---------------------------- ~ Nobel

dla Gorbaczewa

Jak 01Jr !l WCłl' taJ S.o -t.b..ł
"'1 Norwe ki K• l;tct Nobla,
llu~atem tq:orC'cmej
Pok_,_
}o"A'tJ Natrody Nobla ~D•ta l
pre!.ydent ZSRR &U~ball G orbaao", Nq:roda - medal a
brątu, dyplom ł e&Jtk opiewa jqey na sum-ę ł mln koron
szwedlk!ch (710 \YS. d{..:arówl
ron:~J:F: zu~tao~ w Osw uble&lym roku laureatem

;

RADOM-Iilt:LCB

WTOJlEł(,

11 PA'l.DZIEitN'lKA liN

a.

Na :n

Przed wyborami

gry

Reguły
A :~~lo P~~.;:r~~~

ra życia polltycznea:o w
Polsce xwyikuje z dnia na
d~eń. by punkt kulminacyj~
ny osiągnąć u sześć tygodni - 25 listopada. Rywali·
zacja o fotel prezydencki w
Belwederze rozpala ambicje,
emocje t nodzJeje. Jeśli wierzyć
dotyt:hczasowym tape.,..-nleniom - nie ma wrogów, "'ą tylko lojalni konkurenci. Oby tak dalej.

To

będą

trudne

wybOry,

Czternastu kandydatów do
prezydentury ogłosi swoje
pfogramy, ch~ nikt. nawet
oni, nie mają zakresu wła
dzy, o którą się ubiegają .
Nie ma bowiem konstytucji

przystosowaneJ

my wi(C porunać się cokolwiek po omacku.
Niezaletnie od wneUdch
nledostalk6w stąd wynikających po~ją komitc·
ty, nlaby w,-borcze l Instytucje łąc:utik6w. Z aptekarską

dokładnokią

mierzą

antenoWJ dla pretendentów do najwytuego urzędu w państwie, które nare<tUle, od niemal p6łwie
cza, zaz.na dobrodz.lcjstwa
prawddwie
demokratycznych
wyborów. J cafeJ,
związanej z. tym dekoracJi, do której nie jestełmy
prz.yz.wycz.ajenl. Na
raz.ie
mnożq
się
Oliwi.Ddcz.cnla,
11prostowanla, tądanla
To
normalna gra; pnywyknlc-

do nowego

Gdz.ie w tym przedwyborczym tyglu miejsce dla ,Sło
wa Ludu"? Zwai.fwsz:r. ie
/
DOKO~C'ZENIE NA STR. !

· Wpaździernikowe
lato...
-.nawe ~ u.lr.upy
Je·mnlf'Jne.

d•. techn;cUJ.o-produkcyjnych,
lut_ Tade"u Wrona.

•Ił

pr:r.y CAF

Zakład,. Sprzętu Ośw:eue
nlowego ~ Polam" w Ra domiu

l

BOK XLll OE..."iA MI

Zł.

USA postanowity odroczyć
decyzJę o roz.poczęciu lub n:eroq>ocz.ynantu o!eru;ywy wojsk()wej wobec: Iraku 1 prz.y&o\()WUją serię !n!cjatyw d ypl(.l-

Waszyngton- Bagdad.

Karabing na stojaki
matycu.ycb, w tym projekt7
nowych telJ)!ucji Rady Bez..
pieczefislwa ONZ. kl6re ~n!e
halyby do wyw;eran!a n;~
c:-bka na BJ.Cdad. Tak<ł apl·
n!c; prz.cd~tawil w n!EdZ..:ek;ym

- w lipeu ubieclec• roku
•bmabm nocę. Lecunie bylo dłu,-ie, bo WJ"Ił~tPIIY k•m·
pllkae.jc, no l koutowoe.
Ztlosilam się do PZU • odnkodowaoie. KomisJa pny.nala mi li prCM:C'nt u~raty
zdro"'ia, a Ja dostałam 80 tys.
zl Czy t o nic u
raa lo! pyta Marta W. z Ktelc:.
O opinię poprosilam dyrektora I In'<pektoratu PZU w
K ielcach Zl'non:a Chojoę,
Wyja,nfł. te wysok~ odsz.kodowan!a jest klśle uza\einlona od kwoty ubezpieczenia. Jeśli jest ona niewielka. np. 800 ty,. U. nl~:klc
'>a
r6\\'l1tet
comle~lę<:me
~kładki l ewentuallle odszko.
dawanie
Uber.pleczaJąe
~lę
na wi~ksz.ą kwotę placlmy
w:ek<~z.e ~kladkl ale motemy
w rozmaitych !!tfluacJnch Jo~wych llcz.>·l! na w'e-k .. ze ud<:J~ćuczynlenie tlnan$0WI!.
'Zs kaidy
pre«nt ulrab
zd rO \Tia PZ U płael n:e11nle t
p nc pl~:lm.l 1 p~ł'nl
1t11m"

c;pecjalhują
sil; w produkcJI
sprzętu oświctłenlowegłJ typu

ta, z.. woJr.a. n;;n·ct): ,Jkol,r4"Bia, 5powodow • ..ab.... Mdz.o duJ.e oCLlry wiród /\me·
rykan6w 1 poparc:-:e poiibtzr.e dla U..kreJ wl'}ny \\' USA
nyb.ko "-'YCt.erp31Qby słę.

"447-2&

- Dziśi: pytanie,

1utro!;: .9dpowiedi
n:a laklł dana osoba jut •·
bea-pleewna. W tym pnypad·
ku tO procent dało ll:wotc 80
tys. ;d_ To mało. W p_rz.ypaJ·
ku )ednak IdY ubezptttzony

tak Jak

na~za

czytelmc~.ka.

~~ę poltrz.ywdumy m~
z.akwe~tlonowaf pra'l".•·d:,.,.

c-wje

te

wołł on.eczen;a
tek•u•k!f'~l)
Zgla'za •'ę ~ t ym do PZU.
które po rozpatrzeniu or:twy o;k•eruje 10 do ;nn"o (pc.
cjall<t,. Nowe or~zenie ,,..
kar:<kW mote •tat ~~~ dl:a
zakładu
pod•taw~ do •kłltV·
~~:owa.,la proce.,tu utraty r.drr>wla l wypłaty W'f"k•U'~t> l'ld·
u.kodo-va.,la
tmersł

l{ ~;:~~:::~a~t~:Ju ~~~~:

ml~s!kal nego.
To maccy Mj bardllej atrakcyjnym. Zyr;~ndole. kinkiety. lampy blu·
rowe l stojące powinny więc
ulobywt~ć
kupców na pn1u
S.1 prU!ciet nowocze~ne. estetyczne, z modnym d;cy,'llfól·
nym akcentem

DOK O!QCZEN IK N.'\

numerze ,.Wa.:.hi.ncton Pod".
PO"NOtuj:t,c: się na m~rodaJn•
tr6dła w r:qdde amerykaA·
s.klm d~CW"I.i.k ph~. ~ Ctor•
ce Bush 1 Jeg!) doradcy uwa·

czaJ

m,.

układu politycznego w PolJce, nie ma prawnego dracow skazu ani dla rządU}cych,
ant dla rt.ądzonych.. Bf:dde-

{l~1it)

Poko}owej Na&rod1 Nobla został tybeta{ukj prQ"wódca duchowy
Da.lajl3m.B.
Micha:!
GorbacVYR jut kUkakrotnie
byłlr.IUl.dyd:~temnanob!Lsłc. W
tym roku do nacrody prctendcm.'"alo stu kandydatów.

!Jurowano wc&.oraJ roll:
aklldt'mlckl w Nau.uyell't.kln'
K olt'l(łum
Ję:KyUw Obcych
w k'eleck'eJ
WSP Na a.nCllstyce i germana•tyc:e rozP<>Cv.:lo trzyll'tn!e <tud.t~ 'l'O
•luchRCr.Y. kt6rzy dCirtlll! Indelt•) p() n!ezwykle o<treJ

STH

Gaudeamus
lckej!. \\' n;~borzt ( 1tJ·nlu
na ,.dno miej.·
na t:ermanlo;lyce i •?.C"łc~u
na anrtll•lv~l pa~dl tl'knrd
krajowy W.e:oon'e-•~c:e6:ae ~~a
rania b WlCf'WoJCIA'odY An·
drlt'.b JU IJnska l kurator.ill
."'- ndr~.M &'~tuta ~ri- ~ur.. -:n,,. "'13dte- WSP
kandvdlltłlw

ce

~kraj u la~u
matką

li~===========----==::::.:.:.::..._.::..,

po1bawllph.:eiorsa
jq praw dZJ.ecJ.,
rodticiehqd /
kach Elibaet.a mieszkała r&·
zem z Andn.ejem w bloku
:zak ł adowym
Pafulwowego
Gospodanl'o\'B
Ogrodmczeco
w Sudole, &dz.le
obydwaj\'
pracowali. Ale ostatnio oo zo-sta ł zwolniony z pracy.
taś
kobieta od paru miesięcy
przebywała na urlopie mach~
nyńsklm po urod-zeniu
eóf('Czkl Para ta nie tyło w
%gO<h:ie, klótoie były n::a po..
I'"Uidku dziennym
OOKONCZ"ENIE NA

s·n . :

W up..tolu Rothschild~;~ w
Porytu su~usem rokoriczylo

nr

ll·r~QdlJnno oo••oelo DO·
/ego/Qtcl' no orrencrel)iCłliU
slooy. ~t6ro PHOik•owo o•tys.cvt:~ btlo do lewego Dtled-

Stopa
prz).)sz;~ La !

tom•C'!iO

http://sbc.wbp.kielce.pl

W pu•mów1en.u nnU2.Jr:acyJnym
dyrektor
Aodr•.d
Dloif'Jkl'l pudk~·diil te koledllrC~ dobre
warul\ki do on<:"ł" - k3drę,
tw·e•n:e v.·ypo-..toną b•bł:o
lelcc: l ulq.Łkl I.Bborat.•r\uTI.
prr..kazaue dl •ątkowanf~
p; Z.Cl .EJtbu.d'' Jc~t też 1pr-r..;t
•ud1o .vl.tunhly tałmo!eka :~.:
zykowa Dado w.r.y•\k~ .Li14 l
wykl:tduwcy l ~luchacze prą·

c:um :na JUt na

OOKO~ C'LEN"TE

NA STA. :

SLOWO

STRONA 2

Reguły
~ .... e 1-.two Ull'ten\owat
w tołtu wydan.ei'J - post.lramy s.lt pom6c nyldni·
kom dru.Jtu.Me ka.lendane
wyborez.e, zay,iacbtnlaJąe o
spotkaniach z kand,.da.tami
pnecb\ol.wlakc:- kb procram1
bet lr:omentan:a, zachęc:•nia,
albo nnklanlanla w tt: a;y
w tamt.- stronc. To udanie

me
SJę

~t<łwiamy

osobom

datn·. rue biOI'~ odpow•
dz.ialflośo za Irek' cł~~•ne
pnu ich J:'ll:olennik6w_ .Jesl
to normalJly blzr.es.. Ale »i
- niuaietnie od W"'zelku:h
Idei
i
okolicmokiowy~~:h
l'--mlOl'!loki - kampania wy.
borcza, to takie wielki bił.·
nes. Tak je.st od dawna w
calym C)""\\'tliwwan.ym •wiecie; 'łnY jestdmy uledwie
na pocU(\ku droJI.
Ih.lennik41rze
n:ej carety

1 u.spolu na·
wynażą
swo;e

:::rti~1:~~t)~bo~~!~~~
Z&odnie

1

grllmCwą

staramy

deklaracją
pro,,SIO\\'U Ludu" po-

się ucłlowat

bez.
~tronnoU, kt6ra będzie wy-

Po\\.'Oła n o Wo j ewódzką Komi sję Wyborną

w Radom_ju
W r.-qz._u J W!Jqd:z.OI'I)"''I W'J'łxnolfti pret'fdeł'ICtUni PoństY.-owo
Y.om.s,o Wybocu:a po.o#alo Wojewódzkq Komisję Wyborczq w lła·
donH.I w t.Uadve: ICn:yulof ICo rpi il słi - sędrlo Sądu WojewOcU.
~ ~~'ęo w Rodom•u, ~doM l o co - sędzio Sq<kJ Wojewódzkiego w
Flloomtu, And ne j l Ji - sędz;a Sqd1.1 Wojewódl:lr>ego w Rodornkl
W--.łow Owsiński - sędz,o Sądu Wojewódrl.iego w Rodom!U:
Crc"!o• Wo~~~y• - 14;:dzo Sqdu Woje..odzł>ego w Rodomiu. Włe
ch,.,.~r~ Franto - sędz·o Sqdu Rejon~ w RodomN, Zenon IColodtns•r - J~dr·o Sqdu Rejonowego w Radomtu, l nyntof l(wiedei'i
- ~ędz·o Scdu ReJonowego w Radom:u, Iwono Nowalrows•o - sę
r.: o Sqd1.1 RejeNtowego w Rod0111i1.1, l ech WlłniewsAr;i sęchio
~Qdilo Ie~ w K..••n•coch.
(bk)
Za W alęsą
U,.'ZeJ"'>e .nfonnuj,. zołrue,.~ych, te podpisy popieroiqce
l"W -.J~ 111•łrW1 illodoć w Btur.ze lqc:miko SZtobu Wyborc;cgo w K.-'cach, pl. WolnoSet 2 (siech.ibo Zorzqc:kt Regionu),
p lł w ;odt""K:h od l do 20 OI'OJ: w punlttoch, kt6re dokoJiz.o.
·onme będą no dworcu I"KP, pny ul. Czornowskiej (obok Irina ,.Romoni•cQ"), pPiy pl. Walnoki róg Mldiewiem, przy ul. S!e-nkiewlno rOg Wesoi•I l no porten:.e dom \l towotowego "Szumen". No
llm:nie woje .... 6dztwo podpisy J:bierojq petnomomky l qcmi•o Sitobu w,botczego.
t.ą.c:nik Sz.\Obu Wrborcrego lecho Wo l~ sy - Bogdan Bor kowski

Za Cimoszewiczem
rodom.kim
wyborc:u
WlocWlr.ondydoto lewicy
pruycS.nto Rze~!:=;~~~~i":od:i:~~~~j~~Ó::r:7~~ c-;:
powstoły zespoły

W woj-Odrtw:.

m~rur

C~u-iuo.,

M

ur.zqd

IJ. 2S CzeiWCo 68, połój 72 (11 p!,.t.:v), • G«\j~ ul. J. Pihud·
sO.oego 47, połój 222. w ICozi&nic:och, ul. Porkowa 38 (bosz.to), w
lipJ<IIu ul. Portyz.oN.6w 1 pok. 14, w Pay1usu ul. W0f> 14 pok. 17,
w Slydlowcu ul. Metolowo 7, pok. 1 l w Zwoleniu, ul. Monkls.zli
(dworu:c: PKP). Pod l.,.mi od~U)ITii motno tolde kiei'O'NllĆ lormuloru po.
p:-jące kondydotuu; Włochim;eno CknoneWiCIO z.omieU'Cl.Oł\e: w
.T~le'' i ,.Słowie Wdu" 1. 13 l 14 bm.
(bk)

PSL przed wyboram i
\IIQOf'Oj w Klelcoch odbyło ~ norodo z prel.e1;omi t«~h
instancji PSL poświf14:-ono omówleniu progromu WOnn~o OlOl:
okreSleniu wdań ., lromponll• "yborczef aa pr~. W rtOro dtie ucreslnlaył l wke_.pr6Zes Nt:W PSl - Jon lomomld i. P..ogrom PSl 1!onowl plotlonnę p~Q lrondydoto no p rezyden-ta, RCM'IIono lortoszne. Powołany J!Oł1ol jut ~sobowy Wo.
}&wOd:lr.l Srtob Wyboray PSL, którym kieruje p~ N . A. Domogo lsltl.
W trokde dyskut.Ji podni.siono 111.ln. fPr<JWę budowy Mouaołe
urn Wol.lti l Męc:zer'uotwo Wli PoMłej w Mic:hniowie OłOZ pomnHla
Bortaszo G'owock.lego w Roclowlc:och.
No 1.0 lro ńc tenle podjęto Jednomyi lnq u<hw~ dotaogojqcq 114
try~tqplen lo miniitrów - ułon•ów PSl, z ttqdu Tadeuw.o Moza..
wiedlłego, co byłobr ltonsfttrenciq 111dtwoły lody Noaeln•J PSl
_ w t.prQwie pnejłcia da oporycjl
SD.

Dramat

DOKORCZZ.' U.'I Zlt STA. l
W cobotę wteaorem, l bm.
wracali plesze razem z. dzJe<:klem
z.
Maksymilianowa,
• gdzie odwleclWi ojca Andrzeja. Podcac drąi, a
wiodla
ot\41: . pnt!:z. las, donlo do k16tni. M~t.czyzna prawdopodobnie bil t.woJił
prz,.Jaci61~
pne1. c;\1' dtoc;~. Zmaltretowana upadla na brzecu Jasu.

DU

W

r.u.eM aan.ej l.łCWwoW:l
Czytelrulr.łw.

Mc:

NUMER 241

Z kraju i ze

gry

~o

IBJlYrn do asltac:JI; my jes\dmy od intormowaola: kt.o,
eo, ldPe l lriedy.
OnywlłCie w
ramach
upra""nJ('I'l
pratow)·Cb
mo~y. na usad:ue
płat·
'M&O
zJect'nła,
drukowat
wkładlc.i reklamują~ kand.y·

'l.. U

wo-

Jatrim,r

pncde WS1)'slkim dla N~h,
aie dla joJdtojDlwiek partii,
~
orientacji
pollt)'ez.nej.
K\.M kiedyj powiedtiaJ: jekll na....'et polityka
Jen
wu.yatldm, W. nie wuystko
Je-t poJH.yką. Mam nad:z.ieję
- nie straCimy cłowy.
J ADWIGA KAR OLCZAK
PS. Jest Ju1 pir:rwue pot.
lista podpis6w za
ka ndydatur" W. Cimosuwlez.a ukazala sit: bez omar:z.enla ,.reklama". Oclo!l:&enle podał radomdli 1 Jrlele<:kl WKW SdRP m sumę
'140 ty~ięr:y z.lotydl.
knięde:

największym

e Od wysłuchania u.torm.r:Jl
o ftl.41e prac clod pro~ktetn

\ł&awy o i;Qe.;;n*i
r~poa:(ła
WCD)Tajuoe obuody Rada M.J.
niaSnlw.
•
e Wypu U.U.lkt
mi~

plulatonuN • cuJtrownlsml do-

tyeqcy ce. lkupu
burai&:Ow.
Pmlad 5I C\lkrawaJ (.r.a 71 Jt1.

aUtl4CYC.bJ podpiqło jui pot'OZU-

mlenla cenowe :r: pnect.tawldelami rolnltów.
e Wneśnkwe ceny delallc:r:.
ne towarów i \alug koalump-

~J~b ~~nl?~~,iodpn!~r~

Wormuie GUS.
e Od wc.:r:oraj w pllnktaeh ban.
dlowyc:h Fabryki Samocbod6w
Malolltn1owycb w Biellku·Bia·
loej i w Tychach wstn:ymano
l")'nkowq
apruda:i
.. rialów
l~p",

e Jak Informuje Biuro Or·
pni:ucyjne pabylu dr Anatol!-

' Gaudeamus
n.e-zwy.

nledaleJUej prqsz.lołcl
kleledJe kolea:Jum ma :si~
1tat centrum nloę tylko ksl.taJc~cym, ale
ł
doUtonalqcym
naucz.ycieJI jęeykbw obcych.
Jat zachęta, ale ), jak prustro&w, ubrz.m•ly koócowe
alowa pnem6wlenla uda u .
ezelnl: . ldde.my de Eu.rep y,
ale Europa nie. ~W"C-bee 1 DaiUl
rouoawlać ,._ polik u ...
W

P<:ltiiiDill, 21 bln. W ~
wie, 23 bfO. ., Mieleu. n bm.
- w Rzeu-ie.
bm. w Lublinie, 28--310 bm. w Wa.nuwie
l 31 bm. w Torua•u..

a

e

zw.reię:r:c&ml

W:tTII.tQyml

W.)lbor6w do parlame-oU. kta·
jowycb (landlac6w) w 5 •a.
wych kralub :~~•i4:r:kowycb p
byłrJ
dlr:riełJa,~,.

krt'oie

NRD
Utdall
lkmokraei. CDU

będl.le
moda •,..tawtt pn:..
mlcrów n.4d4w krajów w Sak·
.oni!, Sak.onii-AIIhaleie, Mcll·
lemburcli l Tur,.ncil. J:dJie :r:oltala najlilnids". parUQ.

BOGUSŁAW

13 patdz!ernlka br. p0 raa
Z6 odbyla sfę inau;urncja roku :~kadcmlckiego w Puntde KonsuH.acyjnym krakowJ.kiej Aklldemll Ekonomiemej
w Kielcach. Ten najstarszy w
Kielcach o.łrodek akademicki, powolany staraniem Urzę
d ll Wojew&hkieco bziald
pnynlych ekonomis-tllw. ban·
kierów, meneclier6w handlu
l J)l'odukcJ! l fachowców dla
admlnlslracjl 1 samortądów.

DOK OJiiiCZł>~JE

Zlil: STA. l

Chcemy wyjśt 1 pronowoczartej .rO<Wny
ośwleUeniowr:IO, wy.
kor:r:ystUi.le Ul!óldy cospodarkl 1'11lkowej; produkować: nowor:zciole l odpowiednio tanio. Nie ukrywam, ie nasza
t.ytuacja }e5t trudna - barlr:rq jest popyt - mówJ d.Yrektor Wrona. - Spolec:r:eń
stwo ubożeje, tyrandol qw~dł
ldl.leś na toniee nanych potneb. A jesteśmy w prJC-

dukcją
~~tu

• Współpraca z samorządami •
nie spraw najw ażni ejszych

Wejście

Porzą dk owa~

w rytm

MORAWSKI

Żyrandol

dla bogatych
dednlu pr,..,..-atyzacjl - dodaje dyrektor. - Je:<tdmy w
atolym kontakcie u specja.
Ustami od prywatyucjl w radomskiej WSI l chcemy, aby

te

oper:~cJc:

pn.eprow01.d:r:lć

nnjlaCodnlej i Jnk najlepiej.
BARBA.U . KO~

pock\tMtOwyeh nonn PfCIW'O: gos·
podoruega, anod łinotl.sOwon:o
ilp. Stqd próby Woł:łowonta NOł-ódzłdej

odminlłtrocjl

pa~ł

.--ej jolto rerneclium no r0.1·
wklmnlo ptoblernów leiqcych w
gestli 10modzielnyeh podmiotó..,
~yeh (np. s.porów conowych w •kupie produlrtćw roi·
nyeh), interwencje w t.prowo-;h
d«<bnyr:h,
inc:ydeotolnych. No
UCifiŚCie, jest ich COfOt mn:ef.
to wydozieiom meryD}ocłnym UW oro1. wojewodla
ltonce-nwowonie się no wę:fo.
wych Z09Qdnieni<Kh r~i«lu.
Zor,.y nowej lonnuly tkiolo.
nlo sq wy!'Oi.ne, główne proce
będq zokoilcz:Ofle w najbliis.zych
tygodnior:h. A )ut to bordzo
walne prnd owelicJem w nowy
rot budtetoYty.
UmożSiowio

zapewne dowiedzieł 1ię ~
t.ię d.z.ieje z. Elibiet4. Kobieta Jui m. tyla. AndHej w.
odsudl ldlkaset melr6w da·
lej l powiedl .Ję na dnewie.
Śledztwo trwa.

(wg)

ltełiBiw iek
d

:z

metrów

wie...

Tebły białe

•dł-

4a&)' l ~-.z~~.".. Był

tndwy. Pae•lezioay :r:oollłal na
Oddllllial 'Neuroc.blrurJlczny WiJ-

Kto s:ę urodJ\1 16.X. jest amb:tny, somodzielny l bezinlere$0'Miy. C1&kojq go podrółe. mo ~luicję w kHtPIM'Ibr fłnans.o
wya Kobiety nle podlegojq męiuyznorn . Mogq byt dobrymi
u~omi, nie pow\nny procowol! w sluible zd.fowiO.
(Wg J. Sto rir· Dzllofibickiego)

pdd:demi.ka 'f'OCUI się :r: ~
trubuMęymi ~
JIOIDOrY w
Slu(ląu, Ił-Ił
bm. odbed&le
ll!'ans. w &a.eoc.lnie, a bm. w

.,Wiodoff!Qkr podały, fe preeydent no uchodfJ.łwie, Rytzotd
1god1JI sJo plldozoł wybrot~tt"'u w wyboroch
powszechnych prezydentowi RP lmygnio pnedwojenne/ wfodzy
ptezydencłlej. Rozmowy z p. Koczorows.im ptowodlil w
l~
Jprawi• Ulisław Nojder. On nie dUoło i z upowain/lłflio wlodz
państwowych. Maino JIO dornyJioć, l• teoRlawol wal• WołłsY
(bo no pewno ni1t wbrew niemu) i pomyli członl6w Komit~u
Obywote/tilego pny ler:hu Wo/ęs/tt, 'tóremu pru:wodnlczy.
Widać: olo, ie sq tudłle, .I:Jórym 1/ę wydajo, że Pafska lOsnę
lo we wueinlu 1939 rollu l leral budJI sit ztt stonu dlugolrwo.
lej hibernocjl, oby łontynuowoć za/ocio s~m pnerwOiłe. Toł.ie mniemania poprawio/q somopocziiCie, ole jednoe~ełaie prowodz ą do zolo/nowonro tycio ducho·..,ego narodu. Paeciei nle
moino wyc/Qł l wyrzucić 1 og61nonorodolłcgo l spol.ecmego
życia -45 bordzo woinych fo l.
Kto jcdnołc ł(wr 1/uz{tt, i• maino - Jego sprawo. Niech ;.eJ.
noł nie bietu si~ do polilyJIJ l ptz-odzenlo millonom ludd,

niedale:ko domu. AncltuJ W.
kobietę l poszedł
'
dz.leeidem do mieszkania. Po
pewnym cusie wr6ci1, aby

Twój ho roskop

Ja ~vow.a.cco w I oł5or,.
zamleru. •
w
aajbliDqn~
eUJie odbyć .eril:; spałka6 11&7·
eboterapeutycuycll w ~)'dl
miaAa.:b 11-ce kraju. J:i

ICoczOJowsłi,

1.0t1tawu

PS. Inicjały kobiety l męt
e:.y<lly ~taly .zrn!enl<ne. (kdJ
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OOKORCUNI!i ZE STIL l
atępuM do pracy a
kłym entu1.ja:unem.

świata

je-wódU.leeo SzpiLala
Zelpoloncco w Kicleecb., ,cd:r:le lekarze
nat,.c.Jmt.- pn;yUąpilł do operaeJL stwierdl.Ono niewielkie

krwu;ie-C..:o pxip.;~j~
CJyo6wk.owe.
P.ac.j(.QI: nic CMk:r•kal hol,..;ło
mokł. W młejlr:o~. c-aziC! ~:lt
tO.-IOJ.iofly, lcial ktU:L Codzlr..
Trwa walk• o ty~c cr..rva:o.
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TELEWIZJA e TELEWIZJA
l' llOO RAII l
8.811 .,ru.iełi dobry"
9.00 Wiadomołcl poranne
9.10 ,.Domowe p~lr.ole"
!1.35 .,Pny,łemne :~: po.iytec:z-

23.GUJęQitlrancuslti(1.)

IIJm"

9.5S ,,l)yn5.tia" -

prod.

a~rlal

USA

12..80 Muz:yU-Jalr.lło&lN?
1.30 ,_Najrtuazy l(r6d Muow·
aza-l'loclr... -fllmdok.
13.1)0 Cbemla - Wl-"nla cbe.
ml«ne w ~acb
13.30 Spotlr.aula :c JJI.e!'atur4 Knyaztot Karn.U naa,.łl.

'"'

14.05 Alto&Zlr:o1a -

Ukla.cl. po.

włokowy

Wlod:d~.

14.3:5 AIDS -

pobk>Jr:a~,

to

c:c. 4

aa-

l!'i 05 ,.Jedwabny ailak" {4) -

serial dok. prod. jap.

1:1.~ Prol(l'llln do~
16.00 \VlaclomojeJ

16.10 .. Video-top"
lb.SO Ola d!.l~d: ..Tik-T11k"
16.50 Kino .,Ttk-Taka": ,.Mi aia
Voal wypnnn po skarby"
17.15 .,Tt>!exlx:pN;-sa"

•

1.30 .. to mlr.ut"
17.4!1 hrtftty: .,Siu.f.yl! narodo-wi l dlorym 1\!&:lom" f1lm dok.
1.45 XII Mlc<izy!Uirodowy KOIIk\1.1'11 Planld.yctny lm. E'rv.
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•

}::~ ~~:~"!ło:J"Bajld
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~..55 .,Listy o eoą>odarclf''
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- .erla1 dok. prod. an,c.
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-fUm dok.
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&wp."
mlnlrttcm
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- oeria.l prod.

20.05 u~nartla''

PilOGBAM ll
8..55 Powitanie
7,00 CNN - Hudllne New1
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PaDOtama Dnia
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9.10 ,.,Santa Barbara"
JO.OO Re.tr.utmlaja obcad Sejmu

a.•
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16.00

~~~~ ~~·at;-m w
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...
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1
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MIN'.o Mazowue 1:0 10 .0),
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l ll Ił- S
l
l lt- 4
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5 1 U- 4
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5
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l
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Wzmocnienie

BardZo udAAle u.lnauru~a
J.y koleJaT druaohfOwy ~
ko.:r.J""-rk.i 8\....-u St&l'acbowice. Jak na racie, mają ll..ompltt
twyd.;lhV,
nie ma eo ukr:r•
wać, ie decyduJąc,- wpł) w n•
laką, a nie lnnq po5t.awc:: drutyny t mlaoł.a ,,.al.lrów" miały
transtery dwóch
zawod:~ia"k
r.mleekkh; łlł'Ay ~aylki'U' i
Uc-ny OPdnd. które betdzo
udanJe wp•owad.z:'ly sl~ óo aeapołu. Okatu}o s!c:;, to nie bylo 14 jedy:~c wm:.oculf'llle IkS-Dłuto

~mlętać

sport
mistrzami Polski!

»i~ no.-aŁJ ~tl•-••c-U trcerocna,.ae . . . . . . _.N)ł.IM h.ior he'"-lll'p Tawany•twa Molorow.,r:o l\0\ l JlfOW.4.d.ll w .__...,._hlu••
t:Ji 11:-ai.)' DaWI!'j •Wn..tw P•lllrl w ra,ł4adl •-••·lł'I'O'OO•l'• h.
W .,ed.ai~lę u.llo6nyla alę ..tataJa
diDl!a..-;. w
Słi!'..Ualr·
nac:b, ttera ,.tw;lt'rlldla· prymat kld«a-11 ,.- lt-j 4U•) Pi>•1e
t:pOtlu "' l"ł rek \l.. Sri to nie t)'llr:e ZIUCI'ł<'J' •ult('u, ale 1 li• .
hiul li dalany a••• pe"·•laDtl• w lutym klubo. Tym •i~l;u.- o~•
n•lll~t dla rnolrlf':rltlbt.iw, ,łl.k l ILiere"·aJ.-t• • /li.l~tba 1 "-.Pitłp•a•
C'ltJ4f'J'l'.h s KTM IP~ti\Priw. lhh:kl bo"lll'm ld1 pnyC'.byl~l l
bejaeid IIIub m .. l •l•r... wai w mlstn..-~"''f'łl.

Gdy KTM przeJmowal ak,·k

z Korony, nllr:t lll.e przypuna.ał, lt •tan bedzin tl..lr. u~
ny, Kielnallle acrornad:Uli
w
18 elimlnac}M:łi lllł7 plrl. l
pn.edzill BIOI Błcld:e 1421. Ta·

•y-

riw BecaiJIIia 1311 l lih.M
Kl~tlee ldt pkt. lndywld\l.ala.;e
mlllnel:n Po!Ki ~-.~ a,-.urll
Galłe('I'Slr:l INo'ri) w kiMW p,
:50 cero, .rebnJe meclale ou·zym•li: hwd "l~b""•kl (KKM)
w lrJ. 5I ccm. Art~tr U. (No-Yi) 12.5 ccm, bt"ltlto••- H11·
krt om-lt
(Nov.) 5I ccm.

:tbi(Jliew
s.ne.. aek (.KKM)
12!5 ccm.
B:r•urll.
AYCUI)I
{KKM) UiO ttm. Czwart)' był
~law Mimlłl

owł.JIS1.01Óct

(Nori) p.

~

Pi~e mie~ w ~p uji:ll:
Leaek Droeoaa (Novl) 50 cem,
Ma~d Sobkowski (Novi) p. 11l
ecm, łlÓ!Re
mle)'ea Piotr
KotJol (Novi) 125 ce:m, Robert
Więckowll)U (NovJ) p. 125 ttm,

Znów kibic e !
11.'\e ,.-pb&li llłę , ...."., ~
m«»-• ll warna•-.lul Gwardq •ilbne lliei~II'J Kor••Y·
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meu
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lrub.U ~acy luJtlte1
połu, ja.ko te od pi;;.!ltu w Starachowicad! prubywa Leku
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w ~aDlu z lulłlco-..-.ldnu akademlak.unl M]'W'.owa l Wallicmarowi C)·łl ulak•"l w prowadaniu zeopo.lu.. Ponad Z.metroWJ' JewJI[ien.IJ Szwlew,
lr:.:.6ry
oaota.mio s:t.lr.olil 11~1karkl w
K1)owie, 14 miedzy Innymi WY·
chOWłi\1."Cil StuJkiD)' ( ()sadca,ej,
Pned mectem z AZS Krak611f
u.!ąi,yl byi tylko na
jcdny'n
trenm,:u. :tea?Ołu. Na e1ekly ieeo pl'1lt'y..,. klubie łr•b• węc:
jł'S"Lt'Ze tt"W"bC: poeu:ltlt .
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Karetka transportowa?
- Od wielu ltat mUwl 11~ o reformie w .dutbi~ zdi'<\Wta - mówi aiar iun Ja Jit'lskJ , t.a!ll."pca
dyrekt'>fa <:i.J.
t~hnlcm\C:b W j~w6dzk ej Kolumny Tran~porlu Sanllftf'łl"lli:? w Rlodomlu. U nas ouutcułaby ona rnede wslyJI·
ki:n oęranln.t'nie nleracjonalneco wyk<'rzystywanla kar.•te'c. Mówi dę, ale jak dotqd niewiele s.ię 'Zmienia. Po prl'lrb ni" uanuje się t~o, co jest za dermo..,

NA=~~
::::~~od~~
slutby zdrnwla (w 1b.
60

l)lko 1,4 tys to lntc:wwcje w razie nagłych Wt'padk6w Cnp drogowych), ok.
33 tys. to W.:!zwanla ~··~·'·
w:.a do ch.-rych w dnmu. a
20 tys. - t:.w. trnnspt)flY
( ... ). (Dane te potwierdził dr
Pinlr Kowalski,
kif'rown\łt
działu pomocy dorafncj WSZ
w R::td?miul. Z cz~ro to wynika?
- Z~ stanu si ułby zdrowia.
Szplb.l radonuki ms t aki a-parat kot.l~nlckl - Inny, \\ lęe
ehM'y~b 1lę pn::nnu:l. Tu je _l
remftnl oddt.latu, lam braku·
Je ł ótek - mł." tr.ns~rt. ..
\•:ezwanla pogotowia do dGmów tyll>::'l nletdzdy wajd·t"\q d"$tAtccme uzasadnienie.
Lu::lzie d'ZWoolą na pq~otowr~.
r:by uniknąć np. kolejek w
pn:;ehodniach, nav.et w n'Zie r.!,.~r .fnych 'Z:!Chor.lwań.
rolę.u)

Oli; w~n·k. 16 paiddernl·
lc.1 1~9ł r. l rnieni'Dy Flor~nty·
11.~. 1\Hlbrnłe. ~r: o 1 Gawii.. o;;toń
n· w,ebod rl 11 ~~:o~t. 6.0!, uen.,·•~
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Telefonowali
do nas
1\1 nkllm
t .. ;)w

Tlł

w

tei:.

r,

-1~
U·'l'~

~~:f~~··!:;~ml!i~ kX~~~lccl!
J·rtL

lcnot

I.Jo<.>wh.'dzlllam ale

t.- ro;J,Wf ulic tH;d4 zmienione-,
&j,-._ tt•łallzołll
mieP,klm nle

:':o~~"''T~:J•_!,C::'~!:i~~ ·
ltiiUlkllb
11

prlY ul.

'kl.ł'lli_
Ił!· ,
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pn::y ul. Fornalskiej,
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Skorupki.

uio pstaJ4c mnie o ulaust•uowll fi~; kdr.ocześnle

lk ,_..,11 orl)'11P01'1'.YI mi

kl~po

tu -

tml:tny w dowodzi(' l ln-

r-..v.:h

dolt·tm:::-ntocłl

ilP

Mi\ RI .\ U.

lUd••n, "'· (,knru:o)

po.:oJtt'llll
dwtl
No!e!u prZII·
:te i 111c;• ~~:Ofto1tie
m11 pozbawieni,
Wlnfciciele
wymóu1ili ju! tokale
Tocz(!
się bo,e o wusokość czunuów.
Ponieu>t~ż l\o11del rubomf nie
prZ\InOSi krociow~h ZIISków,
1rtcbau:em po dorsze i łledzfe
trzC"ba bt;dzic jcbłzfć nn Wvk'1ku

7.

sklepu z

puHcznć.

T1łbomi.

-

Jak ulem nndrlt 'lk·

prawhłlowo~dornT

PM.a lep;:q o;gzniurcj~
l t«hnlcm;rm wyposatenl~m
tzw. bla'cj slu.tby rorowia.
pozostaje racjor::1lne g:JSpcdarawanie tBbor':-rcl. PI'Wllą nadzieje, te to się pcpra\1-i, m'lże pn:ynlclć <'dplatnołć
·a
-

::r~~te?'o~:l j:!~~}:U~~·
funduue na dzil!nlno~ z kasy wojtwódzldej., n :npit;.;le
lub prz-ychodnie

O sprawach miasta
w SdRP
DzisiaJ. od 14 do 16,
w sledz. b\ e SdRP w Radomiu
pny ul. 23 C'Zerwca 68, w
pokoju nr 77,
przyjmować

P1rn11!~kld

(m:adl

Zani m d u t ra o

d ojdt.lr.~

ri;~:oS;I~~~~h :?r:;!.~

wie konlccm-ośd nkupu, w
przyszlym roku, 120 karetek.
Sytuacja staje! się bnvdem p-l·
watnn - łredni w!ek na~Z)·ch
samochodów wynosi blisko 4
lata. Na raxle remontujemy
je i S.ll )enue sprav.-n~
RoZm.a\\·b1

nlew Załor~kl - radny Rady MiejskieJ, wybrany z li·
sty Forum Wyborn~go ,.Rndom!anle dla Radomia''. ·w
gocbinach dyturu moill:l zgła
szać uwagi l opinie
o problemach funkcJonowania mla.Ma i tycia jego mleszkońc6w.
Nr te1. 43ł·77.

,m
_•_•>

·Lwowianie
prezentują
W Muzcum Okręgowym w
Radomiu ezvrnta jest wv•tnUXJ wJpólczeJn.ego nuatontwct
artvstów :e Lwowo.. E'klpoz~ja jest e[elclem WIJ)ÓlJWacv radomskieJ placówki
z
Lwowalcq Galeriq Obrazów· i
tllctualnłe toe Lwowie
obejrzct mot11a rnalantwo JerzeDO NowoJielsklego, k lóre uprzedftio pok4:yw41'1C bvlo w
Radomiu.
Obec-na wvstawa grQ9r.ad~:
bliJko 100 PTQI' arłUJIÓ\C M.!n~l\ •.:k61 f pokole!\. Nn zdję
ciu: obraz \Vl.ODZI U l ERZA

*

no

poja1oilo

. * bestsellerem
.

Wudawnk-:vm

;cu ,_A/Jabf"l" Je1zego UrbaIUZ. W kliell«''lliacl\ moźna go
kupić z.o 211 tus. zł
w klo,_

kM1l , Rurhu" za Z3 1111.

. * .

Autobulli MPK

-

- W wojew6d'llwle mnmy
318 poja'ld6w Cna pla.r.ownne.
325). Zutywają s\~; szybko w ciągu mics\l'jc:a prtcmlt!r'Z1·
ją {ra'Zem) ok. l mln km. PowinnJ~my Je W)'mlcnlat: co to
lal. Za'em na rok trzeba by
kupować ok. 60 nowych. Przy
szczupłym budtccle 1tat: n.u
na 15 (Ukup:one w styttnlu
br.). Właśnie
sklerowallłmy

~~:_:~~-'""_w_•_n_Y'_" z_"_'•_·_ _ _ _ _ _ _ _

Mamv ,.pod rękq'' broUI(Ir
f piwo. stomtqd ITudu.!wfodcz!łł. W
sklepach
Ji~ notomittst o wiele QOTS.te - lódzJ:ie.
WCT('Cki

dtt'towym dnl.ac}e traf!ałyby do tych u:l:ytkownlk6w
l odpłatnie korzystaliby oni
z nauych usłuc, Myłlę, :te
wtedy ostro:l:nieJ dyaponowano by samochodamt (Nieofic}aln'e - wiemy, te r ot.mowy na temat WJ)I'owadzcnta
takie-go sy.temu, od noweJO
r Qku, odbywajq ale na ucze.
blu mlnlłterlalnym).

oh•~
..."~"·'n..t----•••w•.•sz•c•Z•E•PA•~-·-KI

-brzco.!ł-

oaleo:llu

nU:wlł

Spacerkiem
po m ie ś ci e

To tet ma przycyny - kl~p
ska organizacja zwykł ych 1ekankich wizy;, domowych.
Do l!bsurdalnych pnyczy'l
wyja'Zdłiw karete'< nale-ty np.
wlelokllometrow~
dowotenle
chorych do sanatrrr\Ow. Gdy.
by za; nasze pojazdy byty wykorzr•tywane tylko do nlg'ych wypsdk6w
mog!oby
ich być zrncmie mnl~j.

"""""' '
ct.ą w
roz.liczeniaeh.
Jeśli
.:.ailby~my sic zakładem bu-

ubarwiono

T('kJnmnm( Jfld11n z 11icl\ gło
si .. Anon~ - ()91os:enfa bafJlolnc", .'\ ;ednnk •l~ opltlct
(mad)

SKOSARENK I .
.,C.:erWOI'ło
Orodzka kopalni""·
(bk)

Fot A.

Zuchowt~kl

mo

'

~

..
.,
...
Bo

•r
.,;,

[l

U rz ęd ujący czł ~ nkow1 e

ZM

7.~l'Ł.Id
M:a!Otil
zruunony
je 1 tio załatNranla w tr)·bic
p!tny111 Ct)raz więcej !praw
wvon:o-;aj:1c~·ch wueśnieJ
de.,. ,j•. l'ralctyka wykazu;e. !t
a o :'ll('tll ~ nb e z nimi · do.
łHhCl.ćl• r...rradl.ić prezydent l
d w•Kł'i
w<cepreeyden:6w.
&'\'lol<-zt:ut teuz.. cdy przyszlo
m ••1 z.awterat: nowe umowy
d"~)·cz.ącc w~·najmu lokali jak
l u~ta!enia now)ch opla!. co

ł•rzed

l lis topada

Od r:.1na do pó~nych
pqmludnlowych trwają
•
pn.f rc'll:mcie ul.
•w·krCĄ.I&. Na odcinku
wr tf•llltl1 •J po~z:orzon!>

godz.'..'1
prnLima.
od ul.
Ul.:lCZ.-

odb)·wa
rol:mÓw
stren ·ła

i

s:ę

właśn .e

podczas
zaintere,owanych
przed~tawic!e\J mla-

utytkąwn\k6w.

Podc~~

O.łlotnieJ
Radąm!a

fe.-jl fi'd
prezydent
WoJdech
Cęsla k zwrócll się
do radnych z propozycją Utlrudnicnia na etncre UM dwóch
czlonków Zarządu Miasta. Rada prz.ychylila de;: do wnio~
ku. Urzędujqcym! cz.l"'łlkaml
Z!\t w>tall K nysdor GaJews ki 1 M aciej Kr yahiskl.
(as)
nie Ji!uln!ę, wylano a ran.
Wcwraj ~lą polow~ uOICl ujmował
walec utv.·ardlajqcy
n::rwieuchn;~:. Powodov.·s.Jo to
v1acuo~ ucią!l!wołcr ruchu na
l)·m odc:nku. Niemniej jcd; nak prace remontowe. rozpo, cutt. z. takim rounachem. muiZ..1 być kOOt)11UOWll.ne l za.
k.-,ńc;wue do l listopada.
W
dni u Swi4;to. Zmarłych, a tukte w PtlPnedzaJącym ty&od-

d~,u·cJ"~~~::aod:ie ~~;:~o~;J
\l:!r<.~dn!eli.

(rnad t

!l'iedlowy Klub .Kwad·
rat" p r zy ul CnybawskleJ 16 w R1domlu cd
dawna przycln~a dzicel, mlodzlct l domslych do swokh
sa l To sprawa atr<~kcyjnt"j
działa lnołel
plnc6v.•kl. kier owanej pn:e'Z Ma r ka Mlnd u·
suw•k.i ego. l o:o klub rozpoczyna nowy
sez.l'n artysl)·ct.ny. Co ciC":taw2go cze-

O

Wstąp

H bm. w godz 15-19. 811 ~1
- 2tys.zl.
18 b1n. o godt. 17 spotkajq
st~ wszyscy chcący nauczy~
sil! tańc'Zyć Właśnie wtedy
odbędzie się inauguracja l<u r !6w tańca,
podstawow.:!go,
młodz.ldowc&:o
l dy•kot ekoWCfto. A co dla
starnych'!
l ł b m. o godz. 16.30 lnau;uruje dt.lałalno~ć Klu b Senio·

do "Kwadratu"

ka •talych l nowych sympatyków "Kwadra~u"7

r a. Od zeiZies(<> roku Jest t;.ztaj Uniwersytet Zlntcao Wh•ku. Przewidziane S:\ lnteresuZ3cwljmy od najmlc.dszych · jqce prclek('je l wykłady. A
Maluchy, 1tanZ!!.kl, a takie
wnyscy mllo~.,\cy hntast.·ich rodzice w każdą nled:rleki spotykać 1ię JY.:dą w KluJę miesiąca Cr,róc1 picrwn~j)
bie &l!lai nlk6 w
F;~.ntad,-ki.
będq •!ę motJI:v OOw!ć na dysW planie - m.ln flln1y sclenkute..:c ,.Mini-Disco" To :ma- ce Clction. A co dla miloś'li
czy - dzieci piąsaJ"ł. a r·>·
ków p las tyki'! Czeka na nich
dzice oglĄdaJą w tym cz:~- gslo!rla utukl
,. Pr a>sl u k ą t",
sJe atrakcrJne filmy na wiWystarczy przypmnnlet. te w
deo, b.1d:t: piJą kawę w ka·
rnku ubiegłym preumtowaly
wlorence. Pierwsza impreza
tu t aj swe prace t adomlan•
tl'go typu Ju:t: w nJed'Zielę,
k::t, J olanta Jaa:t rz.ęln k.- oraz

http://sbc.wbp.kielce.pl

Komunikat
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GDZIE, KIEDY? ,

sport
W

s krócie

W Ble, anu,...i<) u. w ł.TIO -.owy
~Ofl

w k olarst w 'e p ndajow ym. W J-dn•o w,rCh u:.,.?doll.(·b
o ~rnorlal WleWl wa J anHrull
;.dgali 1iq mul n•Jit'pal uwodnl<:f
w t ej apeejalnoi<:i. Dominowall

sport

Motocykliści

W.~~ny~Y[!;!Y,.c:rl.:u('~.el;j~~
seniOl'ów zwyci~ialf Hych oraz KdnytikJ (Radlica w 111)bot.ę by ł tneei), uł d r6d juniorów Gil z POM Strulee
Krajefu:kie.

W klasie

okręgowej

KIELCE
Sparta - Di~kltni U l:f (1:2),
AKS Bulko - Ruch 0:0, Fiaskowianka Góraik 2:1 (0:0),
Stl~[XX"ków KSW ll U , Hdman Spartek~
1 :2 U:l).
Pauzowal Naprzód.
·
L Płukawlaaka
11 15- l
!. Naprrill
11 11-U:
l. AKS BU5h
l 11- i
4.. ue~.-.a
1 u-n
5. KSZO Jl '
l 11-14
ł.IUtkilal

n

7 lt-U
7
ł- S

7.llaełt.

l. S11arta

t.

e

TELEWIZJA

20.55 "Lisly o fotipOdarce"
21.25 "Walka o demokrację" ('1')
- lłe'tlal dok. prod. anr.
22.25 ..Eplwd ..: t.yela artyctlr.I"
- r\Jm dok.
22.50 Wiadoiiłlllici wieaorne

Mtl~ta..:yn .,Rinc"
J~;: tyk franeuakl (lJ
PllOOllAM l l
li.S$ Perwitanie
7.00 CNN - Headllne News
7.15 Macaz:rn telewiJ:ti iniadanlowej
8.00 Panorama Dnia
8.10 .,Ulica Sezamkowa"
9.10 .,Santa Barbara"
10,00 Retransmillja obrad Sejmu
15.00 Procram dnia
15.~ .,Ulte.l Snamkowa"
16.00 •.Kontakt tv'' w kon-

23.05
23.50

t.Blu:ie ze światem
17.00 "Woody Allen: mr Manhattan"- film doM:.
16.00 Proer•m lokalny
18.30 Modlitwa
wienoma
lt
s~~eyrum łw. Jadwill
18.50 ,.007"
l!l.:w.l J~;"l!yk angielski {31)
20.00 •. Dla K arolb.y" - reportoł

!!0.25 •• Moje

ksi~iki''-

Kobyllńs'Q

w n

w

St.ymon

21.00 "Wywiady Ireny D>...i~
.Wo"
21.30 Panorama D.lla
21.45 SpOrt
Wooriy
AHena:
21.55 Filmy
..Seb JlOCy letniej·• - film
fab. prod. USA
23.25 .. Teatr.
~zyll
łwial"
23..55 •• W cz.nie ko!'llr.uuu o
konlr.ur.-c"
0.20 Ko~t.al"l! dnia
0.2::0 CliiN - Headline News

kt

~g~ r---------------=:~~~==~~:_.
~. < •
~akqp

łffmWmO

1

lntem

akce s

wi~tc

. allci!

Redgiltor •u1ue1n, - Jadwiga ttorolctok.
Adre1 re.dokcji: 25.953 Itielce 12, '"' ·
nontowa 111 , .. L Targowo liS. Telefony:
redaktor naczełn, ł24 - 10; rostępca •e•

~72-!15; dlio~~k~:~~ic;:~;~~~e~;2. ;:: ::~. ,:~~;~~;j~

tCje 1 •al miiJiki i infonnacji 443 - 45, sportu 487-42', dtial ląunałcl
JbU
uyteł nikami 147- 25; redakcjo nocna 520-36. 502·-U. Biuro
l - l'J
loszeńUS-58.
c 't\• ~AKCJA W RADOM IU: 26-f:OO Ra dom, ul. Sło•Qt~iego 1,
•dra•
•Onw 237· 36, 290·64,
· sln~ski' - Anno łf roaricd.a, rec:!. dt:pcs~ _ Cuary

l

SlĄp•u· k•w

lł.

Giroilr.

11.

SINir1ał:u

13-14

S 11-ll

5 t-U
l
5
1-ZI
>lADOH
Grupa I : 131uk ~rluh
0:0, On:e! Wien..biea Radomia«: li 2:1 (1:0), Pilic:a Nowe
M.i..W - Muo...·ne 1:0 (0 ;0),
Pilic& Warka Pilica Bial.r
bne&i - przelorioDy na 4.XJ.
LPilira N. M.
l 11 li-S
%.0rr:d
'
, 12-4
l. Ra•amlak O
5
7 11- 4
4.PUi~ B.
5 l 1t-&
5. Pilln. W,
5
4 1--1
ł. Gulada
li
4
l-li
1. Mar.owne
5
% S-li
S. BIMk
ł
l
1-:t
Gru~
U: Zwolenilllllka -

l.

1.

Zwałt»iaaka

li
t
1

r ..riłln.lta

L Wida

5

s- 1
5--!5

Nłe

Wzmocnienie

ly kolejny drucolicawy ~ron
kony'lr.arlr.!; Staro sta-racbowl~. Jak na r!Wc, maJlit komplet
zwydf!ll{w,
nlo m~ co ull.ry1\·at, ie d~ydujący wpływ na
laklł, a nie innlll postaw.;: druiYilY z mi~a .,slarów" miały
t randery dwóeb
z:.awodnlczclt
rad:tiecltid:t; Eleny Sa7lkhay l
El r a y <k•do:ej, k~re bardr.o
udanie wprowad~ły •i<e do Jle$:połu . Okazuje ~~~~. te llie bylo to jedyne wziDOClliWlie-.
Dłuco pamiętać

bltd11 m.ra.-

~=;~, lr.~~:l.oot 1~i~~
Pillcy

l!tw:ganbQWtiiO

z

=~~c~=~cAc,
~'::~o~~~
boJu ;jeszcrt tu nie
Nic
wtęe

prud

&.iódmc - Stymon Buc-aj fNt>vi) 12:1 ccm, Zbigniew f.l••l"'-<k
(NoviJ p. 2$0 ttm, O.me - 1 ,a.
....eł P:etnak (NoviJ 250 Cc•n,

dtiewi,te

s we.k

Aę
."·usu wsll~

Mołe.~da O'ło·
Zicl1•1Słl.l

Wyniki ~Mnich dm.ii<lliiC}i;
50 ccm. Sobol.a. - l. P. Wh,..,,.
kowskl.

%.

J&cOBIIiiW

Chetka

(KKM). 3. L. Oracon. nledJada
1. Wi~;:ckowski. 2. Chl'd:o,
3. OI"'fOU. 125 ccm. Sotx.La 2. Sz.cxepeoR, •· Lb, nled;:c;ela - l. &.cu~eir. por,&tl I:::S
ccm. Sobota. -

4.

J~ne-usz

Ot-- 2. R.
3. DN:ela.
5. Aucusty>~,

rela (Novi),

n!ed:r.l~la

Wlęckowsltl

(Novf).

250 ccm,

.ooota -

6. Picłru.k, niedzieła 4. Aueustyli, l. Pit:tru.k. Ponl!d 250
Sobot• l n;Nzicla l.
Gancewslr.J. 2. Mintai. 4. Zlr-

«m.

llńsk:l.

kibice!

pap;...! (

Paweł

"l) p. 12:1 cc:.m, PioV
(Novi) p. 2:iO CCM.

Pam!ęt•k 1:0
dobru kibicr p,ł.k.arscy w KitiC~Kh,
tdJ' W.Ył'fc:pow• l w Koronif'.
a pól.nlej w Bł~kitnych. O:it.atnlo pojawił się w :eiPOIe Ic:oopolu~. DwlkO<r.y. :"fletni Bo r14law Wyro;;ł:).lr
win rnlrazlr.a nadal w Kidcaeb, dt1oa nu:y w tygodniu
dojetd.l.a na trenir.cl doDwikó.z l na mecr.e swe] druiyoy.
- Jf'~·h' m k•l..C'•m P"-lrub.
n y, jeill a llcr piii,M ai'llie l

.,..

w mresu s
Owardi4 pilkarae kidll'll.lej Kar•n:r.
Nil"sttły, d•
lr..ił1JIIkid far.my
futballsttłw da.:~r•iU s i( takie
lrb li ib~ lak
pOIIllarmewal
au 4 y&pas ytor .MJ'K. w Jtlr lu.ch, w alrdsidne pne<lpa1ud·
nie •aaaierawle w iiilt•-c"srrwauyrh naUkach jad'tcYc:oh n.a
m ee.s aut•bWif'm Unii nr 4 u·
e hoo--.·ywall Jlę • ·at&.rzal t, poeięll t ri sit cbełlia.
K•mu pe·
t rubni tary kibice'

A on wciąż era ...

pc:iu, jako :i:e od pl:;~lr.u w Sta·
prubywa takie
rndl!iecki szlcolen:owlce, który
w &potkanJu z krakow.;ic:im.J akademiC%kalui uystowa l \\'•Id emara-.\ Cybala ka wt w prowadreniu respołu. Po.nad 2-melrowy J eft'&'ien!J Sntnv,
który
08Uoe.nJo sr.kolll koszykarki w
łCjow~. MI mlędz.y innyml wychowawca S:mlll.iny l Osadcz.t'j.
Pr-wd meczem r. AZS Kraków
zd~~ti,Ył być tylko na
jednym
lre,-ungu zespołu. Na ef~kty Je-co prucy w klubie ł.netla więc
jeszcze trodu~ ~af:.

pomlma •leku, )f'dem
w
5la.aie ..-m4c: zrspolawi. Gramy a mif:~c:e w nałoi"'' "·
rdyi tylke talr.łe. w pKo,rwsr.ej trÓj('e I(WU&IItUj,. JOl i ·
k a r:zom \1. )'plalę pr emiJ u.
n1rne. Zan~i eb;,.,..,,.,,....
eus ft·yplacić pe 1M ł:fll. u
punki 4• vaolrl•l• db •'ałllj
dr•i:rny.
Nic tylko "'~ PIIOa ~Cl-)'1:
dobrł'~O ..:drDwla ł '\:: ... -. •. ych
wy•t~pów. urówno f>.', .•.r-o.w:l jak l jero druiyolł' Jnh
to dobru
m~ botate.:o
(ara)

~••.RJtemecy.

rachowłcach

Bal'dut udanie zAinaururowa-

cowej

Gdy KTM pnejtnowal Rk.:k
z Korony. rukt nie pnyp1.1Uc:~ l, li llart bedUe tak udany. Kielcunie ..:cromadtlli w
10 eliminacjach lti91 pkt. l wyprzedz.il.i BKil J:SJe llkt 1422, TuTłw Becatyllis.
1301 i KKU
Kil"iee ll91 pkt. lndywldualn:e
ml.strz.em Polllkl .witał Rynar d
Ganc~tWllkl {Novi) w tiule p.
:SO cem, srebrne med.ale ol.nymall: PawH Wlęckcwskl (KKM)
w Id. 50 ceru, Artur Llll (Novi) 125 oem , brąwwe Hab ett D'l:ia-lr.
{Nov1) 50 ecm,
:tbica.iew
S.oepaa rk (KKM)
12.5 c:cm.
Hy5u. rd
Au.uslya
(.KKM) 250 ecm. Czwarty był
!'!~law MisziaJ (Novi) p. 250

ZnóąJ

7- l

l
t

Od p ler•...,J di•hncji trreor~..:neco stn•• -łal.')kli!id Kle-·
l(elli~c• Te"'anyat"-a Matera•·.. ca NO'' l prewa4•łll w lo.IU)I olt.a·
rjł 4rllłynawd mlstn-.-iw Palsld w raj<i~U:b .__.tfo~-""'-t-łl.
W lllf:.Uelę ukeilr:syla a.l(l ""tatnla tliml~ja
w
8l.-wtla~Y·
naeb, kt,ra pet~ lerdzl l a prymat
tldrn• w ~d d :!llł'ntl,nie
~rla w lłto raku. Dy l la aie tylka 11lan!lry suk.,.,., a le J d .. b!uł ddalacay na•·• pewobDC"Ca w łvt,-m klvllu. rym wlękae ltinanlc dla Jł>OI~y~tidt>w. Ja k l ll.iereYrnlctwa Uvba 1 •~>p01p.ra ·
uj~ycb s KTM .fpaDHr,w, lh.lękl ba--. l~m k-.b pn~dtyhl"-J l
hoj~M>Wi kluk ID<ił:ł ~larc.a--.·ał w mb;tn~ w ... ll.

Piąte mlej5ce. w MP z.a,k-li:
Lenek Droc~ {Novi) 50 cc:m,
Maeiej Sobkowalr..i {Novl) p. 12:i
ccm. uósle
miejsca- PiO:.r
Ka&ioł {Novi) 12S ttm. Robert
Więck0W11ki (Novi) p. 125 c:em,

&.ydłowiaMa 0:1 10:1}. Wisła
- KOOenice 0 :4 (8:3), Plon Powi$1Mka 1:0 (0;0), Procb Połonia 1:1 (0:0). Mecz z.alecly
Zwo~anka Kot:leniee 0:0,
t.Pieo
li 12 J4-1
%.Sa:ydla--.·i-ka
ł
11 ll-1
s. Praell
1
7 te-a
4. Kade•łee
5
li
7-5
5. Pak.U.
s
s
1-1

KTM Novi

mistrzami Polski!

k:.;.:ar.:e z nowo utworJ.QDej a-

•nar;orslo:lej crupy (zo rcanl:w wauej na w~ór nwodowyeb grup
przda)owycbl Ołr.e-rama-lliua.,
w ktOreJ kica .Se miedzy łn-

.

p·łk

l

k l
ars .a ea a

w Bl.ałobrzenach
6

Sai:z<·'"'

Arkadili.U: Sll• •i~,-. NafW'i(0

:,j.~r·e,.=~JÓ~ ~.:.Ud:

m{C"r•

Ladoł,

=:

k~ry

:u'~.~ l~~ę

udow<M.Inll.

~~: ~

gołciło.
tu najwaini<tj,z:y adnotujm,., -..c
dziwnego, te na
dl~,.~go
:twyeięiyli
cose1e ..: Wan:a•y
rozpooczec:em
Jn.p~y l.ooej r. .. arna.,.icll dz.ieonl· 8:2, de-cyd.ujljceso tała .t'T~Ia
wokó ł OObka b)l) u- kany. W
Utiple pn~ ...acaonej ic,c r. o:utu lr.lttłK'ł:O. C~~

mie~a

k~·

r~:z ~~~~~'to N:::J"K~~~:

W 110'='otę PBira vnierzyl.:l. ,;c;
..: l!CIIpolem w..-uawsk:ej L fl!li ,
która po:yjechala do O;alobneg(n~· jatynie bel! ic:adrowtcz6w,
pr&y(olowuJIIcych się do mee;r;u
:t Angl:k:uni. Jak mot!la bJ' IO
OCKkiwa~. Ql/e}loowl nie ~~~Olital! rywalom ł uleall 0 .4 o:!).
Bramk! dla wa.<s.'lw;an r.cEłlJili:_ Cysle 2, Ku;plu i ł..1.tk " .
Nwdzlł'lny n;e\'r.
dnz.·l ~:ę
jeszr~e whtk:a:ym z::.'"''t·rtaow;;nietn. Z~pćł oldboyów z E!'alo"buecQw a.IAULj! n&pn€<-;y,;ł(g
druzT(Ij PC F'llłolih1ar,
zl~

llliern Glil'jlll ieca WyJ::.lłpJIJ m1~
dzy lnaymi s~rE!'Uirl! eeneralny
P'ŁP~. Marl"lt l'łl'tnt.nka (N'II'I:
niiS.I naftpuy aTbiłer. Mirh a l
l.JaUdcwt.-•, a t&lri:e spor:.Owl
d7Jen!likarr.e •,,P lid
Nt>tnej'',
•• ~Nldaru
Ml00yd1". .,Prugi11du Sp(N"·""'''"&o". radia l Iekw ...:jt. Było co oalądal:. ja'.:•
że «'lpGl m~jM'Gv.ycb
t.-ki;e
nanp.!kc\lo:ny byl zo:ao;ym! pJl:a·l~m .. G•al
w nim 1Uh;,d y
• •
l1 ;av oor-:cy Rl4"_.
',·"l<a

*''

l\ł- 1 •·łlw

<:;tr..:rmJ~kt.

\H .. ,i:;:.i~i.-Ja Jtlłdru,ie,..~tl ot;u

http://sbc.wbp.kielce.pl

ri:;

tt:.i!~~i'~~~~~~kk.'!;!:,

l•t

Ka.-. ... 1\kl

c!l<~t:I'L

JWDVn<.i~i·

L; 2;1.
Tę ""'~ialll ~""!l a.
bawę. w
pr"11JOID\11411~ kt~

rej :uranceiQwfiO su: ..,,ł:ln
CUI.Ych.
Co.:ał.oa.y. uJ.: •.,,..
Cl)•lo W§pb!ue Qł:n,sko.
~Jowa
umanla nald'l lłę
pr~hiY•In
dawcom o:u SJX'o.~Oln; Kn·
ka"'l łlłuhJkldrmu
J,.u. IDM
'rnu•"''· "'kd•"·"wi bor.l>at!łl~"'lna•l
łl.n.Jn.• ,..wl

ap:lł.

M'tlllii"L

D. \\"11 W

f

,

P

ddzi.t•rtlllt b~-1 ('(.!. d;aw•
na nuesiąe~m -»J:•;u:d-

nr-k.,

Pn~rpomll'laly

\ym hula ulic1.ne i

eje
kój

pras~....-P

C1yl.b)'

onuędza~?
łlawa

o

publik~·

Teraz cis.z'l:. sp·,.
ludzie pr:zesta'l
- pytam Stani·

Ch JjiU,t'kiq•

d)Tłkł·•·

ra Odd;:błu PKO. B.::t~k
stw· wy w Skari:>~k._

Pań•

dflda~, te wyaoko~~
orrocantow.~nl• u <~tala ctontraPKO, a ni" pt'U:ezeg6łne

dz:ieUł

tylko 2 patynek na
budownictwo lndtwldualnc.

oddziały

,.Żoliborz"

Modne jest natomi; st kre-dytowanie tz:w. dz:lalalno!cl'
toapodarezej
drobnych fZ"·
mieślnik6w. handlu r6wnld
obwotn~o.
zatnterelowanJ
mogą otrzymać od 10 do 20
mln zł kredytu, pod warun·
kiem, te mają Zt'zwolenle na
olrr~looą d:dałalnolć goapod:arttą, a otrzymany kr~yt
111-ykon:ystają na ten cel. Jak
•ię okuuje jnt sporo chl:f·
nycb na te Jaedyty. Ich wy.
płaty roz:pocz~to w kotku Up.
ca br., a do lej pory przy-z.
mmo jui 712 mln :zł.

w Starachowicach

Tu m•u14:
L'\

Tu dy~.;rc.(a : ,,. atobóle preZC'I NBP Władyaław Baka,
poinformował w ,.Wl:adomo-1·
ciach",
te
oprocento\\-an ;e
wkład'łw

O'~~dno.łclo'Vych

w:uoJ:o.
- N:e podoWt~t'l - llly~o::~
w Odp:J\~r~e:b.i - L,idzil' osz.l t., duio. Tempn
pnyr01.1u onc~nol:d }t"sl
wysokie. PCd;Pernik jest ta'·

ezęchaju

te

to, GDZIE, KIEDY?
Utił wterd:, IG pdd:dt'rnlka l!tto r. lml('tdny fo'lorentyPT, Aml,rcaii':(O 1 Gawła_ Sloń
t'e w•ehodtl o ~:oda. G.O!, uehii~I-UUl.

Złote
"'

-~·

gody

Ur•~ .~
llO'.Iłlit,.,lot.

z

Mtft,:\.ib.l .)w &:n,

,·.·)
!ę
Cy'9.·:
.:o w
p: "'"'0~0 1:.1
,

lltó::-r.y

W

twl-~11.1• aałifo:U!m p-zch!l ~
ta: ,,. !,_ J l:tJ :·- S\aa~ł•·
' " 1 \\h1h~l~w Gn:hA.U0\\1~.
w .. "·,. t "'t~faa ,,,.,u-ullo\•1 ...

t

J.;,~-h

'-l ,u~:

C~lo•o\\il')

1.1 v.

r S• ,."
"' c- .. J•oin;r. l
J;,c.-r \\ur1Lo ... 1.. : K· ·- oa!tl w.· 1 <Wc..·r..i, we •

p!-;.,.0):)

IL31r.1 l p:-;a•,••lt.'u:nL

W\l'"pr.;IIO";)~akZ"-:1

.a

!>t

1 fi.:niłlJ'

ttlul)'"'~-•

z.,

,, "•l•

,".I.)C',.u,.

R•d:r
Jtny 113.

-

\\.t ~l

J·~

o.·.·~

hit.

;n

p.li)'e.c

_-h,,co;ł'tnl

-~tl<:we

p

d!'l'"'7•

(f'U.)

,.Radoskór"
dik\'Vidowany
I1~11Ch dtlalalMici
Zrklady P~-:my1łU
Skol"l!a··•i·· .Rl:':-iilcór'' ~!ikwi•
...- S!a~

p J [J-UU
a.-_:,.:-r,~lt:·c:

óow1ły _.ICrp f\nLl"Y
r. ' ·"'·~•'"h p~I<Jł11ny

~ rtt-n•lt

Dl

O)'IJ

przy ul.

ł). C'<ty~ p>i;ly\ttllWI-·
ta
d~~Y~I!
f'n.,de

wstylkll:i,·t

n-l n~n.. owie

apadk:em pop_vtu
pomitDo obolU-nil

Złodzieje

mles:ąc:em

Skartyski OddTltil PKO flb·
to miasto oraz grni·
nt,: Blltyn, a. ll!,kte miasto l
rmlnę Sucht>d'll6w
Pnyro:.t
ouaędr:o~d na lr.onler wru ł.
n la br., w siO'IunJru d "
31
s-rndnla 1989 r., wynl6!!1 w
nim ~t ttror. \\' Jil:'ł'łlarh b t'll·
n~l(dn.:J"h jl'~t to kwo&a 20
rnllbrdbw 2U nJiJi,·niw zlutyrb.Ou.h.
slu~je

-

Pl!'~!-=!.d~ te uloł:~Waf!e
ru
ks:ą!etti<::och
fl·

blt-&owych.

h-rmlr::"wych,

n·

n::s

mle!:z~:ani'lWycb,

ch11nktl.ch

oo;..c.;.~.;_cirlo~'!l.owO

w bon:acn
hkatyjnych !!p - m6w! d\-r
Choj:':ZJ.c~-d. Q-rrf>Cent -w:Hle
!ą O!le w ~ran;cach ·
m'ltl!·
wc..;cl. Odc;n~cle spolecT.~:e j'!st
takie. te tttr<~co:nlvwanie j~•t
n:l'!:.ie. Poniell:[li ustab.i!lz:twal Jl~ wu-r,,.t cen l a.\opa
iHflRcjl - <~tabllne jest rOw~
n:<>t o;>rocentowanh! wklad;)w
·ro-:llo:enł'lwyc.h.

-U ·ług(l\Vt:: W Q~lrowcu ma
~re układy m.in. z ,.Ku·

pn.a~1em" c-ey Gdahtklml Za·
kładami. T elt-wlz,yjnyml. motM ,.,-ięc lltt:r~
na ciekaw:~~;
Będzi e

pod

td lllnl.,ko ro-

.patronatrm

,.Rł')

-.etu" - c>próeł r6Wj wi~l
'*-i r ower6w takie c~łd za.
wdenne, a,:umlt'nle. Wreazde
łne<:le
atolako:
turrltyc::...sportowo-f<M.otrafle:~. W
llf'W)'nlokł
planowana
jc-.d
-.nedat dut<:>1:o apnętu, m i:1.
W 6we11, vralek - ml'!jsce

""'·

wPKO
kwtoty), kt6re oproc~nlownne
1.1 w 'A.'ySGto:ołrl 32 proc. w
stosunki! rt>C:r.nym Nit' :r.mJ,..
ch:mo. ocrywliclt', dntychcnJOwych f• lrm os:c::-z-;dunia
Al~ P1<0 ~'l nie h!l:l) C!Z·
cu;:dnoki T'l t okit' l·rcdyty
Ih tej rory k.,_nystaJa :r.
nlrh na;cr;ki~J ::p6łd:r.it'lc:z'l~Ć
mlenka.,lowa.
KrMrhwa:'lo
r6wnid , b:Jdnwn·c:w"ł lndr·
wldual:'ie Tera-z, w tym dzhle !t03podarkl, Je.."t prawin al.l·
•olutny z::.t~t·-~1 W tym nt.;.J
ako.r!ya:~l Oddzial PKO
u-

Plynic natomiast law!·
na wniosków o kr;!dyty go.
t6wkowe, t:t.w, u!e Udt;kumt'n•
towane - mOwi dyr. Choj~
rw.ckL - Pr:zyznajtmy je pracownikom z.ak!ad6w pracy h:b
e-merytom do wysokości 6krotnyc.b. P'Jbor6w (lub e-mer;rtur). Kred~·kbior-ca nte musi tlurnaczyć się na co przez.
nac:z-y t! pieniądze. Popyt na
ten kredyt jest duty. Katdl'gn dnia marny od 20 d'> 30
l włt:cej
~tentów. Sprawa
ru$zyła w II półroczu br.. a
jut ponad 1500 c.ób zaci.t·
gn~lo l~ kr~yt.

Warto wir;t::
N:e

tyl~o

w

odwiedtlć

PKO.

pdd:r.iE"rni1m.

- WracajĄ cz:uy 1pned kil·
... lat, kiedy to trzeba bylo
.llldrlt dJ producentów l dolłownle
p ro•!~ się o towar
- mówi kler-•wnlczka .,F...
........ ~łil.w:. J.. ele:wtk:t

Na za ,p;:;trami.! .• kl~pu ,. z.,~
libc.•r:t" stnr .. chowlccy klienci
ruc mon j3k d<•Ł,,d narzekać. Ceny F'4 r6wulel w mia~
rę d·~.:-tęp!".e. ~lotna tutJJ n-a·
być ""!cle potrz::ebn~·ctl w domu przedul:ot6\\'. Jak cllc..Cby eh.:~r-eo.ty wypotale~IJ. t:az.ieuic-1, \':yroby :; rno'!ł:jdtu l
t;reor ... kompktr J'.:.tućcOw. o-bru. r. lt'rwe-tkl, okapy nad
kuchmkl g,:n;owe, a na'A-'et obuwie dan;.,kir. Wkrótce o-twarte zo~t.an:e ~wi~k'l :z artykułami
chemie:Ziflymi
l
~oklndnlca h~rrenk:a.

f
1.

LyMJ Góry:

(bc::r)

..lby-ja.gi
4Htaml, a

l:cnl:O

t

ly'k~e!: ts!'~=~

teł. muaur, b7~- bo n&:'6d }tst
Roi:Jimy to. co
umiemy, to, eo ldz!tPob!lall:le aebronl*o młod.~
towe UyDoe ca.ły rok rna o-r.atnlo coddennie komplet 60
cołd. Uunlowle pl•c111 u
noc-lec zaled•ie 4 tya. t.ł. ułon
kowle PTSM }encu mniej. Z
lanleh do 10 tya. d nocle,O•
(łla kwaterze prywatneJ w N'ł
wej Sł!JPI- 17 t.rL tł) py
ą wolne ruleisca . mocłl kony·
atać hkia doi'W\1 amałorzy ~·
&lennych w ędrówek.
(11:11)

ci

(be')

IW!Iy klientów. Coraz trud·
niej coś
:zdobyć -zakJady
produkujq malo, duto ekapor·
tuj~ ...
Klienci ,.FcnlkJ:.t" z.a.uwaiy11, to oprOcz rem M townm•j
hall także kilka innych z:asłrl·
nięlycb parawanami sloisk jest
nlcc:zynnych. Trwa inwentar:r:w.cja. (dyt t>om H;mdlowy
,,odwiedtlli"
z:lodz!ejE".
Do
środka
dostali sic; z. darhu,
pnez nle zabe:tp.lcc:zone okn:l.
Tym samym wymusJU, obok
natowanych prz:et. PZU strat.
kolejne wydatki - lada dz:iefl:
:r.::tlotone
wstaną w oknach
kraty Nocni, d-'ltychcz.as nie
Ulani kiJend "pocu::atow:all
•ię" spru.:tem radlowa-.telewizyjnym ze sŁotska
"Mez:",
skOuanymJ kw-tkamt, torbami podr6tnyml l dyplomatk a·
mi, spodniami, kos:zuiamL
Co ciekawe, mleukailcy ll:l·
siecinich blok6w z.a\lwatyli poslllcle plądrujące ,,Fcnikra" l
zadzwonili na policję. Funkcjonnriuszc przyjechali, apraw·
dzlli wszystkie umknięc:La na
parter-ze - nic nie wakaz:y.
wnło na włamanie wlc:c .• od·
Jechali
Kradz:iei ,.z: dachu''
.twierd.to.'1o oficjalnie dopiero
nart<::pn<:.>go OOia
K. KR0011U::'C

Skolkn. Tn. c-'"..e(o nie
ruomlt'łl::tlcy k!('!L'C•

duktmail

~:w~ll<·~j ~~Y :z ;

1 uu...dtlte~ie

Cod1;łeonie dw!.e osoby od nn
są w
drodze, sprowad:u,j,\
konfekcję itd., by zadowoUC

:~;!t>dlu

cy, ucz..m;U Ich !<to!ecznl ko·
lcd.::y. I bordw dobru. N3•
bywcmn Jc~t :r.rt-- ztą obokt·
ny ~t:atus wlon\DŚcl pl:l-CÓWkl. Ich lnlere~uje W)'lf!CUiie
jnko~ć or.:>t~>wnnego towaru l
jer.o ce: ..(l.

- Te "'lę\cP-i' po 8 ly•. zł mówi ub:-ana w śwllllłecrolll,
liwic:tokr&Yłlklll upaakt Darliara
t.ejtk -·~s" teł l malefl;:r.e,
po 2 tyL łł, bo rótnl &.fi turyś
d, 1 biedni 1 bocad, Były po..
n&d metrowej dł~i thó}e<-kie m.aczuct ..te rozestly się
bard.t:o n.ybll:.o. rnlmt> te dł'Ołie,

u wyst1~ezającc.
Gdyby podobnymi kry!.c~bml ru:wmo·.va~
Jl WH)'ICY p~O":Sut"e'ld l b&"'•
diOWC'7 , to w nfezby1 odlc-glym
boryzonc!e M:U',J nuti!IPIIaby ll:a·
tutrola l'l~po!!arcu.. Oyrek~J•
~Radn•ll:łf:-u" W) brab r.ajp<"OIIue r.>:zw'IIU;~łe.

piętrze

on na I

Jo przy ul Murarskie!. w o-

r.acl

eeay, :a ulde w1-rostem
koaL6·K wynajmu l utrzyma·
aia lokalu. Taką 11-'"IJmentllcJ~
1aprcuntow1mo rwnunelo....-i nlo
i•tn;ejqet:"j ]ul: olacówlrJ.
Trudno u:z:~aC te&'J rodu)u
I"Ju~uycnl~e

sl~:

Mlekt

pawUon·..1 bnndlowo-u,Jugowe·

CCZ..<\RY 01\TKIEWICZ

chneśrijafuakl.

wymusili wydatki

K<'IICI.)' sit:
remo.::1t jeJnej
z dwu hal tprudaty na parter"te Doonu Towarowego •. ł'C·
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