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Kazimierz Grabek o oskarżeniu prokuratury

wokół

wyrwali m u teczkę. "L pieni~. Pocńodowny zmarł t powodu odni esionych

. M ein Kam.pf" jest nadał poszukiwana w radomskich ksi~aar

To sąd kapturowy
pod dyktando władz
Grabb z Głuchowa. Obwlałaslę 10

o rwusr.enle pnepbów IUliWJ o
ochronłdrodowbb z l980 roku. W

sprawie trj wypowltilzlal

5ię

sam

Zlllotei'HCIWIUIJ'.

pod dyktan d o woj ewódzkich decydenlÓw. Prokuratum Rejonowa
w G rójcu pruciet, pomimo z lo-

tonych przeze mnie ekspen yz i
dowodów, niemięła ich pod uwagę:.

,.Uprzejmie informu~, te dzia·
lania młodej pani prokurator z
Prokuratury Rejonowej w Grójcu
spowodowane wstały naciskiem

otób ~muj4C)'cb kierownicze
stanowiska w województwie.
Traktuj~ je jato akt zemsty za to,

te decy$ wojewody o WSI.rZyt'na·

Próbuje, bez merytorycznych

dowodów, wytoczyć proces. a jedynym świadkiem miałby b)'Ć w
nim Witold Rak, do niedawna
przewodniCZ\CY Rady Miejskiej w
Grójcu. Oskarknie mnie jest takim samym czynem. jak oskade-

nie

kierowcy, który z racji wyko-

nywania zawodu

mote

w Wdej

•

do
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Poinformowałon,tebank PKOza.

wiesil równlet do li marca podąa
waoie kroków 14dowyc.h w ltOMmku
do spóldDelni, które zalep.ilj z opł1ta·
mi odsetetodkredyt6w. Bankn•licey
odsetki u l t ..... rtal br. dOllitro w

kwietniu.

schodzi do podziemia
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9 mln D. Nic dz:hrneto, te IPf'llwa
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do powołania komlteeU ~eb
kiqo ~il :uwodowe&O
,.KiniPolskie".
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PKO zawiesza naliczanie odsetek
od kredytów mieszkaniowych
Zawieszenie nalicu.ni.a do J l mar·
ca odJetek od kredytów mleukani~
wycb pobranych przez: apóldrlelnie w
PKO obiecal przedstawicielom ~

rządu

b\ICWCIDY unianr

~ontwie,

IWłiesurtiW)'!Ił..Goaejje,t&pncown.l

hro z Krosaa. "Wenet", Jqo szef
stwierdził, te dotycllczas nnpron-

du Rejonowego w Grójcu aktu osksrienła w sprawie Kazlmlena

~aympłaclt.S~M"'owolćinie

~.Apo l kwartalekootynuO'WII!

Śmierć za miliard
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mabudl\ieoc:zys:zaalnieśeleków-nie:
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.. dJT.K~-Qidaloaadny
i jeao lfUeb z.ut~pcbw, w aym lfównr

iMyeb krotówby

Smitrtelnie poltrzelony został we wtorek wie<::z.orem 'lt'łatciciel kantoru wymiany walut w Zcornlcu (woj. jclenio&órskie). Podczas napadu lkndziono
millard :dOI)'t:h.
Zabójstwa i rabunku dokonało dwóeh nieman)'dl. sprawców. Czterokrotnie

WojewódzkJcj o przekazania do &I-

ttawianet~tlab··~~.oJrił, i ~pniny~
Zwole:nluiSUwuUe-tam~flf·

musłmyzatemszubt

Rot. 1991 Dlnk·
NPFłC:Ikim QSkieM. ~ leż

M .....W"' w kilku mlut~~ch. ZrWe-

.SL" (dn. 20 bm.)

,.Budocbemu" m.in. WSI, dla którqo

JedDatnccilulosibfłluprywat)'·
uą.- twicnlzi ~ KoraorowKj-

W porównutiudoirrn)'dl~.

nb ~TerrrunatoB U" w radomskim
,.Bałtyku~ ma.mo słabej rret..eru;jl, zarobił tylko na tymkinieponad l2mln
:li, podc:zup!y _ApoUo--FiJm• nicclłe

ni u produkcji w zakładzie w Głu ·
chowie została a nulowana jako
pozbawiona podstaw prawnych.
Działania proturatury w stosunku
do mnie motna ok:reś~ jako tzw.

Cz91f016bode)dlienaernerytufł

l kwartał br. .r.apowi1da li~ oiezbyl
cieUwie..ZilN.iusaQirobót. tonormal·
ne. Ale dotycheruowi konuldlend

,.Budodlem•tw~true.

da>w.
nazywa się. Shlłuot V. Sah.
W Xidcac:h wprowaduruu ,.Ter·
minaton II" do ,.Romantiti" lowan:J· •
TADEUSZ WIĄCH

W poaledrlaikOWJAI wydaniu

bmilłlll1'klwymt.

half.

Teru~OWIDC .. IPrlwybiurow-

chwili spowodowa! wypadek. w
związku z tym precedense m propon uj~ by na podobnych zasa·
dach wy514pić przciwko wszysIkim utytkownikom rzek tj. dyrektorom zakładów i przedsi~·
biorstw, burmislnom miast i
amin oraz ro lnikom, a tak.te woje·
wodzie (jako aospodarzowi woje·
w6dztwa),poniewat w wi~kszości
przypadków odprowadzĄię ścieki
bez wst~ pnego nawet oczyszcza.
nia, czym przyczyniają si~ do nie·
odwracalnych zmian w przyrodzie.Je.teli..oczywiście, upominamy się. o sprawiedliwo§{: zgod114 z
obecnym duchem demokncji.
(woj)

niach. Sensacja, jaą wywołały
wydania środki muoweao
przekazu przyczyniła się. do
wzrostu jej popul arności. Nie UŚ·

'

wiadczy jednak kontrowenyjneao .dzieła• w .bdnej z tsl~pn'l.

ani u bukinistów na bazarze. Niewielki nakład rozszedł się! w ci4gu
dwóch dni. Ksi4tk~ sprzedawano
w p u nktach przy ul. 2eromstieao
Kusociństiego

23,

i

Uię!garniach

.Trampa•.
Jak poinformowal nu rzeczn ik:
prasowy Prolruratury Wojewódzkiej Płotr Flp.s, na te re n ie Rad~
m ia nie bę!dą prowadzone tadne
działania w tej sprawie. S ledztwo
bowiem prowadzi prok u ratura w
Kn:l6 nie, adzie mieści się: wydawnictwo. Gdyby jednak uchodziła
potneba pomocy prawnej, radomsk.ie orpna ści&ania udzielą
jej zainteresowanym.
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"S" podejmie

Prywatni

z rządem

przedsiębiorcy
krytykują

rozmowy
w Gd&Mku

Obraduj4Q

Ko~

~owaNSZZ,.Solidamo6ć"zawiesi
ła

wczdnlejsze postanowienie o nie-

do rozmów z f74dem
bez uwicsunil decytji o podwyUe
ceo enef)ii; poaotowiut.~kowe IK*I.Ulowiono jednak ul.f:zymlt.

Prosto z Wiejskiej

p~wani~o~

KomiJja posaoowiła pozytywnie

odpowicdzict na lisi premien1 la·
na Olsz.ewń.iego z propozyc;M, podj~
cil roz:mów,którycllprzcdmiotem byłyby problemy społeczne i aoapodar·
cze.

Powołany został zespół

neiOGia·

qjny, który m:zeaófowo sfonnuluje
propozycje ,.Solidamotci". Wstępnie
do neaoęjacyjneao pakietu poslall01Viooo wpisać takie spJllwy,jat: ekonomiczna ~podwyte t cen onetJii,restrut.turyZICjatomplc:ksue-

nergetyczneco, ~nalizacja wtycia
enef'lii, roorientiiGJa politytl ekonomiemej dla osign.irQa atywienia

SOSPDdart:zego i

zwięksl.enla wpły
wówbudtct()W}'(:h.działanilantyto

rupcyjoe.

Oecy7Ji w tpnlwie kontynuowania
rererendum 11.1 temat straJku jesr.cze
nieJKKtjęto.

Jes1 paradobem, te .wczesnogierkowski" oUes był ns,ikorzystniejszy dla prywalnej przedsi~
biorczośc~ bo potem nasl4Piło
trwąjące do dziś ,.migotanie świa

radykalne. Mówi Mutob. Wumuzek, rzecznik prasowy Regionu
św. ,.Solidarności" w Kielcach:
- Przekazane w prasie ogólnopolskiej infonnacje o rzekomym
rozłamie w K.omi$ji ~owej .,S"
pomi~y .,górą• a ,.dołem" uwa:tam za nieuzasadnione, świadczą
o tym zresztą wyniki glosowania.
Przewodniczący jeszcze nie wrócił z Warszawy, lecz. podczas poniedziałkowego posiedzenia Zarządu Regionu, poświ~conego
wypracowaniu naszego stanowiska, po przeanalizowaniu wypowiedzi przed$1wicieli 10 delega·
tur na terenie województwa- uznaliśmy, te strąjk Jeneralny jest
ostateczn~cią. Wrócimy do tej
sprawy w przypadku, gdy rozmowy z rządem nic nie wniosę.

m.et.eoia prywatnyeb

przedlię:bior

có•wzbudutetztyi}'Słc:mbantowyi

w Warszawie prezes elekt Klubu
Kapitału Po(skjego Janusz Qoś.
cimski.Dz.iennibnom przedstawiono apel środowiska biznesu,
skierowany do prezydenta, premiera i zwi4rl:ów zawodowych -o
umotliwi.enie prywatnym producenlOm i bandłowcom rzeczywistego udz.iału w inicjowaniu i opiniowaniu wszelkich decylji gospodarczych w Uliju.
Zdaniem pnedstawicitll klubu.
poprzednie dwa rądy nie Korzystaty
z takich motliwold, a w oaóle to ,.ra·

ze spoieaeństwem kwestii no"')'Cb
podali6w, c:zy teł. nikłe pnnotowanie ekonomiczne obccllych decyden-

neralnym. Do uj~ tat.iego sta·
nowiska zobowi~ują przede
wszystkim stanowiska komisji zaldadowych. W ~wiadczeniu prezydium Zanądu Regionu a.ytamy: ,.it związkowcy domagają si~
nie zawieszenia,. lecz odwołania
podwytek cen nośników energ.i~
bez wzgl~du na wyniki ewentualnych rozmów z f"l4dem•.

wymiany infonnaQi, brak tonaultac;ji

oów.

Jestdlll)' za rar;:ional04 touttu~
~-oiwiadaytKnyszlof'Ru
ci6skizKlubuiCapitału
Je bez udziału niej płatnych kooli·

Polstieao-•·

dentów. Ocu:tujemy tet, aby policjaJ
UOP.u,i(iyliC!nietyl.toinwililiiC.i4llllsuaoirodowisb.,lcc:zr6wnidocbro114 - dodał. W opinii biznesmenów
,.bii4Cilna alarm'" jestsprawa prywatyzacji PrudsiC!bior.stw po zanitoncj
wycenieml,j•tku.

Solidarność

z głodującymi
Ponad tys4c pnedsawicieli zakla·
orpnizacji zwi4zt_owycb.
UU:SZon}'Cb w0JYLZ21 bm.mat~ife;,
cłowych

towałoJOiidamoić

zpodlij_.eyml włó

kniarzami prad budynkiem przychodni lekarskiej ZPD "Marto• w Łodzi.

&kierowali petfGK
do rqdu - informlli11 w niej o natUli.·
j.,ei f'ali nie:udowolenia spotecmeao
Manifest~IICY

~ródz.ałO&praoowni12ychŁodzi,po

ałę;bi~4(:Cj

siC! recesji, masowym be%roboeiu, sytuacji wtó.tniarsticb rodzin, t:tón1 doprowadziła do Slrajku
głodoweao.J:lomapj'l liC! podjęda

rządem?Podczasdyskusji wyłoni
łysi~ dwa stanowiska- uaodowe i

lakojeden z.przykłldówpoda.oo u-

qz.etwuje. Sprzyja to po1mawaniu
np.kolejn)'Cbaf"etalkobolowyc:b.Zas-

teł",odl.i.elonego do:ł.ółtego- powiedział na konferencji prasowej

Komentarze
Głównym tematem wtorkowego nadzwyczajnego posiedzenia
Komisji KnJowej ,.So lidam~ci·
było ustalenie takryki zwi~
wobec utrzymania w mocy rządo
wej dec~i o podwytce cen energii. Co b~dzie rozsądniejsze:
strąjk generalny a.y wstrzymanie
si~ od lakiego drast.yczneao kroku
i natychmiastowe negocjacje z

tui posłębiły kryzys państwa".
su. wy celne, którydl nitt w c.toki nie

w

Pełniący

obowi4z.ki przewodMKR .Ziemia Radomska• WaldeiilU Banmowskl,
powiedział nam:
- Rounowy z kierownictwem
rządu nalety prowadzi!, ale nie
mogą one unieniać ani zasadnOIŚ
ci naszego protestu, ani jeao wanicząceso

ruoków.Osobiścieuwatam,itKK

winna przestrzegać i uwzglę:dniać
stanowiska regionów. W sytuacji,
w jakiej znsjduje się polska gospodarka - nie powinniśmy opowiadać si~ za strąjkiem, nie motnająt
r:zyć.Aie trzeba s~ i do tego uciec,
gdy nasze sprawy są lekcewatone.
Chcemy przede wszystkim, aby
rząd przestrzegaJ ustawy o związ
kach zawodowych. Nas nie obchodz~ który to rząd ,.wsadził
podwyt.t:i do szuflady", a kor:nu
przys:zlo je zastosować. Skoro KK

NUMER 19

nalychmiiSlOwych rozm6w u W!ll)'Sł.ti
mi cenlnlami z:wii!Zkowymi.
(PAP)

Cuda niewidy
Dziwne rzeczy

IIMd••wyata~Jtwłer

~..t..:Rz.ąd Jana Olszewskie-

go nie jest rządem ,.przełomu" i
,.nadziei" lecz rządem ,.ostatniej
szansy". Dlatego udzielamy mu
poparcia w działaniach, które
zmierzać bę:dą do poprawy sytua·
cji ludzi pracy. Cofniemy je natomiast, jeśli będzie kontynuował
zgubną polityk~ ,.grubej kreski" i
,.kontynuacji•. Oczekujemy, te
premier wraz ze swoimi ministrami Oyk.ą i Macierewiczem szybko
wdrożą skutea.ny system ścigania

cz.a.

niu jut go nie było.

Co si~ stało? Po prostu dwóch
posłów z ZChN wycofało swoje
podpisy, z.abraklo wi~ dwóch do
wymaa.anej piętnastli RTV coś
nie ma szcześcia do parlamentu.
Prace nad ustawą trwają blisko
dwa lata.
Sejm usta~ uchwalił, nomen
omen- 13 września 1991 , ale był
to dokument okaleczony, zs,jmu·
jący si~ jedynie wycinkiem sprawy: motli~ci'l tworzenia prywatnych stacji telewizyjnych i radiowych. ~m nie u'fr'Z&I~ił
wówczas poprawek Senatu, nie
przyjąl td propozycji odrzucenia
ustawy. Wmczyl go w tym prezydent. mówiąc: weto. Tak wi~ ostatni akt. prawny przyj~ty przez
Sejm ,.kontraktowy"' został zakwestionowany przez &low~ pańs
twajako ,.niekompletny i niespójny".l trudnosi~ztym nie zgodzić.
Grupa 15 posłów z obecnej kadencji postanowiła pospiCSZ)'Ć si~
i co tu duto mówić - wrócić do
pierwszego poselstieao projektu
czyli .,wersji Bieleckiego-Mer.t.Ja•
z pewnymi uzupclnieniami. Zanosiłosi~ na to, te Komisja Kultu·
ry i Środków Przelr.aru zarekomenduje Sejmowi ów poselski
projekt, przynoszący nowy lad w
etene. Tymczasem nici. Widocznie d~ posłowie z ZChN nie
chcieli si~ narazł: rądowi, który
dwa dni temu zapowiedzial wnic·
sienie w ciągu miesi4CB J2.4dowcgo projektu ustawy o RTV.
l tak. w Sejmie dzieją się cuda
niewidy. Był projekt- nie ma projektu.

Jesteśmy za rządem,
Gru,. roboca l1ldoautl-fj ,,SoliUr-

dzieją si~

sem na Wiejskiej. Jeszcze rano w
środ~ był poselski projekt ustawy
o radiofonii l telewizj~ a po polud-

ale. ••

afer gospodarczych. Sprzeciwia·
my się spirali podwytek godz.ą
cych w nł,iliczniejsze i DĄi!labsze
ekonomicznie warstwy ludności
KonfiSkata miliardowych i milionowych fon.un powstałych w wyniku zawłaszczenia mienia państ
wowego na drodze pogwałcenia
prawa skuteczniej pokryje deficyt
niż nieludzkie podwytt.i.
Oświadczenie z datą 22.1.1992 r.
podpisali Wiesław Kaśaden, Madej 1\-Wictl, JerQ' Mklu.1ak l FAwudSIIIJL
(as)

Kolejny cud zdanył si~ z ... !arówką w roli głównej. Podczu posiedzenia Komisji Spraw Wewn~tnnych, na którym min. Macierewicz roztoczył przed posłami iś
cie apokaliptyczną wi7j~ naszeao
bezpieczeństwa (rośnie liczba
przest~pstw, nasze granice na
wschodzie nic są szczelne, nie ma
pieniędzydla policji), raptem ~k
latarówb. Kawałki szkła posypały si~ na gtow~ minislra, Jr.tóry ów
"!arówk.owy zamach oa swo;.. oso~ zniósł ze stoickim spokojem.
Nie z panem Antonim takie numery,jest uodporniony na odłam
kis:z.kła.

Posłowie interesujący si~ ujawnianiem tea.ek konfidentów i
współpracowników SB (o czym
minister mówił na swojej pierwszej konferencji prasowej) usły
szeli: to parlament zdecyduje, czy
co i jak ujawnilć . Tak to jest kiedy
ministerjest posłem.
Do kolejnego cudu doszło nad
pUSl.\ kasą państwa. Posłowie doskrobali si~ do nie wykorzystanej
lokaty fundacji na rzecz. nauki
polskiej (500,000 mln). Postanowili wi~c (w przygotowanym projekcie rezolucji Sejmu) zasugerowttl; rządowi, by oweao zakamuflowanego zaskórniaka przeznaa.yl m.in. 4la etatnt• ollkolotfł"
Klek:ach., dla Agencji Rynku Rolnego, na zaopatrzenie wsi w wod~.
ochronę; zdrowia, oświatę; i wy·
chowanie.
Jut bez cudów: dziś czyli w
czwartek o sodz:. 8 (przed rozpo~em obrad Sejmu) zapowiedziana jest na W.ejskiej pilr.iet.a
ZNP. W ten spo!6b nauczyciele
bę:dą protestować pncciw niskim
płacom.

RYSZARDA IAlJMlERSKA

Polska premiera
.,golfa" III
-samochodu
roku 1992
Pietwsz.e ,.Yol.tswa&enY JOI!y",
które ostoswno samochodami toku
1992,powinnypojaW"CsiC!WJprudaty
w Pot.oe w połowie luteso br.
Polst.a. po Niemczecb i Austrii.jest
trzec:lm~em,gdzie~sptzeda.

wane .aołfy m•. Cena ntJtańszeto
"aolfa" l-drzwiowego z silnikiem o
pojemnołci 1,4litta, mbcy 61 KM wy-

niesie WIU. z cłem i podaltiem ot. 170
mln

u.

podjęła wa.eśniej uchwal~ nr204,
Zarząd

Regionu radomskiej
,.S" opowiada si~ za strąjt.iem ge-

teraz nie ma podstaw do jej pod-

wstania.

Prosto z ulicy

Wiara, nadzieja i milość
.,SOI/domoił",

kt6RJ kolt',jnt dwo
miftlzy kowodto wła

one l tok 11le zfliwnoK'aiq kont6w ...,.,.
IWirtQII/Otntfi//,dtp/t:jMHf}l//mpiJnU

dzylmtotspołtatristwtl,n/fioktJwolr

gazu. Oflom tokDmoU/TyłlłltmlfD nq-

fOllit wltJ.Jnt',j dobyło przytomffY rtłcuj
U oto półtorabilJonową
Ibluff w 11udttdt pari.ttwo maina, kz

duwł...

f%4~ wędfnfły

o~g~~mmt.

podnonenlocrnmtlfll,zoctr1»1'Gl~
dnorazawqaarozłcdo,.q nattzyi'O(Y,

11cladlcq obywatt/l. Z prwttgO dzialonlamottmO(YalltgO_"nło,UJd)>bylO

mlnproC14)qqdr Pvlak6w ud!dalo sit
po ?S (YS. zł toslcarbpait.Jtwo
wzbogaci/by 11~ doldad11ita I,S bln :1,
lr1M gtbid wypoi'O'IIIQ./y mln. MUiqgo-

złatyć

wi.

1}/ko, a;y ludzie zedu:x, oddtJi: tt
.IWO)qdzio/kf, orzqd}qprzyjqł1J>ru..
ddogłoszqjqcpt;Hiwytki mówiła sir, łt

J0 W 0
.-...rwll

S

Cót wi~ pozost.ąie? Wiara, te
Olszewskiego będzie myślał
równie niekonwencjonalnie jak
,.Solidarność•, nadzieja, te w ogóle ~dzie myślał samodzielnie zamiast realizować myśli rządu Bielcekiego oraz (nieodwzajemniona) mBośt! narodu do władzy, która wrewantunie lupnie go z taką
silą, jak łupała dotychczas.
rząd

Niemieckie autostrady znowu
niebezpieczne dla Polaków
Autostrady
wschodnionie·
m.ieckie w okolicach Berlina znowu stają si~ niebezpieczne dla Polaków. Ofiarami kolejnego napadu stało si~ trzech naszych rodaków udających si~ samochodem
do Niemiec.
Do napadu doszło podczas
pnymusoweao postoju spowodowanego awarią sarnocbodu w
pewn,-m oddaleniu od autostra"dy
Frankfurt n. Odrą- Berlin na drodze prowadzącej do miejscowOIŚci,.
Storkow. ~eden z trzech pasaterów sarnocbodu miał :znajomego
w pobliskim Fuerstenwalde, do
którego udał się po pomoc. Pozos-

t.ali dWlij zostali na miejscu i zas·
n~li. Obudzi! ich nagły przyjazd
jałieg~ samochodu, z którego
wysiadlopię;ciu bandytÓw. Napastnicy drewnianymi palami całko

wicie zdemolowali ich pojazd. Do
nich samych nie zdątyli si~ dobrze dobnliĆ, spłoszył ich bowiem
powrót trzeciego kolegi ze znajomym. Jednemu odbilijednak nerk~ i podbili oko. Poszkodowanym
udzielił pomocy wydział konsularny przedstawicielstwa ambasady RPw Berlinie. Policja niemiecka wszczęła śledztwo, jak do tej
pory bezowocne.
Pracownicy wydziału konsulat-

Redaguje kolegium Krzysztof FALKIE'WICZ- redaktor naczelny (tel -424-80), Andrzej ZALUCKI (tal -459-19), ZbignieW NOSAL
(lei 447-25) - zasttpey red naczetneQO, Grzegorz SCiwiAASKI- sekretarz redakcli (tal -459-19), Jolanta MAJECKA., Cezary
~
JAS'TRZĘBSKI, Jerzy KOZERA, Marek MACtĄGOWSKl Adres redakcji 25-953 Kielce 12, akrytka pocztowa 171, ul Tar~ 18,
fax469~9. Publicy$cl: tel. 472-51, 501-83, dział infonnacji 4-43---45, 472-55,422-63, aportu 526-36, dz.lalląCZTIO&Ci z czytelnikal]11489-91. BILROOGŁOSZEN: 448-58. REDAKCJA W RADOMIU: 26-600 Radom, ut. teromakiego 65, tel. 237-38, 290-64. taerownlk oddz!ału - Marek
OlESZCZUK.
Wydawca: EXBUD-13 .Wydawnictwo" ap. z o.o., Kktloe, ut. Targowa 18. Druk: EXBU0-17 ap. z o.o., Kielce, ut. GOrna 21.

nego ZWJÓcili uwag~ na bardzo
niepokojący aspekt tej sprawy. 0ko!ic:z.ności napadu wskazują mianowicie na to, te wyspecjalizowane w napaściach na naszych obywateli bandy prawdopodobnie u·
Lworzyły coś w rodzaju lotnych
brygad, patrolujących podbetlifls·
t.ie autostrady w poszukiwaniu
Polaków. Poza tym mote to b)t
J)OCZ4tek nowej fali lakich napaś
ci. Pracownicy wydziału konsularnego po raz kolejny z naciskiem
odracWiją rodakom nocne podró·
towanie po wschodnioniemieclricbautostntdach.
(PAP)

Redaktor wydania
AndrzejZałuckł

Redaktor depeszowy
Marek Maciągowskl
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Rocznice do świętowania
Wojewoda radomW. Ju

RtJ·

a:al. .spotiałsi9zprzedstawiciela

mi orpniucji kombatanckich
działąi4C)'cb w wojeWdztwie. W
spotb.niu brali r6wniet udział
przedstawiciele WOJska Polskiego
oraz. wladz samo~dowych,
Omawiano Ul&&dnienia zwią
zane z orpnizowaniem świąt
pa:Ostwowyeboruokolicznokiowycb uroczystości. Włt6d świ111

obchodzooycb z udzialem woj sb
i Orpniu,G.Ji kombatanckich znaluty si9 m.In. 3 Maja- rocznica
uchwaleniaKonstytucji 1791 r.., 15
sierpnia - Dzień ZOtnierza, l
września rocznica wybuchu U
wojny światowej, 17 września rocznica agre~i sowieckiej. 11 listopada- Świ~to Niepodleg.loścl.
(mol)

Szydłowiec

Śmieci pod nadzorem
FOLautor

Grójec

Od kilku miesi.~y runtcjonlije
w Szydłowcu komunalne wysypisko śmieci. Pot1.4dne, z prawdziwego zdaneniL Burmistrz
Włodzimierz

Nowy i stary szpital
Grójecki oddriał ZOZ ma najwię:kszy w województwie zasię: g
oddziaływania. W tym rejonie
mieszka ok.. t20tys. ludzi-wWarcc, Błotnicy, na trasie do Radomia
at po Pilicę:. Do arójecltiego szpitaJaprzypW.ny jest taltie Tarczyn
z woj. WII.J"'SUWSkieao. Szpital,
drugi co do wie lkołci po ra·
domsklm, ma pełnt obsadę: specjalistyCZJl.ll. brakujejedynie radiolosów i ancst.czjolosów. Warunki.
byłyby w usadzie nie nt.~gonze,
adybywytwaterowalo~posoc.o-

wic ratunkowe. Mote to naSLIIiPić
ju1 wkrótce, gdyt po sąsiedzku remontowanesą dwa budynki stare·
go szpitala. Do jednego z nich
przeniesione zoStaną równi et
przychodnic specjalistycmc. Za·
nim w 19S9r. wybudowanonowoczesny,jalt:. na ówczesne warunki,
gmach. korzystano z. tego, który
znów wraca do luk. Był on wz.niesiooy z p~tniędzy stanowiących
rundację:Piotn.SblJi, który prze...
kazał na ten cel okoliczne ~łjtki.
TeruRMsfinansowała remont

- Na razie nasz Rp itaJ nic jest.
zatłoczony - mówi zastę:pca dy·
rektora. ZOZ lir Ouuta Tult.- Jedynie w Oddziale Wcwnę:trzoym
Lrzcba było umieścić . dostawki".
Ogółem dyrponujcmy 371 łótka
mi i w nicktórych oddziałach ,.obłotenic" wynosi około 50 proc.
Pomimo wazystko Jednak czekamy "" udostę:pnienic budynł.ów
po remoncie - tam takie przeniesiona 'ZOStanie administracja.

Kurzę:pa

teraz pnezwyciętyć
skłonnałć niektórych

chciałby

natural~

wldcicieli
prywatnych posesji do zostawiania śmieci w okolicznych lasach 1
z.aroślach. Rnda Miejska wielokrotnie zobowiązywała, odpowiednimi uchwałami ,.podmioty
prawne i fizyczne" do właściwego
gromadzenia i deponowania od·
padów. Niestety, realizacja nakazów prz.ebiega opornie.
Władze miasta postanowiły w
tym roku ostro egzckwowat pos-

tanowie.nia w tym wzalę:dzic. Na
terenie Wdej pose~i musi zn.e.j-pojemni..lt: na śmieci. a
włdc1cicl obowl4Z&JlY ~c do
pos!adaniaumowyowywózodpadów. Zdecydowano się: nawet na
zakup pewnej liczby pojemników
i wydziertawicnic ich właścieie-
lomdomków.
W Za~dzie Miasta myślą o
powołaniu straty miejsJc.iej. Ponicwat policJa jakoś nicchę:tnic,
zdaniem burmistrza, zajmuje sit;
wykroczeniami, mote właśnie
st.rat miejska bę:dzie pilnował, by
śmieci trafiały na wysypisko.
dowć się:

(oolb)

<-dl

Dyżurposła
Posd SW LESZEK BWY,
wraz z dziAłaczami SdRP w Przysusze zapru:za 25 bm. (sobota)""
spotkania: o aodL 12.30 z działa·
czarni aospodarczymi - siedziba
SdRP ut. Warszawska n, o godz.
t6z mieu.kańca.mi- Szkoła Podstawowa nr2.
Poseł LESZEK B lAŁY zaprasza równict rnieszkańc6w Radomial województwa na d}'tur pose-lski 27 bm. (poniedziałek).
Na wyborców i mieszkańców
poseł oczetiwlł bę:dzie

w godz..

12-20 w biurzeposelstim przy ul.
25 Czerwca 68. 11 pi{:lro, pokój nr
11 tel. 434-36.

Wierzbica

Jest oczyszczalnia,
a ścieki do rowu
Do tutejszej oczyszcułni ście
ków nie doprowadza się: nicczystałci :rsamcj Wierzbicy. Przyczy·
na? - brał: tanalizacji, kolektora,
przepompowni. Koszt ich budowy przekracza motliwołci gminnego budtetu.
WRyscy zd~lli sobie sprawę: z
konieczności podję:cia tej inwestycji. Terazścieki z wielu budynków
mieszkalnych i aospodarstw roi·
nych trafląi• do rowu melioracyj·
ncgo. Poza zanieczyszczeniem
środowiska, stwarza to ucilJtli·
waść dla mieazkańców tej okolicy.
Niemoliny fetorczuć zwłaszcza w
cieplejsze dni.
Budowa sieci ltanałizacyjnej
ma b)t podobno szczesóloie
trudna i kosztowna. ze Wl&lę:du na
niekorzystne połoten.ie miejsco-

wości. Potwie~4 to wyniki ba·
dań geologicznych. Są to na razie
jedyne opracowania, które samo~ gminny t.decydował podjiF.
Spo~d.zcnic dokumentacji tech·
niczncj, bez perspektywy rychłe-
go rozpotlę:cia inwestycji, u.zn.ąje
się: bowiem za niepotrzebny wy.
datek.. Nic ma z.aś ta.k..icb pcrspck·
tyw, ponicwa1 na lt:anałi.zację:
{wraz z p rzepompownit i kolektorem) potrzeba by prawdopodoł>
nie ok.. S mld zł. Cały budfet &minyWienbicawynosiok..lOmldz.l.
Jedyna nadzieja w zapewnieniu dołinansowa.n.ia z Funduszu
Ochrony środowiska. Władze
gminne prowadzą w tej sprawie
rozmowy z. Wydziałem Ochrony
Środowiska Urz~u Wojewódzkiego w Radomiu.
(w .s.)

Grecja ma ruiny starotylnych
budowli helle6skich, Radom, nie
mniej okazałe., pozostalołci lat
70, przywicnbickiej cementowni.
Lewa strona pobocza szosy, od
bazy ,..Polcementu• niemal do
granic JIDiny Jastn.łjb, .ozdobiona• jest betonowymi koostru.kcjami. nie zbudowanych bal produkcyjnych.
Na turystaCh odwiedz4j,cych
Akropol Grecy potrafią zarobić
pieniądze, a n. wierzbiekich rui·

nach - ani arosza. Ciętk.ic konstrukcje, których nic udało s:i~ do
tej pory zaJOSpodarować, racuj
nie bę:d4 miały szansy. Podobno
fundamenty i betonowetebra bu·
dynków były przeznaczone dla
potrzeb przemysłu cementowego
l ich adaptacja do innych ce.Sów
jest. nieopłacalna. PrzynfUmniej
przy obecnej sytuacji inwestycyjnej i kredytowej w Pollce.
Cerneniopolis tamta krzab·
mi...
(w.s.)

Kronika policyjna
Wc:fuu minionej lłobyotlcerdy·
:lurny KWP w Radomia, udkom..
WłHław Ahlewsk.l CHlaotował m.Ja.
nastęPQMce wylłan..enla:
• A.adn.ej P, powtalłomY po IIdę,
te 19 bm. zost.ał pobity i okradzio-

ny w mieszkaniu swojego kuzyna
przy ul. Kos:z.arowcj. Nieznany
mętczyzna zabrał 300 tys. oraz
złoty sygnet.
• W Radomiu pny ul. Wolaaow-.
sk.ltj na przystanku MPK napadnię:ta zostala Maria D. Nicznany
mę:tczyzna pchnął Marię: D.,a&dy
utraciła równowagę: wyrwał jej z
rt-lt:.i torebkę, z k:t6" ucielt:.ł. W to-

rebceznfUdowały się: dokumenty
osobiste, zegarek oraz bransoletka z metalu. Stratyogółem ok. 400
tys. zł.
• W Kololill lb.ec2Uw (&m.
Wicrzbica) powiesila się: 24-let.nia
Teresa M. PrzyczYD4 samobójstwa były urojenia depresyjne, które kobieta wylt.azywała od dziecilistwa

•

Wł:amaao Dę de Szkoły

Po4·

stawowej w Jedlal-l..etałsb. Zło
dzieje wybili szybę. w oknie i tym
sposobem weszli do środka. Ukradli odtwarzacz wideo, telewizor kolorowy, lO zeprltów ciek·

tronicznych, 400 tys. zł orazdokumentY rachunlt:.owc. Straty wyooSZlJolt.6mlnzl.
• Obr.bowuo łwłelłicę OSP w
Ludwtkowle(Sm.Jedli!\sk). Zgi.n.ąl
telewizor kotorowy ,.neptun•,
wattoliciok.Smlnzł.

•w JM~ance(&m.JedJ.i..ńsk) tie-ru.i4CJ ..bmw"Krzysz.torN.zK.ielc
w czasie wyprzedzania uderzył w
lewy bot .tarpana•, prowadzone·
go przez Zbianiewa N. Krzysztof
N. doznał złamania lt:.Jlsu piersioweao i pozostalwszpitałuwRado
miu. Samocbód .bmw- zoslał
usztodzonyn~ot.40mln7J.

(A)
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1157/g
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po•isds
wolne miejsca
na zimowisko
od 27.l do 7./l
wSiatce T11trzańskiej
cena: 1.500. 000 zl,

olej napędowy
zimowy
Odbió1r Radom
SUPER O'NA !!!

SPRZEDAM alecłmnill kl.lbełllowll do
.m.ll.id'le"lltaiY plaucz

~wnllldz:le6e)-JJokl-lłiCIMłV-

OKIIiJAI~~.f'rfJIII'f

t56111g

KMice,
32~.
SI'RZEDAM
dobtym ...,.

78/k

~21 , ~~g

~-~~31-10--48.
1200./g

Kli'it~wtt~~.

su-ta.

NOVUM-Klelee,lał.411-4 T w. 20:2,21G,

~

SPRZEO.W teiifiUV ~

1571/g

417-74.

Bl*o. lei.
\011>

~.....~.:,~=

~dokl.t-

="!~~S::
~Kiea,IL~

RO ZNE

uo•

MCOfta

Me DUMAR

lub ,....... _,......

Ki*lł,518-21w. 2U.1104/g

WOJ«J19J.1182r
SPR:Zfl).W,.Iau"wr-rotkf{19ł1)

SPRZtOAM .adll

Biuro Podróży

DROBNE

SPRZEDAZ
Dalnzyce, ""· 235.

NUMER 19

KrUOw, ....
1135fg

KiBicB, ul. Glowack/Bgo 1

le/: 485-01 od9do 16.

------··"-Sp'l4de1•1• M1tuk...

l••• .lne•1uk.J •

., Ostrowcu ś•.

-.",.._.,.w o.tnwca.

~ ieciWem&zmichde •ił do WJI.W w ciziile pr7JJDCo'nD.tł
inweslyocji SM .Knemionti•, os. Stawti 47 pot6j 22, U paę:tto.
Tennin Uładaniaofer1 ustala się: óo 11.01.1992 r.
Zlltrzep. się: prawo wyboru ofertnil bedt wtientmc:nia pnetaJJu bez

podaniapf'IYCZ1IIJ'.

SfiRZEDIIM.ot*OIM!It2l1'1L8

(lliJ) . ~.32~7·-~

12111o

Rada Pracownicza
Kieleckiej Fabryki Pomp

,,BIALOGON"
w Kielcach

ogłasza

Imakan aa staaewisko

.........DYREKTORA
.. ---.....-~

~~wuuld:

-~=.=~~~:::e=.=
110(g
~-

rynkowej

11-u-&..

31-~8,~. -~· =
KUPIĘ

~

prznledeniL

o.tro'Niec,~n.

10165/o

- co lll\louilej 16-lelał stai pracy, w tym 5 lal na
sllmowislr.u kiero'll'lli~
s~:.;!'~:::'i.;!~.do 4 lal

Montat~oklennyeft.AI""*'k'm
-90.000zt/1lłlkw~lo;olor- 1A0.0001ł/1
kw.
II'IOI'Iłat8m. Kielce, 422..-

m

z

(1-11 , 11-HII lub KoMkle

12-10

(7-18).

381/g

=

Oferty składane pnez kandydata powinny

PRA CA

z•wierać:

SAMOOZIELNY hydreullk !)Odejmie
priK'f w RlldomiU lub <*oik:y. Tel

537-29.

71'91/g

ZA~

ii'Yiłft

denllko-

~Dobre~rnałllwoee

ak-'.«_,.._

!ALUZJE

544-91 .

89 łys. Klalcle, 507-18,
798/g

WSZEUOE uatugl

7641;

TAPICERKA,Ibwl~.m-

mld. Kielcll,~t

FIRMA~IIOIRUIQ.Itl~

BI.ACHARSTWO
Kleloe,'NIUII134.

::,.~~~-~

~- Klełce,

-~10, ~18.

Buc:hedniOw, ul
Qaillen22,łt;l292.
1381/g

do

-

Klelol,
1565/g

ZAMENĘ~~ko-

-48mlpwś~k.
Katowk: .. podobne lub mnłeje.a w
Klelc.ch (lub okolicy). Kl*e, 2&-738,

po 18

1542/g

.WYGOOA"-~Po6rednlc:twe.

platne oferty_ Kielce. ul. Domhmweb;

t:Wg

1()6.1e1.465-69.4~1w.35.

AGENCJA .A::S" Kupno -

Spneda1

Obeługe

prew-

~?:?;,~::-4&).-~c..=
bf) . Fin'lwz~doł-Mitdca

88/k

nlllm(llet)
ZAMIENĘ

mleszMnla "-~

-38m kw wRzMlaMe M poc1o1:1ne
klbwłtkaz;ew~
Sta~.u1Aijellm.37. 181tl:

W'VNA..M:i lub

klelit

M-3

w

l<oi'IM!d\.~41-6Siflllieclorei'L

1371/g

USZCZELNIN<IE
~tGelce.,88-7&-aa.

818fg

.......
1302/g

łeleglu:ała. pr.r1111r11$1n1 u
klillnta,a-ranc:łe. lnt.~.
Klałce,427-88.
13071g

Pl..OTY,

wrntarą

800

~

lw-

EKSPRESOWE
Sf'AZED,ł.M

,FSO"

(11ł86)

l(lelot,

1809/g

311-387.

ZAPOMNIJ
OREKLAMIE

W "SLOWIE
LUDU"

00~

lok-' hendlowyo pow
45 m toea. w.r.zaweM 12. otena nr
1610.Sl"KIMoe.
18101g
~.poloneza"19891ub11180.

Klek:e.e&-IG-08.
_RENAlA..TA

11511/g
25

V8"

(1)(.1984)

~opcie.Pn~.

obzytniiiiPfZIIdem.Kiek»,61--56--64
1612/g

5PRZEDAM kb

~

.......

reklam:- .Exbud 13• Biuro Reklam

.Słowa

molywac;ją ubiegania się o sllmowisko

i rozwoju pnedsiębiorslwa
(w nwzynopisie)
- kwestionariusz osobowy z fotognolil! i życiorys

-

koncepcję działalności

- dokumenty potwierdzające staż pracy u stanowisku
klero'll'lliczym

NltPfłAWA IKlfZłłU ~_.llk:zego

n411g

-s=:.:

-=~~~"{k0,:~\~:eumenl6w stwierdzających
NIE

~Wianbiea.Wialraczne4123.

tel. 296tt-121

rtlmo" (111e1Jt. KWce, ul. Alekandrówke
65.
1805/g
Skład

1486/g

SPRZEDAM

cł\enkf~~pol.121.
Klełoe.31-37-81
808/g

832/g

~-obelug~pra-.00-

k*ale, nlwuchomo6cl.

25-437.

lalciemlcłwo.

MONTAitakaJ,Kiea,31-45-58.
ZAiiJZAE:IGeloe,31-21-54

~

~2811

SPRZEDAM .metcectea 200" dleMI
11n Kłebl, Pamoraka 71125. tet.

ł101g

G181g

LO KALE
POKOJ

~rzedsięłdoumiejętności orpnizalorskle, ldeTOWIIicze,
przedsiębiorczość
~omeU mec:hanlzm41w fuakc;lonoWIUiia
przedsiębiorstwa w warunkado gospodarld

SUKNIE
ŚWBNE

O...-..

motvCl.WGA

..E!!"

(.. ll..v.i~

Ludu•, tel. 448-58, Kielce. ul. TatBOwa 18.

=~~~~~~'.:l:~~~~~s~~i~ iJ:!.!'i':ftmu

przeciww-skazań do ZJQmowania kierowniczego
stanowiska
- antoreferat dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Oferty wraz z dokumentami nale~y składać w
terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
w prasie na adres:
Rada Pracownicza
Kieleckiej Fabryki Pomp "Biało11on"
25-818 Kielce, ul. Drucklego-Lube.ck:iego l
z dopisk:iem na kopercie .KONKURS".
O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie
jego przeprowadzenia kandydaci zostaną
poy.riadomieni indywidualnie.
Informacje o przed~biorstwie kandydaci m~
~~~~Dyrekcji
P .Bialogon", lei. 66-82 ,

~rr~g~·!~=:~es.;re~~~:1~i
uzasadnienia.

RedakCJI. rue odpoWiada za trdć ZlliUeszcz.onycb oaJoszefl.

NU,MER19

Sł.O W O

Sport

Sport

r:1J Krajicek i Ferreira
raM w półfinałach

LUDU

STRONA 15

Sport
• Nonq Ok-Oirildu ,...._..
lOilll~llakmupPnuw

~llllli~Addbodcn,

Dliaaneao

do klasrfikacji Puc:ban.t

Striala.WJ'J)I'ZCdzil onreprezc:atanu
~ • ..._.

Plert..u.MuaCI. . . . . . zLu.xembutp.Nieuko6ceyli uwodów m.łn. pł'OWif1ąą po
pic~ pmjetdrlc Włoch .u-t•

.................. ,...,.

T--I~PIIIIIAftela.

ś .... '-•Milł-nlidJ",_._..bull
Słnłan IISlloowilnowy rekord Euro-

Pr• .aom-.. vn.eutem411.69.Ałi-

Krótko
o.~~·trzede~IYidY'

..._,oom ..

kluya:D)'DI~je

dJ'IlfONiemc:c Srtri~

iKaM-

dyjoc; C,W..a..tłotr.
·~~ Dt,imuJetrucic
micjlcellolljwiłtowejli6deranti~

lenllłllitwi&OkrwydL

N• prowadzeniu

~llięldw6c:.b5J:wed6w- "..._

~•~w.a..er.
•slałbrUCIIanfdi st.,uawanIOW'Iły do fmahl Puc:banl Zdobywców
Pudwów. potom-Me w rewantowym

JI)Otbruu .....W s.lb Hl.

Znówemocje
w Starachowicach
J'Qłwi.,_eczno-noworoc:mejprwwle

J:Jil•~pore emocje ~Rancboii'IO
k.iChl}'mplllytó•kolly\ówllJIItw~

litaątobotvoJOdz. l 7•baliPfZ)'III.
Sxkolnci~m~W~Je kolejnydru-

Piao-7 mea. Trm tu.e1111 rywalem~
a:ytalM S.... bfclde DlicuN do czo..
~.-titabelidtut)'lloii .US ....... Emoql
aMpowinno~.afOipOCiynicwy

ll4PI4•~~zkooluz.

Jo-nTmi OllatDio t4111 1 ~
Kie:rownictwoStaniinrot'IDIIj&.tew
~J:~~fi--.klv

---")'d!IPOlkaft
........_ _ _
bui'WZJ'Oitemk~·~

brtr ......................

Btdll oni upowatnlcol do ukupu bile&Ow

lliaowJdiiiO~III'OCUI)Idllkbdct.

lf!l

ltlł

Na ta f l i
w Lozannie

Na tafli w L.ounnie rozpocię,łysię: ml.strz.oltwa Eu.ropywlytwiamwie fii\U~
ostalni.m IIP...-..cb:l.antm formy nt,jlep~Zyeb zawodników przed
lptystami Olimpijskimi W AJbertvillc. Jato piCfWii Z nuzych reprezenlalliÓ W
Pm'll4JNlidorywalizac;ji Beatalld&AIUIMułur:S..._ W Pf'OII'UilieoryainaJoymparsportOwJeb~li oni ~te m.lejtoe, a prowadz.enieobj~a para
WNP, ..._ lkczbl-o-la Piełnw.
Niestety,oie udał Slłlstan ouzemu 0-IJieJ)IIttmu łytwian.owi., Gncpnewl

W)'lll. ~

~ Poprosramieof)'IID&Inym-alllaówPolaku,ł~dopierouh

. . k:Dt~zciiJOr-.ltra14do~ ~au.J(CSRI').
h liliikadi ~ ApMab o..fi:IU l MMdll Gl---*1
D,imu.;. 19 nuąa. Nł a.de lMMtu o..-, SI«Pd .....__.. (WNP).

DUtY LOTlEK
11, 24, 26, 30, 40, 43
t:XPRESS LOTlEK
l, 14, 20, 24,32

Dobrze gra wwarcaby
oy

Z udziałem krajowej

czołówki

w Bielawie w woj. wałbrzyskim ro--

lko

ZOłtał ostatnio e&Maopehtl łllndtj waraN• llł
,.loWJdl • JNKłw" IMindsbU

7..CJVlllY

.USta. Bardzo dobrze spisała s.i~
nim 15-lctnil tielcz.anka,
ApJa.tU Wałd... w aronic 60
zawodników, w tym 12 kobiet za,Kła ona wysokie Ul miejsce tów·
noznaczne z prawem lfY w kwietniowych finałach mi~zynarod~
wych mistnostw Polski w Pocz.esnej.
ZawodniczU. Kiekekit-pT..wanyatn Wara.kwqe w 9
partiach zaromad.złła 9 pkt., ~w

rys

reb

;tu
lku
'1!0

yeb
~w

nia

n"

:o l

nie
mą

erty

bez

KRONIKA
Oswnio działacze K.ielcckieao
Otr~weaoZwil&Zku Badmintona i
zawodnicy druaoliaoweao AZS ~
trzymaJ! odznaczenia przyznane
pn.ezZatz4c1Gł6wny Akademickie-lO Zwi.p.ku SportOWCJO.
Złote odznaki

otrzymali: Sfdzia

klasy ot.r"owej- Jacdl. Bd• oraz
treoeckielccklchakademików- A.~. arebme odznaki
przyznano Stdaewł 'l)u:kint·
c:uwł - d)'f'Cktorowi Zespołu Sz.k61
Elettrycznycb w Kielcach, M.adejewl ~dlie.. - trenerowi
AZS oru: zawodnikom - Ileide
Usewl. Ja,.......w~ Mat,...., Mi,..
bwMri......,.l RMertewłSC...

*zcf

"-'et. saa....u-.wa

---

puj4C polajedynie Ewie Miklak
( L K S - ) - 1.........
SJiwłi Ddl (LZS Wronki) - lO
pkt. W rywalizacji m~tczyzn najlepszy otaz.ał si~ mistrz Połskiju
niotów Piotr au.ld z Bielawianki-14pkt.

Sport

Sport

Coraz więcej
plebiscytowych kuponów
W estlia.idl .w.d~Mmlall;ji lleckn ceru -wlęotJ ltldNseyteWJcłlllQeHw. W wid• pn:uyiUdljat leli ,.Ubaałde,au·
wettłlb4Wa~ Głos• czytdllkyolt• wo~unw. a uwet la•Jdl rt'liea.6w. ~U•J jqaa:e ru, Ie WJitiei'UIJ ~pe·

~dl ąortowc-łw KidettaJUJiam.ł rUG-klej .t. _ . . 1991 r .• a tnwbl atonwula •płJwll a kolkniiJpllaia.

ców w naszym plebiscycie:

teao, o czym jeszae dokJadnic
poinformujemy. Jut dziś jecltlak
wiadomo. te na czytelników cz&kaj• atrakcyjne nł&fOdy ufundowane przez sponsorów: WPf1'

..Mista.a•, PUD ,.Mao.••'

• JuiiUSn-ek. prezesStaru1. Bat. MakQIMw (judo), 2.
7.ltl:płew .,_telr. (kołalstwo). 3.
Altu 0.... (lekka atletyka), 4,
T . . .u Bnłyaa {kolarstwo), S.
Malpnałll Zdft (judo), 6.

PW "..)erM,o• z Kielc oraz radomsk4 firm~ ~· l

_..._i (upasy~
~ty....-. A..-tr- (motory),

Bar-Plunię .,OIAGA ...

Warto
te wspo~ nas tak:tc
iJuby obu naszych województw
przekazują suweniry, a TfCU: l
KSZO przygotował)' dla uczestników IW:2ej wspólnej zabawy
brtywolneao ~pu na basen oraz druaoli&owe mecze pi(:Ścla
dodać,

ny.
Na tycb, którzy trafnic pncwidz.ą nazwiska la ureatów czckąjf:l
mi~zy innymi pnenoine radi~
maanctofony, komplety szkła

francuskich firm VERECO i
d ·ARc, zestawy kosmetyczne,
funkcjonalne obrotowe krz.esła ~
ruspn~t sportowy.

O PucharWDK
cd~~,~~!~

Jut w nsjblitszy piątek w Spale

laalowe .Utnos-

dec,ce.. Wprawdzieniewszyscy w
tówn ie powatny spo3Ób traktują
:zimowe starty pod dachem. jednak będzie to z pewnością impreza o sporym preslitu. W gronie
JcnVowej czołó wki nie zabraknie
ta.Ue reprezentantów obu naszych województw. Czy wróą z
medalami, jak to bywało w poprzednich latach. Na pewno nic q

bez szans, choć znacznic zmniejsza je absencja Maipruty Jul·

--;..~i~=-

ca ostatnio bardzo wysoką fo~
po obozie kadJy na H.awl\iacb
podczas gry w kos:zyk6wk~ na jednym z treningów pechowo~
la noa~ip~mniej na kilka ty·

PLEBISCYf "SL"
l. .............................
2. ............................ .

3..............................
4. .............................

strzały ~1
łuczników rii3

s..............................
6............................ ..

7. ........................... ..
8............................. .
9. ........................... ..
10........................... ..

WPndlłiboAJIJalęb•trołaeuwodJiaaloweU...,.uro4o-

wej ..cnk:telr.l ..czail6w. W akc;li o~U.J )N"AktJo:U eHt

błew~

z,.wH&Nie• n•nn ...

IJ'O* ~reuatud tldedlej StelliiAstry Plekoo:6w.

Imi ę

Kupnyctl byłtrzccit.wyn i kiem 1070

Ast.ry Pickos:z.ów. Robert

pk:t..,a Seltutl.uGwiu. . czwar·
ty-1061 pkt. W tcj&rupiezawodnitów zwyci~yl Piotr Serah
(MarymontW-wa)-1121 piL
Zawody w Prudniku były dla
naszych łuczników koleJnym etapem przy&otowań do halowych
mistrtostw Pol.ski seniorów i ju-

(..w)

rozpoczną si~

10. NltanaTbcn.k (kO:SZ}'k6w·
ka).

• .krzy MĄt, prezes RadomiaU - l. Knysdof Kelo.abki Mldlal Staalsu-ws.tl (kajakar·
stwo górskie), 2. Pliwd JJU'OUelr.
(łytwy szybkie), 3. Jarosbw PJura (zapasy), 4. Winili. . Gło
aowsb (łckka atletyka), s. Jouu Lnbz (łuk i), 6. WiekU.
Wejtasll (łckka atletyka), 7.
Dłplew ~elr. {bjak.arstwo
&ón:k.ie), 8. J ....z Sknd. {szachy), 9. Mard feruJ (siatkówb),IO. S i o . . - - . J e (p•ka notna)
(.-14)

Celne

krVI'"Ia.a6wkęH•lońwl.J-.•ior6w.

medalami?
IIUUJ'k - 139,94, Syhńa Knwiecb (obie Zak Kielce) 1.4 1,46, 60 m t..bsa KowaJCQ'k
(Orl~ta Radom)- 7.49, 60 m ppł.
JUOibw Kałlw-cąll (Radomiak)- 8.83, 300m R._.~·
e~H.- 36,09, Gruaon. A.ltr--.wia: (ob~ Radomiat)- 38,45, 600
m Modoj lllutolk (Odęta) 1.28,39, Miduił Muu (Rad~
miali:) - 1.29,80, 1000 m Artlir
Wlasłóki {Orl~ta)- 2.41.83, Mllrilll%

Kedd

i nazwisko

Adres ....................... .
Plcbi!C)'towc kupony z dopiskiem na k:attcc pocztowej Kiclec
lub Radom prosimy oadsylać pod
adresem: Rn.Ucjll ,.Siowa U ·

••• 25-"-JKIE.LCE.•L y.,....
n 18, sb. poczto. . u ITI.

Gospodarze górą
W Swachowieach odbył si~ balowy lurniej pilkarskijuniorów swszych o puchar prezesa Staru. K.a1dy

Wrócą

godni wyłljczonajest z czynnego
sportowego tycia. Natomiast lekkoatleta Granatu wprawdzie jest
w pełni sił, jednak w sabot;, czyli
w dniu startu w Spale, ma stu·
dntówk~ w Technikum Elekttycznym w Skattyst:u.
Pozostałi pilnic tre n ują i startu,;. w zawodach, kontrolnych. Oto
kilka rezultatów uzyskanych ostalnio pncz ~ młod.zict: 300
m Wiołd:t:a Wo)tua; - 42,36,
................... - 46,26,
....,. Wojtoslt (""'yslkie RadomiU:) -47,37,600 m En MIJ-

7.
8.

Aatoal fijar'c:rJl (piłka notna),
9. .knJ Sewllhkl (pił~ ręc:ma).

. . • ~ WDI( z udziałem
chłopców :r.e szkół podstawowych.

niorów,którcod~si9w l utymi
na początku marca.

twaPobtlj•aior6wwkWeJ•-

Oto kol~ne typowania fachow-

Nasz plebiscyt podsumujemy
oficjałnie w pierwszej dekadzie lu-

(RadomiU:)

-

2.42,87.

(..w)

z pi~u startujących kl ubów- Rłę
kll•l.

&...-.-. lbKh SbrtJsU,

IAHIII.Mi~ i Star wysta
wi ł

po dwie drutyny. W

finałowym

spotkaniu spotkali się piłkarLe
pierwszcao zespołu su.r. z Rłę
klmPIIIUdce l po uciM i emocjonuj~ walce z:wyciętyli gospodarze 2:1. W meczu o trzeci4 lokat~
K..-..a pokonała Stu 11 2:0.
N~skutecz.niejszym
strzelcem
tumiejuEostai Mard•UIId, k16ry
z.dobyl8 bramek, W D~VIepszym uwodnikiem imprezy UZIWlO Marht·
aza Jdewstleae - o~ z piuwRCJO zespołu Stuu. Obot nicb w
dtutynie JOSPOdany ~powali
o..iailk s~. SJhrest«

"Mf. lbCał
-...

u...-.

1 o-i.a
C.)

STRONA 16

St.OWO L UD U

NU M E. RI 9

Dziś

Rodzice i przedszkola

Płaci

Spacerkiem

po mieście

Na podstawie uchwały RM z
2S.CV. ub.r. we wszystkich przedszkolach miejskich wprowadzono
comiesięczne opł,aty w wysokości
ISO tys. zł na pobycie części kosztów związanych z utrzymaniem
dziecka w przedszkolu. NaJdało
je wnosił niezaletnie od tego, czy
dziecko cbodziło do pr.tedsz.kola
czy np. chorowało. Do tej kwoty
docbodziły stawkl za wytywitnie
przed.nkoła.ka (dzienna stawka w
Radomiu - 6 tys. zł). Uchwala obowiązywała do końca 1991 r.
-Zgodnie z ustawą o samorzą
dzie terytońalnym działalność
gminy, pod względem jej zgodDościzpmwem,podl eganadzoro

Be:piecurie
tylkD do iu)kiolll
Zsobotynonlnhlelt;przypró!Izytośniąftm. Ranobyło ślisko. Nikt

na ositdlu Ustronie chodników nie
po~pywal

piaskiem, choć jąo
pryzmy zgromadzono przy wit.lu
blokoch. ledytrym wyjątkiem były
ol~}kl prowadzqu do koJcioldw. l
słunnlt, bo w niedzidt; wszyJtkie
drogi powinny tam prowadzić.

wi wojewody - tlu maczy Bocusława Woltwtik. dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół. - Wojewoda uchwały nie zaskartyl, byla zatem prawomocna.
Rodzice pieniądz.e wpłacali. W

u.ą..<4Jory/

prr.tłomami

(zretttq,

juł.

straszy

nie tylko

ona). Dziur jtdnak się nie zalewa,
może równid u W%1fędu na niskie
temptratury. .Aitpr-ur:ldo(Ychnq)bardziQnitbnpitcmych można byloby chocla1 uprzedzić znakami
drogowymi.
H'Qj.JJUiteidOI'flb/4

W sobotę z lotniska

wojskowąo

na Sadkowi~ roznosiły sit diwlęki
muzylei rantanej. To właśnit z kfu·
bu ganlzonowero. gdzie bawili lit;
na studniówce dzin>c:zęta l r:Jrlopcy
z ostatnich kitu V LO. W wynq)~
tych od wojska pomiuzcunfach
prr.~ldzlano nastymt za~
studnlólłlkOlłll!.

(woj)

"Kolędnicy"
Uczniowie i pedagodzy z Pailstwow~ SzkOły Plastycznej im. J.
Malczewskiego w Radomiu, ocpnizują koncert pt. ,.Kolędnicy•.
Odbędzie się on 24 bm. o godz. 17
wauliWyt:szegoSeminańumDu

chownego przy ul. Młyńskiej.
Główną atrakcją wieczoru ma być
występ tespOłu ,.Pol-orffa• pod
kierownictwem Tadeusza Gopoa. Koncen adresowany jest
głównie do młodziety, zwłaszcza
szkolnej i akademickiej oraz wychowanków domów dziecka.
(w.s.)

Własnościowy

z

sytuacjach opła~
zv.miejszono do 50. proc. Katdeso
miesiąca do gminy napływało ok.
450 mln zł. To pok.aźne kwoty. Ozi~k.i nim motna było przeznaczyć więcej środków na pomoce
dydaktyczne
i
wyposatenia.
przedszkoli - mówi B. Wojtunii.
.- W ten 5p016b radzono sobie
takte w innych miastach- dodaje

naczelnik

wydziału oświaty,&.-

~·~o:~

AdalaisCnqjll}'lll w Wus:a....te. upadły
wyrotiwąrawłe.tttotypu opłat wl
ll0łt<211ycb prudsdtolad:l. Stwltr·

llza się tam. U: ·~ prmlRkoU j tll zadniem ...tatę• plla l
11ie nald;y ukła4r!f n rolbie6w ~
bo~ łwiadc:ze.U.

u utlzymii-

Bie tychplattSwtk.
Zdaakm 8. Wojtunik wproqdunle opłat WDOHhrila luka prawDL .,••. Pod.ltale pUałe pnetizkola
-.Mz:spewtlłt berplame. uuaułe

~

Dlllłej lllłabawn Pf'OIRBIO•eco ~ • wytya:aydl Ministerstwa Edutaql Narodowej. - OmaCD. lo,
o4płatnołt D. koreystaa lt

a

z plaatwtl będ:złe mqb. obtj.atowat

.,.ąwtmle

kom

wydtowub, • ta.kte

Qlęł

opłtku lk'lo-WJcho

. . .cącb realłzcnrauycb wz:s.kresłe
pne~ wym.lenioae. mi-

.....,..
Do~

nie ma jtdaak projtltu

młnlmwnpropamOftiO. MENza-

powlab

takłJe

wydule

rozpor:Eił•

clu:nla. ~o IIOWe nnlll -

Dzisia,j, 23 bm., o godz. 9 rozpoczną się: obrady 28 sesji Rady
Miejskiej. Od~esi~ona w sali
konferencyjneJ UW przy ul. Zeromsk.iego 53. W programie m.in.
sprawozdania z realizacji uchwał
RM, prac komi.!ji ds. wydawania
zezwoleń na sprzeda! alkoholu,
powołanie kom~i historycznej,
rozpatrzenie kilkunastu projektów uchwał (m.in. ustalenia
stawek podatku od meruchomoś
ci i psów, utworzenia MI~Jkie&o
Centrum Kultury), a tak1e opinie
uintere10wanych komi$i w sprawie konfliktu lotaloweao d'IIIÓdl
placówek ołwiatoWych-SP nr7 i
VLO.

kl pqyjiDOwuJa cb:lrd do przetizkola. Wówczas, d..,... się 8 . Wojb:Wk, gml.oy ~.w, •r~~•o et-

(waj)

z.tkwowutaopłat.

._..........,...............
N.ruie., w ~ -z tni~ SJ

koUpi'OSIII~••~Ille.l

dobrowołDe wpałaeult plęulędzy.

Nasze telefony
~

Deklaront . . . kwoty auUejae
nitlSO tys. d . E. U~ SKA

237-36
290-64 .

"

finałem

Tradycyjne zabawy stud.rtiówkowe przyszłych maturzystów- a
~e si~ to zauwa.tyć od dawien
dawna - Diejednokrolnie wykraczają poza nonny regulaminu
uczoiowsldego, ale takie mło
dzieńczej - a mote nazwijmy to
wprost - ludzkiej kultury.
- Pnechodziłem w niedzielę:
kiłka"minut po siódmej przez park
im. Tadeusza Kościuszki. W pewnym momencie zobaczyłem it
pod krukiem coś lcty. Nąipierw
myślałem, te to jakiś !itary ciuch.
Potem kiedy się ·zb l ityłem, spostrzegłem itpod ubrudzoną w piachu i śniegu kurtą, drzemie upojony alkoholem młody człowiek.
Nie mo~my go docucić i podnieść nawet W!J)Ólnie z innym
starszym ~fczyznll- Po galowym
garniturze, białej koszuli i przy-

pi~tyrn

do marynarki znaczku,
nie trudno było wnioskować, it to
uczestnik studniówki. Co byto robić? Zadzwonil~my do policji.
Przyjechało pogotowie i zabrało ...
maturzyst~. Wówczastallenie
odzyskał przytomnołci. Jedno było tylko pewne: terazjut pnynaJmniej nie zamarznie. A mogło się:
to zakończyć tragicznie.
Tyle relacja człowieka. który
nie był obojętny.
Sprawdziliśmy w radomskiej
policji. Wszystko si~ zgadza. A
więc ...
R eszt~ pozostawiamy tym,
którzy o wszyst.kim doskonale
wiedzą, a przy~mniej wiedz ieć
powinni: rodzicom (bardzo ~
to orsaniz.atorom studniówkowych biesiad) l tzw. ciału pedagogicznem u.
(u)

Uszczelnianie dna

Zalew pod obserwacją

Jedyny większy zbiornik wodny wRadomiu - zalew w dzielnicy
Bork.i- pokazuje dno. Trudno si~
dziwić, skoro nie zasila go :Ładne
fródlo. W Wydziale O<:hronySrodowiska i Rolnictwa Urzęd u Miejskiego dowiaduje. się, te czynione
są zabiegi ,.rea.nimac;ji zalewu•.

Wiosnąprzystąpisiędo utwardza-

nia dna Koso wianki, by w ten spo96b doprowadzE nieco wody do
zbiomika. J a.księbę:dziewtedyza

chowywał? Specjaliści nie wyklu-

czają motliwości izolacji kanału
bunowego oraz uszczelnienia
dna samego zbiornika..
(woD

paradoks

Ważne to je,
Budynek pny ul. Sienkiewicut
9 uważany był za własność Spół
dzielni Mieszkaniowej "Śród·
mieście•. Ostatnio okazało s i~ jednak, te od 1961 r.., przynajmniej
częściowo, był to m.ą}ątek skarbu
państwa. Przez 30 lat spółdzielnie
miesz.kaniowe administrowały i
dysponowały nie całkiem swoim
mieniem...
Historia tego domujest co mUmniej kuriozalna. Odbudowany
po wojnie przez Radomską Spół
dzienię: Mieszkaniową, owatany
był za jej własność. Pewne nakła
dy na odbudowę poniosło jednak
miasto. W 1961 r. Prezydium
WRN w Kielcach pnejęło grunt,
na którym stoi budynek na skarb

l wychowanie w z:skrelle co

Studniówka
w parku

UllcaMaratolbka,choćdowlru

IQI jmcu .Jporo cza.ru,

kto chce

wyjątkowych

sesja RM

państwa.

W

co je moje

pięt łat

póiniej RSM
prawo wieczystego
tej działU. Stosownego aktu notarialnego nigdy jednak nie podpisano.
Nastę:pnie obiekt przy uL Sienkiewicza 9 przekazany został SM
• Nasz.Dom•,aztejdoSM~ród
mieście• - niestety bez kompletnej dokumentacji. W mię:dzycza.
sic. spółdzielnie administrowały
nim, pobierały czynsze, ponosiły
nakłady eksploatacyjne_. Część
lokatorów wykupiła nawet mieszmiała uzyskać

utylłowania

k.anianawlasność.
TerazWydziałArchitektury Utzedu Miejskiego, porządkując
dolrumentacj~ skomunalizowanego mienia dopatrzył się:, it

działka i część domu o wart~ci
ok.600mlnstanowi własność gminy Radom. SM .Sródmieście• zaproponowanowykupienie,.miejs·
kiej" części obiektu za tę1 właśnie
kwo~ oraz wieczyste utytkowanie gruntu za 48 mln zł (pierwsza
opłata roczna).
Spółdzielcy ze ,.Sródmieścia"
na walnym zebraniu przedstawi·
cieli zastanawiali się czy muszą
ponosić konsekwencje niedopatrzeń popełnionych, pned 26laty,
przez ich poprzedników, Rada
Nadzorcza i Zarząd spółdzielni
mają neg()ljowat w tej sprawie z
władzami miasta i pnygotować
wnioski na następne walne w
"Śródmieściu•.
(ws)

Zawalłl się serop w kulitaky pny llL iyHk 16 w RMo-.1•. Tak badyad:~

poed- r.t. l, a tak,.

nuałęda

daclta- fol l
Pot. T. K.Jocek

Runął strop, odchyliły się ściany

Zawiana kamienica
Wkamltnic)' prqul. Ryatk 16w
RadoJillvuwa.lil slę strop. Maria K.
w 1982 roku włamała się: do mieszkanianr 15przy ui.Rynek 16wRa·
domiu, choć było ono decy7ją uchitekta rniejskiego- wyłączone z
utytkowania ze względu oa niebtzpieczeńsi.Yio zawalenia stropów. Później została z rodziną umeldowana pod wskazanym adresem. W stanie wojennym pneciet, katdy musiał mict w dowodzie pieczątkę: z adresem zamieszkania. Podczas wicbury 17 bm .
strop runął. Na~ dta demotmik6w ipod ar 15 - o piętN wyilej . Mimo to, nie.bezpltcmłe. od-

dQ'Iily

się

łdaay, ubłokowab'
prub~ pod

drrwl. Osoby

.. ~·

malu:łJ dę •

ptirednla za&!'Oitllłn.

bez.-

Wczorąjogodz.. l 430skontak
towaliśmy si~ w tej sprawie z Ea&talus:r.em ~-. naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarez.ego Unęd u Mi85ła w Ra·
domiu. Powiedział nam:

- Przed chwil4 wysłałem tam
pracowników z referatu lokafoweJO, którzy na miejscu sprawdz4
warunki umieszkania i stopień
zagrotenia lokatorów prywatnej
kamienicy. Decy~ę: podejmiemy
zaletnie od sytuacji.
(woj)

