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Prezydent oglądał skutki pożaru

Ogień

powstrzymany
Powstrzymano rozprzestrzenianie si~ potaru w rejonie Kuźni
Raciborskiej, gdzieogie6 objął ok.
8tys.halasu.
W nieustannej akcji pszenia
patatu, a szczeJÓlnie dozorowania jeso obnety uczestniczy 8,S
tys. strażai:ów zawodowych i ~
cbotniczych z rótnych rejonów
b-aju omztołnierzyi policjantów,
wspieranych przez miejscową
ludność i zakłady pracy. Pracuje
ok. 600 pojazdów: samochody,
ci~kisp~tpśniczy,czołgiispy

chacze do wykonywania przeci·
nekleśnycb.

Spcqa!ne siły blokują przemieszczanie się! oania w kierunku
zakładów chemicznych w Blachowni Śląskiej,ZJUijdujących się:
kilU kilometrów od sknlju płoną
cego lasu..

Przybyłego w poniedziałek w
rejon potatu lasu koło Kuźni Raciborskiej Lecha Wałęsę poinformowano w sztabie akcji przeciwpotarowej o tragicznych skul·
Uch, te spłonęłojut 9 tys. ha. a ogień ogarnął ,10 tys. hektarów.

Prezydenlprzeka.tał wsotówce
pół miliarda zł na tywno§ć dla uczestników akcji ratowniczej.

LechWał~powiedział,:tejest

FilC" I SO szkól zawodowych. Rok szkolny powita w nich dzl6 biloko 231 tys. uczniów
oraz ok. 10 tys. nauczycieli. Jaką szkoltzastan~~?

W ~u zwolniono w radcar
skich placówUch oświatowych
400 pedagogów. StaJo si~ to w
związku z planowanym zmniejszeniem pensum. Pnecię!tne wynagrodzenie wzrosło natomiast
średnio o l- 1,3 mln zł .
W księ!pmiach nie brałuje
~ów. Do niektórych
przedmiotów opracowano po kiJ..
U pozycji. Rodzice i uczniowie
stanę!li przed trudnym wyborem..
Pracownicy kuratorium radzą
wstrzymał: si~ na i.ilb. dni z zaku·
parni. Nauczyciele sami bowiem
mou decydować o tym, z jakich
podf'ę!czników

bę:dą

korzystać.

Jeśli nie uczynili tego w czerwcu,
poinformują uczniów w pierw·
szych dniach nauki.
Na remonty szkół zabrakło pienię!dzy - poinformował nas wicelrurator, Marian Stę!pień.- Jeśli
przeprowadzono jakieś prace,
działo się! towczyniespolecz.nym,
bądt koszty ponosiła gmina.

Co zatem zastaną dził w IEZ.k~
łach

uczniowie? Sprawdziliśmy w
radomskicb placówkach.
W SP nr 13 wakacje wykorzystanona wykonanie drobnych napraw hydrauliczuych. Na remont
pieniędzy nie starczyło, nie doku·
kilłu

~~o,:~~:! 'i':ś'Z

kowsb ądzi. :te w cigu roku
szkolnego ~e motna dokonał
niez~ych zakupów korzystając min. ze środków Komitetu
Rodzicielskiego.
SP nr 26., zdaniem dyrektorki
lreaJ Draler, przygotowana jest
.od A do Z" na ro~ie roku.
Jest pełna obsada kadrowa. a w
czasie letnich miesię!Cy przeprowadzono kapitalny remont kot·
łowni i bloku :tywienioweso.
Kuchniewę!glowe wy9J.ieniono na
gazowe. Do ga.zociuu szkoła podłączona została w czynie społecz
nym. Dzięki temu ze Slołówki bę!·
dzie mogło korzystać nie 70, jak

dotąd, ale ISO dzieci. Komitet ~
siodlowy ,. W ośniki" ufundował
zaś nowy telewizor.
Około 600 uczniów SP nr 40
rozpocznie rok szłolny w nowej
filii przyui.Świę!IOja.6skiej . Na ten
cel zagospodarowano budynek
tłobka. W 10 salach lekcyjnych
~ odbywały się! z.ąj~ dla 22
oddziałów. Niestety- brakuje sali
gimnastycznej. Na lekcje airnnastyki trzeba ~zie nadal przycho-dzić do . czterdziestki". Nowy ~
biekt wypasatono jodynie w ław
ki. krzesła i tablice.
- Musieliśmy liez)t się: z możli
wościami finansowymi - powiedział Jaaus:t Gtrbtb, dyrektor SP
nr 40. - Jest jednak szansa, te w
ciągu roku etnymamy obiecane
§rodki od wład% miasta i doku·
pimy brakujące pomoce.

(ea)
Osytuat;jiwrodom.rkit:Jośwlade

piszemy taldt 11a 1.

8.

wstrząśnięty: pierwszy raz w tyciu

widzi coś tak okrutneso. ,.Jest to
wielkie nieszczęście, w którym
Śląsk mote liczyć n.a pomoc całe
go kraju• - dodał.
Prezydent zadekJarował równie! pomoc ze strony swojej Kancelarii w likwidacji n.astę!pstw potaro w §rodowisku naturalnym i
mieniu poszkodowanych.

Trochę

deszczu
i chłodniej

Msza i kwiaty W Słomczynie, pod chmurką

za Sierpień
Uroczysic obchody dwunastej
rocznicy podpisania porolU.Dlień
sierpniowych odbyły się: w minioną
niedzielę: w Lublinie. Te w Rado-miu -lokalne- byłybardzo skrom·
ne. Wczo~ w katedrze pw. ONMP
odprawionoms:zę:świę:tąwinteocji

ojczyzny. Po mszy ptzedatawiciele
Rqionu NSZZ ,.s• Ziemia Radomska pnes:di przed pomnik .,Czerwca 76• gdzie złotooo
Zarządu

kw;aly.

(olb)

Kantor oszustów
Prawie co poniedziałek radomska Komenda Wojewódzka Poli·
cji informuje nas o kolejnych o-szustwach na giełdzie samocho-dowej w Słomczynie. Wielu naiwnych do~onuje transakcji w .kan·
torze pod chmurką• i regułą jest,
te ~ą ofiarami oszustwa.
W minioną niedzielę: złodzieje
,.zarobili.. ponad sto milionów.

Portfel mieszkańca Siedlec uszczuplili o32 mln, wypł~ącza3,5
tyS. marek niemieckich tylko 600

tys. zł. Mieszkańca Skierniewic o-szukano na 47 mln, bowiem za S
tys. marek otrzymał tyllr:o milion
złotych, natomiast przybysza z
Ostrowca - na prawie 33 mln. Za
2,5 tys. dolarów dostał tyllr:o pół
miliona zł.
(aon)

mała

hłtlerowców. Głównym organb:.ltontm zJazdu jest Ch.lm Klnder,

pruwodn~ złomko.twa w Teł Awiwie. Radomscy tydu przybfd.tt z lJSA. Ka nady, ID...LI, N iemłec, F111ncji l Innych państw.
Spotkanie gości z władzami godz. l?. O sadz. 19 w Muzeum

województwa i miastazaplanowano dziś o godz. IS w Muzeum 0iuuowym w Radomiu, ul. Rynek
i l . Tu właśnie o aodz. 16 otwarta

~==
:::~ z7C:w
=~~j~
radomskieso·,
przygotowana
pnezMuzeumOJutgoweiAtchiwum Państwowe. Nast~Pil4 wystawą bę!dą ,.lmpre!Jje chasydzkie"
Józefa Krzysztofa Ora;czewskieJO. Otwarcie tej wystawy nastąpi o

Sztuki Współczesnej (Rynek 415)
otworzone zostaną ekspozycje:
. Rysunki z Jat 1945-1992 oraz kilka obrazów i przedmiotów fantastycznych'" Emy Rosenstein oraz
,.Graflka i rysunekartystówzlzraela". Obu towarzyszy malarstwo
Tadeusza Hąjnrycba..
Jutro, o godz. 9, gOiłcle i icb rodziny przybędą przed pomnik t»
haterówgetta przy ul. Botniczej w
Radomiu. TowaJ'Z)'SZ)t im ~

WczoraJ kolarze uczestniczący w

49WyściJU0ookołaPolskimielido
pokonania Dł,idłut.łzy, bo liCl.1cy a:t

197tilometrówetapzCzę::stochowy

doKiclc.Pomorden:zejwalcezupałemjakopiCfWSlynaliniimetywnamieście umeldował się! Sla-

ojczyzna

Dzłł !jutro gołclmy wRadomiu uctestnlków ŚWilitowego ZJazdu
Żydów-Wychod iców z R.clomlłl, zorganizowanego w 50 roczn ą
zagłady gminy iydowaldei: llkwidKji dwóch gett ntdomskJch pnu

Frejowski
najszybszy w Kielcach

szym

Żydzi odwiedząją rodzinny Radom

Ich

Fol D. Gacek

Sławomir

przedstawiciele władz. Dla uczczenia pamię!ci pomordowanych
złoione zostaną wieńce i kwiaty.
Sprzed pomnika wszyscy udadz.ą
się na
odnowiony
tydow&ki
cmentarz przy ul. Kozienieckiej.
Tu odbę!dą si~ modły w SO roczni~ holocaustu i akademia tałob
na. O godz. 13 w sali UW zaplano-wano konferencję! prasową.
Imprezie towarzyszy szereg in·
nych wystaw, poświ~nych radomskim Żydom. W§ród nich .Stadami Żydów radomskich• w
Filii nr 6 WBP przy ul. Kusocińs
kiegowRadomiui,.Getto"Tomasza Lacha w Klubie Środowisk
Twórczych ,.t.afnia•.
(hl<)

w..tr ~. reprezentujący
buwy Weltouru Somowiec., który
na finiszu wyprzedził .......,_..
OtloJ-*.łea- z LesU Warszawa i
.~MU a.....zb z A&rofaro Knlł
nik. Sz.czetPIJ na tolumniesponowcj.

Gorzki brak cukru
A:i U .OOO :d płaceoo w12o"" aa
radomstkh W,Owlsbcb za kikl&nlll cukru. wwielu lkłe,.cłl lep
słodkiqo tewuu brakJUe:
Jak nas poinformowała Mirotłan Babaszklewłcz, kierowniczka
działu zakupu i spnedaty art. spotywczych w PSS wczo~. do
wię!kszycb sklepów dowieziono 3
burtowi płacili
maspodziewa

Odbiorcy
tys. W środ~ fir·
nowej dostawy,

_____
Ostrazima

. wybiła owce
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http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

wiele wUaz\Qc: na to, te ceny na
fakturze bę!dą wytsze.
Pnedsit=biorstwo Hurtu Spotywczego oczekuje na transport
cukru z cukrowni w K.rasn)'IDSł.a-

~~~.~k.l~p:~tK!~O:

kosztował 8.700 zł wczora,jjut 9,5
tys. (hurtownicy kupowali po
9.300 zł). w południe masazyny
były ju! puste. Część dostaw do
placówek detalicznych przelotono na popołudnie.
(DOn)
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Misja MFW oceni
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Głodówka

Dyrtttor departamentu UIJ'I·
aiczneao w Ministerstwie FinanJ6w, KczysztofUnk zadeklarował
d41cnic do ncgoqacji na temat
wmowicnia współpracy z MFW.
Od lO do 14sierpniabr. przebywala w Warszawie misja .techniczna• funduszu, klóra zapozna-

ła ~ m.in. z wynikami.aospodarczymiwlp6lroczubr., prognozami budtelOwymi na ten rok oraz
plana.m..inarokprzyszły. Przedsta·

wiciele MFW uwab.,j" :t:c deficyt

f"'ZllllWaCh wiceminister fllW1J6w Stefan Kawalec. Dodał , te
strona polska zakład&, it wyniesie
on w br. 80 bln zł. Natomiast w oceaie MFW sytuaQ& Polaki jest
jeszcze trudnięjsza i dochody
paflslwa JD08.II być tnacznic
mniejsze, a wydatki wi~ksze.
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stawianym wówczas przez fundusz było, aby tesoroczny deficyt
budtetowy nicprulcroczył S proc.
produktu krl,ioweao brutto, czyli
65,5 bln zł .
We wntlliniu ub.r. MFWzawiesił pomoc potyczkolf1 i współpra
~z Potsąmin . wzwi4zku zprz.e.kroczcoicm UZ&odaiOI'I.eiO defi,r:ubudUtoweaoiwysokąinflac·

KERM
o~

~
31 sierpnia Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował przygotowany
przez resort pracy projekt ustaw: o
funduszu łwiadczeó socjalnych
i o ochronic roszczeń pracowników u~eh zakładów oraz
propozycje nowelizacji rozdziału
kodeksu pracy, dotycqcell'l. bhp.
Pouqodnieniac:hmię:dzyresorto

wych pakiet 7 ustawzostanie przekazany do konsultacji centralom
zwi4z.kowym.

OPZZ protestuje
Zwolnienia
....
przeciw zwolnieniom dyscyplinarne w FSM
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Ncaocjllje na temat wznowienia współpracy Potsti z MFW
miały jut miejsce na PQCZ4tku maja br. Warunkiemjej wznowienia
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Obłigal;je

31 sierpnia zdecydowany protest
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()sólnopolstie Porozumienie

Z~w Zawodowych wyraziło

n....6w - ......

wuto6d Qt,7 ... d.
(W. l wndala "....ao.. td

wobec decy7ji zwolnienia z pracy
stn,;tu;.cycb załóa w FSM Tychy
i w Kopalni .Roz.but" w Bytomiu
- poinformowało Biuro Pruowe
OPZZ.
.J)ecy7ja o karaniu protestu;.cych załóg wyrzuceniem na bruk
jest najbardziej drastyCUJ4 fOJ11lł
tłumienia ttdań l?racowniczych

DJMqa-fSM,-·

Gila listę erpaba&onSwl ac:zesbll-

pacz obecne elity władzy. Jej zas..
tasowanie w okresieobchodów 12
rocznicy robotniczcao protestu z
1980 roku hriadczy o Jekccwa:tcniu pracowniczych intercJ6w
"przez tych, kt6rzywyniesienizos..
lali do władzy przez walk~ robot·
nitów z totaJitamym systemem• .
OPZZdomapsi~od~una

tycbmiast.owe8o podjęcia rozmów i zakoó.c:zenia konfliktów w
drodze ne8oc;jacji.
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Lista osób, które zost1n4 zwolnione w trybie dyscyplinarnym,
ZOSlała ju:t: przekazana działa
jącym na terenie fabryki zwi4z·
kom zawodowym. Jednak jata-

prezydenta?

dqadc:zytełakf!

-Trudno jest komentować wyrok sądu, nicnu,jącwglądudoakt.
Ale sam fakt,. te sąd ~ si~ tą
pozwaJa przypuszczać , :te
istniały podstawy tu temu. Jak
wiemy, wyrok ale jest jcs:zczc pn~
womocny, trudno wioc mówić o
sprawą

...__

- Jestem zdania. C'l.lonkowie
Wojewódzkiego PC

w lGelcacb taktc, :te prezydenta
nie nalety obrat.ać , ale ale wolno

tet UTZ4dz.ać takich Pl'OCCIÓW.
ZBIGNIEW OLEOINOWICZ.

--Wojew...ldoi'

- Prawa nale:t:y pnestrzepć
ijetcli ktoś popełni przestę:pstwo,
tneba 80 za to oądd . Uwatam,
:te trzeba cbro~ wła~ przed
obelpmi, a takich utyto w tym
przypadku. Nie ma to ale wsp61neao z cenzul\o Jest swoboda wypowiedzi, ale Wdy musi pon~
odpowiedzialność za to, co mówi.
Władza, która ściga opowiadal'l.ie
dowcip6wzpewnościąn iejestpo

--Nlk. . ---1),
pohq klenwq u pruJłdu
pu~cza,. • Zpadca • ".ę.

lżyć

-=----_..........,. ___

wa1na, ale tu nie chodziło o dowcip na temat prezydenta, a utycie
pod jeao ad.tescm słów obel.tywyoh.

MONIXAO.(...msullmlę ..

-Jeśli sądy~ tarać ZA to, CO
ludzie mówi4 na przystankach autobusowych czy na ulicy, to
nicdłuao co drugi Polak ~c
miał wyrok za miewafenie orp·
nówpaiłstwowych.

lADOM

JERZY BOGUCID- CIMQ'I.:
- Codriennic narzekamy na
cirJ.k4 sytua% w której przyszło
nam tyć oru na luminarzy tycia
połitycznego. Robimy to zarówno
w domu, w autobusic i u cioci na
imieninach, u:t:yw~4t czę::sto
słów, oaólnic uwata.nych u obel·
:t:ywe. Dlateao dziwi mnie wyjąt
kowa aorliwo6ć senatora Jerzeao
Stę:pnia ijeao informatora. Gdyby
taki rodzĄj kary przyjął si~ powszechnie, prawie Wdy z Polak6w
stawałby przed qdem i zasilaJ
&rl)'Wtl4 skarb państwa. A mote
by tak z.a.c:uF kant polityków,
którzy obra:ł:ają szarych obywateli?
5rANISLAW JA!WIŃSKI, ..tlzia,

pnew~

Ianeao SR w auo...t.:

Wyddała

~~~wojestpoto,aby
MAiliAN I..JWK:Q'dd:
- Nareszcie władza wzięia

si~

za porządek. Jest prawo, trzeba
z aie80 korzystć . Przed woj04
obowi4zywała ustawa o ochronie
czci marszalb Józefa Piłsuds.kje
go, który był wielkim autorytetem
dla Polaków, bez wz.&l~du na ich
przekonania i wyma.nic. Dzisiaj
takim autorytetem jest dla mnie
prezydent Lech Wałęa. Motna
go bytykować, ale ale obrzucć
obelgami. A traktowanie pos~po
wania senatora St~pnia jako donosicielstwa
jest
zwykłym
nadutyciem.
WOJaEOl GĘSIAK, ,__
desat
RHoaala,
poproszony
o udział w naszej sondzie, poinformował nas- przez scluetark~
te ale widzi potrzeby komentowania tego wydanenia na łamach
pnuy.
(Ilon)
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kołwiek by była reakcja central
zwi.U.owycb, ale ~e miało to
wpływu na san14 proced~ zwolaieó.
Na tercałe tyskiej FSM w poniedziałek pacbywało ok. 3,5 tyS..
uczcstnik6w ~80 w niej od
14 sierpnia ~tu okupacyjnego.
Pncwodnicqcy komitetu stnJtowcao StaJilitaw Konicc:my powiedział w poaicdziałek, te .protcslqj4Cf nic przyX:li do wiadomości faktu zwolnienia ich z pta·
cy. S~k ~dzic trwał dopóki nie
zost.104 po<Kte konkretne rozmowy".

Japoński dar
dla UniwersytebJ
Warszawskiego
Prezes japońskiej firmy Kyoci
Stec! Lld - Koichi Takasbima
packazał 31 sierpnia na ręa: rektora Uaiwcrsytetu Wanzaws.kicao prof. Andrzeja K.,łetana
Wróblcwskicao dokument o utworzeniu spe<;jalnego funduszu
na rozwój japonistyki w tej uczelni. Japoó.czycy przeznaczyli na
ten cel l mln dolarów.

Dar jest wyrUem uznania dla
dorobku istnicMcej od 1919 r. japonistyki na UW. Obok pracy dydaktycznej prowadzi ona badania
naukowe- czegoefektem są min.
opracowania dotyczące bistOrU
l kultury Japonii.
Przetłumaczono naj~k polsnajwartościowsze z japo6skiej literatury współczesnej i
klasycznej. Uzyskane fundusze umotliwią zapraszanic japoó.s.kich
wykładowc:6w, wysyłanie naszych
studentów i pracowni.ków naukowych na praktyki i statc do Japonii, rozsz.erzenic działalności naukowej i wydawniczej.

ki po:eycje

Redaktor wydania

JerzyKozera
Redaktor depeszowy

Marek Maclągowaki
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Z regionu

Inspektor w terenie

Przy pracach interwencyjnych
zatrudnionych jest ok. 70 osób.
Ząjmujtsit;głównicutnymaniem

zieleni, malowaniem pu6w drogowych i koszy na śmieci. Wykorzystywani ą tct do robót publicznych przy budowie bloku komunałneao, w Miejskim Ośrodku
Sportu l Domu Kultury. Nie
wszyscy bezrobotni zna,jduj4 jednak ~~e w mieście. Władze lokalne wyslf'powały do Ministerstwa Pracy, stwierdzl,i~ te Pionki
" uarotone tzw. bezrobociem
strukturalnym. Do tej pory nie nadeszła odpowiedt.
(aad)

Będzie gaz
Oobiepj11 ko6ca prace zwi4z,ane z doprowadzeniem pzu do
domostw w Policz.ncj. Wykonuje
sit; jut ostatnie przyłącza.. Skorzys(Ąill z niego w pierwszej kolejności ci, których budynki znaj·
dują sit; przy nosie Z woleli- Garbatka. S. motłiwości doprowadtenia gazu do odleaJejszych zabudowali., lecz..~ chę:tnym brakuje
natopienię:dzy.
,
- Nałeb' bowiem wpładt do K.o-

.,---·-.-.Nk-,li
s,.~......., -.", ...
.......... Da ................

.. w. lllbu ftq-d• • ~·d,

lń61l)' -..sobłe pmrołk! . . .

~cię - mówi wójt
_._",.._

int. lazł

Gaz do Policz.nej powinien popłynąć w pierwszych dniach
wrzdnia.
(u)

• w lłzeczalewłe .. baru "bdsze" kontrolerzy stwierdzili. te
konsumentom oferuje sit; fasolkt;
po bretalisku (mrotonb) o przekroczonymol miesiące(!) okresie
przechowywania. Partie towaru
wartości 2SOtys. wycofano z obrotu.
•wWJml>l<)'w-.....;1
,.NIHpodzlaab" właściciel placówki zatrudnił pracownika, który
nie posildał aktualnych badań lekarskich. Ponadto na sali konsumpcyjnej brakowało jadłospisu,
a szef kuchni serwował nie dowa-

tone kotlety schabowe. Sprawa
szefa znalazła swój epilog w kolegium.

• w ratallraQI

.,Stępodu"

..

Kowali kierownik plaOOwt.i oszukał inspektorów PIH na tw04 ok.
4 tys. (zani1ona miara alkoholu).
Suma wydl,jesit;śm.ieszna, alejeś
li ,.zabiegi• stosuje się: czę:icicj _,
Mało teJO, te napitki były bez deklarowanej miary to jeszcze potrawy były niedowa!one.J tu sprawa
trafiła do kolegium.

•Na_._ .. ,.-

Bana• w Radomiu udali sit; ins-

pcktony PlH i .Sanepidu• w ~
warzystwie policjantów (ostatnio
tokoniCCZDe). Właściciel
ugościł ich zepsutą goloną i starym bigosem. Potrawy wartałci
ponad 200 tys. .Sanepjd• kauł
niezwłocznie zniszcz)t.
W kontrolowanych placówkach wiele do tyczenia pozostawiał porządek, niewłaściwic przechowywano artykuły spotywczc
stało się:

w urządzeniach chłodniczych. la
te nicdocią&nię:cia mandaty karne
~no: bufetowej baru .Zaci·

sze• w Rzea.ntowie, szefowi

Kultura po wakacjach
Dom Kultury w czasie wakacji
oferował nąjmłodszym seanse wi·
deo i gry planszowe. Nieco starsi
mogli pobad się: na dyskotekach.
Natomiast od WTZC:śnia reaktywowane zostant kółka zaintercsowafL, orp.niz.owane bt;dą kursy
~kówobcych.z.a,it;ciazgimnas

tyki korekcyjnej, wystawiane bt;dą,
spektakleteatru kieleckiego. Dom
Kultury ma nadziej~ na nawiąza
nie podobnej współpracy z Teatrem Powszechnym w Radomiu.
Istniei4 tutąi trzy grupy rockowe oraz trzy formacje taneanc,
których członkami jest młodzict
szkół podstawowych i średnich.
Jest tet. borykająca sit; :z kłopota
mi fmansowym.i., orkiestra dt;ta;

działa zespół estntdowy, czynne
jest kino.
Na październik planowany jest
wystt;p lntatofa Dallkszewicz:a.
W listopadzie :zagra, cie5Z4ca się: w
Przysusze dutym powodzeniem,
kapela Stneszkowskieao.
Nowołcit jest motliw~ poprawieniasylwctki,samopocz.ucia
czy uzucenia kilłu lrilogramów.
Wtymceluzakupionounądzenia

rehabilitacyjno-rekreacyjne. Jak
zapewnia dyrektor Aaaa Seta. jest
to nąjnowocześniejszy sprzę:t w
Polsce. Posiada system zabczpicczeń, dzit;ki którym nawetzupełni

Laicy IDOM bezpieczuic ćwiCZ)'Ć.
TekstiuUęde:

WITOLD MATLOK

Pionki

Zerówki, szkoły
i przedszkola
Klasy tzw. zerowe, przygoto-

miew::zonezostanll w SPnr2 przy
ul. Kochanowskiego, jeden, albo
dwa oddziały, wSP nr6wosiedlu
Podallry. Pozostałe zlokalizowa·
ne Z05tan4 w czterech przedszkolach. Poniewat do rozmieszczenia tu i tam jest at 14 kJas zerowych, ich lokalizacja w dawnych
przed.szkolach pozwoli na Utrl)'·
manie tycht.e. Wcześniej bowiem
zamierzano je zlikwidować . Zwit·
zane to było z nicwielkim naborem dzieci do przedszkoli. a spowodował 19sytuacjt; fakt, it matki,
przy ~ bezrobociu,
same wycbowu.K, swoje pociechy,

miss

Podczas wakacji GOK funkcjonował ,.na pół gwizdu•. POJOda
dopisała, wi9C nicwiele osób za&14dało do placówki. AJc jut od

września~si~tunormal

Zwoleó

Piwo
z.•. mleczami
Zwolellst.a Obuowa Spół
dzielnia Mleczusta ma nowy za.
kład przetwórczy w Zielonce. W
swym - w samym Zwoleniu produkuje się: kueint;. I rozlewa._
piwo. Jest ono dodatkowo pasteryzowane.
(woj)

w szkołach

podstawowych, przcj~y miasto.
Od WI'ldnia dwa oddziały u-

Wybory

ne u,ię:cia. Zaplanowano wiele
atrakcyjnych imprez. m.in. wybory D\lłej miss., GOK-o.,."ą miniłisr.t; przebojów. Tradycyjnie jut
przygotowane zostan.t jasełka, a
dział~ w klubie teatrzyk dzie·
ci~ z pewno.ki4 wystawi jatlp
bajkt;. łWlu Ghlck. dyrektorta
placówki skarty sit;jed.nak na brU
gotówki.

.sn.act.

brak lcplizaqi n~ pomiarowych ukarano mln. włdciciełkt;
baru • Wiślanka• w Gnicwosz.o..
wie., kierownika szydłowiecticj
,.Biesiady" i pionkowskiego .Mi·
krusa·.
W kontrolowanych plac:ówkach nic stwierdzono nicpn.widłowqosto80wania cen om bn.ku
atestu .,5anepidu• na artykuły pochodzenia zqn.niczuqo.
ANNANOWSKA

Przysucha

wującedzieci do nauki

małej

kuchni w restaun.cji .M)'fliwsta•
w Ciepiclowie, bufetowej

Baru•- (a!300tys.).Natomiasl za

Teraz nie bt;dzie jut zwolnieó
personelu obsługi i nauczycieli.

W przyszłym roku , szkołytakte
poujd4 pod larz<d MW<.. M)iIIIC jut o tym władze oświatowe i
miejskie spowodowały budowt;
nr 5 w osiedlu Cbemk:zna
n . K.redyly, k!órych nie wytoays·
tano dolycbczas na budo~ pla·
cówet oświatowych mop, być do
końca roku przeznaczone np. na
zatol!.czenie stanu surowcao SP
nr S. To, tcwtcjcbwiłiduto dzieci
pójdzie,_ do .;zerówe~ zapowiada
wię:U:r:y nabór do sU6ł podstawowych w przyszłym rotu. Idzie
wiQC kolejny wyt demoaraficz.ny,
co warto mieć na uwadze.
szkoły

Kronika policyjna
• JeDete z aieab6o6w .bdoUpobitoiokradz.iono o 4 nad ranem w samym centrum miasta.
Poszkodowanemu stradziono zegarek .orient• z bn.nsoletą. pic·
nitdze oraz zloty ła.llcuszek. Straty ogółem - ok. 2,5 mln zł.
• W RMoała przy ul. Wjlldowej pobito mieszkalica MJec:ztowa. Skradziono mu ponad 2 mln
zł. Polic;janc::i, współpraaJ.i4c z poszkodowanym. ustalili i zatnyma.
li jednego :ze spn.wców pobicia:
Zbigniewa L., lat 35, mics:ztallca
Radomia.
• Neq złodzieje okradli k~

lejne mieszkanic w Radomiu. Po
wywatcniu drzwi balkonowych
dostali sit; do wnę:hZI. i skradli:
magnetowid, karne~ wideo, wiotę, HiFi. Dokładne Itraty bt;d4 ustalone po powrocie właściciela
miesztan.ia..
•we~cniez.nani

sprawcy

włamali

si<l do sklepu
Po

spotywc:zo-przemysłowqo.

wywa:teniu drzwi wejściowych
dostali sit; do wn~tna, sktd wynieśli wódłt; i papierosy o qczoej
wartaki 12 mln zł.
• W Bik4wb, gm.. Grójce. kicrujący_swem•podczasmaneWTU
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omijania .Wnazt• zderzył sit;
czołowo z jadtą prw.widłowo
.n~t•. Obratefl ciała doznał kio.
rowca,.Jtan.•ipozostałwllpitalu

w Gtójcu.
• w ......,....., .... Korieruce, spaliła się stodoła drewniana
ze zbiorami i sprz.t;lem rotrucz.ym.

Poszkodowany Itraty ocenił na 20

,.mu.
•

z Ddluk.... poinKomencJt; Poliqj o po-

~

formował

hnc poiZ)'cia

ldne&o ..

Słusz

.,."Uc,pn.Solec.-"..,.
samozapłon poRJCia. Nie IJ)łonf
ło tadne drzewo.
(....;)
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Radomska Telewizja
Kablowa
Reklamuje:
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:
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_

... ...............
~--w),

-. ...

8aak Sp61tbłekz1 Rzemlosla
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"AMANDA"
w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68

..

ofcnQe bedyty z

iafo.-.a,Je. ie z dale• 1 wn:ełllia 1992. r.
-ieala siedzibę Zanold• Prze<biębiontwa
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opi"'O'::ftttowaalaTV/11

ZakiU

Uolua ()pty""'1'1o

hłoa, ... te~ 51,
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tei.:ZSS..31

- llł. Wanzawslut 44.
telefoa ceatr. 418-41. dyrektor 66-0:Z-89.
~etlaoczdaie gro.-.llja.y. Ie pos~y
wolae powiencltaie -pzyaowe i pro4Hqjae
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Slawonnr Fr_ęjowski ...
nąjszybszy w Kielcach
w_,q-.o
.....-,.
. _ , . • .........,...,
....,
•._...._.,_y_
......._......,.
___ _

UIM'ąa:c..,....lleqlleczabt

N~--.....,....,.
-~1:0..~

WJł-

Bez w4tpienil bohaterami wczotl}
azecoetapubytatrójbPolakbw- Sla. . - . ......... reprczentltitcr
barwy IIOSD.owiccti.eso Weltouru., Ja,...._~zwan:zawsk:iej 1.9-

gil oraz JMd a - d z Agofaru
Kranik. Wł:a4niecił.olan.ebylin.ljjak
tywniejsi na całej długoki trasy, roz·
~~ mię:dzy tob4 premie na lotnyd!. fm.iszacb f t Włoszczowie, J~

dncjowici Piilczowiciwtał.iej tetł.o
lcjnoki min~li lini~ mety przy ul.

Sciegienneao.

w ,..w. ..

oej walce na finiszowych metrach tiel-

12M1ina, IIWilliena SUIIrja. Jad4cqo-podobniejał.:jego tru,i ł.olcdzy
-w barwach łódzkiego Priv-Budu.

.........
.,._.......,,_....
.....
...........
....
De

brieaa.cł

sre-qJ Ileale

tlalotą......UIIę_HieQt'" . . tej
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Sport

~ wyprz.edzl,j~po pąjonujt-

b . . q l Gllprflaa. ... ,...;edta• .....,._. a: llkll liftU ..,....

naszej młodzieży

~

..... ·rr---

..,..casie,ejawilltie-ai.Śde~.ce ...... ldl...-.

Wyniti wt:ZODjs:r.qoetapu: l . Sia-

....,.Frejewd;I- 5.Q3,®,l. ......
brtra..j..U-S.OJ,J4,3...1Md.lla-

_ . _ 5.03)7 .... s. Kuilllknsta-

&q 5.04.-41. Ił. .w- w.....u(obiJ Priv-Bud Łódt) S-04,52.
Klasyfił.aqa generalna.: 1. Gnre-

Dla MlllprDQ' " _ _ i jej trenera, MMhlla llneawlaa ~
w Białymstoku byt n.ljjwamicjuym w
ich dol~, wiełoletniej
współpracy. Zdobycie dwód:t medali,
a ~lnie zloteao na ISOOm-to
lll,iwi~osi.Uni~etej u tale.nto
wanej zawodniczki Warto dodać, te

to praktycznie oswnia IWlSI.
Małaosi na uzysbnie minumum.
kwalifiłu.i4ce&o
na mistrzostwa
była

;.

iwia~uniorówdoSeułu.O:mci.atnie
udało&i~jej.,przest

.

pn:Phrennli (Legi&Warszawa)8.20,04. 2. ~ (Biało
M) - 8.20,29, l. ~ Z11i*1
8.21,10,26. ~-&.23,.56..40.
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mudaBowl•zJoł.ohamy,plziebiato

,6-3...

··==u. : ł
.... ....
.........
.t

tuje fo~ z mistrzostw łwiata .Ber-

5-1

curwoni~i drugiemiejtce. Zł.olei

bbMia, tt6rawygralawJaponii,w
Sabomlgiore ujmuje dalsq lotat~
• grupie B. W ostatnim spotkaniu

6-3

....3

6-0
1-5
5-6
1 ...
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~wdzian

Iskry
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START

zaprasza

._.

Z........ie
s,ortne srART pa,fllllde zapisy
Dl. aukę plywula. b,kd:a odllywst: się ~ u płJwala.J JNZ1 ul.
X:rako~- u.....,._ basellle w
&odz. 13-14.30 lu dui;rm baseaie
w codz. 14.30-16. Błlł.sz.e łafonu

043
1-6

KOMUNIKAT
Kleledi lhałl Iamle Kyotaslałabl wmawia zapisy lłll lreaiDP
do 20 IIVI we~ dziełal
cadl ~ Pnnrad:z:l takie "acę
wydiowawQ~t & dDe:óal M 10 rob
ąda Hill . . . ._
od 14 rob

Qe mom. uzpbt wsłedzibleuze
sr.ellla Pl%1 ul Zaaabwej 4lllb po4
•amerud tel 413-60 1488-59.

IIda. Olende mno1et bnle .u.
-doo430 .. 50robl!'da.
Zapisy piZJi. .waae ~ eodzlea-

llUl.zcspółpokonał ~ 23 :7. To
zwyd~daloPołał.omawanszdo-

*Wlndianapoliluto6~się

mistrzostwa łwiata modeli l.ai.JJ4cycb
nau1'1ip:i. Tytuł mistrz.owlti zdobył
Mlria ltubwl z Aeroł.lubu C:tę:s
tocbowKiqo. Tał.:t.e w ł.layfibc;ji

dnltynowej złoty medal przypadł ~
latom.
• W Poznaniu odbfWI.K si~ mist-

rzosrwa Europy juniorów w siatkówce. PoJacy po zwyd~e w pierwszym apolb.niu z Holandi4 3:1 prz.cgrali IW6j drur;i mea z Cz.ccho-Sło
wacją2:3(6:1S,IS:IO, lS : Jl , IS:l7,

l l : lS). Nuz: z.esp6ł w czwartym Kde,
prąstaniel:ldlaPolakbw,prowadził
14:9iprzegrałJOostatccmiel5:17.W

Rzuty osobiste
Kubański fenomen

lllewdedzJblethlbaprzyllL W.UIÓI'f l wllekada, pok6J 22 w&odz.
14-16.

Weterani
znowu w czołówce
tub..........._

()sggle wSer9cb i CZęstedioD ruepue

......w-.

Wdi~WJkil'•~-~--..

.,.
J:aHtewali
........
kHck wctenai
KielecaJDJ,
_
_
..........
knllo•olWSerocł.uwplerwseymW)icir;un.}

lepiej

z.apreunlował d~ Jerą

Knrr. z

f'Ołtrin·

Płft

P,1b, u,jmuj~ dniA \oł.al~.
NatomiastwCz(:stocbowierozegra-

Kielectie,oT~Cyk.listów,

nowytci&nadystlnsiellł.mwł.ate&orii

ttóry w katqorii wiekowej 46-50 lał

open. Tu~

upluowW~oapierwszejJIOZ3'Cji

dalioiObieznać . ilmryt..._.. wy.

Niewiele~spisaljSi~}esotoło
dzył.lubowi, łleMyii~ (41--4S)

walczyłbardzo~trzccił~

i z-. .laiNczd (powytej 60), kt(my

ń11mid:

nasi reprezentanci

zd .kfzyllnlł.byłdziewi4ty.

Wartodod..t , kwyici&iodbywały~

~li cfru&ie lokaty, natomiast PIW
Pytb r.Koósł.k:b(S6-60)byłtrzeci.

w dutym upale, przy temperaturze

pótniej w tej IID)t;j mic,Pc:okryterium W)'ltartowal tylko

dych a wodllitów nie wytrzymywało

Dzień

woici

w

blisko-Waoplli,wktórycbwielu

trudów.

•

.....__
------.. AIIII-

~IFete-I'WMiw

słabszym poc:qttu mozolnie odtabia-

6-1
1._3

mialzatem icb trener, KnJutelW•
lllhld.. warto dodlt, te tyciowy lUk·

~._.,....

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

Craem 1.47,SS

set..~nanicd~

11:1QSarMkc: .......... lelbetkde.WZ~ewnoaJ......

lki::I-~Z.~Piełr

8
7

o--a.

ZW)'Ci~W6jcit,wypn.cdz.ljj.,:ol. l3

byłbyniemo:tliWJ. Wbłddd ......

lllliMJ -8.2-4.00.

~puj~ w sł.bdzi.e: P1Mr GawI'JII- KnJsdel ......... Cealylla-

.t

ArUn

Osmana. Wielł.ie powody do l1ldok:i

pi)XInaorów, bcr:tlbrychpra~
Rafała w Btałymstotu

Conz lepiej spi5lti4 ~ po~ zawodnicy na~ w Sabomq;giore olimpiadzie brydtowej. Polacy

..
..

J~ znaicietaws:zycb ł.onkuren

cji miJtnoltw był biq naJ tm :r.~
szkodami. Toczytsi.~on poddyt.taDdo
R:a&laW'fdb zGranatuStartysto
i niedawnego jqo ł.olqi ł.lubOwep),

dobnie wysl;p

w..

GR\JPAD

Podopiccma tlenera WiłeWa ,.._.
~ł'la dJu&ie miejlce na 800m UAana~IIC retord tyciowy.

cesW6jdta to wrótmej micru:Uiłu·

Blydżyśd

I.~W.

~

Wwel~slę-.-,.

fwiede,.a~,elepłatJ-.k•

wnatardu

z. Stal Ib.
3. MeWI-

Sport

Jeszcze o sukcesie A

(Krupiósb).-I6.MIIrt.u lłilewMi-

Na a:wartym miejscu zameldował
si.~ reprez.ent.ant lit.y, . . . . Sa-

.S

wieitle .&a.le-

---__
_
____
_
__
___
__
_,_
.-..--·
---·- -

lby _ _ _ _ _ _dęslwo.
·~19'7
. . . ~ . . -""-~
-.eJJoiUie•---·"'ib-llul•,.u.-

-

SPORTOWE

Sport

49 Tour de Polę

..

mło

(fi)

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

robtiem 424 ptt. na drugie mic;itlce w
pupie A. Dotoócarundyeliminacyjnej pozostało jes:z.cze pięt spotbt\
(dotycbc:zas rozqrmo ich 24). Poiak6w wypn.edz.a jedynie DMia 427
pkt. Trucie miejtce w naszej pupie

__

~muje lleqUq: -417pkt.,C%1VU
tajest A..uia 41S. Naczełesrupy B
ZD.I,iduje si.~ lw...lia 4.56 przed re-

welacyjnie spisuj~~C~~Iię; 'hntlł 4S2,
USA 449 i 5zwecM 439. Do ćwiettfi
nałów awansuj4 po cztery n.ljjlepae
drutyny z katdej pupy.

_ ,. ,

P.al po30rundacb~mltiąwaru

pie A li lokat~. w pupietej prow.dzlj
S30, OdlrJ SlS i u.a...8ę S06. W
drugiej pupie na czele jest zespół
F...ąl SS4, na drugim miejlcu jest
o..ia SSlidalc;jl. Wldb~
SSO, 4. SnJecP S4ł.

KRÓTKO
tio-breat.uszaę::jcieułlllklcłmcło alf.

do uwodn.i"tów naszych potudniowychSIISiadów. Wewa.ol"l,jszymi)XJI·
taniunasireprezentanciłatwo u porali

si.~zlz:raeleml :O{lS : II , JS: II.IS;9).

• Aa*a:ej ~ ułanowił retord
w podbijaniu piłł.i do touyklnrt.i..ll-letniciellazBrz.esu:zpod3 godz. 20 min. Poprudni
retord naJetal do Janusra CwiDCIDłwi.ata

bijał piłt:~

tł.aiwynoeiłrównolaodz.

• AC MU. zdobył po zwydptwie
2:1 oad ~ SuperpucbarWłocb.

STRONA 16

SŁOWO

RAOOMSKIB

NUMER 204

Tanielóżko

Rock w "Helu"
Wr.r:csica\ zapowiada sio w Studyjnym Kinie .,Hel" wyHlt.owo
muzycznie. Zl&raJ4 m.in. zespoły
,.Peńcct"', .Easy Rider-, ,.Mu-

nam", .,Heretic"', .Izrael", .Formacja NS", ,.Kat", .,Moskwa",
.,Kult",
,.Ttlt", ,.Republib".
Wszystko to na ścietce dtwi~k~
wej filmów • Wielka !Dijówta•,

,.Fala", .,Koncert". Ponadto

motliwo6ć

Aua

t.alc.odafzytu ,.Co, gdzie, kiedy?"
(-)

ANNANOWSIA

Zaproszenie W osiedlu Gołębiów
do Muzeum
Sztuki

Qe

kaktusa

(wielłoki

15 an!).

Motna zobacz)t piórniki z wypo.
sateniempol35tyS..tł . W~

jeslkolorowo, pacbnie Zacbodem
i co nieco DaJekim Wschodem.
Jest;ectno(!)stoiskoz~·

nit.a.mi.
niepełne.

Komplety,
niestety,
Sprzedawca spodziewa

si~ nowej dostawy, aJe nie wie dokładnie,

co w niej będzie .
1-klasistom handlowcy propo.
rartuszki po90 tys.
ok. 60 tys.
Nie zabrakło te1 plecaków po 200
tys. t1 uszytych z własnych ma·
teriałów z usztywnionymi ple<:a·
mi (10 W trosce o bwosłupy UCZ·
niaków). Po wyczerpujących za.
kupach milusińscy moaą skorzys.
ut zjcsz.cze jednejatrakcji -dar·
mowej przejatdlli wagonikiem
lub na karuzeli (sprowadzonych
tu przez ROSiR).
(~)
Fol A. ŻUcbowski
nu~granatowe
zł i cbiilskie tenisówki

We wtorek, l wrze.§nia, Mu·
zeum Sztuki Współczesnej nasl4·
pi otwan:ie nowych wystaw. O
aodL 19-rysunkówzlat 1949-92
oruobrazówf.nayRote:utela.rysuntu i araliki artystów z luaela,
malarstwa Tdeasza ~c:U z
cyklu ,.2.ydzi•. Z kolekcji własnej
zaprezentowane Zostafl4: Grupa
Krakowska i,.Surreałizm w sztuce
polskiej. O &odL 20 od~dzie si~
wieczór poelji Emy Rosenstein.
Artystka urodziła si~ w 1913 roku
we Lwowie. W latach 1932-34
studiowała w Wleoerfrauen Ab·
demie, pótniej w Akademii Sztuk
Pi~knycb w K.rai.owie pod kierunkiem Wejdedta Weissa.
(mad)

Szansa
W dniach 9- 19 września br. w
Niemczech od~4si~ Mi~yna·
rodowe
Ta.rai
Budownictwa
,.Nord.Bau 92•. Udział w nich
~ mOA, nie tylko firmy bu·
dowlane, ale r6wnief producenci
maszyn i u~dze6 budowlanych.
Ola zainteresowanych podajemy
adres firmy, która podejmie ~
przyJOlOwanta materiałów promocyjnych (np. film6w video):
Koszalin lnter-Gerpol, ul. Party·
zantów 19, teł. 004894-24934.

<->

Mamy się wzruszają, babcie płaczą ze szczęścia

To nie Poland, to Missland!

Miso

..... !"' •• C.tejłllldeplla&er(!)!'"

no§ć koron~ dlaswojej miss przez•

-na takle i inne pytania. odpowia·
dały

podc:z:at wyborów kandydat·
ki na niJp~iesze Dl Michało
wie. Jak trudne zadanie miało jury, mote śWl&dc:z)lć fakt, te przyz.
aano at liedem tytułów. l tak.
Miss SDK .Mkhałów'" zoctała

--Miso

Osiodla
MlcUku Zb:rsc:rMb, Mus
w•.
bcji Aua Bart~~... Tytułem Miss

Lata obdarowano

Auc ln:rta-

hb7<io Mlkos.
l.llnHccbu
KiJIIIl Mazw taś publicz·

zdobyła

naczyta dla 1atarzJ1t1 Krop1ec.
Nie obyło~ beznapód-łakocie
i bluzki w stylu indiallstim ufun·
dowal osiedlowy minimatket
,.Daria".
NaObozistu~mwyborów

telewizyjnych rozdawano tytuły
miss i wicemiss. Głów tlijpięknie
jszych miesl.kanek osiedla nie koronowano, natomiast Daduz Ste-

lmach (przewodniCZ4Cf jury) i
AJUa Rabijewsb ubiegłoroczna
Miss Obotiska) dekorowali wyrótnionepannyszarfamii~
li kwiaty. Upominki ufundował
Wydział

Kultury,

Oświaty

i Re-

kreacji UM w Radomiu. Przez rok
łas,bwiepanowat nam~: Miss

Ot>o.-.,-

danno. Jeśli nie było wyjazdów za
miasto dziewcz~ta i cbłopcy spo-tykałi się w pracowniach IDI,jster·
kowania, muzycznej. Ćwiczyli na
drabinkach i materacach w sali korekcyjnej. Bywało, te jednorazo.
wo w pomieszczeniach klubu
przebywało ponad 100 osób. Ra·
domskaSpółdtielniaMicsd.:anio

wa ma takteJduby w osied1u Qo...
l~biów n, tam te.t mieści sit; świet·
lica .Plastuś •. Plac6wki wym.agają,
remontu. Niestety, na jego przeprowadzenie nie sUć RSM. Równid: dlatego, te wielu lokatorów
znac::mie ulep t opłatami czyn-

Likwidacja komisariatu
Komisariat mieści si~ w starej,
wielokrotnie remontowanej ka·
mienicy. Warunki pracy, mówi4c
bardzo or,l~dnie są nie najlepsze.
W Komendzie Wojewódzkiej
Policji poinformowano nas, it na
decylj~ o likwidacji komisariatu
tłotyło si~ wiele przyczyn. Przede
wszystkim przemawiA za tym stan
bazy lokalowej, wplyn~y skargi
nawet od zatnymanych tu przes..
t~pc:ów.Sytuacja ta znanajest wła·
dzom miasta od lat. i nie majed·
nat w poblitu tadnego lokaJu,
który mo:tna by oferować w zast~pstwie. Wprawdzie policja bory·
ta si~ nadal z brakami kadrowymi,
ale jednoc:teśnie kolejna reorpnizacja przyczyni si~ do zmniejszenia o 200 etatów stanu całego
garnizonu. Nie pozwala to wi{:C na

utnym.ywanie 5 komisariatów i
zapewnieniecałodobowej ich pra·
cy. w pierwszej kolejności rozwią
zany wi~c zostanie teren rynku.
Nie wyklucza się jednak, te ~dą
tu urz~owali funkąionariusze w
liczbie lO osób, prowadz..tc punkt
przyjęć interesantów. Cała strefa
dotychczasowego działania prze·
niesiona zostanie do śródmieścia
na ul. KililiskiegO i dO nOWCJO komisariatU przy ul. Maratollskiej.
W okolicy Rynku, Reja, Rw.afl.·
stiej wzmocnione zost&n4 uliczne
patrole.
Szef Komisariatu lV w Rynku
zapytany, czy nie wybiera si~ na
urłop odpowiedział - kapitan
schodzi ostatni z to~ okrętu,
nie mog~ opuś~ załogi.

ulic

Tartaczna- przepołowiona

"UUo .,....._ - (molydo)--

••~ Qa~.omiast Miss Wdzi~ku

K.lub Osiedlowy .Got~bKiw"
przy Radomskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej nie zawiódł swoich nąimlods:zych sympatyków
podczas minionych
wakacji.
Wprawdzie nie zorganizowano w
br., podobniejak w latach ubieg·
łych kolonii i półkolonii. ale odbyło si~ wiele wyjazdów poza miasto. Słu.tbowa .nyska" zabierała
dzieciakispod klubu i zawoziła do
lasu. Wracały wieczorem, rozba·
wione i ciekawe kolejnej eskapa·
dy. Filmy z maanetowidu nie bu·
dzą już dU wielkich emocji. ale
dzieci ch~tnie je osl4~ a klub
ma wygodt;., bowiem panj z wypo.
:tyczalni kaset udost~pnia je za

Przegląd

JU ~ lfhacllaentkl wybleramya.-Jpłęble:Js;ze Polkl. Ialda a:an~lłępdu,szkob, czy mlastollie prutnePJ ale ma .tuatj misi. bdemskłe Jdubyos1edlowe ,.Mlchal6w"' l ,.Obozlsko"'ele c:hdały być pnze. AkCik

.C. .. )rsl,.uąb!•,..JU taca
..nł •• ...,-1'\ ,.C. te jHI telewhot l lh CR10 thd;y w hrelm

zaprasza

motna tupić m.apy, przewodniki oraz
informatory D schroniskach dl;iała
,W:ycb w Polsce i na świecie.

Przychodni Rejonowej nr l Oprzy
ui.StrupS7a.

Współczesnej

w dniach od 24.V1U. do 5.lX.
Stowanyszenie Kupców i Ustu&odawc6w Ziemi Radomskiej :wr·
pnh:.owało kiermasz szkolny.
Sprz.cd.lwcy oferu.i4 nie rylko
szkolne przybory ale r6wniet._
d.arnsą bielizn~. któlli motna ku·
pić najednymz7stoisk.Obotciu·
chówzT~Landii i Korei handlow·
cy mieli zeszyty 100-kattłowe w
cenie 5.800 lub 7,5 tys. zł (Jeśli ku·
pu.Mcy jest bardziej wybredny i
woli tartki zszywane). Nieco cieli·
s:ze, 16-kartłowe dla 1-klasisty
k~ 2 tys., bo włoskie i t mar·
Jinesem. w~ pełno kolom- •
wycbflamutrów,kmlet,pacbn.t·
cycb aw:net i strupczek w kształ·

Polakiewk:t

26,wJC)dz.od8doiS.Wyrobienjele&itymlcji i opłata wpl50ft10 uzalet.
nionajest od wieku turysty i wabi się:
od 10do50t)'l.:d.Ponldton•miejscu

Przychodnia przeniesiona

(w.s.)

zirnn4

wszystlichch~tnyc:h,t.Wrzycbcieliby
zapisć sił do PTSM, aby odwiedzali
~ w Wydriale Fl.onomicmym Kuratorium Oświaty i W}'thowania w
Radomiu, przy u1. Nicdzi.ałiowstit&O

,.Pół tartern pół serio" oraz .. P~
tegnanie z Afryt..,•. SzczeaółY w

oraz pbinet stomatoiOiicmy
czynne ~ od godz. 8 do 20.

i

nypołcaełoiW:J.

viera Stonca ,.Płuton", ,.J.F.K",
,.The Doon"', ,.Wall Street"' i pote&'nE schodz.tce jut z ekranu

Gabinel intemislycmy, pediat.ryczny z phinetem zabiegowym

świetlicy,

~~~hron~~~:abez),':

dziemy mogli obejrzeć rWny Oli·

Dyrekcja Zakładu Podstt~
wej Opieki Zdrowotnej ,..Przychodnje. Radomskie" inform4.ie.
te (zaodnie z f:yc:zeniamł pacjentów) Punłt Pornocy Doratnej
(czynny w dni woine od pracy i
świota) zostanie prz.cniesiony z
przychodni przy ul.l...ebrsb:j, do

korzystania ze

tuchn~natrySków z ciqą

~

Klap Bod...... l

::=~~o;:j

nimi ilart w wyborach Małej Miss
Rlidomia ....

ANNANOWSIA

Przy ul. Tartacznej w Radomiu
zlokalizowano wiele finn, zakła·
dOw i zakładzików, hurtowni i
sklepów. AJe dojechać do nich,je·
teli nawet qsiaduj4 t sob4, nie
jestwcale łatwo . Wz.asadz.ie,cbeć
ulica ma wspól04 nazw~. składa
si~ z dwóch oddzielnych części.
Do jednej, gdzie si~ m.ieszC%4
mln.
spółdzielnie
pracy:
.Domont•, • Wspólnymi Siłami•,
,.Radomet•, spółka .Kontakt" i
mqazyny ,.Pobkieao TytOniu•,
dolttcć mo:tna od ul. Wierzbickiej lub Nowej. Do drugiej zM.,
adzie zloblizował)' si~ m.in. bur·
townie byłeJ() WZOS, Spółdziel ·
nia Transportu WiejskieJ(), skła·
dy drewna oraz map.zyn PSS -

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

od
ulicy
Młodzianowskiej.
Niezorientowanych w topografii
miastaczeka wit:edl ugiprzejazd z
Młodzianowa do Borek. l takie,
dodatkowe kursy, zalicz.ąM cz~
zamiejscowi klienci wspomnianych firm.
Piesi m..i4 ułatwione zadanie. Z
jednejdodrugiejcz~ulicymot·

na dostać si~ ścieft4 t wyszczcr·
hionych płyt chodnikowych. Nie
polecamy
jednak
spacerów
wieczoro..,..porJl.Na terenie przy·
ległym do ścietlri. a pierwotnie
przeznaczonym pod budow~ uli·
cy, porosty wyaokie krzewy i
chwast)'. ZnaJetli tu ostoję: piwos:z:clamatonymocniejs:zycbtrun·
kllw.
(woj)

