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Kamień

Wałesa

Husajna

z "sieci~"

d~}emy
go ..podarkę
wą mówił Walęta

rynkoW)·powledz.;al s.ię p .. ~tlw .ttOSO·
Wlft!U
odpowł~l.lolnokl
t.b10rowej. UU'Iatz.:\jąc ~d
nAk, te kwldy. kto )e-t Pr! •
~ coi wmlen mu\l byt rol.·
l!ciOfly Odpow~dda na DY·
ranił'
przt.\\'odmnąc~ ..S"
na Ilu· :. obecnyeh bed'&ie
mÓJ! llc:.l.yć w wyborach był
la" rąk.
Na w'ec prz.ybyla 1rup1ta
zw01ennrk6w
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IG-'!PQdan:..,-m
f>nedttawlclełr ·.uec'" wyraz:!• oo:ta:r·
dJ: dla kandvdft "IUJ' Walc:, ..
nł ufąd pte.tydenta RP
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Radom ma kandydata

Któ•·~dy

do Belweder11m

R. N C'

!~

(l!.fiil ROK XLD

CES \ SU Z L

studentów trwa

Jedni popierają,
d 11"udzy mU czą
Zmęc.:enle

v.śród

s~udenl.6w
okun~J.

l pr.,eownlków WSP
cych
budynek byte;ao KW
., K~lc:a-ch
o:.ras\1.
Pom!mo ••elu dowodów JyrunltW l •terołlo ołvnlc:)lch olwtadcu-11. od oraanlncjl JPOIec~·ch l po!llyc:z.nvc:h a tu.

PZPR

t:t'Y~b ,...n~:.'*~;·;b ,(::~~::
oJ•~h

J!::nroU o'l-dlcteJ •k~Ji
K!o.k tllł'hn"''U·

ńnd.
M!!'j,ka
}e mlleitnle.

Jak mail! pJinfo1"11!ow~t •t.
aarllrat w Zekladzie HlftOril
S!.arot,ytnrj WSP. cz.ło:~.cll K<>mltetu Strajkow~ Mirosław
Kulak r.a altutek SUI;:o:!St\1 -PO""ia
JuUuau Rraunl któ~y w prted·
wcrorajuycłt wlectomych rozmow•<"b re strJJkUJI<'YmJ w?rur l IOtowołt: ood)tcla rozm6w
l r:tdnym\ - !"lrtC<\.s)DWicie!e KS

!:::' ~~~:~~~r:~~~o!~~~~:ki;!f~

n,-rn.

Arlla:ti~Jtz

Prezydent

Plc~lllti pnycbytił 111( do p:-opo.tycjl 1 umówił spotkanie l.ł!
Jtrajltuj,cym' dzi.lt o &odzlolc
a.
Natomiast
pru:-wodnlcł4cy
R:\f
Krzyntot
0o!IH'11l'r
)R!:
powleCh:lal
M
Ku.
lak- ołwladł"u l
te Rtiia
Miriska nie bedt.ir
I)I"CWIUhlt:
ze at.-alku)a<'yml b:lor~h rormów

Tvm~u.em

do

KS

t>a..-!.~•la-

11 •*~ poparc:ie ZW i 7,\t
PSL. W k>dr.ym ze •tanow'dl
,.PSL ll'SI :<~~lntar1'1o·
t.\:411(. d'ilnlf"' rorU~Gjem unrh1f

t't)'tlłMY:

htunonilhtCł'!UI.

ponad
ntlll!tch

$(1

piecrenie

ld6r1 IU~talcl
vrO>C. llll'>chll'!fł Wtl l

miiJIIł!nelr.

IVI,.rabU·

P'llt:rb /okoloW•tch
WSP pr~: 1r/~d.:P trdelfl(le fi.O:!e rpowodotca.ł 1'01l'Oinu Up!l-

Lokalne 1 celltralile jrodkl
ma-"owego prukaw odwiedu
o~tatnio Ludwik Aade n , bra tahek generała jak mówi o
sobie: doktor nauk. medycz...
nyc:h Jest on dy ~eltto~em b:ura pra~we11o
radom•kleKO
adwokata J a na Ludwika Brałon.cwak.le co kandydata w
wyborach na ttano~'ko prezydenta R P. Sylwetka ~
n.a<:a
Brato.. z.ew•ktego
była
pnedstawiona jut w .,Caze.
de Wyborcuj'' a wywiad l.
kandydatem nadano w l pro~rn.mle Pol~k!e(o Radło
Jan
Brot'>szew<.kl ma 66 lat je'>t

Leksykon

szedł

ctyl\nym zawtodo·.vo adw•>katem# bylym tolnterum AK l
WiN. ma na koncie d"''3 wyroki łm~erd wydane pruz
olr.up.acyjne wladu n:emł«:·
kle 1 NKWD. Jen katolikrem
l, fak twterdtl o •ob~e przyjacłe!e-n
p:tpteia
Pr...,ratn
«w6j uwarl w wter-zach ~a
triótyunyc:h l relltltn:rc:h..,
K.antpan:a wyborcq nlol'e.
Brato.. u-....-..kiei:D' !Uibtera rum:eitców Wel.Oraj wlajn•e w
qll Audyjorlurn Mok~tmum
Unlwer•yletu War .. z.1w ... k~ę(o
spotk31 ~c: :r: p~~d..-.tawk!ela
lłli s.potec:ze1\. ''·'-"O
(bk )

jak woda ...

Pomylka za 8 milionów
Pod koni~c: mirt'pne;:.o lycodnia w k'ięgarnl K M.PiK
prt.y ut w nruawtkJej {da·v·
na R~w Paiddernlkow,'Jl poJawił siq
w spnedaty .. Lekł )'kO n
r:tjllo lec•nietydt".
Starannie wydany. •ucll jak
woda. Spr~dano 7!i uumplan.y. a er-n" 13 l~ l.ł 'ł.'Y·
daw;~.ła
s:c: bard:.o atrakcyjna Dap'ero w ponied.t'alrlr.
przy rutyno.,.yc:h obllcl.eniac:h
ut; q~u
pracown:ct 'k'epu
~ pni:re!~le>n

wyk:~·t,- bł:td

w faktur:., Olta••to •lę, iel tk·~,. ko n kon,uJt nlf" 13, Ieca
u e t ya. al. Nlcdnblłr w k aslt
wy n n i p~ad 8 m lo (l k lltr:t
lo kw otlł a~t,tan)C' nbri~ioraa
u.ł•t• ~oldrpu! Ch.> ba U uc:E.·
<>:u.rl O::lbywc:y kr.ąLkr ~·.vrb
CĄ braku)ą~e
l 11 tyc LI Pow.e kto<t - szukaJ 1.1. ,atru w
polU. W ·~rl.:rmt Jf'd1'l3.k
re
afll"ł zatogi k••c:urni KMP,K
me poznrtan~r bez t"Cłla Jedna
0$0b3 jT.lł
1,1: ~Joa.la,
cr.~k:tmy na n:~.lr;pne
Jmo,.,J

dek ac~J,ooi"

OOJtOŃCZixrn

.SA STR

•

l'(;~.n

blok PnY ul
4
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- 447·2!'1

E~~~:.t--------------------------- 1 ~~:!~:~,
d:· k~~~~~~~ n~::
k irdy6 d o K •mbln<lu

Dżis · pytanie,

i~tceJ

lądy
holu dostoruonego no rodti·
mr rynek pnet prt&<h:ęblolltwo
.,Polmc»". Gdr ten W"fCte-rp.oł
ptlyUiony mu !iom!t, półki w
sk!epoc:h monopolowych lOOę·
ly świecił pustkom1. choć w tym
somym c:zos!e tiClmnlokl g!'l•ly
w kopcoc:h, o gartelnie zamyllon-o no cztery spusty N•c woęc
duwnego, te indrwlduołnl l
rorgonito,..o:trr1 w w;ękne grupy
handlowcy u~bko _,.cwll w!elkq kot~lunkturę. Z zogronl.:y
zaczęło Pł)'l"lqC rteko olkaholu
Nojwu;ce} wyskokowych nopo·
;ów no leten wojew6chtwo ro·
domskiego dos\orcrylo prtedslę
blorctO
por"on!onko • l!dio
Mikuhkt oraz spółki • Abel" t

Zielon.; Góry • .,Połlrost" t B1d·
go111.ClY l ,.Prohon" l Woltlllyoho
Zgodn;e ze wą»omnic"tq wy.
tej ustowo PIO'NO obrotu oJk,)·
ho1em
zos!rtei.one
jesl d!o
Prtedst~~:biOłslwo
Hurtu SJ)i)•
ływc1ego, hó.e nCJ obeł!onY<.h
Wr;Nun~och mole udt;eloC cesji
Innym podmiotom
gospodo ..
C:l.YI'I W Rodomskiem prowie
fl.<kl o tok,e zerwo!en•e n.e #fY•
stępowol.
o w6dkq hondiow<:tfl
prawie wszyscy: w 1klepoch, n::
o
nle~todko
!o)ł
bcnoroch,
wprMI. na ulicy. NoJw•ęcej. \)o
oi ta 6, 1 mld d lmportowon~
go ołkoholu rokup·łr> PHS Wc:"lOOKOHCZE NI E NA s·rK. 3

Uudowlao uo. te nt ;~nd:t. l A
Un~d
Mlasla. Choć w:rou
rruwt>zy
,.,an~ l · .~Ie dawno.
u gaJ a:rw.kllki
thnne. Do
te.co , d opiero t eraz ubief1i~
się d tt r en1ontu, To sltan dat•
m6~
jede-n t lokatocbtA'.
W
adm!!"u•trac)!
o~rediA J;~~;ielłoihk;e do~ledt.la~
lam 5ic;. n kotlown;a juz
t.mienila wlaścłC!ela. kt6r:;m
jest teraz
KejOnow e P r!t' d ·
się blors tw u G c~o pod ar k l 1\1\ e~"L·
ka niowej \\" K l~ l cacb.

pr;;·~~~;~~';;~;cuJ ~~~~"~~
kottown~

będiłC~

w fatalnym

stan!e ti!Chn:cUlym. w J'lCddz:eń

~V)I'IU (r~~xrro mówi Rytzard M1:ru r, dyhktor RPCM - choć pow;nn3
ona raczej tra(h~ p:xl opiek«:
WPEC Nie b)·lo plen.ędz.y na
remont, lokatony tnterv.-enlowali - słowem, nledy !)aJI.tcL Na ucr.ęk!e, n..~jgurn.e

http://sbc.wbp.kielce.pl
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}esz.cz.e

p~lyn<;ło c.c:plo. ch~
ni~ na
p<•lnyt>h o-

brc>ta~h l dlateeo
lok11tony
te~ttu n't Mlc-wć Dairrmont
PI'Ptow:adl..ntY
&lbG w trakc::r b'ctĄceco ae.
wou c:,ruowt>trll\. ~~ prz.erYwan!a do~taw:or e.et>la
do
m·enkań illlbo p< ·a-ltan•) do
pnJ-·n.leollo rotcu

m~li.
U.Y

•

Cli' nkn'l

pn(7 w r oi -

n itlwie ullcuny Jc>•t do
'iłaiv pracy
pn.y oblicxa.nla
emer ytur,.f-pyta Qtelnkt.ka
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Stt•ajk trwa

EK.Sl'llliSUWI~
.,lt:or ·

ttłl1)

ZAMIENl~
Ul-łS.

- TA N IO

Sicł·H.

iGSil-c
.,hrliha ~··.

-sPiiiiiA)l
lUdu łU -~
-.rae~._m,

S P'KZ.E D:\.~.

KIELCE.

~

Klel~~e

LUDU

DOKONCUNI.E :l.ł: S rR. l

;69fł-a

meble
413-1S.
7i91B-&

rosZUKUJt;

Rozliczanie

Dobr:r;e się stało, i.e siedzi
w arencie kilku generałów
l pu ł kowników ~ MSW. Jedni za branie łapówek:. idą 
cych w kUocram1 z.lota, t
kORtownoid.
Drud:r;y
z.a
podi.eganie do porwania
l
uamordowanla księdu Po-

młeukuia.

ttlt'lee, 549-15, "'ieu:orem.

płełunki

15915- 1'
SJ"KZEDAM .. iiJ• Iunna." (115).
-.d"·~~ 1990. KltJee, Ooma.....nka lłl.
i ii!) l i-1
STAftACIIOWICt: tl11 " ·ynaJęda M -l. Wl•tlomMl:: KieleC'!.
k:l "·4ł-t%.

r owanie tyml zbrodniami.
Tak wlałnie
trzeba roz.li~~ nomenkJalur:t. JHt wf.
na - musi ł)y~ kara. Nie

1ił3ł-&
POSZUKUJę
mle&&hnia.
ltie.l«, !B7-H.
78133-c
SPRZEDAM ,.ladę !lł7" fiG)
lu b urnlenię aa .. ma lu t.ba".
Kirke "·M- l i.
7u.l8·1t'
SPRZt:DAM
tanio
,.fiata
Ul., (1916). Rad om !96-U.
4SSI- r
SFazt:DAM DOWC'!CO .,M·arlburra....
P lonkL
1Z·4.!-86,
I Z-415·11 (M·ietnaftłll).

m;:'~~~Oł~~:!;: c0~;:1~

::

bllr u•y oras lnnycb ur oaya.
t•łri r edtlnnyeh. Ceny atrakcyjne. Klł' lce 405-45.
16884-.{
ATRAK CYJNE panlenlrl :a·
iru..Uę
w aklł'Pił'.
Klelcł'
a• -•s-u w coo... 17-19.
76891-~

SPRZJDAM ~anlo .,peloneu."
1510 (UNit). Radomski llenryk
Radoml(.'e 80, rm. 1\torawlea.
':689%-1!:
ZATRUDNIĘ malan:J. Klel·
ee, Nowy Swia.t !Z/6.
i GUI-1:'
SFODNJE taJiana-.kle apn.ed.a.ńt. Skariyska-Kam., 53-ł3-U
7&881-Jt
SFRZEDA...i\1 .,tł'no 11" (11).
Kl.elu 411-91, P• 16.
7$817-1:'
_SPRZEDA&f ,.łub'" ł1H6).
Wloneaowa Ut-86, p• 11.
(1914.).
76883-1:"
I.X.liH k oło llawllonu pny
Wiłnlewe,J w KleJeach u.cln~ l
rud,. Jamnik. PrHzę • wladomHć ][Idee !74-66 p o 16. NacrNa..
7&18Z-c
POSZUit UJJlj ,.raiu C~a.r~ÓW.

Kle;Iu 544-U.

7618ł-c

SPR.ZEDA.M ponton cumowJ'
orpny s

Jlilę l~ .,dnłba ..,

Q'Dłeu.teraml ,.e:leldronlb D l
Ił... akumu.later 55Ah. .Kir1-

ee IIZ-K
16171·1:"
SPRZ!!DAH .,FSO lSOł", na
aw:aranejl. Klelee 68-11-J.S.
7617f..l'
\'VYTWARZANIE l 1prudał
akumulate r6"' 24 Ah, ... Ab,
GD Ałt. KIC".:lee, Krakowaka tze.
teJ. 514-U.
Tił7t-r
S P RZEDAM ,.dacię" (1981) do
n-monl.u l wb na ezęłcl. K lelre,
ł1da 17A/ 14, pe 15.
lłll-sł
SPRZED.~ M'
""'artburca''
łl'l1). K.lrleC".: 31-11-44.

.

,,.._

S I' R ZED.~M

now,
(19711.

.,dacię ..,

.Jiala 12b"
Klł'lC'!e,
!fi.-71.
711n5-1(
SFRZEDAM c~~~ ,.nnauUa
I II ... Kielce 11-łl-90.
iGIIHI·C
SP'RZII!:DAM nowy kempld
kuo'lt• 1 "!l' a drewna - ła'llo.
Rltlt:e 515-as.
7AN-1

kie-

BO:-IN. WiadomoU, ie War-

szawa

ide<.ydowala do c:zaau
aprawy w negoBonn. pn:ywróclC
ruch belwito-o
wy do Polsld dla obywateli
obl2.a.r0w przygranlctnych 1 bylej NRD, przyję-to nad Renem
po:r.ytyv.'llie.
wyjaśnienia
t

c:jac:J:ach

jcdnOIII.c()Mię

• Rozpoczynając
wezorajne
obr~~dy Rady Mlnlr.trOw
p~

mler Tadewz Mawwiecki polnformowłlł o powollniu komiSji rądowej do r.praw wycofywania tl;oj:lk r;;dz.ieckic:h
t

"'""'·

• Nie toltał przyjęty, ale l
r.ie był odrzucony pol51ti poatulat u=aoia łtrat iDiipodarkl
polr.ltiej na 5kutek tjcdnoć:teala
Niemiec; nie u:godnlono p:-:ejicia }8zc:ze w br. na rozllcu--

W skrócie
nla wolnode~i:owe WD.y.stkieh
atosunków COIIpodarc:zo-handlowych Pol5ll:l i RFN; nie ma
na!Sal t.I:Odnoścl odoolinie formuJy rozliczenia ujemnego dla
Polskl
rubloweco lllda obrotów t tym krajem; Polska po.
dejtnj•
jednoatToRne decyz)e
zmierzające do natychmiutoweIO umroienla nlcuzuadnloneIO Importu (g16wn!c konsump..
cyjneco) x RFN rotUttllieiO w
I"Ublacb. Z takim bllansem za.
ko.ilczyly ai~ 9 bm. w Warnawie dwudniot~.•e rozmowy 1011·
podartt-e Polskl l RFN.
• Decyzj11 jury xn Mif;'dtynarocl:oweco Konkursu Cb:>pinowskiep, do Il etapu ~~:octalo
dopuuczonyc:b -&0 pla.nistów, w
tym 5 reprezent.antów Pol*i.

Nie

7Aił-l:'

SPJł.ZE DAM ,.łady•
Xlł'lct: 11-49-ZS.

be:r;połr'ećinie

Z wizą czy bez

18lł-&

SFKZEDAM , ,ladę., (1981) 1 ~
• In. K łe loe tn-tt.
76934 -r:
8FRZEDAM ,.FSO C'!O m bi"
(1983). Klelee !66-16, pe 11.
16936-1!1:
ZATRUDNI~
praeownik6w
do w,-klada.nla rtatur.r. poaaduk marmuro"•ych. MAłlBET.
SQk iw li, lel 31-74-57, pe Zl
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ośrodka

wego w

Skariysku)

Dziś

S'Zkolł!n!f).
plęcfu

pytanie...

DOKOSCZE.1•<HE ZE STR. l
Tak, centrala ZUS w p<>.rowmlenlu r. Min isterstwC".:m Pracy 1 Politykl Socjalnej podjęła
decyzję, aby okres pracy
w
rolnidwie przed l lipca 1977 r.
(p6inlej ur:(dy cm!ny wydawały jut z.aśwladcz.enia o o- .
płacaolu składek) był zalicza.
ny do statu pracy, na podstawie z.ez.nań świadft6w,
z

są

ramatycma prośba o pomoc dla rodz..lny, ktbra
r.tracila w potarze dom
i caly dobytek, spotyka r!ę &
&:lolnym
odzewem. ZOFIA
FĄFA.RA l JeJ tr6Jka dalecl
(mąt nadal przebywa w sz.pltalu), nie są_ osamotnieni. J ak
poinformowa ła
~~~ s
Urnula
Pająk
przewodnicLąca
NZZK na stacji PKP w Skart)'S)fu, zarówno kolejarze, jak
1 najblltsl sąsiedzi, takto osoby s odległych mlejsc:owotcl pospleu~·ll :r. po~Ą. D:r.ledom ofiarowano !ut sporo odz.lety. Zakłady Obuwia ,.Fosto" w Slr:artylku obleeały
dostarczyć
bu1T.
DJTektor
Centrum Doskonalenia Zawodoweco 11: K!elc zadeklarował
nleodpłlltnł'
przekazanie b
własnego

Zbrodnia na zamówienie eeneralów?
Departament
Prokuratury
Ministerstwa Sprawiedliwotel
lnrormuje:, 1:e w t oku wszcJ.ę
te-,o 24 lipca br. łledttwa w
spr;:awle o pod.te&anle do l.ab6jJ;\Wa k s. Jerzego Popieluszkl oro~ o klerowanie wykoromlent teso za~j,twa, 8 bm.
przesiuchana w charakterze
pode)nanych b. wlceminlslra
spraw
wewnętrmych
gen.
Władysława
Ciastoola orat.
b. dyrektora departamentu
IV MSW &en. Zenona Jana
PJatka.

Obu genł'talom prokuratony prlledstawili zanuly, te
we wneśniu l pat.d1iernill:u
198ł r. w Warnawie
nakła
niali swoich podwładnych do
zab6btwa b. Poplelust.kl a
19 paidz.iernilla 19M r. kle·
rowalt reali1acj'l tej tbro:lni
tj. o czyny z art. l& l 18 par.
l kle. w z.wląUu z art. 148
par. l kk.
Obaj
podejrzani
t.osbli
tymczasowo areutowonl.
(PAP)

:z.ar.trzeż.e~:J.iem,
ie zalnteruo-wany wykoltywał t~; pracQ po
ukończeniu 16 lat i nie uc~sz
cr.al w tym cz.asie do ,uoiy
średniej cz.y na 1tudia wrtsle. W najbliiu.ym oddziale
ZUS
na1ei:y
ulem pobrn~
specjalne
druki
z.e~ań
świadków.
Po wypełnieniu
ich l poświadczeniu
wlnrygodnośei
podpisów np. pr~~
Urz...1d Gminy
nalety zJoty~
ten dokument w ZUS l ezeka~ na decyzję.
(Dio ts)

osaJDoinieni

ie<tnOMobowych
tapczanów.
Wśród załogi. na stacji PKP
zebrano (do wtorku) ponad
1400 tys. :.1. Mimo łe kolej
nie dysponuje obecnie iadnym wolnym mlesz.kaniem,
jest nad:deja, te uda się po pokonaniu barier prawnych - uzyskać przydz..lal na
stale lokum, w co zaangatował alę .:r.astqpca
dyrektora
WOOKP w Lubllnle. PomagaJ4 r<lwnte:t cz.lonklnie KGW
z Łącmel, prz;ekataly m.in.
drobny sprzęt gospodarstwa
domoweco. Naplynęlo td wie-le ddl: laracjl od osób flldywl.d ualnych a c ałej K ił'lecccy:r;117 ora:r. woj. radonuklł!So.
Dtl(:lr:uj-.c :r.a okazane serce,
ponawiamy nasz apd o pomoc. Wedłul oplnil NZZK
PKP w Slr:artysku, dotknięta
nles:r.e~dclem
rodzina wclą:t

Twój horoskop
Kto r.ię wodził 10 poid liemlłla .Jest dowcipny, VIO się no ·
atuce, moie teł miet osiqgnlędo w hondN 1 przemyśle, zwtou:1:0 10rrywkowym. Krytytcjqc rn.ch będz.le ołHJrt.twny. Uwago
'KJ dbolo$t •
spi'CJ'MX::h pionlęin)'Ch - rnołłi'We dotk1 iwe straty.

(Wg J. StOiiy-D!_ieriblekiego).

pozostaje bet kołder, podustek, ręcmlków, elepiej odzieiy dla dzieci l dorosłych,
takte podstawowego sprzęt u
domowego. Panl Zolil. która
umie szyć b ard z.o przydalaby
sl~; maszyna do szycia, choć
by po to, aby odpow:ednlo
dopasowa~
ofiarowane d :r.leciom ubiory. Llcz.ymy.
te
majd:r.ic s.ic: bogata firma,
czuła na JudzkJe nlesu:zdde.
Zainteresowanym
pomocą
d la trójki dzieci (chłopcy w
wieku 4 i 8 lat. dziewczynka
lat 12) oraz ich rod:r.lców
przypominamy adres pod jakim mo!na pru! sylać dary lub
pieniądze: Ląc:r;na Zas:r.osie &l.
takie NZZK 11a stacji PKP
w Skadysku (teł. 5»-411) lub
redakcja ,,Słowa Ludu".

,....,

Biją

na eranicy!

W J.wi,.Uu : pobidem pnu
radtieekicb
woplitów .crupy
pollkłc:b turyalów
w M'ołdl
kacb rz.eer.nlk prasowy GUC
poinformował dziennikaru PAP.
io pre%8 te1o urqdu Tomasz
Bartosxewicz wylillo&ował 01lry
prę t ~woboo rad.11eckich Jluib
celnych.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

mocą

oc:hroni~ pr:.ed n ią
tadne epolety l ,odnoki.
Wc:r;oraj w .,W la domo4dach"
poinformowano o wyrokach
na siedmiu pO:Uc}antów :z:e
SluJIIka. którzy punluchqjąc podcjrz.aneso. uakatowali
go na śmier~.
Mote nie będue mrOCUioO
w ptuUt"..ie, kiedy uda llę
poiciąga~ wszy.tluch ło!TOw

:te świec1n lk6w.

BOGUSI:.A.W MORAWSKI
Bońlkl ,.General An:eicer" :r.apowladaJIIC nieoficjalnie wizy.
te mln. Gensebera w Warszawie, a takle jeuc:e w tym roku spotkanie premiera Matow le<:k!CIO t kancler:em Kohlem
Informuje jed[}()CU!Iinle. te w
t rakelo terH spotka ń na wysokim nczebiU. jakie popned~
oble te wbyty. panuk i wać się
będJ:Ie t.akie rotwlllz.anl• ~dla
neul(ólnie spornej kweslii wizowej".
(P~ P)

Nominacje
profesorskie
Wczcwaj w Belwederze pre:r;ydent RP Wojc1ecb Jaruzelski wręnyl akty norninacli
profe10nlr:ich 66 nauc:.ycielom
akademickim l pracownikom
naukowym. Tytuły naukowe
prel.ydent pnyznał na wniosek- pre1.esa Rady M inbtrów.
Wśród
nowo mianowanych
profesorów malaz.l 5il; Bronlsław R>'ł z kicledtlej WSP.
Gratulujemy.

Wyroki w procesie
milicjantów ze Słupska
t bm. w Sądtl• Rejonowyro
w Slu~ku upadły w,-roki w
sprat~.•ie siedmiu bylycb lncpelltorów Wy<Walu Krymioalneco
Rejł)nowero
Urzędu
Spraw
Wewn~trz.nyc:h. W
marcu br.
uc:cstnictyll oni w pnesłuchi·
•Miu z.a1n:ym&llł.'IO. POdł'jn.:l·
neco o kra<Wet. Henryka Twardowskiero. Bestial&ko
pol-ity
unarl on po opera~jl w npi\&Iu w Siupaku lO mar~!-

s..:! Rejonowy w Słupsku
(orzekl.kc podanie w,.roku do
public:z.nej "ii.'iadomoki) U.aa.ał:
Henryka W•nech~ na 8 lat,
Lnzka Cnywaeza na 6 lal,
Zbiiolewa Slublc:a na 2 lata.
Pr.wmy11awa Mateńko na 1.5
n)ku, .lerze&o Ad.amauk.a na
n)k potbłlwlenia wolności. tał
Piotra Muslala na 1.5 roku
pozbawlenia wolnolici J. warunkowym
!&wleneniem na
dwa lata. i\ównleł. warunkowo
na ten okres sąd :r;awle5il WY·
konanie kary roku pozbawienia woloołei Edwardowi Marcińttykowl. Dwaj ClllłaUII :aplaCII po 0,5 mln d cn.ywny. n•l.omlut wny.ac:y po 1110 tys. zł
na Pollki Czerwony Kn:yt.
J ak r.twlerdwno w orzeczeniu
J:llldU, bie111 wytJUQYII moillwołć powstania tak rodeAbcb
l dotkl iwych obrażeń u pobiteco prted 1 D:larea, tj. prud
dniem utn.ymanla w areJ:Xcte.
Tak wlt:e upadla Jl6wna linla
obrony OJ.klrion.:tch. augł'l'uk-

~!~~c~rz!?ry!:rca~~

u•nał. ia uc:uc6lnego aapięl
nowaoia wymaca fakt, ił le&o
prze.stęp.stwa dopu.kill ai~ łunk
cjonariuuo ladu l POf"Z4dku pu •
bllc:z.neco. jak równitli t.o. :te
Olkar:tenl nie pnyzna!lt. się do
popełnkmyeh
ezy n6w od
~tla11kiq:o błt':la PO lliw4J:ic.
lenie pomocy pobit.emu - skła
dali taluywoe zeuumls. Wyrok
nie jęlt pr~womocny.

{J'AP)

)

SLOWO

sport

GDZIE, KIEDY?
;;.~~~KA :!~J:~~.

emocji ••.

":'!i'E~" ' ~A~al.JJĄ~:
ZJ~ll'la u ..-o.,~tit~·
11

,.r••••"
Ro&en"

-

lu

••·•· n•

., Kto wrobił K róllUSA,
l. 12, S.

1 11.-.

POWSZ E<. łl"''l Ul.
NĄ
JtOCMĄNOWiiiUECO
.u~nynny.

TUTA

~A·

-

J,iDIII ..I)"t11011 ahu.rl a "' U~ "'"Z.•alomu.
1\'a " <bici ~ohliyi: •"' k(4de Ynalam •l•,l.N-...'"'1' U....11m {}J-..:.
n akn.ta~,.,., ••• "rn.dlll a.lę ohi • Je ł'Din.łllt-•1 y...-..1•• j .,.•••
e1ycle ll, 11...-r.,- " ' dPIY praekanala da ut, tir.• ki!; a ało·t-l.l• ~•>.
miary ha.Ji ,._11 m) acl4lla.ll łDf'n lii•U•••tr.l jM!Uat"ll< pimir;j 6 y
Raol••k4 l Orlę~aml łła4ana..
Była
to j«<na :r. impt"• uwojewócb.k41 lnaucurac}f: ooweco aportoweao roku wkoloe(o. klóu włUnl-e ~e
ro ® la odbyła al~; w Zwole.'llu.
Tradycyjnie ja-k co roku przy
takkh oka:r.jaeh *t*kall
tllę
wydwwawcy
i
opl~kunowie
m łod ycb :r.awod~k l :r..a ..·oo.
ników, a także sportowe na.W.leje ziemi radomsk!ej. W podnloł\łym nastroju odttJ"tano sł~
wa apriu ollmpi.iskieto. U Pło·
Dlll symbolie:r.ny :r...'lłeL
Na}les-ym wręcwoo pa ml,.tkov:e
'd y p lomy w uwa.'liu n całorocz
nil pra.cę. Wjrócl nauodzooych,
obok l5 wyróini-.JIICYCb
się
nau.c::r.ycleli kultuf.J fleyc:r.n•J,
którym
w~
honoroodznaki •
Z&lliiU&i w sporcie
.U::olnym" walazly .oe taiUle
najbar!Wej tupOortowi~ Rkoły

łwietniająeydl

1!1 t z-bru. e:fyi ko!ejne
~.oia mt.inowaltle roU!IIraJII t ulbolilei MU. ~Jl
lr.a~ f'ę(:ZA.i Karaay.

•=

Apt•k• nr 11 pny ul. Traucu tta

:.~•.

ambulltoTlum

koweco

Po&otowl.e

pn)l

pl~t:r~~~,:

P ocotowll lbtun.
t4. Tochtermana.

d~ntystyezne

ezynn~

eoddoennlt w c. 11-ł n.no PT'Il'
J>ototowl\J Ratunll<owym.
lQ.formacjt o lek«h 51$-110 - w ł· l-Ił
T ELEPO NY

Pocctowt•

rt~uako-

• . nnot

c~r:.~s;rc~~ ~'!c:.t
lulnalluey)lle ......._ pzo- tn.

c:l~plne ta. enercetyema tli. po.
moc dtOCDW11 111 tnformaeja PKP
:11-50. PKS an-11. tełeton d ]'tur·
n,. pre~]'dt'nu Radomia ez,.an,.

eaiiiJ

00~211-11.

lUNA W TEfiEN l R
"Od.l:au

GRO ~EC :

-

.. Balmlm" - USA, koL 1. 15, C.
11. n, Jt.
ILZA - Dom
Kulhor,.,O:r.leei 10ruł'1:0 Bola" USA,
L 15,11:. 11ltl.

ADIO i TELEWIZJA
UU:i Dobranoc:: " Wodnik

Szu-

w.-•

19.30 Wiadomolld
20.05 ,.Prz81Utbanie w

noc:

ęl
~"-lllmU,ml

.nalny prod, lrancu&kiej.
21.40 .,Raejo• program publlcyalftt.D.J
22.10 Wlaclomo.icl wieczorne
21.~ Co }ed
co? - ~~~
publk:,.z,JCUU'
PROGILAM

n

U.ll Tdellloiq. illiada •lawa
14.15 l'TOQram dnia
100 Lckotja &a11101'%ądnoścl
15.00 .,ULica
Sezamkowa'' 1.5$ -

początek-

remis

W Nowym l orlr.u J"OqiOC'.~
.tę meca a .nachawe lll-Yin•twa
iw-l ata pamlo;d1y at. ... Jic~ lylllłu
Garrł Kasparowem (repruenha.Je IJNwy Rt:» ubllkl R..-y)rkld)
a pr~tendenlem Aauolljem K.u- paYo·em (ZSRR). P ierw- plll"l!a
po 30 ~JC*!nlcela.eh ukoDu.yla
się
remisem
na
r.opozyc)ę
mislr:r.a łwlata, ktllry rrał eurnymi.

.za

•

Jeszcze jedno biuro ...
Btllłmy opl)'Olll\aml l sądzl
Jijmy, lt dti tłacu :r. województw
po obu atrooac h W lsly podejdq

k6w

okręgowych

l klubów.
prywatnie wyratali
clo siuamoki two-

Dtiałac:~

z.astrz~tenla

z tOUlldkiem do kooecopeji ja k a
zrodziła się w Lublink!. U. powolanta lMyludl maluw"efionu, c:r.yli .Jes:r.ae ~to biura
do łl)l'aw-.1 tfo w.taitrle. czyn-

t:w. mt.k:-oregionu, tle
ofie.)a!..nle
jCd.nł.k
w
oba.wle
rt~nla

przed pNbawie::tił!m lcłl. do~.a~l

cen trai.Qych .. z.dec:ydowali się ua
I:IOWIIJ lnstylueje. WuyłC'.J bowiem lle:r.11. li pien!~~td~ :r. Warsuwy będ.ą na sport, więc lepiej
będz.ie, jeili w planie budUtowym Komlletu Sportu l Kultu .
ry Fil:ye:r.nej, znajelfo się f umluue na utrzymanie ołm!u lnatytueji. maluore~:iooalnyeh. Ty le bllK t"Ot"ba bęthle fina-:t ~
aować! Powstały
cztery, luiMI •ka.. po dopraeo ..·aoiu doil:umen-

ności

kt6rytnl ma Y)llt.!: a.ię
pn.ys:r.la InstytucJa 111J njeoz,b.Jt
okrełlo::tco l mało pn.dl.ooywa)l!.tii!, m lm_p lo wuyscy prudstaw ldele -pomnianyc h
woje.w6d.:r1w
opowłeddell 1111::
u
ulworzeniem b.w. malu'ofccioS.We v.·icc in.d.Jtucja t010bowo6cl_. prawniL kl6rej jedynym pOdltawowym udanłem bę
~e obdzi~la4!e pi eal("d&ml J)(IAer.er61nych woje-wód:r.tw, <tWito~

t6wre}est:-aeyj:lycb,~iepi11J
ly~

J&.oo Maca.zyn ,JOT"
19.30 .,Galeria 37 mUioOOw·•

20.00 ~~u~n~r:n~am~J~~
2;1.50 Paoorama Dn ia
22.05 .,W 1abk"yncie" - aerllll
TP
22.35 .,Telewizja ooc:t''
23.28 Tcalr ot~arty ('1)

2."UO

~=-~ :~~~~o~k~~

thOI)ioows1de(o

o.os Kornent.-n dnia
0.10 CNN Headline
(wersja oryalnalna)

Nc-.....

W poszukiwaniu

V{ K~caeh
pr:rykladuwo
ddalacze MOSiR tapusuj.IIJ panie r:a g!OJnuł.yke odebucb.a)llt~
e~t. n!e ubraknie takłto
kur.-u
ntukJ jaWy k onne j. No111oiei11t
s.ą u.j{:c!a pływania rod:r.lnne,co
na baspnie. D:a rodzin N) naj.
1n ni~J 3-osobowycb p:-uwldzlana j.cs.t L'1iż:ka w opłatach :r.a
k o:-:r.ysta.nic: buenu.

pieniędzy
W nowej aytu acjl ekooomlc•·
oej oi;rodkl sportu i rdl:re~JI
znlus.wnesqunle~ryćc:r.ęłć

koa::r.tów

dlate1o

awo)eco
ulnymatt la,
W:t nie bn ,_naa:ettia

jest pom:rslowołć

W

Pl":ł.)'golo

Blliue ln formaej~ na te-n Iema.! w biune: Mos:R w Kl~l
<"*-C'b leJ.. oW7- 12.

wanl u jak ll&jciekawueJ oferty
d la potenejalayeh klientów.

Lekltollll~tytt:~e

A~;al,.... kto
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- ~!~~~~e~f~al':~!~
nidsl • obu nu:r.ycłl "'·oje'''6d:r.lw. BIC"d<tO all.romna by la
( rs..lr.weocJa włrqd tekko.at:.Cle-\. CłloC p!•nowano ryw•llu.eJę we WIU.,)'SilJ;lch
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w;IO'Iio:1o
:r:wYei(lC•YDI•
jl'dy:alf'
w
dwOch n ajmłods~yeh cru~l"t.
Wł ród ju4i-otek
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000

rr.01111
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w Kielcach o n.an~Włlnou
do mie-js('ov:~lO automobtl·

k:ubu
k..e:-o"''(:6w
1i~ ...
s.klch. k.tór<ty wn\epowalib.r w mUtr~aeb PoWtl
w
wyłcltteh
umocbodo-

{i!;!u~)~at~::~al~~E,.:~

ey • Litwy u:r.yl.'ocllrll lut iioeneje P"L::\Iot. l re!l'l"eoz:~
tu}ll nl.!.n. Auto Klub R:r.eml.ełlni-k wa.-.uwa.

Kierowcy litewscy
w Kielcach?
T)·me~m

w

Kieo;~b

klaraJ. Ił~ pOCI~)' dlialar:zy, wielu Jest
bow!flll
pn:ec1wnlków ukle&o rOl.w .-.unla. Wydaje a;e. ie
ro~d.neJ

IH"lY

umow~.

klub kielecki &]'"Skał.by ~:'
wocblków. dor-4P da dob~
10 ~tu. motli"W'Oit ki._
llac&l• w:d.Uiw •• tor w
M!(ld.l:lan•J C6r:r.e~ l
Lon•
kn..lo.-e autod.nlm.J. a tf,ro
•mym :r.dob,JWanla docbo!Sów. l'raoater k~wt'ów
z Litwy •
DOWinl~ :r.alr.ióelć
promowiłlila
ambltII)'"C.h l mlod..Jeh lo;;-='01'rt""riw
k!ct!ł'Ckfeh w kalft()ril .Ji.at6w 12:6?"'. Clekawe. litb-ni
•rupa d:r.lała<'"zy or:ft.forcuj.f-

tw•

koneepcjoe?

lara)

Jutro
e O god1- U - olod io,.•• ...u ....
CIII•II'CI"""'
w IC.191c ... h
ooilotn-.1""""

"''•"• ,.,,
...,,..u. ,.-...,,..h Eedrlto
u.
.......... u._.,.do.
,.~,w

,......, olo.o~je: wrławlt "•Jb<>tlłrltol ..tolaMowo...,...., , • ....,.,,~6w. • ro .. ,
r·oflq4o•r.......,. .~podfar;o,.,.
u~o'cn\"__

wq op . . .

Plalr"-m
KallarU>•
tBudowi.,tl) - lWU pOc:.
S'"'-alatnrcua K• lloikltlll
,., •
SP U Ki<rkt:l - , . ...,
pkt.
Ry•aJi;tao:ję
!ar.t.o;ów ,.,-.
g""lł Rabt: rt Pawła\:
tl.MI wa p;.:t --~ r a•l'""' L;.
r~le.ł«łllm IO:"leta Radon<) f'i211 pkt.
W~
Juruo:-.,...
cayc~l

S:!ym Jlloico)seu
Ula.yhltowano
Zallę Ra~1n"' tb.k} - :m.s

Uow, a

Uc<tna rrupa mlodiioety "'P'~
bo"'·a ła s,.•ych -..1 w bill1:"
,.,,_
camJ :Z.woleo~ la. Za mełli •·•
,.;uyttk leb euk.&ły pa mJIItiH>""""
,~~:~an.ld,
1 na naj1ł'J)ft.}Cb
-propo:-ee
W Zwole:~ lu odbnu "'1: v!
uroc:r.yst.e P'OIIfiedtea.e plu.au...
Za.ntrodu Oddtialu Wo}e-art.d o.ll•e-10 SZS w Radomiu. Do jł-(0 \ł.
matylri pow:-6rimy -~V!' ..a
nuryeh la...".ch.

p.-:r.ed

Brawa dla nauczycieli
n•~:!onu
w ""'~loboje.c:h b)· ty
jed!lll z Oltat.'llch Jo~i lmpru

•••i•.

Cwu tkWAH!l

W r OllltJr.nym w Katowicaeb
meczu europej$k.lł'j supe.r lili tenisa stolow ł'go Polska Pr:r.t"cra.
la ze S:r.wK.I4 3:4. Putlltt.J d la
nas~ zt'łpnłu zdobyli: t..zelr
Kuc:tmnJk l 2 oca:r. debel Crubba
-Kuc harski •

:r.wycl("tyć.

:i:e~~~""~· ~!~~~~ ~~ ~; ..~

lłallen~la. ~ J! s tt ..
LO
a Ma1 hll niry o~u. LO u : rl.IOI•lt ·
ula :r. d\Nllll l q;e.J ki')Y<ól.""l)'UI
wnuue:l!am od~rall c ·at\.1lacje 1.1 phy&nene 1m ~-.
.• Za :r.asłucl w ro:r.Y;oi'-' ~·''"
młod::r.niy uk.obej"'.

porażka

Drugtl

Warto dodat. ie to jut pł~~oty
w historU meo:z tycb aadlla.tów o prymU na łwiecie. Do
obron.y
tytA.tłu
Kupa:-owowi
wystarcty remla (Yplanowano
rozet;ranle 24 part it). J.ał Karpow
by Ulcl.ronlaować rywala musi.

proeram cna dz.leci

Ul.OO .,Konlalr.t tvn - w kon·
takele z prey,łOd~
11.00 .,Szpi.t.IJ na peryferiach"
(1 5) - IK'I"ial prod. aech.
18.00 Program lokalny
18.30 .,Tanner '88" (10) - o&tal~odcinek serialu
prvd.
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sport

Swięto młodości

Znów oul aoo:1ow1 kibice 11ie pn••l nni Ratrdtać na
bn.lr: wrateń. Dzi.li o llkarskle
emoc.kt •wiiiJZ- tr.m ra wm • wy..Cępem D&Uł".J repre:r.ent6Cji.
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p>~l- ł!at;,Knis>\1 "'&rtod Jn1.oduk6w Rahł 'l'_.k o""Eud.l 20H ołl:l.. Manln łultM'c lb.k

- ~ D"
;z M...-ua K·aa -iall 'E!~ l - :A;:i ~.,\.
'•hi)

SLOWO

LUD U

Na budowie dworca PKP

Zostały

jeszcze dwa lata

p ~~~~~::;:a n;~;•mra;:w:ok~~~:ra~te~~o~~~~~~~

thjj Sroda, li pa.ichiernlka
I UO r . Imienin)' Pavllo1 l
l'rant i!l"tk"L Stoilee wsc łtod tl ~-5,1 , ~c~'~ :d - _1 6.5ł .

Nowa

przychodnia 1drowia
L

Radom wz.bog:.ęa ~ O k~
le]ną placóWkę słut.b)o.iórgwia .

15 bm. ro.z,pocz.yna cfz..ialalno.śt
Prl".j·cłtodn:a RejonOwa m· 15
przy ul. Wyklgowej. Op!eką
p rotllaktyc7.no-lecznicur nowej
przyebodni
zostajq
obj~i
mie..,:z.kańcy
ulie Sandomle rakld, Ar mil Krajowd, Armii
Ludo weJ, Cisowtl. LipskieJ,
Orł owa, Ostrowl ec:k ld, W yk i-

harmonogram oraz. kolejność wykonywania prac. tak. by
n:.k.t sob!e w drog~ nte 'M.'hodz.ił - kamien-lan.e eJ.e-ktrykom,
budowlańcy plul.)'kom.
Na raz.!e bov.•:em wuystko przeb!eea
ł.godn.le z. p lanem. ·
dów. Wzn.onona jeo.t nat~
- 'l:rz.ymamy s!c: term:nów
w ~alo.łct a:e -posu:7.egók:Je
m ;u a - konst!Utcja pod strop
w~\ego pat:'łeru. W prawej
r.&dan!a bywa.ją ni«<~ c-póf·
nlane - mówi kterown!k buczękl oc~omnego holu wlęf.
dowy, .Jaa.eu: W~j,sik . - N le - ba dachowa wkrótce ).!:l po·
wynika to z. b raku materia·
k ryta ~Ue m!edz.laną . bla·
łów. T e z.abe-zp:ectOOe Vltltachą .• Tratostacje pnc:k~o.
ly wcześniej. ) to dobrze,. bo
w _9tan!e surowym,
te ra z. n"f'e od<:-t.uwamy ool n!i!·
doborów b lach, ani ślusaorkl
W c~ nowej, pod k t6rq
alum~niowe]. k tóra montow.t·
pne-c:hodzą
tunele, pokryto
na ~e w prz.ysz.łym tygadb!achQ men!<aordy. Jest jUi
n!u w nowym b udynku nad
k onstrukcja pod dekocacyjne
tunelem. Na dobrą spra~. to
~tropy. CiUi wentylacy)łle na
matedały
budowlane są ):.li
całej długoki bu(!ynku t.&kie
w_ pełnym wyborze tyle, U!
t.amon towane prowadut -do
bardzo
drogie.
Tak w!~
we.ntyla1orni. l tu moina powczeiofejsze
u!'-talenfA z.lo.
wledz.leć, .te. na jej prz.y~oso
tówkowe mnoiy sk: teraz. w
waniu do nowych po-trzeb po·
n!e!;kończ.ooość-.
!~ano śob:e z.l)b1. Po prostu
W c~lraloej cz.ęici. 'ikwet:<>
poocz.a~ wlerc~ła w żelbeto
budynlr.Ó. n~ rila jut iCh~nowych wunocn.:enlech pero·

T.elefonowall

dą

Skupują
_

w

,.Sł owie Lud u" ( l lł:IX.

Jutro sesja RM
Jutro - n poidziernlko
br. o godt. 9 w sołi konie·
rencyjnej UW (ul. Zeromsklego 1.53) rozpocznie si4
6smo seJ.;o Rody Miej$ki3J
w Rodomiu. Projekt por:zqdku obrad pr:zew· duje m.;,.._:
omówief"lie s\Of"IU if"lwestyeji
mlejslo:kh ~ sposobu ich reostÓ11
ekologoiczf"ly
hzocji,
miosto, orgortizocja l funkcjOIIOwanie UM oraz pr:zygo.
towof"lle mlosto do. prz'fiotdu popiNo. Pr:z~dtlo11e sq
toltie if"llon~~ocja o przebiegu
if"l-ntoryzoCJI m ef"llo
komu11olnego, o luf"lkcjof"IOwan u l rentow11~łcl torgowisk oraz roJpotr:zef"llLI projeło:tu uchwoł
w sprowoeh
zm:o,..., flOt,., osiedli i ulic,
powołafilo
kom;tetu okc;o
,,Zimo 9091".
(os)

Od r edakcJI: ll1tormacjl. na
któr11 powołuje się na.;:w rozm6w<:zyni. udz.lełor.o nam w
dz.ia!e opa.k<>wań PSS. Jego
pracownicy na;Iep!ej powlclni

p rofes!onaUs1.6w.

- Ekspozycja adr""wana jnt
pi"U'de wnys~kim do IQ,)matorów ruchu muzyc~:neco - mówi Kallcalaw SW"a wJ~. pnedstawlrlel orcanh:atora wy.t.awy,
ocllh:ialu audio firmy ..Consbud"
- wie'• o~::ni.s\t muztcznycb uJN.da. ale nie musi to J>U~aczal:
ll:oliu. edukacjl Mlodtlei pU}olll\Je się elektronlk!ł, a pretcn·
lowano lu Jnatrumef"lty d1j111
moztlwldl: pol4ctenls z.abawy i
nauki. Opracowany do nich
podn;cl!.n\k pama111 w opanowaniu gry w sta.unkowo krótkim cz.nle. Jca:t tet. ceł dla
k onserwaty•t6w - .:!bry elckWyetne l kłUyC1!ne.
{w10)

Radon41d o,grodek Tan«lł'IY;
uprasza na kursy tańca towanyskiego stopn!a I, II l 11 J.
Za!ntere~owani. winni 7.3lan.ać
si~ do no~j siedziby ROT, ul.
2.2 Lipca 15, IV p .. pokój 4-ł
teł. 251-71 wtiWrl. 46 lub 273-97
w god~ 9-14.30.
(db)

s!~ orieflt.owat
w sprawach
skupu butelek. Od nich z.g,~e:n
oczekujemy wyjaśnienia ...

---~--'":..."':...':..."'-":...'----------(W.I.)

Miłośnicy

X Muzy

Instytucja ,.koników" s.pnedających
trudne do zdobycia
bilety kW.owe raczej z.an!kla,
bo l kino nle ciesz.,- stc: jut
taką, jak niegdyi popularnoś 
cią. Ale mimo ws.z.y;,;tko- m!lośnłków X Muz.y nie brakuje.
W katdym
raz.i.e
w BiaReaktywow&~y

Zw'ąu:k

Strz.e!eckl w Radomiu l?r<bi
byłych czlonków sprzed
1939
roku o kontakt ~obisty lub
listowny pod adre;em: 26-600
Radom, ul. Lekarska l. Oytury pełnione są 1u w katdą śro
d<: w godz.. 16-17.
Dom Kultury w •lity prw.:lkonkurs na ..Wypowie•U
Bolesławie
Ldrn!anie" (w

łuta

Otwarta wnor;_aj w Klubie
Srodowh;k Tw6rcey<:h .. Lainia"
wyslawo
in5ł.rument6w
muzycznych l zprz.ętu natlałnla
jąct'Co idunc:ła wielu zwleduJ:tcych. gl6wnle mlodz.\eł.. ale l

'czy nie?

nr 35 (PSS). prz.y ul. Waryń
skiego.. prowadzony jest skup
butelek. Uciesz.ylatn się bo
mler>dtam niedaleko i właśnie
ze brało mi s!~ trochę
niepotrzebnego ,,sz.kla'". Nle~tet1 na
miej~cu duw!edt.ialam ~~~. _ li
nie s k upu-ją_, Kto tu kłamie?
(ezyte ln lct.Jura
wolałn uchowa li

o

MUZYKA. J f:LEKTRONIKA

Tempo robót nie mtdeJe l
z. drda na d'l.ie l1 na tym w:ei·
k im placu budowy coś nowego prz.y bywo. l choc!at
hrd zi
k orz.yst ajqcych :. usług
kolei denerwuje p:.r.nuj.1CY
wokół
bałagan.
ą
spoglądajql:
[lą masyw budynk u. który z.tyt- się 7. krajob razem miasta, n~
wlarz.ą
w r ych le ukończ.C!nle
jego
remoc1tu,
to. jednak
w:-t.yat:ko wskoz.uje _ na to, t~·
nie• tak! ten te"fmin '(idfcgly,
W k-ierO\\·n!ct.v.:ie tw,tdowy, by
nie zape~t.yć, n!e chcQ o n!m
mówić.Są· jednak· n!~Nrul
pewni,
:.Qe
11:C· przekce<:74
wcll'Śnlejst.ych u~taleń. Pny,
J)(lłrWI.ijmy, ma. lo był d.rug:e
pQłroc~ 1~-eku.'
.J. MADEJS KI

ROT

3

••_•·_"_'_Cuc
__"_"_'·___,_••.), ~Yc~~i!%~!: m.~.ł. w ':k~~;~

.,.

nas

nów Pf:kaly w:ert.ła. N!c dLiw·
nego. wy:;tają z. nich pn:ty o
18-m!limet.rowej grubośc!. Ale
innego wyj.łcitl nie ma. Tn.ebas!ę.~~ ...

lobrzegach. Kie..rownllk mielIK"Owe&o kina .,Piłka".. pawiadomit policję. li dokooano tam
wl.limanla. Spł"awcy dostali s.i~
dó '>''łll:lrz.a po uprzednim wyważeniu okna u1a.jdującego sit:
nad drz.wiami. Z kaGy k~na
u.kradll t.ał b:'lety wa-rtości S
mln 355 ty~ięcy :dotych.~
(d b)

Anonse
r a mach o~ó!nopol. kic ~ o
kursu) do kol\ca bm.

kon-

Muzeum Okrr~G:OWc w R::.dGmiu upra~z.a wszyslklch melomooów 12 bm. oraz. 19 bm. o
godz.. 17~0 na koncerty pianistyczne w wykonaulu ucze~tników XII
Mlt:d:t.ynarodnwego Konkursu ~m. Fryderyka Chopina.
(bk )

Do uczestników
ruchu obywatelskiego
P

arlament polski n1<.1.~i
zostać zmieniony - wybory powinny odbyć si~
najpóWej na wiosn~. Stajemy
· wobec pytania; kto przygotuje
programy wyborcze tak, aby
na~6d mlał możliwośt dokonania wyboru i kto
wys tawi
kand.)datów na pos·łów l ~e
nalotów. odpowiedzialnych z.a
wprowadzenie tycb programów
w tycie?
Ruch obywatel,ki dotycl:<:"t..a<:
dwu.k rolnie orga.nLzo.wal ka.nlwyi.J.orctĄ w cze.rwcu

panlf.:

1989 or~~ w nwju. l!HKI r W
obu pnyp<:~C...Ica.ch ~zło glówn~-e
o jedną UJ':.:inicz.q ~prawę wyeHm łnowa.nlc dom!uc.::jl komun!zmu.

Obeelie s.laje.my wobec noweao wy1.wanla - marny odpowledz.Jet ·na pytanie; jak. nanym zdaniem, ma wyglqdać
Pol,ka jutra? Ruch obywatel~ki -stopniowo
r6.t.n:cuje się
wokół odpo~edti na lo pytanie. Pow~tal ROAD. który j,y.:t
r.artl.ą środow[~k JewiCOW)'Ch.
Pow:.l:tlo f'oroz.umlen!e Cch-

!rum. gro:nadr.ące bard:t..o z.~6t
n!cowane środowL-ka. przeciwsU:wia-jqce si~ pro&ramov.'J lew:c''·
W r-uchu obywale~k!.m pow.>-zechnle i w spo-;ób wyraźny, acz dotychczas nie zorganizowany - obecne ~ n śro 
dowi..<ira ill~<piruj<~ce się wartościami chrzeki)uń.;k:ml, Je--t
necz.q
potąd~ą.
.aby zwłasu:za w obllcru
l!cz.nych
ataków na chn.eśc:jrń,two sity chrześcl}ań~kie z.!ęd.noczy
ly si<: do wsp6JneC:o po!ltycxnego d7.ialanla.
Z Lnicjaty-wy JMzk!eio l rndoms.k!eg() środow!J::ka ruchu
obywatel~kiego 30 września br.
na z.jcidl.ie w Warl'z.awie uformował s~ Chrześcljań.,kl Ruch
Obywatel'<kl. W dniu 14 pa.tdziernika br. (nled7.lela) o godz.
lJ w gmachu "Centrodlewu"

http://sbc.wbp.kielce.pl

SLVWO

GDZIE, KIEDY?

L.UD'U

sport

sport

środa pełna

W Zwoleniu

Święto · młodości i sportu

emecji •.•
Znów GUl IIOCilWY-'1 kibł
te nie pOWIDol oanekat n1
brak wnieh. Ozl.t ~łlr.aralt.ie
emocje :z:wl.,zaoe tym nzem z w,-.t('pem nane-j re.,reten lac~.
Podoo!«:r.n.l
tr~e:•
AaCrzda Sl r~Jiaaa
w Olltat.ftłm meczu kantrolnym P~Y-ed
~-~o
punkty 91 a!łmlonac:lach ME
ł2 zm!en" łlię
w W&r~&a
wle z ~em USA. Relacjalelewlly)nazte-ao~

o cod.z.. :ze.
Kibice klelecey oczekiwać
bęc:llill na wielki z TaMobne&1 l zabru, Jfd.ri kolejne
apotkanll mlatf'ZOwodc;le roz.err•l• futbo!Wcl oraz :l-ił
karze ręeznl K•reu y.
kani& w

Na

pr, n

początek-

remis

ai~la!z~Y~.:_o:umU':~
holat.a ... mJęd zy

eltr• ił'll

trt•l•

Garrl Kaspar• •·u111 (r ep raell t• -

Je barwy ~.ultll łl.l ll.ell yJsk ld)
•re•~•H•lem Aaatelłjem Ka r . . we m (ZSil.B). Plerwaa pJ.ń\a
po :10 p(MJWI.ięclach zakoń«.)'la
lię
retnla:em
na
~Oł)OZ.yck
miał.na .łwlata, który 1rał cur-

•

.....

moc drocawa M I infonnae)a P KP

m-M, PK!I

llł·'l'ł

ny pruyde n.._

ut.~~

dob(

(łybl t•

ldei'OI'I

ezynny

Rlodomi.l

Uł-"-

KIN'A W TlERENIE
no.Hn.,.

ORO~II C:

.,Balma n" -

l5, 17, J ł.

U&/\, lw i. l 11,

&.

ny~rlo doda~. te to Jut piety
w bi.ttorłl mecz l)"(.b as.ac:hbt6w o p:-ym.at na .łwi.ec:!e. Do
obrony tytułu
Kupatowowl
wy.Urny rem~ (upł&no..,ano
rozt'(ranle 24 parK!), uJ Kwpow
by zdetronlaowat rywala mu5

Byli,my optym!1t1mł l ltłdsi 
IUmy, lt ddałatz.e z 'A'OjewÓdUw
obu .tronach Wbly >'Odejdą
z r0Z$1łd.k!e-m do kontepcjl jaka
&rodziła aię w Lublinie, tJ. po..
wolanta ln.stytut}i makrnredonu, cz.yl\ jeatc~ jedneao biura
do a:p.raw ... ? No wb.tnle, - czynnoM-l kt6ryml ma ui,.t lię
prsyada inRytucja lłJ niezbyt
oltl'eilonc l mało przekooy..,a}llee, mimo to Wlllli:neJ' pnedstawielele WlpOmDIMiycb
wo}twóchtw
opo:>wiedtiell lię
u
ulwoneniem bw. makror~iop0

sw-

19.15 Dobr8on<N:: ,.Wodnik

l

warci~:~

19.30

WJadomoścl

"PnaluCh.anle w not' a:ylweeotrow"" - film kryminnlny prod. francuskieJ.
21.40 .,RacJeM - provam pubUcy.tyeu~y

22. 10 WladomoW:i y,•!oezorne
cor - procram

!2.2:1 Co jest

publlcyłllyemy

PROGRAM 11
ll. M T ele wlda ~oi ada 
n ie wa
14.15 Procram dnia
155 -

się pl"
onferen
,klej.

do••

{tkicc;::t' ;~~~a-t~=.:oo ~
jeb :z.;e

XII M h:dtJ"narodowy Kon-

~1Zc'ij.

~r;k:la=~Y ~mit:f;

tleisll;;

konkur6u

łt: ~~~~ ~~~~

.-

lł.OO

kon-

procram dla dz.leci

,.Kontakt tv" -

w

takcie • przyJOdą
17.00 ,.Szpital na peryferiach"
115) - aerial prod. czech.
18.00 Program lokalny
18.38 ,.Tanner '88"' (10) - ostatni odctnck serialu prod.
USA
111.00 Magazyn ,.102-"'
19.30 .. Ga.lcria 37 milionów"
20.00 Studio Sport - mea pilk i noincj: Pobka - USA
21.50 PnnorMna D nia
22.05 •. W labiryncie"- &erlnl
TP
22.35 ..TelewizJa nocą"
23.20 Teatr otwarty {2)
23.48 W czaeie konku1"5U o ki:Wlkuraie - n eta p kookunu

chOpinowskier o

0.05 Komentan dnia
11.10 CNN - He.:.dllno

News

•h'"''• ..,

Pl ęk~ n••" nl ę r hu• .a~ ,.-n.~
Młleł<; ,.. :z...,.J, Jt)-.
:Ha H tldeó słviyil . . . bę11de • a .t•Qt llł ił';w. Yorl• Ur.-•• Oroot••knt&J~e. Trat& . . al ę ti&J.-Iil t nhn.Jn- 111 1 •n• i-w 1 INOI·
C'&J"t'.ltU, lll.ny w tlni• J' fle ka :rallla oł<t •lr łka t tc• • ltlrkl• ,..,,_
miary lu.l i ~~~M) ec ~4a ll
ala l ki lllll l J•.J.r .. t ,....triq
Radelllk' l Orlęta..! •d•m.

-q

Była

s iml)rft.

\o jed~

u.twieb:llajlł(:ycb wo}ewóddtłj lnauauraeję co...-e-ao sportoweco roku nkolneco. która wiUnie t..,.
co o:klia ~by ła .tlę w Zwole..'11U.
Tradycyjnie jak co roku przy
tak1c)l okasjacb -'POtlull
llę
wychowawcy
l
opiekunowie
młodych nwod:Kcze.k l u...-odnilr.ów, • ta.lde SpOrlQv.-e ftadzleje deml. radomckiej. W podniosłym nutroju odczyta.oo 11~
wa apelu. olimpl)5kie10, zapl.oDIII 1ymbolicmy anta.
NaJleJ*)'"m w~zooo pamlłJUr.owe
dyplomy w uz.n.anlu. ra całoron
BłJ pracę. W.łr&t n•ci"'CUonych,
obok 15 wyn!malajłjcyc:b
się
naua:yeieli kultury fuyex.:\e),
IdOrym
wręc:t(Wio
honorowe
C!d&.nakl ,,za zwluai w IQJOł"tie
.zkolnym" Ulalady ~ił( lUte
najban;l.z.Wj uąoońowioae szkoły

Druga porażka
W rozell'aoym w Katowlcac:h
meau eutope~lej luperlicl teniM aloło1l,"(!I:O Pois.ka przeanaJa &e Snr-ec}ll 3:4. Punkty dla
oaueao tespOłu tdobyli: Lazek
Kuchanlkl 2 oraz dcbcl Grubba

Jeszcze jedno biuro ...

l. IS,. &. ITl lt .

JO.~

-

·~W~Y<=Oę~iy~·-~----------~--K_u~<h_•~
N~
~-·---------

ILZI\ -Dom
Jl: u lhtr7
., Dded I O"<ZO!IO Bo1a" - USI\,

~e więc
lnłtytucja :z: - .
bowo6cilt praw~. której JedYnym podalawowym Uldanifln bę
dtle obddelao:e płenl~1.ml pouezec6!nycb. województw, twl11z-

W poszukiwaniu
pieniędzy
W nowej •Ytuacjl ekonomicznej ołrodkl •portu l rekrer.eji
sznuuone 111 nme poleryć ci~
kout.6w awojc10
ulnymania,
dlalclo tcl nie bez soaeseaia
}Hl pomyalowoU. w prey&otoWJ~nlu jak na}dc:kawauj of•rty
dla potcmcjalnyeh auentów.

ków
okruowych l klubów.
D.ti.Wec.e prywatnie wyralali
uatrzeł.enla do dunno6d
tworzenia tzw. makrorecionu, ale
oficjalnie
jednak w
obawie
.,rU'd posbawieoMem Ich dotlej!
oenlralnyc:b, &deeydowalf alę na
now~ inltytucję.
WazyiC'y bowtem liCll:~. ii p!en:iądu s Warnawy będ..,na l'p0tt. wi~lepieJ
będ.sie. jdU .., planie bildietowym Komitetu Sportu l Kultu.
ry FiiQ'Cr:nej, Vl•jd• lię_ fuoduau 11a Lil:r.:yma!i.łe Mmiu iostytuc}l makro:-e&!.o:~.all1ych. Tyle biu-: tneba b(d.zle finanIO.,.at! Powsiały czte~y. lubelska, po dOpnlCo~·Miu doluwnen16wre}est~acy}nyeh,~epłl!.

tym.

W Kielcach
przykladowo
drlalatte MOSIR u.pruza}ll panie na clmnastykę odchudu)llc,, n!e ubraknie takie kurtli
naukJ ja:uty konnej. NowośC'I"
S4 uk<:i• pływania rodzlnne-ao
na basenie. Dla rodzin co naJmniej S-osobowych przewldda·
na ]Ht z.oii:lca w opłataeh za
korzy~;~a..'lie z bu.oou.

W.trid juniorek
w 7-boju

młodu)'ch

zwyc~hl,.

Mei eJ IZM) -

l w•a.:a

ł02e pkt pn.ed

1•"

t~la

d\łłlWł

l

i

DIWkt,YW.IIIl)tol
od ~rall

wuuaeolem
laeje u pn:ysnane lm
.. Z• uałucl w r~··•oJw
młoc:h:ld.y szkollłef".

' '"'u..,..od•

splo!hl

Uuna 1:-upa mlodMsy sp l>-1wyc:b 1-ł .,. biqu 'U;c:amJ Zwole:~la. 'Z.I m~ ·••
wuysUdch uckały patnJctko·.o c
rnac:slr.l, a u. 4ajłepayc:h bowała

- pf'OOOrH.
W ZwoJeulu odb)kl .:ę ~.!c
uroczyste poaiedzc:a;e p\t"T.a r •. t
ZafUidu 06d%1sl.a Wo)"'ódz• eID SZ8 w Radomiu. Do ilao ttmatylt! powr6dtny }f - - J.&
nuzyeh lamach.

Conz ~tłołn ieJ mówi atę
w Klelcacb o uaa..si:o-..·a.•u
do m~Jsooweco a.Jtomobilldubu
k >e:'O wców Ute•Mich, ktÓr"l)' W.}"4t~..,alj.
by w mlłlln:OIIt..,lcb Poll<ki
..,słcicaeb

w

safw.łehOOo

wych w kloi"COfil F..-8 1 E-6
lfo:-nlUły).
Pierw"' kk-:'owey l Ulw)' u~yP:all \liC 1.1eonc:je PZMot. i t"ev."t!'IC:'ll:l\ujiJ m.KI. Aut.o KN.lb Rlt·
mlełh1W.:

w.~

...,...

Kierowcy litewscy
w Kielcach?
Tyme&aKm

kief'&lc się
c:zy. wielu

w

K oftt&och

pocl~1 cWalajest
bowiem
pnKi"'•nii6w Likicen I'C)Z·
w:cunla. Wydaje 11ę, l.e
P~Y
rozat~eJ
umoowie.
klub k>e:ec:kl sy&llalby .awodnlk6w. cłol:t(p do dob~
10 apn:ctu. modlwo6t- .-d.~t
aaala wiclzów na to~ w
:\1iedzla-:~•J
G6rze i
tr~joy,·e autodr'Om.Y.

1-

a tym
zdoby1>-·anla doc:hokief'OwC'Ow
z Litwy nH powlolen zaklóciC promowa1.1ia atftbi.ll.l~b. l młodych kk'.:-owcOw
kle<eckk:h w kat~go.ril .Jła
tów 128p". Cłekawe, lr:tór.
crupa d.lłaJaczy p~efMIU}e
umym

dów.

lWI

Tranlier

k1n~,k?

f•n)

Jutro

c.<h 1tl 407- lZ.

(weraja orralnahw)

dwóch najmłodazyc.b J:.!"UPIC:b.

woJ-vo6d.st..,·a rldC~mH.Ie~ Uanlo...-le ltl' a G a rPUal, SI'
łład.e nd a, S I' S:,._ Jl ł:ole111b., W
Macl~ lah:y or• LO u Zv.ar~ 

•

Bliin.e in filrmac}e na ten temat w biun:e MOS<R w Kl eJ.

Brawa dla nauczycieli
LeilkoatlelycL'MI ml.tn:~wa
reelonu w wielobo};:loch b.YIY
Jednll s oftal!l.lch jut lmprn
kohcz,.ecco ,,ę •~łonu.
Na
atarcie ltanc:ll oajwuec.iutronnle}ai z obu nauyeh wo,iewódl.tw, B&irdzo lkromn• byla
fnkwtncja włr6d 1Hkoat:e:
lek. Chl.lć plano"'•ano rywallucj~ we wszytiki ch
Jtatq;orlach wteku to
wyło."llO'!O
,..,yc::!ęiCll:ynle
}ubni•
w

sport ,

Aa:n.ltnllłl U.jdaiisll'
(Płllc:a
Warka)- 36i;it P"-1.., zali w
aronie tnładUttek 11a l»•~w
nym mi•jscu Diasylikowano
Zel ic; Barc:«w•klt łZak) - 2315

""'·

O ..,.!,.Ie rld:a -.au llyla TY\O..UU.c::Ja. w ll·beJ" IO'Illi:•aUe-

tio ...·,

a .qNra

aaHn}·ełeJt

OV

l)"IW

Dlfi ll1:1>(1.

W')"C:b.Wa•la

•Ycut~•.

kloiny n;ukpeddewanie d•brae rahill salll,. na
d.OMI.nierk, u•lnlt.l'.łl. l lth1.al,
W~rOd

lf'lliO~Ó'AI

\\' ejdt:rlt Pa ... ia4ł•
eiE:l ~ 30 KI~!«) -
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S.W)"C>C:XTI

fqauczy .
plr.:O

~

p.-:ted
Pielrt:m
K•Ua"Um
(Budowlani) - 5441 pkL Ol"U
St••laławtm Kultiklem
k.auczychrl SP 32 K.elc•) - 1!&4.
pk:.
R.rwałłoc::)ę
ju..lor6w -.yl-ał B•lterł P&włak

(lak) -

ti0111 pkt. pruci Pawle• Llpluitełthn (Orlcta Radom) 4728 pkt.
Włród.
)unlo:-6w
mll;lduycb oajl~ byli: lbhl
Krabwlali (ZM.) - 5111 vkL
H-da l A . . -.nyk (BuCSow'•n i)
- UIS pkt. oraz M.arri• t...
l ~rta (\'t'f•la Pułewy) 4"7M
pkt •. natom.IMt wirłd ~
ków - lłalll N•t:łt ~8\KI.I bil pllfl •. :Varł'l• K1tltiH (:!:a•l
Z$Sł J),l, o:łiz J,hari• Kra•••·Jałt fBiJd.)- 2415 plr.L

,..,,.,

SLOWO

LUDU

Nowe w .technikum
K o~~~;ntczn~:!~~~~:
kytalci

uczmów,

~lo=~~st~=ie~~~
proo;.4e -

wyk~~tałclć

pne-

b';:
kadrJ

dla miej..~wych
~kładów
praey. l tak cl.,Ynlono lHU1
lała.

fuli iroda, Ił paid:dernika
..,. r. llnleni nJ Pa u Un y i
J'rancinka. S llt ń ce waehod si UJ,sar h ctd'd -1 6.5-ł.

Ob})czaje

Rambo idz ie
do c~wila

Ale obecfl!e fabryk i
pru.t.Y"WaR itrv1ys. t.otet . 1
fat:ho vltów maią a.t nadto.
- W tym roku ~zkolnym
ulwon.jl"liŃny je~= klasJ o
s pe-c~lnościach; budowa .ma·
szyn. Gbróbka skrawaniem,
odl'ew.nlctwo
tnrnrmuje
dyrektor ~z.koły. mgr Zbll(ntew T okart1Jil. - W Zl kłasaeh techilkZllych ku talei się
obecnie 587 uclJli6w. Mamy
t.a,kte kla-~ tecłnt ~kum chla
pra<:uj~cy-ch. M:mo te jak
piJ~ wspqrnnial
~kłady

~::a~k w ~~J~~jk~:::e ·c-:~;,:

s l(

kia~a

pa~Y~:!~':oO:

o speda!no:ki bU"-

tyw.ać

do;'~':a~?~:-cwym ucut hr.n,
kt.)n.y w br. Wwal' eszam in maturalny udało dO~tać
~I e: na
stulfta. Było Ich w
sumie 20 Kilku walulo pra·
cę w r61nych zakkadach. a~ e
więk ~:t.Ołt )e~l na z.a•ilku ó 1e
be1robotnych. Ocr.eku1ą. te
gdy nie p6}dą wiom ą do
'>''O}l;ka. lo na dr\)j( t rok hę·
d'l pr6bować su:u:ś<:ia na
w~~t.ych ucz.e!.n!ach.
W szkole poJawlic ~lc n\e.,.
poko lące" nllj:<IY dotąd
nie
cr.pettykane z.,.\a\\·lako. Uct.nlo·,
wie kGSz.lem nauki .. u mbi.ają
olenlądz.e
W .. ramach"
wagarów jeWtq po t<~rsowbkach t handlują.

Rad~: Szkoły

~JO:~ta~w~{;cÓ~k~nt::~:

' o o o".- co

miało fwiadczvł,

łe tvtet dni
od s iU.:e nła.

zollało

Jede ll z ntch

mu do

Wlll la dł,

albo

jak klo woLi Wlfpodl z wagoaK t10 s~a c1i w Stqporkotcie.
Położ11l li( na : femJ l poaql jq
namiętn ie calować.

W1to1

uk ocha ną , stqporkowłką,

rod.:łnnq zie mię. Ale po zakolt r : e niU potrito!lia nfe móQł
się z niej podnfdt, wl~c powtór: lfl ged . Pocfqg odje!d±al,
a 011 ie•:c;;;~ molliil!łtowal
fl1'2'1f włąz arlle d o... macier: v.

pnyata-nk a<'b.

t.

-

~~!ic!'er:&ul:!:

td~

.t~-

ita

Wc:r.ejni&l d<tjdz.Je
nU. do}ed':r.\e.

Zawsze
potrzebne
Prz.ed kilkorna

Sędziomie

dniam i

przetywal.i§rny
Kolejnil
podwyikc: cen paliw płyn·
nych. Dotychcz.as. katda
podwyika tamowa la troch( uapotrz.ebowanie, ale
tym razem jest odwrotnie. Nadal w kole-jce do
d1-.ilrybutor6w
oczeku ją
poja Wy. Nie s ą to rnote
tasiemcowe
kolejki. ale
zaws:r.e kilka samoc.hod6w
Clll'ka . Pneciri peliwo zaw s:~e jest pot rzeOne
argumen tu ją
kolejko.
wlcze. - Nie ktl.Pk: d Uś ,
to będ ę mu ~lał jutro.
{mak)

bez togi

Niobawem Rlod'a Mlo)*a w
KorlN ich WJbl.e-ru: w .Ch>.,..,.anlu t.&..lnJłD nowych
ław:nill:6w.
Or.canluc}e apo~. adm kl latnc)l państwo-

oo do

:r.«lol:łł:r
awolch
tło
pełnłet!W.

kand)"d~tów

wa

CN"a:r.

t.w i ązkJ

potn:ebu:ie

loch

tylko

t.at~.·odowe

IJPOieamej

funkcji w w}'Tllila-n.e
ap.ra.
wiedliwokl. O mandat l-ot-

50. Po-

mo~eą

:r.,tlu.uć

tytko; adrni.llM:tnc )ll
wa oraz oraaniucje

oan.twozwiaao-

we. W

ka utlłet~a ai~ 147 os6b. apoiród których 113 dottąpl r.auceytu :r.ulad.aGia lut obok llę
drlqo.
Wybierać
ai ~
będ.z.le
taJcie
law nik6w do Kole&lum dl. Wykroczeń. ZICIOUODO 40 os6b. a
pnlr:r.eb• tvllk.o 25. Sltlf Wo,lew6ddd oot n:obu je 9 lawalków t. kontt-k>m rodowodem,

.,.dowo lctwłe

ube:r.Dłe-

~ ~~1r.::. ~a~ ~l~

admlnisł.r.cja
pa ńst wo wa
t.wląz.kl
t.a9>•odowe :r.closiho

osób.

Takie U

WYD'IOii!l

Qll.tat nX"h s=ldów.

1

ł

d w6cb

Wl ród q:la.unye h kandydathw t.naleill aM: rt'l):"e:r.('rltand
prawie wsz y:tlkich g ru p apo.

W b.sach Sicklerna-RataJe uajduJe się ille:utfl uroczysko Wykua. Znane Je&t ono Un.nyro mJenkańcom Kideect.)'UIJ 1
to uJe tylko z historii. T• wlałnie :majdowały achronienie

byw ały •lt: t u ka meralne. ut rzyma ne
w s.pee,Vr;cz.nym

Ja k harcerze wycinaJ!, tra towal!, Iamali młode dr z.ew~~:a,
Ja k rot.pala\1 llcme ogniska,
właśnie w rez.erwac!e.

ccb..e znaJdowa to sh; olto~owlako oddziałów Jana Piwn.lka ,.ronure.co", Jes t kaplinka z wyąt Jmi pseudonimami Po·
l ~rl :rc b
J~ w
roku i b)"l kt
p1erwu y pomnik poiwlęeon:r Swięlokrz.ysltim Zg"rupltWaniom
Partnanckim A.K.

W O!i!atnld't Jatach z. bardz.o rMnych ,powod6w. Wy .

parly:otantiiow. U•ta.wlono

19;>7

Fakt jc<t je:inak !aktem O·
heCile wlad-ze J{mln:J W:itcbodt
n osq się t. r.udarcm wySil\·
plenia cle

kompC!'I ~ ntnych ud ~ konanie kor ekt"J

nędOw

o

~trani e

mi('lłry

rmi ną

Bo-

d <~ entJn

i W31cboek. Chodzi u
to, bJ \\'yka.\'1
'.lDalat.l się w

ub rębie

cmin:r

W~ hock.

Miejmy nndz;e;ę. że !<waró'-""'
z. tego powodu nie będz..le.
Wy k U'S, z.e w1glt,>du ona hl' ·
to~yc.zną prz.eu.1Mć. &tal 111:
5wo!.J;t)·m unlttuarium p:utyz.anck;ro.. P rtez wiele lat o d-

k li macie, spotka nia
by łyc h
tolnleny AK. l c h c harakter
powinien by ć uchowt.ny.

ICminy

frua1r.)

Wi<lz.ialem jak li&mochodam l w jefdian o we w ~t)'!t kłe
mieJ~ea, nie b.acU~C',

m:~t.E we

\NykUS ·
ku.ł - 1~ptlnie <!o le;;:o nie
pn,y,oło\\·any
stal ~i~:
ml~m d utych
man;!e~ta·
ej!. Nie- mam n:c prz.cclwko
nim Ch cę je._dy'!'lie :r.wróc i ć
uwair.. te
w kaideJ t niell
uueslnlt'r'yl pewien (l to d~ć
:t'lacmy) procenl ludz.J, którzy ni e potrarll\ Wl1anO"a6
a ni tycl1 uroet.ysloi cl, ani
pn y rodJ
~e 1 e t w a t u.
Wld:.l::tlem nn wLasr:c OCLY

te je>'t to n;oi.o.ty pomnik
przyrody. W:.dZ.:.lem jak l>~·
d 1ie biega!! po k ruk a ch, by

ułat-wić potrzebę tiz.)olo;!;iCt ·
ną. bo or1anlzatorzy nie przc1

w !dl.iell
ta k k:1
p otneb.
Z re~ztą - kt6r y 1 rodaków
bQdz.!e sr.ukal w l~!e ubl kacli? O pijac:Uca ch l Ich :.achowan iu nie w~pom !n<.-un. S~
o)li stałym elementem nan ego tycia zbiorowe go.
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w

jel:zeze

nJeh.

R.ejoDoweco. który

cSobrlle t. S4dem PncJ w S.clzie Rejonowym. Tu :r.lotooo
JO otert oa 10 pOtru·baJCh.
Ale wynikała
:r.aleotooU, te

k&o1Kłydat6w

tej

Sądu

~U:Z. .e.

Cale

roozkła.du

lu-

•woje

not{ •

•M: 4o cdU.

:Ile

~tO<Wnacl!.

trur.u.}ł
POrlfl-

bJ praco"nkf. :r.ktka W-

~~{:~e~~~,.~~:Y:

li na c:r.aa do roboty.

{klm)

loniec ulicy ·
JUJ:t

lfieblwem,

uliea

Klłiń

lkieto w Kol\n.lrh pru-.ht.oie
laLn leć.

N;e, teby nazwa ~~~
mU n ile paMwala, ale w pn:Jma tu być budowaae
o.led.le młesU:•niowe ..Parkowe. 'l'rwa wh"ole wytnrna.
r.le domów 1 -pnJl&2lolki. Luułośel

t.(l8lilol l Jut

dl!.~

want

l

<:Ilodzą

popaotrzeł!

my

.kot\ctą

Ze

przekwatero-

tl"'ko cua&mi pnJlak !eh do:ly woł.

WJ.łlędu

(mak)

na naeunek do

teco skrawka alem!, na Jeco
charakter, b)·lbym prt.eeiwnJ

:~:;=~w~~"Jehwni~1r.~:~ \'
Jestem za r.arhowaniem oweJ
kameralnołcl.

Odd:z;lelnq sprawą je.•t dro·
ga Rata je - S ie1c"erno. W
Wqchock u t wic rd q. te o igdJ
jeJ nie reperowano. bt ut r udn:ć ludZ.::o:n d ojauł
do Wykwoo: T eraz. gd J
wszy•t ko
c<lbJWa •Ie: le~::aJ n : e . oo;amia
c1łow:eka
p r urate!! le jrak
setki pojazdów , p ~ łują" na I
lub II ble:u. t r~ąc t.!ę l
t.~rz.ytając;
n:em!!:)s\ernie.
Tgklego <~tc:ten !a ropali n n:.e
W.)'tr~ymują
~f:'t:ł:ti w e
!Od iJ.
Wa r iG w !ęc m ote u n odemizowat dros:c: ('(!. R<~ t ::tl do S !ekle r na ?
T r:te ba
z.rob!ć
w --w~ t ko co motllwe . by
z
te1o u ro k li\\l'e go
u~o el:,)>·_ka
~ c ~hw~ko~!i. cOO dla pr(;,-

11

n ><h

.....
wyn;t
pn~

jedn<

.....

lcny

sc:u •

~··
=~
~··

KOek
w tyci

M

c.

l~y 20 adobucałkoWfelll' ut::.

kwldowano. a :r.

a

'cy"
""'
m'

(mak)

pi'U!Ckzk ole.

dy... w)'dt'I:Pano "to41ahu· kursowania. Por.oatale Jetdil tl'k.
te nłe warto na nie ocreldwst-,

-.ddlialy PO\\ ł lału:6w J lyoznlowych, a w akrule 11 wojny
iwi~teweJ pariJu. ncl rOin)'eh u,s:rupowail. Na polanie,

!"~~=6CY-C~Cl\Cl~m.fl~~~

wyma.cal dutych nikładów
llnanliOwyeh.
lolC!'ł
r6i:rw:
oraanbacje •POk'tt:le r.arabla~i ua iemeflt w lcst.dy
fQOll!wy &pOIQb, Ot-J:an_izowany o.latnlo meb. młecizJ
kłlttml dek. uLu
llk&rty&ki('JtO a mlt'}seowymt POllcj.."!tllml orw.& kiermaSz:. k)..
terla lł.p p~nlo.ły U1acz'1e k.P.nyłct fonanaow('. kt4re pneut~(Hlo wlainłe oa.

no. t e kurwou}e
•ów. Szełć JUt

lec:r.ny<:ht.~I
Koński e.

\\
- od tP78 r. je~t reaerwate m
pr1yrody
(po.
w1eru:hn:a
pon.-.d 53 ha).
Ro<r.qce tu dr .-..e .•.-a o>ląęr.~o:ly
ł0 -90 lat. a DOje<lyncre okat.1 jodty - nawet 130 Jut
Nte tylko hl~:orycz.n:e Wykus lW.OIZ.:my by! uw~ze t.
W~chocklem
N:e w!ad<~mo
Jakje czynntki ~prawily. że
:mal:n..l Mt: jednak w ob tan.e gminy Bodi.enlyr.. W
W;)Chorku po~·ladalą te b~·
b- to spl'nwy ,.polityciorie".

przedukole'

na

Sa~e;t:i>;;!

~~~'J':Sato:~~t. i3~~~~111!.z~~

'"""''

aamor:r.ądowe

l.OICtol!J

dzone oa

pociq11 pr~e maenaU wzdłuż

~e

Wlad<to

miloltamallllt~fj...''
Dll.l!IOWI' , & !Judyał'Jk pne-

O":rowlf'C'kle MPK nlcma.! 1:
dnia na cUlelt unn iejlu lic~

peronach,

okrz1111: -

bowtern kon.~•llł z
dt.*i
wyrna~:a~
~pecjaJnoJ troJtt.l.

ku rt:u }ącyeh autobu..ów.
MMna tak wy wn loekowat OIC!qd~
j~ ro:r.klad y )ndy p~ytw iet

Mlo le m mo::hwo'c! oglqdać
• wv•tcP»" powrocojqc»ch _z
wo;sko mlodzidców. PodmleJ-

1

-

Gtizie te
autobusy?

pocitl oocłl.

.. clt PTG!la

polnformowaC

nieJ

l~

mou>ego
łdolo.
Snują
się
z huk iem i hola .Jem po dwor-

i .. wu erz, po kalka razv. W
;edncj r(ce ftif: doJ)Uo butelka
a wódką, w drugiej tet buerlk4 ~--· eokqskq, o na .u-

oam

lo<p

r~.

~·~;;':·~~:m:aR:;:·~:~::~~·~to~~~~n~<J~o~d~y:":kt:•':':"'::•:IY:·::----~_;M:A:K~IA~NKLUSEK

ko:!:dv z lłich 'vpr<:l/a:dobionv
jest w cłuUtł. N~t kddel z
chwt !łllmol ou.·o lte sq obrazki
z zachodnich k om iksów. Sce•v pr.:emorv. eroti/Ctne itp.
Z naJdzie tię ce:i ł łl cnubo s v m bol silv, dńfki te mu chvbo, włokiciele chUłt swvm
zachapmiem
nallod u_-lq
JiL-

tłu

Miło

)e ... po! on l~t y

~t/bo

ko'eio w•vch,

w

a.ykl!olo\r;6w. te - PGJiredoio l 1 aMZ..•m udUIIłcm
w Skart_yaJtu oddano d.o ut,rtlcu
ttęłe
pr:z.edako!a
pnt ul. t.erom.Jkluo. J~
to )C'dJo• leli<) roduJII p&ac:Owka pn:N.:dw:na w m)ej..

lor ma jut pf(lpozyc:Ie. kt6re.
na nowe
trud!lOŚc t
Zamierza utworeyt nowe ic 1erunki na ucza.
nia w s7.lrole, Zamiast .. met.alowyeh"
bardzie j
nowoCt.eJ.ne. MoU
ele.klroni.ka.
mote jakiś lnnJ llil'lł'unek, na
kt(u'v będtie upotrzbowa.
nie w m ieśr 1e l rejon ... Ni·
,IIdy prz.eciet tak nte było, teby w~t.Y'<~'Y uunktwle konty.
nuowali nauki! W" n.kolt! wyis.zej. Kłopoty wy ~tc:pujq jui
na etapie pn.ym larek
Bo
np. ; kqd wz.i 11 ć nauC'l,Je!e!o
ele ktron: k:. IdY dziś braku.)ednak napotyka):}

W1elu ndod11clt. ludzi opuf·
jt:GMSikt UlOJikOUlt'!
j

cach

....

dziękują

i w:r.p6!-

Cilo

łn1! 1łl/

Dzieci

=J~~w:;:~

wraca do r9d-...nnvclł domów.
Prowie

Zg
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w

