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d o SALONU AUOIO-WJDEÓ-TV SAT
w KIELCACH pny u.l. Kilińsk ie&~t l~
Oferujemy:
- KAMERY WIDEO
- TELEWIZORY PAL SECAM 14-:!8
- ~AG NETOWIDY
-ODTWARZACZE WIDEO
- RADIOM AGNE:TOFONY
- ZESTAWY .,WlEZA"
- OSPRZĘT DO KAMER WIDEO (relłełtt.ory. sl:ltyw,-

Sienk~...-ioez.a
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-

sprt.eda. tan•o u.t_.r--

wane meble
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biur~. l'oś
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prt.eRJaezooych
na
sprtedat biurek. ~f. kne-9N można takf.e t.naleU:
piec akumuhey)D,y.

1!-MIESI"I~CZNĄ GWAJlANCJĄ.

DO SPRZEOAtY PO BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH R EWELACYJ.NJC ZAMRA'ZARKJ .,·SLCOLD" l
produkcji duńskie j r; 24-miH. GWA-

•• CARAVELL'"
RANCJĄ.

WJDEOFILMO W ANIE WSZELKICH UROCZYSTOSC!
RODZINNYCH PO UMIARKOWANYCH CENACH.
400 TYT UŁOW ATRAKCYJNYCH KASET WtDEO·
ZNAJDZJESZ TYLKO W NASZEJ WYPOtYCZALNI
Dla stałych kllent6w korzystne warunki wypotyc.tełr
Tylko- kasety licencjonowane.
Zaprasz.amy · w codz. 10-18. w JObo.ty 10--14.

bet:

(mi

samochodorna

C\lny .na glddue. .aac'lftie
niD;ze. Tak z.w)4r;le bywa urted
~ a ta ;ut .,u. pasom".
Nil w-io«Ut mów będ1..e ckou.J. Na ruifl wl~ ,.Malac*-,"'
:z ltsS r. CJd 1S,5 mln M 14.5
mln i były to ceny akcept.o"'-ane przez zainteresowaa,Ych
kuonem uiytkownik6w SlKsz.e .,hab-lKp• nie JDa;jdowaly
nabYWców. Ni:l'f'le, powyżej
- 30 mln. - zbyt kosztown e.
,.FSO" :~ 191S r . - 7.5 m)n. :t
1973 - 9.2 'fnłn . -••lenez'" otm lolrlni. '!l mln. eu~rctlelnie
- 30 mln, te.sm·-oc:!Jilr - 46

.....

B::tr4z.iei atrakcyjne "~rkl
W~iały ~t s w-6)4 com:, aa .. •b~
....... :l 19&3 r. i.e&eb1 było
gpłacłt 58 mln za' ,.-.otknva-

:z ltnł r. 17,5 mln
z..t. ,.Wart.b•rc '" t. 1~82: r . wart
byt JO m1.n. 800 t,-a. d , "........

~::e-·cetlfa"

s ltU r. 11 mln llł. mł<Mbr.a
lłiL
• 1łllłl r.-l5m.1n.
~"oloro"' l983 - 38,5 ~At.rakeją

PZMot na
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~

.........................
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PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBOT IN2.YNIERYJNYC ił
BUDOWNICTWA P RZEMYSLOWEGO
w KIELCACH, ul. TARGOW.<\.18
ZEWNF;TRZNĄ

w :zakresie

tym raz.em pruktty nad

rniaatem sarnetlotami tu-rystycznymi. :r.ka orr.y jemno~
kosMown la 50 tys. zł od trzeeb
oMb. a zatem lanieJ n"! t ta.~~:i.
Z tą tytko -rótnlcą. te .,wilga"
nie zatn.vma me pod W"Skua nym adres~m- Ale kto w le-.
rnoie c:ur cxłe.rech k61ek Ul6~

~a'"~~r:a~~~~fuwE

WiDEO-TV
KASETYWiDEO
KASETY MAGNETOFONOWE
KASETY Z PROGRAMAMl na .-atari"' i ,.OOIDmodo~~
JOYSTICKJ DO KOM PIJTE.ROW
Kat«t spro:t zakuplony w nau:ej (irmie ob]~y Je"-t

01--08-71,

wiadomoU::

Radomska

<:>~ch

i -21 l~ w DcMnu R~
!"'n<ala w K ielcach. uL War-

:'1,1 -

u. w.)

Tylko w sklepie

e?

r:te-

K ielcach puy ul. Stas:dca 1.
W .. Ewapolu"' !iil równie! najta!Uze. z tych jakle widz.ieliś
my. silnłkl elekt.cycme. Motna je kupit i"U.t za 751 tys.
:r.lotych. J~t takie tmporto-.
wana. n iedroga !arba olejna.

WYKONUJE
IZOLACJf; KUK STALOWYCJł

średnic

CHi 48,3 rum do

ses mm

W ykonanie zgodnie

i

2: normanti PN-54/R/1423 1
. BN-7łii / 048- 76, grubość waralwy izolacyjne j wg

iyuenia

ntuawiającego.

Zamówienia kierowe(: pod adresem przedsiębior
stwa, informacje można uzyskać pod nr telefonów
416-23, 32--16-T?, teleks 061~t53.
- 2718-l;

J . MA.OEJS'K I:
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Mówi poseł Edward Rzepka

jodn
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Czas tak s::.y.ko b!egni~. 1e Ale te ez.terdzie~J. to jest to
:capom!namy co
było rok, nte:r.będoe minimum.
półtora roku temu. Ale pa•
miętam, że podczas
s woich
Od Hpca ubif:leco rOku do

Fot. b:. Krogulec

clow

br. Se)Jn oQP~·t
J)(}.
1- u.sttojem k;QinuniE- SK'd!l:er\, które ląclo.ll.e l.ry.•a.ły
tycznym l złem, jakie tm u- 15 dnl. W tym czasie UA:"hwastrój nagromadził. Wchodzllś-o tono 110 u.staw,· 96 u<:hw.:ioł l
;:~!"e~o ;':~~em~~~łogru:;Ć przyjQto 47? lllterpelac)l i
nagłaśnianie wszelkich rue- upyt.a.fl. Ja Jest~ c:zl~ien1
prawidłowości, Z2II'Ówno du- KomlEli
Adm llllsłrneJl
i
tych
jak
i
małych ... Spraw Wewn.-.;tr z.nych, kl6ra
Cheieli§my gl<*m, t. t.ry- odbyła 28 pasie d U'{} oraz:· Ko:~~Y 0 it.:"y:;;~wa~ to t:J'u~r; mi! H '-l<:zności z Po~kami za
ry, jako łudUe opoz.ycji. mo- Grank:ą - H pos!edteń. Kogliśmy rozmawiać
tylko
w m!5ja Od;?o·.\<edtialnOści Koo·
z.a_mknlęlych łtn;gt~.ch
i P~ slytucyjncj, której Jeste7n wl~~~o;::,. !~~~t~e~!= ceprzewodnkUł(:ym r;biera_la
g u. Za nLm jednak tac.z~l!śmy się 7 raty. P....,bct teeo pracolo robit, z opozycji stal iś my <p,·alem w Komisji Kadzwysi~ sił~ pron.ądOW<J, l &tanęliś- czt.j!lł'j &s, SamO(..z:ąd•.1 TC1'y~~:!, 0 P:;~;.\.~ud~!e~= torl;lnego, a. _ooWNiO W):brato wyratnie z pólto!'arocmej JlO mnie na w•cepruw~n.czą
perspekt~wy latwiej jest cego Komi.ł:)l Nadz.wyczajnel
być opo~cją ni! slrooq. ~tó - :!s. Importu AJ.koholu. Uc~.st
rl!- must Uumac.zyć . l~l.lom nkzylem ro-...'7l.~d w 100 1)1)~~~popułame pJCtągm~c!.a rzą- sledzenlc.cb
Oby"\l•ateJ,rld(!GO
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czyli
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eycz-

Zamieszanie
wśród plastyków

Pariame.nla~ego.

Czy jestem zado"\l.·olony t. pt:tcy w Sejmie? N:e mol~=: z.adowolE-nie jest wai..ne, a racZC'j
to, co myśli o na.s całe fi)O~~~zeństwo. Jestem :tasml..'-!0ny złym ato.sunldem duteJ
CZ(:śd mteszkali.ców kraju d o
naszego ogro~n.llego w)-sllitu.
Kiedy !l.:eham telewizji, radla, czytam pras.:. l spoty.kam·
s1~ z: nieu.stannrm atakiem na
pa.rlamfM"!-t t rząd, to zastanawiam się ay ~zywiście ten
rtqd l ten parlament są gors ze od ~zedn!ch? Jest to
Pl'!J~e. bo środkom.
m.a,a.wego przc.ka;r.u łatwo .)ul
\qlły '.\"3Ć no s.połecme nafltro-
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li

allłnle j~to
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z nią

by

być

mogił_
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--.·ipler:~ją,cyml

łun_dack choC lt"h wkład . plenl~o;ny m\UJ być dti(':..il;:dolu"ot-

wyts:r..y (l'liljmnicj 5 mln Ll)
a:niielt wkłady ar1yft6w.
Motna sio: wlec spodzl.cwat, :!;c.
tcro roduju dzlalalnołl! i:!OiiPQ-

nle

wpłynie

darcta

środowiska,
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któ~go

członkowie

będą szu..l[ać w fu ndacji tródla
swo.Jeco utrzymania ll.le o&l:"jda~
jąc sit: na sym;:aatie ~Y
antyuatle zwi ązkowe.
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wat unkl bytowe już nio:>dłuJlo
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r6tnyeh.

artyltów pla1tyk6w
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kupił japońsltie
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pos:w.ki-Na}9

pracy

w

cownic ji.'Jit a.bBolwentk4mi uko-

kolrmJ!enJJcd.::k>tow'eJchlopięce-,

liił z pol$.kl.Ch l urranicU!yeb
modnych lkarlin
!kolorowe Wli:1I"Y tzw. mazaJe,·

Wyk<mywa.ne.
w

p-.eczk.l, kr.at.k.l,

~ioniemleckknl

gładkie)

lityny do Rycia,

materłaty l1p. DodaJmy:, .ie len k&n.a...
dy jskl kapitalista Ul.inwestowal
w kilka lnoy<"b bi.zrlaów w Poł
st:t!.

kupił
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au ~owce,
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mi. azyte wedtur wzornlc~wa ltanadyj9kWgo l !ntflt'U-l-ldego.
Mimo poważnej k.onikurencjl
&ma ta !I.Przedfl.ie "'o)$ u.t»<>-

.Uda n y start

z o.o.

Jo:J.-:t Vtnture .. Wo;Jd Pol~.
:t.o:a2-....:la o..-.a ~>W4 .a:l'tlzite w
wyn:tj.tf'j od Kom!)loatu SuW..wW.·.C•> stGI6w<."'i dawnej fa.bf)'l:l domów p~y ul. Samsonowleu. J>'6t to SOpOI'<a POlako-ka( n!l.d.7~l<'a pow-itała !:IQ złotówki
l;rodytu P!'ństwa, :r. SO-procentGwrn >~odz!alenl kapitiilu u.::ra.r .,".~co, Udz ałoWt"vm ~t bi:f..

tirrn( u~~
wartolei półtora m.J-

w~osi~Qwiock.q

mi«ttu:zrnia.

kilku ml:esleey

pro~;pe:uje Spółka

C:").;, ;:c
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n~ gotówkę

IJard-8
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,,.pogTednJaku" - powlif"d~iał dyr~ktor genernl,ny fi-rmy, Mlt" bal
ltblaD.ewakl, kt6ry w.spólnle u
11wym :zasł.o:pc'ł dis. bandiowycb
Tallem Bdllinrereta :t"P!OW~i
do O.trow<"a l pl""ZdLonall do
:r.aloien.l.a spółki• łumadyjskjego
bi.r.neosmena. - Wi~ pra-
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D Spółka z kanadyjskim kapitałem • Nowe
miej;;< a pracy dla kobiet 11 Modne koszuJe id q·
jak woda.

p

W łaś
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NasZ<!, pr::1<;ę w Sejmie naltty ro.r.pat.rywa.ć w skali globalnej .. To nie ~y, pos!ov.·le,
zm!c:nltśmy ustl"6J. Zrobllo to
s~eczefutwo.
Ale my
te
z.mtany m!.lslmy prteluiyt na
jęz.yk prawa. Okazało s!~ bowie-m, ł.e tr~ba ue!ormować
ma bawieii!
W3zyst.ko, nle
tadnego p.ruplsu, ani prawa.
które nie WYJ:!lagaloby zmian.
To wstystko trzeba napisać,
Otn6·.\·:t l wyobruić sob:e, jak
to s!ę «prawdt.j w tyc!u.
Na jednym z. ostatnich posledzefł Sejmu
wicC'piemlf"r
f'alcemw1~ Z
powiedz.lat że
do koilca naszaj kadencji mus!my uchwallć jeszcze co najmn:ej 40 J;~a\\~. bo b!.'z tego
cały system go-:pod~rczy ~llzle lliekompletny. To wcale
n'e znaczy, te będą to jut
\'o'·t.Y<>tkie n:<'zb;:dne u;tawy.
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Wystarczy przejść ulicą Henryka Sienkiewicza w
Kielcach, by przekonać się jak rozkręca się karuzela
prywatyzacji handlu. W ciągu kilku miesięcy powstaJo
tyle nowych sklepów i sklepików, że nawet najstarsi
kielcumie sq tym zaskoczeni.

LU DU

S'rRONA 5

Kącik
n\1rsk!e W skle-ple S lawomJra B1tka {ul. Planty l} motna

prz:eka2.31a znacznq c~~e tych
3
k·upić r6wn ie:ł:
tz.w: %odrową
skicp6w innym utytko~o..-nikom.
tywnMć, a w skJepa~h spólkJ
Re}cfly te. są wl~ repre7.CI'I!rojem,
prz.edm!otcm
.,Rolnik Polski" są także wysygnalizowanej
handlu
(domi.nujq ciuchy 1 tatywne dla
Toby w~linlarskie własnej
tu proble:nat;.'k!.
kosmetyki) oraz poziomem obprodukcji {Bodzentyńska ll)
Jakle s.ą wi~ stxa;trzetenla
sługi {kl:cnt ciągle jest.ez.e jest
oraz konserwy rybne (Bodzenl.ntruum, 0 za ladami plotku PlH?
tyfl.ska 20). Na wniosek mlesz:W r danie l , r lów ny n1, kil jq w róinym wieku panie ekspedie-ntk i,
kopiując nawyki
kuk liometrowym ciuu bandlow,.ru nłiasta, lletba uynz Uw handlu uspolecmionewprowadzono
dodatkowo
go). Nieliczne wyjątlri - opinyeh obeenle sklepów spoiJw·
sprzedaż. pieczywa, mleka, nnnii tej nie z..TJieniają. Nie to . UyC'h J«ł aiewysłarcza.kca.
b!al u 1 wyrobów
cuk!em!Prawie wn,.vstlde dotychczasojednak jest przedmiotem moczych.
we sklepy spożywcze pueltjego wion.teresowa,nla.
Moina więc powlediieć, ie
Uwag~ czytelników che~; zan ta lcOlle ~taly przez now bm reJonie UoU 1fllcpów
pną tnąć z.upelnle czym innym.
wych wlaścl.cleli w
pn.cspeiJwczycb Jest wyatar n.aJ!łC :ty mianowicie - w • .,._
mysłowe. Pooadto osiem lokaniku pruk sdalceń własnoś
ciowych oraa t zw. prze braniowiania nie
\\'Yfłępuj'l r;akiOeenla ". ssopatn:eniu ludności w podstawowe artykuły
s POiywczeT
Na koniec. ublcgle,o rolna
było w mieście %10 sk lepów
spoiywcz:ycb, natomiast na Ilonlec
b"r.
Jui tylko
173_
W paidtiern !k u miały zmienić
wiaśclcieli kołej.ne 43 sklepy.
Zastrzetqno
jedJ1ak, te nie
z:ostaną one pn.ebraniowio.rJe,
czyli poz:ostaną spoiywc:.yrni. A
w ogóle to d o paiddtrnika. br. , li, które m3ją był: przekaUiłlc
ca. la ich
taopafnenie Jest
we wladlinie ,miny, or6b ti·
dobre.
Prywatni handlowcy
jest obecnie zamkni~t)·ch lub
zyetnyeb i innych włafddeli
staraj~ .się w)·cbodl.i€ napne.remontO\\'lUl)'Ch. Dokonywan!e
puckazano 89 lokali handlodw
potrzebont
ludnołei.
zakupów podstawowych artywych (najwi~ej PSS ,.Spo..
l tak być powi,nno.
kulów spoź:ywczycb mieszkań
Iem"), ale u ledwie w sz:~ha
Op!nie ludZi w omawhmych
<':Y tego ujo.nu mają wi~ uuruchomiono handel arlykulatu sprawach są ~one.
t.rudnione.. Zwl<;:ks:tyły rlę komi spoi7w czyml.
Jedni powiadają, że w
leil!;l, a eu::st ludzi wędtuje z
. Wedlug oceny przed;;t.n:icieniJtu pu.eksziake.ń w1asnok;osiatkami w .okolice ul. Bućzka
li Zarządu Miasta mo::Jiwoki
wych ma1a trudnoSef z nabylub Czar.nowaklej.
•
i.:!.opatnenia ludnokl, wlaśnie
ciem
artykułów spoiy\\U)I1:h
. łlienkańc, tej częśd rolu•
w z.wląz.ku z owymi pneobraCod:t.iennego uiytku, innł uta PJt'ruJI\. by w cli:lt' pw.b
-'cniami _wlasnościo~·.yml, w
FSS, kt óre nie !.<O Siał y j Cl;zeac - trzymują, te trudności te ltł
niektórych
rejo-!lach m!asla
n.ieistot.ne gdyt
rekrompenobJę t e pnek!tdalc eniami włas
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th(tnJICh. 105/dGć 1\110}1! plenlq-
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ckoao-

mlUMr;o w .tr~}tl, Jelł ll!ma•g...
• lq i. ulop4q, Motna bi,tlobu tt
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W

C'Z(kf zamhntnyeh,
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,.Lu411e koty" -

(111•

,Uvl4lek mołe podlłidt i.łW. DP•
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łfllriOW4,
e~i
J"UI'I'OI

,.flwlt'"
USA, l, U., &. 1'7 t IJ.
& . .t lltJ"

P'~Oł.

buł lo jedaok JłriiU:oEJ), zatoo.taf.
pOUlfn;nl to0141 JOmj. .t•po-WIU! m«oqjkil!, bl/
Sil nk:łl
JIArtow.t w ujff.Aełl Jub er~
ueh.. Takle z wt.uvch f undu-

CI/

IJ)C)reif!WJIUJIIIOWJI~ IOI.,tlllol:jł

.-.al,

ZW D LER:

"Balman" -

IM!

alkarze l przedthlwlcic/e kiubóto Ul IObołf
1D
WIITIZRWfe.
Ołó! zd1111.il!m ?tfd:l6rlfCh
d.rie·
IAC.ąl

Karalbatl!."1 lUt.

od

pr~~111Z
łaJtle

nie
k/1.

flać

wumvdu, Jakie utlvr.zcii dziiiR·

"C:r.arownk.a"'

Ui!SA, l. li, &.

A

ale

czontm..-; ;t

KINO

KIN
onoantlea" - USA. L U,
. ,,C&acy Bil
1. 11, a. u.J5

puu

klłlbatll

dziDltu:zJI ouoillZkdw wtemu

KOAIIJKIK
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w

sport

u

zsa.-

ADJO i TELEWIZJA "'"'
l.O K J\LN Y
NA UKr 71,1$ MUo;

P• OCllł.A. NI

22.45 ,,Nie samym chlebem..." Jaklej kultury patnebu)la
Pol aey?
%3.30 J~:zyk francuakl (4)
23.50 Wielki mecz: KaiiPir- Klr))OW
PltOORAK D

rogu lec:

Przedf!t i tok Oli Jot, ••mł J:o.
vodnk:u /ill&nttljq wkle wJ,Idatk6w, łCI przur»dk•
Jnloti:Jidl.,
·~e kontu po~~:oaz4
roazice,
llotocukl wuczunow11 koazt u)e
J0-10 111111 zlofvch. C.łJI' z~wo4lllokll 1tać '114 jego kupno1 PTzecłd khlbł/' nie mor;q porattzlć
10ble z tllk lml wJł(l.cllwmł
ł
d.J"iek! tuUco •pomorom mor;q
zdobl/ł

1przet.

Ali6łt WI(C' '"ówit 11 Pri/WIII!Iucjl, lepleJ bedzll gdu lfzilll.a·
Ue J"WiłZk11o ZllfrOUU4 lię O
ZGQ'f'IIJI.iUiłfłCh

l~

i

to

~lue/1..

(014)

Opluł

sport

•llflł&Cjł

lklb•j.z!Wijt»>lo4d

finaluoweJ

T - Ul. S::IJ..W.

~'TlłONA 'J

sport

1

I!IKA~tii. ~W.sco
.,W•II~eU·

LUDU

s-:dzlego

Sporo pra.cy w ru.ndz.le jesiennej mlell d r.lałaa.e Wyd:.iału Wyebowanla 1 Dyxyplirt)'
kiii'llec.kJcco OZPN. Zachowanie

Nowojorski mar~łon
na "nowych" wspaniałych nogach
- C• u. raaaść . ...-. bl~c a.a t &lr. wapaGJ. I)' t h ,.łHiaA..-h ", _
klin: llic byłeb)' mDi e atać uwd ••ll•ilo. ł:rcla. llkoi.-ual• ....
nleou M tallie aullee~, Jalr.Lq• alę nie .-..o;~~...-aa.-. aM ...;
waiDleJu,a lll• Dlnie Jut ...wwnc cMdsula ..., lelllr.kłt .,..._
lnae b, ltn bjl• l W)'siłlr.a, ,iakl . .We-dtwalf IH&ycau:- llrajaweprol.uy.
Te Mowa wypowlaóa ELZ.SIETA GORGO~. p<"acownlca Spól.
ds.leln! Inwalidów .,Wapółpraea" w K lclca.ch" llt 6ra f0Wr6eila :r.e
St-ów ZiedllOQ.OO.yCb., ecMie xobi.l.a. furorc:, ll"*JolłC' marale•
w H•w:rm .1• r llll, a wi\C bl~!e . . U k~a w krd~ ~brym aa&h. t ...... :M al-. H yl:a jed)'~ anutllink~~o fmpruy, lltjra pa.
k••t. " Uuę aa dweeb prołna clr. l l'• raa pierwuy w ł)'ełll.
9f'HIHq-łacał\lrasęmaraM«-.

-

N"acdy

ter•

aie

prebawałam, tam w N•wy• Jwka • • ·

abłaDt, pnedri eł •••S~N~.mli l•<ble ••brd woli .-brali tlę o
-iu.-wa•e W)'hna.Ua •roka d la eai~J. neiel-.bowef ..Z·
aJtłeJ ekipy. Ca)' ••alam l~Jr. uwlrić't Unyłam •• . .lr.•na•
łnoy w ....._. p4da, •k•aało atę,. ic 1W IIRDie . . dtdo wickuJ

_....

Kilka dni wczeinte), ~ na st.~)'ch protNteh, pokona J;~
lr.m w Det!oH podczaa lliecu rii.ratońU:ieco. '.l'uż pn:ed im ·
w Now)'D1 Jorku. atarto'll'ała wraq; z całtt polek~ eas"'
w Cbi<'qo, fdde ~ &9-WO pakoula S lnu.

)O

pr~

..n)

Stadion dla Budowlanych
- otrzy malli:my laftr•a.e.k.
icZar:~.~~d
Jotlasla ~ływlll•
rnpatro;;:rl awq prop•KYf'k l
M 11;:r~la "'<•demy C1J$poolarUJD.i ter• •blellta powl..-d.ział Adam J Nwllr. pełniący oboWic,W
kierownika
kluba
Budowlan i..
Klcle«y
Budowilltli
tM:dłl
więc: temat do dyaluajl na
u.jblii:n:)'DJ walnym ubraniu,
kt&'e wya.nacmno llol. 22 bm.
Obrady pnenlcCono
do Ali
,.Miastoprojełttll", który
udzielił cekin)' bespłatnle, Dałomialił
sa wypożyaenie Pli kODlereneyJ~j we
wltlsnym budynku
na atadlollifo
klub musiałby
r.aplacić obect.cm11 cospodano-

mi.eC

wJ .•

w ktQrd u"'•odnlll ule

aae•\·
apluł
arłlltra
a
Sędda
w
•hawlc
krewlllml kibicami mu·
aial. ..lwo,..ai aic ucien k~~o d•
nahaJ, a aladiett w Skroalowie
opuitll iylb
d Ut;:lr.\
polDocy
dK~~;e

obdl',

lbiałłPye.

pratd

n-:a

W tłDiaeb.

teao r..-u

lipca pra::rP-·

w Kielu.cll odSęd10ie
alę diDllD&Cja m il&n""' w łwia·
ta w [ajdacb mo4.o&:y:kl~wych.

=~~~~~~!
W lej aprawkt w
ollc}alłtie).

i mprezą

Przed

Kielcacl'l. przeb)'w&l wicep""::r-

:~t Mi~~ej,d J'~~~
P"l.Mot.

Witko•·atd.
rounow)' z: uln.dj'tueJauU l

Audr5ej

P~J'Owadz.i ł

łnk-r~wanymł

organizacjamJ.

śkrócie

W

TOKIO. Anoin.cj Gru-.b& . .
wansował do ł:wierćfinall.l Pucllaru Swl.ata w l enlm ltoło
wyril.. Pola.k: wy.creł
z:
Klm
S.nc-Hul {KRLD) 2:1 i Jd!;onał
Ma We•c• (ChRL) talrie 1:1.
WARSZAWA. Mal&•nda N ..
• •ak :. Radoml.aka &~~j~la pierwue miel-ce w wad~ 48 kc w
turnieju )udo.

w

pn:~rwlc

lddep Slar -

pllk~

meeau

odbyło

ZoOnJ•

.ympatycaae a aarH4: ..
barlho prr.yjemnc po!!l:"~

lllę

~U~Y~:ia, ~~~~ =~~ =~~!~ocoa :~!~j!:!w;.u!:ló~

ny, kar)' a na'll·ct
Jr..acje,

d ::rskwaDfi- -

Oatatn.io
najw ięcej
m6wilo
o meez:u lr.lculy A w Skro-.

się

~~i~ ~~~~:~ zm~:~::~

~a by l zmuuocy pr:r:erw~
mecz: a powCKklm
\oeJi:O "talo
lllę zacbowarlie ~e.co z pilkarzy &Oiipodarzy. Na~plerw 0(:dzla pakautl mu tóltą Ju.,."'łk.ę,
w ł5 mln. ery ponownie prw.kroezyl przepił)', u. co z.obattyl czerwoną. Nie polrani •
P'Okotlł pnyznae .;ę do przewln.ienia, olłiiiZI• l&o pntll:reh anlll,

Konsekwencje dla
.5krooioZawocinikowl
wymierzono karę· lł-1)\Jeliic:c:.·
dya\twalifi1lacjl,
natomiast
wi&ll IJI!. 1urowe.

IM!j

:::!,.~:~:1 1 Ka':::Od,!ilł~

k 6w
&OIIpodaru.
spotkanla.
Zraicn.iono takie wyDik apotkani&, prz)'z.nając "'"'llrower dla
GaUed~ któr)' w chwili przerwanl.a ~ry prowadził 3:1. OU.Jwlkie w
przypadkil powt6r:r:.ctUa 11M: podobi'IOj sy'uacjl w
pr:r:yad~ stadlon w Skron.iowie ~ aamknł(ty.

Upominki z "Sofixu" i GKS
" ulecWel~ 25 bm. kibi~ piJw
K ielcach najp!erw
p6)d•. do look&li wybort"aJ't'h. a
póiniej podlłilt
na
stadion

Ir.iiTliC)'

p1'2J' ul. Kanie.,.&, ,ed:rJe • o-Jdr.ie do ai.rakey Jneco ~potlr.anla
Pueharu Poltlr.' pomi(d:~y Kar •D il l G,KS Kat•wlu;, Wielu
:~ympatyłt6w Koron)'
onełr:uje
~pol'ej nk!IJpodU.nkl. Być moie l tak będl.le. W kddym r.~ jut d:..i.ł na~y
p rzewid:r-,.;at do-brlł frckwenejc:: na " dłonie. Ten wWrue MPCir.t br•U
pod llWA,Cę d:~Waue GKS, a,:adzająe al ę "" lllCC2: w

nied:~ic

}ollo &e pn.ccld :l)'tlir. dalelony jeA 11a oba klub)'.
Z,odnll! :. wf!HłDiejpymi :&a-

lę,

powiedJ:ie.ml dy• MN"Ia11- ~c
Ięta :1
rado-m4kleco ,.sot:i.-u",
firm)' produkuMooi anHomU.e
obuwie, ufu ndo wał tn:y pary
but.6w w konkul'llłe na oclrad·
ni~ wy11iku. n\COU. Poniewa.i
po pi.erwaej nasuj u.powledli
o konlu11'Kie., otnyntałW;my .•polietbę kuponów, dyr. "S&f i_:.u"
prre:mae&yl
dodalirowo
jeneze dwie par::r łlmowych
but6w tej firnu·. Wario więc
'ł'ypelnlć kupon nU.Ieić co na
kadkę poeztOWił l p!'2y.l ać CO
do redakcji: ~863 Kielce J2,
llirr. poe~. l'i't. ul. Turowa 11.
Z oftatnlej ehwliJ; VMsay

:r•

•;u
noe-. IJnae

aai•t.-n~•wallie

http://sbc.wbp.kielce.pl

l~ldoay

tym
-•• . ., UI'O

~-

Po żeg n a n ie
w6datw. J'ri<k}l tel iallo arbit<'r link>w)l na mec:r.e l
l

;~~l<i.,.f~~::L

l

alllr-

se~f"~sld!;"":"'!~~~
~;=~ee!~illlłlluotoreąa

w

nle~lelc

otn.}'Utał

1

,:ratu-

Jae}e, upominki l tyn~nla ..,...
~IIWk:k!li OZPN,
Slaru,

Z.enltu, Ku rGRy 1

Błęltitny.:t>.

kluba. Poniewat 11111IN>

II:IJ:Ier-.
auua pol• w , ełłeeU>)' vfwn• ...,
pr•paru:r lll
l
•eae»lr.l
dla ~hUUiw k-IIOirt• • .,Słowie Lłld•" pow;c.
.ixiał dyrfttor klubu w KMOwieaeh, Jera)' Muaua.
W ten apoo6b mamy .,.M:e dodałkowe u pomiliJtl dla U.)'tel·
nlk6w, lr.«inJ' wet:nl., uddal w
tym t ypOwaniu wyn tltu 11_,..11
Kotona - GKS Katowk-IP.

e)' juil teraa raawaiaA
•łla

••i
G KS

KORONA- GKS

W ::r.t lr.

l

•

Na:w~ko

Adres,

. • • •. • •'

::m: : : : : : :

••

, ••••••

. ........... .

SL OW O

STRONA 8

.

LUDU

,.
strajkową SCUI Di\

Pod

p ::t~i~~J;1::!:o!~~~~~yctra~~~::~~~~ J! :!]j

(13 bm.} u powi eo~hb.a• MraJk os k:r.~ca w csy (~d~:r.e:nle
kłl.ksonłw). Na pl~ idt (11 bm.) pnLes t eaynn)'. W cedłi 
n.eh ~ autobusy ..", ca.ld
l .&aoe mGC'l n łe ..-.-,.Jeehai na

....,.

Tymc-:r:ascm radomscy pt"a.cawnlcy MPK z.wrócili się do
władz. m!ejskit'b o
fundusze
na podratowanie przedslęblot·
sl."Wll., arotąc dodatkowym !olr.alnym 5\rajki.em.
W
t~j
spraw~ odbyło
się
wcmraj
posledunle Rad y Miejskiej.
DUj wlo.rd:, 1S llstGP•U,
tttl r . 11ui t'flln1 ~till.ołaJa l
Slanb b .wa. Sleńce w~ hodd
• rod"L I.~Z. a s.a.ełukld •

Dyrektora MPK w Radomiu, Jana K..-yckles:o
poprosu:.\0 o przedstawieni~ sytuaejl ekc.nomleutej pned-

15.41.

n.IGCh ~
mnie)l;z.ej

l listów czytelników

obecnołcl

L«-z

klero\Wilka
~
do
:mtefly.

~obawi"zał

ukrach:iooej

d<'\ycht:~J;"M

te«'>

nie u-

gOspodarez.ym,
os:ranlcz.en!u :r.utyc::la
pałlwa
tt,p
KoJejoe
z:mn.!e}sz.enie
kosMów uzyskano POPrz.e:z. re-

(bll)

dukeję

l t1 etatów
MP.K
lei. ustugl.
Ib.dol krytye:z.nle
odnieili.
do Irch pottulatów. Porównywano irednile J realne
płace do u:r.y,:kiwanych w innych dtied~naeb gospodarki.
Dopytywano sic o !ookc~o
wnnk: pr:z.eds!ęblorstwa. Ib.d ny Kuindr.n Twaokki z.wró~
oil uwagę, lt nadal brak caloklowe(o programu reto rmy
w M PK , :r.m!any }ego struktury, Ut~ad or&al1iz..'leji
itp.
D yrektor Ko-pyckl utn.y.muje.
ii program tak\ istnfele l jesot
realir.owany. Jed)•n\e podwyt.
ki cen paliw wywołuk perturbacje.
. Pot<lulalr G dotacje dlaMPK u-padły ostałecz.nie po
łwiade:z.y

się

pr :z.edsi~ !orstw

Jui w..-~ dllie<>ląty odb.)'wai4 s.!ę_ R.adom.skLe Spotkan._ :r. Pi-*.ą ?".eglank!ł
Trm razem., podobnie )ak
w
rGku.
ub!egly.m
mają
tnie.jsc-e
w
:Z.DK
,.W altera".
Termin
11-llł
bm. W progrnm!e: dnla pte.rWszqo: k(llleerl zespoł6w biorących uddał w konkuc.te orai wy.stę:p z.nanych :z.espolów
sloantowych z. kraju. Impreza
f071POUyna !;ję
O
goch.. 17,
Następnego óni<a, 18 bm. o
god::r.. 1l ro:r<poqnie się kon~
cert la1.1:eM6w po-łączony :z.
wr~c:z.eniem

n.3&fÓd

.

1 "Klucz

wypow:edlJ radnego Jan ullt:a
Ketla. Pn.ypomnial on. te bud·
f.el mleJ"kl jest udtut.ony n:.
li mld :z.J. Stąd :zatem l)ie·
nląd:z.e dla M PK!
Rada M lej~ka ~precy:z.owa •
b
słanowt~ko.
w· Jdórym
:r.wróci ta
si.; do
dyrekcji
M P K o prredlotcn e w ciągu
t ł dui komp!cksowcf;.o
programu uuil"ow:lenla
przedslt,:bl.ocstwa. Pl'ZJ' Jęla tet wy·
czekuj:tu
po~t.awe
wobec
negGC}acji na srcrebłu rUłdo
wym. Jłnd nm~k.ie MPK je,l
u wr.gh~dniooe
n a U.łcle Ił
czekających

na

e "'·en[ualn~ dotacje
cent ralne. Zaap.-J(Iwano lei do
p racowników M PK o zanie·
chanie stra;ku lokalner:o. Zaplanowany b)·l nad1.i;( t 3bmJ
w godr.lnach. 4-8. CI.)• udaio
5ię powsti-eymać? Pru.>kona:loi
sit: eJ. którzy ddł runo m~"'11 dojechać do pracy.
WOJCl ECli SZCZEPA tióS.KJ

dosameeo siebie"
W Q!.llatllim cz.a·;e obserwu~

Je

.,.s.. u:oo

-

u.

&·

'h:

-z;jawi..ikf) ro.&ną.cego
wobec
w.,X.Imedycyny. M:mo posl sukcesu
w lecz.en!u wlel:.t chorób nie
i) jemy zdrowiej t· nie c:w~
my .:~ lepiej. J a«o llf'ltidotum po~:z.. • :ujeM}' Innych metod ur.drnwia::~:a
Col-a~ pOpula.rnlej:J.u 5ą mc-lod;v lec:lenla Da\e1r.i<'CO WJ:chodu. odf.y\\a 7.10ia-l«Ul:ctwo. h()tJll.'ópatLil. a.kUpu-111clura ... W.uk W
llad omlu, wythodząc tl&przedw 1,.11'ntere$0·Nanlu organi:tu.je pod p:.llronatem A~ademii
Zyc.a IY Wan:z.!lwle
cykl
&!)()ll<tu\ l ku"6w po~wi~:Co
n.rch metodom n:eltonwenc jo-:nalnej leNopił pod nazwą
.. Kiuu
d• hme&ct siebie··.
Pr~ram łl'bćjmuje ndn. pod :.tawy medycyny cłlih._«kle j ,
P ITAt!J:
kW's konlroll l do."konalenia ,
~u.t
~yey:r.rnu
tępu

l.ccłmtnneco

!f:cla utuauau.ru}e kurs pr.akh-eMy ,. D~<ł)ll. dlił sdntwla ''.
()beojmuje on 20 gOO:z.il-1 :r.ajeć

~ra~B'Ii:Jh ~ 1~':;~~d~~

t.owan..ru>"t ~:de ~.pn.cd;IJ:
kaset, 'oievtrtik6w, a takie
giełda
spn.ętu
Uocloc:Jdego.
Waroto dodać, te w radomakleJ lmPretie weuną ud1.ła.l
an<lne ;vUód ~lar*'eJ .braci
USK~IY ..Stare D zwony"',
..St-nullersl'', ..C.."d.ery Re(y",.
,.S!pkl!!,kery".
Kamet1 na Ws7.y~kle 'koncerty tnQi.na z..:Wcu.nić 1% i 13
bm. w kiub!e OtliedlowJm uJ.
Komaodo.Ww 4 w godz. 1620 Onil'l- prR<! knllore:z.ą w ZDK
.. W.a\te-ra", Cena karneto 15
łys. :r:l.

·sTWO~

czc~..'lej

~',';ti~:;.~u~r. :~~~~~[ ':~

Śpiewamy szanly

Z !ltłldu l a

br- W~>ZJ'KY zaln-

teresowanl winni ~Janać iię
do W OK .. t ClaalubiMkit:s'o
1!/loł '+' Radomiu, tel. !:4! -SS
l ! M·Z:i po bl.bx.e info.."!'!l::a·
e;e. ·
'(b!d

W c111;ach po.prz.etka j"cycb
roc:r.nk«:: odt~kania n iepodlegtoki przyUHUJo kombatanto.-u wy,wkie od:z.nac:zen!a.
(ma dl

F ot. A. Zuc how-.kl

JmprN:ie

KE:'

~~:

1

o..,.lr.a 111

s

T A •

'

Ai

.....,.

lt;tua\no

,,nacyj(

ychpor;

Kolorowe autobusy...
...

pojawiły się

na ulicach Ra·

::::n;.~-::aek:~~1

~:'·{! ~et p~~~~~!J'e
cbod.U. Ocot.ywikie MPK nie u·
dDI'lępnia .t-amOCh.odOw. be::łnle

rao-ie.
-

tO

KOHluje

8

m1o U -

~t:!r~'::_a ~~T~k
;; f::J:a~c~~~';~~~ !!.t~
ne 8 m.illoaów. To w

pny~

ku calkc.w.tt.cto przemlllo-.·lo!Jir.

K omunikat ZUS
~kład Ubupieczeń ~:z.
ny~b.
Odd:r.ial w Radomiu,
inlorm~. te Od l paid!:łu

nika lł90 c. najo'Mze wyna ~
&rodzenie pracownłk6w łOE&alo
podwyis.:r:ooe do il:woty 440
ŁTS. zJ mtesięc.anłe
Także w IV kwari.ale l tSIG
r . utegt~ zmianie wynllJrodr.enie pc:r.y.s1ucuj"ce rniOdódanym w okresie na, t ;l z.awodu
w rz.emldln!cz.ych ot"az. • i.n·
n1~h nieltli)Ołectnlulyeh u -

k ladLach. pracy i W)'łlGel ono:
- ".350 U w 1 Tottu nauki ł.j . 9 proc.
p neciQtnego
wynagrodzenia :r.a m-c I X
1990 ...
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1 Rozpoczc:to jut roboty budowlane 11 W przyszłym
roku pierwsze klucze do

własnego

.M"

mlesUtań
ro;r;pocz.t:la
irinlejq<:a dopiero kUka m1e-

alęcy

Wiunoścłowa

S(lól .

B~nr.Yka

KJ"~ko

dUelnla Mies.dtaniowa .,Hut~
nik", powslłlla :t Inicjatywy
dyrektora
nacu.klec:o Huty
..Ostrowiec'•

D;r.ij wlonk, 12 Ustopa.da,
1!199 r . l mienln.Y M ikołaJa l
Stanlaława.
Słońce wsc.hcrdd
o lfOdz. 6.~z. a ucbod.z.l o

15.48.

P ok ó j
wynajęc ia

do

T ~ ~Y;::~ 1k=r.,e;

-budynek. Mlftel ae w nim.

~~r~ '!.O:'~~:~·chiiLeeyJl

- 0yłpnnu~Pl1 2? pokojami
dwuteOOC>wymi .klformu)e
k!e>ro'Wnk:rka nocle~:ownl. Buban Pai. Tu Of"tYb7•-.J•

UIQgj p(k:i,ltÓW b7 dloeia.t kil·
kil coch:ln odpa.ct,l:, oned n~
ai®:lYm wyjaldem, lub w oriekl11;.1nlu n.a jakił ooja'l.d do

....

domu

W <:la.t\1 d!'b'l' kortylh

"O':"~Q'io'>"ll

":!

nlcll:ledy t

l"'<.olr.Oj& b01ti'"1.0"Yo'e

r y l }ej R ady P.racown\.c:r.ej.
-

nam

UrJ.ąd Mi~ta
da.łć a.lrakc}·jnq

w skauł

lokallt.a·
eJ~: na dwa osiedla na Ka:tirnlerówkę w C:tęsi.K!cach oraz na kilkakrotnie wiQ'It~
Ogrody II - w,-en
mltd:r.y
osiedlem Patronackiln
l . \U..
Denko\v~k~ w reJ?\lle kościo·
la p.w. Milo~ie.tdW\, Bożego
- pow\ed:r.fal prez.es AndruJ
Bodnn. - W p;ef'"-"«zych lalach r.amierzamy
budował:
wle!Dtodz.inne domy, · polem
r6wnld ie4norod:tinne domkl. wlłle. Będą to budrnkl o
ładnt-i· art"hitektur:r.e, najwytej 4.-ko.ndycnacyjne. :r.e !!pa ·
chidymi dachami (strychy),
wznouone metodą tradycrJną.

:r. czerwoneJ ce11y ora;r. krydaby
hutn!cu karidenice były solidne, tanie l najladnlejsu w

te

prawdz.iwą czerwoną
d"l6wką. Mamy all)b!c)e,

mlcic:e..
Katdy dom 1\cz,yt
bl:d:r.lf od U do 50 dutych i
wygodnych ,.M" l prey~llł.
my :t:~sadt Ue .,M'', tyle
pokol. Np.
f~teropoko}owe
M-ł ma powlerlCh.n\ę 73 m

•w.W

p!er.vn;ej k~ejnoki rozbu,.dowę
olriedla
Ogrody II, x.e wz.gh;du na blhkośt: ud>roJenia terenu l chcemy w tym roku wykonać stany urowe kilku klatek, Wy.
konawt"ą w drodze przetar&u
;r.ostalo Pn:ed~lęblontwo Pte-

poczęllJr(ly

!!:~:f:Jiko~~;~wt:~{y ~
dowl:me i wykol'lc:r.enlowe k~t
doraz.owo llecane będą takie
na przetargach, a pc;rwiem, ie
che:tnych firm nie brakq}e.

e

Kiedy pierwat mienilań

er w prewad'' .. ę de n owec•
Miedb l Ile hutnik musi ...

liC'

p0

lll)łacać

bę

~t~za~~ó~e~oa :f>:.'~:!lf4:!~

sil&erujq. by ów ~tobeEn l io
ne prat"e pana
Toka:"!'k:~l!
zdobiły
5ale palat"U ~iubó\.
koneckiego USC.
Oby tylko n!~ ~hilt"·~ !o ~
na ro:r.W:it3n~u.

K R YSTYNA ~MAOA.l.A

wania na c:hleble. Jak pUttet, n:ato!Diasł s nynkl woda
płynęła
ciurkiem. · O.tb.hllo
nynk:a jest aurowa. w irodku Jest iywe mięso, ktUre 11·

ł).łOIW
tłOC"M.

sumę

Dar

N:. jed~eJ
:r. sesJi Raci
Miej·k.a postano~·na. U prey;
mle dar. Ale tu pojawU ~i
nowy prob!em l(dt.:r ck>.
ponov.rać tak c::enne
d~eła .
Wyb6r
nie
jest
wielllt
bowiem Koó~k!e n1e p.;~~lada
j" odpo ..... !ednlt'"&o lokum n
taki cel Na)w ;~;-cej klop•·~Óil
sprawi «obelin pt.: Po!twro

POkrolt. Niektire P}nki
tak caen\"one. Ja.kb:J zr• •
no Je z konln p. Nic do(yc~
lo Jtiln•r.az.•wrJ d(ł~ł&WJ',
tuacJa la pe'l\'lar"ta !rię bal"
d;r.u cz("'lto.

·. Fuszerka mas arzg

,.Reportłir zy"
l'·~~chad:ajq

pozo$la~

cl t.le w ratach pr:r.ez. 40 lal

d..zon r, cienkie puówkl .,.aiiH·
noski"' li wardw.__ Uunczu
pod oslonk~. klełba.aa parówkowa byb lak nadka, łe
nadawała się t:Jiko do smaro·

Cz}'lłte.

o ko!ckj
Zllwu• tą.

:t:~wodowa,

wędliny ·

a..·lllud~• mil". Nn.;-\tll(awnlłl Jatnłl'"\fo }ltł 33 lat.
l nie nie
•·~lr.un}e
by 2.1:n1ioruono \a
zi'kl"i.dow~.
Imaki

Mo!01a tcll
p:Jne dnia l

prz.ydatnoSć

warun.kl QJ.ie.n.kan!Awe ora~
staż. pracy ... Obeinle spóld ~!el·
nla lic"" pbnad 1%0 <"z.ionk6w,
a podania ~ kolejnyt"h kilkus~t
Ol!ób cz.ckają na rozpatrzenie.
Oba osiedla bedq WmOłi.one
prz.r dutej pomoer. huty. Pożyczy ·ona
środki
finansowe
na pokrycie _70 proc. kQ8;r.t6w
budoWy miesz.kail.
Pr:r..ystJy
wlakiciel z.aniln wprowadz.l
się do własnego
.,M" musi
wpłacić 30 proc.• cęny,
W

llÓ)'V t.ra.fialy pra•·le nie wę-

rzet%YWikfl'"

l)()t'~nll:ow~rh.

aby stać się wł.-ściele·
km wnodnec• 1 duks• ..M''T'
- Pies-wsz.e klucze wręuy
IV kwartale prz.ystJc·
co roku. Ue bc:d:r.le oddanych
lokaU l jaka. bc:dtle kh toe•
na, trudno tera!l. pow!edz.ieć.
Cz.lonkiem WSM .,.H utnik''
mote zostać
każda
O!"Ob a,
11kier owana pnu ZUklad~ą
Komblę Miesr.kanlową.
Decydującym\
kryleriaml
są

Nie naJle psui Jakoki są
a 'manł"nl osl.ł"oilrleekleJ PSS. Nicdawno do akle-
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S~-oj
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w
Pile
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Końsktch r
d:tict mlbr.k.Ali
w St~Wr
kowie, a 011 A.am :tOJ!at o
t"hru-u:.ny w Cut.rnej.

kar~ki,
UIJ\i.a

Rusza "Hutnik"
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Zakłady
M.lęsne.
NltillliluS:t-cn1ne Jest J<"dnak ofetOI\"Bnl
k1ientom u eh:ikli! pienl1ch:
p•dłe•• całunku towaru.

•l:••·•rk• tlt-lefll pr.ud kolclo-llnOl

cieka spacl neia l n_;•_ ••_ ,;.;.'---------~

Prn·z. rllmi~ ma:Jił pneiDłeu~m•
1rJ1pocha:111 IOrby. Torbu z IJOrz•l·
tq. triOlkltrn 1 lnnvml llołlpoja.
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kłÓI"ll"
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(lłle)le
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Treściwie
W ~~~ ~;!_~~roS~ić ~~~~~

kt6ry
1>0Siadają
l{oshkie. A. jest nim, anakomllcj Jako.ści
woda pitna,
czerilatla
z czterech studni
gl~blnowych
zlokallwwanycq
w okolicy Modllsae\\•(e.
Czysta, chemlt"~ntc l
bu

bakterłolo&ic:r.nfe.

be~

sknteń

nawet iladowyml elementami' mela..ll ch:::ikich nadaje s[c:
do .spotyeia ~z zb~nyc:h ubiegów uz.datnłania - twierdt,l dyr. ~W1K, Fclik• No1-'ł'll:. !\l~
trwa -~rue
rotbudowa u~. Wybudowano
jut chlorkownic: ł Duorkownto:. Z tym t~ do ddł jestt"ze nłe dość dokladnie wiadomo - ny woda będ;r.le tlOd:.
legać

1"luorkow;~.nJu1

Aodrzejki

Tylk~

Fol. M. Klusek
Zespół Tailca
Towan.yak.let:o ,.Ka.pry.1" lslnie-)e tylko !Weki
kadrom Swiętok~)'.skie.,o ~rodka Tant'C"Uieao, a działa w DK
,.MeKko'" w SkariyU;u.
W zespole u«y ai'= teńayo!; przede •uya\.klm mlodLiri łlkU""
t.r.Cieb s.dtół łn!'dnkh. M.łocl.zl. ludaie w pono11lkowej fu.le ucq
aię przede llll$tJ".tkim ku l t u r 7 bycia, obycia, współiyj)i.a itd.
,.Ka.pq5.., lo 1ympał.ynny zapól, który umie nie b1ko propacować tanie-e. uc:tyć co, ele tlłł:le pr.zent-o-wać na _..
nie. Kleruje nim od dwóch lal pan Mart·k Bibki.
(nlałl)

o wodzie
po usunlc,:ciu aw01rll na dą
gacb t"hlorujemy wodc:.
Jak na ł ata dz.lewi~d:tlcslą
te naszego stulecia, tapas wody w studniach wystarczy dla
miasta l o~olicz.nych wsi, które zostały przyląe:r.onc do tych
samych ujęt. Ale
jui
w
pierwszych latnch XXI wieku, mQłll wystąpić niedobory
jetcll ni~ pn:edstc,:wetrnie Sil!
odpowiednich krok6w. Obce·
nie &tacja pomp po~lada tyl·
·ko Jeden zbiornik o poj. IOOG
m. ~tek!enn.rch. l'ny upiliłach 1 wic,:k~~.rtn
.. rozb!orzeM
wody pompy praCUJ~
ix'z
pnerw, co nlekle-d,r p:-owadr.l do ich awarii.. ·rncba jut
dz.i,i rozpocZjłć budowę nastl!pncgo zbiornika wody onn
wiercenie nowych ujęf. (~lm)
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bole! preeownict:J, Mmi·

od tabrykf.

- W plerw;,.icj kolcJanJ.cl uruc.homllom - infomwkl
p.
Svau.uon - aa parterze b~
kn ll:awlan:~le ClYltlllil on.n ea111 dobe. Ale je..t to ~wlez.a
D<• prow.iz.oryclne.
Otwarc•e
kliiJVIarul l restauraorjl ;r. or-d:r.iw~ lilMZC.'IOla
naataol po
of"JC'budow>el lłn&woczclnieniu
w~ru bud711kU. W nłerw~J

kolein~ J.łlblteom renowacyjDoddałle tc*ałllll ooko.ie.•
Ol~ymak Orle eat.ełycz.n:J
JVY-

nym
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starachewit

al~
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praC'e

inne ro:r.wla:r.~o~~.io •

wcłl.o-ch!ć w nehub(:.
Remont bedzie
W7konywany
au,kc.esy_wnte l tylko te pomiesz-

n.le moie

nwtrowany do okodawna przez
Fabryke Samo-ćhodów C!ęł.aro
wyc:h w Sl..-&~ehowlcaeh. Od l
lis\opada br. ma oowe«o so.poda~.
Je.l ni-m p. Tommy
S~ ze Szwecjo!. który wy.
drz!ertawll na 20 lat koli obiekt

"ialriy ·~•if, il'

Zbliżone
upodobania
do
motoryzacji. pruja.wiall te:t
st.arachowicza.nie:
RadOlilaw
P. i ~y{non N. Z tą. jednak
r6tnic~, it
interesowały
Ich
&ł~wnie części zamienne
do
.,darów''. Kradli je prz.ewatnie z samOt"hodów elęt.aro-

- Ow•em.

W Starachowicach

i

.,starów"

e;r.en'-1.

wyllł<:ZYlllY

kli-eo.tów. w ll:tóryt"b

clił

akiMI'ot

w cląscu pół

koń(,• ·

Na
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z

o-blłu&l

tl'Wać

M,yjlę;,

'*t.e

.roku dobl.ecnlll one

on:ełomkl

maf'Ca l

kwie-t.nla pOWitlllO ro&pOCZiill: łi4
odnawil!r:lie ! p.rzy~w)l'waol.e
~ń

pn:ezaa.czcmych 11.a

wych, kt6.-e
zatrzymywał
alę przed hotelem, Polotoi"lyr
przy ul. Mroww~ !ego. Al
nie tylko, Zlodz.lejt" :ropusz.
eta.U aię r6wnld.
na lt"N!!!
wa~tnt6w aerwLoowl·t"b
pr.:r.y al. Wy:r.wołenla. ~k
równfd wynosili detale ,.sta
rowskie". Tera~ RadO>'Iaw
sled:.l w areszcie W ..i,r&O: nie
letni kompan, Sz)•mon N. u
krywa a\ę.
(>d

• C1111 apeblr-\\111 "Ie p 1n bil·
te tur yatów 11e Su••e•·Jił
- Oc%ywl.kle już u "kilk.l
don! powi-ana poojaw!ć
~·
·~a
(I'UP• moich
rodakóW.
Zwt.dtlil oni Kle!ceeu•e
f
odbedą w}cicetke do Krrko"-'1,

"f"

To na

P CICtątdl:.

• A jakle d111lue plan,.,
- W ;r.wl•ttku z tvm. U "<l(
Kryn.ll:a.rh
lhl~rb.wl-e zaJ;..«<.

-J•
IIII" V.

l

Hotel
"Golden Star" .....
..."'

kale w Staracbowic•rh. D:tdo>W·
laltl dok01ują td wymilny okle:l. d~1ri orez odśwleł.lll t·

ka...,lal111e l .rt~~lauraek p;•rwJnt~J:O~il. Zren~ bedli to
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