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DziśDziś z z TYGODNIKIEM prezent - - PŁYTA Z Z KOLĘDAMI!

STARACHOWICKI
PRODUCENT BLACHODACHÓWKI

BLACHY DACHOWE

Starachowice, ul. 1-go Maja 10, 
tel. (041) 275 66 00

tel./fax (041) 275 66 01

TYGODNIK 

+ PŁYTA
TYLKO2zł

Płyta z kolędami! 

Świąteczny podarunek
Któż nie ulega nastrojowi pięknych, pol-

skich kolęd? Gdy ich słuchamy, rodzi się 
w nas dobro, życzliwość, radość. Serca wy-
pełnia nadzieja... Chcemy być z Wami przy 
wigilijnych stołach, by wszystkim naszym 
Czytelnikom życzyć szczęścia. Stąd nasz 
przedświąteczny prezent: płyta z kolędami. 
Gdy jej posłuchacie, dotrą do Was nasze 
dobre życzenia! 

Do serdeczności dołączają wspaniali 
Sponsorzy, którzy pomogli sfinansować wy-
danie muzycznego prezentu.

Zapraszamy do wspólnego śpiewu przy 
świątecznych stołach! Bóg się rodzi, moc 
truchleje...

Uwaga! Na str. 15 i 16 wydrukowali-
śmy kolorową obwolutę do płyty!

Za tydzień! Podwójny numer!

TYGODNIK NA ŚWIĘTA
22 grudnia w kioskach i sklepach 
kupicie Państwo specjalne, podwójne 
wydanie TYGODNIKA. 
Znajdziecie w nim wiele ciekawych 
artykułów i program telewizyjny na 
Święta i Nowy Rok w świątecznym 
dodatku.

Commercial Union
II Filar Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenia na życie 
i zdrowotne.

Tel. 273-14-44, 0602-517-342

Sąd Rejonowy w Staracho-
wicach umorzył warunkowo 
sprawę Szymona W., finalisty 
pierwszej edycji „Idola”, który 
w lipcu spowodował w Mircu 
Podborkach wypadek samo-
chodowy. 

5 lipca Szymon W. jechał na ra-
diowe spotkanie. O godzinie 8.00 
rano przejeżdżał przez Mirzec. Jak 
później zeznał, w kierunku Stara-
chowic przed nim jechały: ciągnik 
i dwa samochody osobowe. Samo-
chody wyprzedziły ciągnik, jadący 
volkswagenem jettą Szymon W. rów-
nież zdecydował się na wyprzedza-
nie. Kiedy wyjechał zza ciągnika, 
zauważył nadjeżdżającego z prze-
ciwka fiata 126p. Obaj kierowcy za-
częli hamować, obaj usiłowali uciec 

na pobocze. Nie udało się, doszło 
do zderzenia.

Obrażenia w wypadku odniósł 
tylko kierowca “malucha” Sławo-
mir W. z Mirca Majorat. Trafił on do 
szpitala, gdzie stwierdzono u niego, 
oprócz ogólnych potłuczeń głowy, 
kręgosłupa lędźwiowego i klatki 
piersiowej, złamanie w obrębie kości 
kulszowej miednicy. 

Obaj kierowcy w chwili zdarze-
nia byli trzeźwi. Z opinii biegłego 
rzeczoznawcy sądowego wynika, że 
“maluch” jechał z nakazaną zna-
kiem ograniczenia prędkości pręd-
kością 50 km/h. Szymon W. jechał 
szybciej – około 70 kilometrów na 
godzinę. Zdaniem biegłego sądo-
wego przyczyną wypadku było nie 
zachowanie szczególnej ostrożności 
przez Szymona W., który kierował 
jettą z prędkością przekraczającą 

dozwoloną. Biegły sądowy uważa, że 
powinien on upewnić się, że prze-
ciwny pas ruchu jest wolny.

Sam Szymon W. w liście, który 
napisał do starachowickiego sądu 
przyznał się do spowodowania wy-
padku i poprosił o warunkowe umo-
rzenie postępowania karnego. Za-
proponował też ustanowienie dwóch 
lat próby dla siebie i  zobowiązał się 
wpłacić na cel społeczny wskazany 
przez sąd 600 złotych. 

Podczas posiedzenia uproszczo-
nego, które odbyło się 10 grudnia, 
zaproponował, że wpłaci na rzecz 
pokrzywdzonego 1.000 złotych. Sąd 
przychylił się do jego prośby i naka-
zał przekazać pokrzywdzonemu pie-
niądze w ciągu miesiąca. Postępowa-
nie zostało umorzone warunkowo 
na dwuletni okres próby.

(M) 

Gwiazdor „Idola” w starachowickim sądzie

Zadośćuczynienie 
i dwa lata próby 

POLBUDROL-Bis RZEPIN I  nr 10 
tel. 272-16-76

Najlepsze życzenia spokojnych, zdrowych  
ii pogodnych  
ŚwiątŚwiąt Bożego Narodzenia  
orazoraz szczęścia i i wszelkiej  
pomyślności w w Nowym 2004 2004 Roku Roku  

życzyżyczy obecnym i i przyszłym Klientom
Marian Pożoga,  właściciel firmy  

Kierunki działań

Aby ratować szpital 
- Nie ma dobrego wariantu rozwiązań, bezbolesne-
go dla szpitala, załogi czy starostwa – powiedział 
podczas sesji Leszek Waksmundzki, wybrany przez 
komisję konkursową kandydat na dyrektora szpitala 
w Starachowicach.  Więcej na stronie 4
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Już 
wakacje

To już koniec. Na-
deszły długo oczeki-
wane wakacje. Przed 
uczniami dwumiesięcz-
ny okres laby. O tym, co 
zrobić z wolnym cza-
sem, czytaj na str.2.

Dla potrzeb referendum unijne-
go utworzone zostały w każdej gmi-
nie Centra Informacji Europejskiej. 
Zatrudnieni tam konsultanci mieli 
pomagać w łatwym dostępie do infor-

macji o Unii i pomagać w rozwiązywa-
niu wszelkich problemów związanych 
z UE, z jakimi ludzie przychodzili do 
swoich urzędów. Wszyscy zatrudnieni 
tam absolwenci przeszli trzykrotne 

szkolenia, w których uczestniczyli za-
proszeni goście ze Stowarzyszenia 
im. Stanisława Staszica oraz Powia-
towe Biuro Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Wszystko 
to miało służyć temu, żeby konsultan-
ci zdobyli odpowiednią wiedzę, którą 
następnie mogli przekazywać wszyst-
kim zainteresowanym w poszczegól-
nych gminach i aby byli jak najlepiej 
przygotowani do pełnienia swoich 
obowiązków. 

Tymczasem...
Ciąg dalszy na str.4. 

Wydarzenia
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Wydarzenia Zmiany w Skarżysku Kościelnym... 

Jest nowy skarbnik, 
zabraknie radnego 

Uchwały o odwołaniu oraz 
powołaniu nowego skarbnika 
gminy Skarżysko Kościelne 
Rada Gminy podjęła podczas 
sesji 17 czerwca. Radni zgłosili 
wniosek o utajnienie głosowa-
nia, ponieważ – jak argumento-
wali - skarbnik ma zostać powo-
łany spośród nich. 

- Zgodnie z logiką i etyką to 
głosowanie powinno być tajne. 
Dotyczy ono bezpośrednio na-
szej koleżanki - radnej, z którą 
pracujemy – podkreślał Lucjan 
Łabuda. 

Sekretarz gminy Zdzisław 
Woźniak oraz radca prawny 
Ewa Latos wyjaśnili, że takie 
rozwiązanie jednak nie jest moż-
liwe. 

- Nie wprowadza się gło-
sowania tajnego przy wyborze 
skarbnika. Orzeczenie Naczel-
nego Sądu Administracyjnego 

mówi, że ustanowienie innych 
zasad głosowania niż dopusz-
czone ustawą jest niezgodne z 
prawem i daje organowi nadzo-
ru prawo stwierdzenia nieważ-
ności uchwały lub orzeczenia o 
jej niezgodności z prawem – po-
informowała Ewa Latos. 

Dla rozwiania wszelkich wąt-
pliwości zasięgnięto także opinii 
radcy z Departamentu Prawne-
go Urzędu Wojewódzkiego. De-
cyzja została podtrzymana. 

Głosowanie nad odwoła-
niem skarbnika przebiegało bez 
zakłóceń. Marianna Tarabasz 
przeszła na emeryturę. Wójt, 
przewodniczący Rady Gminy 
oraz przedstawiciel sołtysów zło-
żyli dotychczasowej skarbniczce 
serdecznie podziękowania za 
pracę. 

Nowym skarbnikiem zosta-
ła Danuta Barwicka (ZA gło-

sowało siedmiu radnych, 
PRZECIW – czterech, a trzy 
osoby wstrzymały się od głosu). 
Danuta Barwicka złożyła na ręce 
przewodniczącego Rady, Teo-
dora Lecha, oświadczenie, że w 

związku z wyborem jej na stano-
wisko skarbnika zrzeka się man-
datu radnego. Powstały wakat 
zostanie obstawiony w wyniku 
wyborów uzupełniających. 

(AZI) 

Danuta Barwicka, dotychczasowa radna, została nowym 
skarbnikiem gminy Skarżysko Kościelne. Marianna Ta-
rabasz, która pełniła tę funkcję od 1995 roku, odeszła 
na zasłużoną emeryturę. 

Koniec działalności Centrów Informacji Europejskiej 

Była sobie 
informacja 
Od 1 marca 2003 realizowany był we wszystkich gmi-
nach powiatu skarżyskiego rządowy program „Moja 
gmina w Unii Europejskiej”. W każdej gminie zostały 
utworzone Centra Informacji Europejskiej, gdzie, dzięki 
finansowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach 
stażów absolwenckich, znalazło zatrudnienie 12 absol-
wentów. Ich umowy kończą się 30 czerwca... 

Tragiczny finał prac 
budowlanych 

Prąd - 
zabójca! 

32-letni mieszkaniec Grzy-
bowej Góry (gmina Skarżysko 
Kościelne) zginął podczas wy-
konywania prac budowlanych. 

Zdarzenie miało miejsce 17 
czerwca około godziny 19.50. 
32-latek z Grzybowej Góry pra-
cował przy betoniarce. Praw-
dopodobnie wtedy poraził go 
prąd. Powiadomiono policję. 
Dokonano wstępnych oględzin 
ciała, podczas których ustalo-
no, że tzw. osoby trzecie nie 
miały udziału w tragicznej śmier-
ci mężczyzny. Podjęto dalsze 
czynności. Mają wyjaśnić osta-
teczną przyczynę zgonu. 

P.S

Łączna. 15-latka 
wskazała dwóch mężczyzn 

Czy gwałcili 
nieletnią? 

Nastolatka z Zagórza 
(gmina Łączna)oskarżyła o 
gwałt dwóch mężczyzn, miesz-
kańców Suchedniowa i okolic. 
Z jej zeznań wynika, że prze-
trzymywali ją przez trzy dni 
w mieszkaniu i zmuszali do 
uprawiania seksu. Organy ści-
gania prowadzą śledztwo w 
tej sprawie. 

15-latka przedstawiła poli-
cji następującą wersję zdarzeń. 
14 czerwca wieczorem pod jej 
dom w Zagórzu podjechali sa-
mochodem dwaj znajomi męż-
czyźni: 18-letni mieszkaniec Su-
chedniowa i 29-letni z pobliskiej 
Krzyżki. Namówili ją na wspólną 
przejażdżkę. Dziewczyna przy-
stała na propozycję. Wszyscy 
udali się do domu jednego z 
nich. I tam, wedle zeznań na-
stolatki, mężczyźni rozpoczęli 
przymusową zabawę. Przez trzy 
kolejne dni przetrzymywali ją 
w mieszkaniu i gwałcili. Wie-
czorem 17 czerwca dziewczy-
na zdołała uwolnić się i uciekła. 
Nad ranem wraz z rodzicami po-
jechała do Komendy Powiato-
wej Policji w Skarżysku-Kamien-
nej i zgłosiła przestępstwo. Obu 
wskazanych mężczyzn przesłu-
chiwał prokurator. Zwolniono 
ich, ale są pod dozorem policji. 

- Trwa śledztwo w tej spra-
wie, prowadzimy szereg czyn-
ności zleconych przez proku-
raturę. Badania, ekspertyzy i 
czynności wykonają m.in. bie-
gli lekarze, psychologowie. Po-
zwoli to zweryfikować i ustalić 
wersję zdarzeń - wyjaśnia pod-
komisarz Krzysztof Skorek, 
oficer prasowy komendanta po-
wiatowego policji w Skarżysku-
Kamiennej. 

P.S

Dotychczasowa skarbniczka 
Marianna Tarabasz odeszła na 
zasłużoną emeryturę 

Nowym skarbnikiem gminy 
Skarżysko Kościelne została 
Danuta Barwicka 

Starachowice, Bodzentyn, Pawłów, Nowa Słupia, Łagów, Wąchock, Mirzec, Brody Iłżeckie, Iłża,
Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Łączna, Bliżyn, Stąporków, Szydłowiec, Mirów

Jubileusz 
80-lecia
Strona 8

Ubezpieczone 
dziury

Strona 7

Wspomnienia

 

 
księdza

Strona 4
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Sylwester 
2004 w parku

Jak co roku w koneckim parku pod 
sceną Miejsko – Gminnego Domu Kultury, 
mieszkańcy Końskich przywitali Nowy 2004 
Rok. Z głośników płynęła głośna muzyka, 
którą słychać było w promieniu kilku kilo-
metrów. Zagrano najbardziej znane przebo-
je 2003 roku. Wielu mieszkańców wybrało 
imprezę sylwestrową pod gwiazdami niż 
spędzenie tego czasu przed telewizorem. 
Społeczność Końskich gremialnie przybyła 
na plac parkowy aby przywitać nowy rok. 
Na miejscu rozdawano bigos i kiełbaski, 
a w pobliżu sceny płonęło ognisko, przy 
którym można było usmażyć rozdawane 
parówki. 

Krzysztof Obratański, burmistrz i Krzysztof 
Kowalczyk, wicedyrektor DeKu rozpoczyna-
ją wspólne z mieszkańcami odliczanie do 
Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego!

Końskie

Koncert 
Pastorałek  
i Kolęd

Państwowa Szkoła Muzyczna 
I Stopnia oraz SP nr 2 w Końskich 
zapraszają 11 stycznia br. o godz. 
16.00 do Kolegiaty Św. Mikołaja na 
Koncert Kolęd i Pastorałek .

Podczas koncertu wystąpią: Mał-
gorzata Kacperska – śpiew, flet, 
Ewa Kucypera – wiolonczela, Wal-
demar Kacperski -organy. Uczniowie 
PSM I st. w Końskich: Katarzyna Gar-
bacz i Justyna Piec, flety, Maria 
Ślipska i Ilona Basiak, wiolonczele, 
Krzysztof Słowiński, akordeon. Wy-
stąpi także zespół instrumentów dę-
tych PSM pod kierunkiem Mirosławy 
Stańczyk oraz Chór Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Końskich pod kierunkiem 
Waldemara Kacperskiego. Koncert 
poprowadzi Mirosława Stańczyk.

Wszystkich, którzy chcą posłu-
chać jak co roku wspaniałego kon-
certu zapraszamy 11 bm. do kole-
giaty o godz. 16.00.

(ANK)

Mieszkaniec Mokrej gm. Stąporków

Wyszedł 
i zaginął

Rodzina i policja poszukuje 
59-letniego Czesława Bor-
kowskiego, zamieszkałego w 
Mokrej gm. Stąporków, który 
20 grudnia 2003 roku zaraz 
po wypisaniu wyszedł ze szpi-
tala wojewódzkiego w Czer-
wonej Górze i dotychczas nie 
wrócił. 

Blisko 60-letni mężczyzna przez 
kilka dni był pacjentem Szpitala 
Wojewódzkiego w Czerwonej 
Górze. Po hospitalizacji lekarz pro-
wadzący wypisał go ze szpitala. 

Mieszkańca Mokrej ostatni raz 
widziano właśnie w szpitalu. Wy-
chodził z niego ubrany w czarne 
spodnie z materiału, buty typu ko-
zaki, również czarne, koszulę czer-
woną w kratkę czarną, siwy sweter 
w czarne wzory. Miał na sobie czer-
wony szalik, czapkę z daszkiem w 
kolorze jasno brązowym, kurtkę ¾ 
z ortalionu także czarną, z dużymi 
kieszeniami na zewnątrz. Czesław 
Borkowski ma ok. 165 cm. wzrostu, 
średnią budowę ciała, siwe włosy 
zaczesywane do góry, niebieskie 
oczy, twarz okrągłą.

W poszukiwaniu mężczyzny 
zaraz po zgłoszeniu zaginięcia brali 
udział funkcjonariusze z KP Chęci-

ny, którzy przeczesywali okalający 
szpital lasek. Tereny przyległe do 
miejscowości Mokra penetrowali 
natomiast policjanci z KP Stąpor-
ków. Jednak bezowocnie. - Spraw-
dziliśmy także noclegownie, schro-
niska etc. gdzie mógł przecież za-
trzymać się, także bez rezultatu 
– informuje podinsp. Stanisłąw 
Michalski, naczelnik sekcji krymi-
nalnej KPP Końskie. 

Wszyscy, którzy widzieli męż-
czyznę lub mają jakieś informacje 
dotyczące zaginionego proszeni są 
o pilny kontakt z policją pod bez-
płatnym tel. alarmowym – 997 lub z 
najbliższą jednostką policji.

(ANK)

Czesław Borkowski – naj-
nowsza fotografia wizerun-
ku mężczyzny udostępniona 
przez rodzinę zaginionego

Radoszyce

Kara dla dyrektora? 

Dyrektor Czesław Staciwa, 
jednocześnie radny Rady Powiatu 
w Końskich, monitował w tej spra-
wie przez Gminny Zespół Obsługi 
Oświaty, kiedy okazało się, że za-
graża to funduszowi płac. Jednak 
dotychczas nie otrzymał odpowie-
dzi. Na sesję Rady Gminy nie wpro-
wadzono punktu o przesunięciu 
pieniędzy między poszczególnymi 
działami, co dałoby możliwość wy-
płacenia pracownikom pieniędzy. 

- To zaniedbanie dyrektora, 
który widząc jakieś niepokojące zja-
wiska powinien jak najszybciej po-
wiadomić o tym radnych, a to uczy-
nił dopiero na ostatniej sesji – mówi 
Henryk Cieśla, przewodniczący 
Rady Gminy.

Na początku grudnia 2003 roku 
pracownicy zajmujący się obsługą 
finansową gimnazjum w Radoszy-
cach stwierdzili, że w Funduszu Płac 

zabraknie pieniędzy. A to głównie 
z dwóch powodów: zwiększono wy-
datki na płace dla nauczycieli zaj-
mujących się nauczaniem indywi-
dualnym zlecone przez wójta gminy 
(w domach dzieci, które z różnych 
przyczyn zdrowotnych nie mogą 
przychodzić do szkoły na zajęcia). 
Zorganizowano je już w trakcie 
trwania roku szkolnego. Drugi 
powód większych wydatków na 
płace, to awanse siedmiorga na-
uczycieli. 

Już 30 października 2003r. dy-
rektor wnioskował o przesunięcia 
pieniędzy pomiędzy paragrafami 
planu finansowego szkoły, co może 
uczynić tylko wójt gminy. 5 grudnia 
dyrektor ponownie wnioskował na 
piśmie o dokonanie przesunięć w 
planie finansowym gimnazjum. 17 
grudnia m.in. na wniosek dyrekto-
ra, Gminny Zespół Obsługi Oświa-

ty wniósł do wójta projekt aby w 
rozdziale „gimnazjum” zwiększyć 
kwotę w jednym z paragrafów o 
19 tys. zł. 

- Sporządziliśmy stosowny 
wniosek do Rady Gminy odnośnie 
przesunięć pomiędzy rozdziałami. 
Chodziło o kwotę 23 tys. zł. Była w 
nim propozycja zmniejszenie wy-
datków z działu „świetlice” i zwięk-
szenia o taką kwotę budżetu szkoły 
tj. o 4,5 tys. Łącznie dałoby to sumę, 
o której mowa wyżej: 23,5 tys.

- Na te pisma żadnych odpo-
wiedzi nie uzyskaliśmy – mówi dy-
rektor. 

23 grudnia skierował do wójta 
gminy pismo dotyczące braku od-
powiedzi na powyższe pisma infor-
mując jednocześnie, że brak decyzji 
gminy spowoduje przejście zobo-
wiązań z ubiegłego roku, jako zobo-
wiązań wymagalnych w roku 2004. 
Trzeba będzie płacić odsetki. A tej 
sytuacji można było uniknąć...

- Ja nic o tych pismach nie 
wiem, może pani wójt? - snuje do-
mysły Cieślak.

Barbara Matysiak, wójt gminy 
utrzymuje, że ona również nic o 

pismach nie wie. - To jest pytanie 
raczej do przewodniczącego RG 
i dyrektora gimnazjum – odbija 
piłeczkę. 

– Z rozmów z panią wójt wiem 
jedynie, że wniosek wpłynął na 
dzień przed Wigilią. O innym pi-
śmie nic mi nie wiadomo, stąd nie 
chciałbym się wypowiadać na ten 
temat. Natomiast na minionej sesji 
dyrektor poinformował radnych o 
sytuacji, ale to jest musztarda po 
obiedzie – uważa Cieślak.

Barbara Matysiak, winnym sy-
tuacji uznaje dyrektora. - To jest 
problem dyrektora - mówi.

Czy jednak zostawi ten pro-
blem ot tak sobie? - Jakiś finał ta 
sprawa znajdzie, trudno w tej chwili 
powiedzieć jaki – odpowiada lako-
nicznie. - To dyrektor jednostki jest 
odpowiedzialny za sytuację finan-
sową swojego zakładu, za realizację 
planu finansowego. 

- Tylko wójt ma prawo wniosko-
wać w podobnej sprawie do Rady 
Gminy. Dyrektorzy szkół nie mają 
prawa samodzielnie powiększać 
działu płac w budżecie. Pani wójt 
o tym wie, ale nie zareagowała na 

moje wnioski, czy wnioski GZOO – 
stwierdza dyrektor Staciwa.

A może to próba zdyskredyto-
wania dyrektora za karę, bo brał 
udział w wyborach i był kontrkan-
dydatem obecnej pani wójt? - zapy-
taliśmy.

- Ja nawet nie wiem z jakiej 
opcji jest pan dyrektor – oponuje 
Matysiak. - Polityka tu nic nie 
znaczy, nie widzę w tym żadnego 
związku – zapewnia wójt. Tuż po 
wyborach dyrektor otrzymał jed-
nak od Barbary Matysiak propo-
zycję rezygnacji ze stanowiska, 
czemu jednak zaprzeczała wów-
czas pani wójt.

– Fakty i dokumenty pokazują, 
że nie jest zgodne z prawdą twier-
dzenie, iż były z mojej strony jakie-
kolwiek zaniedbania – oświadcza 
Czesław Staciwa.

Sprawa wydaje się dziwna. O 
urzędowych pismach wójt i prze-
wodniczący RG nie wiedzą... a 
dokumenty wpłynęły do Urzędu 
Gminy, na co są materialne do-
wody. Dlaczego urząd nie zare-
agował na nie? Czy konsekwencje 
zaniechania urzędniczych kro-

ków w tej sprawie mają obciążać 
dyrektora gimnazjum? Z tymi py-
taniami zwróciliśmy się do Biura 
Prasowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 
oraz do Fundacji Batorego, na 
których wyjaśnienia prawne ocze-
kujemy.

ANNA KOBIERSKA 
*** 

Kolejny raz w gminie Rado-
szyce jest śmieszniej niż w Wą-
chocku. Śmieszniej ale i strasz-
niej! Wójt otrzymuje pisma, ale 
twierdzi, że pism nie zna. Prze-
wodniczący Rady Gminy, która 
jest organem nadzorującym pracę 
wójta, zanim sprawdzi fakty, 
ogłasza winę dyrektora a nie 
wójta. Twierdzi, że dyrektor po-
winien powiadamiać radnych, 
choć prawna droga służbowa jest 
zupełnie inna. Wójt oczekuje od 
dyrektora czynności, które usta-
wa zezwala podejmować wyłącz-
nie wójtowi. Moim zdaniem to 
kompletna kompromitacja gmin-
nej władzy. Czy ostatnia? Wąt-
pię.

JAROSŁAW BABICKI 

Pracownicy obsługi Gimnazjum Publicznego w Rado-
szycach nie otrzymali pieniędzy za przepracowany mie-
siąc. Podobnie nauczyciele za godziny ponadwymiarowe. 
Dyrektor zgłosił problem już dawno. Reakcji wójta nie 
ma do dziś. 

Dziś z Tygodnikiem kalendarz


