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ChRO 10 ruch demokrof, 1mle uojqcy do 1gpew·
o Polsc• plu1olhmu pollo 1 gospodori:l rynkoOpowiodo slę m.In. 10 u.
~echnienlem włosnoki po·
z reprywolyt<Kję 1 Imleuo
odbudoworWo tzw. woutw
nich. ChRO dostnego •o·
znołć arybitich wybotów po1·
ntomych, uwoi:o J!O nledo1.
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"Częstocice"
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patdziernika do studentów

zablokowane
sobotę, 6 poidzierniko, w
gocbinoch ronnych gruDO
o!ontatoró-... bu,ok6·"" ro·
blo.owolo wjord do <:.rkrowni .. Cręstocice" w Ostrow:u
Swięloktrtsk m. Powoiono ltornltet sl!oJ•owr. klerowony pnu
driolocry .,Sol•domoki" Rolni·
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~::-~.:~1ywid~~~jt~~Qc'f(:~lówj!~

podniełieni:! podstawowej ceny
slcuou bu1ok6w te 140 do 170
dotych. ta !onę. Prtypominomy, łe .,Częuoc.ice" po
w'ełu negoc}ocjach t
o!ontoto·
rami, po uczeg61owych wtliczt:•
nicrch motliwości kchnlcmych l
ekonomoctnych. "'o;qc l'lo uwn·
dre to~o •o1kuloctę cen ..,.,._,.
wych cub\J ob' o~rrymoł ~n··
.,·mum ;woroncji rbytu. lOD·'J·
PODOW:Iły optymolł'ICI C'"l'lt; pod.
tysięcy
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ZI'IO:zy wyjkiowq do prernoowo ·
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dowo1u
10dodunku ~rnego
( -nło•mowo liłmy e tym 2
poi·
dr•eHt,łto).
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plontotorów mate otrtyrnoć NYałodk! w i!ołc X D•oe. wogi
dosiO!Cto,...~ch burolt6w z
d.J.
stowq do domu. odeb•ot uęiŁ
roploty w cuktre (41 00 d ro 1
•g). /elli wv1or toko IW'Oię. Cu• o• ten fabryko robo.lf.or-olg
s;ę dostorc1yt do punkt6w slo:u.
pu. o w pnypodkc IO"'Ćhltlctrt.łl
Wif:.U"!/ ,!oiei, now~t do do..,u
p!nntotoro
Po IOIOOCI~Ciu O.Cjo O•C!I~I:J•
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t:Jb:t'~C"''Ot"!'U b'O"' d:J
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T:r.deun
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kltent6w 1.. &ot6wkq do banku ...
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z Wal(14. Jlotc •uuomfqt odebr~ 1porv p~~klet
głotóto łf-.:Oielecklenu' t w IC'Ił tJ)Ołób ulftbuU! u:o:~Me Walt•łl·
SdRP pot&e;u:lfCI CłmotZI!I!Ck:%11 obok ItiCliO kOlilU niCIItłft',. Trrł•
tud~M~lclw, jllk J111111U: Br'J'CZlwllakl (partia rif'IOII)IJ:II) łab Waldalilor TnJjdot, o ktd'l'm .,WSalfomoki"' m6włlu, te ,.Jed ekollomjjlq l portUlfil t011le ;ajmu}qctj łlt Jla!ldfem". Cimouotu:iczowl
ll:amponla pruvdrllcke nie prru~ali!łiC łpl«lldorv. Nic nlł' tlł'k a
taki• Sdl\P. O wiei• lepleJ bulobił t}NRoc.f~ llę .z ludiml
o demokrotyanuch nuiPwłenlocll orp; .z ,.bebłklm'' alaktorllte'" l w.pó.lnfl! ~ Ligę Ko&ln Pollllkl\ lfOIII'Ił'Ni kł~IIIT(
prof. E!Cll Lętowtklłl} - mqdrej l plękRtj Jwblł!iy, bezl.:ompro·
mUowd r:eczni.c.:ld prow c:lowlcłto l praw obuwolel.lll:lch.
Csihot:eiCicz dobrze nołli, gdp powie ..daMy majq plerwuł'ft·
tlwo".
BOGUSL.A\V MORAWSKI

p relydti'IIO. f>op•ero Id dzlolo..
r>le. 1moen.o}qce
do ochron.,
p r - j driecl pou~tych. Ruch
domogo s:ę pnekotonio mu
.,Zyclo 'Woru(7flł'f", w
kt6rrm
mógłby w
pe:lnl prezeMowot
swoje roc~ otot wprowodrel'lio

równoki cww onlenowego w
rodiu l telewizJI m:ędry nqdenl
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W ubieglq niedZ:e!o studenci pUiietowoU pned budynkiem
KW l oo urcoch K~lc z wypiscutyml no transparentoch ho·
s:omi: .,Budynek KW dlo u·
czelni l''. ,.N e możemy slo U·
ayć • borokoch", .,Ctemu mil.
czyn, telewi zjoł", ,.StóJty dzień
ptotestu o wlod:e mlosto mllJOLANTA MAJECKA
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mo dzlala6. admłnlslraeyjnych,
oał.~6. •lutb weteryn.,.Jnyeh
b~del

lymi ..,_

wei~ a:l.waru bard.zo
dla zdroWi•
Judnojcf.. Ubiecłołya:od
nlo",. kontrola ldeiecltich t.ar·
aowilk wykuall., M 'bł'U bil]łecwk ulrowla wir6d .-pn.ed.awców, brak •wtaclcdw badaole
letarsldeao mięt.. n~rzatne
aanle poe.tawowych wymoców
nnitarDO-bi&!ft!Uanych ło
bardr.o powneebne :r.jawillko.
rutanowl.oao, Ił ~7Dił
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... · llo1e, a spraM;:
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Pailltwowe Slko·
Sztuk Plastycmych otrz.yn\ały :r. centrali
UNESCO ofertę naw!l:lz.anla
wspólp:'acy
ze szk~ o podobnym prolilu
w Finlandii. Niebawem bez.po.łzednle kontakty
:r.o.tanlł
nawutr.a.ne. W so bote kieleck le szJtoly zw!ed:dll p rzedsta.
wk:lft!e lińtk : ej
firmy kooperującej z ,.Exbud~~tm '' przy
budowle nowoc~nego takla·
du pnemylłoweJo w Lm!.nJtadtle. Coścle byli t.a.kie
:ł.yll.'o tal n tcre sowanl
współ
pracą t ml odyml arły • laml i
ich nauc1..)c1elami,
(em)

Etylinowa mina

tę rłłOJ.luje

t M wne.łn~ Ul81

ro-

k l l o przedd~:bloz•Ł~h patastwowych, opUb!Hcowana w
Dz1ennlku Ust.aw nr :t5 ~ 188'1

201 (zm.lany w ~ U. ):1.1'
20 z lNi roku, poz. lcr7). Zapo~

w iorra ono m.In. takie łtwim
dz.en:e: .,Dyrcld«a pn.edsłe-

M =~l
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sobia pvbkyty w wylcigu do
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lołe/o,
o/e ...
niłl $/o z nim nie J.c/goH K.omponio p1ezydendo
polegoło
wioc w f o/sce no tym, i o Jedyny kondydol no posod, w Be/wedeue tobiego l o papote/e
mo$, o mosy ptz~glqdoly się
temu z emocjom/ cho•o.Uerytujątymi
rołmopso.
Niektórych
tylko ogornlc~ło tdum/enlo no
wido/l cdowido walczącego o
łoiel. bo przedei polo ntm nii'l
o l.n fole/ się nie bil.
Jednoosobowo •o.mpanla pre.ffdencoko wyzwoli/a jednot u
pewnych osób ogresjo, prowodzącą do udziału w n/"j no
poziomio podbuuslo. Oto w
jedneJ z lielecłich go«ctt lO·
miesKzono zdjęcie eksponujqcft
rysUile.l: no nwn•: po.l:oinych
rozmiarów folftn. o no nlm nopis ,,'Wo/ęso". Wo
wszyst.l:ich
polr.l:kh miastoch nlftW/dliolno
ręc• ,odogują no ścianach, Muroch i po1.l:onoch gozely wiel/Uch gryzmołów. Rozumtem, i•
mlodzld musi się wyłył, o lorbo w tptoyu tNedrogo, o/o d/oczego od razu ilustracje r go·
.lctly wielilich bohomoz6w muSlQ być drukowane w no•molnych gorel~h l powioloć w
dziNiątkoch tyłięcy
egzemplo·
uy b(ud~ ze iclon,
.
No pierwsze/ dronio organu
SdRP

powinni ~ :r.akupami miQU.
l Jceo przetworów ~·~~ cto•oWaych Wwiadcu6., w pr~

~&nepldu"

z Finami?

XJ~~tle4:k.e

ły

REGIONU

• 11 pai.d.z.i~nika br. ~ tnlc~
t)'WJ' woje•w6ddlicao
lckan:a
weter ymirU dr. Macieja Dudy
odbyla llę z uddalem netów
wojewódr.klcb lotlylucjl reprllt•yjao-kootroltlycb,
Federacji
Kon1umenti>w aarada , . liplawie
or.:anlucjt buaroweco handlu

l

M oże

l

ptO<OWnłcy tw:JUitowi, lrtOny podokję proteslocyjnq bet .owiesiOJIMJ I'K)f'lllolnych Jojęt, doMOgafq s;ę: pocljęcio decyZ).i

,.TI}'buno" ogloHOI!O O·

~~~'7dt:t~~=r,:;~~:~:·nwi.JC~

mon;feicie .,inteleł.tua/iici'' wyzywają l ocho Wolęoso od ,.ludzi
moludich, o nis~ich 1Y01loidoch
morolnycli l ełycznrch" l ,.so.
mouków" (w cudryslowic), łló
tamu /c/er wmowio, io Jest .,'W'f:
broricem Boga". Zdoniern autorów opelu
Wololo ni• mo
,.iodnyr:h wolorów puywódcy

padls:u artykułów pochodz.elł'«
taaranlczne.:o Jtu.pować naleiy
tylko wyroby t atutern at.o.Gwnyeh kl.l\yt.uej.

Norodu", l ł'll ,.moly cM~.I:·,
powimeo b~ć lig norowonJ, bo
je~l lo ,.morionel.l:o'', l której
Jrnleje s ię Curopo. No t oni«
4B M·órców apelu pros/ ln"'1ch
o zojccl• podobnego stoncwisko, by nie dopulcić no lote/
prel'(denlo
n/owieło,
ł tóry
.,ni• um/e mówić po poh.l:u''.

dllum

CK. Om6w!oao

uchwałę

CK. .IWr-kc u•acc:

aformułowa.ol.a
dot. wybozllw Pt'ft'Ydenclr.lc.h. prusunięcła
termlnu r~la obrad nad.
:r.wyc:r.aj.neco kontrew SD, • laltM w sprawie rozwoju prywaL

u

aeM~ębl=.

tematylu:
ujbUbr:eco pollli;edzeol• WK dol,TC:r.l&«'.lo o becuj ayluacjl po•tyCllllo-t;oepodu-csej lcr'aju.

Dzi ś

pytanie•.•

b!on:twa państwawece powołuJe 1 odwołuje organ :r.a1o:ł.y
clelskl bądt rada pra.cown\rza. W łlłosunlru do deey:t)i
powołu,jąceJ lub od\J..'Ołującej
dyrektora orpnom tym prsysłu,cuje wujemnie prawo do
l&"1onenia
umotr.vowanega
spr:r.ec:li.'U w termioie nie
prubacz.ad-.cym 2 lJ'łodni".
(mora)

Urodzeni 9 po.j<kiefniko bpojq nleXW.,W•

łirę, te odbywojq doletle pod rółe,
fWl(łlOfiJCh :t procą wq1k0.

OOK08CZENJE ZE STR. l
cje clyiokc,ll t p n:edstowloielomi
komitetu lltr<J~. W poniedtiołek byly one kontynuowane
t ud.ziole.m mJ n. Wicewojewody
\lelecWogo, Zygmunta Szopy oI'OZ Prle<iłttJNtclell Rody Wofew6ddtleJ NSZZ .,Sol/dorncrić"
Ziemio Klełed:o Rolnfk6w lndywlduolnych. Delegacjo Jtrojlru-

~~::~~:;n~tre~r~
de

IOłnk:two

l wlodt noaeln)"Ch

.Wqtku .. Sołidomołć" Rl.

• .S.C.
roJ w

n 01 potnformowol waogodzlno~;h pt'Zedpołudn'o
wrcft zmtęp.co dyre lttoro Cu bOWfll .,Ctęstocl<.e", Ja n Nosko.l cz. aoldod te Wiględów e konornlanyoh nie małe podjqć

decyzji o pocłwytce pod~

Do

nło nków

nych, wainych dlo planto..,r6w
kwe~Nlch, m.in.
płoctć
pełną
kwoto zo wnysta nie to,lko
zokQnwołrtowo.ne
burold, proponuje oboltenie do 4 t'(slecy
JJołyc.h conę Diogromo
cukru
odbieronego prz.et rołnilc6w )o ko ekwfwo.lent p!enięłny, prz.adłuieoie w końeu pofdtlarl)lko
l w lisłof)od:;e ioferoncjł dostaw do tr:zed! dni.

proponowaną

kie dostorctone,

loblo\ow<mie
do;o.zdu
do
"Cz.ęstocic" s.powodcwolo pn:erwę PfOCY punlttów skupu. Sq po
pfos.lll tmypone lo\.lf'OWCMI, Wor~ pod kl'flłić. to 5iedern t tych
punł:t6w 2110.jduje .ię w
wo1-

a/'slą

apelu .,lnte/ełłuo
fntelełtuo/isfo nołOm siebie lntelełtu

nop1owdę inleldtullum(M;"zą mi,
ie pO'omponll
ptel}'dencldcj
Wolęsy prowokuje folie w/gfnie
reCI.I:ci• Jego plleclwni.l:ów, ie
no b1oŁ Auflulf trzeba odpo .
wiodoć
chomJtwem. Jdli to.l(,
to do uego dojdllemyl Do podomu lulusów dQC rąc;yeh .JO ·
b/e z dUdom/ do oczu. Gdy w
/o.l:imJ spo11e Jedno Jlrono dosto;. piony no uJioch, o drug a
zQChowuje społ.óJ, lo to pierwno stolo sio imieuno.
Alo
Jei/J oble JlrOIJf wyncrerzofq
zqby, to tobl $ię groinle, nieprtyfl:mnie l ~;llowtN rozs qcłny
nojchfOlnleJ
sa/wowolbr się
wtedy udec.d :q. TJiłCI gd.lie 111J
WJl}'K"f momy uciekołf

jut

inłelfgeneni.

powody oaobwt.e, mm.t210111 ,.._

śp.

Uc zq

p~renie tydowe. Zdono
Pow"IIVII w.ll:oć :r.awodów

(Wg J. Sklri.y.Viertblcklct90).

Iem
:r.rnyanow~
s funkcji
J)nfl'delaw-lciela a! :~wanyaz:enia
w Kłekach. Prc.:ę o be-r;polred·
ni ltont.Jikt :c pa.nem Stao.laJa..

wem R•mua:r.k•: WarRawa ul.
Dunlkow•klc,lo ł/44 łuxl 02-7&4,
~ci. 6-U·'Il-80.
Tema.n Nal kanl..c:

JANUSZ

T.A.DEUSZ W l~ CEK

tcwnobn:eskim, o
(l"i• 1le2qc: plocu
.,Częstoclc") w

sy

wys.łOf'Ctq

8.10

dwa
likladowago

tylco

ltiełecklm. Zo~

na utnymonle ruIlO-

no w nwortek. Zotnymonie
produkcji l poriOWf'll! }ei ICIIIpOc.zynonie to m1łi~ noty.
Pow:ększy
}e uniemoiliwienle
pr:uu. strojkujqcych W)'WOnJ wy.
Wcdk6w. Gtomodtooe w cukrow·
ni po prostu tnxq no wort,o...
ki, mogq llgł'lić, XJmiost will)ot.o

dobro,

....

....

1.3:1

chu cukrowni niJ.iwyieJ óa

tyć

R

1.00

U. N

n.ss
16.00

Hl. lO

"-"'
Je.:;o

l'f.l5
17.30
1'1.4&

wonośdowo

pono. Cą kit dtuitye:r.no 5ormo
proteltu, •
sytuacji :kMGulych
prow rynkowych, Jednego :t nojwotniejuych elwnentów polsl.idt
tmion JpOiec:znyc:h l polltyocznych.
łeM nop~ę: kotlkM::zno ł

1-.l

CłiODNIKIE WICZ

kwlt~Q, Sztumu..

UrveaJ:dcaio.l ialob.e od będ4 alę: w C da6M u...
JWOZJ.NA l GRONO PRZYJA.Cl0t.

http://sbc.wbp.kielce.pl

A:;

ro.ll.un

o/i~ą1J

rdcn.i<ek wie lki ~• ..-a 1 ai.ebdnołd, łlanen Su.·
ryeh 8ureJ6w, )NI. ,.Chryu.ntcm", aka:r.ouJ y w Kidtaeh
aa kart: łlDlere.l w ok.rOIIe Ma!l.mwsk.i.m., 1\~e6 , wr..

IW:k.

1

bom

.,Neutnun'' .

Upnejmie lnform.ujQ waz:y5ł.-.
ul.n.k>rftowanych ch:tala!JKIIkoil] .towanyaz:cn!4
.. N=ti'Um" te ze wzr!ęd-IJ na iatotne

.,

S~mpoł)cy

JiJtów.. (uy
l'fWO}QCJ

zablokowane

wej ceny .!cupu, ctyłi UO tys.
rl za \OIMJ 'urowco . Zgocbo Mę
notomiast no ustępsiwo w In-

kk:)!.

Twój horoskop
•ill dobn:e l azybko. esiqgojq \d

"Częstocice"

rówułet

....
......

Unc/wle puy~noję, ie nigdy
nie no/dolom l nia no le.ię do
zwo/enn/.ó w Lecha W~ęsy. Jego osłowiono chO"fllno joł oi
no mnte nio dziolo. Ale ptzelotenie mAI• ogornlo, gdy obserwuJo, Jolie potlody nienowiki
wylwolo pnywódco "So/Hłor•
noicJ•, Ile iólcl, jodu l oglupioJqcego chomslwo wylewo •ię
przy o.l:ozjl jego łompan/i prezyd~~trrdieJ,
Wiem, ie to .l:o.mponlo jesl osobliwo, o/e
u.y
muslm1 Jq jeucze ołroszoć upo.l:orz.oJqcrm pll.d
$wlotem
b1ołi.m łufllłfy po/irycznejl .

Klclcach.~.Hioa!ę:r.pr:r.e...

ble,cicm l wyalkii\D"ll Diedawn~
&:CI plenum CK podcua; któreco
prr;ew~y
..-ojewódddej
klatendl SD F.d......,d Wllja.k
~ wybrar:r.y ., lklóld pre:.y-

c

Na poziomie
.p odbrzusza
łuez

NlJI

,....
,._.,
19.15
lUO

"'·"

St.OWO

LUDU

sport

CO, GDZIE, KIEDY?

sport

sport

,Sukces gospodarzy
W l"ekinie JokoiK~rłr ,;,. "'~grywone lu od kilkunostu dni lGRZY·
SKA AZJA TYCI(! E. Zgodnie • onetiwcrnio .. i impreto lo pnJniodo
wlroces gospodonotn nie trlko 5p0ftowy, ofe i orgcrrM•oqjnr. Cfłiń
cącr nie '"leli sobie' .Ownrch no wielu orenoc:h ignrsk. Ich domlnocjer brlo uuególnle widocrno no p!polni, o bohota rlr:q eWPJ
sto!o s~ Jdobpurni pi~u tłołych •edołi - plrwcrulroo, Shen
Jtonqiong.
brą•owyc:h), to4 dn~go w teJ kloO uldodtie •Ił w .porcie crąf;ltcxji KCKeO
Pld. rr~usiolo
tjoty<:kl<n najlep'ej iwioduy ldo sytłkocjo
mecktlowo
ISfnysk.
sl~ wdowolit Joledwie Hit medolom! (54--SC-13).
Hegemonio Cłtlńuy•ó• jest tu
lgfTJSko młlońcryly się w Peł: f.
ot ncrdto wyrotno. Gospodone
nie borwnq llfoerysto{Qq zomk'·
wywolurli lqctnie 341 medoli
niędt:l,
1113 dole - 107 srebrnych - 51

-

1. 11.

,.DelUrwelld'" c. l'l_. ,,Mlode

USA,

łlol.

l. JS,

l·

• ..Myńlc Plua'' - USA .
lt.J5 l H. ,.OIItatnl:ll
"-ChRL.l.IS,C.I...

lł.ll,

lUNA W TER.ESIW
OR0J€C:
.,O.ra"
.,U.tm.n" - USA, ll.o1. l. U ,
lJ, l?, a.

-

C.

ł L%A
Pom
lt11II\U'Y
.,Ddcct IOI"SJICIO BOp•• USA,

l.lS,C.l7llt.

RADIO i TELEWIZJA
PKOOII.AM LOKALNY
-

UKF 11 01) Młll

21.:!.:1 .. W•Jka o demokrację' (6)
- f i lm dok. prod. ang.
za2.5 WiadomośCi wl~orne

22.40 id~~k=~!cJ_m~!PROGRAM U
ł.ł.:> u.M TelewizJa iula••Jllewa
13.25 Procram dola
l ~ ,.Dookoła
jwJat.a" w

Kot<e

14.08 CNN -

Beadllne

(wers}a oryginalna)

Newa

PfG~ram ekolot:\emy
.,z wiatrem l pod wiatr"'
- map.zyn t.eglarsld
15.00 .,Ulka
sezamkowa" -

J4.15

JUS

~dlad%1~

16.011 ,.Kontakt
takcle ze
1'1.00

-·

t'ł'" w
łwlatem

~~~~~J:dl:'

Iron-

c:rod

~~= .il:akl•
~:w;~a ~na
- z
MaLłll
BoMlej
l l.liCI

19.30

ZO.OO
21.00

FaUJJlslde).
Twaue ł twan. - nca o
AUcJI Mlculanc11
Studio Spon. - rrupcdl.Ja
w tenlsle tlofoW)'m: Pal·
IJka - Szwecja
.. Non stop kolo:•• - mal!:a:eyn
Wywiady lret~:r Dtleo.lllc
; ..mecenas Andr:teJ Kal-

21.30 Panorami'Dnla

21.45 Sport
21-M .,Tabu" mm fabulnrny prod.. pol. (1987 r., 103
min.)

23.40 Teatr otwarty {1) ....:. stu-dio faiUwalowe
W ~e konkursu o koakm:lrie - PQd.sumoU"a.nle I

2ł.OO

= o konkursu f1t9c>ii\OW·
O~

0.3Q CNN

Sftmffi

dnia
flcadhne

Komi!Dł.an

-

Nt-9.'11

l iidoktor nona lrty - Jadwigo Kotoluok.
Ad~s redalr:cji : 2!5·953 l(jelc• 12. lł!r.
1
DOCtlowcr 171, ul Targowo 1&. Telelonr:
r'edołltor nou•ln, 424-IG; tostęsKo redo.łoro nocninego łS9 - 19 ; selr:l•taue
ted'okcil 412- SS; ddoły: publiąstrunr 412· 51, 489 -91 , 422-61,
d1iol rni•j s kl l informacji Ul -45, sportu 487-42, d zlol lqunołcl
z urtel11 ikornl U7 -2So redoł:cjo nocno 520-36, 502-43. 8iu'o
Ogloner\ Ul - Sł.
REDAkCJA W U.O'?MIU : 26-600 Rodom, ul. Slowac•lego 1,
telefon, 237-36, 290·64.
Ied. dyiurny - Włodrsław Grob•a. red. depeszowy - Gr.:egon $Uwiars._l

Rkeję

I!OI!Jt(, ... l>!

"'.,.,....JOt'
kłl

l W

K. Grabek
sponsorem
Czarny( h

radiowcen••••

&poiÓb datlr..ane ~~ tm)f'11 p!"%J'o•tmnlt>J ptZt"l ldH::o
n:le$it;ey &pokojnl• ata··.
MRmy Jtadtle~. te :..;,wodnicy ndc;n.odtit>lóO klubu Wl-

ROl.cłOilnla
Polrklcco R•dla w Klelc.c:h lltJO:lDizuje
konkur• na rt'porter6w, tprawoz.dawców l lektorów u.j-

eq"" przyłZ.IOik'ł.

W skrócie

Zostań

-

Zll dwa l)'l:t>łil'lił' rll.iilCK-'YnaJII 11~ ro.,.r,.•ld ••Uu• ..
lue
Mldrool!:al!. Saylr~>k
do nld• aolHJnłf> uwodnk7 ndc.rntklrh. ~urn.Y-cb.
ebot kl ub boryJoa ~ ' e•ł'OIDI17ml
lllopo\.aillll l i",.•IIIWyml. l wJa~Je W lYJfl
t rud nym oktt>S'e ~ POfl~lll
poł'plfa.J' ł aan, bi'IM&rrw~
~ Gr6Jce. KAD ..Jl!U O •ABEK.
f'odaroowrl
ł·t;

=~:eyÓ: lik~~';:.~::

nltaml w me...~...-b liltJ,..)'elt

odwujenlnłlj
&ic •ponsoroW'I na lr:ttrer.• pr~yd,ylnntl:,,
lluhwfAt na pt>""OO
11-

-:;:

e

m.cana 111 preclyspnz7c}e do
wykonywania tq:o ~
tlcz.neco zawodu. Zala.:enla
c:b~lnycb
prz.yJmowaoe 111
codziennie w (odtlnacb 8-11
• aledzib.le PR w Kielcach
pny ul ZWM (teł. 446-64 oraz C3G-&ł). d do oajblit.a:e(0 pl~~otku. kiedy to
~:odz.
11 ocl~hle de: tpolkanlc z
kandydatami na rad!owc6w.

-~ ."

Emocje
Ost.tnlo
u-.poly
ollr(fu
kleleckieco
roqrywa l7 meo:UI
druclej rt~ndy p1lkarsllieco Pu-

charu Polskl. Trtd.,yc7Jnle iak
to p rr.y łakitb okazjach bywa
ll:lblc:o mleU sporo emoc}l, a nie
Ob7ło sl~ laku bez nlespod..rianek: Gallech .Mieehiiw - PIIIJhwłu ka
Plaakl 1:1.
Sll.reJlhiw łidms• Whon.n.ewa
ł :5, Swl.t UJ.ial - yee A.KS
Jł ... ll.a
S:$,
Zryw
lAfc•nH
łllęldtol [t
S:S "_

~..· ~;~~_:'sJęd~:A_:c~~~~':

4iecry••ee Z :ł, Hura••• Makre
- Giralir Hłe4idu.ia 1:7. (,'sar•aYla - Orl~ta :r:::r: .,. .tecrrwee S;:"
Vl eterla Sparłaltu
S:ł. •.a..l'alanle- Na•ln7l:S.
D~~o" - Putyuat we•l.b;law 1:2.
l'l u~ - \\ Inna 1:1, pa of•cryw.
~Z:!,
n•ty łlarae 4:5, Stal
K aHw- Rweh 1:!, KZO KeMłlle Sl~park'w l :Z,
CUral
Parsr'"' - KSZO IJ l :10, Sparblt - Sp.,la Z:S. KaleJan Pallłet"-hn\lta ł:l.

runda

Prób

pucbarowych

:ml4nll

1::

prztplldw

fwraloiCum turbalu
11/~

fiJI:U,

d:::l

było

kOIIU:rU'RIJłU:Ae

tD

be:
grO•

Jnfernallonlłl

110 fachOI«'Óto
B~H~rd : dutuml

oponrml uo-

rle na nwdJIIIkaeJt. I
mota temu lrztba :e~w-

bi/Ć

o.....

....... s-........ , ••

trenują,

Nie

i niespodzianki

Tnecia

U.ZO

(n:J, 11:1, 15,2).

o

f:'~Y~~k::id.d~~~zi: lt~Z.

W ..cw o/oUDn7 o "'JotnoU-

IIfl ..-gionol-1 ... p6ł

:::!f:u~/fl~1c{~'1.1st"~~f~r=:

jt'dnoc::dnit baNI:o drOIJII.
Oda!Jdo pojatclhl liC ton.
cepc}e
powieknenia
l:rran;ek. (·U clh w dlupokl l

t

a w niedzielę mecz

Tydzień Wmu WiCC"prez.ca Dh:kiln)'cb O. &emraj poinformował IlU. li
,,zbunl.owanl" boktetz;y poatanowlii podJI!oĆ prae41
u.wodow4 w policji l trenować
w cod.zluch popoludn!owyeb.
Cz,- wi~ pnjad- do WrocŁawia
oa mecz z Owanll!ł?
O dokladnlo)lze lofOt"macje
popr&~~Uiimy
trenera k\elł'C:łlle-

10 )I:Jutnl,

Wlloldll

klet;e.

Sta.thvrt·

lrrn.•·ał, o ledo"

-Mieli
bMy

rnp..:·a~JijJUy

.Ue

uJ(ł.

Nie "yla ld1 w ""·artck, Jtilł
lek, a w ..Hl( ło,.;Jellt.l a lem
D(,te.-lilJiilłloWaĆ)HII"t!!,dk u

•• aladMoaie Keuny. J ak "'l(c
w tej aytuarji
moina myjlri

Wstyd
NaJr•rue

swyt>u.,Je u

sta.

u. Bł~pny~"'•łte aknyłllf Gdll•

s~ p4r~dlla••ifD1aueco ołeln
ler wf n l•k•Jti łl u1
(ara)

mn!e,Nze} lic:bu goli, len w
umiej(tnołclach plfkllrll/. Nie
poitll/lę
wic lylko st~cl•łl
cel>~l• do bromki. nit mafioja nawet z kariiJ,Ch. N'le mo1111 opanowol! pilll:i, poda~ )lj
dokkdnle
do p11rfner1, łUb
lnilł4Ć % nią rtiWGil. Zap]IIIIJ•
mu U:i(C t:ra}plerw tre-Aerdw,
dlac.:eoo nie •c:4 :•tCOdrdk6w

abc'ca-

fillbolcnctrJO

dlł'1Jalt

ło

pilksr.:e

rue

j<1l "'oź:tu:a,łe
)l'rlłcwjq,

Ił

mi-

Nauczsć się kopać
lo

16 t•n w q:okoicO . .MJ!C'I 1lę
Id
Q Zlllf:liotnhl
tpłiiOIICI)O,

mo

JNUnl

••e
.-o.,;ich:•··· 111

a

przv

-'•lfCI!i,

rnzl~h

tak;e UIIIÓW

100/rtljCh

pO•

łredniclł
tcljkOIIJIWGił5/('h
W
~Iw 1tam11111.
PocbtaiDOW)(1II

11RHm•11IMił

ml. ma b.,t

QOłl

•• l lttoll =-~iellt;
lk':ba moi.-J4<:11

llr:flcm!ł('ll .~~~

WII.Ur.;Ołt1o-Ch f"'OIIłC.

o'talnltlł

Nłtr
Je,IC IIł
Jl~h' lłlłikle/11
111elł :rmfo.", uu:c:tam U lo nla

w

pr:epi.o~h

lelu

pr:~LI/1'111

wic

~

111~:um:2~

ko11d~ji, C%(11.:1
br11l;•je i'llł
lfljuJ:po~lc
biegania.

DI•Uga

bt•lllti

lrlłbo

n•uczvt p•lk•r:y kopa•la pil.tl

l }rs:n• jf'lląo. Ctll n!Jtl
wie ;:;G.SIIIIWU:.OI li(, te m•mJJ
Mhló:

ll'j).(Zl/Ch

brlll'ltl:;llt:lf,

kiór:J.r ,...,.,,.., poraf!aml łlrtle
mo~ ll wlaj~ urzela11lt: ,a,~,. t/t
ta"ia pT:'liUW"'IGjłf t/t dO IIIJ•
lrakra,.j~>lł'll'łlolow~o.

http://sbc.wbp.kielce.pl

o m.-nu. pnNiri oni pnn l.il-

lla

l )'(teotłol

.Ue t reDO'Inll. 1Wa111
'"'PUtidil ole tiDfi'O'T Jlto bę:

k-k

ddeećlpewb•bft

Podobno udowie u111allll. i.ł
bolull!n:)' pn:ed J)'lludoll'o>! •~-

!z\ol~~:~~~~odo:.ychj«~a~

obłecfz10 la~
nk wJteroW&ol w
Jednym miejscu) pn.)'.łd\ do
bali klubowej na treniJ'IIti
Dowled•le!lłmy
a:l( takle. u.
LeRek Droa:oaz uoh:rował awą
pomoc w ptowadzeDJu :wje/' łtr
nlnco~~o-ych.
Mole coł 1 1epo
wnyłtkieco wyjdric 1 bok,
licowy zotllmie uratowanJ'
w
Kldcach...

(on.)

IUJ!LCII
11- Napnbtl

Błt;k.ltnl

o11 ..11piłkanldt>11 alek\,jnrłr.l.
błee
Konay pnelliei.ll •• hali
,.klrry". Pe.tnas r,~etltaD plllr.an y rte~JlJ"th s Grnnwalfem
mein:. brho wysl u~bai lr.oneerha ••ulcarnycll pn)·łplew~lt.
ch:amslrlt>b • .krsyk'w l ..,.swbłl
pH aolrrsem aę<lllłiw l n•·MIlilłtiw • P111Uała.
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t.akże, łt. 11ie br•lr,.ie ~<poa
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:r:. &t.ydc••"•b
1 P r ach

ł.

5.

Z"alenla•k•

$. . . . . .,.

1. Pa.,...hiJanl.a
1. Kerlrllkc
1-Whla

.. ,__,,_.

t••

n-!

)._:0.:

.
•

7-1

'
,_ 1
',.__,
,_,.

D2 łkowska

,.Syrena",

z

będą biletowane. Du.Uj popu&domiu c!t q

i Smurfy

lltrnością
w
!I;C: kon~erty

FWP

z cyk!:.~ .,lhied
mtu:yki i w i.rtuoxl", W kon-

wycieczkę
Ciekawie, choć ciasnowWOK ;:;;• ,~:::;;:'~~~ ;;;;..;~:: na
w
.
!\;~~e a:;:~ .'!~r. ~~~:at~.~:·

h~~.;. Gbo'\\" .<;!.Un;
d~.4
takie w ku:tutl:IC. p:acóW"il:!
.L

ku!tura!ne
twaroo pru-ci:O·
dZól na
·.a:nofinll!..~(:W~tn e
Z Jakim. skuLkiem?
-

Wo!ew6dt.l!:1

Do.-n

KuJ.

tu':'y od dwOch lat dz..n:•
z.todnie : U~o..•;:..dą ko:ru1•rc!ai;mów: Kry·
styna Budr.in., st. mstruktor
placówki. - Nie upommamy jednak o jej upowuechnlaniu. Chodzi o to. by proponowat imprezy płatne, lecz.
na wy>oit:.m pot·omie ar:ystycmym.
WDK je~t w o;.u:zeUłlnl~
t::-udneJ sytuacji. R02JPOctęly
;tacjl kultury -

Dti'~ wtorek. 9 p:d lł J.iC r ·
u ika lOJIO r. l•nieniny B os lł a11a,
Dlunir;e&ol l Ludwika.

Sl oit~;e WIICIIOd:r.i U fO d .t. 5.50,
t.llChGd'([ - 1;..5$.

Anonse
•

!l !Hl

{-.,"r>rc\c)

(od.Z..

W
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[budynek OZLPJ w pokoju o r

1'J ( ll pię;tro) p~yjmować

b(-

c;hie uln t ~wa.nych mlenlr.ab.:Ów Radom•• dr Al!cJa 0lcnt:uk·M,Jcuk radna Rady
Mkjsk· l. wybrana r; listy Forul.l

,.Radomlanle

Wyi>'.Jrt'UfO

dla R.lckwuia". W lodUnach_dy·
ró'IVniri ~~luz.ac do
_..a l opinie~ o prublc-Po..i•·I\Jun.kdo'lOWanla mia._. l
i""' ,~c-eo mi.-a4kańców pod nr.
tcl. 134-TI.
(bk)
• 16' lr;;u:dy cr;warU·k w Okn:~·1'11/m Utun.• KPN przy ul. Lełucu ruoł.,•
radn~o uw

k .. r,;ll:iej l w II,"CL

•·l

nttoWilolłt"

lł--111

;nt~r...·f'łlt}c.

w da•.\•nej Re~ursie Qb\>1.'3•
te4kej remont pruciąga s:ę .
co, pO pi~rw;oze, wymaga coraz. wi~ltszych naklad6w finansowych, po drugie. Qdsuwa pn.eno$ln}' placówki :t ulicy Chalubińsk:ego na Malczew•kie('O. A na Chał\l'biń
sk:ego WDK z.aj..-nule or~.e·
ctet pomie.n.c21enia. na.Jez.:tce
do SM .. Budowlani"
C:.y
spó!dz.leln !a
dlugo
je St.ele
z.ecMe lnymać lokatorów'!'

n:e n· ~raJa
prnco·.o.·r.!ki>w .wudcku'' Do te:o wclr:t
n:e ut:my je't termm konkur.u na ~tanOWIJOko dyrek!'lr3 A!e m1mo w·•~.r~tko nowy sez.on kulturalny p~zy u!!ty Chalub.iń•kieao zapowiada się niezwykle cl<-kaw!e.
J10t. bowiem !! bm. o ~todz..
18 w WOK wy~\f\plą Ewa
Da Uunnłta 1 l'iotr Ma.ch:tlk.a
w glośnym jut spektaklu ,.A
to iplcwa Ordonk:.". Tym
wla§aie §J)Cktaklern
WDK
chce z.alnaucu rować
nowy
~ez.on nr t y~lycz;ny w mieście.
A Ju-t f i bm. od'oQdzie się w
WDK
w!elka
Impreza
"O d.aie a!ę podd ał y tam t e
p fY'Wa lki''. Stanie 1!<: ona
jakby powrotem do pr)'watek
z. lat ~zełćdzJe,.:~tych. a cość .
mi w:eewru
bę-dą
W a nd:t
W a r.tka l t\ndnej Ku.r)· ł e 
wł ca, Natomk~.>t
w li.\Jop.ld:t.:e br. ~kić bQdzie w Radomiu
Tutr ,.s,·r ena" t:
prz:ed.,.tnwien·em .. Obył iyl
w el ełt;r.wycb
c t.asat:h" ,
:.
~~:w:at.daml od Uank l Bielit kld P'l najmlolhx.ą. Monikę Bur)'S. W·z.y!.lkle Imprezy

T -

nfe.pł'•

o. l:

<lp:ym~lyczn.e

Nato-

Samorządowy

lrJn~J

,....jl ;;,.Jrnik !;a mo n~do wy
••· Po nąd r k po.
• lril1rnh pnr"..lduje m In. • pra .
nłlou••łth

d>:\ałalno~- 1
p ruy•~Jntllroo,
auplnlo wanie
f)UJ'
podpo~~ ctko wa

w .. r..Janlf' 11

• hun
l tnb.oy

ut ... lrr•ualr prNnalnrJ oWa·
::.::~r•w r .. jon4w oua "prawy

Na parkiecie
n pr:uodJI - r11do••uklrnl
rnotno lłO.ZWłlt VU llllalrzostll'O: Pclskl Formocji
TłiJU!CniJICh. Joi~ tUiko dlłlltpl),
:łt
błlrd.zo
lk:t'.o pubhcznoU
Z!10f0U.'41o U'UIIfpUJqevrn.
:n-

B

połom.

•lalq

gorqet pr~I/Jłcie i wspaCltmosje"ł·
K' fiiWIIIIZIIt'ji

:-oprt:entowo!o df• •:dł ftH·
macJI w l<iaale /oiii>IOI!"'~II!tll
kolhktr;. z e:fQO o! tr:-u toloł
"'' r; Rodo ni&. Molo teao lo 0111 wiolnit ::Dj~lu lt:lzy•lt;lc
mtdlllllWf

miłj~CII'

~tfd~lo:~io

jtll"o'"' •l·

nit t.PUttawilł mu łiJml .Je·
du••ki". lnl<!q nk-•pod.:tnnJo:q •'"'

~~R~~:::pf";~~~~Jo::.,e "f:;:';;.

fieuu:

llO'VJKA

J

GRUS7.KOWJE.
AIARSZ.Ał:.r.K

CEZARY

EL2.HfM'.t1

l

MAREK
dru-

GORSKIJ, przJip:ldJ,.

południu

HANDLOWA
COOZIENNOSC
Na ta'& 1. prz)' ul. Tr .:Julia

rwt ~t;tl··

juz n.dnmowL!J ll.ę .. br;_ n•tm· •.,li l Zwll!Ucu
!'()
zacpatrr;en:u
w'·llll'. U nłe toki

ryjq·

Rld~;.r~k>r•f.J-,

• r~eanów

kry:Q't, Wczo~j
wl l'r~.oreru ll•<)t"a b)' lo. kupli!' lu
wó..ll:ę 1 :rumuńłki ko-

aroów u flkil

r6wn!d
nhk.

lly ly

lr.l•ł!.an

•

kOilllo·rwy, litewa<c1

lo(cf:!llue to .f«zete ezv
-kin hYłł<!oł0

OIIIk-gaJn_

koncert:

:;~:c

pro-

::",::,:Ul~i;.:cl~.k~p~:
je~t

r.nacZUfle

dl:~.

ono

~-c~~~~~ kul~ tutj:zch tury.;;;
- DotacJe :.-:c: $końceylv -

uc:t-

m(r.~·l ~zerowa
<»todka, z..
f la Mllkn)'c ka. - Tak wi~
tani wypocz~·nek, z. którego
korzy.a;tano bardzo często ie!<lenJtJ, je..-.t jut nieaktualny.
Propagujemy jednak Inne nit
dotychna.. formy kilkudniowych wyc!ectek, JZICU!J:6lnle
dl:.
~tkól.
Oy~nujemy
mlej:cam! w Zakopanem, Lwo.nlcz;u, Kryn~y. Ce-ny q
konkurencyjne, z.a jedną tz.w.
doboJodrln~ · tMocl
się
ok.
40 tys. z.l. To pełny kof>%1 wy.f..vwien:a l nocle(:U. O lrans-

niów lllz.kól pocbla\\'0,\:ych i
frednlch: na wideo wyiw:e-

tlane
s.i adr.pl:J:cje
lektur
J:Z.koillych.
WDK pro,i.·adz.l
tet k. ur>y anJii!b-.lde5() dLa
dtiec!,
Flnan<;QWYm
wsp.1rc:ern
dla
placówki
są
tak.że
.tukcje. 1 bm. odb;:d2.ie ~C:: w
WDK aukc!a !!prxęlu mUZ>'Cz.nego, a lł bm. - !oto;ra!iclJlegO. Tym razem w prncownf !otogra!JC'UI.cj przy uL
Malcz.e....-!.k.Iego.
A natw:i,;k~
atrakcje:: pod.l]emy na

~:~~~ie!!tó~ w ;~~~u :rra:
dom<>kich kokiOłów wy.a;ląpi
Cus bw
N iemen. Jednym
siewem - jesień z.apowl.-:-da
sl<: w ,.w~.;:deku" ciekawie.

f:k!~u~ ~~~et z.ad::e'J·~~~ ~
trzeba,
ni~tety,
lr01ZC&YĆ się samemu. Ob'<:·
gowe Biuro Skierowań F WP
przytmu!e takie ~gto..z.enla
teldonkule pod .nr telefonu
c!:u:icm

l

BAKBAKA KOS

;ię210 ~tk'a"ia~ .:!:~~~

OG:"J I3KO
Wcu.r.j prty

pos:~~"

ł'.!Cr;nl

ka na alr.wt>rl<u nic O{XIdlOI Z&klOł
dów Mdalowyth unQ5Jiy &ię kł<: 
dymu.

Z

z.ainterer;owłnitt:t

l o!tpoll:o}:-m IP?J;:htdali l)"teehodlliC pncz kru-wy PU.J'Plo<>tcujae. ~ płoe!e l:;.m ~awJ(ifly
barakowór.. Okauło a'e jed.onk.
tr to mJodzl rot'!)ah\1 sob;e
oa:nlako. Ody ot(<l'ń Ut'l'rył się
ro-q~r:wstrzeniai:

pn:ydu.ti.WIIO

p/otnlenłe; ale dym dłuao
t7e llliU I lilę po~ni-d dr:lll'W,

_......

fokt~lo

jq no

.W IJI"'

lll'~tełie mo lłd':ioł

P'Wno to'-.te ttr'Ó}

pny)CJCwle

ł

JympaiJIC'Ił

.. Bro-

dullpr.ru" o'tro {c:ruem. nłczum
n« pil.tortkf'l'l meczu) klbfet.tJII·
Cli lancer.:om.
No ł
trucie
mitJ&c:t

-

.. AKANT-CZAKO~,

prAC'IIJ4<'11 pod ol,;htm •.lłllrUe
po" lonct>rza ..Akaniu"- Mt-

ROSI...-1\VA
GO.

S:>luełan

Jminy
.Jeny Krawnrlr.

GNtAbKOR'SKtt:-

Z formocji laTitzqt'UCh w kło 
sie .,Jto·.d11rd'' "'' ... ttlr:oshoa
do Rodon:lo pr:yJtt.:hal tulko

(~!;;;:~~~ ,.J~~;~-;;. 11~~.,:;:

(IIUA)

!:!J-&1.

M[,lrzo•twc ubnru,llu wułfępu
poto konl;urtnc}q- ooromnfe
drmoml<'tncoo :!'•palu d:IPrlcerao r; K/1'/c, rodonukf!!f .,Powslr!<)gJ'' oro: z~ł.'>0/11 truleo nO·
U"l):':tsne~o .,l"o!.t",
Na. Zd)';o~IIJ4"h (l) ,.IV•,'It"
ł
7ff1') trC'II~r Ht~t'il'1rll r; IU1,C't'·
( 2 ) - Jetlna z Pl!f U"!!łlępu

•u

jcu-

(mad )

OD~~~~!;y"n;~:;;·z~~l;;
pracowników

u~Wono

Podwyf.•:<~:en:.U u!~:.jq kwt'Jty
:k:dn.oraz.owycb od~tkodowatt
z tyluleJ wy!}f.dkOw pn.y pracy l chorób !.2wodowych:

IWU. Pokn:ywdl'.<!<lll prOSZMII ~

o ko;otakt

onhiłly

lub te:ero-

r~!emy t Komisariatem V ('<>llcjl
w Radomiu. ut Sycvfu;ka G. rnli::6J 2. codzienni~ ...,· g'ldt. 8-15

tcl.ł:i-!S-.2.2.

r.a

kwotę 440.0~ z.ł

M~~tCt) J.IU
Wyludu.l od AA·
nych oliÓ~ Pl..,...;<ldte 1 ol)le<>)'wal
'l~łatw!enll zakupu J)ll!iwa
do
ltUn!)C'hod6w orat moż:liwoltt WY·
pabcu•ua autobu•ów r. I•Ks
(O.:I<h\:.1:.1 Osobowe~to) w RRdo-

(dbJ

tuchOT.~JI,:i

n!tcz.a

cjl)flaln:e

unnieh~.oo::J.

1.2-ł7.000 tJ z.a kat.<iy pro~
u~zczcrbku
na zdro1viou
n!ł: 933.000 1l z. lYtu~u dGz.łL:tnia slaleJ:o lub dlu~
c;otnva1ł'go
tlu.c~rbku zdro-

-

ce-nt

nie mniej

http://sbc.wbp.kielce.pl
(•t.)

\l'&!-:-rł:ua

A. )hrell

Wieksze składki odszkodowanie

Od kogo wvłu ·;zal?

f'ot_ A..

RZEo("Z.!!J.k pra10wy KW P
w Radomila

f\a"'k

wyższe

m:e.•)(:cz..
n~. W z.wll(t.l!:u z. tym poc:Ua.wa \11'Ymii:.r'tl ~klOOt>k ubex.piecz.en:a spo!l'CU'Iego l Fundusz.u
Pracy nie może być
od
tej kwoty. Jedyn~e w rat.le
~trud.n:en.ia w n:epelnym wym!nn:e mo-te bvć ona propor-

Jq<'il.·h •c _Dradimpee•le',

~:;~~~~g:!"!r:

ale w oparelu o ustalenia, dokonane na mlejfeu z.dal'%enla prze.r;
erupy operacylno-<tochoduuiowe K WP w Radomiu l KRP w
&ydlowcu. Podens 01l~zla ujawnione zoocały l udoku mentowane takty l jlady łwiadcr;ące
o t.kim pneblecu włamanlłl,
jak ~alo to opiaane w notatce pruowej.
Z&adu.m tlę - w.kracUa aię do
nieJ lslotn• nieicłsł~ - otw arte oko.o ZOOI!.alo uJawnione oa
kilka t=odzin prud włananiem,
o cz.y(ll patrol polley)ny nier.wloc.a~le połoiormował klerowolctwo urr.~u. Nlekisłołt la
W)Dikla prawdopodobnie
na
akutełt prze.kaz.u
łelefonlnnl!ł'o
Jnfomuej!. Za tę nlełcilołołć,
ankolwlek pner.e mnie nie z.a.
wlnioułt, Rfdectn.le
wszystkich
Hj,oter~wanych przepruum.

ZUS informuje

!e tGbroltlo lm IZII'IU nc pokn.

lm

trOSU"lyl S:rótów p~a1n l PO·
rz.qdk<.~ Dilo tym ~l•cu nie ...-·:~c.

b)'

aa

Nie }...t więcprawdi. Jt
łP!'łWC}' napadu d08lalł ~h;
do
cmacbu un(du pn:ez otwarte
okno pn.ecb~a. Nie jeM prawd ą, li wyłan1all drxwi do llanN.'ła.rii. Nie jerrt równlet. prawdt.!we stwierch:cnie - ~u-c61nle uwypuklone pncr; autort
notatki - ii o otwartym oknie
prud5r;.kola patrol policyjny PGioformo•.-ał kierownictwo u~
du na ltdk.a dni pt'Hd włlml 
nlem. Co w takim rnie jea:t w
n.oLalee p:rawdz.iwe?
To,
lt
sprawcy u.btłll metalową lta.le1-t :1: uwa..:1oiclą ok. 40 mln U..

:"!ni: mo!/lwo'-"1 na tlt irll'l!Jth.

n.•zkon/;urencu)ny ol;c::ol Ile
,JIKANT", ,:od klł'fOwnlc~Wf"•
IINDRZE.IA
l.UKOJdSKlEGO.
W~lłiiC'l/'

Wczoraj ~o

Mienić

tytułem ,.Pusla k:ua Sr;ydłowca". Jej trełt: jest nlc-z«OO.na r; prawdą, a takty przytO("r.one p rze~ autora {db) w U.t.ocie
nie miały mie)aca.

Jo1tr. • 11111it. U w n il n r JSS
"''" "doli UW a!Jirne alę nako-

lll&cll 1un•n : \l'l~nbh'a l P•łi ea
na •• IJfl.tlhi~lon yeh rrjonłw,

t<-~

Wśr(..d
.ch
wyl"lOin
cho&y
w'im u dy n a jazu-

poz.ycjL

nym

(d b)

.,.J

pn,ygotow.tno

Ok:(,;:owym
B:urzk
Skierow~ń
FWP pny
ul. MooiiL'z.kl nle ma
Jut lh.:.rnów. Jeucz.c nll'dawno - przed dwoma, łn.ema
mie :~camt emeryci
czekaoU.
tu, by Oln)m:tć s.k.e:owania
na y"~z.usy :tnacwle taniej,nii

lW~:~,~.J.~"~nal~nn!?~,~~~~..'

pnyj-

rw.&.:t rat]eĄ pr~wny Zl•ltlfnl~w
l'•nettlr. "'i·;.-1,. portd w kaid'\ .~"oJ" 0<1 !ł'~ z. Hl d.u 17.

se·mik

r oct.:m-rco Konkurso (_'hopi.
no\nkiego l. Jak Zll.')'i1;!1
ucz.n;o·,., -e PS~J I i II !ltopr.:a
w Radorn..u. :\ }t--;iJ. chOd.t o
najmłod~::.ycb
d:a n:ch

W'<l,

-4.633.000 z! z.ly:..Uhl uJ.iczen!a do p:erw-z.ej arupy inWalid;-.kieJ.
- 23.t3UOO zł. 'dy do odnkodowcnla up!'Uwniony jf:Gt
mnll.onek lub dZ..:eck.o unar!ego oraz 4.633.000 tl z. tytułu
zw!~k~tenia
d:a drugteąo

oo~zkodow2nj3

l kll.tdeso na.:."ł<:p
nego' uprawnionego.
11.57i.OOD z.l. gdy do od ~z.kodowan:a
uprawn:t'f'lf są
tylko !nni członkowie rodziny;
nit m!lftQ!lck l dr:.:ecl ~rle 
J;o orar; oł.633.000 U z. tytułu..,
z.w!~k·~~n·01. oci-zk'XIowt:nia dla
drU!;;oego l k:tidc;o na~L~e
gv up~awnJone~o.
- 4 633.000 zl. gdy do od~<:k<Jdowanla r 6wnocteSn-!e
z.
maltonlt.cm lub dz.!ećml1otnat 
Jcco uprawn:col ~'l !nni cl.lonkowlc rodz.!ny .
(W. S:a-..1
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M:eszkan1ec
Skat·iybks,
cua~ek
Klubu
Filmowi:A.>
"Jaga" pnn AndrzeJ Raca)'Dski c-tnym!tł IU !Uf(rodę w
przcglqd.Ue ;.:.mator,kiej twór.
cz.Giki tilmowej .,Pol-8'".
Jur1 było Ul.>kOC:l:~ne an:mowanym erotl'*;em :uob:onym w amator;.kich v.'anmkach. FUm ,,S&e py'' pned tawlał
wlaśn;_e Judllt~ aWpy,
które interpretowały ról::le
stany erotyczneso unie:-ienl.ł
Ich właściciela. I to w~t):.t
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Ale dla amatora to mało
watne. 't!·m bndziej n•lei.ą
się panu Andrzejowi z.ulutor.e &ratul&cje.
{lr.lro)
Drugi mie;.iąc trwa jut nowy rok u.k.olny. Jaka
jest
sytuacja lokaloWa skart)'r.kl~h
placOvi'ek? - pytam Batbarę
BUsk'- dyrdl:tOł'a M!e}sk!CSC
Ze&.połu Ekonomiwlo-Adminlstracy}nego Stkót w Skarży.~oku- Kamicnnej.

-

Podlega na-m obeat!e
111
podstawówek.
Najbard:r.ieJ przeciąt.one ;r; nich to:
Szkoła Pod~ta'W'Dwa nr 13 w
O&ledlu Zeromskiego (w calo&ci oddana do ut.yt.ku w
tym roku). gd7le w 42 odd~a1aeh ~•:z.y s:ę 1S60 d;r;ieci oraz. jedna z. najsLarsz.ych
- Sz,wl~ Podstawowa ,nr 1

- Doi mi pon lJ)O«Oj. Ju t wysłorc;:zy. N c: z\ego n!• b~zie ~ ze
Szkodo poóskJe~ wysiłku.
- lud1ie, dlgc:zego mn'e męczyc:e. Jo nle dom rody.
- Jut zv.qtp l~m w powodzenie $prawy. Cw\c:zymy. Uwi~nylem, io
znów będę mógł wróc:ł do ... ludl!.
Pirną lq bblu Ołot przekleńn....o. Obłide spl,....\1 pot nie tylko po plec.:ac:h poc:jentów. Niektórzy pokonują swojq n:emoc:. A po
k:!kur_ouu, k>lkudzies:ęc:iu zabieg-:~c:h rnbw płoczq. Tym lOtem ze
nc:zr:s-::o. Prz~p.~onojq iiiCJ to c:o mów·li wc:zełn:-ej.
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koneckim upito:u. Dział
ten slwortono wrot z uruc:homleniein nowej lecznicy. Zojmuje częić sknydlo lqc:zniko
p;erwuego pir:tro budynku 010t
kliko porn;eszc:zeń w p;wnky.
Tom z.lokoliz.owono bo~Jny, łoi·
nie. Zotrudoionyc:h jest tu zoledw"e 17 OlÓb. .lest to per$0nel młody, chętny do pto~y.
K;~ osób jed nbMJłw.-.k)mi
dziołojqc:&j pnffl kiltomo loty
w upotolu... ukołf' rehobll14on·
tów. Dawn1 "c:h nouczyc'el, mgr
Donie! UfJQO }elt dt ił kierow·
ntkiem dt'olu. N•e 1posób więc
nie wykon.lĆ pow·ertonego prtel
k:ero•,.,ruko zodonio. Nikt nie po·
wie, ie n ie potrofi, bo szef dob.
rze wi2 i po<!l!ęto, UI!Q'l ich untł.
Celem rehob'li to~ji jest
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dl'Dlu-, mgr Oonieł U ryga .
Dziol powołono, by łwiodc::zyl
U$lugi oddtiołom
upltalnym.
Trołiojq tu c:kony :r.
ortopedii,
reumotologii, łoryng'llogU, lnter·
ny, chirurgii l iMyc:h oddtiolóoN.
- lec:zen;e u n:n zoleiy od
psydWcznego no~towleniO po·
cjenta - mówi Donlei Urygo. Na;p:erw musirnr pruio!TI(I~ Jego opory ni~:chęcl. POi niej sto·
wwoC odpo .... iednle 1estowy Cwi·
czeń i zabiegów. No sukces, n<J·
we-t jednostkowy, pro<:ujoo c:ałr
Je spój.
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Stkcle Podstawowej nr 7,
a jdll to :r.rob;my. .,ru,l,l·my" z. pracami wewnqtr1 bu_
dynku.
W roku pny~ym ;r;amlerz.amy rówQież we w~zyrl
kich placllwkach. ldz.ie byly
remonty dachów. ukons~r
wować je dacholeum. co da
a:waran~ję n:t co naJmn'ej 6
lat t.ywot.noś~l.
Wntępują
t.=lkie n!edostatk! w wyo0581en!u sz:!cół w środki dydakty~me
l pomoce na\Jk!)we.
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i prąd elektryctny pornogo seybc:iej wchłonąć lek pneciwbO!owy. S..,suje się tu toUe, monq od wieków,
hy6roteroplę,
arłl bicze l mo$0ie wodne !lp.
Ctepłoleanic:.two w postaci kOtnpresów z poroliny tokio mo swoje dodotn!e skutki. P~lo, moMJie ułtrodiwiękomi, noSw ietło-nie chorych norzqdOw sołluk·
sem, kworcówkq_llp,
Stosu}e •ię tokło teropię zo.
jęc:lowq. Pa<:j&nd t.Zpltolo, ITIO·
gqc:y poruu.oć się o wiolnycli
siloch, przyc:IKI<łzq tu l molufq,
tkojq no kro.noch, wyplotojq ze
szrMHk.o róine ozdoby. Zojmują<:
się aymS prte5bjq c:hoc::ioi rta
chwilę myśleć o
5'N01m bólu,
niedołęstwie. A psyc:hkrny tuz
tokie pomogo w lec:zeniu.
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ty'ch slltól nie jest
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Brakuje miejsc,
Ponadlo budynki w w'ę-k
s:r:.okl st.o.re, wymagają remontów. które wykonuJemy
w miarę posi.adaoych środków.

Poc:tenlo

do odpoWiedniego oporotu

drołu. Był to cłlo nk: h jedyny ]
5pos6b le<:ze-nLa i noddel no

Ia~h).

Ogólem

się

~ ~~z~:oc:,~~~~":!··

w skarżyskich

iy)k\~h
CXJ' się

!owoC ból.

lekon:y z przychodni reJDN~Wfch,
zoklodowyc:h Itp.
Pn:yc~zq
dzieci, któfe }8-st czo pn:ed bet
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Bibliote-ka Publ!czna w Skarłtsku - jak!) jedna
z. nielicznych w wojewócb;twie
- posialia l prowadt.i odd~al
audiowiz.ualny W tym oddr.:ale z.gromadz.'lno ks!rl,tkl nagrane na kasety wideo oraz
magnetofonowe. Z tych ostatnich k.orz.y$hoją !.Wiaszcza ludz.le niewidorni lub tl't. majtlcy kłopoty z..: wz.rok e.'l'l.
- Zgromnd;r;iliśmy ju1 2.600
tytułów .. ks!ątl!k mówiony~h.",
które czytają z.:>ani l)(liscy ok-

mliuk a. Nagrania clesua
aię
uznaniem u wypoty~za
J<.:~cych
Przybywal!J je wypo:l:yczyć m1esz.kańcy
Suchedniowa, Blityna. Sksrlyska 1
Innych mle]scowokl. Nadal
zakupujemy nowe .. pozycje"
Jl!dnak ostatnio, w porównaniu do roku ub!egJego, k!!lt}tki na kasetach z.dro:taly pon::.d
dzies!qć razy Alf' wld;~.o'lc
z.apPtrz.ebo·.van\1!. n'co talujemy
p\eni~zy na n e. ma nas katdy C!.yle!nlk
jest dro~i.

~~rekt:' ;:;;~r~l: ,."~~:· s~~:

(IGak)

Miej~ka

.

Jaskiniowcy

M. lU UH·k

bolos.tu gipscwego trenuj~ no
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nie. nc:zególnle od k.ickl w tzw.
Sredn:m l podeszłym wieku, dOje sią uslyno~ .,przelcleństwo",
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C:e'IIO pnyjetdtam do Skariyslta. Od pe·Nnego ~zasu mam
pr:r.,yjemno!ć.
(lak, przyjemnoltl oblerwowat jak dwie
•.pr~l::tł:tk! pra~u}<l na peronie. w okolicy wiaduktu 1 lnn~~h mfejs~ach naletących do
PKP. Domt:~wym: szcwtkami
zamJ;~tają
wyasfaltowane per"n~.
wyblerajq nle~zyatokl
l.
ptojc nn.ków
Powie ktoł,
te to przecid. Ich pra~a. Z$oda. :~1:!
nigdy n!e dane mJ
było Zo<HJW:l"ŻyĆ,
by ptl:y tak
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.,Korona King"'. ild.. Up. Przf!rnilczę trdci
obitl.±tttt:e, lclóruch. Jeri. na.itt'!l,'ce;.
W Skari11skil na now..-} l'leu:orji budynk11 JIOłO:oneoo
nopruciw Komendv RejonoweJ Pol,cji, itJkiJ rl.t'IWled::oTtif płD:IIJI'k o elcwfblirt;af1/C"Z·
nvc" uzdolnienlac:h JWIH•al
.,P1otektor'', ale no tt'łl'1(łkoł
ci pll.'ru.,szeao pf~t~o.. .1 t11!

pr::11 Wtiiciu do Sądu fi'!jOTIO'WE'Q'o wld11ie~ napiJ ,.S('d:::1a
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Daje sit zauwn::ut. te potJ.•IInl11

noAci

nawd .,tertnu"
JP1'CIWCÓIC.

dztołal

CZ'łl'
,.a:i<"ZUJ!-

Plogr.,

marlo? A mote
J:::d wod11 glupo:a. którd nikt
rtte próbttje sf.; pr:::cchuttl1t 1t. Mmie olł4 z peu"11ołc:iq
łok.
jek 1Di~l• mnl/('h ::}etwisk. Szkoda. jcdvrtic. że ta
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zotcawa 1atc dr09o ko~zluje
lpolce:::et'utwo. Odnowienfl' eltwol"')f jtst bowiem obecnie
fx!rd::o kosztoiDtle •
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- Gdyby \ok jeszcze otnymać
ruchomy c:hodłli• - mony D.
Urygo. - Prtycłołby się spe:c:joh'\ie dkt rehob litowonio pnypodk6w ortopedycznych. Chodńit' bowiem
wy m u s :r. o dtodtenie, ruch, nleochowny prcy
leczeniu poutolowym. Kł~6w
z :tokupem by nie bylo, gdrbyimy tyllco mie-li ple niqdre.-

MARIAN KLUSEK
Do n!ednwna
na dworcu
PKP w Q ,trowe u funkcjonowal bar
Motnil tam byłtt
skonsumować ró1ne cieple l
zimne posiłki, uu;pokoit pragnienie napojami. l co waine.
w kulturalnych warunkach,
mltym l e!eplym
otoczeniu
poez.ekać na stosowny poc:~J!:.
A!e b:H· -· z.Hkwldowano. bo
jak
głosi kartka umielZcz.ona na jego drz.wlach widocz.nle kolei nie Jeat Pftt f'l.ebny inden bar. troktują
go jako !.In kcniecr.ne, n po-

Głodny pasażer
nadto dwa ruy lt.t',tał o)rru.dLiony.
Z'ł pn.esdclo!lyml
dn;w:ami sloją jełU.Cz.e :<t.ohlti nalu"yte~ krze!llllmi
Pa•..terowie
tylko pod~hod7.;\. pruczytajol
infornuack i ud~o~jq się w poswk>A·:ln:u j.1kie;o.4 pnybylku
gasttonomil. NaJblibt.J
je,!;t obok dworca PKS. Minlb~r oferu}e tylko utpiekanlrl
o s'TI;,ku. o \\ la;eiw.~ bez.
iadnea:o 5maku. let'Z o cctarn~·m
wzslędzle
nlby-nad:z.lcofa. Ale reklamy pm!ut.e:r:one na okTJ.ach i wny,tlc'ch
dt>slępn)·ch mlc)llcach na.wołu
R glt>dny~h.te-tujc~td<t
wybo-;-u: fasolka. placki z.!emn!aczane. ltd., Itp. Reklamy
nie da al~; skonsumować podobnie jt!st z.e spuedawczynlą
w owym b.'lrt.e ...
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