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J ptt"ł, w kliryoelt praoo~ała.

~1'""': ~~S::k ~·::v;
bode :uwleruflla lał pl(iłlzit~-

111'\y"'h, n.y ,.Pncndaay"

.alliłd

aćle:!iz.. aarclllę.

Dei>'1alło:tila ..-le:la raznarawa il, s:nl'ołló•• i fU)'fTY. Nl'e
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wiefl(. laUk' łtall-.·ołł, ale
-'-la
aolro•·ia. Kucha j&ll n.-urlu s saakid por•
eeb'11y, aadralłialz llimk'ehf'm:
- •lo wil'lkiq:a al-: nic •dde:
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aię «Jary. Hla IK!Q', eltoó
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w Radlinie
outobusu cudem unl\llql imierc.l, gtlyt wylqdowoł no pnyor:e-

pie. W .w)'l'liku zdcnelłlo ciężłut
tonne z.os10ły 3 o~. o dwie
odNosly Ue}ue obroienlo.. Ructt.liwo 11010 było tablokowoDO
przez kliko godtin, gdyt JK~i!O·
towle drogowe nodol. mfmo mo·
nltów, flie dy1pon-.ue sprzałem
:dolnym UI.IJn(lt c.lęU:Ie monyny. Przykre było teł to, te mi·
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Większe

poparcie
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min. 5190 m kw
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goda, m.otna eczeltJwat kilniplotu pubUcmoicl..

Kleleckle
PneMi4:bloral,,Bipewer", które "Jęło patron.\ ud druaoHrow:rml pUk.anaml, ~kuje w Srie a trall:eji
dla kibiców. Bobie łoldft 11:
Protramem łmpreay, wra11: •
al6•~ aatr«J4 (wydeezke -..
IJ'Ula:aa ,..Ju1'11!Dturu"). "110mlłlkl

llhuwłowane pn:« >nne
układ]'. Na stadionie

.lr.iclttkie

~;!.~ '.!1~~':"k!,.r6d~u:!:
:r!:a,Ml~;~ :"'~::~ ~
1

Jaki będzie wynik?
.-rłJ'~
ąoacula ~
~ &oi"MMy • GllS Kał••1-

PI'2.1PORUumy; aaiety

powK

'IV)'ftiłt

f:C', II:t6ry~UealęZ

o co-b, u w K.deaeh.
K11poo nak1e-jofly ••

pou&ow~~o nalełJ'

bln.

b.ńlr.ę

w:r-yr.6 pod ed,.._ redakejf: .......,_ IUI'lee
12,. Mł'• ..-ntO"Wa 111;' aL rat, . _ li.
~">d.T buły tir"Dly Jjtonx" of'N uponlin4ll
lllubowa

OtltB Katowke-.

kupić
clol.konały
old "~.,
(dai'U:kiej ralinerH (produkowa.117 DG Uccneli BP), po ba.rdto
pu,..lępnydl eenft<:h! JeiH .",._
Jmnawea ulqiy, k.idnanje W1ttł~Pi4 w tym m~u w llOW7dt.
.lr.oH!u1naeh s napi.Amt n.lr.la..
mowJmi nowero aponaora.

..~ KM'e~taJz~o

te piJkanoe

k ORuliuch

p~a4

niea)'\eln_ytai nu..

li

peramł. Koiejn~~o
warę pr%y.klitmy
rovnnwbiąe

dU.łaczami

(era)

.:..'::t:w

~

kr7b'cxn411 u.w rHedJ..elę,
s

telełoDICI:!Iie:

OOroi.lr.a

Wałbr-zych.

Oai tri Die lllQCli OOnytK numerOwi
(a)

...

W LubB&ew•cadl uku6c:&)-ł al•
piłn. . a.wy
IIU'aiotj
.U.k'-lw Peblll.i ....cll.lmk.. Ado finału, kl.6ry odbf:4J..ie

w•.,.

::r.~a'-m~'":'o...":~!~: ~~
~łke
u)l:ła

~ JKI1Y~k.

W pnectddel\ DłeCJ;U r. Wi..1\ otnynaaliimy parne z JYL.PN,
w kt6r)'m ~łormow1no a•,
ii pr:M!Ill&J u.branlają udziału
w
I'MCryW'lu.ch włęeel nił.
dw6c:b u.'llltOdnlków ~In.•
nyeh. Wczeinie-j włed&ieHłmy, U
wolao crat lnem I )edn~~o '-;pi.~ )lko reJ.e'I"YDW~aD- Dłat.eco
b7liim7 talllk~l l•dm st.•~
o.~•isll.iem c*.rf:CU lubełaklflo.
który pn:IWid.zl roqrywki l~

rocJonalnel.

Te t4an.la wypowled.ziel.l fti•\ut po aoboł.oim,
mee1u r. Wi.al:"- C..
l• OZPN w Lubflalie l PZPN.
e Wl.kl.or WłMarn:f• · OU"N'
• Lablillie : - Będr.lem)' ln~r.
._iowłll6 w PU>N, bo )!C ło
nloeprucnyjlatla decyxja. NaJ·
p !enrt por.w.ta alę arM: dw6m

~ranym
&l

Ue HC'1J'1Dl'
)edod ll•ie" - filM

~*•
dol<.
Chemia

-

n.1

-

Jeklrollty~lla

=-~==-~:..f.?.~wot~:

o,.eejM)I e--

DO

•

lłtet"ll't\lf'lł,

SpeUtant. s

vm -

St~an

lrl.
2«omski:

.,SU.czlca"

ia.daeinul
MJ(Oł" l

de}muP!c

- R•wij ..
•lec l wyehów Jacr~l411t
Mapa folkloru - RuP.6w
wJcdwabny ~,... ('f) "CRotM - ona )«<we biu
l Jadeitu" .erial ciek.
J)l'ed. jap.
Protram dnia
WladomCMicl
.. Videe-łOP"

Ola ckii!el: .. Tik-Tdt"'

Ti.Jr-Taka:

.;).tilia

YOjll wypl'a.,·a po N:arb:r"

-•crial anlft1owa.ay prod.

USA
~Teleexp.-N5"'

.,lO minut'"
Tel-b.J'JnJ' Teau p,--y~:
Waldemar
t.,-aiak.
.. ~k[""'
~
Dob;-anoc::.,&jkl~"

Wi~<IR!Ołd

KM47dwf

ne.

V~

pFI-

•)'den\1 RP

"DJ'a•ll•" -

--~ pro4.

&..-n<M

Połdt'll

USA

~lla

J:alfiQia&a

jeJ
-

tfyflk•\u)411 aztab:r WJ'bol"e.
,.De Gaulle - dqll:łe W)'~
Wllf\Je'" UJ- .tef'iel pi'Od.

....

WiadonloOikJ Wi«IWJIIIII

J'4&ykfra.ne~"'~:rc

j-. łdtejł 1-t)

--

http://sbc.wbp.kielce.pl

•liro:•

W aiel'płllu ~

dee)'&-ię,

All:roałl:ol a

Klao

U.tllłewlrll,

łan PZP'J'f: -

....,

Mulen a ud&laJem

rt~~oj

turnMju, Sleftl

McY rne-n

aadęł.O) l
awJ'eilfł)'il

trwał

pd-J

Grat. [)(o{'J'tlii-

a.t

5 IdÓW. ~

emocli

~bl,

('"M

!i'1',3f,

ł;2.

N~lepasm -..'irf!d
\('Oi imthw
okMił aię Aa•re Acaal. 1rl<>f7

w lina.le zrewaniowd ale S:rweclowl 6\e_b . . wl Eoi!M-ra:ewl -

porNkę w eliminadach l polt.nll gtJ w eatered:l Młtlf:łl S ;'l',
('2:5), 'i:!i, ł2. Nie tn.etw. rbyba,d~awa6, •
)esl lo ły<lo.,.y

1=-

.uk,....

Amcry.lr.anW\a,

Dlaczego tylko dwóch?
-

lacze KS/.0

N.o~z.ylU

lurn!~je

JeopUycb uwodnlotaełl J uwod nlk6w łwl•łl ..
W bnale turnieJu, pal!, lr.t6ry obtUow-.1 w wi$e
nlapoddanril:
Ullk"'l'ł7
M
:Jull[llllowian)UI N•ałlll kin a
Gat.rl~llł Sabatlal, k\Ó1'11 'W p6ł-
linaJe- pokonała fawerytll:c nr l

....

SłUIOOD

nich utala1la się Joa-.
J. Kolejaru Kielee, lll.t&a

Seles i Agassi
fu~eN~:'lo'dtty~;rlldt: 1 ~f:'!;

Komłt.et w~

k6Ciawe&y P".l.PN u:r.wom na u ro}e.trowanle t~eeb, a
rn:

<1-włx-b

obcokro-jo>A't'ÓW tylko w

dl'lliynach I U&J, Tt'(o wlaśnie
warunku - tpllo w l lidze uWaltło w ~eh
pr..Uaydl do ltlub6w l OZPN. lnWwet~lowal W)"dsitl &,kelecua
l Rada Trc>~w l P'LPN Jril..
)ta dll.llemu w)"'llallr.olej'ł<l!" p;...
WIO; W roqrywkaełl 0411 1l ~·
w d4l pUllane J.l&'fllliC'J..D.I raa-

.. =

~ ~t:-a~a::r

.Uut nW w~ Idubom mw! en/;: no.... yeh umów J. . _ , _

to;::."~~

la

-"ra• kW,

t.ę4Ue prułmJ.ł~

~Jewle ...

nkelo:rrie-

C':f ma.llło •'~~- •k rujo> , ale

lł.l

h )' tn.a OZ.PN' apomiaa.Jiło Ił< •
praw·o •eo:)4oWai!IU. ,.•.., _...__.,..
ullrKie,wraMaC"biOraJ'&llaayr•
lm aprawlllle6.
Tyle wy}Mnk-ń, u łl:~a dn\
upadBill

05\a~ ckcyz.je.

l*n}

ITRONA

SLOWO

ł

LUDU

NUM&Rm

NA m::.~~~ca~:~~lco;:
21ilOO cdonk6w, aare-

Jetttowanyt•b w m:ejscowej
póldl.ielol mieK.\"anioweJ. Niestety, nie marny dla nich
kn:epllłCYCh wieści.

Odj

"'~fck,

!8

- W dw• h.aech kwarł•
litw bid~«CO rNu. pn:t'luUliimy d• uiytku 9ł micnbń
Do końca c-rud.n.ia oddamy
Jessae 56 lobiL l to WU71ł
U - mówi wu:epre:aes .5&!-V.
Adam Węs: ncc:ki. - A b7ly
czut, te w cllflłll rollu pne-

lisWpada

kaz,.-wali~my nas~m uto~om

1,._ r. łml ~nlnr .~ma lola l Felik-.. Slolice WKhod'łi o rodz.
T.ll, a s:achocb.l • 15.38.

ponad 380 miculuui
Starachowicka Sp61d~elnla
Mieszkaniowa, jak llQ krn.ysowe cz.aa:7, prosperuje do§ć
dobrze, to znacey nie ma strat
i zalegloki finansowych. ,,Siodło'' Inwestycyjne jest po czę
ści pochodną ocólnej sytuacji
w kraju, a lokóll.nle potęguje je
fakt wyczerpania się uzbrojonych. tere-n6w budowlanych.

Strajk MPK
w Ostrowcu

·

ot6ż ~n

Piotr

pami-ęta

w ~prawie MPK
ub. poniedziałek
sesji i obt1w;;l~U}e mnie jej wyłtonan:!! - powledl.lal nam wczoul po poludniu pre~)·dent
w

'l"lchwyczajn~j

JU-'

h:-ać

d"t:>cję
\;~\ł..

nie motemy. 1'1 na
cetltr:tiną nie ma co
(k.d.)

Darmowy
grosz
K .. Qkicb 7.arcjes.trowano
Już ponad 2900
bezrobotnych. Tylko k1lka, lub
ł.llkt.naście, no. mate
kilkad?ics'-tt osób pragni~ rz~czy.
w:..cil" pracować.
W!adze miasta chelnł)· 1.1tTudMił: kilkana-ide
osób rio
prc.t porządkowych 1 innyeh
mniej fa.ch.,wych r>..a tercniil
r('mootowaneso starego 17!)!~
tala. L. nic. Nikt nie wyra·
7.1 rK'hoty po)dj;:c:la pracy. L!p:ej ('lrt)jl'<f co m!esiąc do kaIJY urZ('du i p(lbr.tć zasiłek, nii
ll:aiać rt;ct> prac~ Pru-d lrłlko
m:~ do~i'lm', przed dnwł urzęJu
ZJjf:ch ;t na]nQw~zy
model
,.\·olk,;wa-v.ena".
KieroweJ,
m!ud~ c.!I'Jwiek, ..vysiadł, pod.}-

W

~Y

jednak tywil

...

• Ua
l*"ll\łiW
Skari:yik•'

""
....
""'

Dla ludzi oezekujll!cych na
wlasr1e lokum n~ Jest tCI per•
lipe.idywa radosna. Odoo-tujmy wit::e tylko, te w spól~
d-dclntm wbd:auiu Je:•ł obt'caJe 3!-ł tys. m kw. powlen:ehal
uiyłkowt' J (budynki mlcs-l-kalne, pawilony handlowe i ush.i(!lowe, garnie łtp.). w 1:14 5pił ·
ma pieniędzy. W dod(l1ku ted•ic:lesycb biGkach, 11S1łuowa
ren nie je.rt łatwy, pozb.,Dyeb w
ltłędu
osic:dlaeh.,
wlorl)" tródel ciepła.
mleuka obtc'Dit' •kolo J9 łT~t.
- Jeśli w:yilkamy odpowiedludzi, ~yli prawie Jedoa tnen.lo przygotowane tereny na o- • cła mi~Ebitciw Sbr:.chowle.
siedlu ł...nzy moiemy pr-aw.e
natychmiast pr~stępo-Qć do
(eart

tobne~e:.

łłlel:ikcr-- L~blln, Itp.

• C.

dnorpni•lłje p~u pra~

"'
-

pobt-ał

~

w l<

loł~.:

.."

eboroby kondWr.tor6w-, k leo-

ro-...-nllt6wpoc:Uja6w,!J9Ó~

do pracy, "llł"ynl.kaj~ 1 różnych
•

1M •tr4y't

Konr:yiiCa.m z
pracowtlioe-j.

rq-llerWT

\ Ue b Tnerwa -.ltnr _.bt

•

GNIAZDO
• S•e.t'rw..
- Jcdnlj.

l

• l bje ro•n n4ę't
!'otuJl.-4 pocb;,liil:
ludzi. OnJ pnyc:hod~ na alutbe l ł.llc tt.kłtlill prac.:. Słut111,
więc •peWah• obowi:tzek.

_,eh

Sk11• DOWt kadry'

- Z. ~IV- Teclln.lkum Kolejowcco. w trakcle etz.~minu
kwallfilcBcyjnefO l~ oX1b -.vyuJiło

.w. Slqpo;rkowie.nlewidltl placyk prz.y ul. 22 Li.pca, tui o~k .pawilonu. ,.Zos.lelika" llllljmuilł
handlowcy objazdowi.
Przy nairucbbwszej w mieście ullt'y spr-zedaje sie: ar-tykuły
.po.iyWcz.e; ..( te [ttUef-CI"wane spalinll!Dj :r. samochodów i tak
cihtą "się Wzłęc!ietn. To nic, że kupuj~y wprowadzają bała
gan-na jeadni, • szwenda-jąc się w zapamiełanlu.
Mie}9cowe wład?:e samcnądowe WY7:MCtyly jut inne m.lejsce na dzlałalnołt hand lową. aJe nadal wszyS'!-ko odbywa się
po-staremu.
(mak)

do naue-j pracy.

IK'hotę

· "·a•tełbyłlr.&M•kt.

Klu:oe~

F<it. M.

rr-m't

N"1e ty.!ko. W PKP

-

pracuję,

a wilklwie 1tu.t•, jui 33 lata
ł

pł"ZCIIZodlem

11!euble,

prawie

flcłQ'

lbłęk•k

n

Wlli-Yłlkie

l za•ody.
r••-•ę.

odjechał.

Na miej.!okim targowbku w
jelit autoroa.t te leroniemy i s.ądzhny,
Ze Urząd Telekomunika.cyj;n)'
w krbtk!m cz.asie z:.a.instalujc.
w tym najbardziej ruchliwym
miejscu miasta a~omat z ,_
liloną. jak np.
pr;:;y poczcie
głównej. Kierownictwo bazaru zapewnia, te un:ądzenlu
n:e grotą złodzieje, gdyt plac
jest stnefony. Do jedyneg'J
teletanu brgl)wi.Wca, zainstal()o.
Ostrow~u niezbędn.y

.

...,
......
=·
im.

"MARJAN KLU8KK

Popołudnie

w

St.et.
cach

ay•

z muzyką

Kiel
łlien

..

wow

w

Pot-rzebny telefon

zasilek i

Rejonowe Puedsiębior.nwo
Gos}»darkl
Komunalnej
i
Mieszkaniowej w Końskich
)est zobligowane do zatrudniania beu-obotnych do t.zw. prac
Interwencyjnych.
- Zal.rudu!amy kUka osób,
ale nie na dlufej nlf sześć
miesięcy in!onnuje dyr
llenryk F opik. - Wśród nich
aą ludzie
napruwdę
solldni.
Mo~libyśmy przyjqt Jeb
n<~~
stałe, ale nie wolno. Obowl:az.ujące przepisy wyratnie nakazują zwolnić Ich po sześc-!..1
mle!l"iącach. l cóż rob:.my? Bv
mieć dobrych pracowniJ<6W,
nawet przy pracach porządk:.
wych, t"walniamy po szdciu
miet:iqcach, a po
upływie
dw6Cb ;ygodn1 znów Młrud
riiam~'- Przepi.<y pr&wae
są
•. u«ały,fal<cjQn::>~· .. ne··. lud-dt'
to~k!e. N'e W'7.Y~cy chcą brać
pienjof(Jz.e z.a d41.nno.
(mak)

""'
,,""·
•••

-""""""''

(klm)
do kasy,

pn.

wy:

pr:z_yc:ąn.

głów nej

po:-toleń.

i:)"ł

, .. bldsi,.

- 79 pa:aaie-nki~ i klł.ka .,tt)-o
w...-.;ak6w··. Bo ~.J7 q jcd.n~ l wieloosobowe.
• C.y lylko pl.\klęl• • lep
plud;a •l~~>luJIIl\ pod~~ wy.;riGa,kH- u Skariyska'!'
- Nie tylko. Mamy rótnekur-,;y, r6t~ tra.y. Np.: naalla
druł.yr~a konduktc.r.Xa prowadU
pocillJ z Lublił!a. do Kudow,.:
a w J~;wn.ie: Prl.cmyłl ~ Kt>-

do-

kilkanaście

l

Ue •ruly11 pNI..,_ . . .

•

tyn lwnduktonkich
poc-hgów
.pasuera{ch l 8 pociaców tt)-o
warowych. Rveaa 1:;.:; ooób.

Plebańska

!:!~~~t/a;~r.e;•~~- kred~~ ~!it~kt~~~~~~ ';!~~.at~

nicb.

klrn dysph"yC!JomT
- W dnlu d7.la-ie}s7.yr:-o 38 4ru-

•

te ho ..• ho.
Ludz.! mie.»*alo dużo. W katdJm domu po kilka pokole•\.
- A teraz? Proszę pana, szkoda mówić. Na sto domów w
WOlce, w 21 mieszka tylko po
jedneJ. starej w dodatku, os o b l e. lllod:tl. &d1id ucieka~

1.

G•~ Id.

Smutek
dziadka
kładnie, U Wólka
była niegdyś wsi~.

Jednym

Cntl&do W Sii:II".tJ"BkU m6wl .klerowbtk dru.tyo., l'Mir

pracy. Nau dzia ł lnwe:JI.ycyjny jest kompletnie prrnotowany do realizacji budynków
l ugospodarowan.!a tego tennu. - Informuje pre:res W«~
rzoc:k:l.- Jeśli takich terenów
nie uzyskamy - zmuszeni bl:d21iemy do za]t:("la si~ wylq«nie ek:łploatacją po.sladanycb zasObów mle$~:łll.IO"'-YCh.

Targ przy

KraJowa .aet P.KP podzfe-Jevt na &n,Latda druiyn

~

jednak

l.>chw~!a

n:o~

-

looa

~uldort.klcb.

w•

Pan Piolc- Okła jest chyba
najstarnym mleszkaJ\cem st.ą_
porkow»klej gmiJl_y. Na pewno
j~ na_jslar-sz.y w Wólce
Ple&iil.sklej. Ltcey sobie 93 1:1;ta l jui - jak twlerdd. wiele w tyciu wtd-zlał i slynal. Teru ma trochę słuch
prz,-lęP._iooy, ale wuok j(oszc~e
znakomity.

D:z.l!.laJ ostmw.eckłe MPK
p .• d~c:Jo całodobowY slt'ajk,
p:oz;yląc:ując sić do OC6lnok..ra10weJ a}\cji proteXac)"jnej 1
w~-ra ~.a ją c pupa:rcie dla Kra)ow~l
Komisji Komunikacji
M;"+ kiej .,SOłidamoić·•. Decą!•• Komisji Zakładowej •. s··
o prtrrwaniu pracy - pOpier.oj<t ją l ROIOStałe z.wl.:}zkl ta·
W•l:S••we W MPK - uod:.iła
$!1"
W'kutek
nlepn,y:rn3llia
f'll,lcj kwoty i.1danej dotacJI
I'!Wiu·antującej m.in. podwyikf
11!.1:0::. Pr.wprowadzone wo::zorutl
f'>Ui"lowy prezydenta Ostrowca
·U' 7.W ązkami Z!IWodowyml nie
O_dNI-Jdly talogl Cld strajku,
kW:·y jut wielokrotn~ proklam"wlla.
1"•1)3dla

Co to wac:t.y w praktyce?
Znany lo, ie w prz,.-sr.l7m
roku SSM. w;ybudu.Je trlk>t
dwa bloki (hln:nle 5ł mlenbń) w osiNilu Słlalb. Będzie
to koniec budowy osiedl.-:~, 3
zaraz.ejl\ _pocr.ątck zastoJu w
wjelQI"odzinnym budownictw!e
mieWaniowym.
Pn,-!S:&Id!ie lt'(O bud•wułe
twa ko~•,- aię w Staracho".·Jcatłl
• nowym .sledlem
La~. Ttren Jt'st ,jui uę$cio
w~'laut:"IIDDJ, ale nk m.
iadnt-ro u:lbro.Jc:nia tednłin
n~o. O te kwt'sUc: wiłlnt się
troi"IC'llrt "'Wiadae miasta. Wyposaienie terenu w nlezbtdne
ur-ządzenia
techn.lewe
jed
kapW.alochlc-.nne, a mla.sto nie

Dlanec• llllh~d•f

•

po mieszkanie

dwu

'9.·anego w pomieszc-zeniu blura, clągną .,pielgrzymki" p.::tentów. Pracownicy targowicy
niechętnie udostQpn.iają aparat
i słwmie, bo Ilużyt ma on
przede wszystkim obsludze tego miejsca handlu, a ponadto
w lokalu tym jes~ stale tłum
Interesantów i nie ma mowy
o prowadzeniu jen:cze prywatn)"ch roz.mOw bywalców ba-

Wszyser

i)lliedezymy
na

NFOZ

~
·
,

~

Po
w

Po

C11.ir
Szpl

Uu1)

mlu

Kiedy przestanie
s ~~ ~~.~~f.~~~~~~1~
utrapie:nicm

_kd p:--lwd7Jwytn

dla

\}'tllęey mienk.ańców najbll·
łej poloum,.eh ?ułanek, n-ie mń
wilłC o Innych p<)ł)lia:kleh oal~·

lach Słofleczll,.m i 33-leda
· PRL. Kt.pd GUl "ulentliO&femic.
eM-rne eru•ury codz<ecnie nlhon-4ają
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