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wytrwale kruwienie oświaty
l k!łltury w łrodow:~ku w!e.j~klm orat. kidczan!.n dOC'. dr
łulb. Adam Masu.bkl, d yrckl or Instytutu Hlslorii WSP,

rd)~:rr~~ n:~~~~:;at~~

ganlzacyjne, a Lakże twórue
z.aan;:atow.nie w krzewieniu
ideałów harcen.twa, reglonallunu l patriotyunu
•·śr6d
mlocket,y.
(d ak)

Twój horoskop
t' te ~ ( u ·ot1 o ł 29 poid1lemito jeJł utolentowony i uporty.
M ' r>OJt.;( sc·ej bol'dro wyłnymoły orgonitm, Zordrosny. Zdoi.
oQ! :l" onolilrnnc. Mo J.dołnośei do intoresów l spmw wycho.
(Wg J. Stori'f- O~ertblctiego)
.-a••uych.

K o n gres USA
apeluje o redukct~
polskiego zadł uże ni a
Kongrei StanOw Zjednoewnyeh z.'lapelowal do prc:L,Ydcn1a Busha, nby wynegocjował porcz.umienie :. pou;,~t;~ 1) mi wlcrz.yc.elaml Pol.,kl w
sprawie JJlacz.nca:o z.nmlej'lzenia cic:taru długu polskieco.
We.w:mle to majduje się
w spei!jnlncj rez.o!ucji kongre!ICiWej, doi:Jel.Onej do ustawy
o pomocy dla zacranlcy i uchwalonej w n()Cy z soboty
na nie.d:Llelę.
na.vnlet o.ama ustawa, prxy~
mająca na pomoc dla kra}6w
Europy środkowej l w<;e:hodnlej w b;ei.::jcym roku finan.
-.owynl 43g milionów dolar6w
(w t) m 70 mln dolarów wkładu
knpltalowe&Q do Europe.j~kle
go B:łnku Odbudowy l Rozwoju EBOR), nnwlli;wJqe do
&prawy ólugu: pol•kle&o, wskazuje na polrz.ebę Mo reduk-.
cJi.

W

u:~cu

Kielc

-

p

-

:::;;c~~ ....:::;:.·'."'::.::•;.::
Tomskiego a
kup6w -

om n z•k

Oiluał
pom'llik 'lliechaj b(tl.zJC pom,.ildem
Wdi:ięcz,.olri. Nie yo;;ebrono '""'boUaujqcym
To.tdarcie
po. Nie zburzono i miejsca mi(dzv dtęciaml G 11icum1epo nim
•ie &pławtowaao. jętJtOł'cMimi.
Ostru.tenlem,
Rozwalono
"o wręcz U klerowentle mfasttm 'IDVm4 nijestuqrjnie, G mie}JCV maga mqdrafci, odJ)OU)ic·
wotablc l polJI~ll ?Obili 1o- d;iolnolci, rou41dku. RMaJtb ie wówc:as
patrllqtkowe tor Jan Coc pokulił w tozdkckł. Chcieli pokazat, ic bot~tiel .. Kr onice
Kralc.OWJoni Id potrafią ...
kiej'• (TV, progrum 11, god.!.
Z pomnika os:tola się 116- J łJ telldoli o dewa!IO\llG'IIVf'l
ra beronOIC1?110 gr11-tu. Wlf3· J)Omuiku. Bordxo prawd.z.iwv
t11jq z nie; metalowe prętv i belrdzo gon:ki.
zbrojentowe, flfczvm wvrzuRo::waianiem
ponutił(.ów
tv sumiel'lia.
Inicjatorz.v l nie załka lłę oni dzfuT w
sprawev ronoołki l&ie pc>tra- muile~tlu, a ni ubvakdw w
jią tnaz nawet uobit po •o- prO(;Iromach.
bfe por.ęqd lc:u. l dobrze. Ni~h
tak %0łtttnie.
Rumowblc:o
BOCUSl.AW MORAWSKI
1'U1/(łencjq

W skrócie
e

Cli.IIC:t społ6b" do powodzeoia
reform c~arn,.cb, podję
tyeb
pnez Gorbaexowa
w
Zwlltz:ku Radzieckim. Ni tnalei·

Prnydent

Iraku Saddam
alecb:lclę Jewclcnlja Primakowa, lpf'C}alDI'(o
wy•lsnrlika Mfc:balla Gor'b-.ezo-wa. Jest to druca wizyta Primakows w Iraku w oetalnim
miHi11eu. Zr6dls nd.UeckJe w
Bacdadzil:' podały }edynle, ie
rozmowa dotyer.y la 11)010bów
pokojowqo rozwllłoUnla krnY•
su w z..toee P•r.klej,
e Rad:.lecki mlnls~r apraw
zacranic~n:tcb Eduard Szewa~d
nadze poinformował dzieno.Jk.an:y w Barcelonie, 1e specjaln:Y wysłannik Gofbae:tow.·s na
Blislct Wac:hód J COA'Jit'nij Prlmt:kow r-ma ....·i•l x Saddamem
lluoj!lem pnH ~zln1:...JMt
nadzieja - podkrdllł Suwardnadr.t- ale
Husajn
musi
wple~w wy)śt 1 Kuwejlu",
e Z..chodnlocuropcjska ..dwu·
ou:tka., n• :r:akol\cz:onym w
niedzielo: ,.u.."tycie" EWG w Rxymie wyraziła ~wolę przycr.y..
nicnia się w konkretny l ~:na-

Gorbłlctow prxybyl 1: 24t:od~:ln~ will)'~
do
Pu,-ia.
Gl6wnym celem wizyty
leń
podpisaale trancusko--radxiec:i:icco układu, ll:t6ry oi:rełll oc61ne ramy 'łl'lpółpraey mlędey o-bu ptłld.wami w nowel mlędz:y
narodowej atmO&fene.
e Niemleckle linie lot."tleze
Luttbansa w:mowil:t rec:Warne
polanenłe z Btrllnem
po 45ll'lnhn
ukule,
anietlonym
Oltalnlo pnn moc:artlw111 okupacyJne. Dot:tcheaaa poJącunie
1: Borlinem ZacbodPim Ullf!Wnlaly linie łrzec:b moearstw z.a.
ri'lodnldl.

Dzienni k ,,MOI!Ikow!ltij Komsomolec~ opubllkcwal
dalue
szcz.ególy planu .,Romaniiz.m
933". k tóry ,)ak utreymu·
jq auton.y publikac ji, deputowani do Rady Miejskiej
Mo1<kw7 Alelttandr Popow l
Jurij Cllramow - mnie ~l.ót 
no'll.•lt preludium d e tamac:hu sl.t~nu w ZSRR.
Moslr.!eW$Cy r.ad.ill ~1.11
w posl;dan!e pou!oej ins trukcji, przedanej na stacje
benzynowe w Moskwk::. Po
odebraniu
od
dyspozytora
l\IPKA (coś w roduju
naszego CPN) sygnału .,RomanUzm 838" - cłosl ów Lot}emniczy dokument operator
:stacji benl)TłOwej ma ob?wiązek: 1. Upewnlt •Ie:
:o

do wiarycodnoki otrzymaneco &y~nalu, dxwOQJąc
pod
numer teleloou ł73-G3-t0 do
dr~poz.ytoca MPKA. 1.
Zameldowat o odebraniu syg.
Mlu ltłerownikowi stac ji. 3.
Tankował wylqcz.nle pojauły
mające
pnyddał
mobiliz.aeyjny do danej stacJI (wzór
w
kopercie). ł.
W
.,okresie
~pecjalnym..
kale·
coryeznie tabranla slc: tan.
ltowanla pojazdów, nie mamobilizai;l(:ych preyd&lału
l'yjneco. 5. O wszelkich pn.erwach w
doslaW.:c
paliwa
nalychmla~
meldować
dys.
pozytorowJ.

::.:z-m:~~ac{tfrl:~~t;

HuujD pny)lll w

przedmiotem obrad

nutępne~to

~Ćt~S :~'!!!a: rar:ti":!·

~~:ii~~'ik~Ef~i;E
nie dm7.
e

c:hall

W niecbl~ę włeao:em MI·

Jesienny wysyp emerytów
001\.0IQC'LENIE ZE STIL. l

ny korz.yl't:l
z
ID()~i.wokl
pn~jkla na e-no.ryt\l'l'C:.
Na~trwlla takie ogromna deprecjacja pra(:y, kl<hle ro~taj:a
siC: % nita be~: talu, ZWIM:tell.tl
f.e tt.w. st06unki mi(~·ludt.
kie w tlemych zakladach l
in ~tytuej.ach s~ obcenie podle.
Pou tym jw!eto up\ecz.ony emeryt 1.ub renciosia okzrmuje
e~to

'łi'Yiite

łwladez.enla

n!L mU. l upo.o:aAen ·e w za.;; tad ~ pucy.
W sumie l'i
to xjawl:t..ka,
które sklamają do rótnoorakk:h rdJEiuji, wn!O!ilk! 1 n 1ch
plyn~ce
powinni wyc~nąt
.socjokleowie, spe«o od pG;Iity-1
spolcc:tne). a
Uakie prnwodawcy, którz.y Cx.Q~~ to twon.ą
~Y oderwane od realiów
tyda.
Wk:le k ontrowersJI, nie tyl·
Je o w ZUS, blłdd na pr .;.yida.d
noweliuu:ja. u. t:.;wy
z. m.;~ )a

br~ dot)'('zqca
ur.!iCUIHitt do
da1u pol'Zt')' okresu ;u.trudn!enla w rolni-etwie (np. u rod;Uców, cz.y we włat~"nym IOI'PGdar.rtwie). Mial ktoł
.5 lat
daiu pracy w
uspo!cc:z.olonym lub prywatnym :u~kla
dlie 01 30 w rolnl.ctwle. Zali~
e:u. mu ~lę łącznie 3.5 lat stażu. Tego rodzaju Oub podobn,.(:,h) spra.w w c:iącu tn.ech
kwa.rtałów wplync:lo w K ~
cACh al .5.5.1%3. Wny~Urle wyrnngaj.1 noweł:o prulloeunie l
wydania decyt}!.
Nic więc
dzlwnero,
ifl
pracownie;, ZUS, mlme naJe•
J:teen wok61 bn:robKia, •lł
ebe.enie najbardalej ch,.ba U·
praoowaoyml l udiml •
Truba bowtem je.sz:.cu wicdUet. ie na ko niec wnd nia
w woJ. kieleck inl
mle.llł my
%10 trs. e.me.r)'lów l
renelstów a w woJ. radomtkhn •·
kolo U:O bs. Je śli w
krnoju
ilośi: rent
lnwallcbłdcb
)1.'6\

http://sbc.wbp.kielce.pl

wic:kG1:1 nit llośt emerytur
(nie jert to z)a-.vi•!co kon.yc<tnc). to w na.szym regionie ł
te ~q ml\i.:'j w~j r6w-

!::.cl

J:::.ll. :talem wiedde ,;ę C..'llC•
rytom t rcnc::iatom!
Bardm r6illlł'. Ale: śred-'lia
eme-rytuca
pneownłcu
w
woj.

k~decldm

wyrwtl

a85.ł7%

zł, a w woj. radorru;kirn 638.łl O zł.
Srednia
renta
WlwaUd.fta w K ieledtiem 4!30.82.5 :&1, w Rlldomskicm
414.255. Renta rolna w woj.
k~eclc:\m Slł:.I.0!3 z.l, w woj.
rt~don'J"okim 4.53.113.

I..!earoie

'N

weJ.

kklcdlim

wyptae41no we wn:eiol u
m ld Mt mln Q l t;,s. d
l

J<tl

rent

ernuyłur.

To lak dla c!cltawo«-1.
mentłU'U

nlko.m

K.Q-

pot.or:.ta.wram cz.ytel-
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DOKO~CZENlB ZE STR.. l
Nie w sz:yst kim jednak uda)c
się um knąć w niel.llane. Oto
np. w Gad ce (gmina Mirzcc),
28 bm. o godzinie 18.40, jadą
cy skrad zionym w Skar:i:ysku
,.fiatem 126p" w nie ustalor,'f.<:}t
okolicznościach zdcn.:;l 1 11: :z:
,,volkswage nem..,
Kierowca
.,maluc ha" pooiósl ś mierć na
miejscu, a jego pasater oraz
kierowca
,,volkswagena"
i
d woje pasatetów d o::nali obratch ciała.
Wy jątkowo bezczelna okazała llif;: czw6rka m ł odych ludzi
bu nu jłł(a po Kielcach w nocy na ta bm. Ot.ót 19-letni
Wojciec:ll B ., U~-l etni Cezary
A. oraz r odzeństwo
17-leto.l

r..a" koloru wiłniowea:o, nr rej.
3~,
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Złodzieje

miasta. W bezpośrednim pojci&u zdołano zatrzymać r.Iodziel na ulicy Wojska Polskicgo.
Kielecka policja poszukuje
,.fiata 126p" koloru popielate&o, nr Tej. KIX 7881. skradziooego w nocy na 26 b tn.
1 u l.
Czarnowskiej, ,.poloneDOKO~CZENit:

Fettel

F.d.ward

Z E STIIL l
R:~epka :

pocfJłlktl pod;r;I.R1
ności"
zaszokował

,.Solid armnie 1

unartw i ł. Ale po pnemyśle
nl u całej sprawy uutale m. te
dobrr.e się sta'lo. W t ym pod·tlale upatruje; sil~ Wal~sy.
W ieru::, te uobił to rozmyJ:!nie. te dostrzegl olebezpieczeństwo,
które l ja widzę:
o tóż tak potdnY
ruch SJ?Ołec~ny

mógł

si~

w

~~ g;::;~:;::;o n~ r~~:~

:n.jtz~r!j_u!kJ~o~~::irf w ·
d onło d o Lrag.iCUJego w ~>kutkach wypadku w
Matkowicach koło J~rzejowa..
Jad ący ,.fiatem 125 p·•, 83.Jetni m ieukan.iee W roc ławia Ja n
S. n a zakn;cie przed rzeką

poludnie

Ni dą wpad ł w połllzg L ,.wyl qd owal" w star on;eczu. Bra t
kierującego pojazdem
zdołał
wyd ostać
sil; z samochodu,
natomiast Jan S. utopii liię zani m nade~;z.ła pomoc.

kradzieże

samochodów

Robert l 16-letnia Edyta M.
(wszyscy
ze
S loneaneco
Wzgórza) podjechali skradzionym "fiatem l ~p" na ulicę
Ku jawsJu&. T utaj mJodz.i przesi(:pcy włamali się do ,.malucha"
or az
usilow ali t fOt'sować
d rzw:l dutego "fiat a".
Wszyscy
wstali
zat rzymani
na
gorący m
uczynku przez patrol pollcjL
Nie mieli też szcu:ścia 34-letni. Wiktor L., 2l-letni Piotr
K. 1 30-lelnl J acek lL z Kielc,
k t6ny w nocy
na 28 bm.
skradli Bogdanowi B. ,.poloneza" wartMet 40
milionów
złotych.
Powiadomiona natychmiast policja zarządzll a
blo.kadę d róg wy jazdowych l

Na

skrad zlone~o

nocy na rr b m. z ul. Armil
czerwonej oraz ,.poloo.eu... ko-

Tragiczne wypadki i

,_

l

St.OWO

NUM&R ~

prz.elrsztalcić

Tyle o wypadkach samochodowych . Odnotuj my jeuCl!e, iż na wniosek ltlcleekieJ
K omend y Rejonowej
Policji
prokurator ar~tował 2~-li!t..
niego Dariusza S., który dopuścił tię czynnej napaści na
funkcjonariusza policji w cza5le pełnienia przez niego obowi ątk6w
sł u żbowyc h.
Dod ajmy, iż Darlutz S. był jut
u przednio karany.
l na koniec słów kilka o
nieuczclwołci z innej ~zki.
Wlaśeiclel

zakładu

wędliniar

skiego w Ostrowcu, Marek
KoJia !.łapał na kradzieży
dwóch swoich pracownlk6w:
25-letnicgo
Zbigniewa M. i
18-letniego Mariana L. Usilowali oni wynieść z zakładu
33 kilogramy mięsa wołowego
wartości. l mln 320 tys. r.lotych. Niesolidni l nlewdz.ił;CZ
n i pracownicy nie t;rlko pos tradali intratne zajęcie, ale
takie odpowiedzą za sw6j
czyn przed s-ądem.
.JERZY KOZERA

f

L U DU

O praniu brudów

_.we

własnym domq

.,Con~z

częściej

"'

słys~

•Brudy prać we własnym domu!• W tym zawołaniu autorstwa zapewne
Jąkle~to4
szopa-pracz.a
wyra!a
się
niechęć do wynosrema poza
r01:atkl RP spraw brzydkich i wstydlawych., połq
czona t. c lchym przyUlaniem: ows.z.em, takie sprawy is tnieją, po co jednak o
tym mów1ć. po d1abla alarmować, kiedy baha pod r~
ką, wyb!ellnk.a w
kaidym
kiosku. Ale w zawolamu, by
prać brudy
w tajenv1icy
prz.ed obcymi ~"'<13rte je3t
takte moralne
pot~:plen ~e
tych, co chlapią m)'dhnami
na SwiaL lm wi~j chlap! łl
- tym boleśniej sza ra,ają
opinię pioni~ów
roz.prawy
l Komun<~.'' ( Byt urd łlarek
Gnis kl, ,,Pranie
.. rudiw"
,.POLIT Y KA·• nr 43). ~

"-

O kobietach, aborcji
i demokracji
,.Demokracja jest sy. temem
poląez.onych.
Nie
motna bronić jej z.asad w
jednym momencie l łamać
je w Innym. D latego zamach
na ustawc; dopus:r.czaj~cą aborej~ jest w
Istocie poważnym zakl6ceniem
zasad
demokracji, której nie da
st~ pojqć bez zasady •amo!lanow!enia jednostki. Dlatego tet nawet w ltraju, jN
którY'ill wszyscy s:r.czer7.e potęplaHby
aborcję,
prawo
powinno pr:re"'.:.dywać moż
HwMC jej pruprov.·ildzan!a
- o ile kra j taki mialby
naczyń

Nie

_" ""-"" ~~!~ ~.-- ... i

di::mc.łf.ratyuuy"
(O:lwid
\\'arspws kl, "C&.y
k e blety
tn•JII pn.w• lllo aamo.sl.anowlenia", HPO PROSTU" nr

dych ..

37).

$pr:r:eda~

0 walkach w obozie
wład ?.y

,.Odd7.ie:enic
in:.lytucji
państwowych od
wplywO.v
ideolociemych - tak bnmial
)eden z po~lulatów by!ej opozycji demokratyclJlej. Pa ra dok!atne, ale d:.is:aj postulat ten jest ciągle aktualny. T7le te r.am:enlll s!c;
mie]łCaml ludz~ bf;dqcy
u
w!adzy l w opoz.ycji (...). Pojawiło się
ostatnio
nowe
zJawisko: roz,grywkl wewnątu
urzędów
paibtw.owych międ%y z.wolennikaml
ROAO 1 Porozumienia Centrum ·. Dawni
towareyn:e
walki z. komunfł dz.l~ial skt.CUI sobie do oczu, wydzierają

lada moment w .,siłę prz.ewodn i11". Powiedzmy szcr.en.e z.dar:r:a się czasem u si)'SZC!t
Podział
.,Soll d amośc:l"
jest,
cheł pliwe: ,.jestem z «Solidarrzcccywlkie,
faktem.
Nie
n oścl• - nikt m i n~ podskowszystkie podzlały są dobre.
cey''. Więc · Wałęsa - os ła biaTen według mnie, nie jest.
Jąc potc;.::ę "SSlidarności" Wprowadzi! macmy chaos nie
odsuwa niebezpieczeń$two tat ylko w poglfldach l ocenach
k iego właśnie jej .•siłowego"
spolecUlych. ale wpłyną ł taktraktowan ia. A w miejsce
te de.stabilizu jąco na nierwyW alc;sy-mitu, J)ł'opon u je Wa.kle trudny. wymapjący czalęsę-polityka. M yśl~. te t o b u1u 1 spokoju proce-s tworzenia
nenie m itów u wielu osób
nowego ł a du gospodarcr.ego i
wywołuje żal. Takie
rol.'ilapolilycznego w Polsce. Wl~c
nia są przykre. Słyszy się glot en podz.lał był - ieśll nte
sy: po co Walęsle ta prezyca ł kiem z~dny, to prz.ynajdentura? Tymcza:;em w u k lamniej
pnedwcr.e.sny.
de1no kr atycwyn1
nie
Zwła'<:r:cl<l
te .,So!ldarn ość"
d t:ie
m!~ścl
się ani
supersilny
nigdy ule była monolite;n,
ZWll.lrek zawodowy. ani mizawsze sku;»iała lud tl o rótnych póg'lqdach. Podz.ielam ot yczny wódz.. M n~e też i.nl
roMlawać się z taml.ą. jednopil'lię, te zarówno P Groz.umielit~ .. Solidarnością" l z mitem
nie Centr um, jak R OAD, t o
Wał('sy. Ale jcśU aspirujemy
ugrupowania koniunkturalne,
do normalnego, dcmok ratyczpowolane na u żytek kandydanego państwa - jest to k otów do pre7.ycknckiE>go fotenieczne. A co do wałl1i periola. na utytek Wyborów.
nalnych: jc.i:ell w oc6le !~;tnieCo do
koml)et<'nC]I
pref:-J. to nie jako przyczyna, ale :o,:rdenta: moim zdanlem wyskutelt.
bOr jcdn<'go 1: kaodydal6w
-Jeśli. mowa o konslytu- - będzlc r6wnoz.nnew~· U! wskacjl: ona Je~t. Owszem. $t.lra.
:z.an:em formuly pa)L.;;twa 1
~dnu~ dz.il!iej~l kandydaci uformuly wJnd1.y prezydenta.
blC!i:aJą ~~~ o urząd prezyde:lNieo~awdą
je;t. :te jt:den z
ta wla~nie w niej zapl ~any.
preicndentów gwarantuJe p~e
Nowq powinien uchwalić nor.,ydenturę dynamlcz.ną. a druwy p9rbment, co nie waczy,
g! .. tatyczną. Ujmę to lnacn~j:
te ten. który jest -nie był:!eden grod nam prez..ydcntu-

wladz.ę.

Stra~z.ą

·~wo

lm'" preeydentem" (Stani.•law
Cwik ..Sto słOw", "TRYBUNA .. nr 2.141.

J erzy Urban
d emaskuje
..MloW!owtlnie
Krlys;r;tDCa
K.-rOla C1.łonka
kiei'O\\'n !ctwa KPN nacle!nnn re-

Wybory~ zmierzch
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u wag~ W::~ll:"a
c ramach preł.end entOw do ro:r:apowi::~da
akty ~polecz.nej
l.ela w Be:łwedene. T ymcusprawiedliwości. W granicach
st:nl - w miejsce p r il>kh'csprawa, bez polowania na czarownice. bez Łerroru polityczn ytll ror.w ląu.ń - po,ławlaJII
się jako o1dobnlkl, wbudowa.
nego. Nie domaga sic; tropiene w ekoliC'lnoiciowe W714nia cUowieka z.a to, te nale~
plenia. Pn.ynaJmnltJ bk h1
iał do nomenklatury. ale dlaodbiera .,vlh:a ...
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W ciernnd hali. odlel\ni ręt.'.nlie przc~uwa się poJemniki
z cicklym icU"-eru l ulewa niru fonuy.
Fot. K. Krogulec
a:~~ u.lr.rę lr. Jak to mot.llwt, it
-:- Dl:r.cuco koblt11 ebOd:lll,
bu. D"llkrytla (łów, a •'Sayu,wł<Jk1 bc:a :i.wl:r.td.
mlcan:y, l
sn:mlu ,,łlop~ ~ dJJ)llU('Dn~
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do pney' Pnttld witddrllś
r.onach' Tał sp:r.wat:t w ruoll.
dr, łe d llł prsyjrddt-m.y ...
.... Jooym ubranllł, ~ iy"·a ~
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W ublc,lym roku J•ko
kandydat na po!:ila obiecywa·
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m•ryjny. Czy obetna syt.uacR.
bardH odblt'"ga od Łwoi.cb •"Y·
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- Z.U::... -u~o a;-: dul.Q ~·:(cel
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CaUtu;•o:c:e :.ostała
m:c::io:la Ce!t;;J:-a, E..ltw:dac:ji
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RSW. IXl'''.-~talo wLc~e .no·...·y.:h
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- L!.kwidacja
or:.cO:ega
~:dnie :r. ustaw:'\. Te 6 mie-
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p.r.zedJJuaJo .!c: pru-z zawlenony w powletr:r.u pyL
Trudno
było odyc:b.aC...
Po tycll wt:ty•tkk:h spostne-

k'ntacb. clekaw byłl'm oee:~y
odlewni .,Stąpolit6w"' w porów·
nan!u do lnnyr:b tcto typu :r.aklad6w w Polscc. Oknalo alę
tr_ a.le ital tak łlet Pr~:edsta.
wickol KomisJI Ochrony Pracy
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- OUi
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lioaa.sawyeh spra"·y, lr.tóry~b je!l;t n.jwl~eeJ.
Put de wnyalklm" po lntba ha dobrt-JO delr.l ryka .~
Nikt lca:o nie
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wprost ale wuysr:y o tym my·
lllcll~ o ocllronę warunk6w pra·
ey 'łi'IDD7 łię tt<MUl:Yt. opr6ez
ko106rek bhp. lakte zwl•:tkl zawodowo. Widnie do alcb tu!i
protok61 z opi~&Deco wyteJ pol.!edzenla. Z tych ~ycb rad,
m!~Jmy
nadz..lcJr:.
s1r:or~ya\..1.
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Prac:ownlłl:6w
Odlewni
tellwa "st,porll:ów", którero
pr:r.ewodnic.ziiiCJ był obecny u
spotkaniu. Spytał<!m 10 nawet,
ezy wobec: powuechnej opinii,
te zwl-tZkl t.bytlllo InteresuJ'
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ZWIIIIJkowcy •pod
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Motna się domy.
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Z r<!llcjl dzlt-nnUtarU:Ieoj o
przl!'dlutonej pn.ey (w poniedziałki do .rodz. 17) wyd%(1łów Ur~u Miasta w KJelcac:b wynika, te po "faj.
rancie" Jnteraancl nie pr:r.y.
c:hodz.ą. Podobnle ~TW•
wolne IIOboty, kłody to ad.
mLDlitracJa pań.twowa l amoł"U\dowa "'Inna pracov.'Gt
w okrołlonych cod.zlnaeh, 1
teł
nie ma lnleruant6w.
Dziennikarz llię E.Utanawla,
CZJ' ud~odniell.ia na ,,III~"
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m1aM kapitału pm.walaJą.ceco
Jej Da 4alsJ.y rOZJW6j. lfiektó·
re ap6kl:.lelnle , op"óa ł;JWło
t mająMw, d omagaJą slf: takte
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Na Zacbodzłe kaMa op\1!1%c--z.ona aod.zin& pracy (nawet
~du, poUcJI •
podatkowej lei) 1cn odliczana 1t zapłaty. Tokio pros-

na werwanie

w. a mole upobłee łtuatra·
ej! lud%i pracukeydt ,,na
prJtedluteme".
{wą)

KRZl!SZTOP KROGULEC

tycU~,ce

p()dL~•Iu

~ru~.jąt.k.u

jena.e n:e .za.p.adly, je1-t

wiele

protestów

jut

p.r;r..ec;:wko

dz.:.ałalnośct Komi!,jl Ukwidacyjoej. Zos:tattą one na pewno

wn!kllw!c zbadane przez komisje ~jmo-we.
- Czy ciebie n.Je denerwu.
Je, te w teJ operacJI d~tleu.nJ
kany trakłuJe •i~ #k pne-d·
ru.iot)'1
- Nj~ 74acham s:ę 7. takim
posta".,icn!ern sprawy. Kaneole nowt!:ło ładu in!-os-macyJnego-_ to jeden 7. pod ;ta.wo·
w:rch prob!emów budowania

-

P.ra-s.:a

nlona

jest

wylącm!e

teru uule.tod

nytdn i-

ków. Jei.l.i pan K:r:61 ro~Jby
.Uq JaUtc:, to po proshJ. nikt
by jej nle kupowut.
- Cz]' twoim tdanlem nowy lad informac)'JD)", łe 11iylę
twoJ~o okreileo.i.a, Jeat Jui
fa.kłem?

-

Jest

t.o

Ideał, d_o

którego

dątymy_ Minoc"odność
prasy
je-st duia, ale olektóre łll7.eły
maj~ małą siłę pn.eb!cia.
..;..._ Przed Jakim typem gazet

wid;dez prz)·IJłoKf
- Z pcwnc8ciq lsto~lo

be:·

Więcej niż się można było spodziewać

wi<ę:cd
w~~;tpliwoicl l u.slneien. Clą_rnie aię •n• jui p6ł
hk• l nie 1-\'ldai końca. Pod-

dc('F-i.i Sejmu i

zr..am ~~~ty~fakci<,• :z. Ut.'7:Cr}_nk;.
twil w n;ej.
- Zosbld ro'iwnld reda.k·
t•rt-m naeuloym nr.JpiC'JW h'•
&:lłdnlka
.,Guela Kielecka-,

J-;to

110 ~k.lt~r~~~;~~!~:
alby tilny

k:Ura

bowiem, te do Jedne-co Mla.dnftta, na prz.yC.lad tyt!Uu "Expri!-U Wlecz.ocny>- z.glasza •l~
kilku chętnych,
z. których
kat.dy, te«etyeznle, ma JW"&WO
ubiegania sJc: o n:e&o. D'zJennik ten by! pismem ,.czytelnlkowdtlm",
ale .,Cz.,ytelnfk."
przeją-l je od PPS.
Obecnie
at lny parlle upa.Lt"ujq .....,o jego rOOowodu przedwojennej
J?PS. A co do decnJi kadrowych - KomisJa ~klacyj 
na. która obecn!e., &godnie :.
uslalwą, kieru)e RSW, ma do
oLch pełne pra.wo.
- Paml~tam, Jak w 1111 1'.
h', Ja.ke dzielliiikara l edoaell

\\:.l.h:cj~:~.ych

cazel7 byly DlealeiDe, a uIPGłJ'
ddennlkankie
mlall'
prawo deeydowania, kto bę
dz1e nimi kierowaL Tera.a tai
nie PTolestuJew, kiedY ly tul:r

Drugi
koniec
kija

~nt~;:::eł;.!ll~4w~0~!!{~'1
koło alę umyka_ Pray wdklu
na Tirlalę elemaoid. Moie !lałoby
łi~ w7blellti iclany ...

1

Obietnice i fakty
-

robO-

Zwtuu.aa w 0111ewal l pawa.roakł
prar:)',
~ bU. IJIW, ptan-

•u.J•
fUal.ntOllt"ll\rl .yl u

~.\~ lf:.•·

to

~P•ll. koblrty, 1 'łlladomo }l;lr.
pnt-nun.ona k•t I(T.Iybłea. C:l)'
nie kpltj (l tarrlej) kupić pra.·
,.. .. rukom buty, hw. drewnla-

- Kobiety paprawdę; dustałT
eb.uatki, WUJJeJ o~rt.Ym.all J)l.e.

nltdzo na pranie ubral'l
~ych, ale lcb. nie plorlll-

d~ mokracjl,

na sprawa

wewn~;otrz..
łrodow!:o:ka dZ.:CTI·

a n:e

nikan:k :ego.
- Jeucu ra• wrOcę do
,.Sr.landaru Młodych''. Jakb)•ł
al~
u.cbowal,
rdybył
byl
ealonklem zespołu, któremu
nanuoooo Ale ebc:lanC"(O na.
ezelneco'!
OcenlajlłC
t( sprawę
t.rz.Oba pram:ęte~. te d7.1enni·
kane ci dobrawolnie pod)I:H
pra~ę w RSW, a z te&o wyn\.
k.ają pewne obchrten!a. Ouy wlłcle, r. punktu wld:.enla z.espo)U. decyzja na pewno byla
dyskusy~. ale pomyślmy np.
• utuacjj c6rnlków w ll::opalnl, którą n.Jeiy zamknąć.
Tne.ba m!ef na uwadze przede wszystkim in~cres ogótny,
- SĄdzisz., łe &o, eo alę ddeJe
w &ukresie ~IDik&t

w,

http://sbc.wbp.kielce.pl

dUc parc: tPZet o z.asięt:.u og6lnopol!il:lm., wyratnie poli·
tycmych OTa:t priUa lokalna,
gl6wn;e ilaformac:yjcla, cn.>ć
nie pqlbawlona wiadomok-i
1.e świ41ta. Zadaniem dz.lennlkarzy będz.ie prl.citazywanic
przede w szystkim Informacji.
lloz.mawt&my blko e
pr~~lłe, a pnecleł nie ure, ulo·
wan1 Jea:t JesiiQM! ałatu• ndla

l telewisJL.
- No wła.Arlle. Biorę udz.lal
w pracach lr.orniajl zajmuj~eJ
się

t~ sprawami. Dy&kw:jl
jest wiele a poelądy w kwe.>ti:l
;:arutdzanla - rozbleb"le. W
najblltsz.ym e:zuie pTpjekt U·
stawy po-willlen male-i~ li4; w
SeJmie.

Z

POłllem

JULIUSZEM J .

BRAUNEM 1'e11n1awlala
LIDIA U.WI8TOW8KA

..

.,,"

m

,;

.•

~

u

t

•~

,,
"

.,

~

OOWSZENIA -

...

~fówi prezydent
G ęoiak

Wydanie specjalne RlU w Radomiu
taweJ.aJI"rllfs"I~-J.btel"4
,..lę •• e.tn.a de SJC:iale.-Ja ka•lf.Jalilb ... ryeu~a, . . . -.Je 1 ły-

.

:,~ :.:;n:l~~:r:, ~!~-:.
PKZCO '!'fi\'MJ1

puhli~

wyldony ao5tanle da
Dtlłl

.Za

Wl~dlł.ą

r nySIIIplli.my

ponĄdkawaola

IJHIIO\\ł!lk.

Dzicr:żanowska

Wbrew

radamd:lc:h
~11Ham

l tkompllkow;>~.
tei- ba atyrn wyJIIIIItwa 111••· Ił r.dł'cyłowatrad 11e

...

Władon1a

CO Sll$ JUt UDA.t..O .

•h•eł

bala

jaki kat
.,..e•~tlku

m&j111t.,
P"l""'~

onej
allce-

ne w trm

mlsl~•

apt. laki

•••·•t..

sJwal~my wl(c dah wa~:ę . .
ław. la~alary.. l')l. J •l• kn·

~wltrullnla

samnie n"-etiÓINe ..... ,...

Pierwszy krok
za wsze trud11y

Pnechtawiamy x. duq satyafakcM nowrt Rade: Miejsłq
l
jeJ dokonanla. Bowiem,
chot slawb dopiero
pl~
su kroki nie q to krold o-

o~:rwm)'w:l:d~:k ~~;

Lic:r.yn\Y na pomoc mle.z·
nie tylko w recta.s:owanlu podobnyeh apostr-eżda,
ale przede w3zy.:;tklm
na
aynne angtt.owanie ~<: w
dtiałante
na. rr..cc:z: lepszego
jutra.
kańc:ów,

t.neba nam jednak wspólnelO dz.ialanla, tro-ski o cllmlnow<~nle wielu pne<=.ld jencze
niedoc~gnięć .

8amiH'1.••7• w ł)'lft
riwald
Jlada .lllr,lol-lt:a w Kadaaalu. ola·
wlaj:11 ••Jńtr. pi~ł"w,se kroili!.
Naldy jrdna)l JtOWit.dr~: uobje •lo: lift daJe nyłt•• pny&wałr
~;"::."uł:'-'altt olabttl• ,., .....
'l; aalratakdlł pnrllł•chujęt.l..;

4yallęjam, Jaltlf'

radlili '"'"•
po4ttu ...,YI KM,. Nawrt po·
a•r•ie
lll•tsłif' alinriouA Ic-h \lWa&"(· Oolwaiulc prurM·
ha,k a~~r•Je Ur)ł', m.ah pdllfl

•ub•,.

wyląduje

Samolot

o 8.30

T :.u::;Jr~:-)'lll~&

·:i!i!
r'*·

pnt &•l•wa6 ualraftJ'
~•U•.
W lł'le
pn.e ...
•tata jd JM4Jtt)"ell. Palllln·
a yeh

m•••.,.l•tJ•~•I•llllt,ianJI

rad•yc-• •rra11 •ntirt•lu4f'ł1l• w
abr:aobck lta. lnutanłka ADAM.\
STANIOS,\. a rtpf'tn•blłł.a Ilu •
rll hl!lll •ald Pf'ł11)' •tat Kaolanda WOJ C ri!:CII ł11!AIAK.
l'ne..,.awa•ł.•ne
Jut '&Miały
r••-wy :r. •••'-•hhrte•a łt-<1·
-łkl

-•kawd •

S.,,ll,a•łe.

W•)r<lta -INowl•••l• •lt . . •·
pan~•lll•wanb wt wlunJ'm 11a·
krole ealr•• lł'fł'DII lat•lalla.
~łalorto aulawirule llt~lll wd·
klaWJ('h
"'"l" r'")'c-h: ool atl.
L•lte1sllh•J. 011..-.dllleuj, Slt11t.1'·
ao:e•~kłtł l r W1'n l •ahdl' 111. LAł ·
nlntJ. w,-.-.. •....- aubły ......
l lokallu•.-P, ałbr.
• Za Dlfl1łl\a'"lt n,.la.>ri-..
.niHf-lt Npellilr•~i:alłll' "'col1.l..,
"Jii ..hkie P nrisltlolanl wo c ...
podarki KomDnal•rJ. Jnu-u w
'hr. ,.laoawanr J...-1 m i• 11"'1•·
~pll'•l,. 4o rrn•w•dł
nirkU·
r ycia otił' l
s talr.t..
"nowi'"'""" łahtlrj~y..., nalrtftw
l ta.lllu" -W7tłl lloatrof'ra.
W)'eh. 1'h At.ołJ' •A't«OWe l'a11·
pisana n-rf'tJihW )' b -.rm..,.•·

•b.

*"'

rnJ•,.•o•.

~rrarn.

J'KS ana • C'Ó(( W)'leł•wydo. pn.·
,..,..ai ~ll oh ll'•olz. t!. Od
l(oola. !l ola ol re.a• e:zr••7 lttdl.le •klrp nac11_y. W .Ur~nc-h
&rał1laoluala sio: wlęlt.nJ'cll ~:rap
lainoki :r.or~ranlaawana :&MI.anle
ąrzeold
abwaioa
arl ylllu tav.
•priyWHych, S l 4 t-«I'W'C'a tH1
rell.o ~llaurac-jł'. lłary, ltawJ.u.
ale . jaoUMajale l paalr. ly 111ałd
C;t.dro-mll .t-rte IH:dll ca~

a ... l»t\Ie: •••r••·•o:-.

1'rukd•

..... all:i f
ltmU fin ........ CIIIII pn...oU1(111"111'•
d11, la ••ra•:a ""ł'llllllla..-a lirtal
aa. Tn.cb:a •leli i"'lajam-'e: 1llland, t• ,a,...•·ltl 1lrllkł7c-r•it
p-b."'loac b7l7by •w•J~''""
len...-1. Zallt•lltl 1.. 1 prablł''ft
ballłllu ahv.·al"rtrt;a . . l!liv.·nrrh
vllnł'h. t-h ... bi altkl•ny
alf'
map s.lc: z lym •IM~rai'. w ••
•tarn,. w \\'a ralawo·l" Jlri~M
Harsnlkal\ak~to. 01Mwl.llt1uj~ ...
we_- U-'11!17 -.J•nu l •rht u. ••·
ll::ale !l11ndlov.o-u.olłl&•""· o•.••
zuJ• &lo:. lt urhw;lla JI'I - 1•~
Jo>J pa"ł..t;tw ;ł! ...,.rhu•Jtmy ru.
nt df't'pje - j. Jl .łtdll<\ 1. n•J·
lcpnJ"cll w ltnt.j<!l. "
•llN'zY·
ll*id w~~~•-ł łd l•iull' 1110·
aut;t.R w dyspony.-jl lł'la ...
lyrlt~us•w)'l'h •ł1łlto"'aa.. ow.

•••lm..

pada rowania lłS
llatła
)IJ,.Jo;lt• w
ll•••młu
pltrwna adw:ały l• sio: pn_rJJI:e
nlll•lt ...,.shwawc. prudł"lll•l•
łl•bkl.

Padn.,

allłalnirJ 11njł

101 .,..

110rł•

U,

pN . .ł.J'C'Jt Zaru,du Miss·
•• lt•t~ły•uau·aJlic
-Jpit.
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kry tle

lawrAłTtlł

blthł'J'tlll
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Czy wiecie,
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u•wJb

&e

•'fi h111Lck;

plo:lt•• • .,..
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ołook

W piątek
o piąte; ...
_.., kaidy pi~lek po 1 l
15 mle<Jiii!Cfl o ~ei!Miz. piątej
(11) w lokalu redakcji ..Sio·
Wll"
Radom, ul. Slowac-

kieto l , ocr.eklwat
r~om.i

wach

będą;

n w r6inych apra~
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KliSTłlA dyrektor ds. adlnlnUtncyjn,fo:'h te.aU'u.
- Jake \.elltr n~ podiCI-:l·
m:r wprawdue Radde Miejskiej tylko Un.(dowl Wojewódzkiemu. Ueymy jednak
ru~ w~p:.rcie moralne l nnan·

e Ze wqlo:du. •• kall w R:a ·
dan&l\l •d pov.•lt dDił"j bu)' na.c·
~ ... ..,,., Wpl.,.ll'an. jut pfa

nlltaM uranYlił-iM r'l'llcljo..-rk
njno• ..( arl(afta ~dl Wy
• • - Jut •1-wac: uiC'C'ł'oh •••
. . ... Wił'lhl.l~• •xuak•waala lrN
pruJ•z•• p~płł'la an.1. ...._lllln..
f'1:1'nl" lalołie lo{~trmac-,Jnyrh.
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'il'ffJslae a.o4••1,. flr'I70:Itl·
•a oUa h~noll• l .-:ut... n-unil. W
•hłrli ttO•l"'ll'łlloJv1 wlsJ'h: ._
"·"" w olulo • •hJ'lll ,:.ttiri• ...-;.
b!snl' lltii'PY lpoi1"WC'lt, diw-aor w C'ł',ja nł r d w.aru PKP l
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Znanr jest jut projektowany proenm wizyty papiela w
Radomiu. Samolot :z: ~pietem wyląduje o Jod:r.. 1.30 na
lotnbku Sadków. lkz".,.rednlo po powitaniu i pnl'Jef,dxie
mlędx.y sektorami Jan Paweł 11 odprawi rM"l( łw. Ołtoło
14 papteł ()OłWiccl nowy budynek Sem.in:lrlum Duchowne·
~;o pc'CJ" ul. MlyfnkltJ. a nutępnie w drodze
do "kook.atedry, odwiedzJ GiTodek dla d:tiecl &łuchonicmycb. W kaw-drze pruwidzlane jest spotkanie z. pn.edstawicill!lami zakonów l odsłonięcie epl\.arlum p&więconego biskupowi
Plotrowt Go1ębloW3kiemu. Dojdzie tak.ill! do W)'lnlany Wań
z władzami Yo'Ojt>w6ch.twa l miasta. Z Radomia Jan Paweł
U odleci do Lołnty.

trudaę

Mówi radny
RM,
wojewoda
radomski,
dr Jan Rejc7ak

..,.._

WYTatone opinie l pocl~dy
woje'il.'óch:twa l
mla.o;ta pozw~. był moie :uo~umłet M.rddel nlekt6re prob·
lem;r. Do Ich rozwl4umla po~:ospodarv

llłę

lere'"'"' aiit\aay ch.

O.
n:aJ"·.tlllf'~eb
.-pr:aw
tt.ilt. Mldska nlioa •H•c PO·
witani,. w t)ru n:.k:klł' p:aplcła- J .ua:a rawla n. Bc:oh.le ta
łll:a DM talttfo wielki trJ•anJII s
Ali arpninlar ..

Jałla pru\~al~ lflł

staraniem ..Słowa Ludu'',
do powstania klórd pny<=XJ"nlli się tak radni Jak l mteu.k.W,- naa"teCo &rodtL

latst•h :r.mnkJnYhl

łatnich

_,ję rł•'llleł 1oity aa leJ aau.s.dde pru·~ .uyslkłe

1:11lul• Od

Dllllelf•
bar•u ,....
• u:hokie itdcj&łyW"]I',

w J;..ll ·~b w:r.IM•xlł kuę
mld~k-. Ttald ltn ch!'f'my ra:r.pal r)'~ae na kat• ~J w•JI- Spoir6d .,..,,.lu lnuytll naalnlrli
nitw't"llwle a:a c"l• • ·ys u•:a·
J' llę •pr•w)' tkal"''l.,nł' K:a·
d•ml .. W wiciu ddelnlc:ao·& ..Y·
llępuja
dute u.ale~yn.nenie
powleln.:a, n.f'ka ltltn•• sUb
ah1 ka-.;rr,lcm kll'kawyiU, W ••·

~~~UZ.:!~ .'t~"t!f..,,:-:~'.:!!:

R~=~J;!~t:· b~'~~,~·b~,'!"-

a:al,., Ile

~ę udala.
nlt9ł palłsb•o•yelll

D ~!t._··:::.;.rbu ~~~i~!ł~

CH ... ,

CO 'il. JUt UD\t.O-.

TO J..:L~~--~~~ ·~t1:
traelit J•i

CO :V\JPILNif'.J'iZt:OO

Mówi przewodniczą ·
ca RM mgr Krystyna

Radomia, mar iui. ar a. \VI.)j·

ciech

lt:ardlld . ., .. ~ " , _ pen.nePI•Jtłl koatldli 1ll.la. bti.U-

•~r.
tn.rbtte t.łl

r

STfł('IN.\

REKLAMY

Połoion.y w ce~otrum SpóJ·
dr.i..lczy Dom ll..1.udlowy .~
zamM n;e_ nan.eka
n-l br.alt
1dacol0w. Towad"v na tl'lł
kach wpn.-Nd:uc me br".1k.Jji'.
ale cey nh~ m,, w t.l'J ró!norod;)l){ci. rówmoi buhU~ Gdv
~:lę nie ma co !Hę lubt, to Sit:

lubi.. co s.i.; m•. MUI.olu polnebnł są jednak pla.:6wkl
prawdr.lwe&o
~d.aą.enła
UO?atrz.ooe. na miarę na~:r.ych
cu~ów . Motru ~t: t)·lko Utl·

z.

Wnawiać

..Sp!)l:e.m".

http://sbc.wbp.kielce.pl

c~J

l)()d e~1d!!, PSS

~~

Radu dla Rody
Twoje.
t~·c~·c-e

kn"t M

uy.·a~;~~

mlo•!a

l W"1io·\c ..,"_
!10ir.'-'

htttn PM

"f""'·

lc::...,..-łt

U:Ot- P"'ll;o)• ;:>.!P_ , • . , .... ,1.
bndf >\o rP<ł .. kcll Sk'o••·,·· ul. Sl"w:.cl:oe-co 1 "· ~tr • • .,.
na lrrtptd(: .,R.\0,\ UL'\

«ADY''.

eraa dla

Mapa sklepów
z::m~;.::~ ~pr~
IDOłi

wojn)' -

roddte

auełl

Ulep. Mołt' dłateco 011~
lT&ę na te 1pra•1
klac.e1.

Pamlttam zuad1

.k~-k·Jr~)ł
Qeka~ 'lłę
ola~

r"-.ko·.ftj

l ch.da!b)'m do.
podobn)'.;b dApnJ.,kłJ

l\"nclkle

a

r6ry

u&ł&.lar.f'J aletl baDdloW"t'J, a\vai.IJn za bl<:J11t', tJ.u
barił'

dW>J

na akJ"P7 powst:lw l. . illlcb pr,wal.nyth

*''"1'

ąól<hłelnluh

t.rh

mltuka-

nlfiWJih nie- m:uay, 1

nawt't

' r~łe

bł'Pm)
tnlri. wpł .. \\U
Prfl~:"t%DI"W~tlit'
l.andlcrwł'J
Dl&PJ' w 300 puokl.al'b, &~~aJ
dll)<łtYCib

JIC w atuf-arb l.omumr.lny\.h n1iada. td nie ma
UU!!U l\1U
- · JHt'Wth.~ l&•
~po>n.lcdi
~·nkv.
Ludtle

ma -

J.U.o

Lrwby

11.a potJttł:\

uukat (jui tak aan,..a

alt

d~lad ddC<•IhU'I'O mlt'hca dla
ot~·•rela pta~l\'kl odpa".;lt'd·

nif'J bunty 'ilab<n:c M1•if' konkartndi -

na u-

bę~IĄ •ię

krok ...
DOKOSC"l.EIIill:

ZE

5TB. 1

cbi«•"C Iludyl - .,..... li mhl.
o.:-.~-..ikle ale ntub -.yo.~plłi
• .,.tynll.o:: l •tnyau !-. Pl•l
łrulla •pl-.c:IC l M " tcrml.Uf'.
A --nllnJ, •ll.•r• Jlł4ld••JIIo 111.1·

c,.,,...,,

..alĄł'C

. . ł!f'l•

~:••·

!~!:'::~~"~::.!.-:. ~.~

la m.te 'A1(<' dal li( ,nykla·
drnt dla hu1ytb.
Ony"'bl-1• wybarr1 .n<!'II.-.Jil
"
radayrh lallł• laayrh drk:·
łiw lrh pncy. Radomlanie ł'hł'"

!f!n~".._'Yg~".-by m:::!~ '::i

•Ie

l:r.llłe

mlaab·m

s

ła•aym,

dabr:ae

fllakc-.tanii.J""'III baa·
dl~m. 11•hu:.llml,
kamualU .. j~
W IHh blrds.lnarb lyria n.le
llrak •dal n\ .. dam:r.pft. llyile
jrdu;~.k. ir Jc•U tnlr.ukaUry ••·
Ul.f'll" radnym. ""n<!'HII.Io .U.-.aeA"I'd...VI
r.Wd.cn.Dt(a
łyda
•~l~pe>~~aC.

sann"

""7knuu/o. lłJW&Uuda masl
eq.uM td. pedlllt'alnle ••·
da. . abstuai,
uopa lrwola

....

O<:iJ'wlśde, hl• nul..apl
to
z. d1l!a na dL!el\. Tu.e.aa tym
pr~m nie tyle ~;terowat. co

1t)'l'n~pW:t~

• uJawn:at b

4

dllil!e tn:~!at:n-7 l n:e stawia~

lm bar~r To
,..,noełdr\łe
moje c:Ow:1e ,..cre<iuM w ora.
cy itoal.!s.j, Zau;,du .MiHtlcif'lO, oecocJ't!j$e'J w.uunk1 naj·
m!.l lokaU kom·J.:~al,-:yth. :'lł,c
cluw:l.ti tu

jftdynlf', j:ak

ptoli•:L, o uulan~

Clo~l

•b.ł~ldrH

J wy~ok,dt aJn :rOw. Staramy slę pn.fiumar nodt.ol<:lłW,
ił' muu.~ twonyć bl'u:tt':J, a <:o
u. t,-m id.dc, maksyma.Jn.ie.
wyko-untaC kaidy metr kwa-

podsłuchane
.R.Jd"'l RM

otl•&d•Jc to Uli
"' lclortJ Y co

lc&r~Jrtr.Klt1łl~.'.

~'"! ~J~~ ~~~ll. 1l~:·w~~~

!"tHi••4U •• łUIIQil'j ·~ł)l ł wOw-

cu:s... gft1i•o ::aprotr•rou-.no.
- Put.e l po~lłowlł' at0t.11 obradoll:ot -

jt:dt"łl:

,.~}ów.

.

r u ~o., l\l ctz.alamy bn· -." ".e :c. rew•.,~-~~

' -•

z.:,

·~.t:
~ l]

Zb

"'11
~

Q.:.jJ~e

ac: ::.a •: .::-.1

j.

"'P
"..

t'

~oilk f'j
:t-n; :. "

""'

O! '.t.

d ~ ,;.o~ !' w
Cy.,.._ kł,k o..

'l

p.:.tnebU/1
kO':l-~:ilc·

r

mlen-

l" i- Lronia . ... Ie d •tanof'k .l• k. JA.!.. Ił' problt"-

llJ'Ir ll:·"ali ndnemu't
Jt:O:ir.7 na 'rmcc-1 w t"J

f
,~

-

~ "'o
d)i.Jra
tdt: [O :l~
A
b CC.13 l. '\Vll;·

...., li fl i t- l Jllo
"'
, .. ,

pelnil

.l.-~ ·iZ.:.l:Jie
r.Sc:e te :~ -

!('.,.,.,.
u.naa.a .

ci a
t

<lo

. .., .

t

~·ue

t

łko,\·l ~

Z.:l:l

~w

nlcpne-

d r o;o·

,...

lnd7wldUalll:e.

Nie

·~

ma;._

utywn,.c:h ~IUI
Zdatemy
1ob:e 'f)tawę, ie nie ~ąat .
kit \(ly"·ary 1 wlu«i Sl)f'"-<'da·
~
.5lt )eoda1akawo d")brte
CQnne l poJ.at.ltJ ~'l M«

w

po:- .~;Mnych
pr~.) p;! d·
k h arOt!'tt-olllane !'<Ole 1na·
ts.1 to J«Lnak, ict r:o uJemy
Ja\olc.:~ nr~ilh1e
ull!l taJ'
prł'lertndf'. WpnwdAie r:.tu.
Jtm1 ~W1U' IJtantco. ~t.CIUI·
a.lł'
,,JJaalu t)Oirz.tllrf', ale
w taml::.n il!,tlamy ap
unowtuefinlml~ płuówtk. rol:·
aztneni" 1.1krf'~·1 !eh d~a.la
nia, a w takladach u.'l!urowyth - prtyJętia now:r~h u·
uniUw. Chyb~ lo ll~sz:ta

pOili) lo.&,

lok nllł
dowocłzil

1\1!\CrFJ KRYS I ~SKI
~dont'k Lif'GiodU

Miasta

~~~~mco~!bft';~• ;Jnl.'u/'hiS:

d.:llł

PJ.ltł<h<J.-:q.

No.~:~łrtej

ltOM·IłiGW IIIO·
/ln1ł"JJIrll, lhiołllt!ll' IO"łłJZIJił"OID/,

pr.z(di!IIW"kirlt'
~~~

ale t11lko. o.tcłalo obr•·
dfllt~ pr:v•I:.Khlt.."41<1 llł D"'JIII
mi~ z Uce",_ lm. J. Kochat.etnklł'QO. Omolt"IOIIo m.in.
llpotro!•llł'llilt
zar.oqdlł
Jl..od11
do :.dq~Jcdll poMd ra mld
krt>dJIIIł. l\'~ełnid l!t:roho tl·
:u.uddlllłO,
dloc:eco ł po
QO~iRIIł!j
k"lfrrll4Rfł'
opiRll,
prtcu>odnll':qca rodu :or.z(ldllllł
fłoJOłQCIAI('. Nif'OC":-ł'lcht"lllłfe

c~nl do a!cb~. Tnet.a Ulidtlel!
tc:ajernne reokC]f'. kLctll/ leWI

clt, ale: V)li&Ze} •lrO!tl/ to
;es:c:e Hoc:hc ta 1t'Ctdnle •koo"'t'lllowo~ :r pelno
.tuczll·

do

ri~bie

11Jim WłpVI111/'111 siOfł'.

:obLt!ra Qlor.

P<1nllł

illit J:IDfÓo-

ł

po~noiDh!

c:;.dbl/ 'ł.kt nie llri~•lll J/lk. to
jut w h:bia Gmin-.
Jt.d!'11 nie dod11l o jcll:q nbe
chQ.f::d", al.t_ li"m11..o. c :P&CI
riK}C. T<:ra: na koll.!d4 lo'l<Je
1!.:-or:-11 łiC jo:d~lł ottr:11rnl ''"'·
Jll"tll łtM-um IIUł's:-.::q ••e l.N~ioo•·
ł"ll'o<fni.

Pa.wdus io. IHJ tq ol:To.rfł'
dl4 og-'111.. Slo
tfl. bl:dJI obli·

mieszkań~:ów

'11nęly

~·-

łY •

Nic MD.l:łmll
pietami, mu~
''"'" :.ajfłt -mU}ua pr:v Jad-

litd.:tcł

płf'rwu,ydl

.J ~i1:i:ic-..!e 7_;to~!~flac:_:

Nec~)ec~ prowack!lnt

dratowy d•l•riawlond »taf'ó•·kt !\l'asl t.o być a konySt:l<t dla al<:h (z;więiLsnnl a.t'Skl

cr.an, cdJ n.cJorr:Wde Uałronle nit scbodzlł•
.tran ,uel t:ron,...Jt oddawan.a J~t
kę A, D- Teraa •• JtdDhtk:adl A f(Oaprina. KemandoliUW, PCK), B '-Sandumleraka, Or łowa), C (Osiedlowa},
na P rtd~X:Ink:• l !llochlaotrl'ie, umlHzlnaje -&S łyalęeJ
Jud&l, a ltb p r ebltm1 q la.kłe pJ"IOblemami mlea.dlafteow
lnDJth d:r.lclaJc_ A le U h'alęry lo42.1 - to pneelri eale
mlwto! A w •lm 4 pr;ce.dnkola, lnJ ukeły podfł.a,owowe
p_lus 11 na ul ic}' BiałeJ, dwa k lub)' l dwie iwleWct, l.ny
ll"rlJ'Chodnie '&d,..,.,i.:r.,_ A hsndciT A komunlkada! A iT·
no l.!tltur•lnt! !\la t.n n1ia~lo sUn~ n prncn tac.k w JU.
tide 't!iejo;kld. Ai aledmlu radnyt'b to pned!lawiclde
1 ;J n.mln. To .t~auy, te mot:oa mowili 4 aal r oalowym
lnb';r•

d •..,

~ła.c l

powstanie sama
Jo

Okiem radnych i
z

••

eba tby w

mluła,

Podpatrzone,

Pierwszy

W keuelr.-

klluła.

weMJI Maranta
. . lk.....

wy.:h - n;a pnyklad r.akuu
.". :cOOu przy ulit'y
Sandom!erskit:!j 16. Br.:t:t: oiwirile·
n;a na całym Ustrooiu,
a
1v.1a•z.cł.B na u!K'acb ~:tdlo'&·ej l WySc.ił:;olWj.
B,vl,p~o;rby o klkallucję
pnyatanltu ~IPK w pobli.tu Do.

m·J Wett'rillla, a

także

uwali

na temat trudnych
kl.alek
acbodi>·N~h pr:c.,- ulicy O"iled.lo\'."ł:j. ~ 4it)ml&.)wala aprawa btzp:.e<-l•.•ń:oł.wa n.a ulkatb.
Pf'W!I.:J. pani
up~oponowała
nawet taki ukła-d: Iokaton-,,
J•J r.daalem r.ccdq 1lę dopla.
cal:: dtt uynnu, a u. to bęcJ~t
mlt'll u:waraotowa.n' opłt:kę
policJi osicdlowd. Bo ło,
C(l atę dr.iai:IJ dzltJe •
nas,
prouę p~U:Ja.,
to po pr~tu

rraJHJa __

- Z.~adr.tl s.i.; - mówi r:td·
111 Z:lit«$-kJ_ - PrOOlmt I;:.du

'łiOłfl/

li.ę

ID

\1.-<:~łdtł dlłł

uq.o:

H.ilf

"'.otllt·•·nc
dl/tdl.lara

~t.:l .. o~uciL

łOk!lł

DÓJC

•c~nló•ll'.
- O:ilfkłi}IIJJII

Zll

pod'f\1('11

popar.

JANUSZ KOT
ezłaoek Za~u

Mia5ta

S onda u lic z na

Mój glos o RM
prt.l

s
z

mlodudt, prult'adl!lK. o:,~:o,ulwtlc:ll,

9-

pcd.i:l)<.g- za.il.:.oc11
Z~pc.la

S:ktX

Bu·

pod

Al• ta apf"<\1111'-" mUJio ltoOJ4
Bądł to b44t drcu·

t.ot~•l)łłlc-.

~J• Rłl IJK'Iiul.łlł liC :r
m... «<"IV'ą, PNłllllttlł'ł
•JIIOI«Zą.

i

be-lop:enrństwa

na

utucllr.eak.C/4

flXZl'C'b

to problem num~
radni !Ile 511 JO
w nau.e ro"'wi:12t.

u:ń: .. <h

ic<lfll

-"am!

lbo

~ronloWJ

Od

p.lętnastu lał

handel.
bu-duje
pawilon .,Stawki..
PIZJ' ulk:y O.Jeólowf'}. W
marJeniech
mltukail<'ów
m6ciby to byt: poiakt me&a~am lub y"-ęgioeNJr:le
.ABC...
handlu)'łCY w,;-~y!'tkim od
ru~ika i bulki, po 5amocho·
dy. No., jes.tcU! % meblami 1
\elcwlzoraml po4ro1ku. Ale
m.::m:.eaia te ocllc.tyt: 1.ru:ba
na bardz.o odle&IĄ przyr;t.ł9U.

A•u:

lucb.le, ,.Ruch" na
wstał tylko jeden.

Ustroniu

Q!-z:.at;:ze~~..d:~~lk
moloch.3. Trwa w \ym
natooniast ,.en:6rka'',
A jest ~ze •*ola nume.r
'· Tet nie :r.a Jui.na. Stąd
wr:~ioselt ro~ańcltw
dotyCZ..lC.1 budowy )l!lstne. jednej
sz.toły podV.awowoj na Ult..
ron.l.U.

szoku

KOAIUNJKACJA? l..!nle nr

4 l l kunruJo

llwok~.
patrU:ć,

1

du.t<! eu:s.tot-

Wyat.arczy jednak pojnk 1.1 pn.eladcrwane.

wat: ..St.aweit" 1 prawdopodob.
nie oie będsle w na"lli.n.ej
p:rzys;:lojd A

satem pytanle:

kto k\lpl .,stawki" l Uf'UCbomi. ~taje wciłłł aktualne,
Inne akłep,- ait ma)ą dobrej opinii. Na pn.,..;tlad - tftl
&ptłłYWC%Y w pobllt-.1 'l)«dY
na ulicy Sandomler•kieJ. st.ale olecz.ynny. A
pawllon1
przy ulicy OsJed!owtJ 1 Orł~
w:!'! N'?.)y ·~· Czyllne.

Co z

tcqo .)cdr'Ulk, !koro towary w
n!eh =;ola n!c:atnkcyjne. Tu
bluzki, tu iwleckktka,

tam

r~~c ~t!t~~~~\\·l ~~e

wanywt1!akl1 Nit m.'1. A l!d:c.ic
'lr:!o&kl "Ruchu"7 Ja.lt mówlq

łelsły ł.onlakt

~=~ b(.'liz..emy

u

mieli

N ~~u.~e :lde~~r~~:;

udanie a&.oJ~ce przed
radu1ml.
Będ:tle
w6wcr.aa
clwic.b coapodany U1 tronla.
Ho prucld radni ale <be~ wyak;pować Sako pon.c~có l ae o-ao b7 paD Zaklrllll, paa
Derleta, pani Nuka. l )"lko
Jako Jedno cla.lo. Puzc:recOlnl
r ad n i n atomiast umlf:l'DJĄ.
pelnić •tałe d,-łuey,
być pontcd da lek, w

moie

to

JedoeJ a

Cą ł!Je ma w~~ moclliwo6cl
«oi-ed!U )encl.e jed-

pla<Owek oaledla. P rawdo p od OOnle będzie ki •lled lowy
klub lailca lult
k &6rał
16
a:r.kil. Te oblellcl7 łuclr.ie :r.ua~
l upewne ehęlnle tam
,,.,,~Illit, by podsl~llć
ale sc
_.oimJ prudstawlclelaml b O·
1-tnkaml 1 problemami. :"'le
będlł to takie problemy palili
KowalakltJ, łyllr.o WAJ'Ilłkich

oej linili? Oaywlśde , u1ety
to od ~,. eaJeJ ~l zme~
kiti MPK.
O ZlEL-EJ-.'1 Ustronia mówił

PoWIIanJe łakłr f.orvm dn·
kuyJnt<:. 1"eJJU.lów jest .,oro.
C<! ma 'CI"Oblć mlodr..ld •

Zwizytą na Ustroniu
Na raM nie ma m ro budo-

n3wi:)ttmy

dołotenia

trudno. W;.a.domo - lt~n
na pustynja. Kam1Mne: m:ilsło.

Jcdoa }:l!Jk6łka: JI.&IOSł'IO.
darowany staw pn.y rond~e

~~ci;:!~ a; ~":\r;=

ten plac napn.eci9.'1to do
zagospoda.:·'Owan:.. ma jt"ncze

dollek o.
- Nie w-:erny jl!ae:c.t:. kt.bre
terenT nale:tą <kt Sp61d7.ieinl

.,fl.est.kanlowe) "Wronie", a
U6re dO mt.a~ta. - :uu::ra«a
Zbienioc w Zotonki. Gdy

http://sbc.wbp.kielce.pl

";ę

dzi
diu
póź

niesię

po<
uzu

b~tdł wlęknołd mieakańcUw.

nuem woln,-m.

Jak

d.tlłd

spędza c• clównie pn:ed klatł:amL Cr.:y w U1tronlu moie
k"·ltn._ć łTcle kulturaJneT A

dlat::rł'J'o

do tf'j 'PW7 ale ma
w dddnh-1" t:a.r,owlskaT
:r.ebn.lo się
alrale JcsK"te
dalut':. Dllllf'Co faki.e fortun:
radliJ - (lbfl'o-.tel. Jest w lcl
dlllł'lnlcy Radomia bariho pokscbtlc .
Te~nal6o.v Juł
wlł'lto. A tycie:

~D.-\1\JL KOS

l
lrtt
1
nal

P"

LUDU

STRONA

REGIONALNY 0SRODEK
I~FOR,!ATYKI STATYSTYCZNEJ GUS
w RADOMIU

lo
Y

O,

).

:j
RADOMSKJE FRZEDSIF,HIORSTWO
PRODUKCJI LESNEJ ,.LAS"
w RADOMIU, ul 25 Czerwca 68
OGLASZh PRZETARG NIEOGRAI<ICZO/>OY
na~.tt;pujqcych środków

nn sprz:da±

tran..."Portu:

l) cqgn1ka C-360, cena \'.·:ywoławct.a 15.000.000 zl
(;.ągnika C-360, c1.:na wywoławcw 4.000.000 zl
3} s;~m . .,fi:tar A-28", ceną v:ywoJa,.,.·cza 7.300.000 zł
Pvwyż·ze pojazdy znajduj!\ się: poz. l w ZPD Cmhbk
poczta Mil.:dziana Góra, poz. nr 2 i 3 w ZFD Suchedniów, ul. Hugo.j 35 i t.am tcź można je oglądać w
godz. 7-15 oraz wplacnć wndium w wysokości 10 proc.
c~:ny wywo1awczcj najpóLni('j
w dniu przetargu do
godz. 9.
Przetarg odbr;dzie się w 14 dniu od ukazania się
ogłoszenia poz. nr l o godz. 9, a poz. nr 2 i 3 o godz. 12.
W przypadku oledojścia do skutku l przetargu, II
przetarg odbędzie się za dwa tygodnie od l w tych

2}

samych godzinach co pierwszy, a eeny wywoławcze
w II przetargu będq na~tępu~ce: poz. nr 1: 13.000.000 zł
poz. 2: 3.500.000 zl poz. 3: 4.500.000 zł.
Zastrzt>ga si~ prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
2630-k
WOJEWDDZKJ DOM KULTURY w RADOMIU
OG łASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzeda! samochodu marki ,.nysa 522", rok prod.
1985, cena wyw. 5.500.000- zł.
P rzetarg odbędzie się 12 listopada br. o godz. 10 w
b iurze WDK przy ul. Chalubińskiego 12/14..
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławcz.ej
n ależy wpłacać w kasie WDK najpóiniej na 1 godzinę
przed · przetargiem.
Samochód moina oglądać 5 listopada br. w godz.
9-14 i w dniu pnetargu od godz. 8.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
2655-k

Komunikaty

OGLASZh PRZETARG NIEOGRANICZONY
na 'przedaż samochodu towarowo-osobowego .,żuk'',
rok prod. 1984, cena wywoławcza 6.000.000 zl.
Przetłrg od~:<fzie się 15 listopada 1990 r. o cOdz.. lO
w sit>dzibio ROIS przy ul. Bohatt>rów StaJingradu 39/45
Pr.tyst~pujący do pr~targu winni wpłacił: wadfum
w wy kości 10 proc. ceny wyv.•oławczcj naJpóf~il.:j
w dniu przct:trgu.
Pujazd Fprzcdany łx,dl.ic w stanic , ..k w d1l1u przelargu. Oglądał: go można w budynku 0~1oJka w &;:Od.t.
7-14 w ciągu 3 dni prud przetargiem.
ZB!..trz.cg<Orr.y sobie prawo uniewainieni3 prze:trr~u bez
podania pn.yczyny.
2621-k
ZAKŁADY SFRZĘTU OSW!ETLENIOWEGO
,.POLA.\1-RADOM", 2.6-600 RADOM, ul Dębowa 4
tel 211-14 do 16
OGłASZAJĄ

Komisja inl\eatat) x~
C:)·jna Rady ~tiej~kiej informuje, le od dnia U
paiddernił.n JHO r. do
dnia 27 li•topadn 19!1 r.
zehłaniJ

\\o"y-Woław-

cza30mlnzł

2) tokarka C-11-MB, cena wyw. 30 mln zl
3) tokarka RV-32, cena wyw. 12 mln zł
4) gwinciarka pionowa !.IF-IV-16, cena wywoław
cza 8 mln zł
5) prasa LEN-40c, cena wyw. 35 mln zł
6) agregat sprężarkowy WAN-An-3, cena "'"Ywoławcu 5 mln zł.
Przetarg odbędzie się 9 listopada 1!190 r. o godz. 10
na terenie ZSO ,.POLAM-Radom", uL

Dębowa

c":t'O

lomunr.!.i:nrjl.

Dckumt'nly do

2659·k

v;bląd~

lw:"d-]
Y.yluine W pokOJil nr :..ot ,
li pit:łro w budynku l'n.~
du WoJCv.;Ud:Jd~·go w RJ.donuu. ul. Zcmm:::klrgo :1J
w Wydziole Architd;tuty
iGMe.:ji.
:taintc~I)Wóll\ych

...

Wójt gminy w Zaknuwie przygoto"'uje decyzję
lokaliuc)·jnot oraz poz"o1enie na bu<łow~ linii ('·
ncrgetycznp:.b SN i N~
pnebie.:aj~c:ej przez tercny w m.iej. col\ośdach:
Tac:zewlioka

W6łll,

Tanów i TauOwek.

4.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wyeokości 10 proc. ceny wywoławczej najpóiniej
do godz. 9.30 w dniu przetargu w kasie zak.Jadu.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Jednocześnie in!orrnujc:my, że pawilon, manyny i
urządzenia zostanq poddane sprzedaży w aktualnym
stanie technicznym.
Oględzin pDwiłonu, maszyn l un.ądzeń można dokonać w przeddzień przetargu w god:z.. 10-14.
W przypadku niesprzedania pawilonu, maszyn i
urządzeń drugi przetarg odbqdzie się o godz. 12.

doJ..a-

wyłoione

n-.euly cltłl!tU1,re inncnta·
r)l...rji mie1.ia pctdlcg::ljł

PRZETARG

sprzedaż:

l} pawilon handlowy z regalami, cena

Informuje się, te wla~
cicielom dział ek, pł"2.Cl
które prz.ebiesaC bt:dzJcprojektowana hnia sluiy
odwołanie

od

powyższych

decyzji do Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku
Samorządowym w R 1d.Jmiu w terminie loł dni d
daty ukazania si~ zawiadOJliC ;. W pl·;,

SPDLDZIELNIA INWALIOOW .,Jutrzenka"
w GARBATCE, ul. Fiaskowa 2
OGłASZA

na

PRZETARG NIEOGRANICZONY

sprzcda:Ł:

l) sam. ,.polonez 1,5L", rok prod. 1984, nr rej. RAI
2780, cena wywoławcza 20.800.000 zł.
2) sam. ,.robur LD 3000", rok prod. l 983, nr rej.
RAI 2300, cena wywoławcza 17.238.400 2.1

Przetarg

odbędzie się

w 14 dniu od daty uk:u.ania

sir, ogloszenia w prasie o godz. 10 w siedzibie spół
dzielni. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej naj-

póinicj do godz. 9 w dniu przetargu. W prZypadku
niedoj~cla do skutku I przetargu, II przetarg odbl:dzie
się w tym samym dniu o godz. 12. Spółdzielnia nie
ponosi odpowiccb.ialności z.o wady ukryte pojazdu, nie
uzupełnia braków w wyposnieniu oraz sprzęcie.
Zastrzega si~ prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
4944-r
.,SPOLEM" PSS w GRÓJCU

OGLASZA PRZEThRG NIEOGRANICZONY

silekol 50 - do mu formlertkk:h
l rdzeniowych (grzejni~J).
czlony kotłowe,
• utwardzan NC do tywfc,.
mocznikowo· mtlamlnowych,

• tpolwo do wodnych

Wadium w ,.,. y<:oko e! 10 proc. ccny wywoł.:twezej
'"lllach:.: do ncx.io:.. 9 w ka~ie spółdzielni w dniu
przetargu.
4962-r

pokryć

talkowych
l cyrkonowych LP·30.

11. Ola Zakładów Stolarskich
• mocznikowo-melaminowy klej
do drewna " Lumasll'', do klejenia
na zimno l gorąco.
a utwardzacze do klełów
1. mocznlllowych

• zbrojone plyly Izolacyjne .,LUMAR"
(zglon. patentowe nr P·278450)
o natlępująeych parametrach
lechnłcznych :

• wymiary 1000 x 500 x 50 mm
500

x 500 x 100 mm,

• gęałołć pozorna 40 kG/m•
• wap61czynnik przewodno teł
cieplnej ponltej 0,037 WlmK,
• odporność na d ziałanie

temperatury od - 25"t: do + 100 ~C,
• material niepalny,
• wytrzymałoić doraźna na kiskanle
powyżej 6 kG/cm'

IV. Surowce do produkcji
planki krylaminowej
• krylamin D (modytd owany),
.zmnlc:fszej~e
oraz :r.n1ni ejszaj~ce :r.użycte :iywlc.y.
• katalizalor KMU
Zglaszając się do nas, IraHasz do właściwego producenta!

2.

samochody:
l) ,.żuk fuq;on", 1984 r.
2) ,.nysa", 1985 r.
Ceny wywoJawczc 11.000.000 zł.
Przetarg od!)(:dzic się 8 listopada 1990 r. w baz.ie
transportu, uL Worow!.·ka 7. o godz. 10.
należy

• żywica moeznlkowo·melamlnowa,

mocz:nlltowo.ntelaminowych.
utwardzacze na zimno l

gorłjco ,

z:większając• wylr.zymało!.t

spoiny,
emlsJ• formaldehydl.l

ReallzuJamy zamó~ien;a hurtowo
a także obstugujemy indywfduarnych odbiorców.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OOU>SZI!NtA -

IlTilONA lV

REKLAM'!'

lE
i=

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY &.\UOMSKIEGO -a tlniłllZ paid1i~ka 1111 roku

r..t.~je .tę

do publkznrj "ładontO;.cł,
~~ 1'0je" .... radom!>ld xami~ru W)'d..c d«pję 0 U.\taleniu lokali7at-jł in•·e'łf)ł'ji w ,prawie budowy t~lrfoninnej linił lu bolo\\ ej 'wiatłO\\odO\\ej. rebcji Z•elcti - Radom. Trłtn pro.,ekWwanf'. j linii.Jtr'Zebic~a ~ru~ miejsc~
w•i: 7wol~n. !\1o<itkt, J~uf11w, f!artohl~Pj,. Tnc~"' ~rrdni. Ta•IW, Borki. lla•iu.. Tvnict'l. ftor:H:7. Klono\\.i«, Ku-

U W A G Al

rt"k, Kuimi~~ówk.a. Bogu.!ła"ice, ~taNA A.TR.\KC:~;,n~~~~~WESTROWY
kUw i \lakow1ec.
po MORZU BAt.TYCKlM
Osoby zalnte~w~ne. mogq UłP_OZna~
;, uwijaniem do port6w
si~ t z.amicrzcn1amt mwestycyJ~Yr~u
Tallinn, Leniograd, Uebinki.
oru .~ł~ić ewentu~lne . za. .drzez.en~a
Termin: 2:7 .XD.90 - 4.l.tl r.
l
~·maski w odP?wwdnun Urzędzte III>
C&"'iY od 2.096.500 -d do !.8!2.500 d
Gmmy.lub Urz~Zie ~ojcwódzkim w
:
piw kouty transportu do ize S"i.noujśda
R'ldOml.u,, ul. 2e;omsktego 5l, P: 3 ~ 9
• SPB.ZEDAZ miejsc tylko do lO.XLlłiO r.
''' t~rmm1e 1ł dm~ daty uku..ama 81 C ~
BTURO POORÓ2.Y ,..J\RL'\fA"
nlniejttego ogło:nerua.
;;:
Zi-iOł RADOM, ul. SZEWSKA 13

E

l .......... ~...".~".., • •• • ••••• •••••• ..,...., '• • •• •••••••••••• ••

~

P'RZfUSIĘ'GlORSTWO Z.-\OP.'\TRZESIA LECZNICTWA

;!

:~

OFERUJE DO

J;
,.

sPRZEDAZY

~

-

= =
-

~

;;

I }t.Y, ST!UYKAWKI jednoruowego utylku
t.,LĄTERIALY i URZĄDZI=;!\ lA STOMATOLOGICZNE
v,;ertarki turbmowe, unity
SPRZĘT REHABILITACYJNY dla inwalidów
SZKŁO LABORATORYJNE
SPECJALISTYCZNĄ APARATURĘ
BJELIZNF;. ODZIF.Z dla pacjentów i personelu
~~~-,_.. I:'iNE NIEZBT~D~E WYROBY.
~ASZE CENY SĄ KONKURENCYJNEW

~

&a.&t.A& ...... Jr, ........ A.ł..il.łoA.&Lt.A.a.&A.&A . . . &#.A& . .& .......................&.&......&&..._..._...........

SZYDŁOWCU

POSZUKUJE KANDYDATA
na stanowisko PREZESA ZARZ4DU
rrereu ... ane warunlcl, ktUryn1 powinien od.powiadat kandydat:
- wyk:ontalcenic w~e
- :;.taż. prQ(·y powyżej 10 lat, w tym 5 lat on stanowisku samodrielskład.mid

•

~

Juventur ~
JUWCNTUR .. w

~
It4domiu ~

~ ~~~:t~ZO~Az~;i~u~ł~ "z.Ltl - cena: 521.tll ~
~ BUOAPESZT - Zt.XU.tO--Z.Lł\eaa ok. IH.OOO ~
~ DEBRECZY'N _ zs.XII.H- 3.Lil
~
_cena 595.000
~ TATA_ Zt.XlLIO _ z.LII -cena ok. 681.000
~ Zape"'-'lliamy:
.
transport autokarem, :r.akwatcrowame, wy~
tywtenie, bat sylwestrowy, program Lu~
rystyC'ZJly
~
Pn:yjdi zapo1naj się s ofertą. na pewno znaj-

~
~
~

i"

~

~ d.Uen coś dla siebie..
~ ZAPRASZA.\łYI

,,Juventut"" BTM SA. O/Woj. Bad4Nn

~

%6-łOO RADOM, uL STRUGA 7A

~

~
~
~
~

~

~
~

~

tel. %7~19, !78-31, teleks H7H2. fax !1831 ~

~~~~~~~"'*'~~,~~~~~~~"'*''~~~~~~~,~~'~"~'~
l liliilWI li li i IIII III i

11

li iiiWWililli 0 IIII 1

BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ
ODDZIAł. WOJEWODZKI
w RADOMIU, aL tEROllSKI.EGO 38/40

RAUA NAD".lORCZA
5?;\.'0t.OWlECKIEJ SP0LDZIELNl MlESZKA...~IOWEJ

Termin

ł.

i

.,_ 't'R ·\SZA.MY DO ZAKUPOW
OZJAt. HANDLOWY PZL ,.CEZAL.. , u.l. MALCZEWSKIEGO liA.
telefon 28&-32
SKLEP BRAN20WY l"ZL .,CEZ;I.L", ul. SWIERCZEWSKIEGO 71
tde[on 31·09·17.

w

~

UCZESTI'HCZ ...C

~

~
~

~

=
~ ;:.c;."r:,.~\7"
~ ~ SYLWESTROWYCfl

l\'YSOK.IEJ J.-\.KO~Cl A'IESTOW.-\SE WYROBY
i SPKZĘT i\olEDYCZ.'lY krajowy i t importu:

~

3

.
ł:-.~~~~'~'~'"'*-~~~~~~'~'~~,,~~,~~~~~~~~~,~~'"*

L~: z:~~~~=~~:~!:~~,~~!::::!!·.~
~
~ ROK lHl POWITAJ

,,CEZAL"
R.\00,1, ul. 1\t.\LCZEWSKIFGO 18A

::

:

' 'i

l

ofert w dągu 14 dni od dM.y ukatania się ogłosze

nia w pra_qe.

upnejm.ie in!ormuje, ie:
OD 15 PAZDZIERNIKA 1'90 ROKU
I•KOPONUJEMY następujące
OPROCENTOWANIE
WKLAOOW OSZCZĘONOSCIOWYCU
(w 1tosunku rocznym):
3-miesięczne 38 proc:.
S-miesięczne 4! proc::.
- 12-miesięune - 44 proc.
- !4-miesl~tne - 45 proc:.

UWAGA!
tylko nan bank kapitali~uje wkłady w
okresach kwartalnych
a w przypadku likwidacji wkładu termił1o
weco płacimy odsetki w wysokoki oprocentowania wkładów płatnych n• kaide

+
+

Zgło Tt:Ria łYtleiy kierować pod adresem:
R1.da Nadtorcza Szydłowie-ckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
26-500 SZYDł.OWIEC, ul KOLEJOWA 9.

., ~-.tn('~3 s-ię prawo nicskorzystania z oferty bez podania przyczyny.

żądanie

-

+z
PUH .,STARSAT"
RADOM,
uL U Czer"'·ca 21,
lei. !61-15. lel!'ka

ł'JSit

CZYNNE w GODZ. 9-U
{bkie 110boł1).
OFEKU.Jł:

WJ'IIOkld

kla11

tytuły duiej kwoty lok•ły, tj. od Zl mln
dotyeh wzwyi istnieje mołUwoić po•wyinenia oprocentowania.

DO KORZYSTANIA z NASZYCH

USŁUG.

.........., ............................... .
PRZEDSIĘBIO:;;~•-.n•...,..,.,~•~.
GUDOWNlCTWA KOMUNALNEGO
w RADOMIU, ul. LIMANOWSKIEGO 134
POSII\OA DO SPKZEDA'ZY

ZESTAwY TV-SAT

na ..łełiłf' AST&A J l 11,

,
Sil

Z ACHĘCAMY P~STWA

po cenach konkurencyjnych:

. RURY BETONOWE o iredn. !08, 400. 509
t INNE WYROBY BETONOWF..
lnforutKii ucltieb dU~o~ł zaopatrzenia i tbył.u
teł. !!!·9C, teł. 281-51. wewn. 2:11.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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NUMER !52

Sł.OWO

LUDU

F ilm

Stallone

Tuk sobie
am 30 Jat, z zawodu jestem
bdonWz:cm-zbrojanem, pracuJę w
Kombinade
BudowniCI'Na
Mlen;kan1oweco. Do komblnntu pnyuedlem w roku
1978. u.ru po altOI\cz.eniu
Rkoly zasadniczej. llrakowalo
wtedy ludU w Fabryce Domów, a zakład dawał
łeakę mlesr.kanloWJt z wpła
conym! aledmloma tys.lqcaml, wl.:e. aię zgodtlłem. Naalępne aledem tyal~y Wpła
ciłem ju.t s własnej k.leuenl,
a potem JY&tem:atye.znle uzupelnlalem kaląf.eezJu::.
Otenllem sle w roku 1984.
W tym umym roku urodził
się syn Karol, rok
pófnłej
Sebastian, w 88 eórkn MagdL
Zaraz po ś lubie zamlen.kaU~my u moJeJ matki, ale u
niej w
dwóch
pokojaCh
mleukaJ<t brat, •lo.stra s -m:1em l dwójką dz.!ecl. Po mlcłiąeu pneprowad:tiUłmy
su:
do tełclowej, dO jed~a:o pokowym-

mlenkanle przy Zolnleny R.ldzJeckich . .,Mlelz.!;an!e" to ladnie brZmi. w
n«Z)"wislokl była to przybudówka, w ktbrej wlnścl
delka trzymała C'tłłY l pu5tak1, motna tei bylo tnalrit poniemlee.lrle hełmy. A
na 1trycbu znajdawni lię stoa
starych papierów. Pamlętam,
było Bote Narodzenle
1984
roku, na dworu mróz, wlc:e.
hap3Ułcm w piecu. O plcrwnej w ni:K:Y obudził nas dym.
PonJa iSkra z k omina, pePif'ry na strychu zaj('ły się
ognll!m l tak pozostaliłmy
bez dnchu nad głową.

Wldclwic to jestclmy bel:
lU:lS na mienkanJe. Pr:.ed kilkoma laty ZS?.fP stawlal palronaekl blok Na Stoku, ebclalem t ja pnyłąe.zyć 1ię: do
tej budowy, bo naleialem
do ZSMP, ale
powfedz.;ano
mt, te Jak mam 111 e.rupę lawalldtk~ to nie mog~. Skoro tak, to mofe renta m1 się
naleł.y? Poszedłt-m
do pani
doktor 1 dow!edz.i3lem 1\ę, 1e
Jutero psychicznie chory, ponJewat mam cttlnMć ata:r~ć
się o rentę Mrowotną. Więc
s tą In g rupą inwalldzk:l,
przyznaną mi pnez komltję

k"--

ju z

kuchnią,

p6tn~cJ

jęll~ my

~
n

j

rl

Niech pan zobaczy ten pUk
papierów, to tylko cu,:ść.
Gdzie Ja nJe pilalem l gdzie
bylcm. W Ur~e

ia nie

Miejskim, w KBM, w SpóJdt.lelnl ,.Domator" l .,Sionee.xko". Tra!ilem nawet do Biura POielJko-Secatoraklego l
tam jedna pani powiedzjaJa
mi, te po co tyle d:zled robUem, jalc nie mam mh:szka~a Komu.na dawala, a onJ
nie mu-., tyte l,łJiy-tr~mt.

Thraz mlenkamy w e.xwUrlu: w jednym wynaj-:tym pokoju, u.m pan widzi, Jak tu
jut: rasu nie ma, ubikacji
nie m1, woda vo studni.
Wczoraj prz:yn.!01lem s budowy .,kozt:;:"', to przynajmniej
ddee.l nie marz.rua. I tak lObie tyjtmy, pronę pana.
WŁADYS LAWA MI CHALSKIEGO 1 KJeleckle•o Klubu
Bto-•dorunych WJałuch&l

GRZt:CiORZ 1\:0ZUlA

w Kleleacb wu06la IJ...
Uotn:e (-).
telnołć

Siadem na;zych publi kacji
nJm. ct:ólliiko..-ym .,bełkotem
tntelektYa:n,.m··. Rada Miejska
pqdjcla· Jvi w sk-rp:1łu uchwal~
o lpowodowanle POA.1lrOwad.zeala taklej re1l."izjl w MPK.
l'an S. radz1 n&łll m.In. wy-

najmowanie poj.8ul~· na w~
la. .,7tleuki L poci'Ub:r. lł1e
1e

lnY to

T'Obłm7.

loiPKt~IT)Iiko..t.e...Da
eał_,.,ll.wie<:ic"'~~<·.l-:t.a

no.bia!oł
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KadMlaw - ioklut Re
Ku•kawald
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Młodzi zapaśnicy Orła
(Radoml•kl. 43 kJ two woj
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~~ J~~~ll.ł~n~~:!~~
.edl:ett:
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..
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Ullau

ł.

Jut po r • T.VITI na}mWSi upaśnky Całe&:o kraju apolkali
d~ no uwod~b o memerla l Wla d7sława
llłuia ~uaora
.( propaltlora tej d.zledzlny sportu na aasz.ym.
Leranl.,
Do
Wiconbky, bo tem w tym roku rozarywano \mpnJL~ t.je('balo
p(l(lld 180 :u ..·Qclnfk6w z 11 klubów. ftUe.J.Umy więc pn.ktyanle
?f'łny prztcl'd up<ec:u t.toj dncl.l-iny -'P<•rtu.

Danbo lklbne aa millach
pnC'ZJI\111
at~bie
Joapod:a.ne

turoleju uwodnt.:oy Orla _ kt6-

ny z.wy.c;ctyll w klea:rłlkae:tt
z dorobkiem ;o
pkt.
W7JH:edująe:
Orlęla
Łuków - a pili oraz \\I~Jknłar:r.a t;ary 60 pkt. N.....ttpochłeow!Mlle
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łll)iiJII
lit laid·~
m~odd za-painłcoy
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podau

tun!.lc~

we) rywaEzacji, a cor~~oc:o cło·
l)łi.JOWIIDO ole tylko a:ospoda-ny, JndywidualnJ. r. naeuth
Ul•i'OdlloQ[6w najlri('C4'J ~hwal :t'-breli Daaltl Ne•'llk z
Orla oraz r.:~tal Dłdlkat•r,kl l
br&ele URana-.Je
z RAdoml!t.ka.
oto najlepsi w po!łi'C'l:t'lf61-

Gota~

(Oru-ł) 5. lttarluaz WKbowkt
<R•doml:akl. 51 k i Jaroslaw Tr.U•• (P!oll'('(lvia), S.
Orupn Z;6łko rQI"Di!ł). 55
ki - ADłrzeJ
Temasn-kl
(Wililoka). ł. Tomaa: Kan:·
man:rk (OrteU. ISO
Kt Kn7nlał Drft•ek (\VlMI::n\an
%ary)_ 'l.
l»rruss Tokarltki
(Radomlakl 65 kiC Grz~e-o
_..,. Walacbllwskt (Odda). 5.
Marlun Kttylk.,w~ki {Rado·
łlllak}. 6. Robert Kui(h.IP cOnel)
70 kiC - lrC'D r"-!.E \'oęcra ..·słll
(Wł6kol.;n L6di\.
!1. Rd.:!.l
Kah:ta (Ornll !IJ ki - Tomuz Ucjda (Motor Lubaw•l.
:!. Lulr.e~ Fart>lł fOrul)
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