Zostawcie księgi!
_ n o _ _ _ otoiG-y,)okood-oltWCZO<OI
w lity, nU~• jeden cel:zmienltdeqz:it p,.... Sitelu w~
go w Fbldomiu o przen......,lu ~ wieczyatyc;h z Iły do UJMb.
Od nMdzWI bowiem okupowMne &Ił PfZIU cztonk6w iłieckNtgo
Komitetu Obywat.elalc.lego pomłMzcunLI biura not8rłlllnego. Nic
dziwnego, że prócz r.dnych, tłumnhlprzybyli M Hlłt mieszkańcy
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Stan gotowości w całym ImYu

Policyjna obława
na bandytów
Jok)ui",_,,."...,.,....
wtorkowej ltm!laniny t.ndycl zr&nlli trzy OIOby: obywetełl Nlemłec

- . -t,n.-oraz dwóch

policjantów. Podczn

WarszaM, bendycf ..trze!AI ldeI'OWCfkatowickleiłllbówtd.

Jeden z rannych policjantów prze.bywa w szpitalu w 2:yrardowie, je&Q
stanjest dobry. Został on postnelony
w udo. Drugi policjant, zraniony w ucho,po udzieleniu pomocy a.mbulatoJY.inej., zoslał we wtorek zwolniony do

-··

Stan postrzelonego na szosie 't.yrard6w- Warszawa 79-lctniqo oby-

watela Niemiec Gerharda Barczyb

jest dobry.

Wakcję: zaa.naamwanychjest prawie 5
tys.ludzi w tym oddziały prewencji i
jednostki antytcrrorystycme, prze.
wodnicy 7. psami tropiącymi. Lasy
mi~ Warszawą

a Sticmicwicami
helikoptery. W województwach warszawskim i skierniewickim rozstawione są na droptb
blokadywzmocnioneopancerzonymi
wozami BTR. Do akcji są gotowe oddziały w całym kraju. Policja ostrzega
przeszukują trzy

przedu~si~bandytami.S4

----

to desperaci aotowi na wszystko. W
przypadku kontaktu nie nalety im sta·
Nie dała rezultatów ~ąca od
wczoraj od wczesnych godzin rannych policyjna obława wokół komplo-

We wtorek wieczorem pacjen!

ksuleśnegoPodlas. Wedługrzecznib

przcsz.edł ope~ usuni9Cia rzepki
ze stawu kolanowego.
Istnieje przypuszczenie. te bandyci mąłą dwie sztuki broni długiej, nie
wykluct.a się: równief., te dysponuj•
bronią krótką. Wczoraj trwały poszukiwania bandytów w centralnej Polł
oc. Począttowo toncentrowały się: one na terenie podwarszawskich lasów
mi~ Nadanynem a Piaseczncm.
Potem główne siły przeniesiono na obszar województwa sticrniewictiego.

prasowcgoMSWpolicjamajedn.ak.i·
stotneinfonnacjeorazposzla.kiwtej
sprawie•. Rzec:znit odm6wił jednak
ujawnienia szczegółów.
Z OSTATNIEJ CHWllJ: Jak
podały~ wleer.orem telniz,joe "Wiadomości" policj• zatnymałajedaer:o z lwtdyt6w.
Nłl.m.1-pr:,utyąipijtu~~Rro

Jf'C4 wrzy,..; 1'V

atYci• łrofti. No.

su.IJ101«-fytutyblt~poliątut14dt.

kiiJrzy twict4 t/w N{1" toh.

.w--·-·- ~~umoczy~lldon>wcy.

lnformacjc: w sprawie przeblania
wicczystych do Lipska złotył
prezes Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, Krzymor Kuplliskl. - Problem dotyczy dwóch spraw - powiedział- powołania sądu w Iłży
oraz samych ksiąg. Starania o ut-worzenie sąd u w Iłży trw~ą od lat.
Stanowisło ministra sprawiedliwości jest jednoznaczne: nie ist·
nieje możliwość powołania sądu
w lłży z uwagi na niewielki wpływ
spraw z tego terenu. Kwestia przeniesienia ksiąg do Sądu Rejonowego w. Lipsku wynika natomiast
z ustawy 14 lutego 1991 roku, na
mocy lrt6rej minister sprawiedli·
waści znosi państwowe biura
notarialne i przekazuje prowadze-nie ksiąg wieczystych wlaściwym
sądom rejonowym. Takim sądem
dla rejonu lłty jest SR w Lipsku,
ksiąg

gdzie minister rozporządzeniem z
28 maja 91 r. powołał Wydział
Ksiąg Wieczystych dla IJty i gminy. Prezes Sądu Wojewódzkieso
chce wystąpić o utworzenie w lłty
rok.ów sądowych, lecz mote to
zrobić dopiero po utworzeniu Są
du Rejonowego w Zwoleniu. Tak.
mówią przepisy. Niedługo jut nadmienił K.. Karpiński - nastąpi
powszechna komputeryzacja i
księgi będą mogły być tylko w
Warszawie.
Do przyszłej komputeryzacji
nawiązałtetdyrek.tor Państwowe

go Biura Notarialnego w Radomiu, Ze.non JabloMki. Nie spolka·
łosię to z aplauzem sali.- Nie motemy opowiad!E bajek o komputerach, bo ttatĄijest rzecz powatna
i ludzie przyszJi protestować! -

___
--___
--··--··- ·--·wołano. Dyskułud załoslll

adreJOD kleroWilidwa SW tn1 ~
....,.,blęsl--wiU:Y,

w Di;r-* powstat rokl ~~ •
ades:zbtków wespneof .asl • tych
ątenłacll &id Wojcw6Gkl. Chcecie wyjałowić lłięl Uiy siQ
nalety nagroda. a nie ptbiet k.rz:yczeli przedstawiciele społe·
czeó.stwa.
w przyjętej uchwale stwietdzono, te Rada Gminy i Miasta popiera protest KO i wnosi do prezesa
SW o powołanie w lłt)' wydziału
zamiejscowego ksiąJ wieczystych
SR w Lipsku. Docelowo ąda, aby
lłta terytorialnie podlepta pod
SR w Radomiu. Prezes SW uch·
walę t~ ma przekazać ministrowi
sprawiedliwości.

- Pók.i co akcja protestacyjna
trwa nadal- powiedział pnewodniczący Komitetu Protestacyjnego, Helll')'k Siwiec.- Pozwolimy,
aby kancelaria notarialna pracowała normalnie. Podpisy ,.za pozostawieniem ksiąg. zbieramy na·
dal.- Będziemy siedzieć tu dniem
i nocą. Bo a nut prezes przyjedzie
tu chyłkiem i wywiezie księgi!
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Operatywni studenci

Osiem mlesięcy prolJIIdzlli swój
blmes n-.l studelld IV rnku WSI w
Radomlo.Doczasu.aiich interesamłDJębsię Prokumłun Rejo no...._
wRI.dGm.iu.
Robert K. i Andrzej G. jako
wspólnicy spółki cywilnej . Radkoz• pośredniczyli w zawienmiu
umówopracę-wtymrównietpo

za granicami Poiski - nawiązywa
niu kontaktów handlowych jak:

UfnaPKO
8aDlF: PIW w bdomlu ustal

0SZ11-

bDyDa600mhlzi.Posildar:us!ałszo

wmeao aeb, uałb:awuep pnez
PKO 4oqd llie mlltzicmo.
M~ lf:litym~ si~ OOwode111
Wf'ł.lwkmym na IIIZW'isko
Zbi&nitulaW'OrUiepprzcdstawiłOOrea·

osobi5lJm,

nadysłaniu ,.infonnatorów'" dotyczących działalności
gospodarczej. Oczywiście, świa
domieosz.ukiwalii wprowadzali w
błąd potencjalnyeh lr.ontrahen·
tów, poniewat -.informalOry" uwierały bezwartościowe dane. Operatywni tacy naciunęli tym
sposobem 33 1 096b, zarabiając
nie mniej ni18.664.600 zł.

równiet

(olh)

lizlcji czet p6wtOWJ Bantu SpóhWdaegowWolominiena~600mlnrl.

Pracownicy PKO spraw.hili ten ezet pod
WZJI~em formalnym

i mef)'IOrYCZnflll.

Je,oauteoty~nienasuwab:ta4n)'dl
oqtpliwolci.Pi~ZQSllłJwypiiOOOe.

N~nqodnil cut prusłanodo Banku
Spółdzida:eaowWolominie. TenjednU.
odmówił zapłaty twic:rdqe, 1e niedokODJwałpOł'lrritrdzeailezekUipooad!Oinfor
mowlł, itwidnff;jp n1 nim podpisy i pio-

tz4ltil.OAalylfalszonne..

(db)

Rektor
w bryczce
21 WlosoaStade.ocbtrwawRadoaalu od pollłedDalku. Studenci
bawili się jut na balu pidtamowym., odbył się recital ,.50 l Acoustic Band" i .Zespołu Downa, czyli
kabaretu autorskiego Rafała Kroity". Punktem kulminacyjnym był
jednak wczorajszy korowód, który
wyruszył sprzed Domu Studenta
,.Biitniak". Na czele przebierań
r:ćw jechał w bryczce rektor WSI.,
prof. Ju Misiak, wcześniej ~
czył on takom klucze do bram
miasta.
Kolejne ,.Dni Wiosny'" zapowiadają si(: równiet atrakcyjnie ..
Dziś organizatorzy zapraszają na
,.BiuesMeeting" dołącznika w OS
.Bliźnia~, oraz do auli Wydziału
Ekonomicznego gdzie rozpocznie się ,.Jarmark. piosenki". W piC·
telr. dwukrotnie wystąpi ze swoim
programem kabaret ,.Koń Polsk.i",
zaś w sobotę Dogdań Fabiański
poprowadzi ,.Bal Wiosny•.
(eu)

UfruDWI

,._,............,,.
{i Pepsi, piwo,
(U. . . ,.51CMA'")

(wju41e4W~

Rolnicy dostaną 40 tysięcy dolarów

Benzyna droższa

Króliki dla sąsiada
12 bm. w ośrodku szkoleniowym
Oddziału Doralbtwa RoiDiczeco w
Pacyałe IL Radomia odbyło się IJPO·
tbnłe prot drbt.b. Helll)"b JasiorowsklegozSGGW, pelDomomego
prudstawide!.
amef)'b6sklej
flllldacjl Hetter Projed łntenUidouluEoropęŚrodko"_IWsdłod•bt z iDscnaktorud oddzi..ów doratbtwl rolak:zego w l.azisbch
(woj.n.domskie)iM~

(woj. ldeJeckie}. HPI- charytatywna. ekumeniczna organizacja, od
latstawiasobiezacelpomocubogiej ludn ości wiejskiej. Obecniew 32 knijach i 16 stanach USA.
Działa od wielu lat Za jej pic·
n.iJtdzenp. w45 roku sprowadzano

do Polslti bydło i rozdawano za
dannoszczególnieubogimrolnikom.
W tym roku oferuje ona pomoc
Polsce w kwocie 100 tys. dolarów,
w tym 40 tys. dolarów dla rolników
z woj. woj. kieleckiego i radomski ego. Jut w czerwcu, za pośrednictwem
wspomnianych
ODR, ma rozprowa~ 5 - 6 tys.
króliłów rasy bialej nowoze·
landzkiej i zapas koncentratów
paszowych na ich tywienie w
pierwszych dniach. Do wybra·
nychprzezinstnJk:torówODRrol·
nik:ów w gminach: Gowarczów,
Przysucha, SkaJyszew, Nowe
Miasto, Odrzywół, Mogielnica i
Mirów (w Radomskiem) oraz Ru·

da Ma!enieck.a, Koó.skie, Stąpar
ków, Blityn, Suchedniów, Sk.artysko-Kamienna i Mirzec (w Kieleck.iem} trafią stadka (po l samcu
i 5 samic}. Jedynym obowiązkiem
obdarowanych będzie przekazanie pierwszegomi01u (5-6 szt.) są
siadowi lub innemu rolnikowi
wskazanemu pnez instruktora
ODR.
Prof.Jasiorowskipowiedział,iż

fuhdacja zorganizuje równi et
sk:up królików. Nie wykJucza si~
tet motliwości, te zleci to Pracowniczej Spółdzielni Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego
.Maków'" w Makowic k. Radomia.
(woj}

(Szcząóly

no str. 1)

lLJ'fwino, ~,!-

HURTOWNIA
PAPIER05ÓW
Kielce, ul. Mieszka l 77, tel. 559- 83

zaprasza po papien)sy krajowe
oraz poleca 60 gatunków
papierosów zagranicznych

~~ =lllJ.fiiDi)~
(Czamów- wjazd od ul. Lecha)
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ProJekt reformy

końca

do

czerwca

PC proponyje: "Hiszpanom" - Hiszpania,

Przebudowa
....
administracji

--------·--Ptz:Y.Kte przez l'"l4d kierunki
prubudowy admmlllracji pubhcz.neJ pncwid\U4 PrtYJOtowanie

do koóca czerwca kompleksowelO projektu reformy aparatu centn!neao i terenowce:o, rlłJWi~ksz4
wq~ rqd pi'Z)'klada do ustawy o

nister i jego pbinet (w tym polityczny wiceminister) zmienialiby
• pozostali funkcjonariusze pt100waliby nieuletnie od zmian
~d u.
• Musi zostać powołana arupa
funkcjonariU5Zy
publicznych.

skalbie państwa. której projekt
jestjutkonsultowany wresortach.
Sen. Jerzy St~pień poinforma.
wał o DljwatniejSZych celach

oa szc.zeblu centltioym i terenowym. Mialaby temu tłut)t opra·
cowywana ustawa o państwowej

znuan·

• Rz4d ma b)'Ć orp.nem sprawnym i .skoordynowanym. MiniJ..
terstwamusqli~ stładlć z wyn:t.
nie wyodrębnionej ~ci .polityc:zner i .,administracyjoeJ". Mi-

si~,

któi'Z)'~.ostojąministerstw"'

słutbie

cywilnej.

• ~tkiem skatbu p&Mtwa
powinny~ wyspecjaliza.
wane instytucje, a nie bezpośred
nio ministerstwa i ministrowie.
Zmian9t9 uwz.gl9Cfn.ia projekt us-

tawy o zasadach reprezentowania
skarbu państW1., który został jut
skierowany do konsultacji mi~
dzyretarto'W)'(:h i ma WJ'6d; pod
obrady ~du u 2 tyaodnie.
• C%ę:6ć spraw publicmych musi być zdccenl11.1izowana l przekazana samo~dom terytorialnym.
,. Trzy ostroine kroki" w tym kierunku - to oddzielenie funkcji politycz.nycb od administracyjnych,
administracyjnych od aospodarc:zycb oraz państwowych od samorądowyc.h.

Zespól sen. Stepoia został za.
bliaowany do przyaotowaqia barmonoamnu wprowadzania decyQi zwi4z,anycb z refonD4 ad miniJ..
tracyjfl4. Za projekt operacyjny
tycb działań odpowiadaszeffiRM
min. Wo,jciecb Wlodart:zyk.

enkawudzistom -ZSRR

man:załkowskłd .-,t,~ ...."., o m:lule.

De laski
~

~dl 1Qeplt6w llltawy z 19
. . . 1974 r. (tebljeOCIIłtydl hlteco 1.983 r.) o DO"ur.&:ealw bi..U!Ww wejnaydii1NJ*owJdll Ich
rMziastłei'OWU1 pauklllb ......
.e11tan1 PonmaUu.la Ce•n&
Według projektu z.a inwalidów
wojennych i wojskowych mĄk zostać uznani byli tołnierze zaJiczc..
ni do jednd z arup inwalidl:twa
powstałe&awzwi4Uuzdziałania

mi wojennymi prowadzonymi o
i suwe-

wolność, niepodltlłość

renność Polst:i, którzy dotychczas
nieJDO&li.skonystać tych upraw-

z

Pljany taksówkarz

Zatrzymany
z użyciem broni

---------....
---WMCJ&wtorb •łi'Mę, w ,M-

......... ....,. ................ ..
.......,.,,..,_
.ąu-...

........ ~

-·-)-.

Jad4cy w Matbcb ok. &och.
2.00 w nocy kierowca nie Utrzy·
mai

si~

na

S)'I.Dały

policjantów, a

ucie~\1: próbował staranować

icb radiowóz. W tej sytuacjijeden
z. policjantów oddał trzy strzały o-

strzegawcze, a nastepnic w kicrunku uciebjącej tft96wki. Tak·
tówtarza z.atrzymano po unieruchomieniu pojazdu.
.Był to nieodpowiedzialny wyczyn bę:d.ąceao pod wpływem aJkobolu warsz.awskiqo tabówbruitowsytuacji,&dynaterenie
tqomin. woje-wództwa~ zatrojone na s:zeroą skal~ działania
paściaowe u uciekąjącymi przestwcami spod :l:yrardowa• - powiedziała nadkom. Zofia Ostrowska. rzecznik prasowy stolecmeJ
policji.

Na przedłużonej przepustce

6-dnlowe przepustki (do 21 l 22

-przodldlwloty_
6w. Waie*:hl z kMidry gNili·

nleńallj).,..,~ny
wtorek w doa;o•ł)czo7cłt ~

....

Hc::znoKiec:łl
powr6cił

...............

w GdW.IIku. ...

on 22

kwletnł8

z ...,..

kwietnia), z których nie powróci U
do zaldadów l<amych•
We wtorek po południu polleja
otrzymała sygnał o pojawleniu

się w Gdańsku-PrzerObce poszukiwanego listem gońCZym
Andrzeja D. Grupa operacyjna
zastała

(hljatraoiOO:d•lłtneUoflr.M
w CPN ,.Un (z WJJ~~tkłe• belll)'IQ' bezołcnrlow~) - polaformowała

__ ,.

we

wskazanym miejscu

tatae braci Majewsldch. Andrzej

niell. Dotyczy to żonierzy walcą
cycb przed l września 1939 roku
(m.in. legionistów, uczestników
wojny
polsko-bolszewickiej,
powstań narodowych), tołnierzy
27 dywizji wołyńsklej AK, uczestników walk o wyzwolenie Wilna,
zbrojnego oporu po 9 maja 1945
roku, a takte wi~niów sowiec-

się

do

noj-)Knyodol

ucieczki. Podczas

po$cłgu

Je-

zabOłstwo.

OWej bracia Ma,Jewacy,skaza-

nl

w 1986 r. na długoletnie Yńę

z.łenle
nłe

z.e vabowanle l znlszcze-

srebrnej pokrywy aarkofagu
Wojclecha oraz za Inne liczne kradrlete, rozbołe l włamania
do kościołów, przebywali w witzlenlach w Nawłe l Płocku.
Niemal równocz:eśnle otrzymali
św.

z

policjantOw oddał dwa
ostrzegawcze w powłe
trze. Przypadkowemu przechodniO'NI udało się przytrzymać przez chwllf MaOOl Majewaldego, dzJęki czemu policjant,
wcląt z płstolete m w ręce,
dopadł uciekiniera W czasie
szamotaniny pistolet wypalił, a
den

W tej samej akcji zatrzymany
został poazuklwany listem goń
czym Andrzej D., podejrzany o

strzały

pocisk

spowodował

powierz-

chowną ranęgłowyMarka 2yclu

postrzelonego

nie

zagrata

nłebezpłeczeństwo.

Krzyszłołowi
dałoalęzbiec.

Maiewsldemu u-

Jdli ustawa zostanie pnyj~ta
przez Sejm uprawnienia inwalidy
wojenneao i wojskowe&o utracą
uczestnicy wojny domowej w
Hiszpanii, tołn.ierze oddziałów
NKWD oraz walCZ4CY w obronie
władzy

ludowej.

-Jest to logiczne - komentuje
mec. K.. Ujazdowski, ebpert ustawodawczy PC- Pols.ka nic mote
przejmować zobowi.tz,ań obcycb
państw wobec ludzi, którzy walczyli w ich formacjach. aJe nie w
interesie Polski. Dotyczy to takie
.utrwalaczy" władzy ludoweJ.
~

Ceatral8 PrM1llt6w NaftoW}'ch.

W--wydoCPN
_..,...,...

,_"""" Próbne jazdy pociągów
HtaUcme:
6.l80diiiU

--90
U80diiiU
---.....U.11hllliu
Nnec:ny"wyłllieoiDOJIJlłb'
Htt~~ol»ecaae~.
Ceu ~ be:zolewłowej eiU'O•,er ts bu .... - 6.500 zł!Ułr.

w warszawskim metrze

W warszawskim metru, na odcinku Kabaty- Ursynów, &dzie
zainstalowano jut tory i zasilanie,
odbywąjąsiępierwszepróbnejaz.-

Dziś

kolejne przesłuchania
w "sprawie Parysa"

...~-N....,._......
.. _&o-sprawy~llłałltn.ob
roayiW'OIIowd pnelladaa włcud

llłslra ON I.....W. S.rna&diewa, ada Wejltowydi Slaa.lafor-

--·-.acńaJdl

au. MarłaDa Soklew·

lkleao. a takle ,.,rzH.ałep szefa
WSI.~Cr.ellawa

WaWD:)1llaka -

lliaJtcJ kom.il,

połllfo...o...

po

pos. AlebaMer

tontakty z oficerami wobec Mieczysława Wachowskie&o•. Dodał,
te .nie dostrze&ł naruszenia przepisów"' ani przez. min. Parysa, ani
przez sekretanastanu w Kancelarii Prezydenta RP Jerzego Milew·

skieso.
Komisja jut teraz dysponuje

600 strona.mi materiałów. Z uwqi
na koniecznoi! ich opt100wania
spo~c

przesłucbać• -wy.)Mniłpos. Bentkowski, upe~c., te prz.csłu·
cbania świadków zostaJ\4 na. tym

koóoowego sprawozdania ~e trwało od S do 6
doL Przewodnic:z.ący komisji oświadczył, te ~ si~ opowiadał u upublicznieniem te&O dokumentu, aJe zdecyduje o tym

ukoóc:zone.

Prezydium Se_imu.

Beatkowskl
.Uwatamy u celowe te osoby

dy pocigów. Oddanie do użytku
całejtrasyodK.abatdopolitechni·
polow~

ki planowane jest na l
1994 r.

Połacy i

Po!!!ÓC!! lata siedemdziesiąte

handel bronhJ

Zmieniły się

zarzuty

Pos. Bentkowski olwiadczył, te
_nie potwierdziły si~ zarzuty o

D. został ujęty natychmiast. Bra-

cia Majewscy rzucl11

sowo.

llOłOWUe ~ ml1

Na~,.._..,_

Schwytany
po
..... strzelaninie
__

_,_
. __
_
_
__
_
_,_
..
_
----·

100 zł więcej
za benzynę

kich lagrów, z których około 130
tys. osób wróciło do hąju po 1956
roku. Projektodawcy stoją na stariOwisku, te za inwalidów tej ruteaorii ~ b)'Ć uznmi tatle
funkcjonariusze puJku Straty
Ochrony Kolei podlegający dowódl:twu &rUPY operacyjnej. WISta• o ile zostali wcieleni przymu-

Zmieniła

sie kwalifikacja prawna

czynu zanucaneao Polałom osadzonymwareszc:iewNiemczcc:bwrwiąz
tu z bandJem broi'Li4- Obecnie ciąty

na nich :wzut, t.e nie powiadomili
władz.

niem.ieckicb o prowadmnych

pnez siebie rormowach nt transferu
broni- poinformował rzecznii prasowy MSZ. Poprudoio, aresztowani
dwami~temuPolacy,podcjrzani
sfałszowanie tzw. cenyftbw
tońcowqo odbioru broni

byli o

Nowy "bóeing"
złekarni
Dl Sztttllol.a JR)'kdlł J. Satde
-~MWJMmtłewiec. .....
dac-737'" IlDa PlL ,.lAt•. Po tmapeł
...... ",_,..............,.db
(~Mdtriw, 11115ZJD11 11. powbuli .futrt
Pl'l)łl)'t Dl wanzawskłe Okęcie rozpo-

---

Gwiazdy muzyki pop
.
...........
--·kldo"Loc.".
msJ·
zagrają w Polsce
Na pokładzie .boe:inga-73~

Gwlm1MXJkiJOPiał.70-Bę0-

,.F.aaa•. Podczas 12-godzinnqo

ty Rollf:n. llteGlkterBud.Mwl. Ra·
Mus, Sui o-tn, SMk:, SllewM·

koncertu pn. Rock Fcstiwal'70, który
~e sie na stadionie szczecińs

~ISweetDPIMisłeąalabr.w
Połsct-,.mt...-..~•111k.~~-dó-

kiejPogoni,zespołypi"Z}'PPłłll4prze..
bojezlatswejświetnolci. Koneertpo-

.qlbę,.Pw:a•l ~..X

szyński

~kolegium : Ktzysztoł FALKIEWK2- redaktor~

prowadz4 prezenterzy- Marek Gai Mard: Nicdtwiccki.

dt.tie lie oi. tooy leków i nowoaesoe10 ~tu medycmego od Polonii w
Seattle oru tamtejszych zakładów lotniczycb.Nowymsamolotemw~

poirfroln4doirajuudałsietct 13-łetni

Hubert Benket.Kratowa,który~

ofwnoki rodaiówzUSA móJł wSoattlcprujjćwciągurotusiompliko

wany proces lcaenla wzroku.

(tel. 424-80), Andrzej ZAŁ.UC:tO (teł. 459-19). Zbigniew NOSAL
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Białobrzegi

Błotnica

Wzmocnienie

Woda - rzecz niezbędna

budżetu
kim osiedlu Mikowska wzmocnili
bud1:et gminy kwotą ponad 200
mJo zł. W najbli1szym czasie spodziewane są wpływy ze sprzedaty
oast~pnych działek.
(S.P.)

llłędzy

O lej porze roku w GlllłnDym
jeszcze pusto.

Ośrod.b

Sporta l Rekre.qł w Jedlł6ska
Fot W. Matlok

Młodzi
Miejskiej. Sześciu mlodycb, spr~~w
nycla ludlJ będzie dbać o po•ek
na szydłowleckkh ulk:adl l tarao-

"""""'·

Komendantem st.ra1y został
Cnegon W'Jclk. Pozostałych wyłoniono w drodze konkursu, któzy
odbył si~ w marcu.
- Mamy w mieście IJ'Zy targowiska - mówi Gustaw Szmit, zastępca
bunnisttza Szydłowca.
- Potrzebny jest stały nadzór, nie
wszyscy bowiem skłonni są uis:zcui; opłaty za plac. Ajent czy inka-

i sprawni

sentniejest upowa.tniony do lcgitymciwania opornych handlowOOw. Stra1 Miejska będzie tu jak

sądzie, prokuraturze, kolegium
ds.. wykroczeń. i komendzie policji. Szkoleniu policyjnemu poś

znalazł.

więcono szczególną uwagę, kła

Ale nie tylko o targowiska chodzi. Nalety wzmóc konlrOI~ nad
paOOngami, egzekwować przepisy prawa dotyczące ochrony śro
dowiska. w wielu posesjach nie
ma pojemników i zbiorników do
gromadzenia nieczystości. Z braku nadzoru właściciele robili z
odpadkami co chcieli. Teraz powinno si910 zmienić.
Przyszli strażnicy przechodzą
obecnie intensywne szleolenie w

dąc

Szydłowiec

.,. .__ ,_b_
w_.. ... ....,.....,._

Mbrze,JeUaL..Nie-·llzlespć!

Dom Wycieczkowy .Pod Dobem", spełn.il\i4Cf doU&d funkcję
hotelu, jest nieczynny od dwóch
lat Poprzednimjego zarządcą było przedsiębiorstwo Radom-Tourist, obecnie dom oalcty do gminy. Taą dtcy7ję podjął na począt
ku marca br. wojewoda radomski.

Władza

Budynek. w którym mieści si.y
dom. jest zabytkiem, totet jego
zagospodarowanie nie mote być
spraW4 przypadku. Miastu chodzi
o hotel z prawdziwego zdarzenia,
tylko wtedy ~e on zachętą dla
turystów. Podjęto jut uchwałę o
sprzcdaiy lub wydziertawicniu
budyoku - od strony prawnej jest
zatem wszystko gotowe. Niebawemzostanieogłoszony przetarg.
(fem)

przeprowadzonej przez pracowników Urz.ydu Wojewódzkiego. Rezultat: dochody miasta i gminy
113 proc., wydatki- mniej nit 100
proc.; mówi chyba sam za siebie ..
(w.s..)

Powrót policji
PoHQI. Zsod~najeao uruchomienie
podpisał tomendant główny, podinspektorZcaoB. Saolarek, aojeao utworzenie dopominali si9 sami miesztallcy gminy. Przedsi~~u patronowali przedstawiciele Rady
Gminy i szefradomskiej komendy,
l.WpłewFa~HaMkl..

Pomieszczenia dla

poli~anl6w

przygotowano w budynku lecznicy
dla zwief"ZIIt. Cztery pokoje o oaólnej powierzchni 66 m kw. wyremontowano, odmalowano, załotono otratowanie, radiostacj9 i telefon. KI>
szty pokrył Uf"ZIId Gminy. W komi-

Solec nad WISłą

WolaSolecb.IKępaGostecbto

mieszka.ó.cy owych wsi przychodzą do gminy po ... lodzie. Latem
łączno9! zapewnia prom. Koszty
jego eksploatacji scedowano na
gminę. W UG nic są z lC&o zadowoleni. l trudno im si.y dziwE,
prom kursuje wprawdzie na terenie gminy, alełączy (co zaznaczono nawet na mapach) krańce tej
samej drogi wojewódzkiej. Czy
więc województwo nie powinno
partycypować w kosztach utrzymania takiej przeprawy? Rocznie
si~gają one około 300 rqilionów
:złotych.
(woj)

Oaólny koszt przyl4aenil wodociągu do jcdnCBO 1ospod.ustwa
wynosi S mJn zł.
- Rada Gminy St.ara Błotnica
mówi wójt, Winław t.oszkłewłca
podj~a uchwał~ mówiącą, te
wystarczy, aby dany rolnik wpłacił
2,5 mln. Reszta natomiast zostanie rozłotona na raty.
Inwestycja ta, lO wielkie udoaodnicnie dla mieszłańców aminy,zwlaszcza te duto wsi na terenic odczuwa nicdobór wody.S.P.

Silna trójka
G.m.l.ruty Ośrodek KaJtauy w Sbrej Błotnicy iscnleje dDękl. trzem
pmlom; dyrektorce, lastnd:lon:e l
sp~t.ac:zce.

- Pracujemy dzi~ki dotacjom z
Urzędu Gminy - mówi dyrektor
GOK,
Unzula
Kudwt:zyk.
- W ubiegłym roku samorząd lokalny przyznał nam 130 mJn zł .
Dodatkowo wypracowałyśmy 40
mln. W roku 1992 same mamy uzyskać 60 mJn.
Dochód przynosi m.in. kawiarnia .,Kaprys", działająca od lipca
ub.r. Niestety, czynnajest tylko w
sobotę i niedzielę. (LokaJ, w którym mieści si~ GOK., to własność
straty i gminy). Organ.izowane są
tet zabawy i dyskoteki, kursy tań
ca oraz inne dochodowe imprezy.
Przy GOK działa zespół folldorystycmy. Od kilku lat cyklicznie
organizowany jest .Bal malcńko
wiczów"', Uusty czwartek. spotkanicpf"ZY.łwi.ę.conymjljku,wokre

sie bo:tonarodzeniowym dzieci
po wsiach odwiedza św. Mikołlj i
rozdaje prezenty, są dotynti,
imprezy w nastroju rodzinnym od

Promem
i ... po lodzie Przysucha
dwłewskgml.bySolec::~d~
dę u prawym b17.e111 Wisły. Zimą

....

DniaOzicckapoczynąjąc na

Dniu

Babci kończąc.
- Wcześniej co miesiąc lub
cz~cj - mówi Boilena CłeśJak.
instruktor
kulturalno-wychowawczy GOK- organizowałyśmy
wyjazdy do tealnl, aośeiłyśmy tet
aktorów tutaj. Teraz wyjetdtamy
rzadziej -ludzie nie~ą pieniędzy.
Na razie plaOOwce nie grozi likwidacja. Radni po katdcj 1mprezic
zorganizowanej przez GOK są
podbudowani. Przewodnicztjjcy
Rady Gminy TadeUSI. Tant0-..skl
stwierdził, że t~ działalność trzeba kontynuow~.
Jedyny większy problem to są
siedztwo baru GS.
-Przez pewien czas był zamknięty i miałyśmy spokój - mówUJ
obie panie. - Teraz dzieci znów
widzą osoby, t:tórc nicodpowiednio się zachowują.. A 90 proc. osób
przychodzących do nas na dysUlteki jest pijanych. OS chce
przetrwać , ale nie zastanawia się
nad moraln4 slrofi\ swej działal
ności.

SYLWESJ'Eil PODSIADt.Y

Co z synagogą?
WP'rzymszeacho-..I:J się •ary

l,ydo-o.J ....tyul. W lab<h sledemdzł~cb rozpoaęto

uwet
jej remont. Zabezpieczono stropy,
umpełnlono fragmenty wytrusajltcyc:h się murow. Po paru latach
bn:my synagogi.zambłęto ultltWId.
W Urzędzie Miasta i Gminy w
Przysusze nic nie wiedzą o losach
wspomnianej budowli. Adam Peablła, z.ast~pca wojcw6dzkieao
konserwatora zabytków powiedział natomiast: - Jest to zabytek

państwowy

i za pa.óstwowe piepowinien być restaurowany. Niestety, takich pieniędzy nie
ma.
Wokół zabytku -jak zauważy
łem ostatnio - tworą się lokalne
wysypiska śmieci. Z jednej strony
nawetprzylcgąj4domuru. To grozi kolejną dewastacją obiektu.
Mok więt, skoro llie . . plulcdrJ
u remont, aaldaloby c:hodd lepiej obiekt zabezpieczyć!
niądze

(woj)

-

Wieniawa
Po tłwuletalej pnawle ... Wle.ia'll'le aowa DClllle llzlalK Ko.isuial

(żem)

"MAGAZYN"

w Nowym Mieście

Na ostatniej ~~ Rady Miasta l
Gminy udzielono absolutorium
burmistmnri Tade uszowi ~ew- •
sldemuiz:arqdowi.
Na pozytywną ocenę władz
wpłynęły przede wszystkim wyniki nicdawnej kontroli fmansowcj,

nacisk na znąiomość przepishw ruchu drogowego, zasad ~
wencji, kryminalistyki (zabezpieczania śladów). Kurs obejmuje
równic! muszlrę i samoobron~.
Po kilku wykładach stratnicy zostaną włączeni do grup policyjnych
palrolujących miasto. Szkolenic
zakończy egzamin w KWP w Radomiu.

Jutro kup

Hotel na sprzedaż

u............... ,myradall...t-E-7_ ... _ ....

t..ua..

We wsiach powstały społeczne
komitety budowy wodociągu,
które zbierają potrzebne fundu-

Szydłowiec

Z )łOCI:lłtkJem c:zerwa. r1lSZIIi w
miasto plennze Plllrole Strał;r

&donwod~ w piliłłezo
l OJaty z piesbrbu pa6ltwa. Od rob
.... jeJ • ...." ...............
cmlay.Jeststudniai urządzenia uzdatniania wody. Wodociu został doprowadzony jut do li wsi.
W nąiblitszym czasie dotrze do
Klelbowa. Ryk, a nast;pnie do
Gozdu S~o l Noweco oraz do

stała rol;p0(2ęb pned

Zostały
sprzedane kolejne
działki budowlane, których właś
cicielem było miasto. Nabywcy w
Brzc:żcach., Suchej i na białobrzes

Kr on i k a p ol i cyj n a

unme~e~ESpoti~m- I L~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~.
• Fukqourluze Ul' w Szyd- Aanę W. Z kieszeni jej spodni nia kasy Zakładu Transportu. Z

tów, trzech z nich przejdzie z placówti w sąsiednich Bort.owicach,
jeden etat wygospodarowała K~
mendaWojewódzb,drugiKomenda Rejonowa- Przysucha.
- Z kont Rady Gminy, Gminnl(j
Spółdzielni .SCb" i Banku Spółdzielczqo- -swt .sebduz. S:rtwester GórU:I- pru:z:nllCZDilc 'UISla04
pienipe na zalrup ,.poloneza• dla
policjantów. Wiem, te społcczeństwo jest z.aodne co do słuszności
naszych decy7ji - poliqa w gminie
jest potrzebna, tym bardziej ie kradziety ostatruo coraz wi~.
(DOYa)

lowcu zatrzymali dwóch

młodych

mężc:zyzn.którzy dokonalirozbo-

ju na osobie T.D. (z.am. Gąsawy
Rządowe). Sprawcy skradli mu
buty sportowe i spodnie o ł ącznej
wartości 570 tys. zł.
• W radomsklat Starym OpndDeA.G. (z.am. Garno, gro. Wolanów) i M.K (z.am. Wierzbica) napadni~ zostali przez trzech
nicznanych motczyzn. Napastnicy skradli zegarek., kalkuJato r oraz
37 tys. zł. A.G. został pobity.
• W Rado.W. dftJ mr.:ł:cą:fal
połiW 17-letal4 lliepelaospn.'łr'q

skradli 4 pierścionki, które poszkodowana bez wiedzy matki wynioslazdomu.
• W Radomiu wła.mano się do
domu przy ul. Okulickiego.
Sprawcy skradli: 2 futrakarakułowe, turt.k~ skórzaną. maszyn~ do
szycia _łucznik•, aparat fotograliczny, maanelOfon reporterski
.sanyo• i inne przedmioty. Straty
wyceniono na ot:. 50 mln zł.
• WSkrqAska (&m. Przysucha)
nicznani sprawcy po otworzeniu
okna i wyrwaniu z.abezpiecząłącej

jekra.tydostalisi~dopomieszcze..

szafy pancernej skradli kasetę: z 20
mln zł.
• W P\oabdl włamano się do
hurtowni przy ul, Piłsudakieao.
Skradziono: papierosy, Jłodycze i
artyk.ułyspotywcze owarto&ci ok.
8 mln zł.
• W R.Moadastndziono: ezerwonego ,.poloneza 1500", rot:
prod. 1992, o wart.o6ci SO mln zł
oraz motocYkl MZ 150 ETZ. koloru niebieskiego, rok prod.. 1990 o
wartolłci ot:.. 7 mln zł.

.
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OGŁOSZENIA
Sf'RZED.ĄMW*lc::zynnymtynwlł!y
Wledonlo6ćwrrfynll.
8171/r

SPRZEDAZ
SfiRZEDAM

~

piflr(IIIIOM Kiekll,

81-----47-20.

10403/g

..~to!.~~

....,,

7M.~Kieloł.283-07

Pl'l*IPI•łf

SPRlEOAM

503-85.

. . . . ~.płyty~
~.522-67.

clom.4M-21.

8175/g

158/b

Sf'RZEDAM ciW'I* c:38ó Yoclle--

wy, lial. 122k.~

155/b

23/p

TANOapmtCIMI~~

certrum Kielc:.

452-61 {7.30-9.30).

Klełc.,
~.

KUPIĘ.robln;• kontenafbuallnlka,

aknynlbilłgOw. ~~lel

35-12.

10082/g

KJ.FIĘOCICJI"IY

rw:Melub

l)t'łlwla

SKJ..B>~poiece;

z.awory~: g&ZOWII.~.
!wtaltld~.
~ .....

rwyutow.o--

CdlM g&ZOWIIM

~

....

tem.DIIIpodmlotOw~ee
nybupodallwobroC~. Klek:e.Or·

kana14.

1CI056/g

SPRlEOAM tanio pualald, ~.
dn.II..Juka". ~.cyldop", n-.gla,
4

::::.,.drrM.Iutl'yny~,1 i1~

SPRlfDAM 120 at0w w AtnaiiOwce.

~= ~48.

10110o'g

0014

10138/g

Klelce,e&----42-ł7.

SPRZEDAM...,-1142"{1989)pra--151/b

ro.PII'Icrów, 721-76.

10133/g
40 m kw. ~

talefonem • Plńc:z:orwia ,.. podobna w
KtUowle.. KrakOw, lei. 12-85-86 lub
55-92-22, w4ecunm.
154/b

POSZUKlJ.I';~.

(~. ~~- lut-

8785/g

AGENCJA:~ Iokeia
~.

m do az:~~to-- ~~~ń.:tl3~
..,.lutryb l UmlaniL Klak:e, Woje-WCidzlw3, lei. 2&---154.

987-Ug

..tADI; 2105• (1963 rJ. Klel6cll,
111 .........54, od !Odo 17.
9993/g
Pt.YTYw!Orowe, lałNnowane,aklajk.f
.DREWEX" Klak:e, Bodzenłyl\-

ROZNE

ol<a33.
SPRZEDAM llllealQnlll 48 m.IGelca,
31 - 18---57.

9937Jg

SPRZEOAM dom. Klelc., ul. Skallita
89.

OB5t.UGir.
c.. 27- 741.

9925/g

5PRZEDAM clo _.., ••

oplandeko--

7

Clatrowlac~~-

SPRlfDAM .robura" d!Mel. K!Mce,
100n1o

534-88..

SPRZE.DM4
31 - n - te.

oarat blaszany. Klałce,

10079/g

SPRlEDAM dom • ctotwym ..,.,
duladZialka,wodll,31unodPińc:zooitla

Klalce, 31-98-28. po 19.

10176/g

~~~·-'=.~~
11/HI(

- l;Wjol

::tAOĘ

2tó5• 11983

r.).

61 - 21 - 19, po Hi.

IOalce.

de

10131/g

KURś~Jaz:dykal.B"tolldOe.

Klelce,27-413.

-.nla, ~~..'lOO' . wepoma

~ .auloune".

pnwo--flnenaolooo

~.,_ereaywl--ltQociH. Kieł

10076/g

ld

.ABEX" Kielce, 428-91.

NAI..IKA'I'J,.eynlea.kne. ~

SKLEP mab6owy .OJN". Klalcl, ul.
9087/g

DLACZEGO rM ma PRZEWODNKA
PO SKLEPACH?
9878/g

ZGUB10NO ~: DyrałcD mgr

.BEsr -

Klelc.,
7648/g

I.W.t.ADANEpark)etOw. OitrorMec,
~181-40.

8054/o

ZALUl..E

TaploefW,I dmrr.ł. lAmki.

Klelce,31 ....... 29.

1'RZ'ICZEI'KĘ--KJa6ce,
27- 741 .
10130/g

naty-RieW-oblglt(:jao. Kialoa-Hctel
.Brtttoł", tel88-24-22.
7104/g
WYMANA Gazów T~ A-

o

CETYL.EN-ll.ENwgodl.od6do15.K~
TŁO-REM"28-3-42Tamawa34a, tel.6k.

197192g

SodzjSlOWIL

llnolowJch.

ONłMAR.

Klea,
94791g

NAPRAWA,~~rtv.

Klelce,66-75-0e.

9022fg

NitPRAWY
31-21--43.

Kielce,

telłrlloimrOw

9164Jg

we.~Klełce~5.~
PAOOUI<CJł< l tprUÓI.t cementowych trale« t-Ikonowych. MułW R 58.
10068/g
NAPfłAWApralak.Klałce,

,",..,,

31-35-25.

.FORDA TRANSITA"(I9łl9), .raoeul-

ta"błuz.ak(1989).Klak:e,31- 11~10

.VOlKSWAGENA
Klałce,61-24-71 .

u-2a-

(19i1).
10384/g

Sf'RZEOAM liiinik C-380. JelCZa" oraz .Juka" błauak (196411988). SW.·
chowlce,~3.

212/rA

.RENAlLT MAS~ T35D" 1,9 l
U98n.•paugao~: 1--9" bal"l:tyM 1.8 1
(19&4),.renaulł5"1ufbo(1888). Kialoa,

31-93-73,po17.

10242/g

SPRZEDAM w,-rOwnlat1lf do c1rzeW1..
Kla6ce,11-7241 .
1037-Ug
SPRZEDAMdorn~z:bu--

dyn!Oam100m,.~9WOWwtoel
cech.~cfaft)'10375.Sl." !QM.

ce.

10375/g

SPRZEOAM.ładt...,..,."(92) . 10M·

ce,61-26-14,po15.

10287/g

SPRZEOAM.FS01500'"(1988). Klal·
ce, 31-63-7'9.
10267Jg

1.2~~~poj10245/g
SPRZEDAM.1211p"(&4rJ. I<atelrOwł-

c.z.a3168.

10280/g
.12łlp"

SPRZEDAM
31-91-SQ.

(90). Kielca,

10i2501g

Sf'RZE)AM .polonaza" (85ł. Klalce,

w.t-l:z.awakao375.

10249/g

27~~~~...=:
drOwQ

41 .

10142/g

KIJ'IĘ.mintmaga•. IOak», ~.

SPRZEOAMJSó 1500" f19i9). Klał--

c., 32--48-45.

102611/g

TAMO~m~. IOelce,

270-99.
lANO
31-7'9-54.

.ln8f'OIOitsll

10193/g

~.::.69~1Ubna~kl;~
SPRZEOAM kr..y nloakl. Oudzlk. Wln-

Klelce,250--4-4.

REGeERACJA--

99061g

AUTO-MOTO

RESOilY--

~~a:::.-:
242- 7401trc:JMac.
8042/o
AUTCSłJ:ARMY- z:nekowM!a pajlu:·

.kadetta" dlaMI combl(83 r.).
1Q.ł061;

SPRZEDAM pawilon 15m.~
~·Piramowk::z:a,CW!Iklc360(1977), C-330(19118). ~ ·

227.

SPRZB>AM .łaclt 2108" {1991 r.)
c.z.ama,ok. 70mln.Drzew4c:a,tel441 .

'""""'

SPRZB>AM(lltydom. Klalce. 'N'Ilole--

~-4-4~) -

81~

10404/g

.gua • ·- u~'mi

5PRZEDAM .12flp" {1989). Klalce,

32-28-21 .

Klelce, Koeci!Ud 11 , tel. 440-7tbwg

DO WYNAJĘCIA ~- Klałce,
11-06-33,godl. 16-17.
1041-Ug

T8111~

SPRZEDAM dZWkf (720 m, 5700 m
lubwcalo6cl)nad~ 121unodKielc
-uz:brolonLKlelce,66-41-43.1044atg
M-łkomfortowe,tnypokcfewcen-

trum KJek: apn.CS.m lub z.a~ na
rnnle}mi. Oferty 10433.SL" ~g

SPRZEDAM.fiiU 125p" (1989).1(Je+.
c.,66-25-20,po17.
1()(87fg
KUPIĘ prmdpłłl~

525-88.

.126p". Kielce,
10466/g

SPRZfDAM .126P" (1990). Kielce,
~57.

10481/g

KUPIMYrunert~t~etonu,.ui. ZI'hlfli
lubz.amlenlmyz:ui.Słentdewlcz.a.)Oelce,

31--e3-e2.

10482/g

SPRZEDAM magan .~ ~
c.. eo-oo-23.
1046Sig
.FSCf (88 rJ,.. .po6onule". Kielce,
~
10455/g
ZATJłl.llNI; W)'kweMI"'-'-!1 try~- IOeloe.u1. ~8,tltl.

:zeB-78..

10474/g

ZATRI.JDNE; wylnlllahftkolflllane lnwOOWiz:~Klelce,81-02-12.

10461Vg

WYPOSAZENE llklapu

apalywcz&-

~~~~~
Klelce, e&---41~10454/g
W'YPRZEO.U'

mebli utyWinyCh z.a.

chodnlch • atala2u dfbowym, obazy·
I)'Chakeni~I~I'IO'MI;onu:
ma.tariałem..Klelce,-437-18.

ZATRUDNIĘ~

10394/g

,..

łannie.

Mo8wo6e z.amiHz:kania. Gretac. fel.
56----88. Prokop Ryaard. Otbla 05-łOO

Gn:lfec..

8180/R

JłJI(A. ~ aprudat. Kielce,

429--68,411-31 _,__ 153.

10470.'g

SPRZEOAM .126P" t901. K1a6ce.

31-24-35..

10493fg

SPRZEDAM~~

N-121. Klalce, 4.24-80po 10.
90
PRZYJMĘ • cutdemlka.
łGalcl,
66-18--87 po 17.
10505/g

~~~~
.~210!"19&4. Kiałce, 66-~~g
8PRlEOłoM lub z.amienit ,.. doałeW--
r:zr.CI(l6onaZa"81ctwu:lrZwlowyoaot»-105001;

M--3{42m)lelefon,centrumKlłlłc

apnedam. Tel. 23-191 po 17. 10501/g
KUPIĘ pmldpłatł.

10400/g

Klalce, 522-72,

2113-44.
KUPIĘ

10512/g
obligacja r. .dnquacenlo".

Klałce,569-38.

10510/g

1<ASETY auDio-wideo.

Spn:lld&t
8kartyako, Umatei.IW; 514-997.

hort~-datallclna.

nowtldaiiO 37.
512-326.
20245/St
DO WYNAE,OA lokal w centrum
!()elc,tlll. -439-61.
105001;
SPRlEDAM

przedplatł.

573-17po 18.

!Gałoa,

1048-4/g

.

PIZZDIA PIICNONT

., ...,.

~LCI!.,

Sieakiewicu. J9

a••

l ZZA

e f'o•

.. . ..... ti - Jl,M--"...1

.n- c r drr r rn 207•

Blul'o ElrBpotfu

,",__
--Ja!lłOJC

A .............. 8udDMrleiiii!Awn~

"KPBP-BICK." SA.

,....,,

~

31-41-09, todzia1 otwarcbi B- 16.

n· Biuro Retlam ,.sŁowa Ludu•, tcl. 4-48-58, Kielce, ul. T&rJOWa 18.

Solidna firma z tradyciaml pt%Y/mle pHnle
lntyn/erów ll8chnlllów budowlan)ch zs zna}olrroklą /f1zylra l'llenllecldego.
Of8tujemy wyJazd do Niemlec na stanowisiw klerownllla l mtl/tiiT8 budowy. atJakcyjne warun/d
l soąalne, motllwodć wlfllolet1rlflg pobytu na kont1aldBch.

"""'*"

o mdaaie llotydtczasowep adnsit u Kielce., aL Zac-

ltl.6sb 119 (Cu.tntm Hutowe ,.Młle.n") oru au.u teld"oaa aa
Zap..-aszanay na zakupy!

11. _

Klell:e, ul. SletJidłwrlt:a a, ... tu3-111

Kielce, Piotrkowsk.a 12,
pokój 319, tei.423-S2

Hutelnlia artybNw ,ąienkQ-da. IW•rowydiJI,
ubhlydiJI NU tlnUw akc:y._.WJdiJI

łftll~:l

10425/g

SPRZEOAMM-2. ~.32~Jg

10397/g

dOwfłulłE.-~.}'olrnr

--_

Klełcti, ~1-05w.23.

SPRZEDAMidoak~. Brynl--c.59fr.ct~ .
10491/g

10162/g

ROl.OKASETY, rolokraty, tllu$1
pionowe, talurja. Klaloe, 4.24-"'123/g
Klek:41.116-42-ł7.

10393/g

RAMA~ atnm1 prKOWnlkOwdopr.c~~

Winili-~)-~~

beczkf".

Sf'RZED,ł,M..audl1ó(f(t982)powy-

IQJPIĘ

Kle6ce,2&-łlll8.

wt- ~59.Klelol.

giełda - IIJił~- Klełce,

HOl.ANOIA
31-93-16.

Z POWODU wytazdu IMio ~

aldeA Jolancll E35", .yamehf PSR 48".

10209/g

centOw 114, k. Pleko&zowa, lel. 1~i 1/g

ti J Uł

łafo111l1Qe

EKSPRESOWE

AUTOAlARMY. IOalee, 81- 71-81 ,
31 - 17- 51 .
10097/g

n EWA"
KIELCE, ul. Armii Czerwonej 76

oru27~

retlam: . Exbud

Dóili5FćHY

WYPOŻYCZALNIA

Kostomloty 11125
" ' od godz. 9 doIOł17
lll1

Klek:e,
8964/g

TN'ETONN-E. !NioWifM. t<Mtce,
94nJo

ŚLUBNE

willllirmy .~

9410o'g

~---

MOHT"AZ ~ - alumlnlwn, kolor
(2'8lu:lklrOW). Kielce,27-270. 95541g

SUKNIE

,...,"_.......,.,,
Skład

DRZWI
11-34-23.

237JJ

LClMBARD - udz:ielanMI potycmk -

~GM»,

8575/g

WIOEOFllMóWANE.
114-583.

157/b
CZARNECKA EWe ~ b11e11 rnt.-

~-

kantor-tllkmw~ - lloto - mo-

".PPt.::ac:tó" - apmdatlu'I(IIIIOM -

dodatkowe dRwi.

2:2-708.

KnyszlolwotoazyncMald.

10135/g

CIIr$ IIHiu:lwa produkc:fl Rlll. acw.
!daj, pallwa płynne Et 94, ON. w.raz.wa,
tal. 34---e9---C.
1180/k

8301/g

.BESr-~.~.
boUMłL Kielce, 2:2-706.
8574/g

5/HK

d&makordaon. Kielca, 471-93.10107/ g

Solna.Zapruz.amy.

78941g

utow.. IQelce,31-2t-83..

W"t'CECZKK: Budai*Rt-trody.~-

8183/r

SPRZEDAM.opla l'tlkoroa"(1981 r.).
Klełoa,31-93-28.
10278/g

2fJi9-58..

~~~- w,.oka~~

C2$Ci .aaiMr(' R8dom, 31 _. 1-87.

.HAOES"~dfzwl.rOwnlet

~dobf). Arrnal~dotWIMI-

"''""'

Klełct, ul MIAnka 58, teł.
4&h95,czym~~1~18.
10289/g

KU'IĘ.126p"(82--85J,nlellonlecznle
$p111'olllffl. Kiałoe,łl8-18-35.
10298/g

~ Klel6cll.
32-~72.

"""""'

polaca -

1,
971tvg

489-04,

53$----04.

M-3 włUno6ckiWe BarMnak mmie--

I'NllZKJ.

Pomorlka 11,

tat.

at.rty

10085fg

fiOKóJ,.. gabinet lekaraki doW)'M--

-.nedat. Ołat1y-

9833/g

n. Kielce, 31-64--71- TUf)'lłycma

.WtGODA"-domy,dz:latld,II'Waz:ka-nia,bezplatnllołerty,obalugapra-.

wyceny. Kielce, ul. Slenldewlcza 76, lei.
68-05--93.
10063/g

lwpno-

kotkOW, um~aze.
z:amkl. Klek:e,

UśWili~. ~Rkł8

JNTERl..OCUM" wynalaM - kupno -

SPRZEDAZ,..,...,

cnwt,

N...Nfti'(.SEZN.f"produkcjll.mm-

LOKAI..do~r.ualugl,lplft·

)tdL IOalce, 22-646.

9909/g

WSTRZEUWN.e

32-58-37 -NI.Sł®l118b.

LOKALE
ZNłiENĘ~ ~~

kłlwU.

NAPW.Wt aamoc:hodOw u

81-78--98.

17/k

~~- Kialce,66-60----94,

9920/g

15ół040fóNY~tMJM. ~
ce, 434-71.
9641/g

c., l!l&----34-21.

1008S.SL"IOelce.

9597/g

tanio, aolldnle.

'-"·~~a.~
cł1mt:z:nyKielce,LHM9,tel."fr~g

W)'(:iel.anll.

SI'RZEOAM IIUik l mamuu. ...-z
Oworc. PKS KICia. Kle6ce, lei.
~1-~~7'92/~
66--08--32,po21.
1012-Ug
bieg3łtys.F'tflc:zl)w, te1. 72-940.

..,.a, konltn.lkcle.

taJuzjl,

dy. ~ceny, l1l,lkrOtaa termlny

rx.z:.IL Klelce,
4329/g

lnty, bramy, ogrocSa-

""t.IU8łrMty,

nowe

SPRZEDOiiMiubz.atl'llent".OOIIIIh--

Cl)'.wlvo380Glr z:Mktr. ~
pot. 2000 {88) 85.000.000 łf. Kleloa,
61-17-07 (-Maełl:nm) .
1()1)(17/g

~

~

900R20-2RWkll1100-20-3azl.Kieł

z.anntarlcf. Kialce, 32-15-60.10100/g

fiRAlKOIWi5Wi(Ę .,/OifriO" ~
mat, lłanldaM!y Kleloa, 519-16.
10102/g

.REMO"'
31-32-74

8406/g

31-57-78..

KJJPIĘnotarlałnle plac pod pawilon

hanclowy •

JM"ORTERIIłof(lw~ ......

nlll Gtn, 534-28.

lAI...Ul.JE.dn:wiN~rmon~Jkowe,tapl-

cerlla. Kiełot,31-6&-13.

ij(jf'ifAi

ee.~~ powypad~1~

2381]

SPRZEDAMpmclpła&t.t26P". Klaloe.31--39-00.
10070.'g

c::hodOw~cnzamocho

Klełc.,31-7H7(7-8,18-22).

KUPNO

12ep".

.126P".

~

Jtdnaf0w,tel. l31-78.

10122/g

EXPRES SERWIS ~
czt6cll akoNorł. 00 WU)'.ckk:łi~~MM>

USŁUGI

TVC .lec" 21 c.1. Ali·

SPRZEOł.M

Klek:ll,
10098/g

SPRlEDAM pmdpłatf .lift
6ulko,teł. 88-4a.
SPRZED,łoM

Sf"RZEtlN,,pliałrit~.mereec»
-3000"'(1ł1fl)e&andobry,4.21Nn, ....
wlmr.IOIIY"2tc.ll,ater.o,~
131Nn, taemociC płyty słf'opoM, n.l•

DROBNE

lXII"..)

Redakcja nie odpowiada za tre6ć zamieszczonych ogłoszeń .

-

SŁOWO LUDU

NUMER 112

Sport

Sport

-w
--------ŚWietne widowisko
Warszawie

,_".. ,.,.tkł- wleMę IWin takli,--~ Ledla. .,blejKu" ..esllw Wanawle~ LqU l:.ll-1*~
qncje- .,,. te .ea:•WJMU- .,.u.-e, jakl I'DIIb . . . . llęu
plerwuellpwJCIIMI.._.. o..:ty.ylalewkl GW.IbwnniJ ate.-.a Wf.ladewe ..,a.la, •k- .,......._ llę Dł Willzewewł . Nil
..nt~t~!Mk..,.....wypa~~łhlłałbllllll....were.zJ:)ręWq.

* Śbpfl. Wrecbw - Stal Sta-

le-Wela1:ł(1:t)

Grec:zniew27,06ra38min. Wi·

dzów5295.
~ Iblell Cllen6w - ww..
IMJI:t(l:t)
Jaworski 61 min. (tamy). Widzówl826.
~ ZawUa B,Jiaeuca - Wllb

........,,,, (''''

Zawisza- Berendt 6>4 min.; Willa
26 min. Widzów 3130.

-G~

~ ZaałcWe S.U.włec
lfęltie

- Z..

LIIW• 1:1 (1:1)

Os~tnio na tonach t.iel~t.iej

Zagł~bicS. -Kucz64min.;Za&t~

bie L. - Siiwol'łsti 70 min. (kamy).
WidlówJtys..
-ó- LePa WMUilWII - Led! Pu·

...."('"'

I....egia - Kowalezyt 60,
min. Widzów 8 tys.

Wśród chłopców zwyci~ł

hwd ~ (Stal Stalowa Wola),
wygrywlijąc w decyduj~ poje.
dynkute
swoim
kolCA k.lubowym,
_
_
6,4,H.

67

.z..llntl:.l(l:l)

Olimpia - Sucbomsti 48 min.;
19, St.aniek 51 min.
Widzów4tys..
'!l' H.taifi.IK.nWw- Pqnt..,.

G6mik- Kmus

-·"<'"'

___

Sport

Sport

Sermat 13, Walit6ra 48 (kamy),
S8,62(bmy), Wal&ntiewic:z67,Kasperczyt 71 m.in. Widzów l tys.
~

1MB IMJ - Stal Młekc t:t

Widzów2437.
'!l' ~- .....U•- GKS Kllłe
włal,1(1,1)

Wolny41 in min. Widzówi.StY·
sip

..._

11
11
1'7
1'7
l1
l'7

Z.Gftlfl.
3. Klltewlc=e
4. WIIIuw

.......

•. s....

'·-tJ<S
..

39
34
33
31
32
31

Sport

Mecz godny
finału

sezonu

IOD.CE. f'lriedl DłQI d, lt'ny .Nwyltnl.l llc'WGW'IIi .. bU,....,. ...
Knko...tlej_,........,.-.ea:twbnP-'Jkl~~~
I~Wredaw.OM~........,.Iy..w...tab,.._ll_,.sue

5ł--Z9

.., .. ~ .....ic ...... ~Jdl

36-13
35-11
39-14
3'7-26
35-31

hlllelwejlefftteWHjpuWJpa&ieai1'7:1t(l4:9).

łmMft

IAiww*l

StrzltMIJ.

n za ll-Je

9.-L
li. WW.

11 za Jt-zl
l7 1'7 15-U
11 l ' 31-31
11 u l.ł-11
21 14 łl-36
11 14 lt-ll
11 Zł 11- 29
2'7 l3 16-31
11 l3 18-16
21 11 13-31
11 11 8-56

_

II.J.eabl

11. n.talł.
U. Stal M.
14. Meter

15. 011 ....

...

16.SłaiSW

11.~S.

Brożyna

T~czy rottarany został z udziałem

70zawodoiczck i zawodników z połudn.iowo-wscbodniej Polski re.
gionałnytumiej tenisowy do 141at.
Wśród
driewcztjt pierwsze
miejsce zdobyła Katarzr- Stntayfl. (Nadwiślan Kraków), pokonując w fmale Katanfilę au..W. (Start Zakopane} 6:1, 6:0.

Kopeć

* ou.,u .,..... - G«1aiff.

STRONA 15

......

Ostatnie słabsze wyst~py dru&o!iJ;owych piłkarzy notnych kielec-

kontra Niemcy
.

Jak poinformował nas wicepre·

dp ........ KMptD . . Jrkaicł

Brwi,-.l:r.

lreoeuszAdamw ma 4Slat i os-

~~~~::re=
=o!~it~~~Mitzespołu za5tał kielcunin,

:::I.."":::::.!:.~

Wlticae-ibrHJ IIOelm,

Ireneusz Adamus .
trenerem Błękitnych

::~~:f~~=:t~ bez
szego

T~

były

tre.nu
Łtóry ZU14Pi na tym sta-

pilkarz

~

Bł~kiln~b,

now:iskuprzebyw~paood ponie.

Podobnie, jak dzień wa.dniej,
równiet ~ na trudnym, sórzys.
tym etapie radził sobie łwieto.ie przy·

driałku

na zwolnieniu

lekarsłim

.lu-.za~.

Natomiast~ródzawodn:ików

o.rt.u: Da:hliltd został odsuni~ty

od gry w nljblitszycb spotkaniach,
niewyk.luczone, :te podobne decyzje z.apad.(l4 co do innycb piłkarzy.

Z naszych reprezentantów naj-

Pilkarska młodzież
na stadionie

Na kortach
kieleckiej Tęczy

Orła ~

lepiej spisała si~ zawodniczka t.ie.
ledich Bł~kitnych, ac.nu.. - ..-.. która ZIJ~a wysotą trzeci4

Klub Sportowy Orzeł w Wierzbicy skrupulatnie realinije procram imprez

lokat~.

Natomiastjut od dm na tychsamych kortach przy ul. Zagnańsirlej
11 OrywalizowE ~d4 zawodniczlri
i zawodnicy do lat 16 w oaólnopolslri.m turnieju klasyfikacyjnym.
-

Dziś pojedynki eliminacyjne,
za§ w piątek i lObo~ od rana mecze
finałowe. Wystartlije około stu

młodych tenisistów z całeao

knju.

Wygrały w Chełmie
do nast~pnychzawodóww Białym

stoku.

l~e~9r:i~~S'jr !p~~
69:30, SP 1 Garwolin 64:56, SP 8
Chełm 80:52 i SP 22 Lublin 57:45.
w koócowej klasyftkacji wyprze..
dz;iły one swoje kole:t.anki z GarwolinaiLublina..

Olimpia Bartosik
jedzie do Duisburga
W IIIUM.frllt.VL-Il.VU. w o.bMrp ~ mesr-e .-.cn-tw.
świaca.........,łlel6llllw1Ddtadt.. Włńrill~ ~tadl
r.bfl.i....aut.lic.n.id.IIMU~~OLIMPIAI!Wl·
TOSIKa~KerH:r,lt6n.ICaaiefi'UIII~Z~U~q,......X.iaswqe

........ ~a~dlłwiateWJdll-.ru.
Dwukrotna b~ medalistka
misln.ostw łwiata do Niemiec wyjedzie wru ze swoim brt.tcm, Pletr-

d•~. mistrzyniłwiata- 0.·

li~ ttórypełnlć~erol~opieku

łwilll

naidoradcynaszejrcprezenr.antkl.
Olimpia pobyt w Duisburgu 11\1
bezpłatny, jednak m klubowe buki

bT\Z()wymedalista-~Me

",.......,._

spadły

koszty prt.ejazdu zawodniczki.
Bardzo szybko znaletli li~ sponsorzy,którzywc:atoicipotr)'WIJ4dwutygodniowy pobyt Olimpii 1 Piouta na

---·
---mistnostwachłwiata.

wep .n-et• a o.trewa, .kn:r
~ISU.W..MIIIaHw
llki.,._..JIIł•U.te~:r

Skład

polskiej rcprezentac;ii jest

a.ccb wyllart\ijiJ równlet.

mi~

in-

Radomiaka,

Szydłowianki

dojechała zaproszona drutyna.

i dwóch
Broni Radom.

Zwyci~two odnidli młodzi piłb
rze Radomiab, wypy....;4C mJn. z
Szydłowi.U. 7:0oru:Ortem 14:0.11 i
m mit;jscc przypadło tramptanom
OrtaliU,aostanic~liza,.-odnicy

Szydlowianlri.
Orpniutorzy ufundowali ~
dy dla wyr{)~ li~ zawodni·
kbwzpo:szczep,Jnyc:h drutyn: Jacb

.............. 1""""'""'1• ...,..·
t.&

Ddędelal

(Szydlowianta) oraz

~AabMwsfi.WpiMar

du~ (Orzeł).Upomin
t.iotrzymalitakte:~Jepszypiłtarz

KLASA A

- MMlb Belwetnb, czy

Ostatnim powatoym sprawtlzia.
nem formy suchislti Korony ~e
udział w mi~odowym turnieju "Beskidy-Open 92", który od~
dziesi~wostatnicbdniach~awWi

łle.

Tamte:twystanujejejbrat,akosz..

tywystępuponosi 

......wc..o-t•af"'ikaewaaje-

.. ~~Selta:r

Mate włlady pie:JMZyell ~
równaszych sncllistów p6jq nastwni i wspc;NDOI,IJS)'mpatycz;ny duet w ry·
wal.iDI;izczołówąłwiatowt?
(Ji)

t<tEL0:- 1
Victoria Stalbmlerz
Owsznica 2:0, Swit Dzilłoszyce Dljb Nqłowice 1~. Or6d Wiłlica lZSStrontów 3;1, Astra Piekoa:ówPartyzant W.O: I, Wierna Mlłoaoszcz
-Nowiny2:2.
l . Putpuat w. 14
15 S.. li

'""""

1... ....
3. Vkteril
4. Swtt

.,...

·~

7.-..

..........

Ił.~

14
14
14
14
14
14
14

.

37-22
32-n

13
11

22-30
15-40

7

11-44
14-42

u

zespołów gospodarzy.

4>-14

14

nastupolach

któ~olrZ}'mał.,....Ke...U•zOrta

Włród kobiet triumfowała t:. .
MIUI.a z Poczesnej, Uli Agnieszb
Walet jcsr.cze na cz:lery ruDd:r przed
końcem zawodów była w pierwszej
dzłcsi.\tce., jednak pn.earane poz.osta-

niesęd.ziówtumieju-~Pn·

blsliea- (Szydtowianta). Dodał IUI•
lety, t.e .,panowie w czerni"': Stub·
ław Gnyll, AMruj PhrU l Arb-

łepart.ie~_Mnallmiąsce..
Wtumicju~tytułmisc

llla~SU.U.ya......, nietyl·

rZOWiki wywak:zyt MM-d bd6ald z

kospruentowali piłk~ najmłodszemu.
llmlpbrzowi, a ponadto prowadzili
zawody społec::mie. Miły sestl
Nqrody wręaał p~
obcbod6w 40-lecil Orła, dyrektor c.
mentowni mar ini. .IKd. KuL

Wronek,aJarollawQdlak.,kt6rybyt
~młodszym uczeslnitiem imprezy
upluowallięc na32 pozyrji.

Wartopodttdlić dutywkładpracy

w sprawne przeprowadzenie imprezy

prezesa Orła Jualza

t.ierownitlkłubu

a...a. oraz

AHncjl ta....
(•)

KLASA A

*

IIUI'.L0:-11
Stała Tumlin- Curni Pam6w3:0
v.o .. Politccho.ita Kielce- Hurap.n
Mokra 2:0, Piast O.~y- Stal Ku·
o6w 5:4, lrtw lopusz;no- Partyzant
Radoszyce l :2, Polanie Pierzchnie&

.,..,...,,
.. ....,_. .

l. hUtedaaib
l. Sbb

··-L-

""
.,_.,
" •'
'·"""'
21-lł

Nie

II oraz nJjlcpszqo futbolisty w oce-

-·*

Mwft Sewa, brambn: - T..az
l..lltesefl. Istnelec - .IKd. Matb WIZ)'SCJ z Radomiab.. Były równiet.
nqrody od radomskiqo OZPN dla
u,imłodsze&O zawodnika turnieju,

dojo.

jej

-~
OtytułyMP

nywmini0f1łsobot~pikarsk:i turniej dla tramptarzystarszych(l977, 1978)z
udziałem

U. Biu-R, dwukrotna wicemistrzyni

Mamyllldziej~ te nasi zawodnicy,
1 wśród nich Olimpia nic wr6ą z imprezy bez. medali.

Wr.rc:aboweao-15-letniaApicab
w.an.orazodwa\ataodniejrriodlzJ

zota7Ji ~lcciaswojqo istnieniaoru.opietuńc:z.esoukładu- Ccmentow·
ni. Wienbica•. Do udanych mwodów uliczyć na1ety niewttpliwie rozecra·

oymi:dwutrotnymisuzśwWa-Mar

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

bt.rdzosiłny,oprócz~wNiem

Ostatnio w kokotku koło Lubliiica
nn.qrano XVI indJwi.dualne mi~
dzynarodowe miltnOIIWI PoiJki ICniOfÓW w watabach scupotowycb.
Włród u,jlepszycb zawodników
ta,iu oraz aoki z Holandii i Łotwy
znaletli li~ równiet. młodZiutcy reprczmtanci Kiek!Ckiqo TOWIJ"ZyllWa.

5.....

·7.-

KLASA A
RADOM
3_:4,Jedliilsk
Sienno
Upsto-Za- Lqion GIG- Jłt.anta4:0.

- Lqion (2:1)
walkower

ZOllał ~kowany jako

3:0dllaoki.
ll

u

11

" "_.,
" "_,.
,._"
•• ....,
'

ll
13
ll
ll
IJ
13
IJ

3>-13
32~12

17

35-14

11

7

Jl-4
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"
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.........
,._,.
..... """" "" .....
n
~·- ""
D
22

31-1.4

~

.. 1Awlaa

11

17

11-:U

··- """ ' ......
11.7............
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Ił. OłMb

11.

ww.

""" ""
13
11
Ił

n~

31-16

11-35
"_,.

13-ll

SŁOWO
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____

LUDU

NUMER112

Napitki bez miary, kotlety bez wagi

WdtW dę w rolę k&e•ta. koa....._ ".,.... . . . kHirelę,
~ ,.nrizat doa.nty l
•,.....Jetda -te c:od.zleue ........

, _ _<J_W_
niiAo.au. pracQje 15 osób, kt6re '

......

c::zasHI

w~ ...,.c~a zasad
,Maas~wu prawojaDły
p~ u kanad! orp&W:nnaycbw bdoM~ł~Hpo4dewue e-

utwoayły

dołwWczo~

W l kwartale br. 187 inspekcji
(w 162 placówkach) dało, jak
zwykle., ciekawe spostrzetenia.
Np. w 40 placówkac b oszukiwano
klientów (przede wszystkim przez
zani1anie deklarowanych wag i
miar, np. alkoholu), w pi~u
sprzedawano alkohol bez zezwolenia, złym towarem handlowano
w siedemnastu. Równlet w tym
samym czasie wielu tJicntów
zgłaszało si~ do oddziału ze skargami na .łwiadczone usługi (10) i

brat traktowania kupl.ij~cb wedłuazasady .klient nasz pan• (SO).
W sayczniu i lutym br. było ich
ł~tcznic 21, a w marcu at 39, ale oaółcm42skar&i PIH roz.stnyan~a
na korzyść tJienta.
Odnotowano tenujące przypadki, w których spnedąjący próbowali wyUumaCZ)t klientowi, te
towaryzimportu nicpodlegają reklamacji. Osoby prowadz4ce dzialalnałć - handlOWI(, usługowi(,
gutronomiClJlą - były karane
(164mandaty na sum~ 13 mlo,45
wniosków skierowanych do Kolegium ds. Wykroczeń) za nicwłaś
ciwystan sanitamy,posiadanie towarów o przekroczonym terminie
przydatn~ci, utywanic nic lcgaJizowanch na~ pomiarowych.
Oto lr:illr:.a przykładów nieuczciwołci wobec tJicntów.

wany przcclet w opartiu o obowiązujące przepisy i zasady ruchu,

MalezewskleplWobłołd..Owyłą·

Finisz na budowie

wym.

(lok)

.Euromird" spółka z o. o. koorynul.lłc roboty wykoilc2.eniowe w bote! u przy ul S14Wcj. Picrwsu: 119
pokojów teao cz:Leropri.azdkowqo
hotelu ma b)t przełuane do utytku
jeuc:u w tym roku. Naslę1me 80

-Pracownicy Wydziału Spraw Lotalowych UM robią wszystko, aby

w pnya.lym. Włałcicicl, MIAlław
llyl - biznesmen z Zielonki pod
Warsza~-n.iewyk.luczawyton.ys

tania prl)iCJIYcb terenów na zorpnizowaoie centrum bandloweao.
(woj)

Agresywni kontrolerzy
-

Tostałosi~wautobusieMPK

tinii.r, 7bm.(nrboc:z.oy787)olr:.
godz.22 -powicdziałanamrozta
lona maturzystka, Anna R. z Radomia. Wsiadałam wraz z kolegą
na pnystanku, wyjęłam bilet i
właśnie chciałam go skasoWJE. W
tym właśnie momencie przyskoczył do mnie młody człowiek,
przedstawił się: jakokontroler i za.
tądał okazania skasowanego bileW tekście .ZUS po L. przed tu. Widział,jak wyjmowałam JO z
przeprowadzq•c.,sPnrllOz 12 torebl i Ponicwat nie reagował na
moje tłumaczenia, doszło do
bm.)myłnicpodaldmy~jed
nego z utyłławników budynku ...nicprzyjcmncj awantury i w rezulprzy ul. Czachodiego 21a. Jest tacie zawieziono nas autobusem
to Radomskie Przcdsi~biorstwo na komend~ policji. Zachowanie
Obrotu Zwie~tami Hodowlany- kontrolera było tai agresywne i ami. a nic" jak napisano w informa- roganckie, te - uwatam - nic powinien on w ogóle pełnE swej
cji, Wojcw6dzlr:.ie Przedsię:biors
twoObrotu Zwie~tami Futerko- funkcjL Złot~ odwołanic do
wymi Wszystkich zainteresowa- dyrekcji MPK. Ale prosz; - napiszcie o niewłaściwym i podst~pnych przepraszamy.
(eu) nym post~powaniu tych ludzi.

Sprostowanie

Nic jest to, niestety, pierwszy
sygnał, jaki otrzymujemy od naszych czytelników. Nicdawno o
przykrym incydenciemówiła nam
matka licealisty, który znałazi si~
w podobnej sytuacji. Puałerowle
twlenfz.:lł.lle lr.ontrnleny ale spraw~ wcale WSEyltkba bllel6w u~ sobie tylko tycll nowo
k..Srzynic~ u·
wetpodejść do kasowników. S., barcb.opewai sieiHel ~a mus:q tak robić, poniewd: ",...,......
llb:ui łlł CNI ,.łebb". Ich wyaląd i
postawa nie wzbudza zaufania pasaterów. Nie upieramy si~. jest
grupa, która naaminniejetdzi bez
biletów. Ale jdli kontrolerzy
upatntią sobie jako .ofiary" ludzi
niewinn)'th, bardzo to brzydło
.łwiadczy o ieh etyce. Co przebzujemy pod rozwag~ dyrekcji
MPK.
(lok)

.,._,IIC)'dl,

Fundacja Sztuki Filmowej zaprasza

Kolejne premiery w "Helu"
<W pl-,tka.15 ~... pruento'ftllJ
będdewlbldyjn,fl&kblle,.Hel"llo-

k.I•J ftba keatntwenrlDe&O RQ'st:ra utel)'b6skleao U.. J~
Budla ,.Poa pnwn.•. Bezrobotny disc-jockey Zack zostaje
wyrzucony z mieszkania przez

bę

kotoweao.

czeoic jej z ruchu wnioskowało
Miejskie Przedsię~biorstwo (los..
podaro Mieszkaniowej, panicwat posesja przy ulicy Koszarowej
15 (sąsiadująca bezpośrednio z ulicą Wernera) jest w fatalnym stanie, w luttdej chwili aroz.i zawaleniem, stwarza zagrotcnie dla
przechodniów i jetdtących tam~dy pojazdów.
·

zekMotorowrOił.tbll&:uJIIJe

• SpotbnlezdrEmll~ Wliczył\
~n t _Akupunktura i reflclr:sotc·
rapia-reflc~czsalonu Paryt:92•
- 18 bm. (poniedziałek) o godz. 18,
w Klubie .PAX", ul. Traugutta 40.
Wst~p wolny.
(w.a.)

przetwory mi~c, m.in. parówki,
niczgodne z norn14 w klasie l .
Wartr::N. rótnicy wynikJej z przeklasyfikowania W(ldlin do tJasy II
wyniosła 900.000 zł_ Ponadto 9 osób tam zatrudnionych posiadało
nieaktualne badania lekarskie w
~b zdrowia.

Dotyoy to odd.D.b.międq alk:ud

Ule:U- 17 -.Ja wprowMzaulere. 1lłe &k'fdy samodtcHion,j s.dk6w-Lotałsto w JCHiz;hud od 8 do 13
ullkę ju.dy -.ocllodea- Ponadto we wszyst.kich ołrodkacb szkolenia motoroweao na terenie województwa prowadzone q~~
dla wszystkich, którym nic powiodło si~ na ccz,aminie państwo

domiu.

p<acy.

-Wszystko1ł'5bZIIJcnato,tedo

szos-

&odz.. 18 w KJubie .Empilr:"' w Ra-

SU·

• W lutym br. w prywatnej masami w Suskowali (grn. Pionki),
szef produkcji dopuścił do obrotu

dz:leZillllblętad.ła rudlu

JÓb przystę;pl.ijqcycb do egzaminów .oblewa je•. Jazda za kół
kiem przyRłycb .wirtuozów
te! przysparza niemało problemów. Olatego te! Połski Zwłlt

"'KOII«rt~t.J•Ill)ti

oszukał

mę~ 17.000 zł inspektorów, którzy
byli tam w charakterze aości. Nic
dowatone były porcje kotleta
schabowcao i surówek. Kolcli u m
ukarało winneao - 200 tys. zł
JI"ZYWRY, a właściciel zwolnił so z

llo-b ..p. br.. ulk:a Wenera

jesttak trudny,teolr:otoSOproc.o-

orie.ataqjncj w wykonaniu Mlrosbl. . lArlyekiqo 15bm.(piątck)o

Italio..-. Stwierdzono, te szefkuchni
na

• Włdcicicllr:a restauracji .,zorza• w Lipsku bandJowała alkobolcm(od4,5 proc. do powytcj 18
proc.) nie posia~c wymaganelO zezwolenia na sprzcdat wyro-bów alkoholowych.
• M. czterem klientkom sprzedawca w sklepie .Royal• w Radomiu· odmawiał uznania reklamacji
prsonck~kaływszwacb w trak·
cie noszenia). Sprawa znalazła
swój epilog w Fe<lcracji Konsumentów w KieJc&(:h.

W l kwartale br. do ndomikiej Pm
OIObl.łde zwr6cllo się tylko szełdu
włdddeU stłep6• z zapytaniami o
obo~sp~owz:abellc

-~ ..Oojaoll""""-'ldla
kłlen..Sw.

(•on)

Wernera nadal zamknięta

rftf.y. Okazało~. te test opraco-

Proponujemy

• Poll ketalec stycmla br. U:oacrolewaao .,., mtaunqJ•J .,Pod

S.upt•" w

są.. Wtymf!lmie,podohnicjak:iw
innych Jarmuscha, rzcczywistoś·
cią fZiłdzi przypadek. .Poza prawem• to oswni, jak do{4(1 czarno-biały fllm re.tysera.

swtPrzyjaci6łk~. JcJOdawnyzna·

l.olej..,-,lrt4.,.bęlłzłe.aQ'IDOiłiobe
jrzećj.tod22..,..to,.Mysterytra

jomy cbce mu pomóc, w zamian
za przewiezienic sktadzioneao Amochodu z jcdn~ ~ miuta
do dru&icj. Zack nie wic, te w bapini.ku q czyjd rwtoki. Pótniej
• wpadki• nastw~jcdna:r.a dtu-

III". Podupadły hotel .,Arkada• w
Memphis rodzinnym mieście Elvisa Presleya odwiedza nicwielu
gołci. Pewnej nocy jednak c.oś zaczynasi~ dziać_ Legendarne Memphiswu~u Jarmuscha wyglą-

da. smutno i szaro - mimo, it w
przeciwieństwie do innycb jCJO
filmówfotografowanejest w koloW maju i czerwcu zaprezentowane zosta~ w .Helu• kolejne premiery zcykJu .Duchy na ekranie•.
Od 18 maja począwszy, zobaczy·
my .Rodzin~ Addams6w", .Lini~
tycia•, .Noc tywych trupów",
.Poaromca duchów- i .Uwierz w
ducha• .
( . .d)

jak ruijszybciej wykwaterować

rnieszbj4ce tam trzy rodz.iny mówi Wojciech Buankicwicz,
kierownik działu technicznego
MPGM. -Gdyby nieoni- uci4f]iwi, dzicy lokatorzy, do klórych
chyba nic dociera jat groźne jest
pozostawanic w tych ruinach problem byłby już dawno rozwilł
zany. Budynku nic motna uratować, ~Ue rozebrany.
- W chwili, kiedy prowadzone
prace nic b(ldą jut z.qrotcnicm
dla. ruchu kołowego - informuje
Ka;ratof Włjdk., inspektor Wydziału Komunikacji UM - postatamy si~ udost~pnE zmotoryZOwanym chociatjedną .nitt~· tn·
sy.
(•on)

"Wolę być"
Słuchacze Studium Ekologicznego proponują utworzenie w Ra·

domiu grupy, która b(ldzie działać
pod hasłem: .. Wolę~ b)t•. Młodzi
ludzie uwatają. te motna zmic.
nić nasze betonowo-asfaltowe otoczenie na tywe i zielone, interesują się~ tct losem drę:czonych i

wi~z.ionych zwicrz.tt, chat
aować weactarianizm.
Zap~ą

propa-

na spotkanie w piątek,

IS bm., o aodz. 17 do KJubu
,.PAX" w Radomiu przy ul. Trausutta 40.
(non)

13 obrazów w "Empiku"
W p]erli radomsldqo ,.Empiłnl" obejruł moDli. wystawę ,.13 obruów"' Jerzeco lut.kowsklqo.
Jest ndomianlaem, nau~lem
" rsdomskłm Ut.ewn SdDk P!utycmyeh. Brai udzW w kilku.~
dędu wystancb !hionwyda w

tu.Ju l za

~

jqo lO wysta~

N•

DQędu:

T• wysta. . jest

ladywld~

Jedaa z prac -

,.Wleh

Babel".
(bil)

Fol A. Zucbo.....-sti

