r ,.

Są
niż

c(.

tl%, 9-t

sprawy ważniejsze Kolfiny triumf Helm ta Kohla
urazy i wzajemne
pretensje
...·:
H~~J~;ol l(ołll tno ~M PttrWO

do t"go, by trfiOioć łlo ",. tylko
ta ,.konderto j~dnoiti" , lec:::r.

tok.ie

Rozmowo z KRZYSZTOFEM DEGENER~1 przewodniczącym Rady l\liejskiej w Kielcach,
członkiem Komisji Wyborczej
TADEUSZA Mi\ZOWIECKJEGO
,.SLOWO
LUDU ,.: - Mł
\Oill)' u laktie, ktłr1 •lę dek"Jl.ll w miuion" niW xit-lę:
n.l aruude KOAD,
Y•ru•u
l'ro•\,.IC'J
DMnClkralro1neJ i
r.tll! zn:enon7Ch e:r.lunkiw k .,_
nli te l6w W7łtotCJ7eh Tadelt•
.-,..;,~,
~l;no wlc-cklc-a• pow~t...h
Uala
Dernokraltnn&,
ktincj liderem 1108111 p~micr.
r.,wiedd11l: b\d.dnr
raz~.
lw.n •c 101nt dla
raocaeJ
p"' 11. {'ił)' a~d%.1 paa, te w
p~W tct·b:aym
:r.:.uniC'It:ani!A,
pn) t•&tilr.le :deJ k•ndrdl
p ~:n hkz,.d, k:r.l su.np
na
;t<'rJolnlaowant~ r otbllrch , sde·
'l:nrit''''''";tr.n)'t'h l•'tbl!
{'sy
.tu\ ~ d ·b~ pora
do f !lrlllt"V.a!JJ. Pl"lliT
łlllZ V~ ZlOF

w.artoścl mora lnych
f poll·
tycznych , a nie wok61 osob~
pnyw6dcr. I o te warlołci
nadal będ;demy wala)'t. Co
do aytuaejl spolcemet - ~=-'
to oslatni dzv:onek na :.or~
ganiUIW.IInle ruchu w obronie
demokracji. Bl~J' popelnio·
ne pn.ez nas w kamparill
wyborczej stwana~ knnleano;t jak najsumego do'.arda do społcczeńat'llla 1 V.TZnawftnym przez nu k()(kltRm moralnym, po.hty~:znym l

.. koncl•no

ws-ry5t!Uch
pn.ez ple·

N-c:ów". K1er-o~o
go kool i.cjo c:hrtekl~•ko-l•be
IOił'łO odnlotlo
pn.eko.,.,...ajq~e
twyciesiHO w p!eł'Nuych od 1932'
roku "'olnych wrb()foth ogólnoniemled.ich, tdobt~~tojąc JJOf'Od
50 proc. oddony~;h głolÓiłr.
Według

w1tępn~ch

uocunło:!M

CDU CSU zdobyło k:ł'l O,ł proc.,
SPD 3J.& proc .. FDP t1 ,0 proc.,
o Zochodt1lo Partio l lolonydt:
t.,łko 4,2 proc. l tym JOI'łlf"' nie

b>:-dz.i<!' ~pr~zent?wano w B,mdcslogY.
lhiękl podtiol~ .a
d..,o od•ębrn~ obuary w,borae
:r: .5-pro.:entO*Y~i progo~l proeento""'Yml noJdq s:._ w nil'l netloonTcnt pned.sto..,tc;ele
POS,
kt.Oto no t.ere!'łle byłeJ NRD tdo-

CIC'nio Nielft;e,: ~oanłe
nił

del

uyb-

~lbr

ktokof•lei

puuuat.

pur

wybo~ów

Wot\1111

Helmyt Kgt,~ ~~.tnol to OP~l4
dlo polityk!, którą r.alitowoł w
łfllnlonJ'ft' roku.
SoejoklefftOUo-

tyaMIIIU kond1datow1 no konc·

~:ri~!n~;~ (6~~o:,~ct'W: :,J~ro~~~:t,w,!;. lo.!;."~~~

botoch IM odegrali ła d neJ tOłl
tepubllkott:e, którzy sporo &obie
po lłlch oblec:ywoll. Zdołolł zda·
byC trlko 2,2 proe. glos.Ow.

1

Wtbot"<:r zolifoli u13'1rie.o#f'l,
hóry mx~ ws•o wjqc no kolo
hlltOiil doprowochił do zjtdno ·

sceptycyzm

wykoą.ony

wobtc

błJłkoN fctnie
prneblegojqcego
proce1u z~dnoaet~lo polegoJq.
cy m 11\. no c:qgłym pnełtrtego

nlu pn.ed Jego kontom!. SPO
des.z t łlt jednak z pnyro1tu po·
porcło dla nl•l re 1trony mtod...
go po•otenja, no które cłK:e po·
łtQWIĆ w prr,nloki.

~·d.lrnym.

..S L ..: Tadeun Ma zewic<'kl W)'ra7ił JHtJI.-d, ie t:i
u .. topa.dl. n:uid nłe W7P'i"i~
dzial osb.lnif'Cft sleM-a w e~
eeale h•&• nlłdu. J.tk te naUłllifi'l'

DEC:ESEK ~

- l•n."le w~::;Y•tk:m nie ma
.t il1,· ) roz.bleb w obn:-:le
r. ·i>Siłt.-t M ~wleckJe-go. Lur<·:·· klótlY' zebruli się w
,,;l'tlt.lelo! ni~ byli
t>bc:ląier\1
Y.omp""ksrrn pnrotkl. Wynlk"t
1( tq•l- ~ .. r.rupowaJij\m~ •tę
W1k'-l 1--" .kt·l'1n,.~ o ay1temu

K.D.: -

Ocena

rządu

Tll-

deusza Mazowi~!ego :r.ost.ab.
dokonana pi"Z:ede wu,..tłdm
pnez jego pn.ec!wnikćw poJltya.nyc:b 1 byb. obliczona
na uiobycle e]e~torntu łat
wymi haslaml
Muowl.eckl
lalwych obielDic nie skbd:il
DOKORCZł:NIE

NA STR. J

Płacić więcej
Niebawem kolurnt'iijtcy policjanci otn;ym.a)Ą do 1wej
dyapozyc)i ,.polonezy" rodem
& FSO. 500 samochodów &OStanie pnealanych do Kolumbii
na zamówienie ~du \qo
kraju.
l

' Uwaga,
posiadac-u losów
W r:r1:dniu nie grod nam
.~.,\.o.. tMG W pruwldu-

"Słla

~ łrednia
l~D\peratura
n•i.!~,,:c:zn_, b::ddc w n11rmie,

1'-' ,

a or.aciy nltco ponltel normy.

Od wl('l•J lat cruddeń blrd:z.leJ
pr'-Yfl<•,nln:t miesiąc }e:lienny
nit t.imowy W pf,.rwn.ej dek ad.:.!~ r.rudnla
temperatura
mak.-l)m::alns będt.le od mlnul
2 do plus 4 st., a mlnlmalflłl Wl lł'rą do minus 1 ll a motn,o.-..::ct ,.nlb:zych. Okresami n~
ptdy delutlJ l łnle~u. W
drugieJ df' k:1d:z.ll" - cieplej.

Ternpentury maluymalne od
plus 1 do plus 8 al, a mlńi 
malne około zera .t., Okr90We
opady, pruwatnie deszczu. W
lr:r.edej dekadzie temperatuO"
maksymalne od minus J st. .
do płUI 3 al, a minimalne od
mlm11 :n do mlnua 7 s l OkreSAmi opady, przewatnie jnJegu.
W grudniu mot.na
spoddewać ałę około 20 dn1 z tempcralurlł
maksymalną powylej
zera ll, około 10 dni :r. temperalurą
milUmainil ponlteJ
miBul 5 st. ora:r. około !O dni
r. opadam[.

e

.,.i~sdram w bud)'nku na.
ll"hcTrn de ~Ak l adw DadowKetejowez;• w Kł~l ·
t'il('h. Spr6bujele alę w teJ
firtuloe dftw1ed1!l~. n:y Pf'SJ'·
1łusuJC n a"' ulika n.)'nnu
:tu. parter t d~I Hlt~h!
vlęłre..
~f7 p)'biHmy, l ~ez
nie dolllammy 4Jdpowiedal - mówi
Jedrn t Jt\katnrc.\w bloku pn.y

Zawladambmr. te Mta-

1

rzĄdu

l

opzz
3 bm, bt
pned:o'!'kut.cnmt projekty 1)1"2:7sJlorocz.ne«o budietu ora.& po..
datków od ponadnorm:~.t",rw
nego Wtto~tu wyn:\crodt.t:ń t
WTf"Ównawezego. We wszr:tkic:h za.qdniaych k~~liach
ornaw!any$. t.cco dnJ.a kalda
~otron:. poliO:'Iala przy swoim
ulaniu.
Jedynym
punktem
7-b;emym było pndwladcz.e:nLe te nie spo"41b tupellile
:r.;reeygnowat z konlr.,l! Wuo_stu wynagrodzeń. Zwfl\t.kowey
uważają jednak. te nfe ma
pov.rai:.llych powodó;N", k\6rf
prr.erna.~ialyby

prz.edw witl-

lee~.ny
ten~~ha
realluejl
W:J'ItaD)'eh loliw w Swtł

nemu :r.llberal!zowan!u wuos-

łekrJ)'akid IA&.tll Fa.ałe
weJ upł ywa 11 d~tłem 11
~rrvdnla 1HI r.

"trz.cga.

re tym
aa prawe

term.htłe
ądr.nia

wnawrJra-

oteb l:.nW.w.
Koralteł Or~ran.iu.eyjpJ

plac:. Natomla!>t · r4d rite k~ bkl W)'lom
wyr.WQli dalsu nadski na pla!ipoW<.Jdl.lje wuG<A. c~u i

tu

~·

_n..~wrot

h.lperlnfluejl.

To. eo sil! sta.111 prud tygodniem - mówll Ailred Miodowi-cz - 'wladcą. te elerpliwo.>.c apołeeUla Je~t na WYczerpaniu l te: nie :r.awu.e
spolcczeilrtwo odb;era ri\C}e
ekono:nlewe. Te rac}e: mu~<"tą

czy nie?

b~

l<.'U.t'U!

o ...

alra •-ne

~polecz.-

to wicepremier Bakero.Pr~!v,·5tawlanie
racji

Na

wlcz;

ckohom.iemych l tpołecUlych
jest CLA.;. -to ful~zyWŁ Na przy~
klilddto ZSRR l Rumunh wl-

dat. da c:.er;o prowadU poli-

t)'ka cknnomlema kuLaltowana to.k. by f.n"llnhnallzowat tyko nlez.aciDwolenJa spotecz.-.
nclt••: do klę,kl 1 eitonomkt.oęj. _ t apoll'cUleJ Jdlf W
ehodlol o .. popiwek'". to moifoffiJ' od ' l ępować od 'lduunych

&)

~hanl:r.m6w

wu~tu

bnmnw&nla

plac t]'lko tarra... Jd7.ie

PowstaJą hamulce nalut'llne.
I. te~z.cu tnkle dwa ll!!h~~·.
Mln. Jerey O!olalyń~<k1: Pr~!
1J . mte, o;cy
prowadl.iUłm~·
poUtrkę wyratnie denac~lll"

l nie mutemJ' t'llkural terat. od
nloj od~~po-..a~; nnl my '"4·
mi. ani W1 n'e m'elibyśc:lf'
do nu ~unku Mln J~!t
Kuroń: Nie motemy wtrYat
rfłk pn-.)'lol.!emu ~dow a byloby tak. adybyłmy .,,e p~d
"towlll Se!rnowi p:·!ljekl6~
budtelu i ro:r.w.l\•ań plM:<ł-
wych.

praMwal lam w pelnną W)'m lane 1•d1łn, ny ałunnie -

nictwA

pyta Barban S. :t Radomia.
_ Z&odnie r. kodekRm pra.
mćwł Tadndl& Fa&alllr.l,
dy~ktor OddUału ZUS
w
Kielcach u. zaUVdnJcnie
uwatamy pra~ wykonyWanpnyoajmnie~ w polowie w)'ml.aru ez.uu pracy w danym
zawodlle. Osoba prubywaJ4ea
w zakladr.!e karnym l
tam
prteuJ11ca - równlet musi
spełnlt
tep wymóC. Stwlerdz.enle, te pan X. prubywał
w zakładzie l tam pracował ,
Je•t dla ZUS nlewystA1'1:Ujące,
dl•te&:o wymflpmy dokład
ntelll&ef!.O okrełlenla wym.laru cDIU pracy.

Stan

cy -

ul. Plekl'l~:r>weJdeJ :n.
J a. na nczękle, nie mla- leru l l pięlra 54 zwolnieni
la•n kłopotu ~; uey11kanlem tej z nplnl :ta knr~stanie & windy.
informacJI, tyle te nie jest O·
na pntnyślna: - W prt.ypad·
ku budynku uk łn d ?W~O wy.}ałnla
Tt;deusa ct~ l o,
dyn:•ktllr ZBK - ulg z tylul•t
mnlt:juej
alrn keyJnf'ścl
(lit:lra nie ma ł nl~dp nie byIQ
Je-dyni• mll'szkańcy par.

Swiętoknysk.iej

Lotuli Fantowej

Prze<l.$taw!c~ele
spotkali s-ię

e

W dokumene.ie 11nedslawlanyra w Z US de . .,...
kania i wladne.ń: emer)'lalnyt:h Jest adnelae:Ja, ł111 ?aa
X parę lał vraeowal llayeznil" w ułlladxie karn)'m W
Z1J'I ł•d•Jłl nhvladeae•l,., łe

wyjątkowy

Argentyńsk.te

'la
te

podtliło

w

rad1o fb •d-•·
ponledzlałt'k,

dtocyz.ifi: o wprowad&enlu 1tan•t
rząd arcentyńskl ,odjął

wyjąl,kowe~o.
Decyzj( ~ fiOpnedzlło zajęde 1ied'Ziby nt.a-

bu annil przet. u\traprawlc:o-

we. komando_ S\.,n wyj'l,tkL.",'Y
jest

f6WDO.tnat'Ul1 t

l&Włe •

sz.enlem praw konstytuc)')n)'eh.
Jak poda lr \f)kaiM

tot.«l<..~.;.

nle radiowe. w J)f)nll"d:dalc-k
rnno w eentNm B•u•nos Alr
slycb;lt bllo strulv w pobli
tu słf'ddbr-' ulabiJ J(P.neralnt!·
go. Z tych nrn.,·cb f.rbdd wl._
domo, te
bo,i6\\'kl uUnpr-...

http://sbc.wbp.kielce.pl

w Argentynie
wkuwe poj wily
r.uh woj•k.,wy~b v.

~

k"•l-3

4

P:l-~nn .. ,

"'- j1(11n"CC')ej cu_-l.cl .n"'""""'
.\ltH.
Sytuacja
'o\"f"qi )cal
ł>"lrdm

jM't

,u

l

nie,as ~..

rmm\::u·

bt>lil

tyń.11ka

teJ

nle~onan.)"

k·Jił!jncJ

pnlwleow.rch.

re·

Ar~ten·

u ltratii'.DWIU wi.Pl''Ctaii·JwaJ~ tiJr•ll'tl.!'
wla~. O.btnia pró-

krotn!e Nl
!Jr&e~

by pudl')m<.w ..mt' b)'l)' w

a•

1 I!UJ' rulo.l.
().1

rev.-ftll)'

w Arr...-ntyr,;e-

dtl:t"do M dwa dru pr1Jtd U.•
J)ł' e"iij deut..a
USA, Geotc:e'OI BwhtL.

plart!·Wnnlł. wiQ·~

Sł.OWO

ST.ROMA l

EKSPRESOWE

""""" ...

L1JDU

W skrócie

Niepewność
T~ld

tde ma d.obrej
Jedni pami(tojq mu
.tlowo.: .,d.i!ienfl.ikarze kła~
pru łl/.

miq''. Drugim 11oie
Ze ten nie.rn.anv
odbiera:

ałoł1i

chowi". Inni

ur

$1l\Ok,

człowiek

.,1Uis;:emu Le-

twierd.::q,

Tvmtś.ski kiuc~v. łlk

ie

ehce
WJija.bi<lt biOIIICił plum W
nvoim .t11ciorpie. T11lko nie-

ticznl

d..-iennikłłTU

rochowu-

jq spokój. Przedwczoraj

w

.,Biiie; iwiatn'",
Henrord
Mn.roucrilte (f'TtMcjo) llaz..
\00! atakJ lla Tymi1lskicoo
.,MO<mkq z innej epoki"', u
Em~

kpitarte

.wvsQidn'

(Ueksvk)

PQZiomem

t.I)Q,Ści".

zło.tli

Obclj kaltdvd~U:f na prCZJIdenla 1>111jq jednq
cechę
W$JJ6i-~:

ni.e

wtłsl.;'!'Wfflilł się

i niewiedza
precvzvJnk. K_,iecist~ .q..
lu Walęsil podobtl się Cl/łko
zagorzallfTl'l zwołeani
kom. Twmimki zo.ł •fe m ówi Ma:..io.mi, ale
zbitkamt

;ego

WifTazÓw (111!1nttłomi), kierowo.n)lmł w stronę·
ludzkich.
W
JtS"JłChologii
nO.."liWO Sff to ,)eskm nie d oprobłnn6w.

kończon)lclł.

fiWłill

zda1l".

dokofirzlłt

Słuchacze

:fe

tami,

wedle te110, co ick boli•
Zastuoq obu kandvdat6w
jc.tt ub"waJenie przekonań
wśród 11Uiionów ludzi:
re/O'I"Tit11 - t<Zit, Wlfrzcczenin -:NiepeWJto.łć j 11t1"<1 f gospopa.tt;zo-połilliCzne . niewia-

nie.

dome sq dzili.o.j
rok.t4!ml.l.
BOGUSŁA W

większe

nii

MORAWSKI

Kielecka reprezentacja
w Unii Demokratycznej
W trakcie niedzielnych o})rad nowej Unii Demokratycz.nej :z: r.unienia Wc:ljewbdZki.ej
Delegatury Komitetu Wybor~
czego T :aóeusza MazowieckieIO udidał W'loięll:
8 9,-dan

Białek, .Ja nusz. Kędn.cki.
l
Kn.~doł J)ecenu,
lk~rd&n

Blalek został po""·ołany do Hady Programowej, mającej na
celu pnygotowania do I Kon gresu Unii.
'- (u.Ał.)

EKO '00 - otwarta

Oświadczenie

IMf'O RTOWANVCH
ZAPRASZA

W ZWill."di:U ~ k:ierowa.nymi do
mnlo pyt11niall1j i inlonuacjaml
Udziclany.ml
prawdopodobnie
utllbu wyborczeStaabllawa :rymi1iskiego w

KliENTÓW

W GODZ. 9-14

RADOM,
ul. UASICICJEGO

pn;I)Z lud~~:! Je

llO

ł1
~30-r

Klelc8eb, oliwiadl::i<łlm, ~e Part.ia
,,WolnoSI,:i~ Od dzl.. Xił'lCC ~~~
udzlelił11 l n:o udzlt>li poparcia
SUMJio;lawowl T)-m!flsklcmu
Urucie] turze wyt'>l••ilw

MAGNEroWIDY

gw;u-an-

-

cja, atrakcyjna rena w finnic

..satYs.fac:łJon''.

Xićl«!,

Jca 17. Warua.wak.a 3-1.

Poc::loen-

7!117'7-g

~~tafl&łd1U-

7;Cm IS )'g

.tprZedam.

Kielce,

425-87. wiecwrero.
79179-•
EKSKLOZYWNE prHenty imf'ls:ot dla najblliolzych w alr.leple
,.CbeM BfjOu". KldC<'.

:w.

aka

KUPl~

dz.iaU.ę

~lln-zyml

nclr.

Ofł'fły

w

z

W~w

11U7ł-g

budyn}(.:~ml

okeilcy Pio-

5239 ..SL"" Radom.

HURTOWNIA ,.NINA"
CHM ia.NlK,
lll. SIENKIEWiCZA 6. tel t16
OFERUJE
U.port RfN

SPRZEDAM

C-380 11Hn;ll: nrt
Wle.rzbicn, Cóm;~ 19

(Zawi&.1).

~-r

przt~wo41lic-q;ey

Fartii.,WOhtttit:ł.,

Ołdxiał

- KOSMENKL

791.49-g

ZAf'RASZAMY l

~

~

~

~

~

~ HURTOWNIA ,.1.\JICOR"

~

~

OFERUJE po ltonkw:tntyjnycb cenat:h

e

CYTRUSY

e

~

~

~

~
~

NA POJE

e

ART\'KULY SP0 2.YWCZE.

79156-::! ~

~~,~~'~"""~'"'~~~'"''~~'~"'"''"~'~~,~~'""~"~

' ,~~:::::;:;;;~::·--~~3
.
TELEWIZOR)[ SPRZĘ-T A UDIO-WJDEO
3

-

-~~c

,

l

ww.
Partia
ja, nie
z ludż.ml

Kirl<..-e-

- lABAWIO

~ KJELCE, ut. WARSZAWSK A. 151

~
~.

~

byłej nomenklatu..")'" onz aparatu MO 1 SB.
M (UOSLA W CJ;BSKI

AllTYKULV

~~~~'*''~~~~~,~~~~~~~~~'~'~~'%'\.'\.'\.')..~~'&"~~~

~

Niepn.Wtł?.Jwa
łc&t
SpO!UJ~m się
&:dabem. Informuję. :re
,.Wolności"", jak równie:ł
~ł'I'IIY wgpółpraoowa~

- SPOtYWClE, SŁODYCZE

&231-r

gwłl("anc)!.

w

vc"?.Y-

deni:k.l~::b.

..-ówn.let plelka, te

i

J

j

=

PSL

za

Wałęsą

Rada Naewina PSL na d:cisiejn.ym poaiedzeniu popada
kandydattJ«,:
Lech,a Walęsy
w II lurze wybor6w prezy~
dcnckich. W przyjętym sia~
nowlsku atwicrdzono, li; PSL
było
pt'U!C'Iwne
organbowaniu wybor6w prezy!knc.k:ith w obecnej sytuacji poli\yezncj ł gospodarczej paó.stwa pol&ldego. Akt ualny slan
.naaU"ojów spolcc1.llY~;h przed
II turq wyborów prezydenckich
potwierdził
obawy
.tłr'lnnlctwa.
Uznając jednak
Ul nndr~dr.e: Interes pańs
twa i zgodę narodową- R:lda Nilczelna PSL uwafA, te
Lceh Wa łęsa. w wleksz.ym
stopn!u mote wypełnit konstytucyJne
obowiązki
pr~~
dent.a HP.

nym
.,.........
,.m Zielonych
impmy
.)c!st Polska
Partia
w Radomiu, a Wf!pólorganbatoranll - WydUał OChrony
Wystawcy ~ Po.lskJ l krajów Srodowlaka i Rolnictwa UTZI!zac:hodnicb - m.in. Auah ii, ' du Miejskiego i RKS Broń,
SaweeJi, RFN i W. Bryłaadl
kt.Ory udzielll ,,zielonym" poprezentu:i;l ur-ządzenia i lechmieaz.c1.eń. Targi odbywają .tlę
nologię sluił\ce ochronic śro- • bowiem w hali sporto~j RKS.
dowiska na otwartych WCZ(ICała impreza, w1.bogfiCOna
o
ral w &domiu l Mlędz )·naseminarium naukowe t.a końr &d owye h 'l'ar&:t.ch
Tl!ehniiU
ct-Y si~ t: bm.
i T «hoo iOC"il .. EKO 10"'. Głów~
(bil)

SdRP o l turze wyborów
Wyoik uzyskany w plęrw~
nej turze wyborGw prezydenc-

kichprzez kandydata lewicy,
Cknosnwieu.
przyjmujemy ~ satysfakcją otwiadc:z:yl podcza..s konferencji prasowej
w Warsza w ie
:S bm. pnewodnicz:tc:r SdRP
Alek:!andrr
Kwa.!niewsk t Nan.a parUa llc%y obecnie ponad 80 tya. cUonków, ale
tprawy czlonko&twa
nuldy
t:rnktowe~ć nietó
nen.e,l. W
~sie kampanii prezylłl'!ncldej
ludl.ie w;a:pomagajqcy
Cimołzewicza,
w tym g!Ó\\"nie
(:z.l:or.JroWie SdRP, zebrali na
jego neca pc.nad 300 t,-5. podpi$6W, zaS gto.sowalo lUli! ok.
l,p mln wyborców. Z pewnoś
cią wśrbd tyclt
gl:o;;ujqcych
iue bra.kowaio syrnpuiyków
\\'lodziJPien:a

SdRP.
Do obu kandydatów

nn
prezydenta w drugiej rundzie
wyborć.lw
zncbowujemy rówuy dystans - etwierdt:ił A.
KwMniewski - liczymy na
tro6k~ o dobro Pah!:kl i flllldrośC &ympalyk6w naszej partii, k tórzy, co podin"~la niedawna uchv.·.a ła Rady Nac7.elnej SdRP, podejmą w glos.owantu indywidualne decyzje.
P:rzewodnicący SdRP
powi~dzia1, ic IOOOtnla wspóina

Twój horoskop

S UI'RA
·
r ówniei tv J,redukc.ji kr a jowej
GOSPODARST.WA DOM OW EGO.
Sprzedai h urtowa i det ałiu.nn, Ka:ńm:iecr~ 2
Wielb, ul. Glow8ckiego 2.
77688-g ~-

ouz

SPRZĘT

;•••••••••••••••+AW.AA~a~.-.....&.
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konleren~ja pra110wa
L.edla
Wałęs7 l S "' llisła.wa 1')7nlińs
k if'ł"•
mbucizila w nim
u,cz.ucie najgłębszego zaUnow::t.nla. Podz.iclll jego zdanic sekret.lrz generalny partii, Leu d : Miller. Ewidentny brak
bez.slronności dal sic. zauwaiyt
w wielu l)ytaniach i wypowied:ciach.. S~du:;, ie dl;a po~kie
go dtienn.ikarstwa t.a robota
byla ,,czarnym dniem" ·- zaopln.i<J\\'ał L. Miller.

A. Kwuśn.icwski dOOnt~ że
i..'u!eo z kandydat6~ na pre~
zydcnta nie w~bud1.a jego eutu~jazmu, ponł~wai abaj
nie
zgloslli wiarygodnYt:;h koncepęji
poJI!_.·cwyoh l ekonomic-tnych. Tym nicmnlej nasza pa:rt.ia - .stwlcrd::.:il z
ch~il;o
wybon.. p:rezyderila,

zachowując prowo do fOi.samo-

.:ki ideowej, własnego zdania,
krylyc)"'lmu,
przyjmie ów
wybór z I!'Wclmkiem, tak jak
naka:;.ujq zasady demokracji.
Sl.el Si.labu wybvrczego .W.
Cimoszewicza - 'fomasz Nałęcz Zdemeht9wal pogłoski, jakoby rniD.ły mle1~ce jaklekolwiek ro~mowy mi~dzy CimDszewiczem r.t TyfPińskhn, bą.di
przcd~tD.wiciefumi ich s-.d abó.w
wyl)ore-ąch.

Biliony za

cło

ar..owo

NUMER !82

pGwlof~

nie tylko

w

pochopń}'Ch
w-Dęcia

noścl.

mu:-ć

sprawy ważniejsze
niż urazy i wzajemne
pretensje

odwag~

wypowlau:lantu
obietnic, ale l

Ul nie odpo,.,•ledxlalSł~td teł

dyml•ta

rzą

wiłpOlnego
:r.:
obrataniem stę na Jpołeacó
stwo, co .się pfl~ypbuje premierowi, ale :r.: prost~ kon·
»ekwench fa1c:lu, te w wyborach pret:) d~ kich alecepbeja społeczna
dla rzą<łu
zosLPia zakwcnlonowana.
..SL": - W n.ledtlel neJ dyskusji kh:raly aię rUiae po-

du nic ma nic

a:llłdt:

kdnl byli u
buwar••k•w:rta l"&pa.rekm ~
Wałęsy

dru1łd

w

borł..,, łnnl

ł une

wy-

1'1'Stny~nanł~
alt od udzlalu w wybora~.
Sk~ tu p&dslał?

D

KJl.: W toku. dotych·
eusowej kampanii p:tdlo po

obu stronach wiele ałów niepotrtebR}'ch, było wiele mdelnewłenla. Sądzę, te
naIet:r zachowąć spokój l
umiar, chłodno przeanalizować
- co dalej? Oddanie głosu
na Lecha WaJc:sę ~ie dla

wielu z nas bardz.o trudne,
co podnonono wyra!nłe
w
dnkusjl Wielu ~zu}4! się rozgoryC"t.Onycb t
dotknif;:tyeh

$lylem
Lrtha

•o-

shallllPOO" l
,.silkłence
~~" "'ild &~t .e", no·
łeir zoł CMikoć ,.ofnPftw kriłu·
let sho""'JH" oroz ..poes r.c:her

sanftes shampoo'", któr• ~ roc:ji
s.tej niskiej arny w pi8IWI<Iej

~=~~j=;

tyCUlą

konlecmOOcł~

,.SL..: -

Pre~nler

Muowlec-

ld okrei!il •woJe 1tan11wi1ko

barilu pree;rtFlnle: ,.nk m•lę

vnlttł

CMłpowiech:ialn.ośel

ani as ... ee Lech Walęu ...
blec:.l •woh• w:rbereom, ani
u. ło, ee u.U.owal" Nk W7·
rasll ki llfllled,. aa wid( de·
m ek r1ejl, lhNIJel:łilt p ruJ Wa- •
lę.ę l
ałtl
Jeso d:dałanla.
Mime ie :&aa)lot'lowal • ll•sowanie w drua: leJ łuru ._.,.
Mr6w na Ledaa W~. Db~
Hq"e~

K.D.: - Odpowiedt - dtaeugo? w z:e.u.dde pa.dla
przy
poprzednim
pytaniu.
Ro~lja~c R motna powtedzJ~. :Ile mamy wybór
pomlędz:.r cdowieklem, :r.:
którym $pieramy się o spoiOby
dojścia do celu, ale
nie o
aam cel, bo on iełt ten um.
Alternalywlilo Jest
Stanisł.n,.
T}'miiukl, bl;:dąc.r mprz.ec:r.:e-

!io ~:,~d:o~ prlfl

.,.... ..,

Bonku Pobkiego. W BGZ

jut

od 21 listopodo obowiqzujq no·
we stop-, oproccnłowortla ltredytów f wiclodów ostaędnoiclowyc:h. Nowe, wyisze stawki o·
procer~loWonlc !okot 1q nostę

-1

pujqc:e :

-.. A wklod-, p lolne no koidc tq.

'\. A
·

donle (o lrlsto) - 19 proc. ;
5.-Qdkl znojdjl}qce się no ro·
chunkoch ano:~nołclowo·rotllo:enlowych, b.w.
kon-

loch 050bistych - Ił proc.;
Dodojmy tu, te 802 łlwo·
n.o poslodocrom tych kont
mołllwoit
kr6tllcm:rmlnowe·
go zodlużonlo się.

A

wkłocły

t.rmlnowe: l·..O•łi•·

eane -5S proc., 6-miesi,.czne

- Sł proc., 12·miesięcJne 61 proc., 2-ł·minl~tU. . - 64
proc., 36-r.Nesi~". - 66
proc..
U-miositcrne
70 proc.
JeieU
kwolo
jednorotowej
wpłoty będtle wynosić co noJ·
mniej 10 mln dotych, wówuąs
podane wyiel oprocentowania
wuostojq o 0,5.

łe apolleae~Miłwe

niem wanokl drog.cb U"llł
komitej wlęk:~~wścl Polaków.
Obecnie oie ulep '11/i&tpliwo-

llt61)' Uje • . ... fe

ścl,

pndo-W)'da

tą

je Tymiński

jest Dajminajclc..mUej.u.ych 1U lt:l-

retlmu, któr')'ch celem
jest deatabUiucja
rodl.ą~j
aię wolnej Potskl Dla
mnie
osobikie l"ymil\ikl to ldamca. on.cz.er~. dla którego cel
rego

Ktoi
cwoy przez tycie l
uJwięca łt"odki.

d oświad

hi atorlę

powied~łal w nłedti~t.:: TymlAski, to faat.)'2m. W tym
miejscu zwracam li~
do
wazystldcb, kt6n:y w dobrej
wierze oddali swoje
&ło5J'
TymlńtkJemu, by w
obliczu
zaa:rotenla, jakie on 1twa,rm

-

jencze

IWOP\

nz

decyaję

l

przemyłleli
jełz:li
nie
chcot oddać

motą, cey nie
Wah;słe teby wst.r:r:Jma.li slę od uchtalu w wyborach.
.,SL'": Adam Mlcltnill:
zwric:il uwac:ę - dwa ..l'nechy..
CIU:S)'Cb
pelibkiw:
picrwny potes:a a• aamoehwalsłwie, 1 k1.6rq:o wynika. ie SP&Icer.eństwo k•l ule-

etosu

d•Jł'UJr.

l

a ..«6n"

wn::riłllo

wie

wspaniała

lepłd.

Dr111i

ABC audio - wideo i kasety
W kilku krOikich odcinkach,
korzystojqc 1 wiedry Aleksandro
Jerlenkiego l ,.Jotexu", chcemy pn-,bliiyć le191olykę oudio·wideo. Jaki 5pnęt
_,-brat,
UJ lOWUłl lłOjwJiS«< Cl!f\0 O•
znauo nojwyiną joko.ii (i od·
wrotnie), jak uniknqt Oł-lWtwo
ltd.ł Dlii o kosetacli I'Kłg~·
tofonowych.
Prred 25 lot-, wprowodtiło je
1>0 tynek flrllłO "Phl11ps".
Ko·
seto skiodo się t ok. 20 de·
toll, jednokowo wotnych l po roleto!::h somej lołmy wlałnie prec'(ljo wykononio me·
chonłttn6w jest
naJwoinlłlju.o.
Te ąeczy u:ue elnloJq się - o
jokoścl nogronlo decyduje np.
sposób prowodzenlo lołl'flr no
rolkach, docisk llłcowej pod.
kładkl itd.
Wotno jest
tei
ntywnoU obudowy ko.sety. O·
b&cnle produkowone ,q
tny
typy IC1łm róiniQce się wor.stwq
noŚAq (~:oplsujqcq
nogronle):
łr9t l - nołn•• .q
~ki
feloto (OZ!Wicrenie: nonnot Fe),
trP 11 - związki chromu (Cr).
WIW-tołfnr~
Nie

Kielecki
Bonk
Gospodarki
Zyw,.oSdowe j nojuybclef tore·
ogowoł no zmianę stowili re·
dyskonto ustoionego nledowni
pr:et
pr"ete50
Narodowego

'

pnes
Jed!lak

W BGZ nowe stopy

~·

~

S..

.JARMARK

We
Włna..lonym
oslotnio
Mogo:r:rnie Konsumentów ,,A·
!ul", wYód wielu interesujqcych
publikacji zo młeucłono
wynl~
ki Iesiu uomponó.....
Ocenia·
no ich P:lod cheminnt (ws:ystkie bojowe. mojq odczyn lekko zasadowy, tot(!t do oslotniego płuko11io ""osów dobrze
dodoć np. kwasku qłfynowe·
go), właki•oid
uiyllowe myjqce, plono«rórcze, :opoch,
konsysterte::ję, borwę, opokowo·
nie - l blodegrodocyjne. Wiród
10 szamponów nojwyinq oce·
nę olnymoly: .,hiocrnt", .,copri·
fołiiHI'I", ,.de!Of'MI ktko" l ,.jo·
majko"
produkcji
.,PollenoGdarhk", o nojrtliej ,.tajgo" l
..totorokowy". Z kolei
wśród
szamponów
tochodnlonlemiec·
kich nojlepieJ wypodły: .,eł 'fi.
łoi Pflete·sho•poo jjo&o", ..

,ą

Wał'--s.:•

Williolejne nh: un.zy l wzajemne preteN)e. W
8Yluaoejl, jaka li'= wytworzyłA
głl)liOwanłe
na Lecha
Wal(!tę jest po prolitU poU-

Który najlepszy?

{~

p~towanym

•JII'tłWY

Test szamponów

..ul

STROKA l

Są

DOKORcz.t.:NIE Zf! STL I

o tym, że on l leco n.~~~d
mieli
rację
tpołecxeflatwo •
przekona si.;, gdy pn.yjdrle
do realizacji pn.edwyborc~ych
obietnic:. Po płerwneJ tune.
Lech Wałęsa
uproponow:.ł
premierowi,
by
prowuddł
rząd at do wyborów parkl.mentarnych. Prem.lee- odpowh..od:r.:iał, te obóz. Lecha Wa~7

LUDU

drogich
mo senw SIOSO..,OĆ
toim typu 11 lub IV do $prl.ętu
niskiej klasy, nó). populornyeh
radiomagnetofonów (i odwroł·
nie). Wofno sq tei parometry
mec.honicma taimy - oby nie
pyliło, nie zocieroło głowic, 11łe
brudzi!Q rncchon ilmu magneto·
lonu. Tego wszystkiego nie
maino s.prCNodrit w sklepie. dlo·
tego trzebeJ lOU!OĆ
dobrym,
rnonym lirmolfl: ,.Boli", .,TOk",
,.Fufi", ,.Mo• •lł",
,.Sc:otch",_,
ustępują im I'Jtico ,.Agio.., ,.Sony•. lepiej dorowat lObie I.G·

.

~~ić t~im t!.m~ 1..,.~a•:;::,:.:;

1ię pod podobną, ll.lrtonq
fl.fmę to częsty ~hwyt dych producenl6w}, ,.IVC" (nla mylić r

nie

dobrq ,.JVC'), ,.le•i•" l Innych.
M
og6ł tondetnycłl.
Ostolnio
prtobojem no ryi\Ck weulo turedo firmq .,RGiu., - jej toŚ·

::u:e7 ~~~~a:J. ~uje no~
$-Ołldnołć

wykonanio l dabre
porome\ry. Z ctysty.. wrNeniem moiM je połeclt, zwło!Ll
ao ła sq tońsze.
(ltk)
OkropM
Tok więc

podrołoty
dec'(lię
o

kredyty.
tGCkłQ·

kredytu
tnMo \efoz:
kilkolerot pneM-,łlk.. Równiei bonlt jok I"'OUI'U•
.Ie nlQ d.,.-ektor Bot. Todeus:r:
Nowockl bQ<:bie
dokłod·
nlęciu

po

nlłl

sprowdzoł

wlarygodnoić

flnonsowq chętnych d o todqgo·
nfo połycz.ek. Ntelołwo będr!e
spłacać
Itredyty pny toltldt
olo prz:ykladowo podonp;h
procentawoniach:
- od kredytów udzielonych tym,
ltlórych wlarygodrtoić nnon·
sowo nie budd zostrr.ełeń
odsetki wynouq 59 proc.,:
o od kredytów gotówkowych
prr.etnoc:tonych no cele ltonsumpcyjne - 6-ł proc:. w st&sunku rocznym.
łf•J

-

aię

rMoWJell

w

u-

T,-llłexa~

Heąey

Iq-ty w zoklodocb usługo)·
wych
Kielc.
Owo....co,
Kazimieny Wielkiej uy
Dziolosr,c 1 uukocbon'f"' te·
ICio~kiom, radiem ay
rnolorowe·
rem, totnlowy t Sl~Nteem, krowcent ay malarzem u niejednego
wywollłjo
zdenerwowanie i ból
głowy. W sferę u~lvg wltroaylo
bowiem golopujqco droiyrn'3.
Oto w pa.idzie•n!ku br. w relo·
cjl do mie~qco poprr.cdniego,
uyli 11meinlo, dynom iko een 11·
sług toezęlo prowokować do P'i'·
lor\- cq do" końca roku wuost
cen ulntmo s rę w gronicoch 40
- 50 proc., cq się~nle 100 proc.

W

Według

informocłi

pot..orler-

dzonych prtar Wojewócbtl Urtqd Slotystyany w Kielcoch w

Zrób sam,

car bll.J
." .,61e .. etllw,-t
K.D.: - Trudno mi odpoa tJ;oeb, t16ry(oh naz....
wUk:a p::ml wymieniła. Z dYIkU5JI , poprvdt.aJ~tceJ ~o
bnle unii wtnlka, te podr:l;JI
pomlt(l.ęd9t'oma
aurtliml
PobJd demoltratyemeJ
jeał.
&łębokl l nieodwracalny. Mle
s:td~. b1
mocro dojU do
kompromisu w toensle
poJKtWneGo polącunla się obu
rxb6w. Natoml..t ntoiłlwe, a
nawet k,..niettne bc:dlt wspót ..
ne: dt.iałanla wvbec &a.&rofeń..
które juf slę ujawnily l M
pewno ki;c:ze się u,P,wnf~
p&niew~ł Jut o tym m6·
wiłem cd jest w DDchłe
wspólny.

.SL": pan

będ&le

125p'".

Noprowo sprtętu elelrtrotech·
nlanego. \1/uo't cen w lOkiodoch prywatrirch W)"11lósł łrednio
29 proc.. CI w uspoleczflionych
12 proc. O ponod 40 proc. rcfra.
łoła ..,mlono ogregotu w dtło
dtlorce spręłorkowel. ełeM&nlu
gnłljfle90 w łelotku ełekll"fCZ·

W"Peticie"'
• W ldoslcu ,.Pelit,.
w
wletowcu pny utley Tarcowej w Kielcach motna kupił: upominek dla Barbary,
mikOłajowy podarunek, present
&wlazdkow,.
pod
choinkę. W spnedat.J
•1
cbiit.sklc pióra l dlua:oplty,
chlńslde
notesy w akurni-

Je'li m•ł•a - Jalr
rhtao..,al w naJ-

bli1sqnJedaklę1'

K.O.: -

Oddam IWÓ) głol

LechOwi Walcsie,
podobnie
jak - mam nadlM~ - w~k
·~ moich
koJcc6w. Jest
rzeczą oc:eywbtą,
~
pnynajmnleJ do ezatu wyborów
parlamentaro.ych. ob61 Mazowłecltiego znajdzie li( w opozycjt. Jako opozyeJ,a mamr
prawo wybrać
prudw.nlka..
Chcemy, ~by naszym Pf'Zeclwnfldem byl Lech Wałesa,
a nie czl.-.wlek :r.:nikad - Tymiński .

1ło~mawUda

JADWIGA

KAROLCZ~\.K

nyll'l. o o ponad lo proc:. wyłno
fest terot cena wymlon, Pff19romolo!o ." l)lolce oulomotyanej.
W takJodach uspolec1monych o
ponad 70 proc. llltliO~o ceno
naprowy ~nouyny do nrcio.
Poliom cen noprowy s.prtłfu
rodiowo.telewizyjneg<~ fest nlec.3
niłny w taliiodach usPOieanto·
nych zo wyiąlll iem regvlocfl cq·
stołcl \ołorów w lelewhoroch l
ins tołacj1 11na.t1 Generolnie ]ed·
no\ cany tych uslug 11n:ro.l, ole.
70 oroc. W tokJodoch uSCJOi eanionych o pro...,/e 230 ora«:l\t

:~':fW~~~ =~~rn;:o~:,~

no ·biolym.
U.lugi od,iełowe l kra-JI'I&ellie
zdroJoly j~dflio o 30 proc.
50

jeśli

dqgu ostotnlch tO dni w uspo·
lec.znionych punktoch noprowy
sprtęlu lronsport.,_go ~;eny U·
sług llltlrosly łrednlo CI około 2•
proc.. notomion w prywatnych o
65 proc. W worulotoc:h rremleJInictych o pOftod 100 proc.
wzrosłY Ceny tokich uJug, Jol
wymiano ołe]u, regulocfo uklodu rmnqdu w SG191oc:hodtle FSO
-1500", regułocło ulo:łocN homul·
cewego w somochodzie ,.fiat

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ne·
O.p

.......

Ledła Wa~
...... ~

wiedzieć

M 1pora.
nęi6 Pobkłw lkwl w eur•d. aJnbada.acl dzhtne ~
ki
•o.tlr;oJD•nlsł)'ezncl.
8111
tnro«luule namolotenl,
p oDiechanl pn:u elltr. Su ...~
Da eilcp. Cą Unia Dem•krabeuta. ma.Jd~e w aoble
d•U aily, kb7 wrnule w:rahlcba.t hadsl. lltiryeh. oiiU
doł4d nie lłaebalf
K.D.: - Nle wle1'7A; ani w
tbiorową mądrość narodu, ani
we wnechwledrę elit polltyaoych. Osamotnienie wie·
lu lud:d: l brak politycznego
ro:r.:ezoania uwai.rłt na wynikach plerwttcj Lury
wybor6w. To je5t wina polityk6w, w tym l T adeusza Mazowieckiea:o. kt6rzy nie potra!ill dotrzeć do teJ zagubionej części IPQlect:eńst.wa.
Dolarcle do niej jelt warunkiem z.a.iatnłen[a unU w b'ciu politycznYm kraju.
.,SL": - W illbdaie U•il
ą

eba-

14;07 l

1łę.

Demekn.ł7nad

W7•łh"

Je•ł

-.a p,,..

dJJeJ6w.

Iem ....alo

t.

r•ttn.UJ4 ..tllweoill
PTIHIIi,lł :1

łr -:rsł •n~ ~ ablor•łft.J.
uał
•~t~~~es&ad•

. . u,,.e,,

~tt.r~Ge~A·
l~adra RaDa., P'lełra
włna-lt•-pkę. Kureaia.

potrafisz J

proc. wi.:;:ce! tnebo topłctcit le·
nu ro uup;ie gornlturu ll'lęsklf'•
go. płaueto oclepion~ mt~
llleQO l sukienki domsk•~·
~:~

kl!f~~h'"sr~~~~~~hp~~i:C~ ~lP
srr nił łll u~ectnionrc;h. o 30
proc;-

włęcol ~os~ np wrłia- •

::rc~ z':st'6'o.rę

t.W.. dom·r·

W obu se'ltoroch tOnołOWOftO
wtrost cen udvg remontowrc:h l
rnolorskich, P'1l ctym ,. zoldo·
dach uspoleo:nionydt o 22 pro:.,
o w PfY'I'OI"ych o 6 proc: No
nie lfl'lenlaf'Yrn poziomie utttt•

nwje się JedyM ceno topeto•
- l o klon.
Ceny molawanio
stolorki budowioneJ wrroW, o o•ola 25 Pf'OC". AJ: o łO proc. «łro
łało !Ntlowanłe klan fottwt •mulsyjl\q.
łbł

de l Jeo:lwablu, u.bawld. JeM
wioski kolorowy papier do
pakowania pFH""...nthw, kMmetykJ l wlełe Innych a trak·
erln.rch towarów.
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Wszystkie pary
T!~~r:~\':i~:,: ~~;~::

lamo5Cló\. Pn:~-bywa lef
:E:eSf":Jł<ra:, kture me tylko 'rupują
mUoi.-ników Lańca, a!e
lale~ sif:!:aJą po bury ogól.n<>pobltie l mi:~z~·no.rodov. e W"
tej konkuuncjL Jak na przykład

Zllane '*l j\d talrir "'YRilri
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t:b!orku btn:r.ylu. Stwil'rd.:.olu;ru~

n

obe<"n~

no
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~~. .. de~•

którym

o..... tu

do U\'>
ie.f,•, •lc

~ ua d.-uctra• pullktu t.t.J
dc.oc-yzjl odwolal:l Się ri-o :r.lł·
l"llld n
oc-hrlł!"ly
hodowltka.

z.~~.mbów
R$tl:r~lnJTb
1
, cmJ.otwa. Wruik.a •••"':t 11: te-"J:• wyao»dAWJ jeM """
"""i!-• •~ tu spraw•
b"

p,

i::·~

n••

W .-IIIHr . .!_..,Q II'b".

CV..\11\'

w Rotdomiu

towan:y~ki('lo

--

ot6ż: oboJe taiwQ·li najpierw
w .,Fantnrnie". I prz.,ypadek
t.clknqł ich z pełnomoenik.lem
finny "Bmd,mpex·•. pant>m
Stanlala"·em. JaDik..lt· m. Dogadali się l oto firma, zajmuj;Jt-a
'lę na co d:Uea1 "'"'JNb-~m odzidy 1k6nan~j i lta ll!inic·
lwE'm, stała :r.1ę mt(.'ł!!:IJ.aSCtll dla

kultury.
Ctzary je<l
abser~wentem
W,.-dzialu Tnnsportu radomskiej WSI, M·:.nika sitorltt3 la
WSP w 'Kielcach. Obr·je )t'dnak ..-ybraU t.ar.loe-c. I &t liLii
khtrowntkamt ~polu.
4 lif,l.;;pad.a ubieg!e~D ro\tu
o~,;losuno nab6r do "Bradimpesu·•.
Zgło,iło
fdę
pc.;n.<d
cdery,tu cU,:lr.ych!
Arly•t.>·czna selekcja pozostawiła.
czterdziMlu.
I ,..,.-Ja~nłe z 4
cztcrd.z.l~llą pamtwo CtU!xkowle ćwiCf.J"ll caly rok.

n.y rna.rla

lańa-

W lipcu teco Nku -·yj'!C~
na pierwsze ~pc.....-anie
kondycnnl!' do Psz.<.•z:ekj Woli
kolo LubUna. Caly mlui;+.c
pr.~cowall nad nowym
uklad~m tancauym: furmad .. Jat ynoa anerykahsk.q.
Sttlowie
proną, by w tym ml<:'"j5tu co-

Ii

~~0 E'::~~~~:fe:'u"~ ~~hli:

na, li·:.~w ia dcwnemu chnrcu{rllfowl i rad omsklej pQJ"U tnnecxncj, Eli.biede Marnaf('ll: l
)tatlumi Gór1kiem~a, jednej z
najl<>~r;ych par
w 5-klosie-,
któny ten cal1 mif'liąc po'wlędU dla •. BriiUimpt>:tu".
r
z: ).i!ki:n ~kutk.ie:n! G paz.ci.z.krnlkll teco roku wla~nle
.. Bro.dimpt>x" za )ql li miejsce
na
"lłu;trvJShr:ach
Pol!klch
Fl:m:a~jl Tanec:mych w Rndon.:u. A te dało molliwo-U rt""pr<'.te::towomla Pohki na mit:"Z..:.·twa ~w;:..'..t f•lrm.xj.i. \a-

n("C?:lych.
- Je,te~my .,.·la!.nie w t.c.ku
przycotowan do .,.-.>·)udu mówi<\ pańsiwo GrusUov.le.
- T~oujern,.- teraz codzlennfe
·~.- s;.h Teclwlkum Sk6r.za.necl).~ Czy odmffiemy wkces1.-

ON•l.~t.

d!..ie~da pięć

050b.
Je1t jolł.
-.·i("C :r.apl«t.e dl.a 'tarsu>j crup)·. Wiadomo. ie rotacja jest
niezależna od c~l t.anc~
c)'cll. W pnys:dOScl mysli sili:
lei o procramie estrado'lol)'m.

-

Cbclelibyim,-

JQ(tina

było

te:l:,

lań.czyć

kby

równld

lurnieJo" -o - llumacut Monika I Cezary. - To wac:.y pos:zaegOlne pary t+enuj.q indyv..'idua.Jnie, wyje.tdbj.l n:l
turnieJ I tam preun~ują się
jut na wła sne konto... O.;~a
my wtedy bardw walny ct'l:
pouczególn<> pary ! ame dbajq
o podn<:l"Jtenle poziomu ortyltycznego. To W'"i:yatko zaowocuje w Rspolc.
15 l 11 crudnia br . v.• Rad.,_
miu odbl_-dą się l'oti.dn~łwa
Poblr.i Par TanH::tnych kla.sy
S w la6each standardowych 1
latyncamerykall~>kich.

Te:c:o

typu nlistnostwa organitowar.e są w na.szym mie~ie po r.u
pien~~.-s.z:y. Sponsoruje je 'llila;r.ic firma ,.Braóimpex·•. Zjad._
łię de Radomia najlepne pary tanec.u.>C", v.-iród nich K-al ia
i Mao.fred Kober z RFN {Kalla
jerl PolkĄ).
Czy wystartujĄ
r6wnid pary z ,.Bradimpexu"? Jeśli tak, to jui d~.H tyczymy im aukceN.
BARBARA KOS

k.letJ.cooc}ł

·"'" ~~Ie

rev.•ol·~jl
pa.tUol.if'rn:.ktwłl").
w.rłilotM pnetOwllo n~lru<niu ....
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we
W);)ł;:z('("b,
cd..._e
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1Mb

cb!e!c R.lym.u.-

ale

p!"nv.·adl.ll

tet taD" swoiMI llttnycll W(-

lf>"6v.•f"k

~llynJ

PO

POlw..,.e

A!l+oóf:tdłtn.
z ll:to--eeo
l'talo pO;i.nlej ki dz...~ •

eT.. rl"$a

ANGIEJ~<.;K.lE ·•
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.RO:t.MOWKI
W.t""1ta

pow-

l;t<·\.•'""·ua

PQ"«"L.•." ":.!Ia.

x-il!ll.l.lt.a ~·(~ dl.at oeob 11\e znalliq"ch X.:y ka &'ltA~.

W)~i:l:fch

l

6o llr&JOw.

porotllmi<ć

w

O:..COJmale ooa
pow'oec!U.

k \Ó:"1Ch rr.otna

SI( t>O
ta~>ot<

z.-""Otów t

PO(.onn)'f"łl.

~~~~~e;..;l:u.

prtai:.

od-

...,-,..0-w

umoiJ.w~yt:h

poro:;umierJie ~" •• rO,.n:rch \.J"powydl •>"ł·:~jaeb.

Srodo-

Jo::

..reale

tańca

przykt). P('łen. •P;tlll«o rozrn.chu obra.& draau.t)'Cl 1:·ch.

Trudno pc>wiedodlt'ł. Ale bardzo b)·śmy tego pracm:ll
S lidopada br. odbył s!~ drugi tut n:łbór do r;espolu - do
)eeo młodszej CCUPY- Z pmad
w tk.i chętnych wybrano clwa-

Woje ..Vchluot-

lr~eekicco

<1y

najmłodszy

... BradlmPUC... ~łający pr.;ty
pt"V'd.skb.iontwle
D(Ta.,lttnr.n o tej nmej nazwie. Pro-wadLI co młode malie!Ut."frO:
Monika 1 Cerary Granb. Jak
dOIIlo do powstarua Ull"polu?

E"

tańczą

l'owJcie na-p-bana l)l":Z<'"!.IIawot.>& na rwt j.;kl<>~ w ro-

nc~o'll

ll; u 19Sł. LA któr• w cde-ry lala J)Ói.'lld olrt) m:al
N~&rod~
Nc••la (,lle ł)Or;wo/o ,., n.~! jej

dyrclitor

Ocnrony

Vn.~du

wiaka

U!l"pół

Cwie:Q·li bardw ln~na.rw
nłe Ph.,~, a nawet l udć nuy
w tn;<llłnlul l o dziwo, (rek..,.... tl<')a
była
.nupr-ocento"-a.
A
pr!.C'Cict .- za:J»le clównie uanio\\ic uk6ł W\..'<inlch.
Podobno pnecl,.tenl na~.
podobno obo}ętnL Co to :r;na-

A. Kurb.uHd

1\'-11l.l.F,IJ 1..1

Los niewidomych sp61dzielc6w
\VASDĘ KUCJL"''IAK lot clęille doliwładc:zal. W •a,iłrodnid
UJ"dl ebwlb.cb łyda ata"ia.la mu nolo. Nie JHHldala dę, kled1
P'liu po~~wll J11 l m.a.ik.ę domu w nle"·lellr.ld wK koło 051rowłla. Pr-.cu rok minka.ly YOledT w •'llltet:J 1ię ałodol~, poh:m łl
llltłb.dkJ. Kiedy slraciła wzrok, tf"ł POdJęła •-&lk( o Jstnłł
nle, o prac(, o u.modzielno.ić. Z o~cu,·m up-ołeoiem pani
W a.nck walc:rl'i o.ie potraJI, łt• Jn( to - ieJ adaai('m -

walka z bezprawiem.

W

Kił"lec.k.ieJ
SpóJdz.ielaJ
Nicnidomyc:h pnep.raCO\I."ała.
nicnagannie 13

!..t. K.Jcd)'ś neaywiścl~ robioli.O ll.l WSZY$tko dla :.alugl. Wybudi)WOI.flO nowy obiekt, w teteoi.e pow.&taly rllic, tyrn, k!tln:l ule mo&U PDCOwać W ha•
Uleli rrodukcyjnyc.h, upcwnlnno rracę: nakladoą. W len
1po.łlb kilWet o.>6b z wademi wu-:~ku l n:~nadko lnnyn1l
F~hotJtcn!amJ
low:tr:t.)"!%.\C)'ml
i'fało sit,: chalupnil:n-nl Obecni~ '411 w nldasce.. ZagroitJna
w IWt'l egzyst<?ncjl spótd:t.Jelrun rc.:tStaje s:lę z nlml I
'A-nystko w5kazuje na to, t~
nie tylko oni •trae.1 sw"jc

warn1aty

pracy.

NajgQl"szy

los •potkał dr;lcwlany.
Jch
wyroby nie meią jui na rynku tGldeao wzięcia .)ak dawniej. K.Jiend kupu,._ je nadUd, bo barddej polrz.c.bny
chleb nit rajstopy czy Ikarpety.

Firma atd u progu plajty,
r::z:cao nle maS"kuJ~ bidne spraw-ozdania ł at.atystykl Drogi
auro,.1cc, dro~ ~go tram·port,
eonu mn!cojszy rynek J.bytu,
cora;r
mlzemlejsu r..1robkl.
Przynlo wl~e to naj<;orne zwolnlcnla z: prncy. Zwolnicno
dotychc%1ls UO oaób, p!annwano - 200. Redukując %-:"llrudnlcnle nie pomyłlano o losie
IIUTwlnych niewidomych, ta-

lticb ja)f. Wanda Kuchnlak. Nie
pny jęła
wypowled~nia
...trakcie choroby, co nie oVlaCUI, ie :r.ac:ro:łenle mineło. Gdy
wróci :z. ,.chorobowego", wn;ezą jej zwolnienie.. Próbowala
lnterwenlo "''ól~ w
z.an.:\drle
ąXlłd:z.lelnJ bet skutku. Odwołała się: o.a paśmie do Rady
NadzorcU'j, ale \am nikt nie

wOttć prub)wanln
-wśród ludzi, a takie llfWarancję mienJumJo w hotelu pr;~cowniczym.
Sp61d:l.łelczy rc&ulamln stawia
,;prawę
jasno:
kto nle Jest
pracownikiem apółdziebli, nie
moie lic:z.yć na hGteło\\·y dach
nad głową. Pani Wanda mź
pacxiJ.,..-ym alo&em zadaje py\anJe, gdt..lt< ja 'Je: podrick,

Bez jutra
apicny !i~ t udzicleni('rn odpowicdt.i.

kit'dy

W. Kucbnlak Jt'st wprawd;,:ie rcnc~tkę, wice nie ~o:tl
Jej c:ałkowUa utra\a łrodk6w
utrzymania, niemniej zwolnfenie z: pracy środki te w powatnym
.topniu o~ranicly.
Nie chod!.l tu tylko o pl.o:nlą
dr;e.
Praca Jest dla niewldonu.j tl.'nl!cm .tycia, daje molli-

te nie da slQ nlgdz;e .. u -

pre.zt-:r~

l'rezca

http://sbc.wbp.kielce.pl

poz~!.le

.s.lę

mnie ze ap61d!.lelnl1
Grud"i:.lński

twłerd:z.:i,

pehnqć"
Wandy Kuchnlak.
Dzi<'wiarnla ledwo dyszy, produkuje do magaz:ynu. Zostało
w niej niewiele os6b tcnaJ ....."Ydajnlcjsz:e. Panl Wanda
twkrdd, ie z.aws«~ do r.lcll
Mle!ala l boli J.<\ to, te n1u~1
od..:j<~
Pr011lla prezes:., by
pnt-niMI j~ dn mkladu filialnr go w Ostrowcu, gd.;cic pra-

"

·~
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góry, vv

,Z

LI-

L u

S

go

początlu

gór~ .•. .

ąrubym

wlf:la Katarzyna rlar.owi
na Klelea:z.ytnie Cf"ntrum
ruchu turyslyczm~a;:o, któsi~Ją

pJ'(IQ:U

L UD U

porlleleni?

Czy ~;de to z _poiyllfi~m
dla tyo;;h wuyatinc.o, ktorych
pa~jonuje t.~ryllyka i dia tych,
którzy •1 zakochani w r.l.eml

l"'M"K. PQz.;\ tym, to głównie
Y.laicidelov.J b('d;;Je :taldalo,
by l'bH:kt nic iwicciJ pu,lkn~i, tak jak np. przu 2 tygod-

;dr~~l f~';!~~~~~? .zo:n~~: ~~c:~~~~~ic~ru!f:t~ic ~ ~~~ ~1f~~~iz.je.s~~~aki~~

clł!Jll

P<Jiskiego Towar-zysl{rojoznawczego i lnicjarem ohnucla w tej mi.ejscoości przed 80 lnt y pjerw8Zeo schroniska PTK. Imię A:
Jtsandra Jafl(IWikfq~o n01>1

d~~n~)~c~~:~~- ;r/:~7~~

ący dla miłoAruków r~lonu
ymbolem """'~i?~~·likleJ ~u~

styki ornz moih'~>ołd lakteo zag:os~arowanJa Kielec·
z)"Ul~, by ~ej ro~wój d(•kany~
aJ, SI( d1:1~kl wykor.t)·lrtamu

dzlc moina runyć. &ic: poa to sprzedano zaledwie Z"iO noemiasto? C~yżb.>· zbhinl fję kolcgów, U.)'ll (Uówi,IC poglądo-ni(:c JU.:ł$C1Wflj turr;tyki?
wo; pratłlv.'llno tu z.akdwle
prU>% 3_ dni._ Za taką z. kolei
90 miejsc noclegowych 1 jadalnia. na 120 o.;ób nic b(dą 'pol.ityk., placiJ - doslo.wnfe ....-.
1amk.nlę:te prud Judiml obla~
kaidy 1-l.U'Y.Cb decyduJący Się

:"'~fr~n P~:!';~~~kje~~

~dnak

z ob«nyeh wlakiclell d omu
wypoczynkoWeGO, dla wygody
odwiedzaJących otwarto jesz~
l"Ze ~klep, barek z kawfaml :ł,
a do końca r oku ma być uruch<lmiony park iJlł slnetony 1

Kiedyś Swl(ta Katarzyna
b~·la roif'jKem v.eekendowych

wypadów.
Pan K rzemińsld
\ \\ierdzi, te chce WYÓCić do tej
tradycji ł )ednocuośnie świadezyć uslugi na łyle tanie, by

je1t d u:ta 1 w doda t ku iywt al(
na tn.lejecu, to moie
t ej ru-

Ilutonego d la kraiomawstwa
o,gte był baz:t wypadową w

na w) praw<:.

t=Od·',l',,',rolopal•~•••wdo"m>'lh.en ~~ ~fe"~~~n\~/~.etlal~~~c ~~ ~~ c7t~~re:o:t: ~~)~~

ut

w

~· "

JYY\\--atnych

rt:;kach,

dy!r~o~~~:'~:~l·jeg~~~

ospodarki Turystyonej w
'ieleach - jest w likwidacji
wladl;C PTTK postanowily
dać obiekt
w dzłeriav.-ę
wuosobo~j
spolC'e
eywil~
no-prawnt.'}.

:z

my rueco usu:tkn-ł. Za dwu~
daniowy obiad płaci. d( 12 t yli.
zł, za śniadan ie i kolację -po
6-'1 tys.
Nie jest to więc molO', •le.
"''&ine, 4 z.;l(howano wszyst ~
k1e :u:ti:Uti obowi11:rujące w

...

!E--.

l u·

Rlldlinie
uszkodzona
ch.;L.arówka staJa na drod l;C kilka dn1 (.i.nocy},ai
wrefo<.cie rozbił się o nlą aut ou•, ale ile takich cl~ówek
rkuje n;;cą rn1 ruchliwych
rogach? Kilka dni temu il loś
pOzru;\4~'11,
~·wi.Scie,
bez
•łączonych
liwiateł
:.Jarmowych, elę1arowcgo ,,.stara" w
Cedzynie (droga obok zalewu),
dute 11t;O:tY •łoją na :r-.lChllwej
drodze E--1, przy c.zym załr:r.y
mano je .t~kurat part:; kilome~
tró...,• przed (lub m) Oł;rGmny
mi
parkingami.
Pod<Jbui.e
uesd4, ,.parkuje sit.:" m1 kie·
!«:kich ullcacłt.
Czy jc.;t to blko b:rak V.'Yobratni, czy jut pt'zt>jaw bez~
karn~cl? Czy nad tą radosną
zalawll mwodowyeb kierowców załamywać r«:n-, ny raczej podjĄć uiec~·dowane działania?
Stanf.rwc.zo jestem Ul
tym drugim
rozwiązaniem,
które, niestety, wym.:Ji:a pew-

euj<l dziewiarze, ale

•••

nie

><h

oi-

>Y-

"'·

l

'",_

,;,

k.
o-

lo

,,"

,,

oh

W podobnej

prośbo!

n('j energii oraz stworzenia Instytucji, zajml,!jące.J me śclą~
ganiem t. drogi opusznanych
cl~ówek, a także aut osobo-wych.
W praktyc~ powinno to wy~
gl.ądać M~pująco: patrol po-Ucyjny. po aprawdz.enlu {takte no InUrwencje oby\\.oat.eli),
ie w ciężarówce nie ma kie~
rowcy, tawiadamla pruoz radio
w&pólpr.icuMc;ą
bnzt:
spr~tową, przy-jeżdża ekipa J.
dfwfgiem l odholowuje zawa~
Jldroge na s-pecjalny parkinc.
Zdaj~ .sobie spraw~, te opera-

tJ;:

Drogi i nicpewny

dach nad
11ytu<~:cjl

maj-

duje sit:; wielu Innych miea:r:~
kańrów hotelu prac0\1.'1llczeao
KieleckleJ Spółdzielni Niewidomych. TraCq,c pracę, trac~
prawo do mieszkanlą. w nim.
Nienadko brak im pieni~xy
na zapłacenie nale:t-no~cl. Są
to glównie lJJdz.ie dotknięci
zwo';n~en!ami
z pracy
lub
1
zmmeJs7o~ymi zarobkami
po
przesumc:e.u na inne stano~
wisk.a. W taklej sytuacji je.rt
mJn. A nna Czajka, samotna
matka, wychowująca 6-letnie
dzieckO. W pafdzlernłkJJ br.
zarobiła 220 tys. :r.ł, jej renta
wynosi 440 ty11. zl. Za pokój
w hotelu płaci mieslecznie 110
ty•l~cy , za przedszkole 9tl
tys. Latwo policzyć, Ue zostajej na utrzymanie.
Od
zwolnienia uchroniło jQ. to, 1e
pnyjęla goruj plAtną
pracę
przy produkcji spinaczy do
bieli=y. ~ka sl<:; o swój i
d1:Jccka byt, bo nic wiadomo,
ct.Y rue ogramczy aię i tych
litanowisk pracy. Wtedy wraz
z synkiem ;majdzie si<: na bru-

'e

k~

CEZARl'

JA STRZĘBSKI

Ję<.

:tbagaleli zował .

wia

mpowiedńcm.

cjo laka n ie b(;dzie Utnm, w
mle1notl{'l od droc,j bolov.-.nia
moie kosztowa C miUon, albo
wię~J. w .umie jednak • wy~
rUMie to taniej
nii remont
r ozbitych , w wyni ku najecha~
11ia, pojazdów. O ile mi wia·
domo, prudsię:biorstwjl ~:pnę~
towo-tran&porlO~'e nie narzebj:ł a.\atnio na nadmiar UI-

CiemnO!k i
kryjq drogi

LOSiO,

~?\Y~;~fc,kr,:~~~o ~~~

JJlJJ 11ię opłacało, bo jeśli chG-dzj o turystów, \o na pev.-rio
nie majĄ nie pneeiwko ta1um

głową

G:: ~~;~;~~~ !:z~"!a~=

wyJąunie
samotnych.
Wielu jego mlen.kaóców zało
:l:ylo i zakłada rodziny, więc
miejsca <oraz mniej. Do nic~
dnwna, gdy go dlą kogoś zabrakło,
wynajmowano
mu
k ~-atet< prywatn4W u b. r.
lllkwidowano tę fo~ porno~
cy pracownikom apółdzlelnl,

ze

wz.ględu

na

rosnące

z tym

koszty. W ncxcg61nie trudnych warunk.ach mieszkają w
ttotelu maliedstwa. Na 4-, 5.
osobową rod:t.!n~ przypOOa połtOj o
powferz.chnl 11 m. k w.
Nawet najskromniejsza norma
zasiedlenia llli!
przewiduje
lAkiego metratu.
Sytuacja Doroty l Dariusza
Gębur6w jest
nie do pom~
zdroszezenin. Ona od minionego roku przebywa na urlopie
wyChowawcz-ym. Znalazła się
na liście praco\\--ników do redukcji. On przed mit'sl~ccm
dostnl wypowiedzenie. Co
dz.ie, jak strnca bkte mleisce
w hotelu?

*

Oczyv.•iścte moiliwe q inue rozv.'i:łUUria, byle były dni\ E'CV)(', któreś z nicb naldy
pilnie :r.&!:tosowat, cdył plaga
apuszczonycb i po%05tawionych na pastwe I05u aut, PrzrWera na sile. Karanie spraw·
ców jut po fakcie nie wplyv.-a
.na mnyeh bahq;anian.y, a
1ymczase.m zima :r.a pasem.
Jes.ieó lei
nie rozpieau:za
deszczem i mg]ą. GhJpio rozbić auto o nie oświetloną ci~~
tarówkc:, •Łojącą tam wlaśnJe,.
cdzte aię jej najmniej moina
było ll)>od1iewał.

Coś

z tym lneba
WJESLAW

zrobić.

BARA~SKI

JCrpł y "
Gęt.ura"
matk a
2-letniej Joa!i i P91tora.rocmej
Unzu ll, jest j ui bliska depreDopóld mą:l: bedltie miał
praeę w, si?6Jdz.ielni, bę<l:ł micH .,kąt." w botelu.
A jrili
.epółdzielnia
splajtu)e!." Joasia nie 11\a roidsca do odra~
biania lekcji, bo w pokoju
dasno. Kiedy płacze mała Ur~
stula, il!t nic ma mOW)' o pauce. Ojciec dzieci sypia na materacu na podlodtR-, bo dr ugiej
wer~alkł nic m;1 gdzie poata ~
o.r.#. We wsp6lne) kucllni l u~
nitarfałach clągla przepychanka. Cz(:sto brak ciepłej wody,
bo niewydolna jest koUo~

l ji

Mieszkańcy nmją
pretensJe
do kiero'IIVnłdwa hotelu.
Na
chu:notc: nie ma rndy, lecz In ~
ne problemy, tcb zdani.tm,
maina rozwiązaŁ
Np. prze~
wałnie zamknięte trzy hotelo~
we świetliC(' !17\ rzadko wyko-o
rzy~tywane. Pusto tet w sali
glmna$.tyczncj. Przynajmniej
jedno z
tych pomleszacń
motna by ud'lłtt:_pnić tym
mieu.kail.com, którzy zostali
przckwalitiltowani na clmtupnik6w. Mogą pracowat tylko
w zaklad:tie, w ł)(ra.n1a.o kh

Prawnik

wyjaśnia

Cz,y odt'lcaw!l
p:en!<:ina
pr;;y::luguJe
pracov.-'lli.kom
wt.rudt1ionym n<:~ pól ·et.\u
zwolnionym z Jirncy V.' n:) śl
prwp;~~w U<lawy
o FZCU:gO:Uych usadach rQ~;>.'i;,z;r
wania. <>t•>!Unku p~.acy z
pr:u<:t}'!l dl:lty~·ZN:7~ &a~la
du prMy (D.t. U nr ,1, p.r.:.
19J?
Z.:OOofe l. prloep; cm art.
l u.t. J u.tawy z ón;a 28

grudn.a 10<.!1 roku o ..:U!~
Jóill:ych ;..,.--adaeh rozwJ-.q~
wan.ia

Ho~a:lkUw

J)i''.IICY

to

przyczyn do.tyC:.!.:ł!"~ ch załtta.
du prat'y or31
o zmianie
n~k~6r.\-ch u•taw (0:. U. nr
4. pw.. 19) \!•>Ul\\'>; oi.>)MJje
·~ 00 pre.C<~'lltl!lk.&

ZiiLorud-

nioncto w nie~lnsm wyrniar:.r.e Cl.a"U pr:;c;·, ~:lell
"W"'k:<te <r.. te wyna:;rodV'me o.lrzymY'\\-IIl!e w z.aklad~
praey
d.JtonujQc)'m
zwolnie1', stanowi dl.il nieg-o
podstawowe .1!-oKiło u\.l'z.y.
mania. Pracownlk z.at-rud.
nlony w ntepelr.ym wyn-,laru c::.a"l.l pracy mcri.e przy
ocenie, co st-anowi dia n:ec:o
pod.~t.:lwOoWe
iródlo ut.ny~
man:a - emeryt'Ura czy wynsgrodzcnJe - kierawat 11tę
wy:.ok-okią
otcz..vmywar.ych
łwiadcz.eń. Do aceny sta..-·1u
faktycz..-te&o upra"'l'llony jest
ró""-nlet z.akiad pracy,
a
WI<:C konk'l'et."la !prawa moU! był p:czedndoi.em
!IP(łreu
pr:ted ~'ł<!em pra.=y.
W )a~ !pO!& u~gulov.o--a
ne ~q, !prawy nagród jub1le·
uswwych w pn.ypa(lru 20~
trudnłetnól na. pó1t0!'.:~ cł.atu'!'
W myil prze~ pa:r.-3
1.3.rUJdzenia nurmtr.l. pra~y
i J)(tlltykł s()('):Jlfl('j :. dnia
23 grudrl1a
19189 .roku w

Krwiodawcy

,;praw;~

u~W.:.n'a

jednoczełn!c w

w;ęuoj

itaide~ str'JI:<utdl:u

aarob k:L Z wracali

się

do

Ide~

odrnbi.llć IUcje dzieci, bo nie
n'lajq odpowlednleh warUnków
w ciamych pokojach, ale ten
arg:umenł lei nie przekonuje
kierownictwa hotelu.

Jest on wliumoklą, Kle.leckiej SpółddelnJ Niewidomych..
Koszty: jego utrzymania są
nicbucatelne - 15 miUon6w
mlesi(:<:m.ie. KJedy: kondycja
ekonomiewa spółdzielni byla
dobra, z.lot6wek nic brak0\\13Io.
Tern:. ka!dą licey s.lę
·~tnie.
Koszty, o kt.lrych
mowa, pokrywane są :t .funduszu rehabilitacyjnego. Dopóki
nie było problemów ze zbyk-m
lowaró'9o•
produkowanych
rrZM:
11p6ld1ielnl~,
istniatu
tróólo zasilające fundu,.;z. zyski. Dziś 141 one tak niltlt',
ic !undun pnktyl·.r.nie. pncstal is!nlcl:. Co 1.atem •tanie
się z hotelem? Na to pytanie
będzie
motna.
odpowiedzkć
d•~picro po walnym
zgro ma·

http://sbc.wbp.kielce.pl

pracy,

1.

b<n ;(.e w ro1ie Uillk'umia
ót~D""go me~u z.str~o~dnfen~
do okt(kl:tl pracy upra.,.,•.ubjl(;t'go do nagrody z tytułu
JE"dnego rlO<!iunku procy. okTE'S te19 ~W'udnlcn.Ja noe
mo.:e b.1t
p®.ownle
uwz.c1('dniony- P'fi.T ust111~niu
uprawnień
do na:r::ody :r:
;ytuiu tego drugl~o st(lł·.un
ku prac:r. Prawo do nacro•
dy jUbiku~wwej z ty tulu
Uod.e.ticowet:o
zatrul},(,en!a
p;acvNUit
n<lby·~-a
po

wymagan•·

pr-4praco-o~~li!niu

GG oMem -

O:e:u.Jeilluioe od

~pr~wnk-ń

d(l

n.~!"'dy

w

poddóiWO.
Przy u~

pr1.y~tu;uj;1~j

%.11:-.:dr.i~nlu.

wym

•1ala.niu okr&'\1 Up!'awnioją
«!go do nagro<iy w dodatto..
wym Ulb-U:dnienłu uwJ4!ęd~
ma xię WCl:ellnit-i';u' okte!1
dod<>tk.lv:ego
zatrudnk-n!a
- na za ad:.o.'łl okTUiQI'Iych
w p..r. : zo.tr."'<Lerua o nag~
rudach.
•~:t
i
Hu~a.
K1łku

r ownictwa hotelu o pomOt':.
Wyjąf.ek uqynJą.no tylko wabee jednej osob)·.
Pozostall
chalupnicy czują alf.: uwiedze~
ni i zdy•krymlnowani tak::t de-eyzj:ł. W iwictlicach moa:łyby

~li

Jednym 111oJounku pracy okre-ty uprawnlaj<!Ce- do nacrQd)· u-lala !li~ od:-<:bnie d.Jo
kald~go
-..to.;unku
p~acy.
Do okre-'11 zairudnienia u
ptti'.YJ).i3jlł('e~o do
na(rody
nie. w!ku łil! oltre•u prac,.
w mn1m Ltlr.ladl-!1!. w którym p:acm•m.k jest lub był
,iednocze::.~ue
mtrud11iony.
Nabyc!e p~awa do n.aJr"dy
jo.J)?ileu•zoweJ
n;wC.ępuje
Wl(:(; po prz.epra.c:owaniu wyma:aneJ!o okresu .., ra~acłl

Gmmy

-

Tadt:Jn.J

ll"pofrtlod

kr.,.f wyti!Wiono
Pod konice li.~\.Ctpad<l bez
w:if('k<.Ugo
echa obchodz.ołl.e
b:;ly Dni llohoraweao Daw.
stv.·a Krwl. We Wl~..cz.owie
uxganizowano z lej okouil
skl:omn~ uroczy~taść z udzia·
Jem d:dalaczy PCK. hooorowych dawc6w krwi. u;.pro$ZOCI)'<:h. gokl, a ~~rl.d nit:h
prrewodr'licz.ąct>go R.ndy Mla-

'\.~-6w

praey l innych v. ~c 6w uprawn!aj.lcyctl do nat;rody
jublleu•U)w<-j otou.
a.•M
Jej ebiiczanJa l W)'t)iht:lnt.
l:'ll.P nr 44, po.z. 358) pr.,_
CO\\'l"'1kowt
pow. tająoemu

~toJM;a

d;l.we6w
od.l.tlak~

.,Z.:ułulo:1y

U

HvnO""o.

KrWi". S:t to:
lła'l'ianna
Tnelinh.-"'Sb, Mire.,b.w
Dobosz,
Krą·nt. r
W)·dnkie.vrica
l Eareniuu
NoM·ak. ZJotym Kn.yiem Zatlugi
udekozowano
JOur.
l'filoeha, Jo.t.óry oddał ponad
!O
litrów krw!, natornia.st
Anclnd Stolarta)'k prt.e~<:Uo
25litrów.
T .S,
91Y

Dawca

dzcniu czlonków spbłdz.ielni.
MUie przyjdzie go ilikwidował, ali! wtedy naldy oueJd~
wat klliudzimęciu Wmisjł.
Kto zapewni mieszkania za~
stępc-u.-7 Tak" wizją lokatorzy
hotelu są pncratenl.
Być moic plac6wkt:;
przej~
mle- Z:lnąd Główny Polaklcgo
Zwiqzku Niewidomych, jezeli
uda 1ię tej orpniZacjl otrzymać dodAtkowe
rundusze J.
r-esortu zdrowia. Jeśli ten plan
nie "chwyci", niewid<>ml 11pul~
d.zielcy &tracą dach nad glową..
Wns•Uro może &i~ ut;u-.:}ł.
więc: trudno 6.>~ d:t1w±t·, i.e il·h
nlepok6J I:'Citnie.
Spóldzle!nle
z.-tlrudJoJil.l<~<:t!
inW31ldów stwC~rz• n" w 1'<>1•·-:e
nie po lo, łeby dn'Wl'łły j\Olu~
~t~'U d<Jcłu'łd)•

)łial:r osłanh<'

najałabszych, mpewn;A);iC IM
i t.alt:::<:it>. Ten ~y~tt>m romocy .okazał ri~,: ,;n;t ..~uu l
c:hwah1 ~o enly ~·...)at,
bż.,ł
śwlal "'~ dziwi, Ie l)('~ 'kru-

by~

pułbw

knnfbkuja l'i<: .t\lqx-1~

nl)llprnwnym ,,,·arntnty: r•r .. <:y .
Ki~pskle
SwiaCee{wo IN•ma
wyslowlć t) m kt6r;~y ~·: D to
puflam li.

-

SLOWO

'"""'"A l

SW&ADKOWIE

LUDU

::CXXX:XXh-11 . . . . IM " ·U l . " * ' &"l

WVPADII:U

• A MM l

w SICA.Itł't'SICU·K-.

KACZMAIU lbit;.._,
ul, FO.TECZNA 32f7

51·314 WAt.IIZVCH.
78439-g

e
e
e

,.LECU" sp. s e.o. w BIELSKU-BIAI:.EJ
SKt.AD WYROBÓW HUTNICZYCH

Kioski drt"wn.iane, ociep!on.e
i impreg•owane, U'!/tuowane
no błoc.::kach betooowyell, t.OypoiL~c w instalację elektrycz'łlq,
żaluzje
antywłamaniowe

bhteby płaskie - narne i ocynkowane
blachy trapezowe ~ynkowane i powiekabe
blachy [aliste ocynkowane
pręty x.brojeniowe gładkie i i.ebrowaae

i

-walcówkę

ły

rury ze nwem czarne i ocynkowane.

OdbiUr u

składu

po

Wt7~iniejszym

uzgodnieniu

. . ..

e

:~~:~~j~z~~\:~i:ż z~r:Z.:ej,

PRZETARG NlEOGRANICZONY
wyro. pojazdów:
_
A UB", nr rej. Kil 250R, rok prod. 1984:,
zużycie 60 proc., cena wyw. 16.400.000 zl
przyczepa dwukołowa, nr rej. KIW 04.60, rok
prod. 1986, zużycie 55 proc., cena wyw. 7.650.000
pnyczepa dwukołowa, nr rej. KIW 0410, rok
prod. 1986, zużycie 50 proc., cena wyw. 8.500.000
pnyczepa dwukołowa, nr rej. KIW 0610, rok
prod. 1986, zutycle 55 proc., cena wyw. 7.650.000
pnyczepa .,i(a 8011HW" samowyladowct.a, nr
rej. KIW 560V, rok prod. 1984, zutycie 40 proc.
cena wywoławcza 16.200.000
.. jciC7. 3W317", nr rej. KEH 206C, rok prod. 1987
zutycie 30 proc., cena wywoławcza 109:200.000
.,jelcz 315'' cbJodnia, nr rej. KlH 495&. rok prod.
1974, zutycie 55 proc., cena 108.000.000
.,iltar !9" chłodnia, nr rej. KIH Ol3H. rok prod.
1981, zutyc:ie 55 proc., cena wyw. 31.500.000 t.ł
.,nysa T 5!2", nr rej. KIH 633G, rok prod. 1911,
zutycle 75 proc., cena wyw. 10.750.000
.,jelcz 315 .., chlodnia, nr rej. KlH 496E, rok prod.
1977, zużycie 70 proc., cena wyw. 72.000.000
prz:yczep. chłodnia M-314, nr rej. KIW 89!B,
rok proa. 1979, zuiycie 55 proc., eena wywobw-

sprzedaż niżej

6)
7)
8)
9)
lO)

11)

.,żuk

C'l.3

18.000,GO()

!'-

z burlowniami n~~; terenie talego kr•ju: .
zapewni mopalrzenie w co najmniej 30 proc. tanich l atrakcyjnych
towarów krajowych l zagranicznych;

zwłoki ;,między

czasowej
przekazo.niem towaru a terminem platno8cl.
Pier"'SZC kioski będą wyda"•aoe od 15 maru 1991 roku według kolejno§..
ci -qłoueń.
De koóca pnynlego roku ...PETRUS" uruchomi 15.008 pun1dUw spnellaQ. Pozost•le 15.800 zostanie oddanych do uiytku. w 199! roktL

świel11cy przedsi~biorstwa

5)

łub powięknenia

powią"taniu

=

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO

4)

w
-

25-558 KIELCE, ul. Zagnafuka 95
OGłASZA w dniu 19 grudnia 1990 r. o godz. 10 w

3)

.tzeregowe

do 30 m kw. w formie pawilonowej.

1..:~~::~.~~.~:~:.~:==~~~ :~:~.~.~~: ~~.::::

2)

półki.

Model standardowy - 6 m kw.
z mo!liwoiciq lącunia w ze.rpo-

-stal k.qtow11

l)

li

'&ainwestuje w ukup 30.eet kiosków i pawilonów handlowych;
na l\·luny kos'Zt dokon• kil uwołaiu na wAkuanym n1iej&c.u;
przebie je w ~ncję lub odda w dz.ieriawę;

OFEKUJE po konkurencyjnych euae.b:

na

...

Towanystwo Handlowe "PETRUS" S.A- w Pot:naniu oferuje
Państwu udxi•ł w potężnym pned.sięWJ:ię<=iu tworzenia nowej sieci
Hndlowej na terenie kraju.

w RADOMIU, ul. MOKRA 2, tel 3l-4.. 1ł

-

•

HANDLUJ Z.PETHUSEM.

W DHłU 26 MARCA 1M3 ł..
l"rOIUnl sq O konto.kl;

pptt.łłłllłi

-

....

I'Ciper!MHPU"

Zi\lNTERESOWANI WSP0t.PRACĄ
Z TOWARZYSTWEM HANDLOWYM .,PETRUS" pgwinni:
w jednym z 17 punktów na terenie całego kraju w terminie
od 3 do 15 grudnia 1990 roku;
e wypełnić deklarację podjęcia współpracy gospodarczej;
e podpisać urnowę przedwstępflt\ wraz z regulaminem;
e wpłacić stosunkowo niewysoką ~liczkę 3 milionów złotyc~ł na, poczet
kaucJi, której wysokość nie przekroczy 10 proc. wartości ob1ektu;
e ~ayskać tytuł prawny do gruntu oraz zgod~ na ustawienie kiosku we
właściwym Wydziale Architektury, Urbanistyki i Nadroru Budow-

e
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e

zgłosić si~
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Mu&yl
lit run)

Nale
Cherni

n\apia
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uzgodni~ warunki energetyczne przyłączeń; .... -....~~~~~ ... ~!!~
podpisać umowt: przyrzec~ (sasadniczą} przed pr:r.yatąpieni.em do
montatu obiektu.
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Umowy z zainteresowanymi podpisujemy od 3 do 15 grudnia 1990 roku na
terenie całego k.-.ju:

.,Tik-;
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ar

IUimh
.. Jed"·
serial

'1,15 .,Tek-i

....

1..30 Nowy

12} ,.t';lk
118", nr rej. KJH llSG, rok prod, 19'19,
z.uzye.~e 65 proc., cena wyw. 14.350.000 zł
13) kabiny kierowcy "star 200", nowa, rok p rod.
1989. cena wywoławcza 14.100.000 zł.
Pojudy motna oglądać na terenie przed:riębiorslwa
na 3 dni przed datą przetargu w godz. 10-14.
. Pr_~~biorstwo nie odpowiada za wady ukryte po!~~~ :'~:j:J:ta';'g~nie technicznym, w jakim

Przyst(,>pu~qcy do przetargu winni wpłacić wadium
w. ~yBOko§cl 10 proc. ceny wywoławczej pojaułu na
d:t.1en przed przetargiem w kasie przedsi~biorstwa.
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ul Lechicka 100, Id 20-45-82 lub 52, 34, 83, >1-89-85
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KATOWICE, n1. Gr•bewa !
tel 58-11-JI
LUBLIN, uL Chmielna Z
teł. %48--50
RZESZóW. ul Zygmuntewska l
tel 37$-71, 332-01
KALISZ, ul. F•bryczaa lA.
tel. 773-21, 717-.21
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....,.. "f.
WARSZA. W A, ul. Wita Stwesaa 57
teł. 43-!9-14.
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sport

GDZIE, KIEDY?

Plt~scyt

sport

sport

z tliazJi 40-lecia PZMot.

Wybieramy najlepszego zawodnika
sportów motorowych

je

ci

Z okotji .łO-h!cio P'ol.wiego Zwiq1ku Motorow~ dzielone kieleckieso okrq1.1 po,tono•ili topropo no•ot ct ytcln•kom .,Słowo" •r·
bronie d•iuiątlo:i I'IOjl~sJJch towodników spottQw motocrklowych,
somochodowrch l korting1.1 w minionrch clterl:h:ieslv lotach. PlebiiC)'t
obej~nie ljubr woj. k~e~clo:iego, rodomsk• i tornobneskiego.
Dla najlepszych ~owodnlł:6w
Z0 PZMot., ul. Swiętolrzysko tO,
Z0 PZMot. prtygotowol wyr6iKielce.
W środę podomy nozwlslto tonlenkl honorowe - dyplomy. puchory. dla uczedników - c:rytel·
wodników l lc:h noJwotniejsze
nlkliw ,.Słowo'' upominki PZMot.
sukcesy w mbtrzot.twoc:h Pobki,
oraz bańki l olejem ,.texDc:o".
E'utopJ i iwioto. Glglon«tle wr·
ników odbęd1ie się w pierw·
Z$tlostenio no kuponoch 10~zyc:tJ doioch styo.nio, byt .lft()ie
mieszczonycli w naszej gazecie
podc:zos balu ludzi łPQrtów mo(nojbliiuy w środę), noleiy
torowych - jok zapowiedział seprzesyloe no kartkach poc:złowych
kretorz ZQ PZMot., lruord Mi·
do 20 grudnia. pcd odresem:
kurdo.
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W)'SQk.imi ponikami, Jlie !zad
:Eb7t duio coli~ u to sln.ela ich.
bard:w malo. Jeili pllkarze Bucovil ma"' umiar utrz.,-m~ 1\ę
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8.10 Film dokumeuta.llly
8.~ ,.Ter11z;" lygodnik
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jesieni
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Mj ~yłdeJ 11a•1 Z~~~o•llllr.Uw
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upe•'Dil
.....yefll re:w~ewąw • ,._-spleralllu
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K r o o lka
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bloi.Una
~n<P:na
dr•.-•Uaa"·y• w M"--e . .lilię
da,. K8ZO o.tra~·iee i Gwarołllll
DUtlJ'słek edllyla odę mUa IIJ"'II·
c-systaść. Pa•lllllr.e•·)'Dd dypleJIIaml " 'J'TÓblian• nl<elenieweów, Tadc:asu. Nleacotli:. u
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azym zawod{l.lkicm jert b. płl
k.an: Korony Wójcik. k1hry atrz.eIQ cztery gole .
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"'•z

4'
n•

mł.U.qe kaleaę a sekell KSZO
Zlliclliewa Słailllę, ktiry pnepr-wa.l ]łniJ' rias-• tt lal. Nie
aa~ałauatakieeJa.aie Klllamaiakim, au.•aym d•il'l:&et.ll
l
arhiln;e babersllim. Obc-he<hll
•• 15-lc~ele 6(ds.iowani;r,, W ly•
eu.Mto ,.utnyaal w llłt peje<IJ'Ilło:ld. jake 11('dsla
rla~~:a•·y.
nłw~ci.Sl!"wall<aełlpeł
•lł ratę

arbUra ••nkllwt,:e.

Wiciu kibiców od dawna zadaje lObie p,yla.nie, ezy Dulr.oweJ

jed zet~ li&i recionalnejl Mccr.e wprawdzie Olilida 300--400 OBÓb, ale nieldedy
~ to wl<:eeJ
nit w Kiilcac:h.
r:z.y Radami~. Dl.ac:.-lfo
w~c:
Z"POIJ' iej ligi role ml'lJIII jełd.tić
do Bukowej?
połnebny

Oceyv.•lścle, podstawową ~

w,. dla
aioc:

aespołu

jest utn:ymaoie
w tyt;łl rozgrywkach. Jest
to motliwe, jeili trat bę(łą od-

wa.Z.nioJ l . .Obuifl

zd®yć
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,,. w mcc::u.dt wyjazdowych.
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Z łftd,.-wJdUalnY('}l
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1U1skaoycb.
pr-~
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•rc:cz1 warlo odnotować dru(ie
lokl\ty t:•·y MIIHiell: u 100 m
sL kl as. - 1.23,00, A.aay Ja10·M-
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.,Sulidar-
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p ierw porzqdnie nololl)o Ć tys. zl, o wlęhze - bulgorskle na
sobie
glo....ę
nad . p )'laniem:
licencji niemieckiej - 550 tys.
gdzie zrobić zokupył Większoić
Ma my tet ta kle dla ca ł kiem mo sklepów sprzedających do nie·
łych d:tied ru 30 tys. Ce no wiq·
da wno o rtykuły sporto-.we, dzisiaj
zań, w d utym wyboru, produkjui lię nimi nłe M)muje. Kielec·
cjl polsklej l zagraniczne/, dla
Ide
Przedsiębiorslwo
Handl u • osób w rOinym wieku: l S-450
Wewnętn:nego, prowadd Jcncze
tys. zł. Za polskie buty norda rtrzy tego typu placówki. W ..SZu·
skie · trzebo. zapłacić 480 tys.
ltłen ie " pny uL Jagiellońskie;. w
Wkrótce pojowlq się lmp~rtowoDomu Towa rowpn przy uł. Sol·
ne 1 będq kontod _oolc. 800 ~.
nej i " sklepie pny u&. $wier· Z łyłew sq tyłka .,figurówki" czewsiliego.
PHW o!&ruje popo 70 tys. zl.
dobne to,.,ory ~iqzone ze spor~ordaukle spodnie
koutujq
te m. ZoJrtolem do tego -,:~słotnie- 80 tys., o komplet,-.y ubiOr - 219
go punktu, gdzie _lnfonnocji utys. Zo zochodnie gogle trzeba
d:tielolo mi sprzedoNczyni, pani zapłacić 60 tys., za lW'J'kly pleEiibieta And n:e jcqk:
cok 40-60 łys., zo plecak ze ste- Mamy spory wybór nart, założem 169-200 tys.
Rękowlczkl
(Owno ..biegówek~. jak l rjotdonarciarskie l skiodarte sonkl {ok.

" CJ

amy chub<i. prawo da·
go. ab11 do;U do P•

M Wł.'

pewno w o-

ctekiwonej lado d tlen dostawie.
W sqliodniej ,.Sklodn ią Horcen iliej'" ~bór N'cco moiojuy.
W teJ sa mej cenie były gogle.
Reulo Ulocmle drołno. Narty
ko ntujq od -'90 do 1 milioi'IO
100 tys. d , buty no rclorskie od
300 do blisko mUiono, wiqzanło
230-600 tys. Kljkl narciarskie od
12 do 60 łys.

M:ldsklq:o w

1'.11 d•

cod.z.inaeb

13ł

Pruw. Komisji

od

~kł:adowd

NSZZ ..S., Tl"

J ERZY

Gi\USZCZT.~S KJ

trnb:~ było

Fu ...
W uutobusacl• teraz ciafnfeJ,
bo J)(U(lŻi!'rowie grubo poutrieronł,
wtęc zaduch tuki, te
trudno wvtrzvmtut A gdu lic
do '!lich wsiqdzie w dzień farOowtł. to dru:łoumie wos urv•~
.C.:u.cłuo.ie
t4k-.""e w mnucll.
mKJscach, gdzie 2biorowiskU
to1ę_k1ze: w pocuk<tlniad,, w

kolej/ulch, 11 nawet

w...

will-

s~

w tolł.'Jee

p rzn kilka dol.
Zagadnięci
kolejkowicze
mówią
m..ln.,
:tę
prawdopodobnie
będz.le
podwyika
cen odbiorników
telewizyjnych,
wiec Jepi.ej
akon:ystat z okaz:jł" i nabyć
telewi1:ot za mniejszą eurru::.
M~iczyu1.3,
kl6ry przyjechał
z wojew6dztwa larnowskieco
dodaje, te woli kupić odbiornik krajowy, ponieważ Jeat
całkieq)
nieUy, a poz:a tym
nie rna pótniej
probleio6w
1--ewtmtua.Iną

C.7 nee-uw~cle zd r oie.•p~t
rłvr pytamy
kierawnika Zespołu Obsługi
FabryczneJ WZT (sklep oraz.
serwU), WACLAWA SKRZYNIARZA.

Je

-

napcaw"-

- Z le!:o eo mi wiadamo,
WZT.._nie przewiduj'!. podwy:f.e.k cen na n.roje wyroby,
&;!":.Jm.nlej w oajblltszym

- Te dla~ł.'J• łat n:ęsłe
pned wuąm 1klł.'pem eło~
d ute llole,jkl. Pnecieł :r. Japoóc:r:yka.mł nie moieełe IIHkurowHf
- Z Japol'lc:r:ykal'ftl ni~. ale jak. na warunki krajowe

N!łwd w tvch kuł" tu
Jąc~~Ch w biurowcac1ł,
pdzk
nibv ludzłe bard..~; domvcł.
Có.! :t tego,
wielu ma 114

ml!.ie}s...""l'Ch opadach.

_"';:

CEZARY

JASTRZĘB SKI

_W)'Sta~:t.ylo

p:~rę

sll')

te

Trochę ·

"13"

odeszła

.s

tall:a

11

FRYD SARNOT wysta-

::n;;.oł;h G~i!~ff~~:rroo"::

w siną dal ...

Od mOnlonego czwa rtku tyczeniom wielu krojon stolo się zo doić
- rnot .. my pić, o ro ezej k upować a lkohol, od wczesnych g odzin
poronnych._ Jed ni się obu rza jq, d rugim to obojętne, o jeszcze In·
"' CoPSlq srę l zoclerojq ręce: no to lu. po ,.kolo mo rzu" .. B!rskowiczno sondo po kielec kich sklepoch dowiod ło, t e jednak noród nHI toki sprognlonr, :l:e nie myśli jed ynie o tym, by
od iwlt\1 dryfowoC na foli . W sklepie PHS Prrt ul. Gwardii l uclow~j w c~ortclt do południa były pułtki, w plqtck, ownem, ruc h
znaunie wu~\;ny, bo bazary..,
W powilon;e przr ul. Zogór1klej tf-1 spokój. Jeden, d<~~óch klien ·
tO,..., glówn!e .,Wclorojnych", Zdcą-dowor!o większoiC tradycyj nie
pc~~chodzi po trzyno~eJ. W sobotę, no Bocionkll, w kolejce zo ·
l~tdwle J-4 cnoby.
Nn Borwinku wygląda to trochę inaczej. Ownerr>, gdy jeszcze
eleru•o. między n6sto o olmq kupuje się g/Owto!o- młelr;o l chleb.
Po 6~mrj pojo.y!ojq się pie.rw5l omotorzy ,.ma1c;wieekieJ" ay
,.t.ly~!~j". ole większy ruch rOJpocz~no się dopie10 po godrinie
di:rwiqt.eJ.
- Sp. w piqtek - mó;.\'1 klotowniuko. JeniiMI ht\owska - do
poludnia no ,,II'OłłOpolu" mieliśmy uto1g 12 mllł zł (pomiętolrtlY
i•dlłOk. fe .b)lbf :o ondneJIU). W dlllnym ciągu jednak .dużo wJę
Cf'j sprzedole łię po południu.
Tok .""lec obyło ~lę bez tragedii, o PCP<>'rOd de ll:Uod!JWOlenio
onoJ(ł Jedynie ... rnelinlon:e,
(t.cuł

wisi: Twótcz:ych w IC.io/coch. Oofwiodczorry twótca (trqdtiestalflłni słoi, w/e/o nogr6dJ l działocz
(wspólzaloiycl.l Swięla·
l:r.zysłiego Towotrysiwo Fatogra .
ficanego, dlugo/elnl p rezes f o4oUubu .,IC.oątrołt" w WDK, lnJtru.i:IOf' lotogto łil), nifł poddol
się zauroczeniu, Jalriemu ulega
luryJio, nie połozllje wifł( fol.
derowych, ery/i lotwych ujęć, a
/lJw/ Jf4 fa~o obJer.wotor, folo-

polłcjl

le•utitat

Kobiofta, któr ... l f
111110 r. w eodtlnacłl

lt.topada
wot-clOl"·

nycb, dw6-t:h mł(l(lycb m.etu.ym
"'7"'";1-ID to.rcbk:ę pomi~zy uUcamł natrkow~>ką.
U~eru .Micjskhn

ul. Lrintt

•
w KI!J!<:MCb

hi~~~u;~az&~o'fo~ii~~~;n~(d,!f.:

aiork!em, paru blałyeh rl!;lr.awlc":Ck 1 ]r!nycb vnedmiotOw pro-

fuk~l'~~4, 0 ~:~,~·~~~
takt

tt·:~t3.'lkzn1

h:b t o~:
0

pod nr. :l!KHII.

nować

outaro

ślizgawica,

niedzielę

coj

:te truo .twa

sir: t>:n

pory słie/

ulicy, hótei l:olotyfu przyda ją
lu dzie - g rupki rolełmio ne[ m/o .
dzleiy, czujni p ollc/onci, bywalcy szetoł:o alwartyc h kalejol:.
molorle wystawiający .JWe a br ocy wptost no chodntl:u l tworzący 5WC dzieło no ocza<h
pnec/1odn/ów. Alifaro In teresuje
toHa p aryd-o o rchiteł f uto, zde·
u eflie nowoczeJtlych l:onslrulrcf/
l linii ze styJem odległych dziosiftdo/ed.
Osobny cył/ twouą tdję.rfo
ulrozujqc& po/s.liie ś/cdv w Pa-

:a~\-=~le=:: ~~:~~-.~· r~r~

~:~~Y ~:z~~n~;:~~~~· ~~~~;
nie da się dojeehnć do pvbl
kich domów. I gdz!e jest
licja? Prz.eciet mogłaby Ul
bić ładnycli parę mlllor•ó ,
samochodziany mote by
czegoś nauc.zylo._
~·od 2 miesl~y mle~dc.a
KlonoweJ 56 nie mogą si~ d
proslt: naprowy antt'ny zblt
aej. I program nie odbi
w ogóle, IT jak cuueru._

Silnicą

Aulor odwtedzo cmc
ue, fotografuje nogrob/li l
ty Informujące o spocl
qch tu rodo~och, zndnyth
hiJ!orif, olft teł cNyl:fych lof~
rloch pa/eg/ych na obc!yinte
Po ryi lo nie:fWYI:Ie l:uu
temC'/4 dla l:omery. A/a IHi
gojący w rodiune pulopil
nolu l ulompy. AtrtorO'o\1
wyslowy 11ie do si~ postowrc!
ttto-lu, ie uległ scl1emolom. l
presje l yglrydo Sarnola to
pelf!f oulorslrle, oryginalne, w
ulotowo porrqdro/~ przed$!
ne wld1en/e pory~ł.ioj swoislo·
,.,tu.

(d

ltedokte» .,aCielnr- Jod..lgo Karoln olc.
.\d,., redot cłi: 25 953 ICielto n , 5b .
l
Mtd-o 111 ~tl f o•qowo 11 felalony t
M-doiltOf nacrlltt1 f2ł 110 : tDUł:PtO 10•
dott01o naczelnego ł59 19 : utlueto ne
..clokcji 472 · S~; ddoły : pvb l! qłl, cu•t 1'1· 51 , 4ł9 ł1 4fi1, 6J.
dtiał Mioj5tf llnlonftOCfl łł) . ł), iPOf'U Q) •2. d t)oł lqctnoi t l
1 Cll'łalni .. ort~l łł7...f5 ; ••dokcfo nocrto 520 - lł , 5ł2 U . liure
Oglou• &Q. sa.
. AEDAW.CJA W AADOMIU : 24~600 Aodcttn, "1. Slowockiego 1,
lele la..; zn . J6. 2łł · 64
Aed. driUfnf - Anno Krow1e<ko,
Ma ciągO. .IIi.

Sa

http://sbc.wbp.kielce.pl

p«~'-1

SKIWO

ba~l!a':;bł~~~l>u~! s:,~:;a~:.r.( ~~~!e ~

fotcie na go.
zdo s/4 fosq-

1:/im oł

N•

~:~~o;~;. Pfr~~:;~Y~~- ó;::!t ;Eri~

w

tPl

r tlpOftfJ' notujący
rąco. Szczegófnie

w

~~~i ~():fili~~~tęU~i~t< ... m~UI wl

Sekwan» nad

~~ii:a";ytJ::w:'t:t.

-

... kt.G wrencle z.."'ljmit•
tunld JJ
uporU!dkow::l.nJem !"iactt rr\, ,
M
NA
gu ulic Gw:ndil Ltulo·.v~j
nlów Zeronuklego. Nzkt. siCi do 11!
Kk
go nie przyznaJ_r, u p::.nujl" re~~ ...

WZT produkują nowoczesne
odbiornlld z włoski\ obudo·
wą. Zalnteresow.anle
klientów latotnie jest spore, mleei~cznle
spnedajemy od 1,5
do 2 tye. telewizorów, w vdęk.
n:oid kolorowyc:b typu "westa" f ,,syriusz". W sprzedaży
pojawiły st.ę r6wnid odbiorniki z: teletekst~. Niestety,
p racujemy na nu.i.e w bardzo
ekrornnycb warunkach, wl~
kiedy jest dostawa, wpusz.cumy dO środka po kilka osób,
pozostall k lienci muezą czekat
na zewnątn, gdyt: i tak by się
nie unf~dll Cb ł.'( jednak
dodać, te sklep f serwis są obecnie rozbudowywane l sytuacja wkrótce się zmieni na k~

rvtt.

WSI

I$>Jfefioel
~~~::::::::::=::::tfi::UN
w .....

dach-

pólkach w lazisn.ce d ezodorontv. wielu kupu.;e drogie mvdłc.,
10tlfl'l.V.łlnc. proszlc:t, 1dli uitłt.OG
ich ort hoięta., a.łbo tak otzcz(dnie, że nie przedowf.a:lq
bn&du.; nie zabiłoM woal poh'-(kra)

~ .::r._~:l

w:g!;;dnle sur

b11tach. Jak moz>10 to
,,. ~etenl•
pr.:-echod:qc cd. I X Wie k :;
11: 1
Kldc w kieruftku t<ł.
tka .. - ,
kowskie!, W alCJct' wvtue • ~,.";!- .!"
ncl od sc11odk6w dqg!e
,.JCm.manu
tooda 1 je1t bloto prl:tł
11.•.

l ~~mwl';.,d:~:;lY n:::u~~~

brać się z"nq no nortył
fe loolozłbym odpowiednie rozmiary, w wersji
nlez~dneJ, tTzebo by
zoplodC
Srednlo mUlan 650 tys. zł, o w
wenjl ekstrawaganckiej (wsze!·
kle dost~;pne dodatki) - irednlo
2.m!liony 4-1 tys. zl.
Nie mam się więc nad cym
zostonaN;ać. Stać mnie
b~;dz;ę
nojwyi:ej no sanki. Chybo ie w
telewizji będzie okurot jakoś
sportowo transmisjo ..•

telewizory czy nie?

Zdrożeją
P ned
sklepem firmowym
Warsuw o.klch Zakbdów Tele" i:r.yjoył.'b ,.EJemi.s" w K.ielnł.'h Uum
klieoUiw. P nype~ioa się ok.res spr:r:ed d wódl,
ł f'l~h lał, l'd Y pe łełewh:er

enle).

Zaklodo)q~.

no~ć" Tn.JJS~rłu Pn-wa t n~o

1 Znes~nie Tnnsp or t u P rl·
Wll.tneco,
na
posled:~eni11
!:8.XI.l990 r. p CHijęłl. d ec:nJe
o :u.sto~~ew.nht p rotestt~ :r.blor iH\"t't:e. r. XU 1990 r. OJbszamy
p rotest poh~c:.J4t7 na ~:abllt•
kowaniu tereau wok61 Unędu

~·~

~~~ -

SŁOWO

LUDV

STRONA f

sport

GDZIE, KIEDY?

Pleltłscrt

z

sport

lłlazji

sport

PZMoł.

40-lecia

Wybieramy najlepszego zawodnika
sportów motorowych
Z okolji 40-lecio 'Polskiego Zwiqt.ku M41otowego dUolane ·~·
oku;gu postanowili zoproponowoć cz)'łern1kom .Słowo" ...,.

~ktego

bronie cł&ie-słqtki no;fepnych t.owodnikitw sportOw -.otocyldowydt,
10moc:hodowr<h i kartingu w minionych uterdłiestulotoch. PłeiHscrt
obej.-.W kluby woj. k1eled., radomskiego l toutobneskiego.
Dlo nojlepuych zowodnlł6w
Z0 PZMot., uL Swlętoknysio 10.
Z0 PZMoL pi'X)'gotowol wytót.
kielce.

nienio honorO'IIrl'e - d yplomy, puchory, dlo uacslników - czyteł·

nitów ,.Słowo" upominki PZMot.
oraz boitkl :t olejem .,lelll:le»".
Igłonenio

110 kuponoch

zo-

miesu;:zonydt w no~•J gcuec:ie
( nojbi!Wy w irodę), nolety
pn~5yłot

no ltortkoch pocztowych
do 20 grudnia. pod ocłresen'l:
BUOOVIA tboł wyllcpułf po
n;: pierway w liclze f'łiiCMIDal
Dej, Lo jednak wypaclle lepiej.
•i.ł. ~J'
KSZO l stadiono.

Owunule miejsce i \;J'lei: amo
to bilans
zupełnie
pf'ZT'wolty. Plłkarze z BuJr.ow~j
nieile ra<Uill aobie . . ..1...
nym boisku, wycrywa)4.c Wą
IXU!O:e,t2.tery remi-..*.
Zesp61 'l'l':tmoenh;my sawodnl.
kaml llielecłdml tJrOP.I ~~Le pned
wysokimi poraikam.l, JUe b'ad
&byt duto JoU, za to st.neta ich
be.rdzo mało. JeAJI pllkarzet Bu·
• vll ma)\ J:~~miar utrzymać De
w lidze, nie mocEt. w run~
wiosennej pai&Jaszyl! :uwkomi·
tych akuji do ltn.elenia a;oll.
A t.k bylo 'lt'iotlokzołnle w mllliol:leJ run<b.*. Na)lku~nktJ·

punlr.łOw

D.IO WiadCNDoki w~
I UO .Jczyk traa.cusłr.J łll
nośd dnia, m•PQ"nl' ln-

Wladoinoed - o
pollich Lllll ,.JQ urobitfY
prawa na dl-U 14.lł ,.SOU- au4. T • .lakulowlc:z,a 1

l5..10Kooceuela

•w.

,..,_

PROCRAM l

.Ddel'l dotli")'"
Iliadomości poracne
,Qomowe p~ołe"
,Pn;y jemue z poiyten.-

yru·•

.Dynaltla"

(53)-

terW

rod. USA

!·SS

PaooJl.AJI n

l

yjue

Tdewlzja etlakaeyj-

fuzy'ka-

ru•y

Diw~

a lecionowym ar.laku
hcrnia Reotkcje uUe-iania -n..-dulr.rji
l'ndy poakie ,.ztot.a
czka"
~ero-zkolA Uk łltdy ua-

-eiUnikOw
. uch:wum Al•undu.
limiolłkit>Co

edwabny ulalr." (ł) rial dokumentalny prod.
~

e.ss

Powiblile

7.00 CNN - Headline We'l.lli UDiwersalny kun )ceylr.a
a~~giels.kląo

7.20 Maa;aeyu ~lewiz.ji inladaniowe )
ł.OO Panorama Dnia
11. 10 ,.Uilea Seumkowa"
IUO "S:lnta Bnban" CliJ wrial prt)d. USA
10.00 Reł:ransml.sia obl'ad Sejm u
IlU$ Proe:ram dllia
13.20 Pnc&l'łd prasy
13.30 ,,DookoJa łwiata" ,.W
Rumunii"
lł.llO CNN iJeadllne NeW11
1(.. 15 Ek0$tres- Dlagu.yn ek"*
logie1ny
14.45 .,Z wiatrem l pod wiatr"
- m.agazyn ~Jlanki
Jli. OO Film dla dDeci
lfi.OO Dwa+ 2
16..38 Ewalda Gawlika 11-*ie
maiowililie
17,80 ,.NaUon.al (;(>ocrapłlle poa:uklwaez."-~~rrialdok..

t'OCI'lllmdnia

ladomoid popohnlnioW"e

ideo-lop''
la młodyeb widzów; k-Tak"- oru 'Ul' kinie
ik-Tll.ka"; ~Misia Yogl
ypnwa po skarby" ~l animowuny
procl.

prod. USA
17.55 Unl11:erulny

wy 'POCuttelr. - dy.:kua]a
procratnem
Lec:ba

alęsy

lti,JO MOOIItwa ,..lecznn• z Ko.

patnl.,Wujell"
IS.!iO Sila patrona

mhtut~

r--

are:ty
u::,:,~;"&jki Ellopa"

aadydacl na un:..S predeuta RP
Dynastia'' (S!) - 3Nial
rod. USA
rudne pytania - !pOikllła d:thmnilrany :t kandyatami aa pre..:ydenta RP
Gaulle - c i ule wy..:
artie" (3) - .,Komunikl
my•• - lltlkurneotalny se-ial biocrafJuny prod.. Ir.
4

cysbeu~.y
Język

21.45 Sport
21.5:i ,.Poga rda" -

tilm

prod.

rr. (1!163, M mln.)
23.3S .,Teatr, czyli łwlal"- z
'Danielern
OlbrJ'chsldm
tol.llliiWia Andn:ej Zurow-

"''

0.00 CNN - Headllne Newa
0.20 Uniwf'rsalny kun ję~-lla
anliCI~kie,c:o

RJ'm zawodnikiem jest b . pił.
kan Korony W6jc;ik, kłOry strze..
lił

erler)' .:ole.

W'~lu

Weje'lt'. . . kldH:IIJ

PłiKkealia
a:ac:Jęohla.l:a.o.y

lr

.,-.ykł

Ił

•de-

...rlewytłleras
l[rupy ill k)alyW•
Ba4y Zw~ski'lł'

aej pnyn:IPJ
!lperte..~h. lhialane l J'rH•-

W skrócie

•••idde wn peia/•""'•""afł
weje•·•llę • .,.t•s.eJI aperl•
w

e

Dobl"ll(\ r.piAU aię Ulwodnł
Startu w Juajp-

weje.,.·M-.l•·łe.
•r 1aełuty .Jnyclt

ey

kJ

ldelecłr.&

umieruniuli
l akele•l••·yd&
Dr
J. rt.-••lr.a
saDe•-llil
nvyf'łl rQmiwf'iw • .;spieraniu
k1ułoiw l11...-il!o•łr.4w'lł'icllpny ......
ftlalaJDńd.

.,..,-.c,

pracy

ad

Przyltył,

Uibylisłr.l,

""""'·

Kroolka

. J"rv.

Mbe4.U.
łllec'UJII
inla:elia:••'J"'Ił w be.Uie pemlę
By K!SZO Osl.re ..1ee l Gwardi4
Bia.lyatełr. ad.bJ>Ia Dr,: mUa. .:r•Pam~lłr.e'lll·yml •yplemami wyf'jin.iea• sr.kolellłe..,..
eiw, Ta•eiUU Nleqeclr,:, u M
łal

luełedlieJO

w yeh mistnolltwaeh /JlwaJid6'1t'
w .u.th&eh. Płel'W$1:,. -.l'J n-

łrc:HrP.id era:~~

Je&•

..łeds:lles• łr.el<'KIII c akdi K.SZO
Zlloi1aiewa Sbfillr,:, ktiry prse•raeewal Pr"IIY rl•1• H lal. Nle•pem.U" la~ • olaale Kel:e•aiuoklm, saantm dalalanil
l
a rbilrse bołr.serskhn. O bcb . .UI
eo. 15-h•ele -.ę•si•"~aia. W ł1J11
-..ie r••łrsypł w lut peJe• Y•kaeh jaka s~U:a rillltewy,
Di .. paoad SHł ,.-atk.sc., peł
•Y relę afltiira P'"DkleWftl..

u!

piĄty b4t11ł.n

tłruiynowo

wywaln.yla

llowe

łk

ekipa

br1p0wy

władze

Na nadzwyt'UI).Pyrr
walnym
zebl:anlu J)OIIlanowiono, ie ra..
domikl Okrt,:towy Zwiau>k Lekklej AUełylll tx:dzle Amod:tiel•'ł orcan.izac.M, z
OfiObowDiki'ł
pra•·n,, za ez.ym opowłeda.lało
sif,l 47 delec:at6w. Wybrano nowy un:.ĄCI U-o60bowy. Na p~
usa ..,.brany Ulllłal pono-.te
ZYIIIlUIIłt łłaJI. . .,.-skl,
na wieeprezesów
lnnt:\141 Z«nt1t·
llh:)L),
K:nimlPra
K-W$łli
na
.ckreta.r>:a
Sla.aialaw
Wójlewla, na skubnh Jeny Pnyben-kJ.
W pełni samodde!n>e OZL.A
zaC111~ drialat od DDwego rollu.

lr.lblt'6w o4 dawna za-

::~=~ =-~cąll~~~!!

naloeoj1 Meae wprawdcie ocl'ł
3Cił--łOQ 066b, ale aldl.iedy
jelit ta wi~l
nii w JOeleaeb
f!Z.Y R.adom.it:.. Dlacz.ego
wir,:e

CSa

l':~J'tdliciniemak,~.td.t.iC

do Bukowej?

O.::zywikie, ~WOW'ł spraWIIl dla rerpołu Je.st uln,ymanlt
sl~ w tycb
rozgrywkach. Jest
l o motllwl', jeśli era~ lM;d'ł odwai.niej l apróou.j'ł .111.obyl: punkty w JDeCZ~~ch wyjudowyeb.
Pn:eciei b'lko siedel"! spot.ll:aA
rozegrają na własnym lbldiooie.

&olejny udaDy wyst(p z.anoi.owali Olrtatnio młodz:J pływacy
kieleekiej T(oelly. Z powochenle:m
ry•·aliu>wali oni z rówieinlkaml z jnnytb klubów w łoarHr
łr.ewym
•ilroc•
pł)'•·arlllm,
i&k,j odbył .dr,: na pły'lt'alnl w
Tarnobrvj:u. W
klasyf!.lr.aeji
lllubo""'cj zwyoir,:tyl.a Sła r lr.a III pkt. pned AYbl $! pkt.,
'l'ęn!ł-ł&pkt.
łlt'l' -qpllt,

or.u.

~ łlll•·

-

Z indy.,.•ldualnyeb
wyników
oz.yskanych
pru!ll
pływakllv.•
Tęay warte odnotował! dru.&le
lokaty Ewy Mialltk na 108 m
.t. Id~ - 1.2:3,88, Allay .Jaw•-

Coraz szybciej ,
pływają ...
akleJ na 108m at. Jrzbl.l't.l.ł,ł,Q9 OI'DZ Alafety flr!OO m ri.
Pn.walda~:J'awen .. a,Mia4
~18,50.

•l"k, Pir,:tak, Ke,...alik -

Tnc-ck m~jsee w Tarnobrzegu wywalczyli; Jlire!lłaW W"_
leuk k,...ln na 100 m lit. dow.
J.<l3.1H. oru libl«•ruta J'lr,:lall:
kt6ra ten .am d,yst~~.n~.~ pn;epl)'n$WC%:tlllel.OII.'f2.

•

Po co taki puchar?

Cc,y dle

bycie

Bl~kitnydt

pierw~go

bi~

jttdo

zdo·

w historii IIO-

Pucłwtru

Pobkl

to lytko pow6d do p\ydakc}l,

'*NJa. do pok-ia
posa cr.. niaoml kraju?

n:t lei

proaram p.ubH,.

engieh.lr..l (37)
20.00 ,.Siódemka"
w
Dwó)ce
tranaraki procram ..4
tlllila_my
21.00 W)'wlady
Ireny
000dt.ic
21.30 Panorao11 J)oUa

19.30

Bilans
futbolowej
jesieni

•

_,

J'~titawieleU

k.un ,M:z.yk&

ao:ielskiec:o
111.00 Proa;rum lolr.ali'IJ'

li.OS Bli:u•s -

Tl'l~l(preS$"

lm -dokumentalny
(>raz"' - tycudnik

.."'-.~_:• Tl'lewł•ja ......_...

W. środę podo,.y I'IO:I:wisko rowodnikOw i kh nojwo!nlejue
sukcesy w mistrzostwoch f'olski.
Europy l łwioto. 0gloue-nie wyników odbędzie się w pierww;rch dnioch Uyanio, być moie
podu<u bolu ludZi sportów ~O·
torowych - ;ot 1apowi~cbiol se·
kreton Z0 PZMot., lruord Mi·
!Qudo.

P-t~<:łulr Po)U:I )udocl':ek
po
ra;,; pierway w tym JC:EOflie
analazl lię .. kalendaraach
l"ZJ. W ulote.niu mial on by!

najwainie.łstll.

z Imprez senlo-

rek obok indywjdualnyc:h l
Oruiynowyeh mialnadw PolMi. Jalr.iri było ualcDc2e.n.ie
dzlalaCZJ'
l
or1all/.z.a~rów
pierwue) ed)'cjl teJ lmpreey,
kied,y z dnia na d.z\1!1'1 zaeu;to
ubywał! chętnych do walki o

Pucbar Pollilri. Jenc:ze tui
pi'Uld cawod.tlml na mata.ch w

Kiełt:~eb. mlalo wyaLI;pić plr,:ć
zespol6w, ~tatecmie było ich
tylko tn.y, więe•. dla wszyatłr.leh. slaruylo med;l}i. O .ena
orr.~u•lu.ełi
takk:h
uwod6w

upytaliślllJ'
J05UU/ICC'łfO
w
Kielf'lłeh su-fa
,...,.szkolenia
f'ZJ, Marka a·"•łr.lewku..

-

lbenywiide P•cbal hl·

aiL.Ija4..,.,..1r.aupda.ieaał'lllllę

n k uilal. C. aajkrilaid il:d·
•1, ultnltl• •• 5lan:ie Vuiy•,
lttere ••r~ c• pepien.IJ. Z
pe.-nłlicl~ aie •!t<ohłe aię bH

kw

n__...,.a

•t•

lel•k•·

myih•toeb ilslałae&J kluJKwyeh,
kl.irat -rallili •• ...,..all•l bill

PZJ

jak

l

Bl(ldlafńl.

W

pnyAtyrD w ..ale dllt'etay by
Puca.r Pabkl . .!tył sl4
'Ił'
11.i«• laaeJ f•rmale, r.ltli.łetH'J
elt•n,. •• leJ anane.J • tteisk
.UhrU.łdl.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Qę

-

.Jałr.

• • ,,(łw:su;

j~tMo:akl

llle .Wy sw•Jrs-• Pllcllar•
Eur•py, je._k a wla...._.,

.. wre Hde.ra)l 4e IlU . . . . . ._
Jau.y EIJ.J byi 111ele M86ałlle
- • .,...a ...a,. w tn:J'nl,-.
JII'Młllf'. Wiwrzaa
llal re 4
prHC'ale•..li"Y Pelakę .. łf'j
ry_..Usacjl, a łr.Uoke •t«lillt,.
Kkll'adł
.,..,_we
JeoheUI Ee.r•n. K•Ureł.M

•c..

..w,ae ..

•f'TIIletU~IealeMałuJIII•~

je4nalł.

. . .W,.

-

kea«r.,.
.J.._
lu\

R•~•~JUJd Ullii
••~d.de d( .. .tyualu

l•lym pn.ynlltf• rella.

kłiry

w
(•·W)

SLOWO

WTRONA l

b~dą

1 Czy

_ Ej

..
·----···-J?'
... ···

D

l:::-.:

·-=li J ~1 ···
;.~

lhU wtorek, 4 cndnb
1,. r. Jmlrnl n;r Barbat'7,
Ilunarda l Piek'a. Slońrr
WIIdaod'l.i 11 .od:&. 7.!8, a U•
clii.d•l e U.!ł.

Mikołajowy

RadoD:llu

u.presiłl

WPJ'~łkiC'Ia

uinWeftlwaayd• ,.owsła•ieas
w lbdomłu spoi~• 11«um q61nobdałe4c-e•o
Na
spotkanie sLawlto ai'= przenh)
\n)"d:r.l.e$c_i osób.
Mir Jelaab Wyp7t:h, wi~e
konti.Jji pn:'-"d$lawila zarys koncepcJi u·
tworlelli.a .ukoły. Notonl· ..n.'"' • »Włalctwłe ll')'b:ę"IQ
doPił$I.:CU t.ID.łeale pny li'Jind ue-ulW szkoły !;rrdnld.
Z,&da••'-Ie lo ale 111iab.b7 bye
nbła pr:r.y WSL Ownem,
uczelnia udzieli szkok> l3boratnri6w t muże kUku innych
•L Lca c:bodzi o to, b7 byla
to nkoła mająca sam<ldtielny
lOut, .-mGduerny 1tatut l :z:upelni.e 10rttod:ielne llierownłc:
twn. Do dwóch piuwnyeb
klas przy~to by ·fló 15 d~eci,
a w pt'N~ktprie d<> li~m

lprw"'o,:odnin.:ąca

prezent
N1e '-''U)"Iotłue dz.i l m~
Ucvć
na Mlkvlłtjov.-e tbrr.
Mo...... o wy~;:bowankaeb dG·
mów dzłe(:k•, ma.IUchadt :r. ~
dxin nlepdnydt, rozłłi.t7~b,; Ak m)'ilą o n!ch rad.)fll.Skie inlt7lu~je l piacówkl kultura!~
llŁ Na przykład W<)jCW'Ód'tld Dom Kultury w Radomiu.
Panle Anna lbrlrarapł l Krysl;rllll BudU.n, dolarl,r jui: do
r6tn,ycll irodowbk apelując o
pomoc. l jut NI xglo.nenla. R3donuc, clnkclarze z ut l'rauIUU.a na M'iktoła}ow~ prez.:nty
dla
wyahowankOw
d(lm0w
dVl'cka pn.eznacz.yll l mln
IDO tYJ. %1. A !irtn:l .,Lamtnex"
ołiarowil.ta 50 par r~,:k:awlczek.
Dz.i~:ku}<!my.
A inni o!latOdawC)· mO!!::'\ d&wvn.il: pod nr
Ml-tlllub !K-!5.
(bkl

Kryminałki

Anons
8

WTKKF

org.a.niz-UJ~

li~;~

p~lk.u,-lt:ch

{w hali). likoszykówki : sinlkowki.
ZglNzenla, wraz z listą zs-

l

nę

;;~~k~~t~ra~~tatg_.ft::O~
przyjmuje
br.) biuro r.;:Ltt.\du, uL Traugutta 6:! (III pię

8ti"70l~lts:i6-13%-l,

(d? ti.XH.
t.r<>~.

tet. 219-7!.

nuć

N IE TllZTMAJ YJC
" 'AVCU
Tej zuad:r warłt> pnc:otne&•t. Pne-konal ..tę o tym ..na
wqt-nej skórze." mleukani.~
wOj. c(Jrzowsldeg.,, który uwitał do Radomia. Z z.aparkowaM&o przy ut Chłuduf~~j
Amoc:bodu
rnarkt
,.audi"
akradUono m!l 15 kurtek skó~nych o ł4e&MJ wart.o.kl. 15
mln "d. Mądry Polak po l:z:lr.od:z:i~.-

a OZDóJ W CENTAUM
!Wn.uchwalr\1 sic:

fundusze i lokal?

~ dług<)
R.!d'lm opito•
rał .te cołl\:r. J"lW!iZoeChniejnl'm~
trend,-,w\ :r.aldadarua l<połe<:Ul,}"C'b s:r.kól
podslaW(Iwych l średnich. N-.
dziś d:z:i3ta
pr:r.eeiei: w wojew6dztwie tylk{) jedf'.:t talra
ukoła w
P!onkaclL
1 ok
nloalr.owle '"miYJi Zakłado
weJ NSZZ .,.SOUdarnoić.. W;rł
lld S~eły lnłynier...:iej w

___

.'

pruostf.:p-

C"J" w Radom.i1.1- Nawet w

cen-

trum miasta, o stosunkowo
wc:r.e..nej porze nie tn<Ul\a 1oit:

bezpiet_u.ym,
Przykladem mo.;.::e byl: napad na. Jreneuaa M. n.a placu Zwycięs
twa ( w miniooym t1a:odniu) o
a:ocb. •· Zaatakoo,~~,-.Jo co tam
1. pobiło trzech
nieznanych
mf:kz.n.n. Skradli napadnięte
mu lrurikę sk:ónan4. buty i •
dokumenty osot.Ute. Straty oceniono na ok. l,J mln U.
Sprawców ja~ nie ujęto.
Wł.A..~ANlt:

W

DłlZJtWICY

Ujawni<mo włamanie do DoM\1 Handlowego w Otzewlcy.
Sprawcy dostali się do wnc:tna, u.rywaj~c kł6dki prt.y
drzwiach wejSciow)·ch.. Zrabowali towary o łĄcznej o,~~,-art.o_i:
ci ok._ 2ł mln zł, m.in. magnetowidy rinny ,,sanuung", kasety maa:nelo!onowe l odkun.acu. Pos%\Jk.iwanl.a wldmJwaczy ~wają_
(wt)

.

.....,_
Swt ~·t.:l corn błiłcj. W skle-

pach

poj3wi.lJ'1 $lę ozdoby
knlr>rowe l ntrak-·

~!)lltkClw('.

'

Liceum
dla wybranych?
..

H-· D·-'11
,.... ..._
~-.:

LUDU

·-""'~

cyjnt", cboclJu. jak katd e

kotki, ninhyl1.3ni<'_

mialobr uc~enć 110 uuni4w. NajWłlż.nld~;r.~~ necz na
d~lł t., tnalez•enie lUkalu
dla llcwm l &pc>ruor6 .... , któn.y JG(od.tihby Ił~ Wl'~pn.t.'Ć
je

tuuruowo.

Je~t
t·1 )cdr,alc prt'l«'dur.a
cu.socbłonna. CliotUt • ło, by
lice•u• otwon;,rć w~ wn.e>ini ..
ltll roku Wn;rrikle formalnoki w Mlni~terstwie Edwksł!Jl Narodtmd ulałwl.ać tne·
b~ ułem

ł.)'WIOrłłl

dy.:;kW.J11, )aka
po pr~ta
wit:nlu
leJ·
koneepcJl,
twuo~dczy_. że propn.eyc}a trafiła na ll(}datn:r grunt. Ws1;rse:r
byli qednl: musi to b y6 nk•·
llł e.fdl.&;rwoa, oa.sbwlooa ••
naunanJII! k:aylr.iw obll!yeb l
prtedmillłow
u.i,ł~n:n7da
w
p6"lnlduyra
bici• uwłtd~
wytn
atuohHnUnv,
d:.tJ4u
.kdiMCZhni~ taki uH!I wled•:r .aludaanom, • ltłirym wyal..arł•u.. Uby ~ ltudi:a.
Dys·
lr.uto•.. n• t.alue 1t prQJ:n~~~ach
l kadn~ U.lntdaloęej w n.lr.e1~. Tu Jedn<tk q
spraW]' pó!nleJ.ne.
Teraz sprecyzoW3t
lneba spo&Qb powvłania l fi.
nan~wanla ukoly, O~i.ała
w
Warsuwie Spolec&ne Towarzystwo OiwlatoGrupa
zalut.crc.:Jo>wanrch m .. i~ wl<:<=
utwony~ w Rad<~mh.i ko)i<l k-r~nowe t po zarejtatrowaniu
•i~:: oŁ"'<::lnyl: kfłnto. na które
s ponsorzy wpłacać bl:d4 pien4dce n.;l dLt.113LrwU.

O

wybuchła

lilloJ!,_

yt.al\

1rZf!SU wlękno~l: tworzących

art)'at6w i w!a:>nie Ich najnowsze prace oglądamy M I
ll'Y•tf.wie %Wi4Utu W ,).3.ini".
16 radomian prez.entuje . 53
pra~.
t nagrody. J, ufundowaną pnez Wyd:r.iał
Zdrowia i Sl)raw Spolecxnych olnymał Jan Karol HaJoryc.h,
H 8. Zbi.-niew Jtamldiki, III - AndruJ MitQ.jew i
IV- ~... ,P•IIbwlb. Fun-

S•

"Tramp" rozmawia
z "Lonemanem"
Przedalębioutwo
Wytwórczo - Us!U&owo - Handlowe
,.Tramp" :manc jul .c16wnie :1:
dz.ialatnoJci klllęganklej. l to
curu azeruj._

Ostalnlo przebywała w Rad<Jmlu pani (lalre C1unmlnt
- przedstawielelka slynneg?,
londyńa:kluo
wydawnictwa
..Lon.-nu.n", Na spotkaniu z
kierownictwem ,.Trampa" omaWiano Sl)("lltÓb funkcjonowania leJ:o przedsl<>blorstwa ora:r.
1stan lokaln~o rynku kt~i-:garltldt$:o. Panlą Cummini inle-

NOłt>

ut.alan~

pe'łllne

kon.krH;r.

"Łaźni"

An<>m
• li bm. o god1. lUt (.sala
WojeW6dr.ldeco S,:pilala z~
polonego, ul. Toc:blennaru. l)
- posiedzenli: naukowo-sJkolenlowe ellooków OddUalu
PTL, poświ~ne wspólczesnyrn proble~om po:dępowanl:a
:r. chorymi na r.1ka jeJ !.ta grubelO. Referaty wygłoszą dr med.
~!aria
Cypn, prof. dr hab.
med. Marelr. Nowacki l dr
med. Zbicolew Malonowtkiprncownfc:y Instytutu Onknlnlii w Warnawfe.
(bid

prary .,Lonaman"- ..Tramp"?
wladomo.~

{ws)

sKbn~

elalorami tych M'riHI są m.in..
!1rmy "Okl.and" l ..Tn:amp".
Wl.ród obr:azow są portrety,
pejzaże, martwe nstury, kwiaty. Pneważa. olej, choć spotykamy równi.tż inne technikL
Komb)a, jak ll:łosl protokół,
stwierd:z:ila b:u"d.t:o wyrównany poziom prac, zatem rotnice
w typo\.\'aniu nagr6d byly minimalne. PnŁ-slanie teJ wystawy jest wyraine: .,W lak clęi
kich dla sztuki l kultW'T c:uSIICh, kif'dy arlyścł lt"llcą praCO'o':nie i moiliW~Ć UPtliWi.J.•
ni3 zawodu, kiedy szliłka staje sJę luksusem, kiedy zalewa
nu kolotov.-a tandeta, kiedy
grozi nam utn.la narodow~
toisamoścl. kłedy .,mlet"' Jesl
ponad ..być'" - c:r.)·lamy w
katalogu - niech ta WJ"&bw'
kodowiskowa
świadCJ.S, te
s:ztuka nie ~&inęła l nie %.41nle._..,
(blr.)

~r~~~~~':]~~~ell"::::~~:=

Jeuae nie

j11t

JI\JtBABA JCOS

błys-. 1 :;:;~ ,;;~~:,~~~

hu)
f'ot. A. 'ZuchllWoJIU

u<.xhir<"l alq aport\

P~~~~tor;i'll!l)' C:C~~~ny~

do pracy w dwóch imm\sjacb.
Na t:ebrallllł Mł.ępnie powalały dwie grupy: orc3nl:zacyjna i
programnwa. \\'nyse,. u.inlereMwanJ presunt ą • lr.onblr.l s m&r Jobnł4 Wyp:rcll,
tc-1. .f.et.J1, we.., 11 ut. A ·~
stę.-e spetbnle edbędde aię
w pelowie trudnla br.
Być

Plastgcg m
- \bmy t:wi~~kl - triumCalnie obwiekił w Klubie
Srod1)Wil<k Twóruych ,.t..atnla'" w Radomiu, Krayadol
Mai1H7ilalr.l,
przewodnlc:qcy
Qlcręgu Radomskiego Związku
Poll:kicb .1\.rlyMWW PWlyk6w,
ZPAP reakł)-wowano W RadomJu w lbtopadz.ie ub. roku l
»kupla on malarzy, trtfik6w,
ru!blan,., konserwatorów i
architektów. OkrU radom.k.i

jui w lułym-m:ucw

~trąniiC'*łl rok•.
Cusu n!~
pozostaJo wiei~.
Wi~ mnie
inaczej? Przeode W::oly:llklm ny :z:najd.zie się spontM? Do
oł ..,.. rcia nlul>l,- )Mltn~bne ~lt.
wylielGił&, ek.
lei ntln U.
WpiMt..,·e wyno!ilob,. J mln,
ruiesięc:ttne ensee ed !Oł do
SOl IJL zl. Dute to ny mało?
Na p~VDII duio, ('s.JIIf •• S~
lec.me liceum db wtbraayc.h!
A kt. W71oiiy br.t.ku.A« tnl-

http://sbc.wbp.kielce.pl

S ŁOWO

LUDU

STRONA t

sport
Plelłiscrt

z

sport

lłlaz)l

sport

40-lecia PZMot.

Wybieramy najlepszego zawodnika
sportów motorowych
•t.·

Z. olo1ji 40-lecM. l"oiM:i~ Związku Motc»olftgO drlołone
IHkM190 o hęgu postanowili 10proponowot afłełrulOIII .,Siowo" WJ·
bronie d1~iqtkl najlepnych u-.dniWw 5p0rt6w motocytłowyda.
~emochodowych l ltortlngu • mł~nych uteub:ititw latach. Plebttqt
obejmie łllubt' -.oj. heJecldego, rodomsiUago i t..-nobn:eski-.o.
O!o nojlepnych 1owodnllów
ZO I"ZM<lt., ul. $więtokrryslta 10.
Z0 PZMot. przy!JOlOIIrloł wyrół·
kleJu.
nlenlo honoro- - dyplo111y, puW irodę podotftJ Parwiska ltt·
chory, dlo uaertnilo.ów, - czytelwodników l Ich najwoiłliejne
nlk6w .,Słowo" upominkl PZMot.
sukcesy w Mi,-tnoltwoch Polskl,
oraz bor\k.i 1 olc}enl ,.teroeo",
Europy l łwioto. 0glonenie wt·
nJitów odbęd•ie ~olę w pietwZglouenio no kuponod! r.ouych dnioch styanio, byl: mok
mienu:onych w nonej go1ecte
podczas bolu ludzi sportów motorOWJch - tok topowi~zlol H:·
(nojblliny w irodr;), no!eły
pnesyłoć rKl kartkach poc.ztowych
koreiorz ze PZ.Mot.., lyuord Mido'" 20 gru<klio. pod o6resern:
kurdo.
BUCOVIA ch~ W1'1'l~puje po
plerwsr.7 w Jllbe J'efLooalllt:). to jednak wy~dla lepiej,
nit aecpoly KSW l SLa~u.
Dwuautt: mk!jlloe i Q"lri lamo

TN

punkłów
to bllau
~wo.il,-. P1lk.&ru ~~:

s.upełnie

Buko-j

aieile radzili aoble właa
aym bołlku, WJ'CCJ'WI)llc łny

mccu, atery remlsuMc.
Zeą6ł WJ:IIIOCIIIDily
u'S'!Jodnllram.ł kit:lt:dUml brwlł ah: prud
wyaoldmi por-aUtami.. nie trad
~byt duto Joli. za to atnoela lcb
bardzo maJo. ;Je.tH pUkane Bumvii mak u~ utn,-maC aię
• Jkll.l!, nie mo1" w runlhie
w~QWo.nt:j pabłaayC
u.akomitycb olr.n}i do IJlrUienla pi.L
A illr. było wielokrotnie: w mlłlioBej TUUcWe.
Na)P.utecr.nieJ-Z3.l0 Wiadomokl -~

25.30

J~yll:

t rancuall:i W

PaOGJlAV U
N5-!~· ~lewt.~ ...........

S.M Powitanie
7.CIU CNN - Headliae Jrfe7.15 Voiwt:rsalny kura )reyka
antielKie&o
7..2.0 Młla:au-n !ootlewb.J 6olł.da·
niowej
LICI Paoo111ma Dola
1.10 .,VlH:a Seu.mkowa"
i.IO .,&nl.a Barilua" (8f) lll!tial prod.. USA
10.00 RctranRDUija obl'ad Sejmu
13.l!S P«~Bcaln dn.la

lU:O Pn.c&J•Jl prus
13.30 ,.Dookoła hlł.t.a" -

,.W

"R11munli"
14.00 CNN - llt:adline Newa
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