dtowywanyeh .., bancarze lltoł
podlob-l naczynie t. plonfiCll.
beu"tyną. W 1'12\1\U..Cie
~~

pcn~,!G

W)-"'ln:-t::.lć

mu.oę.l

na

~yman;e rodU.y. Wiadomo,
to oznnc:.a w d~~e);cz.ych
wa.runkach eXonorn.iczn.y('h l
przy n:eu~tannrm :.."troU>nłu
beuobodo"n. O~:ock:k pobytu
d~r.e;~o, z. 1o~.-·,rc>1cr.~o-awcaml i

co

!lkutt'cz....-,;~.
Mo.'.e ct.:.ię'!ti pnychy:noki
Judrk'>~j :r..a}d:..e s:ę na lo--jaJca~ rada? Pr;:.yby?.·a pu~,rch
~olobitów i_prLed<cl:oll gdyi r~
dzic6w n:e t;ta{: na kolo"3lne
oplaty. Te p!Mbwk! moina

by pr~-ć 1"!4 domy dUEn-nej opi('oic:l d!a dz.!et'l &pecjalne) t.-odLI. Myłlę ie v;ajd~
i

sio: uoort.e n;a.t..<il ojc-o·,o,·.:
domy tut.-:e

je .~

on Y'Jt"C"l.."!m"Y, t-:ozeba .,_z.u_

kać
odpo.·Ą,:ied:J !ego
loku-n
td.fe indtiej. Po raz p:ew.-zy
UN"g4!!1!Z.OW<l!"!O W tym
J"oGJ
(w B;;:.;:Jr,;} ito:(I!!J:c: dla d:.:-ed
Fpecjalrll.!'j tr!'I:Jt:. T<1 ró·.vniet
za~h:ga o-*:"odil:a.
Sk:)ńtzyly s!ę ha!"e-•u-!e

lołd-n;e

kłopoty ~:.!owe

rodita. Teraz duto

w!e-

ol-

t'.1 p:-z.ca.

"'"*
to Jcsu:ze

ttzeRi, duto zabó::."<\·ek,

W.:e c:.ys~o. - Ale
nie pora, by m6w;ć o tukce~ch ZlU."lac;:.a Marła. lla-

Jewsb , ~-o<!rllc!.:łC-3 Kol.:l
Pornocy Osobom :r: U-pośle<f2.e.
nle.m UmY1'lo\\-'YfU przy ZM
TPD w l{j(ol~b. - Boktc.•.z*ą
)es-t - kantynilUje- ~ w ol·
rodlru nie ma rełłabHitoota., a

~:~~~. ~rJw! KJe~

t:tcll domu pobytu dzlMnego
dla d.z.lecl specjalJlcj ł4'oslol.
~Ie placówki
~alyby
się takie w Innych mlasttLth.
N.Ie ww.ystk!ie tnled upoiledz.one umysłowo JX~ntz.""lją
do przedszk• s.pecjo;Jnt"co i
s*<lly spec)alr.e}. D1a
tych.

które nie mocq

J)l)l'U.SUlć

sl«:

:weta~

ayc::b..

ubity, •

Najł)lliuo

Jest

ołmlu

wbka

uanJo..
pOłotono

od bazy ralrietowej dzl.esif:t

Kto podłożył
garnek z benzyną?

cz.eLD~a

tiakowa, don!• do

jed)--nym
rn!("j tern opi~l Je-'t
dom.
Jedno z. rocbiców, na
osół
m.'.I.Lltn, n.:e pracuje, by móc
z..'l)mować ~i( chorym
d:tiecldem. Wtedy ~na.
t)-:;c:O

cówil.t~ n;ezb(--dnq. Od 1at .z.a,.
bi.epmy o nią - v.--clqt bez-.

buebu allnlko :)eden wo)*owy

lct6rei'Q

15 lt.topai:la b-t. w r•cWeckiej bazie wojliloweJ w~
jonie 1\mUJ'Ikl, był pnedmio-.
~ dociekliwych bocld spe-

pcorilocy

1połecmej,

Romańsld

silach.

p.;M-..-~an:j.

nr:e-n:em M.arii 1\1;1jew-

połledU!niem

n!em. Pou tym Z3;kela te rq
jedną t. l(lrm te::apii, 11$1"4"9.'-

t.akladu

nariu~zy

Poniedzialki
z ·nadzieja

była

zajęcia plastyczne,
niepr.:l'lll'dopodObne
wynik.L Dla wielu spośród )ej
podoplecmych. :r.wlasu:Ul tych.
kt6rz.y mają trudnoki z. mówieniem, jest to tiodatkawa
motJilwośf kontaktu z. ołocze

t.:UI'Ial o;>!c*.l l m!łoicl ojcowskie!, dlo!eli.łby los pen~jo-

o v.rln""m ch

opick.mka-:n1. :l'>'t za.k-'11 pla-

&a..

bawy - t.o speocja.Jn(l;it Marii
Szl«hman, od ·o~: ;eolu !at :~r.\1ą
..a.nej z. OŚl"odk.;em. P~l M:i~13
zro..alat.la t..~ w nim niepr:.yJ)adkowo. Jest matq_ niepeln01c'p7.:\WIIej d.Lew~zynki. w!ęc
W!e, Ja«~ gc~n..."'l~ jeM
dJa
rudticów wychowywarne dł.le
ci wym.agajqcycb spec-jalnej opHI. J3ko pedag.!)ł
taic:tc
ma truó.1e sprawy dot;vl'"z..'Jt-e
tytll <We<:i ł wta.t.-,:e dlatego
pn.ychodz.i im z pomoc-:}. Ui»lcwa oad tym, ie u r:ns ci..:l-;;ncu w odn:e...:t>n:·J _d<l 4ded

z.

cbod:z.i, nie mówi l gdyby nie

I~JO

nio

cluplodovroł:r.

Rakiety

~r;f:::!~'j'edn~=:..Jc!1~i:

uyla .t.•cję rcdio!olraeyjną bazy, • druga upadł• niedaleko
wojskowi!] tór.1ot,-. Podczac WY-

kllomliltr6w, ale k.Ubndcle kl-

~:~wra:~o-c~l:kr Z:~

nlen:e, kt6r-ey w Zwlll%ku Ra..
dzieddm w dwa dni po wypadku, obebodzlH dziel\ -wol* ro.

http://sbc.wbp.kielce.pl

M

,k~ej l l"Od1.!CÓW \.:po&e-d:.o.ny.:h ci!.!t'CI )e<1 ro>z-

Oir~a Wczesr.et b.krDl'O'I'.'&d~~e tóiln ter:"lpli r.•~t·xi:J •1aWT.l'("O c:es.klt't:o r:e-J::.'.Joc,a - ~ Vojty.
Lec~r.;e t.1 n->E-tod!\ d<>.-t. re"'e!a('yjn• ru:..~:t.;.ty i n.e -wymap L.1t:-ul!n!all:.a
Wabu
~:pecjalt.;ttaw w b:alych
fa.rtueh.:~ch, bo cz.yn:-.o«; :ehabl-

w6j

we:;('}: l

l~yjr.e mole t:W;.:e W)itU'I7wat. po p...--zesz.ko:cnkl, mama-,
ocz.swikie b.;dq«: w
stałym
k<nt3kcie t.lekatu:'.m.

z

upo.:;.:ed1.1m;em

UlllJ'ISło

wym rodz..l. si( w Pol~ około
3 p:-r.c. dz.iecl. Tr::::ktow.:1n!e tej
wady }alro
niood."Tac:.lnej
jest &lore-ot)'p('zn myślowym.
Doł:knlęłym nlq tr-ze-ba
dat
nan:oę ro:swoju. Z cal4. pewnoklq dłl)e jq Ośrodek Wc-u!6-

nej Interwencji prz.y

Tawo.-

r.t.y~twle Pnyja.d.ół

D~cL

Ch~ pomoc ta nioe iest wjsta,-czajij(:a, Zll:lOZJ-" wiele. Szkoda. ie w całym wo)e'jV6d-itwie tunkdOI'Wje je.d)'ll.:l l&
10 t)lfiU pilatówka,

MAJI.IA SOSNA.L

NUMER 290

St.OWO

Kupić

Od Kozielska
do Kielc
Historia obraz11

D

~~n ~~~!~:;Y~~s-;!~:0~!\~:

śród 15 tysięcy, poj«hał do
Katynia,. aby odwiedzić
~·
lllOd.:itwie swych br3ci, ktOr1.1 na .Ul"\\"'!%e lam p o:tOstnkaJą.teel:}rl do
na.bo!eJ\a.t'lo\'a, li Jak o Jeniec nie był jesz·
a katę.tom tak~ szaty i przed- cu ksi(dwm. :b Katynia umio-~y li.t\lrgiu n.e. Nie z.do-. cb.l się do Kot.ielsk.a. 'd~
ła..."'o }ednalc Ul.Jaz,cz.yć wtary.
n.a terenie dawnea-o obo-zu
Po luy.)omu jeńcy un.ttd~ uWa zl,
jek
ait wyr4Ul
.tab:.e C*lbliw11 .,kaplicę''. W .,rkarb., - d\\'ie detk1. Z de·
ce rkiew ce :z.nalc ili de•k.; z eek z:!eciJ v.-yConan.i.e .artyśde
da-wn lelszeco- ikonosta.Ju. Z rz:e.f.bia r z.owi
&b.n~~wewł
desk.l tej -powsta la. J)l.af;~o- Balaaie z: MACJ'iloa Podhala6rzef.ba Małk! Botel, na wUJr skiego d wie kopie w i.zeorunm:Howld la u cbowaneco na ku Ma.tki Bofe j Kmi~lel.
kia n ie ceriUewkl wlu:!runku
Obie kopie tabtal do Rl:y :r. Ko~:.;z:c:tyz:ny k. Poł'.nv."Y mu, aby Ojciec Sv.ięty je
- ~o. otacunec;CJ c:zc~ poblof::o.ła\\oil. Jeden ob:"c
ob!azu M&ki Bozej żyro-w1c- o!i~ro:-Kał do nov;:O b-Jdu):a«k>ej.
10 się to5cloła
K!"ólowej
Z chwilą likv..':dacji obo:w. Po::S4h Mę-czen."'lików w
K oZ.:elsk
(wymordowa!"liu War~w~. drugi obraz jeńców), ru.tb&
jako dno v.'f!dr09."1lĄ ko.,iq od d.""ha !4
~·a:izkl ptlr. . Kc.iby, cudowli5łopada tr.. maina og.J.ąd.at
nym p~zypadkiem pow(dro-- w kaplicy wo:)&.lt~~j kolw.a!.a do Ciriaz.o-M:a. Starntą,<! cioU C-a:rnizoo.OW'Cł:o. Obo"k
do Moskwy 1 B ll:l.iJłultu. P6u- Clbra.zu
,._;y.otawiony
Jet:t
n;.~j audJ OOraz-fU'.tba wokn.~ l.j k wykonany 1 &:alezi
:Jenmm u.lajdem 1 KorvJru._ ilru-oA""a ".-y:-oslC4:o na mociP.rz:ed t ym ob:"az:e:m b .skup Lach w Le&l.e Kat:.:lmtim.
polov.-y J óur Ga wtm.a odPonie-v.'a.ż obr.:u wz.bud t: ł
p:-awil llltl U:: Pwidą }'.ln(!d z.ainteresowa.-lle
wiernych,
bitwą o Monte cauino.
na..ichpl"'Oiibę~e jeĆ-

klo~;~eK~~~:t~:r~.:~:

Dopłaty
-

do czynszu

Chc:a:bym

d:..iet, e.:.y do
to~

pla.ty
mać

t:c:

c~'tll.!:l

~:c;c:

mog-:;-

iall"ą.i dopła:c:~
ał(
do nas

lf~1e

tub oc.ottt.J~

- ~wra
nytcln:CT.

C3ii\
• Przecbtawiam,. wyka~ tt=połów
i ofrodków pontocy
społeczne-j, cdz!~ wlr.XIIe !.1!.kie: ucu;Wowe 1 ilu!yw:dualne in!oflNlcje moin.a u J.Y5·

kat.
Wo)n•ód:ztd. ze<;pół Pomoc:7
mldcl "( w Rado--

:la ;;_ Kielcach oo 20 :.~~
mlu przy ul. Zcrom:~k!eta 50,
tel 21)-i03, 20413, :!.99-33.
Mi.ej;ski Ośrodek Po-nl)(:y Społffz;ncj w Rzdomtu pny
uJ. Pilsud>Jliego 13, te!. ~72-07
ł 2.61 -27 o:.-.z; ~· P:on'cacb, ul.
Annli Cz.er".'Xinej 19.
Mlei!ko-gminne
OPS
w
i
U;i.y, Lf;>'dN, Sltcy5z.ev.'l!e
War~ maj:a siedzibc: w urz..:dach miast l gmin. W poz.osttlł)~h m!nslólch-gminach :Jokalizow ane tą w
zespołach
opieki ldrowotnej lub p rz.y cbodniiłcb r e jOnowych.
(w .A.)

~u.ej

- .AH.:oholky

1ą

perlelcjonb-

ICJmi. To z reguły fk,slonof/ fa-

chowcy w procy, podontyczni w
iyc/u codzie nnym. Ale JQ Jednoc: eJnle wtolliwl. Jejtl ccJ sic 11ft
nie udo/e - to:Wrol.nSenl zoceynojq pił l popodo/q_ w coraz

~~:k~ l:ttf'~/:;, ~o,!q z~t,:::
odJtcrwit

TA

o/ł.ohol.

:~~,h
=~t
trochę
mnie zotłlo

ayło. Niezupełn ie s:ę z nlq %90·
dzom, ole c:oi w tym chyba jMt.
loskokuje mnle Vflłlq eorcu:
neay. Choćby to I'Odzln.

wi'łCeJ

na niemol atmolfero. Schodzą
pojedynuo l grvpltoml, ludzie słoni l mlodtl, wywodzący
sl~ :z r6inych 'rodowislc (łvtwro
lo po~noć po vb!Qne czy •po..

·~

tobie mówienkJ). Te wszyslkie
f'Óink:e nłc tv nie znoczq. Sq
równi wobec siebie, wobec nałogu. Wltajq llę jak dobrzy przy.
jaciele, łelsllajq, całujq "1 du.
bellówki", Mówiq do łieb le pa
lmienlu. W glosoch bmnl au te nłyttna serdeano nuta.
Wspólnoto
Anonlmawyc.h
Alllohalik6w ,.Wiara, Nadllejo.
M . loł c! .. pows tało cztery lata te..
mu. Druga grupa. ,.l uczniłl" ,
:r ow: q :oło się lJwo ioto póinicj.

akcje

lugi.e kolcjld 1)·.:..'1, którzy z.npracnęll ,...o:p:-awdzlć !li~ liWOich p!enl~;: dt.y., l ci('~pliwic wyczril::ują
ó)rud ba.nkCY.o.·ymi k-lWJ.'111. aby
ktlp:ć ail:cje p:erw 1ych pry-

S ta:-nnlem K"la Rodtilly Je aioę w lulaciele p& '>kim św.
Ka t)"ńllt~el. ą"J!<r'NIId:.ony :.oAndruja Boboli w Londy.
dał l """Y lU!\\: lony w k<>k!e- ·me.
!M! c.a.rn.UJ-.:10\\·ym w Klet Historia kopii
!!at'h obraw .Matki BatkleJ
w JD&8 r. na dzieil Ws:::.yst·
!~f.e4«1eJ <wc;<Jro-w-n.a ko- kich !.wlętych kslqdz: praT ("pil;c w o-bo:r::e wnt>!kie
p rzejawy rell.:IJ.'lokl, odebrano jeóeom r6tańce, me.cia liki,
krt.JżYkl,
l")ngtafy,

L U DU

Ołoił włośnie obcłlocbimy obie te
I'OClnke - mówi Hołlno. Stąd
zatem ten podl'liosły nostrój. Nie
na koidym mityngu }Hl t.eł. :ro.
pewne bufet :r llowq, pcrówłfa.
mi, dostllomi. Nlc ddwnego, :raprasill gości z Innych mio1t.
Chcq kh godnie pnyjqc!. Pny.
joehall Ju:ł z AA z Klełc, Cheł·
ma. Czelo:ojq na kole jnych.
- Ilu was jfltł - pytom Halinę .

- Około 40 osób w Rodotmu.
To na pewno n iewi ełe w porów'-

'1.'.1-ty~wanll;cll pr:.cd>!~,;b!ontw

r.apawaią
optymiD1lt'm.
Prywat)':r.:.c}a ru zyla ! to od
raJ:U w rył.mie ~pule-c~:o
apla.n.u. Mo~tio b;, ć gOlf ::.ej,
chociat... PrU'~trU:C nalcty
prud Y-'Ycl<\ganle:n t. ~go
pierw•.::cco
r.ainteresowanla.
publlcz..1oścl akcja"'ll
jakJeM
wniosków. na prey.~z!o!f. Wystarczy prz.)'po>mniet, co si.;
dz.lało w ba.nktach w c:a.,;ie l
em.i:>Ji obi!g~JI Mm·bu ~ń 
rtwa. Ro.::chwytywano je 1*
'wiele buleez.kl. Kolejna eml1'),:1. jul 5J)neda\\·tala sic; kula wo; a nawet bardz.o kulawo.
Tęraz.. .", z.wią.t.ku :t mol.liwotCi.1 lcorzy~>lnej utml:fny obli"~cjl na akcje, mowu ute1..ll
~~~ .rueh w irlter«łe.
Wedłu,-

o9lałnkh

badań

CB OS tylko nl('spełl:la ~ proe.
basi4n)'Cb. stw!ero.Liło, te cz.eść
n:okh osuu::dnołicl pru-man:/ na Wup paplerów
tośdOll•yrh, pooQtl 00 proc. nat.o!tl.f:ut ht~oryezriie twicrdU. ie te;o n:e c-obi.
N:~ mue w l!pn.edaiy wajduj:a &M: ai«:)e :.:iled'.vie 5
prz.ed,i;:bi.orstw beiwru»in-

co dalej?
kwoty, prawdopodobn:e n/t.,z.e
nit dochód, który pl"::t)'niOfk)by ulokowan!e p:etllęd:::y nn

oprocentowanym

k6w

nas~J

ledwie

~)~r~ t~~:~:;~w~C:ł1iceU
na intuicji l dobrej -a·ier:r.e, ni.:.t
r:r.etehej .ti.nan~o·.~o·ej I:!:;.rm3.
~)i;
b!erz.e s!c:
to p..-..ede
wu~lkbn dĄd, te. w Pvlsee,
~::t)'Daj-nnlej do tej po.:-y p!ennl 1..1w·z.e 'n.:,rywall.
Mn!ej-:z:t o t<'. c~y w gr~;:
wch')dz.Ja s~lta bez !!u<U:tt:,
C"2-Y t.ei. przedpłaty na ,.n.aucha".
A na j:.ł;ie pro!U:r mllłrul.
llt:z.yć pny mir:up!e akcji?
N1eK!ety, n.ie lMJ"cho wiadomq! Dywidendy? O ich wysoko{d :ta.decyduje dopiero Walne Zgroma.dunl6 akcjt~~Uriu
n:! dane} !l.tmy. Jui cWł jedn.:ik mo±nłl &ił: ~zWwać, te
me ~ U. jokid zawrotne

~~~ń. ~iq7o~t~~:Jzr;';rz:

dwie

god~ ny
tlę

l czekoł. Wreueie
jeden, potem następ-

ny ...

- Czy mocie

J~ł pomoc -

lełorza, psychałogal

- Som! dla l.!eble

jcłteimy

.,p5yehologarni". Katdy pr:rycho.
dd ł po prostu mówi o swoich
problemach. Nie wotno mu
przerywoć. thoćby \o, co opowiada, wydawolo 1lę głupie l
nudne. Nie powinien tylko teo-

rwł,zowal. Muli się sk up:ć. no
swoich Sf)rawo<:h l zdobyć no
HCZe ro ić. Nie ~ uje my ni·

::~~z;r.";,':z~:~~j;:o~~Jio'J~

wlosnoga !'fC!a.
- Kto do 'WCI$ trafioł l udzie
pijqc:y, ct y jui po odwy\:ówcel
- Róinl. Sq tacy, którzy do.
piero zoczę!!, Inni, któtym n:e
pomógł
nawet ..esperol". Dopiero tu przestali pić. Ol auegoł

1

ban-

~~t~~·c~ ·~;~!e~ f:-; J:~
3

prz.ec;~to~

stop(

pnyehodu na

jedną akcj~;: rz.ędu 2ł proc:. A
prwcil!l ~ L.Y-ku Di'tt<l nalely

~~a;~~~;~~:;:~;:. ~~::,e·~:
nosi •k:: wi<:c tutaj n:a

~k:l

wycen)' pr:r.ed~l~blors.t.wa. St.anowi odpowiednik Cf!lny wy.
w łk:ytacjl. Ale tak
do.p!ero ciel<la da
prawdxlwq od.PQwledt, na Ue
trafkina - b;ł(l.! pneul»CoWana C:ty td niC dOI:taCO\\..na%!ltla!a wartoU: akc:Jl Dowiemy ,;ę teco doplero za dobrych p:u-ę mlc-ti(<"1.
zntko w-kazule na to,
ie ful w lutym raz..
poclllle 'lę wtómy 6brót a.kejpm.l, c.zyll cl któn1
pod koo~ec atycmla. &ta:;~ llę
wlak!clela~l akcji, bc:'dil
je
mogli sprzedawać l kupo-Nać
na tzw. c;eklz.le w budow:e.
woławer.e j
naprawdę

W

Rozterki
raczkującego

kapitalisty

z!p:ą,cej

I:Ospodarczej 1!&1. Stanmnie
zi:lad:lll)'Ch, w~amlonycb. op!sanycb l poblouost;o\\:!onych
pr~:t mlnlwa K.uc%.)·ńsldero.
WyczekujJlCY" w
kolejkach
kandydaci n a ka;Malislów,
choć lkt.1. ł.e uobiQ na z.;~tu..
pic plerwn.yeh akcji dobry

2jowll

kon~ie

kowym. Sl:łska Fabr)"ka Kabli
na pnyklad swój zy-.k netto
w bt.oc.h 1991-95 "UlC'Uje w

...,a.r-

Trzymając się
non!u 1 liczbą pijqcych. Ale ni.
kogo nie elqgnlemy no siłę. Nje
stosujemy nocholnych reklam.
Ot. krótlr:le oglonenlo o 1pot.
kanioch. To wyniko 2 no n ych
zasad. Ludzi~. którzy majq problemy 1 p:ciem, munq sami do
nos pr:yjść. To podstowawy wa ru nek tc ropil. Poczqtlli sq, OClY·
wiicie, trud ne. Kolego, któ ry za.
loJ:ył ruc h M w Rodomiu, przez
I;.IJ ko tygodni c::tekol no drugq

ST RON A .S

nil puymiat"k:t do rynkoweJ

ł'ZIC~;óln!e
rewelary)ne do- • Do mam tu uzu.:bo. ~itnia
chody dl:~. akC.jOIIlariuuy.
.)('dn;:.lc pcawd:.:lv:ej &leldy (w
DY'I'-'Idcnda. "Uffztq nie Z.'lWpolow;e roku) ~dz!e to lrQC"b.ę
ne musi atanow;t o %J'sku ak~a \\' ciemno. Prooe~a wycJonarluS'Ul, cu:klej m"eszitl w
gląda n.l<it~pUj<l<''l: tprzed:.ją
o.&bie nie jest wypłacana, a
cy wype!n!aj;"tc o:..!e<:eai<> podacaJy t.y.sk
prr.e.;Wc;b:ors.twa
)(! ccnq akcJI, Ul. Jd6r:J ehce
przeznac::olly je.&t na je-co rozje przcd.J.t, z dru[l;:cJ t.J.t ~:.ro
wój. ~atomlo!'t włnklcie!e ak-· ny chęb:J! do k"J)Ila równlet
cji s-,o,·6j doc.bód .e:urpl4 przt'wypeln!nj~ .ilcc~:J!C 1 o<u-cś
de Wl':!.J'i1k.im z.e WUO$tu cen
lt'111em ctu.y, którą i<>t···~oi by
akcji na gleldr:e. Ju.t dLU. :.abyU taplndć. Kurs dnia ora: n3 sl.a::t:!e, ma.my d.l- t:'l.Y~
kr~Siony z.o_,lan!e nn i,ield2.1e
nienia z podw6)n.1 cenĄ akcji:
r.a pod~tawie kwoJt. '<~k:e za
cen:J nominaln.1 1 cen~ tprz.eall.eJc daneJ fir•ny l:::OtJwa je~
daly. P:erw~zo $l3nowi t)·lko
:raplaclć
!lllj"Ni(;.lt;;a
I~Wa
odzw:&cied!enie
nktu.alnej
fl:lby·.vców. Nowymi v.:!:i:~,c~cie
.-artokl k.i.\ęgowej prw:Ht;:l:.nl alccji •t..a.uą a:ę w.~ cl,
\rtórz:r zaprgopono·.A;all w wy<:h
tr:orstwa bez t.''l&lccb;enla
}eGo ptz:yn.!.)"Ch Z)·;.k6w: PrJ.e11Cct'łl~h ce-nę dr..:a <:ub wytmnoiona prtez: li.c7.bę akcJi
11..1- Po~dą ,;l~;: a-kcJI pat~
miast eJ., kt6r.zy !qci-l.ll ceny
dane~o pr..eds:~bionltwa d~
sumę, do której w przy- ró-wnej cenie dnia 1-Jb r.h..szej.
padku (co nie daj &r.en banDa to jui jakił, d::l:cki co
kructwa f irmy - ak::}<:lnarlu- pruwda od pelnec:o, ale jedue odpow!:J.<I;~.ć moc:a finannak pewl.c:n oto:"az rynkoweJ •
sowo. Druga cena - tena warlGkl. naS'l")'Cil akdf
~d.:l.2y, jeM )akby p!erwALDONA L UKOMSKA

Bo tego

~q l wkb q, t e ł n nl
mogq. Bo sq nezerz.y l otwarci.
tę pozę, która do1yc:hczas
pozwoloło okiomyWać Innych, o
nawet .om~ 1leble.

Trocq

dobf~:r~~t,e~~t~2w~ ~~sny~~
todnych

obowiqzkO'HYch

sklo-

dek. - Halino wskozuji!l no sto}qcy Mród ulotek ontyollloholo.

wych kopelun. - Tu zbie ramy
pieniądze. Ale warunek - plocq tylko ci, któr:ry sq, czujq 1lę
jełZa:e uzoleinlent
Nie pr:ryj -

za

ręce

muje my i od nych dotacji oni od
pafutw<J, oni od lnłtyt~.M:ji.
Lo kal, taki jak te n {solU ko·

tec hetycz ne), udostę p nl ł nam b.
Piotf Jaworski. Gn te ł był inlcjo·
tore m noszej wspólnoty. Orugle
pomienczenio to pnychodnio
przy Zo kłodo eh Metolowych.
O rgonlzocja tei jest pro$10 przychodzi się na mityngi. Nie
ma lbt, ewidencji ...

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

tyng. Mo swojq

wołć :
' wleco
ło1\cuch 'qk
mod1l ł'Na.

obrusie,

się
mio brtędo

no bl oły111
l wJpOino

Mityng nie jest lWfClOjny.
Roctnic.owy, o w ięc sporo no
nlm wspomnie ń .
- Mam no lm łę Le nell i je·
stcm olkoholl klc m.. Sllqd wzię ·
lo sl~ norwo .,WNM"ł
Brzmi
tok Jokoł - relig iJnie. Myil ę , te
w tych !łowach zawiera s ię
wnystko. Bo dz ięki M
mo m
wio rw: l odzyskuJę nodlie,ę no
le puo łreie oro.z uoę SIC mi-

loki.
Andrlej

pnrpotr>ina

poczqtki

SJNPY ,.t.uan•k".

-

C hodziłam

no spotlonio M.

F)d d"'Och mleslccy nie piłem l
czułem się $wietn:O. Pou.onawiłe m zało.(yt ltoleJnq grupfł przy
Za kładoch Metolowych To naj·
wlębze
p rzedlięblotstwo
w

mteśeie: I nojwięksry
problt.~
alkoholowy. Ullry"W011f, ouywis·

d~~~= ::~:~~~~~!od~~~:

chodnlo mo poradnię ontyolkohoiO'łfQ l tam utyskollłmy 1t10i·
liwo.ic! 1p:otkoń. ludzie prz_ychodzq l odehodzq, ole Jut Iwony
sit nowa, stolo Arupo
WOJCIECH SZCZEPANSKI

SL OW O

STRONA 8
K I ELECKlE
B UDO\VNICfWA &JIEJSKI EGO
K l ELCE, ul. Ka rn 6wlr.owska Sa
OOt.ASZA PltZh"TAKG N IEOGRANICZONY
JpnedU aad( p llJiłeyeb poj;u:d61v l Jprltl• b•dowlan~o:
kod oł C.O. Ł'W-G, nr ewid . 30054, rok prod. 1970
cena wywołaY..""CZ.a 1.200.000 U
koCioł C.O . •EW-6, nr ewid. 30055, r ok prod. 1910
cena wyw ola\\'C'Za 1.200.000 z.l
k ocioł C.O. EW-G, nr ewld . 300M, rok prod. 1970,
cena wywoławc:ra l.ZOO.OOO U
spo;ta rka &:patinowa WD-52. nr ewid. 40191 , r. prod. 1170
cena wywoławcza 1.300.000 zł
PRZEDS II~ BJORSTWO

na
l)

~

3)
4)

~) koparko-ładowarka "ostrOwck"~ e~~=~~·t;~&:~
6} koparko-J pyc harka "bialoruś", nr e wid. 50628, r . p r od. lł78,
cena wywoławcza 6.000.000 U
7) Jpy charkll DT-7S, nr ewid . 50642, rok prod. 1978.
cena wywoławcza 5.700.000 z.l
8) rów niarka D-557 (obudowa 1988 r ), nr ewid . 50742, rok
pr od. 10'1!.,
cena wywoławcza 1.000.900 zł
9) loJ>nla mechaniczna, n r ewid . 50737, rok prod. 11187,
cena wywoławcza 1..100.000 '1..1
l O)

ugęna.arka apalinowa, nr ew~~:~~;:w~odłofi.::• z.l

11) sagę.szcmrka spalinow a, nr ewid. 50733, rok prod. 1985,
cena ••ywoła wcrA 900.000 :r.ł
U) agregat gnewc'Q' AGS-1, nr e w id. 60369, r olt pr od. 198-i,
cena wy woławcza 1.900.000 U
l ał a~tega\ gnewc:r.y AGS-0, nr cwid . 60378, rok p r od. 1984,
cena wy.,.,·oła wcu. 1.100.000 :r.ł
14) agrega t gnewcą AGS-9, nr e w id . 80368, r ok prod. 1134,
cena wywoławoa l.IHIG.OOO :r.ł
t S) agrept IJ'ZCWCQ' AGS-1,. n r ewid. 60371, rok procl. 11114,

cena

wywoławcza 1.100.900 :r.ł

16) aareeat crzewe~.y AGS-1, nr cwid. 60383, rok pr od, 1084,
cena wywoławcza l.JOO.OOO :r.ł
17) ag~al gne wcr:y AGS-!J, nr ewid . 6038%, rok prod. 1184,
cena wywoławcza l .toO.OOO xł
18) odlr.unacr: pnemyJiowy, nr ewid . ·U HI, r ok prod. 1170,
cena wywoławc::za 1.200Jt00 {l
l i) w intk "gniemo 1000", N' ewid . 60340, rok prod . 1980,
cena wywoła wcza 3.800.000 ~
20) wi nda .,cniemo 1000", nr ewid. 60269, r ok pr od. 111'17,
•
cena wywoławcza 3.100.001 r:ł
!H) w.;l':d beloniaraki ,,stetter", r ok prod. 1170,
•
ec;na wywoławcza 12:.500.008 :r.l
2J) A m ochOd d ulawczy .,nyJa", nr re j. K I H 321&, nr ewłd.
70:MJ9, rok prod. IITt, cena wyw. t.2oe.ooo u
J3) samochód dętarowy ,.tuk", nr re). KIH 5Z9E, rok prod. lł71 ,
nr e•rid . '7tr13,
cena wywoławcu i.OOO.toO :r.ł
34) ,.mochód cięta rowy ,.tuk", nr rej . KIG "~D, nr ewid.
cena wywoławcza 6.800.000 ~
7007!, r ok pr od. 1968,
35) nmoch 6d ciętarowy .,1lar" do przewozu. ~tonu ,.slarbet
11r rej. KlH 6GOD, nr ewrd. 70200~~a~ ~=:o:~

dąJni k " jelcz" l n&czel)l\ do pl"~WOZU betOOU. .,jelabet", nr r e j. KIG 17ID, nr nńd. 70218, rok
p rod. 1179, cena wywoławcza 1 3~.000 :r.ł
!7) samochód 1k n ynl owy .,1tar 21", nr rej. KIG ł71Z. nr ewid .

is)

28)

lill fl"'OCh()d -

.~::.,e:~ro:.~:~·ł . ~:~~~~~~L~iti~ ~~·:'

e:id.
7ee&e, rok prod. 1175, cena wywoławcza 11.300.000 zl
sam och6d śamowył . .,Jtar 200"', nr rej. K IH 5600 , nr ewid .
"'70!11. rok prod. 1181. cena wywoławcza 1.300.000 . Ił
:!:1) ciącnlk ro\niay "uuus c-390", nr reJ. KIL lMD. nr ewtd .
7U33, rok prod 1081, cena wywoławca 1.100.000 :r.ł
JO) ciągnik rolnioy .,unus C-360", nr ewld . 70231.
!8)

C(!Dil

wywoławcza 11.300.000 :r.ł

31) pnyaepa O-SO, nr rej. KIW 331C. nr ewid . 1 0178, r ok
prod . l ł7ł,
cena wywoławcza %.700.000 :r.ł
31) puycU'p3 0-Sł, nr rej. KIW 806C, nr e wld: 70252,. rok
prod. 1983,
cena wywoławcza %.300.000 Ił
33) przyczepa D-48, nr rej. KIW 1000, nr ew id . 70266. roi:
prod. Ul84,
cena wywoł a wcza 1 000.000 Ił
34! 5amocb6d osobowy ,.polonez"', nr r ej. KIR 0'13G, nr e wfd .
70220, r ok prod. 1178,
cena wywoławcza ł.400.0M Ił
35
)
36) dtwig sam ochodowy ZSH- 8 ,,.slar 16", nr 'rej. KIH 802D,
nr e wld . 70152. 'rok prod. 1060, cena wyw, 15.to0.000 zł.
Prxebrg odbl;:d l:ie 1lę !8 grudnia 1190 r . o gods.. lł w biurze

d~~lgewar:.'~oh:..';!~~~k ~c!i. 't:;;, ~~!· t~ ..:~

~k~!r~r:n::ac~:t:rn~P~~';t~~ ~n'Je~prx::·~~o~~\:•

W pnypad k u nled ojłcla do skutku l przetargu, I'I przetarg
odbtddc • Ie: w tym J&m ym d n iu w godzinę po za kohezeniu
t unctnrxu w tym Jamym rn.J ej.sas.
Wymie nione poja uty motna oglĄda~ w d niach 20-ł'l' gru d nia br. w godz. 8-IS. w Zakład zie Transportowo-Sprzętowym
w Kfe tCII.ch, ul. Kolber ga 2a .
Biorący udzial w p netar c u obowiązani są wpłacić wad ium
w wysokości 10 pr oc. ceny wywoławc zej w kasie pr:zedsiębłor
atwa w Kieh:acb, u l. Ka r czOwkowaka S. w t erminie najp6tnic j w dniu pr:r.etarcu d o c odz. UO.
P ojauly s przedaje ah:. w taldąt. stanie t«hoiCV\ym, w jakim
b~ :1 l it znajdował)' w d rliu pnetargu..
Z.. ukryte wady zak ład n ie pono.i od powiech ia.lnoki.
Zastrzega się prawo do unlewatnienla przetargu w części lub
calDkl bez podania pnyeeyn.
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Oleje, zestawy kluczy,

Nie ma zkim rozmawiać...

nagrody
_._

cenne

Do biura ZO PZMot. w Kl!:'lc.eh napl!"waJ'I kupon,. z woJ .
kielcckieao. radomaltleco 1 tarnabruakltJO.
Klt»ce aportów
ni.Otorowycll typuJ~~ najlcpr;eych
!('h zdaniani uwodniiLów w mll'llonynJ
<W-leciu
Utnie-ola
PZ.Mot. Oc~.rwlścio
na~1)ŚC!ej
pojnw~ją -'Q znani l wielokrotni
mllł\noWiie PoiMI, rt•prezcntacji
l -medallłel mlllti'XOdw europy
l .twlala: Zf-noRa. Wlł'nerka,
Zobbh•wa KaJuty, Jbda Jii:lel"-111, Eu&eniuna. ł'rdicha, Ryanr da Au.(uttyaa,
Zblcnlewa
B:uutl ka, Zblcllle\lo·a N•••lł'.lr.le1!1, łltnr y ka lheaana, Gt'rarda
łlarulma, MlłFII Y• I awa lta•ka,
All•n.eja Jłłwlc:k.lela. Właftł
rait'-rta Krulr. e tn~lt.l~, Llldwllr.a

Gł~~·· ~=~ó-::-la. plebliCJlU
cukaj~

baillt.l

atrakcyjne
natrody:
IS-IIIrewe
alda ~~•

l<ar~:~plely

lr.l• nyu m~h.a

••..,.rll

•rMukeJI llleralee.kH-j,
•••,.•• llłel u kt .. J
a lalt.ie aacr..Sy
ales. .ob.l&lll<l ln n.-j fll'llly, litire ellrńlane
Bil et. Mtt,....
wano wi(C wypełni~ Jtup0a, u-.
kle!~ na kartkc: pocztowa l wylnlł'rt'lu.kea

firmy

~J••bl ".

'-'a~ pod

adre.ern: ul. Swietoknytka ICI. Kleino, W PZMot.
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PAOGICAM LOKALN Y
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Sprawa pollika -... k011t<trencj] w Lourno

·

13.00 Fizyka -

Ru~h CU~.t(l("lCk

n.ala4owanycb Y polu ..1ekt.ryeztl)'ll1 l macn<lłyn-
nym

!%..M

ntińllkk>ł:o
Język anaJ~I

;..,~~~ R~d:Z{d!u~~

-Jak lm alę DJaf"'1'1
15.$.5 Procram r.Snla
16.00 Wladomokł popołud.nlo••
ora~

wld~ów:

film a a-

17~

,,to minut"

18.10 .,Wawel Akropolla"- tihn
dokumootaln)'
18.50 Maauyn kato!Jckl
19.15 Do-branoc:
,.Mr6wka
l
nlt6wkojad"
19.30 Władomollcl

....
l.

\f!l'i!•ll,t Pnętu,1trallu.Je dak~ttnent4w.

Oto wypowiecli Andneja Grllllsnyiłllti'CD, który taill.Lerl'M)wany
jqt, uruchomleniem wycluu narc!araltleco w Klelcarh, w J<'llłe pod
alr.oetni,. ~Y potneboy Jc!:•t M tc10 Jaklj komentarz?

BONN. W turnieJu

ma
nał[ród l
mln
dole.rów),
FnUICUI. Lenale pOkiUlllł H•a •

łe~t.AU$tril6:3,1;4. Wćwteri
San1~

.finalach w.rtllłpią: Chana:,
praa, lvabbevlc l Luonte.

NOWY JORK. W )unloralr.lm
ucayeie teniMwym, ezylf Su._
sbipa Cup oru Or""1e U.wl
n. Flory~ Ju.nlon7 Pelak.l

J~ym

11.1$ Film tabulamy
12.ł5 Protram dnia
12.50 Pr-l.t'fl:l!łd pr a.y

13.00 ,.Otmu:.r, el:owa, 4iw!~l"
procram o dure
14.00 CNN Headlille New1
lU' Gdaóak na antenie Dwójki

16.00

J9.31l

MaJ!I:~yn

J~yk

k rajów

nadbał

niemiecki (8)

2111.00 Wielki ąort
2.1.05 hElupre-s neporicrów"
21..311 Panoranlil Dnia
21."5 Sport
21.~ Studio Teatralne Dwójki
- Sławomir Mroielr.: .,Na
pełnym

monu"

22.45 .,Ro1m0wy

~

Cle-dawem

Miloaz.em"(3)

23.00 "Aminozyna" procrani
publ!cystyrzn)'
23.45 Komt'nlan dnia
1
23,5(1 CNN - Headllne NCWII
0.05 Uniweraalny k~U'& Jo;:~ylt.a
anclelJkier;o

zdaniem

pokonali X "lary kę 2 l, a mlo- •
dfl polskie; \eoillaUU ..,,.a:raJy ~
t:kwaoler<'m 3.0. a pó:tnloj ule&17 Ameryli:ankam G.l.
MADRY T.
Slalullaw ~ J!'C
O.rceolona zapłaci. 'l lyL duła
rów, paur.ęwać będl.le 4wa meei:O swej drui.yn)' oraa ntrzym•
.dw a l'lllni11!Ce dytkwalitlkacjl 1.1
acres,-wny
atak na ... 81:'dt"'&o
me-czu, o tuperpuchar ~ Retlei
Madr)'l
(0:1). W tym mettu
ewrwon~ kartkę oprócz Stoieskowa zobac-.o~:ył,
.lrto trene-t,
Jalaaa Cr•ylf.

! ..;;i;'k;:""'i;d_ę:_ ..__

EXJ'U:~S

LOTEK

4 ,S, t,lł, ZS

_______ :::=:.::~~

81JPEX LO'I'~K

S. 41, l . U. U, :15, J'J

Bilans futbolowej

o braz

jesieni

wyWyli umiektn'*:iarnl r)'wa~
11.
Por1om
~cóln)'ch z.społOw był
doić WJ't6wnan,.,
cte,:o najlep~;~:ym dowodem )t!.t
takt, Ił. Olł!atnl11 Spartę Kl'llmlena Wił'lka d;Liel-. od pl,l.eiO W

układu 111.1 w .. olr.ręców
ee". Or~~j~ey ja\.bJ ' na. fali entu;r.J.umu po awi.Jiłle oie tyllr.o
-.drobl.U tym braki, ale l pn.e-

PIOd ~naklem doakooałej pos tawy bealaminkOw IJta.la :te-fenDa runda roqrywek w ll.ldf'elti~J kla.#le e lr.ruewej, Pod ~:~łe
obeen~ lr..Uku ~wycia aespołów, kl6~ u
I!Pfłi:W' reorpn!u.eji :r;aai•U,. 111~ w lld~e młę-

~!,~~~~=ej • ~irw:;:b al::t'ia;h

WYII-tpjl)'
J'lulr.owianka or11z:
IJdm&ll Wl.aanewa, lr..t6re przel!'leł. ~:tO nie tak dawno wy~
ł.-c:powal;r na bo\Uacb klaay A.
One lei otwierają lil(lwą labelę
po jocl~Jlennych toafrywk.ach wyprzed:r;IIJąe wleJe renomowan)'c.h
l faworyaowuych pnc:d aeu:~
nem druiyn. Je'! i doda.m,y, te w
łclałeJ Ol>lówre pl ..uje: alę
te Inny berll,amiu~ AXS
Buka, \o bę<h!emy mieli peln1

'*·

Takle
pytanie
z•daliłmy
dzJalanom,
Jzlololenlowcom l
zawodnikom w obu naszych
wojew6:\l~twach..

Ddł płvwRa

v:::=•.':::..~::

~re':=~~i z ..

Czekamy na Usty l telefony.
Z Je-dnym
alę •p•um, w
.-partalr.lada~la u
•ate layle
f uad••·-'el,
trwelłl~llla )lieJIJ(4t)' aa Ie aptd)' u.wadaJ.
kiw, ee joenna meina )lny.~. alep raeritaydl •dabezy.
d Jrelltoriw l
Jlraedllta•Jclell
hulylutjl
uJmvJ~yell
lię
IIIIliiirit fiJ.YC'J.Ilłt•
Jl'l!lil'm u
tmprnaml w
taitlej • yuypllale, l7 l ke uy
awlq•lr.l aper lawe ttat 11.1 aor.

W skrócie
...• [a.u
....".~-•poU• or• ....

ta.bell

Giralka

Młł!dsl.&nka

u-

ledwie S pun'li:tyl Zapowiada lo
bardzo elekaw-. ryw11H:r.acj~ w
rund:r;ie w~nel.
L Piull ewluka
Z, Helmn

S.H••rsU

._ AK8 Bulla
S. Girnlll

Ił 15 Z2- l
11 U ~\1
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Czy spartakiady
są potrzebne?
~ra•lzewaale t~lllrh nna"".,
Prz.eeiei
wiele
r;wi•r.k6w wcale nie int('rsuje sic:
.czt,olenielll młodziet~• n!c:r;)'m
nie pomacali
pncprowadzlt:
!ipały apartakiaduwe. Dotych~
ł'ta!IOwe federacje ujmo111ały
się w wo:lewód'ltWJCb pn:J.COtowanlem, aelekC)It l nadzorem
szkoleniowym na)1.1tych m lodyeb uwodnllr.6w. Osy oluę-
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e..5G Powitanie
7.00 CNN - llea.dUn New.
7.1$ Un.iwersal.n)' kllra jęz;rka
antielalr.:ieco
i.20 Mat:all!yn \l'lewi2.j t.llada~
n )owej
1.00 Panor.hna Dnia
1.10 "Uliu.
Se:r.amiiG110'a'" pro1ram dla chied
1.10 .,sanu. Barbara" (95) ~~erial produ.ltr}l USA
10.00 CNN - Headlille Newa
JO.I ' Maguyn telewid imadolniOwej

lł!Jli.OW)'l'll

o pucbar wieikieCO ulema (lU-

1

.i:~;;;

nardarsklego

- Praaę wyJ-ł•IC, ie ł'-h~ę aa4al pne,kł ttnlkl •yd~•. tylU
ie ale me" alłlllrie ht• d, a lr.li.-ymJ JDi~:;llloylll keniiretnie raama.
•laC. Stratilem • ·leJe eutu, llle d•al• da •neiult>J npotwladanyo·b
tpallt.ail l razmiw, aawet a rdeaiLaml włada 111IWa. W!ęCl ~ malM
• t ym myśl~e? Pod<'J.at kllk•lyra•llla"')'ch starali, ..... h:at.a•·alł'm
lit, te llie ulat"'łelle _... III dawna aprawy praw ........ wla.<~nośelaowe·

P&OOaAII n
l.SS-,!.~M ~lewi&Ja ialaha...

tyciOch
li.OO Spotkanie z dr. Anatolije-m
Kaszpil'owaklm
11.55 Uniwersalny- kurz .lt:z)'lr.a
anciclU.ieco
18.110 ProJ:ram lokalny
111.3G·,.Cudowne lala" (%3) .,Jak IJJ)t.'d.zllem wakacje"
10.00 HObtoerwator"

H.~ ~==:la ":'_~~:1o1!a

17.30 .,SpnJnen!a"

~

22.•

produkcji buraków
14.30 ,.Ziemia- nu:r.a planeta"
- iladJ pn.eu.lo6ci
u.~ .. Khn
by~·· t procr•r~:~
dla 15-latków
15.30 Un.lwel"')'t.et Nauc;eyclebkl

,.Kwao\"

r

2U5.,1Ale~laeje"

2U!i WladomWei ~
Fenomen St.Mtiala.-a T)>.

"13.30 Spotkłlola z JlleratuM!I ·-

rii: "Ordy"
1'7.15 "Tc-lct!XPft'M"

54
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15.00 .,Wybrzete Jeio bde" (S)

16..21) .,Video-top"
UUO Dla
rnlodyc::h

JE

26.05 .,Glinian l prokur.tor"' U)
- aerlal k l')'miuln)' produkcji USA
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o Puchar Odlewnika
w Końskich
Koneeey klbke szcle~:;łllnle . .
podob111l 10bk! p1lkę ro;ezni!,. Chelot
mlcjleowl netyplornhict od kilku IHOnów jak 111 raaie be!&•kutec&nie tywaU~u}q o dn~goii~
cowy a-..ai\S to eotuzj~~SI.łw tej
dzJedl.lny •portu w Końtkicb nie
brakuje. Z Ich Jnlcjat)'W)' od·
by.,.a,M alę
doroc~nle lurnlele
piłk.,-zy ro;u.nyeh o P!Khar Odlewqlka, w lrt+ryr.:h uueatnińlł
cwlowe 'MifPOb kratu. Jut •
najbiltlą aobotę l niedalclę od~
będl.le alt: alOdma edycja lej lmpresy, która zapowiada llil: bardiOdekawle.
W kOłleekleJ h'll S"portowcj oprÓC1 t,ospódaf<l)' U!I!IJ)OIU )(t\8

OSia K.asla le u.xraM plerwno-

~f~wi sf:te~;;~!J.:~~~Ir.ar~~~:
nata.-,Ja
Pal•kl jullłerołw.
\IV
.abot.; w •potkanlech p6łtinalo
wych tmle~ alę l-lutolk r; rcprezenttc~ Polłkl juniorów orn
OSIR Kei•kił'- M stalĄ- P9t'Ułlck
apot.llnnla w !IDbotę c. l'J, w o;eddoelę C· !0- finały.

KRONIKA

e Wexoraj w t.arz.ądde Okre.IU l>'.LM'ot. w Kleleaeb odbyła
konf<!rencja praSO"'' ~ okazJI 40-lecb orl')lnll.arj! łh.lalaia~'
c•J wjród mlłoln!tOw motory:r;acjl, ujmuJ4ceJ lit takie' dz.IR~
lalrtOkią
cotpodarr"'· któreJ
syakl przezllacune 111 Da zport
wyaynow)'.
Na pytania dzlt>>lnlkatl)' O<IPOWiadal prt~tK Z0
llf'Dł'YII
K Umek.
tlę

cowr ~wi,Ul bi::dfll w atolnic
&ott>raz:uobltl
Dttlnttl~.a de ul<al<!ni• mi•·
daleły w k.l11bada b)'l1 •Młal
llawe plł'-•l•du, J-•le -slis-·
my praekaaai aajłepial Jlr&~"•·
Jfllł')'lll aekrjaN. FundUJ:'ly jeM
rwaz mniej, w roku pn:ya:łym nie będde wcale do\oc)i.
Oowoder~:~ łel(l
jNt malł',Mea
lin.ba ucleldnlków ZJlrUPO-ń
~:partakladowyeh'
w 111!81100, w tym rdlu 2:60, z.a."·od~
n!CU'k l u""·odników, w Włli.
kleledtim.

(ara)

St.OWO

STRON'A S

t:UDU

Kasa nie przyJmuje

.

Placą 1••• godzin~mi stoją
Gdy pt'l'Jcłtodzą te-rminy płotnołcl poetotków l lnrayc:h łwiadueft. to kiełe<cy nemieślnicy, PIJWOtnł włoidc:iele sklepi• klnq
no arm łwłot stoi. Jut nawet nłe dlołeJO, ł:e pono.ulf dułe wydotki. ole dlatego, ie tr~uuq stat w długich kolejkoch. aby uił·
: : - c:a sbrb pointwo, lVS l mne instytvc:je od nlcb ~~~·

DUł

c:-rwartek, tJ grudnio
Imieniny luc:jl l Otflii. •
wsc:hodli o god1. 7,16. a
zac:hodd o 15,24.

1990 r.
Słońce

Brr. Zimnol
Nie motna z.ardrołclć ndenbloku pra1 ul. Siukiewlc-u. A ,.B'" w K ielea.c:h.
Od początku sezonu &:r:teweze1:0, ezyU od p;Udxiernlka, nują
oni
zimne kaloryfer!'.
Przedstawieide 30 roddn, po·
jedynczq l ze:społo,..-o, lnterwen.iują
w dy.rek<:ji RPGM n•
ul w .uszawsklej f4 l w RejQnle Eksploatacji Budynków
Miesr.tm!n.veh. Wnęthle z jednakowym skuUtiem, tzn. bet
skutku. Choć jest jui polowa
grudnUI, tony si~ podobno
spór kompeleceyjny z WPEC.
CZf"mu nie pnenld~ tego spor~o~ na
miUI~ce
wakaer)ne1
kańcom

(eur)

dyżurują

Apteki

..
dot rd•eauowr.,
proe•Jie
prrWlll)"l'aerJDr• a !t •ll'ł•ll kt6'" w Kldea<:b byty w 1.,111 "Cł·
lł.

l::ttlllll", 1051.1olo

J>łł•llr

''"' "

łyllr•

Z

łyfłl

•rtory

k(6n

••pa•ta
,....,. al.

Urzędrle Skarbowym UM
kosa crynno jest tył«o do
godt. 12.45 i w okreilonych dnioch kaidego mlesiqc:o
kottuje się tam tłum. · W ZUS
)asa pr:ryjmu}e wploty do godr..
1J. wi~c obrOl toki sam. Podobno dlatego, łe banki odbfe".
rojq gotówkę tylko do godz. 1S.
o pn:edtem tr:rebo Jq rozliczył.
Jakby tego było "'oto, to rłf'/"
kle nojpieiW ldiencl slojq pnod
dtrNio"d referenta - który wy.
pełn:o kwity. później w pokoju
- gd1le nalictajq noldności. o
dopiero potem w kolejce do
ko$'f.
•
p.,.";e ktoś - pnHiei "'ogli
waeiniej Uf'e§lulowot płotnoi·
c'- Wczeiniej to OW$tem, ole
w pąństwie, w ktOrym nie ~
lofłocjl.
W nosz"(ll'l nołtonrst·
!'iej jest płociC w ostotnlej chwl-

W

Zebranie FPD
10 t;rudnta 1990 r. odbyto
kolejne- Z<!branle Kola F•·
rum PrawieJ' Demoknlyoad
w lilelAdt, które prowadził
poseł Michal·Chaloóski. Omówiono zasady współdz:iałania
FPD w ramach Unii Oemokratye%1\ej.
Delegatami na H
c~t Kongresu Forum, kt6tJ
od~<b.ie sit: w. drtiu 16 «rud·
nfa 1990 r., w Warstawie wt-

''c:

11. by nie ,..,uącot gotówki r
obrotu. A jełU jut płodć. to w
gocblwych warunkach. w pono·
nowoniu podotnlków.
T~mczosem w Unędtie Miel·
skim. w PZU l w Notorlocle skqd teł wielkie sumy płynq do
skarbu państwo, ludzie godzinami koaujq klłnięcl w wqskich
korytarzach. s!edtqcy no schodock.. Ctriby redukcja w u~
dach. a któ.-.J tak głośno, nie
polnilo pomleuc:.rer\ obr wr·
~ntenione pr:reu mnie lnstytuc: ..
n~ogfr sprawnie proc:owoU L
Jenc:ze pytonie - Cl7 nec:rrwii·
c:ie banki, które ostro tero• konkurujq r sobą. mojq takie god~nr odbieronfa go1ówklł Coł
m.i sHt wydoje, ie to raClej kasjerzy chcq
miei rotlia:enla
uyblto t głowy.

bn.nl zostali: Lidia Bb.lek l
Piotr Prznodzkt
Obe-c~ s!edztib( kleleckiego
Koła FPD, podobnie jak Unii
Demokratyczne-J w Kie-k:ach
- jest lokal przy ul. RówneJ
nr l m l.
Intormac}e, statut l program
I'PO motna uzya:kat
codzlrnnle w ttod.dnach 10
- 1'- numer telefonu: 66-3P"·GO.
Dyttrry czlonk6w kota od bywają sh:: w :frody w ~todzinacb
16-18.

, .Jedn.a- •• Zl
~61łłowtJ
poiiO.wU pnu-abo w

pryWlllae •ł<'•· .JU ••• potaJ••·
me~
Gnotyaa .Jetillo(:l:yk, ,.",..
.leli ba.r•oaoera•
,.,.._.., . ,.. roll: pn,-nly. W aeey. t.>.lr Jak ••tr~lltu.s. praeow;ot
t:Oiowywaar

bę4~

pbe6wkl ,.....,. uL Rattira l
al. liilłalr.'-wkaa.. ...,.05łllk

.,nr

~Jotą dyWr•wał

~stalallt .

• ~
•••a•łlraJe

W"Dil...

rb•lllkiW•

dla

olałMI

l

talyao

w .srn.•l•
z.ndwleala w

pek.

U.

•

anJ;ony- ..labl.ftoił

łtlab

Arlrsl6w
~yk6w
Am.auor6w
~r .MlMai.Wwy,. Cenln• Kał
lary.
Społ.lranie
orcaaluryłrt..

W :=~J."t~:, ~1''"" 'i'IXv ~=~: :;!t:v".!· .:~'i--cb~~ll~tl:.· c~:=
lbtooJ»""'""'"II utowiel::
mleuk•~

c~ t~hodO"!N}

na

et.u ~robk! prowle
rtle tDifChod~qe a domu.. 016! w
1f&S r :adłPCI kl•rown.lka otfe·
•poJ6łt,

J)O:wołll ~~IIII OlcretOtcl'
trZJ11'14łltła
dr110m1
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