ziemniaki!
•

WalMila ...._U ąiiUicle,. 1 •.talnd Sf'IU.ltlal
w LaNaJ k. Cllalelalb. OU.l"'Jil ~ 1 wlaMywyk-t'~aU w ..1e. .hk ...-.I•r-wd ...
,.. la• Web.k.l, ~~ leli Meft.•usta l ,,,._
•• ··•-:c·• _........ W łłettarłw. Zicaalabmi ,._,.._ w(~:}

rot.

A.

Pęculskt

• Za "zielone" na raty • Nowe
modele - ale kiedy? • Lepszy
szampan niź "stary"

ltHII:&D.dele 1odDa temu preWejc:ltd1 hr•ae'-ld podpt.t ud.awil! a dn. U.UI.liiO r.

ędent

o li1r.tridac)l nObotolneJ Sp6lcWelnl Wtdawnlcu) ,.Pr... Ksl~tUr.a Rueb.", jak r6wnleł
podpiał u~dua.le o ocłolue
nha tejie 11.1t.wr w Ddeaa.ilru
tlst.w. Usbwę l urut~duQle
kaac:e\arła pruyd•nc]la llr.lerowala do p r e - Rady &Unbtr6w

Koniec a dy
"Polmota"?

o JeJ otło&l1 k. Biuro
Prawne w Utu:(lzle Rad7 MJ.nbtr6w poloforotoMilo te urta-

& proł~

11

:;c~~~ a~ę ~ltl~ n,,u "l/:l.~

nr 21, po~ 124. Po ukazaniu
.te u.t1w7 prt.ll't.r Tadruu Ka.. wlecU powola kl)mis,h UkwldaeyJn~t, która Wr:t"yduje o JoNeb maJ~tlku RSW.

Wiejskiej
mlmo łe oficjalne zowiodomie·
nie .. do olływoteli po$lów" ra·
wlero rnów uwogę: ,.drulr:l lpta·

~d;,ń4 ~o5m!:!'nqd~re;~~~~eg:
DOKOS"CZESIE NA STR. t

Mo Jert

Pobką

11 Polak -

Pollłkiem".

Olcru wetlici z re!igf.q na:
s.:ezękie Jut l'IU"4l Czv obeCftfe jfi~Mk rtfł' kl:km.lf ZCI
daleko w dnłgq atronę7 JdU
ehcemJł tffjtł do
europeJaleJego domu frontowvml
dr:totaml, mwfmlf MUC:::I/ł
1ię toln-anejł dlo
ludn o
Jwfołopogłqdzie ilłJtlf'R

~tU

olo4-wiq:ujqcll' alctuolnle.
K. STOK

T:~t \ i!~!~: :tocr~!:~~
0

11

omó-H:ono podc:zos ton.
ferenejl prosówej w Ccdzynle :t
dyrektorom gcni:nolnym spółki

.,Polmot" inł. Andn.ejem Zorof·
uykiem, 1doje •l• epllodycrnym kielczonhMm. 0t0i tpółka

DOKOS"CZENIE NA STR. J

Dyżury

woJewódzkiego
komisarza
wyborczego
Jak
Jut lnrormowalifmy,
aędlla
WoJdec-b Are1:y6JkJ
:tO!tał
powolany na wojew6cbkieJo kombaru w:ybort:UJO W Kl~lcac.h.

m~~lba :;.~~~:j~!~kkj

alę w budynku UrZQdu Wojc.w6dzlr.~IO w Kielcach, ul. IX
Wl~k6w
Kl.ele 3, cb. H (<:tkrQJlak), tel. ł7S-87, &drle
będde
pełniony dytur pr:r..e:.
komiła.rza eodclc.nnle (1: wyJ<ltkiem sobót t n~ed:.il!ł) w
lodL lł.OO-IUO.
Cr;as dyiuru ustalony :.oatał
na okres kwietni& br.

zawodowych turystów krąży
!_pinia, ża złotówka 111 ·wartośt
kopiejki. Koplejka przynosi rubla,

Wśród

CZU"U
przypada pruc!~.::tnle
na pobyt za. arani<:ą. Najbardtlej atrakcyjne 11\ ben wqtplen la Imprezy oraanlzowane
pod tonlec tyaodnla. Wyjazd

r KleJe, Ostrowca, Starachowic, Skattyska w plqtelt po
połudnkl,
Cr.lery Codliny do
aranky, trzeba odt:zekać co
awoje w dlu&:le j na kilka k!lometr6w kolejce. Sobota na
ubijaniu
lnteres6w, powrót
do domu w nledzlelę. Na taki być mote wyczerpujący
tu.ycutie, ale przcclet intratny linansowo weekend nie
potne-ba bcać w pracy urlopu, Pne% handlowy dzień o-

Paczka
na

śmietniku

T~~~j!. •~ • t!.n';~~
1

116

lr.te,.m •• łmle&
Jrie.U Irafla-

~Ue a!ę •deJe,

k

Oł,

•• re~rwat6w I'BY,..Y•
ełi~WIIoy
AUeltewlee.

r.wa:tałl plęłn1e, Mwe..Je-

ille, a ebelr. . . UIIUIJ'

łmJeJ..
aJk. Cae&e IIIIII ale . . ,
PIJIY ~leDewe, - L i d
••-we, a aaweł JlrwMyiU
...ralllCil..._ ~kł Mble-Rk a lr.e" łaled. N'aław
ca .&. lała, M at s USA.

.,...at,..

Cłł, t.allla eu~y
ławaleJ '•tonr,.,le.... waa.m_
FoL G. RomaAalr.Jo

Jly ha

Markobiznes w Leningradzie
Nukatyld

powrotem natNet mnleJ trelowo ro~arniętym l mało
w biznesie obyt;ym frajerom
pr~,ynosi
dwa, tn.:y mUlony.
Na
czysto,
po odlk:zenlu
w~z.rsLkk::b
kosztów, Rany
bo!>kle - bańka na dzień!
O powodzeniu jednodniowych, handlowych wypraw •:a
bazary w Białorusi t Uk.rai1:

nie, zwanych dla nlepouakl
wyc.lect.kaml na dawne kresy
deeydute nie program. ktt.rego nie ma, ale ekonomia. t.u-

:!,Z:ty~: w:~~~~~ p~~cd~b~/o~•
J20 tya!ecy dotych za motliwołć spc:d:.enla na taraowlska.c:h r.a Bu!łietn pięciu, ndelu Joclz.ln. Tyle mniej więceJ

brol.ni urabiają tyle, Ile lnni, utrudnieni na p::aństwo
wej posadzie prze1: parę mleslqc.y.

w

~~;em t.a;:J; pl::k~~~
myślem

dłu gi

na

pięć,

ustawia
J!ę
s:.ełć kilome-

DOKORCZENIE NA STil, Z
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o

wartokł

około

ł mln rubli, preejou l 91artoielowe przedmioty na .um~ 2:00
tya,
rubli,
bro6, waluta -

~E:::Er~~L~pad!~!ai~

wantch labora\.orlów. produku-

!!~J::. sy;te~'f11e1 r~d~!.l ~:;

}edne10 1rama narkotyku wa1\ę n1 eurnym r,-nku ocl
łOO do 1500 rub!L

hała

5ŁOW~

S'I'R.ONA 2
DOKO~CZXNU

t ;:6w

ta~.ftn!ft

łq

a

STL J

U

av~ltu'6w

kie:kckll lub tarnobrLf:..Ji:ll
r~*"Uac)ll.
Bywalcy w!ed.z.ą do&lumal~. te
pn.yJd~
e~ut
aa -o~
koi~}Kf.: do odprawy pnez nwyl~ t

nOł',

mou ...._t

Na eranicy

są

LVDll'

celnicy

Z kraju i

W

trochę

dł\u.ej.
Jn.•ad&JHela
łny,
cztet-y aod&.VIJ w aut.obtu.
.Na szosie, bez. ładnyc:b moillwokl :r.alahnenla podsl:itwowych potrzeb &lokwic"to)'(:h, &d)'t jedyn11 to&J!!t• w

ataurac)a -

)* cala rt-

osiem

t.rd_,

Wo~

Cdr
-

attw•:r-

klułem

,..

'--f'Ołloc:ie.

•

tentable. •

woklo do

~••J erJa.nłacJI poUqjcMJ. •

pnodu, Godz.lna i łJlko lio
metrbw. P6tnit1 tftT I'Qdziny
~oju l
mowu ltr6tkl, tabt slc:Dk. Tak przez. całą noc
1 p6ł dnia.
Odprawa pauportowa tnn
A~>tem
t.Bka mJnut... Dokua:amty
podrótuMQ
Dllt6d
ma ~ w oaJ]epu:;J1D porqdlru . Judlta ~

~

wuau.,.,.....,.Seary-,~~SPDa.....- 1&.
.....,. ,.,.taaowRa ~ .. ,.Iałerpol•• -

aodz..fn.

Od 10.00 do 11.00.

a-ww-. •

t:qd -

skrócie

. , . _ ~ P"I"W pnnrodll~
1Dilbu. Lewlą ~- ~
Waon.J ~~ -.ę bi.•JM ~

pollldto aakłMowe fiiDdu.- ~ Pud~ Wea.h
Pracowaleądt. l -n.la.. • W" ~ &ad.T WIAJstr6w -..
poezw -. ,._..,. ~k..adyjla::&&. • WcaoraJ pnyła"l ..

ltomb:nacie ' IUtrooomkmym
.Graninna,. ctynna Jest podobn~ ueW.ą

Di\jwiększym

~t •
PC"~

•

na

&e świata

n ewtec:

..ta~.

-..

~yeb a • J*!io "'"kutn: ~ l AOkv. w ~
wt.uJttifjda Ile. ..uaml -.kładu nluep ... Biała łl8b.
~~~ "betpa:6akll JIIÓW altalT wT-., poud 1• ..ta łł.

• NRD-ptsJde partle pollł]cme a.I.UJIW wczoraJ poro~
ale o vtworua1u ~~~ kea.l.lą~ep, kt6reao premkftm &ro
b7f: pn~wodnłeqey Uo.U Chn.aldlałi.Sko--~mok.r.atyemeJ I::D\1)
Na ekrwl pneikloWJ' & ~ fllDit.
eJ CłowY pdtł1n v.ąp.ował kr61 BelJ6• &aa..ta. • B;J'łJ>
Ref parW t ~*Ut.,... • KRD &tkJJ ll..Uu pru"ltr-. ~
.-ą
~ ..;ital.o "WO)Iko..,.... .. --~

Letkar . . lla.łałcr.. •

.s"

Wfm«:lo(IN. t ..&nr7spsc:zentda po111wł sb: p:rud

Blldlb

..

koło

Poc:sd.amu.

Koniec bandy

"Polmotau?
D0.1[0JfiCZBNlK U: 8'l'L 1
~. deuqco . . .
~
lotolnq opłnlq ,.hondy Polmoto"

11leglo SUM) -łonie ag ).eptu
l Mno trudnydl CłOSÓw • ctu..
powocłtecnt.m sprudofe tG·
l'6wno ..pok:wlezy'', ,.FS0-1500",

to,.

-tu'~!",

..,A'fł'l"

outobusy do

··-

onn

boJ6w

dłłor6wJr:U

l lłteł7, •
out esobowych

dolo,_.,

told.e ok. 20 tys.
do llret,

o-

~

l

Jedi'IOCUJnle .,-owodzo łnd..to • rolr.u M. 16 tp. . . .ochodów osobow,ch r dowaych .de-

~aołud6w"'l~1ttp. tM

t Włocta. FWondil, IFN l Joponll. No;toAu., • ... ta.
.lodo" koutuJ- GPO deb6w
mł ~tCJicbohry ..l'Ołoto" Ol ..._
wl COMbi 40.0l0 clo&or6.. Srednło )ftlnot w
g1111nkac:h ed
l do 20 lyl. doło.JW. Na '-*"r a

-

(...... .Jodr" .....

jod

• ciągłej tprudoiy) a.ta ..
i rednlo 3 •le-"qce ed czosu

dewla:

wploceftlo

M

łontrt ..Poł.

.,otu", Jut IID w CDble telefok.
16w l llompvter6w wrrafne niepcHOWrn<ente lrytujqce
trłe o Ile trod on ag

t:hnto o
procen-

IIDc:h bontow,ch. pf%e4:bodzqqcłl

Z

REGIONU

Przed xjud~m
o wyborach

Z dnia na

RR:f:C.vtn:=.:::

Pnnotowanla dD
~
,...., •mo.rqdowycll. • • W•

l::~o~=oleJ.?-1~;

&)ówayml temaUurd .torlrc~
weco podedzea..ia ~du Wo-.UOU.Idwa. O.

J)OtDOłanv
a.ła.
do
pru«r.zegonia &uod poiUJI•
ti goąoduczej f"MitfU, • ·
ftę IJ)T0\04 wv;qUtowqztOOl~Stoc:nUQdds

1ql

ltf.l1 a podatks od

,..._6ddiqo
m6włoDo

lakte

cna

powołan)'C!b w tueole Jv..
dewy~b. komiJJl wyłloreQ"dl.
Mówiono o ...S.Sale lućlowt'6w

w prac-ach llom.itet6 w obywałf,Wr.ltb. u-wcy podafz.enla dyDutowal.l takle aa łe
:rnat JIOCII"WU.keyeb lk: Wl•
ruak6w ellonondemycll

aa n..trnje

~jud

łfPOłoeu~c.

,....

....-pływ

Wo)f--

Delc,at6w FGL
,.0'"'
l:lpiiDCIWatlo
aa
la
k..,Jrinla br.
(1111".-..)

wócUld

Zwiąuk

t.awodowy

praco•nik6w prokuratury
W dnhl !9 marca IJIO roku w Prokuraturze Wo,..

powrd·

~

Jd

"łC11""tCin:ono

MTodot.llq,

u.wd •

doe:r-

&.d. ..ue
tcd&ot.«-6to,
ten aaJątrt.

. . portTł'łf pcml
pnyał4lc

fdv

fldll Obł"jr.zrll

Jc(IO «a• ł«h'lk.l:
i .;w.
mtnaltar•e'" ottonaJ mlot;ri-

9oz:Mił

Bif, wvmogi płccotoe
powid.złelł

F •tldf.

PaTJ.I

:aa:; ~;:;:::::-.,~ rtt
1'ł"I'I\U

Chlubna

doł,-eba.NOWJ'

r;:bl~&... -~,::_0rns::~

om podkiWlali kb.

d::deń

_,łtjGU.Id

a6UI

f'"D6o

1V k • apo.ób

'Vfv

JITACO...

twotHlł 61DCUI7lłOO ,.Lra.ł

_ .. clo Wncldcclf, i:Ani chdc·
U ratoU~Gł c:lf"łqc kołrl!lr
J!tnboł - ueot"COW\1 %0Jcł4d
.a uddałt m topltału aagra•łc.znrgo. Zntatł1Zl4 dę P4friotk4 .t: ..,"-4\Z!Ium.. ai tl mł

nonmo

tfołar6tD, ogł.osZOftO jq

Gd:1tj4.c~~nf
żr .a . .M.ht 1Uidznic
łeehaie::m~ f ~ZM·

H,

ł1G \Ołtlka

stot"211i4 jut ł&CI~
M Ilekoto-

)rrawdę łnl;m!l,

liki

.,sklcdowi.Mo .llomu"

ł

WUczrk: •leU 1cdfl4k

po.Jatawowr rocje, areclotoaic1t svmbolu rię;taqć

tovjqtk6ut..

"'""'"

reQ'".Lłv
Włcałde tła folio-

mu do dnHJrb•eJ
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oCTą

Wlujr, 10akcjq 11.1Ginaoo or·
r-•n' r~\Orgo, •prcjalal.
fd4cc w Młlc.i milłon6w . .
~ .Agi podatkowe.

reguła w~jątków

IIOF"fnotvwn~>~CJI.~rod.r.ri.

U\Oetl
Pru1oot:hUc~upo
.zU"' .mola.:ł de 8G ta~cU
nq4owvch Ucpjł JdU!łCZ
•vcl't.. ltakOtNA:ł •
w aeztfHt, op'"ajqc łię u
TG·
Muftku d:OI'lomiczstva, •v-

~~k cUe
~
117V(1D6Nd4
p.odno..1001D)II:l
1ck6ul (ehodo..tbw Tcn-dl.oafa. krakowska .,Połfa• c::v
łan4 Qłlłq.f 91"Znl lllłU produkujqc:a rlrme11tarru 4ia
Jvcio f zdrowi4 IOWO.Tll), ale

St.OWO

STRONA S

t: UDtJ

Prosto z ulicy

mottlw o łel

prywa~

a ye b t a. wc1tor6w. Halę
o powlen.cbni S tTa, m kw.
tDOiłobJ' W'21lleśf
w.p6ln.rmJ.
siłami np. 20 lub 30 u<Waw-:.6w, ale t.ak widkil Uez..
bił Lnwestor6w c:bi.elll ZW}'Ide
uJe t_yrt.o posiadane lrodld,

Jec:a:

Cłfwmle włałnie ~

nr iotens. Zren11r, Cd'lle ltueharelr aeU: - lani nie a.

co ,....

Dlateco byłbym sa m o-da. ł o wym
proJektem
t atr.i cb
osiedlewych
p awtJon6w.
Np.
moduJ
podlt.a.WOW)', lo 41 m kw. pou;ątkoweł,

wle:rzebDl

W~giel drogi
i deficytowy

G6rniey pytają
o gwarancje
stałego

In,.,..-

t«, np. .f:r7zjcr buduje na
wJ.amJ ~ dwa takie mo-d uJ.t. l~annistn jeden, •
s:roduceot torebek S raQ' 40
m kw. Ceł,.- pawłloa o pov.ien.dud lOG mett6w alcła

.te

dajlł(:y

pow;edm\,. • u
aam-

moctuł6w
tworąe,U
~an:łri~ea-

--

z ~Anale~~
- ' " " " - .,__

dl:r'JłtQ

&101

wtaśnit: kupcJ

•

powtnll6

ml«:

nendełlnk7 ,

l

Dle dało lipOI:eezoe.
ld7ł
d•J• larlpl.tał. kł«v.jąc

tamd

Q: wtun.Tm rorpomaniem
f7I*:D. Jśll ~ pomyl4. ło
b-lko oal _,.łaolrla ponl0111
k.omeJtwtD:Je u ....~ pleDiądza.
Pn.eclcl uozumłałe
)est.t.1ełll~wo-

.seca.

~ butild.

l ani jecle:rl
lldep :a: pi.~

w~ łub

c:ąwem. '-' mot. lłę łz)1JrkD
(bat. . . ~
\r%7

aldeplld ._ bardzo bM*te
plaJl7. l wtedy pnebnnło
wt,. lię 1amols\ola.
Zatero JeB
m6wtm7 o
WSparelu lub ~
t:rw'ola handloweco w oor-

maln7,

-

pamiętaJmy,
te
miMł b:rt ror:mołllwłe dalt:łde od

łO

wapan:le ta1de

-.loe l

W'ftelkk:ta

Na
-.:r.
•

łona

nab.xla

~

WfUŁAW BAJlA '[ęS IIJ

Swiętym Krzyżu

..__

J-ledt. , . . ,.._ ......,................. ..

k• -.MW w

~uw• ~knfU!dt.

·-l'n.r~~·-·w.Jtft7t&.

.....

itbcJnl'j

wpU-. ...._

,.Saksy" w
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zatrudnienia

STRONA

Sł.OWO

ł

LUD-...

Wielka nadzieja
i rozczarowanie
zego rolnik n1e wyhoduje
Vgo nie ma na stole. O
t.ej starej prawdzle pa1 pamlętają rolnicy producenci tywnołcl. Slusznie
4omagają alę w~ pouanowaa Ja ich cldk.ię.) procy t lep·
SQ"c:b warunk6w do ro:r;wljanla
produkcji. Wielką nud;dd~ na
~łnlenle tych oc:r.ekiwai:l dały
im wybory do Se)mu l Senatu.
Wprawdz.le kandydujący w
dniu wyborów nie by1J mani.
bo dopiero co wyszli z podziemia (a rolnik ciągle pracowal
na :r.lerni), ale u wlarygodnoU
k:b poręczył prr.ec\et Lech Wa·
lęsa. Rolnicy zacu:I! pracowat
Jeszcze cięteJ. Wiedzieli, ie
tneba
zwięk.s:r;yt produkcję.
Byli pewni, ie do .,wyzwoloDCgo" kraju masowo powrócą
emigranci, a wl<:c cheleli pOd~ć kh ~blebem gościnnie,
p0 polsku. Do tlz.iś nle mogą
się pogodz.!ć z faktem, te powracajqcych do kraju Polak6w
jednak witano chlebem upleezonym z Importowanego :r.bo:ła amarowanego
amerykahlkim masłem orn n!emiedtą
zupą w
proszku x wkładką

C

mlętalt

Pod prąd

Rolnicy natychm iast wyprodukowali wny maiła,
Ułpelnill mięsem
skupy Zywca pokaall, !e
Pol!ll:a mot.e wytywit się sama, ale kto to zrozumiał?
Rząd jakby na pn.ek6r przed.
stawił program eltonornkUJY,
do którego "udć rolnej" dopasował !lę przymlotni.lt .,anty.
chłopski".
Przeclet to takle
niuprawiedllwe- powledrJeli
chłopi l posili prxed pnach
Sejrnu "powied:tiet to tym, Jd6rym dlili wiarę ery ll:to4
kh uozumlał ?
Powracają na ,...id :z:watnJ.a;
ni x likwidowanych zakładów
pracy mlod•d, wykutalcenlludzle,
:r:asmakowaH oni
jut
wyt.sxego 1tandardu tycia, bę·
dą starali się ten standard za.
chować tu na Wił c:r:y majq
sum~ę!

Dobre warunkl startu m1~
dz..lety powracaj~ej ;r: miast l
teJ )ui praculqcej na wsi, peł
nej wiary to wielka sxansa na
to, by wreneie postawić na
nogi wid l gospodarkc; tyw.
nościową. Olatego
potrzebny
jest jut dzlł
t aki program

N ~ !?w:,~· ~n~~ ~~':a~~ i :.:t:~:ncJ;~~~
pętanego

w SeJmie w 1968 r~
ku nad pos.Jem Jerzym Zawieyskim, który w pamit:lnej
in.terpe-laejl odważył się powiedz.leć swoim
wlasnym,
najzwyczajniej lucb.kim glo.tern, ~o myśli o polityce ówczesnych wlad:r; l pn:yczynach .,wydarzeń marcowych".
Dz..lsiaj
niemal -v.·uyacy,

się
poseł Łopuszański

Podoba mi

m!lu}e jej ukrywać z• zasłoną
cr:z:ecz.nych lub nijakich słów, tylko 'VI.'all pr.osio
w oczy.
Moina się po nim
pr~zeJ apodz..lewać
jX'zejasltrawienls swol.ch odezuć i
myśli dosadnym slownictwem
lcboć mieszczącym 1lc; w ramach parlamentarn,.ch obycut}6w. nit niedopowiedzenia, pozostawiania słuchaczy
w niepewności, ,.polllykowanla". Dziekl temu właśnie jeto poglądy poUtycme są wyraziste, e:z:łowiek wie z ltim
ma do aynienla..
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womowy,
przenikniętej
str:~chem, aby broń Boie .,nie
wychyllt się" l nie powied:z.ieć
czegoś
za
dużo.
K.tM
zllct.y te ws~yrlkle wyk.~la-

takie. poseł Łopuszański, strzelają do pusteJ bramki ,.komuchów",
których drutyna
:z:esz.ła ~ boiska i rozwJązala
aię. Taka gra
przestaje bawić, Zacz.nljmy wres:tele rozmawiać między· sobą
j«!nomacUJym ję:z:)•kicm o łak
bardzo odmiennych prteeicl
naszych politycmych celach i
JX"O(ramach. Nie ukrywajmy
rótnic i podziałów pod stertami 1łów. Wszys.cy aJdony
społecmo-połUyc:z:.nej
aceny
powinni powychodt.it na par.awanów pseudodemokratycznych Uuljl.
Niby-<iemolcracja jest r6wnie nicbezpieczna jak tot.alitaryt.nl. Słuiy manlpulac}om,

a takt.e odwraca uwagę ludt.l od ich rzeczywistych celów, ku hlatori<nofiC'mym abstraktom
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emoc.jona!nyJD
1ymbolom.
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wioM losy lud:d, którzy Jhleli oleszczqś~ie powledzleć "coś
nie lak" - na wykładzie,. na
:r.elmmlu, na sesji, w Sejmie.

Lopusz.atlski :z: Radomia.
Hie znaczy to, te :z:.gadzam
si~ z jego poglądami. Podoba mi •ię, cdyt mówi to, co
myśli, wprawiajqc niekiedy w
zaklopot.J.nle nawet swoich koIeg6w z Obywatelski~o Klu.
bu
Parlamentarnego. Skoro
poseł Lopuu.ańsltl czuje odrazę do lewicy, to wcale nie.
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roln:ua
wiosna. dla robika kotlny się
ezas dyskusji 1 ror.rny.łlań nad
kierunkami 1 r-ozmiarem produkcJi rolnej, tapada!ą dec,..
:r;je, bard'l.O watne decyzJe.
Cza1 rla powaille potrakto'l'lanłe rpln!ctwa, an:eLska cierpliwolt polskiego ~hlopa }c!st na
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niewiarygodne?
Nleklór~

u~zelnle rezygnują

w tym roku z przyz:nawan!a
punkl6w t.a świadectwo mnturaine na egzaminie wstępnym
na studia. Moina oc:z:ywl.łcie
tak :tt<~blć, motna zrezygnować
z kursów
pr:zygotowuj~cych
na
uczelni~
ale
wtedy
gdy xapewnl aic; :r;bllione
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badania wykaz.aly, że nie udało się wyeliminować nierówności ~zans oświatowych dUecl wiej:Jt-lch.
Dostęp miodzlety wiejsklej
do uczelni jest nlez~dny nie
tyle ze wzgl~dów !deolog!c:z:nycb, {'O ekonomicznych. Skoro
na wsi mieszka 41 proc. ludnoki kraju, potrzebni tam l:l
llcml specjallś~l po studiach.
WywodUjeJ dę :r.: miast lekarze, weterynarze, agronomowie
niełatwo ~nptują się do warunków wtejst.i.ch. Jdcll nie
ltać nas na stypendia l akademiki dla mlodz!ety wiejskiej.
nie twórzmy jej now,.ch barier. Zabierając )ej punkty z.a
mdtury, lekko
rezygnujqe z
kursów
preygot.owawczych
m~hęca.my tych nielicznych
do s.IQ&:ania po najwytue twa·

IE ma medycyrly bez farmacji. C-z;y mo
bowiem wyobraz.it: sobie pra<:~ lekarzy
leków? Jakie są perspektywy medycyny p
~ się niedo~rze leków w P_•_
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produkcjl.
Wh::kszoU kków była l jest,.
jak na
raz.Je, w;vda.w.ana :r.
a.ptdt be-.:p~e. Dotrta.Ją )e
Ame.rykańscy
uczeni obli· . emufel i rem:lki, a takt:e
czyli, ie liczba rohotów w stap:a.-..owniey MSW, MON, P.ICP,
shliby zdrowia. Za to ,.dob..-onach Zjednocwny~b zwl~:ks:z.a
dZ:eblwo" władzy został wysU: katdcgo roku o 30 procent,
stawiony racl;•mek. Jeł.ell 'o
podczas gdy przyrost ludności
n!e :z:.apłacimy - to n!e bę
uJedwie o l procent. Jetell
cW.e-ny .mieli o;yrn się le~yć. Al.te;uab'w.;· nle ma.
podobna tendencja utrz.yma
aic:, to w nledłu&im c:z:a~.!e w
Czy kr,..,-s. ll(l;rpatrU!nia w
USA będ:.tle
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n~e je&t utn.ymywanie
w burtov.-niach l aptekach
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w~tY~<t·
lclm &ale-ty, aby odplaln.oś<: za
Jekl nie pn.elrrdla!a moili~'t:l
lecr.enkl
niektór.vt:b
chorób, pon:ewa..t «f!Y me-

IZ inf<)rm:~ctl doehodz.'tCrch
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Ci41lo nóljnlżej wynacrad:w.-

nycb. Motą teł oponowat
pracownicy potoStałych
uprz.ywile)owanyc:b resortów.
Na pytanie, w jaki llpOIP6&
wyprowadz.lt !•umację a clebok lego kryz.7.11u pr-aktycy odpowia daj~ te pru-mysi !a.rM:łe'CutycJny , który we ~2.J'"IIł
klcb krajach o zdrowej tospodarce preynOJII kolosolne
zysk ~ a w Pobco cinle, mote być u:r.drowkwly jedynie
drogą mybkleto doplywu z.npanlcmeco kapitału , PI"Z.CU"IGCz.oneJO na
modt"miza~ję
fabryk 1 ~up ru rowców. To
W8TW1clr. DrutU to uybn,y
nU
doł)'(:hCUI
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o noP lft""WtY
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Jak l
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hbnoru" -

11.40 Mini.terttwo Edukac.fl Narodowej lnforiD\Ije
IS.30 Tl'R - Matema t7ka , 1em..
4 - lloraa r6tnlcowy
1t.OO TI'R - Spotkania a lłte

raturl);, aem. 4 - Ob,..cujo:
11( "Cblopach" Wła
dysłlwa Reymonta.

15,00
18.10

u.:ao ...Pelll"

Wladomołcl wlecmrna
Ję;~7k a.naielskl (5-I)

IU5

!:~~7~ 1~a ~:!= j

PROORAM II

(23)

11.:15

lł.JO

1J.30

~:r~a td~6m.~~:~:1;

11 .00

:cunkniętym.

po!;ywall
pa('jen\om cierpUwość w oc;:tOkiwaniu na .jrod,ki ra.tuj<jCC! kh tycie l zd.ro·
wie.

BODOI..SK.I

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

Języ1t

•

roq)lld {M)

11.25 Prot~ram dnia
11.30 Studio Sport -

Minlstersł~'O FAull:acjl Narodowej InformuJe
dnia l Tclera-

"'•
mkldy-cb
Yidl6w:
,.Kwant•- .,Lato l cwlu-

.

__.

211.50 Sport

20.00

111.25 Dla

,,sprawa

atria!

23..05
2S.2S

ludowe

11.20 Procram

(2)-

)

cyjn1 prod. anc.
21.00 ,.lnterpe.laeje"

bielltl w Krako-ole

W ten spoR6b na pewno n:e
dojdz.:e do 1ytuaeji, ie Jekan.e będq l."lmia· t leków prz.e-

~OL

"TeJ<"t"-xprea~"

l'I.JO ,.S,..tem"

11.30

meez bokaert.kl: Pobka - USA
Procram na tyaente
Zlelone kino: ••Owoce l
n..lone" f slm prod.
CSRS
Studio Sport - mec~: bokM:r&IU: Polaka - USA
,,Eiraprea r~rter6w"
Panorama Dnia

21.4.5 Studio Tutralne Dw6Ptl:
Hcnrylr. Hardl}ewald: ,,.Mi -

rakle"

23.15 KomMt&n dnia

St.OWO

STRONA'

r··;~::·~:;~i:~;;~~~:~~;;~::.~···3
=POSIADA DO UPŁYNNIENIA
:•E nowe czę&ci zamienne ora'Z uspoły . poduspoły

.

1

po regeneracji i do re,eneracji

-

do niiej wyro. samochodów:
KAMAZ; KRAZ; Zlł:.; MAZ; TATKA 815;
TATKA 138 i 148; JELCZ: ZUK: STAR;
AUTOSAN; S'rEYR , przyczepy D~O; D8l;
i UL ornz inne materiały.

l

Bliiszych informaeji ' udziela dział zaopab·zenia
przcd~lębiorstwa , tc1. 514-20.
1025-k

.............................................
na

KOMUNALNA ROZLEWNIA GAZU

EK.SPRESOWE
I!U.'JlZiiD.UI

aLI• ,...,..,.,

s

D'lli\Ltillj

u. an-I'

•IlMa -

-ww•~ u.łl• ....,.

•

kw,

lllr&e--

baa. aad1111"
K•wefeł-re2aa l ..
La11a:iewłeu). IMl-r
KaOCZU łr.atpie t.a.lie IDne1&111......_,411·15.
Sl55-r
SPiiiDAil ........ eb·
lr•m Ual.e-l. mleabllie. JGel·
K. W
.s-G, U-!11.
Tt151-F
.SP.tlZEDAM pn)'CUPJ' N..nł,
N-ł.llłt. Kielca, ł16-ł%.
T'nU· I
SPilZr.DAM ••,....,.1.11-\ 1•tiw-

t••

k,, m.l•r ..MZ 151",

wtridę.

KJelee, leL 11-łł-ts.
UUI-J
8l'J,ZE0 .ĄJI ,.FSO 15M"' (19SS}..
Wtłlrankeb U, .-Ieczer;:;., __.

S J>IlZEDAM
SI"RZI!U\.M

,.t....,

OferiJ

OGLASZA PRZETARG

IUeb

łiPRZitDAM

111-•.

&rwiaelt

Jl · Z

ł/W. l't la. .m.U •
Kkkf'.

"~\u -l

M ·l

(culrum).

.81"" O&~e6

, ..... ,
,.Uip" (lllł/15).
fł:lł-1

IJ P&ZEO~ kłewł- łr.ei•H

sprzedaż:

~

l ) samochodu cięfa rowego ,.kamaz 5l2.0'", nr reJ.

K II 22.4G, rok p rod. 1979, cena

C-SZ&.

fiulaik

Wla. .IDŃĆ: l"llal.-

lka M, tJ·l• 1łła .,.

w STĄPORKOWJE

26.600.000

LUDU'

wywoła wcr.a

zł

2) samochodu cięiarowego ,,kamaz .5320.. , nr r e}.
Kil 248G, rok prod. 1980, cena wywoła wcza
18.!00.000 zł.
Pn.elarg od będzie si ę 19 kwiet nia 1990 r. o godz. 10
w świetlicy KRG. Samochody moż na oglądać na dwa
d ni przed pn.clargiem. Przystępu j ący do przetargu zobowiązani s ą do wpłaceni a: wadium 10 proc. ceny wywol a.w c~c j do kasy r.aklo.du najpóźniej w przeddzień
p rzetargu.
Zasln:cg my sobie prawo uniewainienia przetargu
bez podnnla przyczyny.
U przetarg odbędzie się bezpośredni-o po l pn~t~~~k
S PO ŁDZIELNIA

PRACY PRZEMYSŁU
OWOCpWO-WARZYWNEGO .,OWIN"
w KIELCACH, u1. Słowackiego 12

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzed o. i samochodu ci ę żarowego marki ,,star 28",
! urgon, rok prod. 1985. Cena wywoławcza 10.000 .000 rl.
Wadium w wysokości 10 proc.. ceny wywoławczej
nalcty wpłacić w kasie zakładu w Daleszycach w dniu
przetargu do godz. 10.
Przetarg od~zie aiq 19 kwietnia 1990 r. o goch. 11
w Za kładDc nr 2 w Daleszycaeh, ul. Koiciuszki.
Poja'Zd motna oglądaf w wyiej wym. zakładzie w
godz. 11-13.
1031-lt

,nbla

Tlłf'".

Ilcloa, CH-%%.
T.._!
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-'łl'l· &Je1N

POrllZEB..""S kl:aw•w.. KWee, Z:M·M.
fUSl-l

TUI'ł-1

u-. ..... &Dl.

D'&ZEDA.: ••peWwlł. ~l
c., Qł.U, P!IL
. . . .. ,

JW311"

TłJS4·1

Of<lriJ
litłtlee.

7ms.,

~

-.i

e.olli-4&.

8PilZ ED:\łl .,aaroe.Ge.S. _ .
bb.nalr;, .. r•Ua l,lłt". Kielce,
WL. 5SS-It, JJetona6sb 1.
'7US:-!
PILKI.I IIPneoła• ttl&dl' BN._ a mlll, Z,J aua.. ruy, Ue&aira l .......łr.ł, pł:aft•....ur. a
. . r . .wUe, eeelnlk 1•, 11. O.·
•tk PIMr, S.lal• 11., fil'. Jbiiw

01'-6

.-dl. Ofert,. "lUt$" Biare ()a:le-

lłłU-1

(ltl:ł rJ pa rvnaaeie, SkariJ~
•Ile, P•~Jnd•w• 7.
mt-s
!il'1lZEDAII dtllkt wi•Uuł'·
\a.Qia, IUclce Sl·łł-I:S.

fLD.c"•"'

SPBZW.'\.JII "f•rła- laaa•sa".
ltlelee,al-•
Ttm-1
SPOt.K.A nlr. .al nRępt~t d:rrekLera a .._.... Wanaell: wiei ... lli bt pl• _ , . _ . .

~

Rf-M.
,......,
SPB.ZEDAM ,owarlll•rsa" (17)

K!eloe łZZ-'fS.
JHIS..r
W'S.POLNIKA . . . . . . . ..,. ...
w!laDa lla.UJ••ep •ru ..
Ulała.1.aolici UHlewiJ Jd .,,.._
waU.Ilf'.J • -ww.w, •ne~
•
ł.U.lk•.,.-m
auepilr&
Spnecla• llaialll' nualdbs.l~
pn:r aL Wl._, •
• trw. w-...
•mełi &..U., IDeiM, •L Pae:i-.QlT.
,...,..,
SPilZIIDA.M ~ a...,-a
•
.. rMU;e.Jl a,.t:rw.eJ, tumę •
l, &.«W r.u.-. llJd.
-łl'f·IL
7....1
~%. -•Jar.

~

peli.

&We.. .a.w-k1 ..
.......

.,MINAR"

WYTWORCZO-USŁUGOWA

SPOLDZIELNIA PRACY .METAh"'
WU>SZCZOWA, uL Reja l

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na 1pnedat

nił.eJ

&Ie~

......
łełewt..

wym. pojazd6w:

l . samochodu ..tuk A-13M", ar fabr. 189638, roi< proc!. U'l4, ...,.
wywoławcza 4.750.000 zł
2. wózka widłowego - ~lkowego, prod. bułgarskiej. typ DB
166L2811, nr fabr. 137084, zok prod. 1887, ceoa wywoławcza
48.450.000 zL

Pojo.My motna oglądać codziennie na placu sp6łd:rte4rd pny ttl. Re-ja 4. Przetarg odbędzie aię 18 kwietnia 1990 r. o godz. l w biLrZe
spółdzielni przy uL Reja ł.
W ra:zJ.e niedojścia do skutku. I przetargu, za d'W'i~ godziny zostanie

n przetarg zgodnie z obowią%UJ4cymi przepisami.. Przynępu·
Jący do przetargu winni złożyć wadium wynoszące 10 proe. ceny 'fii'Y•
'WOławczej pojazdów najpóźniej do goch. a w clniu p.netarga w kasie
spółdzielni. Spółdzielnia zastn:ega sobie prawo uniewainimia przetargu.
bez podania przyczyn.
999-k
ogłoszony
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wono jełt teł ewentuolnoił: utworz•nlo licevm ~ztolcqcego
pnyn1ych procowliiló"' ł0mo
rlqd6w terytor1o1ny-.:h.
l tok w .,ormoturowntm• les-

c ~~~;,k::q:. ·:~.r:::.ł·o~~~ ~;;~'t:: ~~:=~~~:::is~qort,~~ ~!a ~:c:~ni~uC:~~~~~:•;

ged/ę - drocilem IIKIIię. Pogrteb odtr,l się w pierwszych
dnioch moKo 110 cmenłor~u no Plosłoclt. l'n:ysdo mnóstwo ludd,
~tlofomych, sąsiadów, brfe bołdto lublotlo. Grób tot~ąl w hr/oto~h.
Jołiel by/o noue Josłoczel'lie, gdy ł morco po po/udt1/u zoJ!o/rJ.

mr maglit agolocotlą ze wuysnlch twiotOw, -nowel Ie z wieńców
powycinano, zolto/o tr"o fed/lno. Siojorzenie lego foitu l obcłto·
dzonym wtedy ~wltlem Kobiet wywołu/e dreucz odrazy, o/e fruc/no
o lt1ną /nterptetoc/t. Apelu/t nie clo tych, itótzy iwloty ubodli
lub wt{ICtyll lego clnlo iobielom, bo ani nie mojq oni seteo, .oni
sumienia - lect do stróiów porządlw, by boczniej ohserwowof1 to
lfllejsce, Zwlouuo w ołresle wzroJ!ojqcego zopolflebowanio no
łw!aty, ery/i np. w Dniu Nauc zyde/o czy Imienin /ono.
(ryte/nik z Kielc
( narwisito l adres do wiadomołcl reda'cJi,

Właściwie
W

nic

ło!c;wienlcslęn/eslolo,

wleJeiwie nie mo w1n·
nych. Bohote,owie zdonealo zochowywali •ifl pr&eclel
llolr, jole kotą pueplsy, zo!ece·
nlo l proceduro. Wiokiw/e nic
5ifl n;e stolo, o jednak.~
To
łek,

było

w mlnlony p9f\iedz:o.

100 meta!lw od kieleckiego

np:tol'b no Cz(Jrnowie, Miody
motocyklisto najpierw brawurowo wypttedzi/ .,molucho", po·
te m dodał g.ozu l nte wyhamował no posoch. Potrq.cil puechodzącą kob:etę, 5om przeko·
z.lolkował.
Klerowco .,moll.łCho"
błyskawicznie sl~ totrzymol. podnedl do leiąceJ. No uczęide
oddychało l no uctęłcie
tul
obot był srp:tol. Orientując się,
łe som niewiele mole zrobił:,
co s•l pędzli do l1by przyjęć.
:r.reloc)onow(J/ co 5ię st(J/o. Ku
5WO)emu zdziwl•nlu ułlyudl, fe._
od wypodków to Jut pogotowie
l to Ich nolely zowlodomlć.
Jego tdziwlenle było tym więk
sze. te no podJeidEie •to/o wolno koretko.~ No, ol• 1koro musi

Co

się

••

się

stało ...

nie

być

pogotowie, to zodlWonil
pod 999 i wrócił no m<ejsce colego W)'dorzenio.~
W tym czorie korelko ze upito/o wyje<:hoi(J do miasto, s.lą
rtecz1 prtejeidiojąc obok leią·
cel kobiety. ICtoi z ekipy koretki zouwotyl, ie two11 pankodowaneJ nie Jest mu obco, te to
chyba pracownico upttolo, o
moie znojomo kogo$ z kolegów.
Zotflymoli się wl~, prtenieill
kobiet• do somochodu i zawrócili do izby.... Nie minęło ItilIto minut. o no s1gnole podjecho/o ,.R" 1 pogotowia. Podjecholo jul niepotnebnie.-

Wioiclwie nic sit nie stolo. A
Jednak.- Wrywoć pogotowie, gdy
pankodowano leiy 100 metrów
od stpitolo dysponującego koretkqf_, Kroić cenne minlity
ddecko
,.R",
skoro
nowel
wie, te o tyciu czosoml cfecydują 1ekundył... Zdrowy IOIIQ·
dek podpowiodo, te to chyba
nie tal Nawet Jeb/l jest się w
tgodzie z p11episoml...
(bos)

Iderunkami obróbko slclowo~m,
obróbko pkutyc1no l odlewnictwo. Technikum OdVei~ powstanie pity ZSZ tlf 4 (krowlec-

t.,...,

=~~ar!r:t

p::, n:~::.ei:·r::;

kawie.. Natomiast, w pląUd l toboty odbywa~ l:lę 1icłdy komputerowi'. Zalnternowanl pn:ynouą
komputery l po wykupleniu

,,1\olill:a~

p~zentują

1wój 5J)n:ęt.. Za drobną opłat•
maj' oknjo: uezyó al.ę 10 ob-

slucnn~ l pro1ramowat. Pny
okuj! moa:a u kupił: lub wymiellit dylkictlr.i. Na calą dzlalal.noU prze:z.natuJne 111 trzy paml~e~~la, w

u11

~

tym jedna

duła

5eena l bufetem. Na e-

taele jt'.t. tylko jeden praeow-

-go.

Z ~=;:::.~": rał:to;~oln:

go: ukolo prry:zoklodowo

prry kieleckiej JCPkS, lasodniem
Szkoło

Zawodowo fkldownlctwo

~e&ty~~~~J:::~:::~
pozostolo }ednok •r;.oro l wlał·
nie w zowodówltcch nojwifjcej,
bo al 6800, podczas G".:f.:o og61niolli będą ksrtolclć 460(J uc::t·
ni6w, technl•o - 4600, o licea
zawodowe - 900.. Jest tendencJo,
oby zwiększać liczbił tych os·

Jak }ut ln!ormowaliłmy, w
najbli.tny ponł.!dtialek z. clwoma koncertami w)"Słąpl w
K;elc:ach Sylwia - najmłodsza
pol"ka piosenkarka poo!esJonalno. (II lat), mano. doskonale nle tylko dz.!cch;cej publlcz-.
noki, lo.u.r.w.tka 11c~cych a:.;
w kraju naa:rócl. Goklnnle w
i..npretZe uc:Wat wexmą równld: Marek Gaszyńskl, Darlun 1\llchalskl, Jan Wo.icbk,

Są

jeszcze bilety
na występ Sylwii

Dla dzieci
i nastolatków
.,Wawele" Or~~:anlz.aton.y p::.=wi.d:.iell t.ak.te wiele kMkurIÓW, atrakcji 1 nie. podt.i.anek
dla publiClnoścl. Pnypom!nam)', te c~U doc.bodu a łrn
prny pnt:'ln&ł'Iona będrle na
IPOłecm~ dz.lalal noiO Polsk.it:ro C1crwoneso Kn-yta..
W aledz.lbie Zarządu Wojew6c:hk.i~a:o PCK (ul. Ko4'1uuki 6, teldon 427-315 i 457-15)
są }esz.ca:.e bilety, Warto
si.;
skus!ć dla dz.leci (nie tylko
tych nlljmlodseych) ~lole to
wspan~ala zabawa,
a }ldnocz.eMlle preyczynkn7 się w ten
sposó b do sfll'lanaowania spo/ecr.nej pomocy na rzecz. polrz.ebujq.cych.
(bu)

dzieje w klubach osiedlowych?

Wyłlłtn~ "ę
~ rc-perłtnlr.l nU, ~l&Mwllem Mlwitlldći
kłaby, • łlUryell
..u.t ..le -'wł 1 pine ałę łliellriell'. r,.m • ..,....
Mlw?- nukaj~ ftpewiNd e.a pytaalt ,.ny hłltyn.llie m.ta.a t. w
•.-Ił alł"alleyjay •pę4dći ••t..y
nwllalem •• ,.lllerłlał"t.t:e'"
l .,K • .,aka...

two lekkie) o pny Zespole Szkół
Mechnianych
Tec.hniku"'
Chłodniae. W liceoch
ekonomiClflych będą NMe ltlosr o
specjolnoid ,.gospodorko kOmunoino l mleukon!owo", o tok.ie
.,technik hotelcrJtwo". W Zespo.
Ie Szkół Rolnictych w Chrobrzu
lurtoloić 1lę
będą
Instruktorzy
wiejskiego gospodor~tw-:1 domo-

kable telefonJC'Uie oraz o'wleUeniowe n• budowle w n!jonle
ul. Wojska Pobkle&o.
Zrobili
aobie Wyępidlo, nie :r.utanawlająe lit, ie lmlą l dewutuj-.

• Czemu
witoi"Yetn)'

allll:wldowano proprnjald a o.iedla
Na Stoku w klerunku obwod-

nley7
&o w

Tłumactenle,

te nie

było

dokumenlaejl, Jest. be:r.
aentu, a co m)',tlnt)' o konct"pt.jl ukladu komunlkaeyjneiO w
t,rm rejonie -lepieJ r.mllcz~ ...
<-rt)

..Mal'le..oe Oh". Daled ma-

Ja oll:nk,by

uayć łię

1ntna

:::rdeon.ie, mendollnie l &lte-

mer)'toi"Yc:t.nY,
ll:l61'7 jNt
ILierownikJem, ll:ujerem, plulyklem._

~~:::;.··;al:re::::i-::a~

1

rzy)

-

nUt

l

• Niefr-bllwl
mleukaAcoy
o.tr1 Górka (ait:kt6zuypują lr'U~ l zlemił

ooiedla

cbletmt .,lledelarlda

leł~

~n•:nl=f!:,..l~~bo:~,.f:;;

(ł-ł Jat) fu..okcjonuje:
na 1uadde zutępnq:o pn:edI:Zkola, ne u~a Uczę~U20 2:!
dlłed .
Klub .,MIHtl• Aktera"
liny 15 <jzled, odbywają •h: równld ukcla dodatkowe - indywidualne. Najwiecel dd&cl ue:r:ęueu do Klubu
.. MJalltl'e Plutyll:a", bo
10
FunkcjonuJ(! r6wnlet Klub .,Senlera" (70-80 osób). W ,.Kumaku" d.dalaJ4 uspoly wokalno~pół ddcclęe,- l
-muz.yct.ne·
tnany Jut nertuj publit.tnośd

Dderkl"

ok.

- Zatrudnlon,rcb
jat tylko
ctworo pl'acownlk6w - mówi
kh!r'Owniaka Terna K•pln... Do
dYtpoZJ'cjt aą ealei'J' pomi~Cie-
nia, • tym dute eala. W 01tatnłcb dniach cdbyl.y Ile dwie
duie wa.tne

lmpre~y:

.,.Spleweć

!:;~n!~!{;: -:-'"-:"~wiek. n1:
0
:ł.~t~ ~ę.J;':!~t_. ~~k ~
bew

l 1ier ptutycznyeh. Molu

~eb z~:;z~od";:~":tc;..tla;,:
l.nstra•t•ra1,
b•r••• miMU
hlllie m•Jił llu•u • ate eh:łla

wyeb pemJII6w l •tn.ldą aru.l<!ił wsp4tn,r
Jtt111 1 wyełte
waall:ami. .Jt.yny pnbl<!m Je
!llllremne fun•uue t ni<!pewneff
Jwłra.

ANOBZ&J J'ISKUL;\K
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Zgodnie ~ wgestioml, kOłO
wyrolnie skrócono,
pokon~q
jq w

rGjdu zostoło
motocykliłd

IObotę aterokrotnie,

rwJComłcm

w niedliele dwo roty. Start

1
w

meto w sobotolej ellminocjl
oir!Kiku S4ełll S.O..Ir. w Gntdlle Bołml.Uidej pr:r.e-Mdtlono
jest próbo terenO<Wa. W nJedde.
lę opróu wspomnóonej
próby
ter.no-j rojdowc6w czt~ko -

toaou

startu wspólnego •a

<te

~~·~ro:go~=

Kielc, sympotyiów łport\.1 motofOlteGO zoprouomy fiO W'łftłrt·

nlę, gdzie oŁ godz. 10 oczeki·
woni ~q pierwsi motoqtlikJ
no m.cie ełOminocJi, o o godz.
11.30 nostqpi lłort do .noto-

crossu. Ten s}'lotetn

bt:dzle Impreza '
•

...-ck.IIID mola, WDłtJ t~alta
1tah~1• '
••JJ•Jem łwta l.4o ·
WJda plaM łUJtb )a.łl a..-.,

Nad&R, nbak. pelr.au•e tarkalla atm•·l'&•.
walk
wx.•MIIkll. -IKr-.. .........,.
t&Ua .. ...,...... &UMJ

aJ..a.

ł..U•-

ebea4Ut, keaklllllll
ak•k•
•
tyaq, •m men ,.Ubnll.l, w
kUry-. r.kh
...
11
rf!lll't'U.alat-" E.r. .y.

ten,. ""

ol\lłateto~owyll

te

elenla w)"Dl.ka,

~·

ło

:OWu -==·~;L:~

Oa)'w.dde, • Ue t7Ul0 Ol"(ani·
utorora uda - . lftałbowat

-Y*Ulle

pnepl'owo-

dJ.onio rojdów tostoł prtaitty •

;::~~tww::~ ~~. ::::~

lflOWOnla klbleów,
Rajd ~lla sprowdzionent dlo
ddołouy nowego kłvbu. hO.e-

.-u ~ udzietlłr no ~ ;"._
pre,. ~r~Jn . ..Sun-Poł", "Jow;slo"',

..Reoł", .,lnłertóo", o "K.ekou:t''
ufundowoł 'łii>')'Cieu•ę do ZSRR

:oml'-~~i::::!:~ :;
...".. Stlloro. •ony d~ołon
af)Ort6w motOf-rch, lędR.o
ł

•omi•on PZMot.

No uuegółno podmiJeNe
zosiUGule deąrjo sltdziów, kłó
ny obsług:wot lJ4:dq rejd lpolecmle, by nie powi.-szoć kos-zt6w irfłpnzy.

Wystąpią

w

'""-• rodk. ll.'llt " •rn•~·l••·

póllinałach

S•k-m

~...<h

. . _..w

N~phiDa Kei8kl~ l Korany Klelee ull.ończyly .te nurry..,ll.l recionaloejunlorów w pllcer~
nd. Oba te Knpoły 11tromacb.I-

..

re awa111uJ111 do t lnatu. oto prouaro ll.onee:ldt'JO turnJI:'jU.
•

Pllfllek, JO(IY.. 17. N'qttan -

U -AaUaoa.
e Sobota, lod1'. Ił N~plan Aalla... Codz. 17.30 Wsrna•·łaaka-

Tr Wia.

• Nlecb.lela, lodL 19 Tr~ JOd:r.. 11.30 Ntpluo -

AalłaM,

~J',Id8en!y:-'Jel d:!~~~~.::f ~

Wanu"łaaka.

lł'jec*i

Gclat,nla, ediie
łrtnl'ra
Karb

zadeeydó'lllt'al

koi'Z)'C-

nleju7 dla Neptuna bil- ~
poi;r\'dDic:b 11p0tk&6 l Klli"Gq.
()be; tapoły
upewlills 80ble
tym sam7m praYo uer:t'ftulc:twa
w p6łtinalarb mistn:Oitw Polakl juniorów, ktllfe odbęd' dę
jut w aajbli.i.a)'cb dniach.
Nt'ptu.n będ.z!e
aOSłlOd.uum
}edneco z turniejów. Tak .Sęc
kibiców ll.oneclr.:lda zn6w ~
~ ~
f'IDOC~.
Rywalau:r.l
Ntpt. . . ~ druł.TDT 'l"r-

~ecoka

Ker•na

a docbckl ' alch ma

EXPR&SS LOTElit

n,

zumł: fun-

d.I&Od.lacbl6CiuJepeł~ru...
n.:rch ~ bud.ov.~; obiektów N!:-

babllltacyJnyeh.

15,

za. •·

11

SCPE& LOTEK

'· •. Je, u.

~ 11

tl,

lb.nMłn

KaR.1a

ma-

k kłopoty :r. utt':r.yrnanlern uJo6 trenln&O'łlil'ych nie mów*

a ud-;Uale w llnpre~? A ~
Dali .. plen.>seyc:.b tn:ech m.leal~adt

rokto~

~preual&nd

obu ,.,.ojew6d.:r.hv Gilbyli po
u ~u. w .zdcc-J'dvwallod
wl~ oa podium .tawaU
m.łochd
ąwiowcy. l .., jHt
pocinu~

w

ł7ftl

trud.D)'nł

plnMit.
Jedyny

doły
JDI'd.J dla
llle.le zdobyła bitłacUa taltaaad)"dallJietiiOmpod-

hloWJcl\ ~w knłu w
ł..odd l Spa.lt, Jlala:ar-.ta J._... IK:UfUtkr LO w Jta6aklcłt. Srebru xdobyn Paw.-t Zake :r. Blt;kitnyeh w
boUenk.im TifiJU l Al'htr
O.maa J Grana.tu •
bltJU
pf"ftłajowym.

Udanie wystartowaJa w bm
rnłod.a tuebiatka ltołe
ucze~uUta t l't6czowa,
Ollmpla Barie&ik. Dwa br\11)we medalo - ip&rlaklad.owy
l mlstr:r.o.tw JwUonk, polw lerdtiły aule mo11iwClkl '-l
uulolaJond uwodlljClJLI, JLabnt Pawlak :& :takli :r.a)i!;l

1'tlll.u
ja.ru,

cnrarte rałe~ w 7-boJu. W
kilka tyCOUJ p6inltJ kom.lsJa

anły®plocowa zdyNwaJ!fiklł
wała ln:.edł'lłO .-wod.Dik.l WJ

koa.luutnejl l kltlc:r.anin otrsym.al b~wy mldal.
Po..taU IMdaliłd: Qra..
aen Na•aeq.lt, Ał1•r a-Ił.
J'aaah Derawakl (boka), Al e k aaaUa kaałaa l Arlla4Jur.

P-'kawPl

(łua:ntetwo).

~-tri odAOtowat '11/fY.&ępy
kielaaa • repr-nla-

e~ kn.,łu: p1Ur::~ ręeml

Ko-

rony - Ar1ur Lipka. Kra)"IQ:W La .... l lilarek Pnylłybll.i
(m.!Jtnoetwa htlala). Uwu•
&allłlra

w
łl;olarshrio
pr:r.tła)o'lllf)'m), Arlar
O.RI.all
• repra.entae)! w lnM'XU halowym
Uk.rllina P*lu

(~

(LA),

woJ.
na)wyts.

Społr6d nprez~tani.Ow

ra.dormakie10

na

wrr6:tnlenle uałuiył
Pawd
l"u-ouek z Pionek, kt6ey zdobył cz~ry złote l Jeden srebrny w ml.tl:lno.twaeh J.y1wia-

n:r

SRI.•Iuuyb

Zalłnt>.

llnt"

P at..U

Wymaca!olt".J t." rp•oa!e obu
nuz.ycb '"J)Ołów, Ciekaw*, Jak
pondą 80błe w rywalizaeji :&
r6w'lełnlka..m.l. Snn~e

•• .... ,..

da flna1u m.&)lll u.r6'1V'DO u ...odłlią Neptuna. J•k l Korony.
Cr7 )III wykonyatall!ll
(wi•}

P1łkarze ze Smoleńsia
grają W· Kielcach

ceybltlc:b.. C.:lery medal:a

Pawła,

-p61

Bu.aJ,

Kart.a

ayll; llt-ła c - se Slal"'a
w ruwtno.lwaełl
judoc:a.U,
WJetaNell

&

•ta•laall

~m
P«Q~tek

oboje poaa...,all taJniki ł}'i·
wlarsh1a cybklt-10 pocl k.łe
runiUem. Słaaiala.,.
Paea•a..
Oboje: qroatadzill wl(e d.zi~
wi(oć m.t'd.alll
thva po:r.osłałe w clorobku
plerwneco kwartałto~ wrwala.1łlla11

nnecrlłłle

-.wru

(Vt!brny l h,_,. br4Utwe) &dołtyla as IoctowytD tona koleianlta

Klekac:b

~ltltclre.u}lfloeemlo:clty ... roapotli:Anle ptlkarsk~.
Na
na Pakclla.. tn.ł.'l'iollpWy

doWe

Minął kwartał

suk-

.

=~~a:~r.!. ~~~

J\d cl&d w

liczyć u
~~:keje klubowe

Cr.y ntoiaa

wyłridU dG
podopl«uy~a

ptey.

ltn:y•a maJ!! 1'łwl~ć obebody
!~Ieda ,.8olidaraokl"',

ceq, jaW

(ott" '

alblw, Wa,...,."''-•kl oru Allilaay ł.Ut. Tnydnlowa tJ'waliuc}a •yJonl dwa zetpoły, kl6-

Brołll '11/f

ri<'IJU-

statk.aru: ~7CII.
za)I:U
pilll\e olit;.ce w kolejnym ~
ZGD.ie ekalraklasy, •

alalkar-

Gllllthleb mer:r.aeb upewu"y .obla ud.tlal
w
druJolłt:owycb
rozcrywkadro w aut..;PBJ'm ..onlt.
Na]II:Pil.f
łyiwian
MKS
Pionki w,..tlllPU w reprau-a.-

lr.i Radomld w

!:~r:!~ J~i:::~ww

11

;o:O:

Z rrnr.aryweil.: u li&i wyeGfany 'W81al :r.e.p6ł pinpm~p.tck
SKS WIOla..
(~)
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Gołcle
~o

bllry

Ulileny

linooldłłr

a,

•

{l Up).

qoo1Um. o J\ldL. l'.a.

a Z8JIR

na

pt"HiłY>U~

zap~eńle

vt

Rakowa z

~hOW]',.'fl')••tcpwKlel

t"al$
k)a.tol

będ:tle

dl•

nich )'tdnyrn

1111Jol-ayclo.

t

.,..UU.A

konlrl>la)'dl, k\óre rvwlltll.llil poel-

c-as

pob)"\U W _,...,. kl"•JIL

Nawet
w Pradze ...

SLOWO

STRONA l

LUDU

Kto ... lepszy
W

h III

q>Orl< IW

J

kc·fltC:•

ll::et•l
.Neptuna" odb) :A-·aly
się
tumiej()we bo-je w rmale
konkur u: ,.Kto lcpuy,... Public~n~-łt.
która
wypełniała
halę po br~gi pnygl<tdala sl~
z.rnaGaniom na park.lecte. A
Lam, w tbi.fl)"Ch k<mkursach
sportowJCh,
hlłtorycmyc:h
i'J). I.K"z.e,<lniczyly reprc.tc:nta-

nk61
MIXIlis:t.ewic,
Ko(lskich.

c)e

lh.l ł nwartek, 5
kwlelnla
IMI r. lmlcnln7 trco7 l Wlaccnłcco. Słoilee woc:bedllli ł.ł!, uchMai 11.11.

pod~wowych

:t

P0m)"kflwa l

Jurorty umall, te puchar
nactelnika mla:.ta. dyplom l
trzt p\lkl clyli plerw~?.e mie)!ce naleiy 1i1:: z.a!-łu!enle drutynie z kone<:klej SP nr l.
(klmj

Pamiętajmy
Kwiedefl. obchodzonv jut to nGIZIIm kraju., jalc:o Mi u(qc
Prnra.ięcł Narodowej. l tak, tDI"OZ: .z Mitoniem wiosnv budz4cej
do ż~io pr.zvrodę, mv tllld:e w kwleu&iu potoi-Umv obud..:it
1wojq pamięć. Prz11pomn.ijmv lobie zatem o tlłCh. klór.:v cierpieli, w cierpfenfach "młeralł z łlłVłl4 o wotuj ojc:.vln.lc. l błl
la pGmjęć trwała t~Mc.::Mc.
Na ziemi kunecklcj 1eJI wielr mle~tc, którll"'

nale.!u

Jlę

c:.dć l hotd. Tu alntli f Jp()CZJIWOjq: po!Dłtańcll lł63 Toku,
żołn.ił:rz:e 1 wo}nv lwiatowej ftarodowoki pohlckJ waJczqcu,
"'iek~dll przeciw Job)e, pod f"ÓŻftlf"'l tztcuwłarami zaborców,
iołnłer:11 wr:.dn.io IU!J, J)Grtvzanci
r6tn~1t
ugrupowol\. W
kozamolach koneckieao Urzędu Dczpfec:.dattoa konoU w fllł•
c.zarniach ci, kt6rzv wolczvU z okupantem, ale .z ortem w ko·
Tonie no c;:apce ł ln.nlfl'll' pogłqdamł n.a rzcczuwi.ltOU:. Ich

prochu sq nlekiedu, a mate przede wa.:ulłkim porozrzucane w
l\łewiodomvch dotąd miej.tc:GCI&. Tok -nokaz11tD<IIa iru~lrukcja .z
NKWD r:.etelftie wfłcOfi,VWCLnQ pr:.e:. pracowników UB. Moic
klcdul dowiemv ~~ - l)dzle tpoc:.vwojq? l będq to nowe
micj.lca, tak!c pt~mi~cl ftGTodowcJ, o .lc: l órłlch nie WOlno .:apom.inot.

Na koneckim Cl'l'lentGrzu, u stóp pomruka, na którlfl'll g6rU·

je po.~tać portv:ontll okr11tego Jkrz)tdlem orła (na .zd1(ciu), lc•
żq obok tiebie prochu Ludzi, bohaterów tragi.cJ:Iłi/Ch
dzie;ów
Polłki, a rieml koneckieJ pr.:ede
wazu•tkim.. Te miejtca '4
naldude plelłanowane. Tu. młode pokolenie pobiera naukę
hlai QT'fi regionu. Ale o tvm. bił naJI(pne pokolenit life zapomnialo tamtuch c:.a16w l pOitaci, mu mu.tlm11 pamiętać, nlc tutko w k1cietniu.
MARIAN KLUSEK

Prted laty ulew w Rejowic byt jedn7m s najpięko.le)i:l!tch
mle)lc rekreacyjnych Klelecc&YUIJ'. Dla mteftkańc:Ow Skarł,yJka

1 okoUc .tanowlł prakłyanle jedyne mtej:lee letolqo w J'pot'ł.Ynlr.u,
kor'%7Jtan s nieco amatol'Q' aportów wocloycb l w~lr.arwtwa. Od1

prud pięciu \a~1 apuazez.ona wod~~; 1 •helr.tarowqo zalewu, )efO
waloq mualał Ulll~pić ederd.dlll\okrotnle mnle)l:l!y z.biomlk u a
Dematce, Ale \loka była kooleczno6l: - 1ły rla.a upory w Rejowie
J lwan.al nlebnpi~ńlłlwo )eJ pnet"Wanla l powodt.l w Skarłylku.
MIC!IIl.ll:a.ńcy :r. ut~lu1ieniem cvkaJ11 oa u.kolleltł!lllo prac tf!JUOO·
lowycb.~

DY kilka dni temu odwiete~n
budOWJ',
remooi.Owe
pnc-

Gdlllem
prace

~!fkU ;.;~~~,.~~~~ar~. ~~~

chacr, walce dro1owe. W ui'UI~
dzonym ,,pod chmurlr.~" warutacie pracawnlc,r •pawan fr•a-

::!Y,!~a~:.~~taPr~w~w&h
lat, ulica Wiołiarska. Lada ddeń
ulotona ZOllanie nawier'%chnla
asfaltowa, co

z.nacwle

ułatwi

Ollll'dla Rej6w J. pomla11la. Wida ć
efekty rob64. wewn~tnr: l oa
~wn11tn. cuuy :tbiornlka (pomln~~;
UCU16Iow11 wyllczankc
lpeejaliltyc:r.nych prac, kt6rych
1.nac1.enle t rudno :r.ro1.umleC laikowi). Generalnym wykonawcli
jell Pncd.'!liębior~~twa Rabót lDtyDicryJnycb
Budowa.ll't••
rnem ya ław~• w KJelcach. Nakomunlkcję

ZOJtal~ n:ęłcill

inwe~torem,
flnan~u)~ym cało6t,

aamotnle

tomlut

t).

moct.r-

niuck l.biornlka, ul. W1ołlar
u~cbeń upory, wunoo--

•klej,

nieoia lknp ild.- ._ Zallb.dy

Metalewe ,.Mulle".

Wletolr:rotnle wysl.(pow&llo o
dolac}e. Mlnt.\erttwo obl~ało
mln z.ł, ale do Slllri}'toka
dotarło tylko 120 mln (t rzeciej

t•

raty nie
lf!oiO

bęcble,

1dyt nic ma

łut

mlnill.al"lłwa -złoionope00
11

!r:J:...'
*to ~··i~~1 fn~e!:
tycji maina by
woJe·
pokryć

w6d:r.kleaa fullduszu rOIIPO(łarlr.l
wodneJ i achron7 łroctow11ka,
ale .uma
ta
pocbJon(łaby
wa;ystkle fundua;e na ten ~l
pn:e%.~ 10 l•t!
Dotychn.. na
ntoderD.iutję w i 4ane ponad 1,5
mhl .11, w &ym rollu petraeba

t

mld •L

Jedf'D s blakiw mlrnkalayell
w
KotUkich aa•wan y IMU.I
,.f'hiii..'!lklm
mlllf'IJ1", a ta ae
"'"11(11u
Cl~~rn.le

ekaul~

111

ał(

1• t;lyn.nia i

on

mlęd•y

cllui'ŃL

ulleaml

P•lllĄ.

)l}fSlllr.alky IW"I!IIe bieD prac·

nie w plwa.ltad&, C"'lynl~ albnY·
~nie Jllr:Otly lllłtAo .-pWił- ·

ale. 7e ale .._ tarty. Je4.Ge&• a

lakat•riw
wypr•waluMu&•
rower a piW1ll~ uałlkawata
• II.Uila nnur6w. Zaebald aha·
wa by rry"nle ole nuraly Idę
III, palapili
•utnvlafte pnu
aa dded, lltire n.ęst. wyayla
mlc1111lailriw. OruuJ~ pnew.t. •lę da plwAiey .., lie~J~onlalll.
tnwa•Ję 11r,..aupatnyły Hble la
miejsce l u4amowll y Idę thyba oa alalc. Nie pom•&•J~ lutt·

łY•'~J~

ni

ritałiłntr nt.dowrM o pirocie
drogowrm. który w Ostrowcu
potfąelł dwóch pnechodniów l
nie Jotnrmujqc .1i• Jbiłlfł l
n~iejsco rdon:•rio. Wb9tc• jeden 1 '"'inrtn unorł, o dl'\lgi
w powałnrm stonie anolad ~H~
w upitalu. Sprowco wypodtu
JOlłoi dchtntyfilr:-OIIJ d•i•k] poftiOCJ obrwatelf. Prokurotor N·
jOIMWJ łWOin.tl go niebo-m do
domu, stoll.tjąc wołMc nieto
~~·- majqtk-• • wrso•afcL rnlliona złotych.
M ·nęło zoledwie 10 dni i oto
Z~W>WU zdon:o się podobny wr·
podeC. 9 morco o«. godz. 15
no glównej ulicy 0strowco ol. 1 Molo m•inyzna kierujq.
C'J' ,,syr~H~kq" potrqco storuilikę
pn:echodrqcq pner jep,.ję no
moicle nod Kamienną 1 nie 10•
tn:ymując się ucle:.:a. Uhc:q rm ie--

Mlatnlo

Srnury

Pirat drogowy
rm .. urn pn:.Khodni6w, setłli
hutników wroca z procy, wi.-=
śwlodk.ów Jdonenło nie broku·
je. lapom ię tują numer rejeltfocyjn1 samochodu. No s.r.crę!cle
Wlr:rótce pn:ejełdio tędy cywil·
ny wóz. rnilkyjny, Funkc]ona·
riuu rotrzymuje li• w miejscu
wypadku l po chwili podejmu·
je pokig lo plrotem. któremu
udaje się jednak zniknqć w

~~elz:st=~~~~h uliczek

dziel.
Millejo notychmiost JWroco
się do Wyddolu
Komun ikacji
lJnędu Miejskiego o dane per·
50tlolne kierowcy, ole un:ęd.,;cz.
ko m)'ii tię, podojqc donc ;n.

zabił staruszką

nei o»by, c:o ollo.~uje ~ do.
piłlro w jej domu. Funłtcjono·
riuld łOm/ jut ustolojq w rotwzu potrze bne done i po go.
ddn le od wypadku zjowiojq 1ię
w miejscu lomleukonio plro to.
,,Syrenko" sk)l pn:ed goroiem,
ok no pukonl• do drzwi nłłct
ni• otwictro
W m iędt't(:WSie lekom Srpl·
folo Miejskiego podejmują prÓ·
by urotowonkl tycia BB-Ielniej
storuszkl. Nie poi'I'IOgojq ]ed·
nok inlensrwno teropia l ope·
rocjo, kobieta po d""6ch godd·
noch umiera.
Prze t • col q noc milicjo pil·
nuje ~)'fenlr4N l następnego

dnia rono, o goc:lz. 6 ponowo·
nie puokG do mlesdonio lrie·
roNCy. T.a wyjołnio. te .•• pr:rez
colq noc siedział w piwnicy l
pil wlnol Klerowco zostaje do.
prowocbony do prokurotaro re.
jonowe90 l wkr6tce lWołniłNiy
do domu. Prokurotor zastoJO.
wal wobec niego iradek zo·
pobiegowcry dozór rrMłicjl
(meldowonle
w
RUSW} l
poręoe....le

sl•

mojqtłtowe

w W'fłO·

kaid 1,5 mln d
(iMiocjał) .
Sprowcq śmiertelnego wypodltu
jest Stoaislaw K. lot U, prO·
cnwnilr: cukrowni.
N>e sposób pnejSł oboj~tnłc
obok ł'f<:h dwóch zckmer\. Obaj
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Impreza!

Wystąpią

w

półfinałach

E.IWv, W an:uwlaallll oru Ali.
ł.Ui.

1. . ,

Tuydniowa r)'waJ

a.e)a W7lonl dwa zapoł;r, ttt

finału. O&o p~
,c.raru ltonł!CIItlC'Co turnWju.
• Plłl~lr. (Od1:, 17. NC'ptan rrv., lod%. 11.3:1 Wunawla"
ka- ARDa•a.
• Sobota, łocłL tG Jrłephe
A.U.... ., J'ocl&. 17.10
Waflll

re •••naul, do

•Iaall:a-Tr- .

• NIM.dt-la,lfOd~ IOTru.M Aallaa.a, roclL 11.10 Neplu rW.nu.wJ.alla.
Kielecka KaniU wyjetdł.a Go
Ooaynt.., adde poclopleaaym
ltftHera
Marlla
$DMiara.ylla
pnyjchla tmłentf się r. zapolami l'(nt K.adu (laspodatt),

...

Kurt:I~OI'&'Z~
~.

WJirUICakei to f7W&le

obu

aqzy~b zapoł6w. Clrilawa, jalr.
~ tobie w rywalluc}ł s
r6wl~allu.ml. Suut aa awan.

do finału m•J• ur6wno uwodalc7 Nrptu.a, Jak l ltoro~~y.

C1:1 M

aXP:&ESS LOTEK
11, li., . . .. .

IUPU LOTU

.... u. u, . . . . .

twWl

P1łkarze ze Smoleń~a '
grają w Kielcoch
!bł.

l\lt

Minął kwartał

wykortyJla}t~?

w JUe}Qtb TOU&UIIa

_...,nlł:lntetC~tU.,14eemłęlll:r."..ro
łlowa
•potlumla pl.lklqiLI-. N•
l;loill~ M
PllkOftU tneeiOllCOWJ'
-p6ł
unlll'nJ' al<
t

aca•.1o11u

llnJ)OIII'm 1Jia'7 smtlt...k (J Up).
Poc:l.lillll'klpclllta~OICQdz.W.a

~· l
~

u

ZSRR PT:lll'b,.W.J4
w
•pr-.&nle R.a.kow. •
t W)'łt(p 'lf Jtłeł
Dkh )ll'(tn:pnt. t

~hOW7,

-b~dla

IILilk•
upt.nowtn.Jdl
ąolluo6
koalrolll)'dll, ktOt-t r~•JIIi poa..
-
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SLOWO LUDU

STRONA l

•

W rejonowych- pacjentów nie ubyło
zakładowych- krótsze kolejki
Leki zamiast zwolnienia

1 W
l

Chorujemy
rnniei?
Wbrew .,.urom, pOloda

nwar lek, 5 kwld a ta
,., Imienin y Ireny i Wbl~
cenle,o. S ł ońce w.cbods.l »2jj

lłtł

ł.t:, ucłtodd

-

lt.n .

Partactwa

nie

przepuścili

MAJPlEI\W qłOL!Jill aię do re.
dakcii lobtony buctynku PI"ZT
ut Nlcd.z.lalkowskltiO 28 l polo·

formowali o usterkadt. pow•t.·
tych poduas remontu. Po ukt.·
unlu ałę noUl tkł pL .,Partactw&
nie pr'U.'pu6eimy" C"SL" 'Z1 lu·
teao br.) wyjdnienie pnTtlal
Z·CI dyr. MPGM m1r ln.t.. T ...
deus~

KICI.

MPCM Z&t.du aę tylko ~
~IIII
:r.an.utów.
Natomlut
•twlerd~a. te ułotenlt poaadzkl
& W)'klad.:dny :r.o.talo wykon~ne

- na aucbe podłO·
pomieszczenia na
odklejenie WJ'k.IIMhlny
4ela.o., nutcpllo

prawidłowo

łe.

Zalanie

rtt'rz.ł!,

l~\ mamy M

dlab.e1• eun, Jd

n::

~':!~~:ir;,.~!bo~r:r::t:n~dr:;:~:p:.s:;.b~ili =~~::i.
ouąm ukłałbe

twacy, biuru. A mimo to - IHNIOil Matnio
mnid chonJemJ', nadYd odwledumJ' lckan:y i JIJN.b)"ł ebę: t·
tWe ir.on.)'łłamJ & drukltw L-ł. CJy M p rawda!

D

ZIENNIE
IH-lSł

pr&JJnu,jemy

pac)t'oh\w dr Kr7styaa
IAIH4blliaka·K-naeka,
kle·
r owaik .Poradni ReJonowej III'
J p n )' d
Lubo6*iqoo. Cę-U nie jest to licioba mniejna nit zazw)'C:I.a), JJochodzą
do
jesz,cr.e wizyty domo·
we; od B do 11. N ie 7.auwaia·
my wprawd:Ce, by ludzle rezyenowall z pr:ey61uguJt~crcn
lm zwolnień, ale to fakt -nie
ma jut sw !lo rodz.aju wymU·
sza.rtia Ich na lekarzu. ZdM:z.a
się tri, że kt.ol; decyduje s!~
tylko, do uiyci.a lekarstw
i
z.apowłada, ie jeśli to ni.! JlO"'
s.tutkuJe - zgłosi się na~tę~t
ny raz.. Wuy.titko to !IO)C'awla,

wyjdnNI

''*

li naua pnlca 3f.ala tłę )aloby
pn.yjemnie)lu.

txocnę

• w

piH'ad.nł

pru

d

(A.
boiiskieco Jeat łakte mrilfwoić
po południowej wi~J"ł7 • ldla·

na

Jnle.rnlał7

J wiele MÓb de·

&Ił na M, nie opunc.Ja·
łlłe ł 7m aamym clJ:Iia ~MY w

CJ"d uJe

saklad &Ie,

- M amy peku rQCe roboły
- twierdz.! d r l.aa.bel.l Fun dowic• Z Poradnl RC)O"lOWe) ni' 7
prz:y ul, Krasickiego. - C"v·
d:t!ennie ~lana się do naJ
około s\u ludU, w wiQiu:!Oł:l
J ~k ·~ to osoby star~~.:e,
którym niepotrzebne jbt jut
zwolnienie z pracy. Jt'dnak
rzeczywiści.~. dru kóow L-ł wr
piaujemy jakby n\tc:o nv~łej.

Bywają

teł

niektón.y

leki i

sytuac}e, kiedy
j!d)"fl:e
o
:te :twoH\leuia.

pro.ną

rei.YiłlUją

RZEClł;l'N I E od
lnec:b młealęey

P •uJcmy

M-lM

hlfonowje kle·

l6w dtllieaDJe -

rewnik

około

pnJ"J-

paeJea·

Poradol

ł\ejo-weJ

•rul &rwra. dr J e ·
n.y P od1Wald. sauwa·
lł prą

b1lłm y

N~

Jaltiei'O•

spec)alneco,
Jnneeo ,.podeJkia'' JlłdzJ do
choroby l :tWolnfel\. Jak •lę
pntcbodx.t z łemperatu.tll 31
stopni t og6Jnym ~ym samopoc:wci.!m, to na prawek: nle
m)'łli aię o t-,m, by pracować
- lecz. wyt.drowlet..
• lhecąwlicie - we wny•t·
kich p b lnełaek pnJ"Jmaje ałę
naacanle mnieJ ...Sb - mówi
d.r Jaa
Bark!•,
klerown.lk
J"raycbod.ul
Pn)'Jair.ladoweJ
w .. RADOSKORZił", WprawdZ.:C nie ~ to duty tpadck
frakweocll. lecz jut J.auwata.J.
ny. Ob5e"-'UjemT takle sy-

rnwil~nle

w wymku niewlokiweco ul,yt.kowan!a un.~~dzefl odblol"U wody

p~z. lljtladn ..z. 16ry",
,.Podlo&l z: de.;ek- uylamy w
pUmie - t.od.ały ulotone z ma.
terlalu o prawidłowej Willot·
no6ci, zcodnle t
warunkami
I.N:hnkz:nyml. W przypadku lo.
kału
u.mleszkaleco pr.tet ob.
NowakowakleJo, w kucbnl po.
lotono podloco~~ ~ deRk 11:1 ..,. n
l 111, o rótnym zabarwleniu z
myl;\1111, te :&ostanie ona pOmalo·
wa na łarb4 oleJn~t- Najemca
polaklerowal poclłoJę, pruz c:o
uwidocznione lll z.abarwlen.la".

NaJwainidsu, lekateray pN.

pluli oiwlad<"unir o Wllllllę<-hl
ll!o'tuekl m•l \ jui .. mll'lllllo6.
(QIO I )

Lwowincy
zapra szają •••

Powstaje

Telefonowali Anonse
do ,.Słowa"
e

Bardzo

cu;.~to,

k~y

rano

udaję sl<:: do skl~w po
Mt)'łtuł)' nabiałowe łmieta
nę, twaróg oferują mi :z. po·

prtednleto dnia. Dincz.ego ni!
ma łwtt'iych? Jeuez.e
nie
pr:z.ywleil! - t~lyu..e w ocłpo·
wl.!'dz.l. - No wi(,"C dlaczeco
mam kupować stare? A je4U
jut tak, lo dlacz.ego nie po
nlt.s:r.ej cen:e?! Tyłleo jak prze·
k.ooać ljo tak.i<'lj z.a~ady prodU·
centa. ściślej radom~k~ OSM
BA.RBAKA S.
imię i naz.wiNI:o znane redakcji

Na 1wo)e posiedzenie ple·
narne z.apra<za cl.łonktJw l
tympatyków Klub Towan.y.
•twa Milolini k6w Lwowo w
ka.do1niu. Odb(dzie s!~;: ono w
nowej :<ied.tlble klubu - 1.3lach Wojewódzkiego Stronnie.
twa Demokratycznego, plac
Kontt~·tueji 3 Maja 5, l pit·
l.ro (sala k~1!crency)na), 9 bm.
{pon\edz/a!ek) o godz. n .

• K'lub SrCHiolrt. ll T~'>iruyrk
.,U..inla'' - f b111. (pl~l.,lł) ~tML
11 etwarrle wyflawy: .,ł ju.bl·
l"lln'"-"• Zapreuntowo•u1 a•t•łl\ obraay ort. pl ut1kiw Kr,...
ty•y Baraitllld, Dan11l7 ..._
day...UU: kld. Bw7 U)'Jił ... wakid
oraa arl. feto~rraflka WokiHłlo

..._.

• C11'nlr11m lh eiby PolllłleJ w
o ... &.lłu- 1 bm.. . odł. 14, l·
nau~~:ura r-J a wystaw1 n ei b Ada·
ma Prockl t iO· (Galeria ,.Oroa.
łerlo'').O.jaJd a •••olnlaaulobu.. ml MPK: "K" l ł'KS.

..

,,

•
a lll'
•"- l

Równlef; w Radomiu pow·
5ł.aje Chrzdcljalhko.Demok.ratycme Stronnictwo Praey, No.

wy ruch firmowanT prze:t
mec. Sltę-Nowlcldeco, poaiada 6W6j prO(ram. Cz:ytamy w
nJm m.in.: .,Sdl:ocl)' WTf1ikałą·
ce 1. bezrobocia mają nie tyJ.
ko charakter co,podarczy, ale
\okie politycUiy l lud:tkl. Totet chrzekijań-ka ckmokrn·
cja uutaje pełne u trudnienie 7.a jeden z &l6wnych ce·
lów polityki ~O·J~po
darczej. Opowiada sl<:: takie

KMPIK or1anl&uje •potkaa ulo,.ll.le s pot:lk- ra•••·
Janin\ Mal,.onotllll. Lewlrlł4
bm. 1K" lL W soboł~

(aO<Ia. 11) poka1

mHi y .,Yt1..,aa

:;~,:,·'=~~.:!Jr~".~·~~e:~

.,Saadra" pny al.

ł

MaJa lL

W mlehklen autobudC-h w Radomiu pojawiły s!e In·
formacje zach.ęcające w~zy,tkieh - od prywatnych o.
JOb, po dute firmy - do korzy.stania a w.łuc MPK. Ct\od.zl tu oc:r:ywlke nie o moillwołcJ podr6towanla PO mieś.
cte i GK:enn ych gminacn ,,ósemką" c~y ,,Jedynkq".
- Proponujem)' bardJO rił·
ne uslusJ - wyja.tn!a d yrektor MPK, Eur"-nluaa Sz.eaerba.
Wynajmujemy autobus,.,
chltriawinly Je, oferuJemy re-

klamowtnle
swe1o Jakladu
lub na aewnltołrlll DO·
uq:odnl~nla 14 k:r·

wewn~tn

Zabawy

w plenerze
Sioneczna pogoda sprt.J Ja
takie zabawom· na wofnynt
powietrzu. Ch<::tnie kon:yN.
ją z tej iiposobnokl 4- l 5hltki z Pned•r.kolot nr lit n"

bardz.lej lt
wy~tarczy wyjśt tylko t. budynku, aby znale!t sl<:: na obIU'f'nym p!acu, bawić się w
p\a-.kownicy, na t\uśtawkacn.
Milu.s.ińscy są jesu:ze w c!eplyct\ okryciach. Ct\yba jut
medluco przyjdt.Je ubrać się
w letutą odzlet...
Uotroniu.

Tym

Aadu. Do

uko~,.nla 1ię
,.kidąc,.eh..
oc"lonei

miny

lłlam,

nld

Fot. l\. Zuctlow<-kl

de

uąodnle nla

lakle b
1 re•
Lakie

apo10b7 powrotu autobuau de
pl~rwotnero wnll\du
Kon·
towat bowiem mus i ni e t7lko
pomalowanie
autobusu, len
takie ,fero odnowie nie p0
takim ubi ecu. Poleeamy r i w ·
EUługl

moe:hodów

dia.rnostyeJn~

doiłaM'UJ'cll ,

u,.

rc,.e·

nerujem7

caęict

l podzu poly

do autobu16w,

naprawiam,.
resory, lntłalac:J e cen t ralneco
ocneM•ania, elektryczne. Za·
ebęumy
do
bleinlkowr.nla
ocumienia metod11 t.w. naci•

się

Reklamuj

na

naala

o~n. ZalnlerHOWILn)'Pl
będdemy
lakk &p~dawaE

autobua,.

ni1łe

w

T~T5

pro.

"ntaeh.
__ Czy te nowinki przyjmą'
się, sk()['o i konta
ewentuat.
nyct\ klientów MPIK n!e są t.a
obfite?

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

