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W Radomiu mifii!IOCmuroczystolici
byt anenW7. na Firleju, miejsce straponad 15 tys. radomian. Udział w
obcbodach wzit:li przedstawiciele wojetKKiztwa i władz miasta, jednostek
woj&towycb. kombatanci. byli wirl·
lliowic obomw toocentra.cyjnych.
W)'St4pieniem J - ~czaka, wojewody radomskiego rozpoczęto uroczystości. Ponadto JIOII zabrali: J aa
laliec, przedstawieleJc środowis.ta
b)'l:ych wirź.niów obol:ów toncentraceń

cyjnycb oraz

Dziś

płk SCaabła'l'

dowódca garnizonu radomstieso.
~św. celebrował b. bistup Ste&n
S iczell wraz z kapelanem b. Ht1U1·
kłem 8arzy6sklm oraz la. Wllda-.em
Depo, rettorem seminarium w Radomiu. Towarzyszyli im. ts. Stułsbw
Sikorski. były kapelan Armii Kn;jowej oraz ts. Józef Upłdalskl. kapelan
okrt:JOWY harcerzy ZHP ze suzepu
.Starówka"'. Uroczyst~ zatończyi
apel poległych odczytany przez I!Qr
Adaaa Sawktiqo. Na grobach polqłycb złotono wieńce

i

wi~k.i

t6w.

Kuowskl,

twia·

(IlOft)

Komentu:zustr2.
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Motnaje nadawać tylko w spe·
cjalnie wyznaczonych okienkach.
Paczka lub list wysłane z Radomia

jeszcze tego samego dnia

znąjdą

sit: w Warszawie, skąd skierowane
zostaną natychmiast do odbiorcy
w Europie, USA czy Australii. Do
adresata dotrą w czasie nie dłuż
szym nif dwa dni (jeteli adresat
miesz.ka w Europie), trzy dni (w

Słono
Cukier importowany nie powinien kosztował: wi~j nif 7-8 tys.
zł za kilogram.
KnUowy jeszcze mniej .
Na targu tąd.Ąją 12 tys. za kilogram. w niektórycb sklepach- nawet 14tys.zJ.
Dlaczego? - propon ujemy
przeczytaĆ na str. 1 w artykule
,.Spekulacja cut.rem•.

Ekspresowe

przesyłki

gości

Społeczna. ,.podstawówka• powstaJe pod patronatem Społeczneao
Towarzystwa Oś"wiatowego. Do l
września zapisało się tu ok. l20 chęt
nych. Wpisowe wynosi 2.5 mln zł,
czesne - 1,2 mln zł. Orpnizatorzy
~ł,ted..ziecibt:dąsystema
tycznieuczęszczaćna basen, nauczą

si~ obsługi

kompu tera. dostonale

pozruVąjęzyki obce.

Kiedy

wc:z.o~

odwiedzil iśmy

two~.sięplao6wte,jej

A.ltdnd

dyrektor,
8al1iskl, opowt.W wtaśaJe

rodziCOla oza.lebc:k szbły l stawi-.~~
Lluly~ a wór, Zlpi"'IIIZIII• ,_oc:y.
bity opnkl C2ltiMJIO dawali co kto
-ie -poVęemlki, ..,.....ue.Je. :Z...
jęcia QdabJ'cae. ....,rledzlal, roz·
pocDIIt dę .. tyGlej. Na razie Glecbld ..,...... .. . . . .a,tacńll]' de

·-

A. BaiiJIIIdzapew.a., ie llbb mstule zurjemowa..... Masl tylko

"Ursus" będzie
pikietował

dyrektor mu-

Światowego Zjazdu Żydów-Wy
cbodiców z Radomia, awma

-Trudno mi uk:r)t WZJUSZenie
- powiedziałwojewoda radomski,
J u Rejc:ak.- To spotkanie jest
wyjątkowe. W ,.popijarskiej• sali
spotyklijąsie byli radomianie z ca·
lego świata. 1 dzieje si~ to w rocznicę: wyb uchu n wojny światowej,
którastałasię począt.t.iem holocaustu.

qromadzit tompiet potndt..,-dl do-

kwRaC6w: proj ekt orp.abacyjoy
pbt6wkł, Ustę łNUIC:IJdell, opłllłie
"&uaątd.P• itd. Jqo zdulem., kDralor Ddcrl:uow5b ZM. ąrawę.

J ak a.s poillfor-a.t lłyra:tor
Aua~zKOiW, pismo:z&
wiadamiające o zamiarze utworze.

llia SSP przyszlo pod koniec kwiet·
lliL Kuratori um zobowiązało organizatorów do dostarczenia dokumentów. Na tym korespondencja
zatończyta się.

- Zeby uzystat wpis do ewidencji
szkół musz.ą b)t spdnione okreAionewarunt:i-mówiAKrysillska.W tym równici lokalowe. Na temat
przydatnołci budynku powinny wypowiedzict aię: ,.Saneptd•, st.rat Pl'
tama, Państwowa Inspekcja Pracy.
Tymczasem tadnycb dokumentów
niema.
Społeczna ,.podstawówka• wy-

hai l811 ,.--.rllikłw7M,.Lecz

alł;"~· ~· Wanr:awk

__...,__
O godz. 11

dcmonsuąj~ mał~i

si~przcdamb~USAztransparen

tami o takiej m.in. l.rdci:,.Szwonderofwaamcry.tailstifii prowob;ii",,.Uwolnić dyr. Szwondra", ,.Dla Połak6w
-sądywPobce".- Zoburz.c.niemprzy

~załop

ZM ,.Łucznik" w Radomiu

mctodyDitolowanewatnel)'kaAst;oniemicct.ic:j zmowie el..iminac;ji konkurencji handlu b~ - napisano
mln. w skierowanej do ambasadora
USA, a sygnowanej przez dyrekcję za.
kładu, Radę: Pnoownitz.\ l trzy działa..

tamtapravvda?

driert.awiła pomie.munia byłqo
Zespołu Sztbł Pnemy.tu Spotywa:ego od Stowarzyszenia Kupców i
U5ługodawców.

A. Krysii1sta przy-

pomina,tczgodn.iezd~Pallsl

wowej Inspekcji PrKy w czerwcu
wyprowadzono z te&O budynku
Teclmitum Gasuooomicme. ze
wzai~u bowiem na stan tectmiCZQY

...

lliena~elieon dou±ytkusztoln~

- Ola nas to bardm przykra spra-wa- komentuje dyrct:tor KrysiMU..

- W prasie

pojawiały się dokładne

informacje o proponowanych z.;~
ciacb i czemym, natomiast orpn
sprawujący nadmr llie wie nic.
Po otrzymaniu 'IVSZ)'Stkieb doku-

mentów kunllorium ma miesi4C na
zaopiniowanie i wciągni9Cie placówki do ewidencji. Do tej pory
szkołafunU;jonowć~e,.nadzi

ko"'.

(ew)

Oddajcie Szwondra,
weźcie Szajewskiego
~~deUSAin ~

a przed godz. 20- do osób prywatnych.
Wczorąj do południa na poczcie przy ul. Malczewskiego nie by·
lo jeszcZe chętnych do nadania ta·
kiej p rzesyłki..
(woj)

_Mcew,.ł:.uczni.tu" zwi4Zti,tt6 r•od
czytano przed ambasadą. Zwracano
td: uwaaę na tragizm sytuaqi, w jatifii

2ll1Jduje sit: bezpodstawnic arcszto.
wany dyr. Szwonder.
- Ceym jest wasza demokracja, to
jcstzwytlaprowobcja!Mamywnosie
taąłaske, wczo~ Sybir, dziś- Alut~! Zyczymy wam wazystkiqo DIJiepszeso, ~cie nam Szwondra, wet-

cie S~!- skandowali manifcstu;.c,.. ~do ambasady bronili poliqmd. Demo~ ot.
20 minut ~ się o.nid
FRJ.ED, radca poUtyany ambasady
USA, nim zdecydował sit: p~ pe..,'!.& bram;"' wpuszczooo Gr2:&JOIU ŚWIDZJKOWSKIEOO, pne.
wod.llict.,eao RP, u..efa NSZZ rr.

ty*.

cownilów ZM ,.ł..ucznir i pnedstawidela NSZZ .;i"'. Danłd Pried powicdziałnamjcdynje,tc,.pet)'Qa~

tanieoatydm!id p~Zebzana do w.
szynatonu". ~oblccali
~te ,.wróą na pewno, jeśli

dyr. Szwoodcrlliewróci do nas".
Podobny prubict; miała manifeataąa pod ambasad4 Nicmioc, tl6n
~a się po godz. 13. Delepcję
..,t..ucznib" z ))Ct)'CM uproaooo do
środka ambasady. Radcy politycmo..
mu przcdJtawiono stanowisto załoti
wsprawieareszt01Jmialetstradyr;ji
dyr. Szwoodra oraz poinformowano
obszernie o tym. jak~ sytuac;je od·
bie~

pracownicy

.,ł..ucmib"'

mieszkańcy Radomia.

i

(lllb)

Igrzyska niepełnosprawnych

wRadomiu

regionu i przyjaciółmi mło

Pałaar. Serdeczne
słowa st.ierował do organizatora

-

w awidenc:jl kuratorium.

z zagra-

60-osobowa grupa Żydów z lzl:aela, USA, Kanady i Niemiec, byłych radomie n, przybyła wczoraj do
głównej sati Muzeum Okręgowego w Radomiu, by

zeum, JuRSZ

na jego :dy stan techniczny powleuono

dużą. zieloną tablą: "5pooeczna Szkoła Podstawowa". Taklej placówki n lamajednak

nicydo~będ.zieUP nr 2(przy
dworcu PKP). Te znajdujące się
jut w Radomiu trafią tegosamego
dnia przed godz. 13 do zakładów,

Wychod2cy
Powitał

zoolało z obiektu wyprowadzone, ze wzglfdu

Kogo dziś óbchOdzi

za cukier

spotkać się z władzami
dości.

wejściomna-dawnegoZespoluSzkóll'r2amywluS~któntwc:zerwcu

cżte ry (w

Australii).
Wysłanie tym systemem półki
logramowej paczki kosztuje od
ot.. 260 tys. zł, gdy adresat mieszka
w Europie, do ok.600tys. - w Aus-

p, ~

O naborze do Społecznej Szkoły~ w Radomiu kuratorium - o
oif z prasy. Sk4d macie takie informacje? - dziwiła oif kurator Dzl«mnowoka. Nad

Wraz z listem wojewoda wrę
Kinclerowi rzeźbę Henryka .Karasia.
- Przedstawia ona wędrowca zaznaczył.- Bo przeciel wasz na·
ródjak :Ładeninny, wedrujewciąż
z niewoli do Ziemi Obiecanej.
Serdeczne słowa pod adresem
gespodany skierował, w imieniu
gości, Chaim K.incler.
-Od 1988 roku pragnąłem zorganizowE ten zjazd - zaczął.
- A teraz wydaje mi si~, te ś nię.
czyłpanu

Chaim Kincler, przewodniCZIIcyziomtostwa wTeiAwiwie, ~
wojewodzie radomskiemu
medal Jerozolimy. Równ ie wzru.
szony przemawiał pan Maurycy
llewnu, przed laty uczeń ,.Chału
bińsk..iego•, dziś mieszkaniec T oronto. Mówił o tolerancji, wierności tradycji, prz:yjatni.- Ludzie
w Radomi u tet sit: postarzeli, posiwieli, ale ich serdeczność pozosczył

łl,jetasama.

Goście., którym towarzyszy
sektetan ambasady Izraela w

Warszawie Ami Mebl, uczestniczyli w otwarciu wystawy ,.Moja
mała ojczyzna•, przygotowant<_i w
salach muzealnych.
Dziś

dalszy ciąg tjazdu.
{W<)

Radość
1JD'.IeŚDb Dom Pomocy Spctłtc:mej we Wsoli k. Radollłla urp.-

1

nhowolll- Oł impladę

Sporto-...-. W lmprait ac:r.estDkzyło

50 dzieci l mlolb:lel;r nlepełno
spnwaej z Wleabley, Nowep
Mlasm i WsolL
Uroczystego otwarcia o limpia·
dy dokonała dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pornocy Społecz
nej Wadln Kobienb. Zapałono
znicz olimpijski. Zawodnicy star·
towali w 6 konkurencjach- biegu
na 100i50m, wrzuciepiłcczqpa
lantową na odległość , rzucie do
kosza, tenisie stołowym i przecią
ganiu liny. Rozegrano równ.iet
meczpiłki notnej pomi ~d.zy Wso-

żmije na granicy
Słn:.tcruic:ma ~ odbyla...SCI,...,-taltfdtiiii.IJ.•łJ&IhiKI

pytoaft. GMy JlfftWOłiH ~ ., 13

lłrcwalaaydllkrąałaclł, to.1J'ojo-ądl pna: ft6dlołl,.a~dl8ut&We

-.klon,- ze:ralł., te ..-rtaa t.U
DJIIUIM dę ed lriełelat.1.ije spnedanae r.,tr akliAaczo&

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

na

bieżni

lą

i Wterzbiq. Wygrali gospodane4:3.
Na za.t.oóczcnie imprezy
sponowcom wręczono medale i
dyplomy. Nle zabratło tatle u~
minków- piłek., kaset magnetofonowych i wideo oraz pleeaków.
Najwi~j medali zebrał JKd:
lezłowsti , podopieczny kier. DPS
HeleoyKwiec:ieó, tt6ryod5do 17
paidziemikal992 r. będzie reprozentował Polst~ na Dl Etapie Olimpiady Specjalnej w Barcelonie.
Igrzyska sprawiły wiele radałci
icb uczestnikom. Godny J)Od.krd·
leniajest także terapeutyczny cbł·
raktertakich imprez.
{'-)

"

A"

of'eruje

tanie konserwy
rybne i mięsne
Kielce, Rolna 4,
tel. 416-29
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100 mln zł dla kaidego

Czy państwo na to stać?

-··---..---IMOW•-----C.,.joolto
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Non-~pcwo
nunienil pornłędł)' ułoM l dyrettoM prl)'DQii tmwll. warunkD.- ...
wilnydtprzcz~pr11C[)

Ięa

wnikbw zatt.du FSM w T)ochKb.
~ ~tę. OlU obecnie minlmalnta peqi w W)'IOkokł7S proc.

..... ....,_ PWbwl, ...,.. ....... ,. ---lesdwaht 10-

~.,....,? 0 . . . . . .

j;rednic;j~~6podltl~

dzial6w J(llpOdarti etYli oL 2,.2 mln

Radom

ztprq~qdlniac:b

~oL7mlnzt~
Pruwodni~
S~kowqo Staniltaw

nic.

S...W.W T~ dyrektor

Xomitctu

Oddziału Wojewódzkieso Banku
Państwoweso PKO w Radomiu:
- Sc tótne sposoby prywatyza·
C(ji SOSPQdarlri. Czy jednak ten jest
akurat oąjlepszy? A Jdyby nawet.
toczy państwo w tej cht#i.listać na

Konlccz:ny

ltWierdzil,tenow)'warilnt IQ(ulal6w zmier.r.a doaeybtJecoWo6cmńa

.,.ku.

,.5otidamot! 80"
łirrnaMca Jtn,jt JOlOft jell do Dlt)'Cb.miulowych rozm6w ~ dyrek-

Mała

takie~?Racz.e.iwttpi~.

..

q,_

Na oo przemac:zylbym ewentualne sto milionów? Nljpewniej na
lepsze miC:S'l.bnie.

Konstytucja

zawn

~

--J<omiOIKDo-

__

..,......_......"",..5<1mu.
bowiem.
...
Dl

~

zastwca

dyrektora Banku Gospodarki
Żywnokiowej w Radomiu:
-Niemamwtcjsprtwiet.adneSOzdaniL

łCJI.UCJJnej Itrytytowali "..... Kon-

·~ uchwal~

tnle..a ............ kllbM6b.

Olll.lnim

A.Mn1rJ Kaleontl, setn:tarz
Wojewódzkjeao KomileDJ Wyk.;
nawcz.eao SdRP w Radomiu:
-Told,.._)bpodzialumoAtku
narodoweso byłby cwcoemenlem w sbJ.i światowej. Powstl,je
tet pytanie, jak proponowaną

propoo~ jej odrmc::e:nie.
Etlperd umali
te upiły
koolt)'tuqi dopi'OWI!dq do o.trej
!)'WiliDc;li~r6tDymiorpnt:.

pnez Lecha WaJ~ prywatyzac;K
i tąd ~ na to pieni4dze7Sytuadaw J990roku, kiedy padła po raz pierwszy taka propozycja.bylainnanitdzisia,j. Dził
nie wyobrUam sobie tak.iej akcji
rozdawnictwa ~lku narodowe·
go. Poza tym nie jestem pewieo,
czy rozdanie bonów kapitał.;
wych, bo tylko takie~
jest obecnie motłiwe, ~li
wiłoby wszystkich. Mam tównicf
obawy, te doprowad.ziłoby to do
toncentracji kapitału.
~Tebr*l, emeryt:
- Wolałbym wi~ksz4 emerytu.
wykonać,

r;nitbonbpitałowy.JdUdostał

bym - pom6&1bym wnukowi w
kupnic mieszkania.
(1NJI)

Klelee

J uasz Stobwlkl, przed.st'awi·
ciel małego biznesu:
- Propozyeja Prt%Ydenla jest

po 100 milionów nieudacznikom,
którzy słOM przed budq z piwem,
albo przed biurami dla bezrobotnyc:b i czebJ• at im cal spadnic z
nieba.
Marek Dllęalelewkz. bezrobotny, absolwent rzli:oły pomalUral·
nej:
- Jeśli to ~~ akcje, to nie
wiem co motna z nimi zrobić.
Matesprzedać na giełdzie w WarWolałbym
gotówt~.
Mó&łbymj' w coś zainwestował:.

szawie?

".,.,.. Sr.a:UJewkz.

właści·

racz.d

zni-

kome. Biedni szybko sprzedadz.ll
akcje (nie qdzę., te.by prezydent
chciał dać ludziom gotówk~). ci co
IDIIJł troch~ 1f01Z8. b)t mote za.

inwestujlaso w akcje i b)t mote oa
tym zarobił- Nie ~. bym w
tym partycypowoł.
(el)

niedoprzyj~Jakmotnadawat

.,Hondy" u~Zifdników
Sejmowa Komilja Polityki

ao.

7 mlllon6w ucznl6w,
p6ł mln I'I8UC:Qdell

podan:zejnie~budteunro

JOipl'llwozdlni.l Minilterltwa Fi·
IIIMO•z 1991 r. Pruldsuwionematerialyummounl~
S~lnetootro~wzbuclzi
ta oelowo6ć illnienil ftiZ}'IIIto61-

Nowy rok s:ztolny rozJ)OCZ9ło
wczoraj ponad 7 mln ucz.niów i
500 tys. nauczycieli. OsoinopoLska inauguracja odbyła ~ w Sucbowołi., w województwie białos
tockim. Wzi~ w niej udział premier Hanna Suchocb.

tiqo biura MF onz. zatup Pr2.Cl
ten n:110r11 amocbodów )londl".
NI alym łwiede ~ IJ'IWDCDtowali

-

pollowie~UfZ\ldnicy~li~

autami

produkowanymi w icb

Wyższe

giełdowe

Z OMd.ła .,._._.. DUS

.....,.....,ll7..145,6ll.a.JI ..
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.... .

~·-la,.st,..zł(-2,6proc.),

..,..-7,Stys. zł(-6,Jproc.),BIG-tl,S

J.DM"' - 261
.IIWe'" - lS,S

t)'l. zł(-9,Sproc.).

IYL d (+ 0,4 proc.),
tys. zł ( + 6,J proc.).

J62tyS.zł(+0,6proc.),,.Uafftt.

~otUli

:d
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CÓRKI
oldadiU11: dyrekcja l praeowal ey
.. Exb•d - 1"

O. Konstantyn
od Trójcy św.
(Władysław Patecki)
bnuelita bosy
BJIJ PrewiM:jal, WJ dtewaWa IOt:lyUw,
włddnłaJPruer,
)łlnwsQ

........._a w

Ople.__ .,.SS.
Swledlcj • -

PietrbwłcliCit-Leme,

• .......,ldoldej " .......
S..w~Ha~•
IWwdłtaatd BeaJdl w Kldcadl,
SS. &ara. DL .lnas llaaJdlz~etli nkHaJdl
.. lllqlejldęw.j..... J I.VULI" Z r.
Pndfł '73 lata. 53 lat . . u ... . " lat w bfłóstwk.
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2.651..110

wyniku podwyt:a;enta

".m.

m;jemeryturyprMlll'tl'llicz.ej do kwoty

bowa grupa prawicowych ekstre-mistów napadla na tamtejszy dom
dla azylantów, obrzuc.J4C budynek kamieniami i butelkami z pły
nem~cym.

W Eisenbuettenstadt policji
udało si~ zapobiec w nocy napaści
oa dom dla azylantów, do której
OIObowa grupa młodycb NiemdJw.
Premier Brandenburgii, Man·
frtd Stolpe zaapelował do WSZ)'S(·
kicb partii dcmokntycznych o
wspólne przeciwstawienie się; fali
przemocy wobec cudzoziemców.
Brandenburski minister spraw
wewn~tnnycb, Alwin Ziel olwiadczyl w wywiadzie telewizyjnym, telkeja przemocyjest sterowana centralnie. Podstaw' do lakieao przypuszczenia jest fakt, te
młodociani napastnicy dyspoou,M
znakomitym spnę:tcm l,cznotciowym. Ich samocbody wypasa·
:tooeqwradiaCB.WRostocku w
gotowOlici alannowej pozosts,je
cl4&le kil.kuset policjantów.

sotoki dodattb..-przysłucuJ~ do
emerytur i rent: pielanacyjnycb,
~ne nauczanie,
rodzinn)'Cb oraz dł11ierot z:upcłnydL
Nie zmienia li~ ró1Vniet ...,.,to6ć
zasiłtb• cbocoboll'ytb, madei'Zfl»
tic:b i posrubowyc:b,jat r6wniet W)'IOłolć je:dnorlzo1l'es odsz.todowl-

kornbaLant:kkh, za

W Quu miniooci doby było S20
potaró..-, zaeao t <W •laad:L
Potat. otolk:ldl Kutni Racibo...
ticjjell opanowallJ', tnra atQa suzcnia, w której uaeJtDiczy lO tys. ludzi.

nia~lytUłu"ll'}'lMidtup~Vprac)'rolni·

tołc:i 600 m od czol1 potaru, podmuch
"llriltru wywołał nowe osuiMo poUru.
SpłooCIIo IJO ha tuu. N• ~e
ItRUtom udalo li~ złoiWizowat l
uauić oFet\. Gaz.eoiu opia spr.r:yjlł
deJzc:z. Wczasieatr,jiratownicz.e:iwy·
du"zył ·~ ltqia.ny wypadek. J~

cz.ej lub rolniczej eboroby zawodoWI:j.

927.500tłmiesi~e,WIZ)'Stkieeme

ZOibJ•

od l

4

WJ"l.Ciinia br. pruliczooe popruz
pn..emnotenie podaoqj wytej kwoty
pau WJU:tnit wymiaru ustalony in-

dywidualnie d1l bt.deaoPiadc:tenia..
Odtatustl!oDejtwoty~u.

tanie zalic:zta na podalek doc:hodowy.
Nie ul~ natomiast zmianie wy-

PMwytb ~ _ , _ l
ratM-..a.iewe......._k,.

-~·billlp~

----

w.rc,~~o~

tw.de ........ l . . . . . jej ..._
aeabl ~l n.cHd ~ .....

,...,

Wponiedzilłd: popołudniu, wodlq-

111'6~

JlrUatti

czem kobieto

prz;yaniótł

ja.:. pobo-

~

dzieckiem. Kobieta

pooiOiłałmie.t.

Dli.cd:o i 1tratecy w

wozie odnieśli obra!enia.

Wrześniowa pamięć

Mar lat. ANDRZE.IOWI .JAREMU

Z-cy D y rektora Przedstawicielstwa
,..Exb•4•" - S4A.. w Pradze
wyrazy 8łęltoldeao wspólcz•cła
z powod• t..-aał~ej ś-.ierci

w

•.,.... .... tw.ca.....,_,-

..,.~

rytllry i renty rolnkz.e
...._~~~~~~--
W~

*ldGWIJ .........

Nie uste.i• napady na domy zamieszkane przez osoby oc:ukui-\·
ce na wynik post~powania azyloweso. W Cottbus około IS()...osoo.

emerytury
Trwawalka
rolnicze
z żywiołem
Ddaldl~~-
tw.uhlłlr,.ll:tke ~

Notowania

napady
w Niemczech

przymierzała si~ til.kudziesi~o

W co? Nie wiem.
ciel firmy komputerowej:
- Ta propozyc;ja to chwyt propaaandowy, teby przekonać lu·
dzi, te IJlOA uczcstniczyć w procesie prywatyzacji. Efekty takiego
przodsi~wzi~ ~

Nie ustają

tąo

powtodewschodnlęlmpnfumdo

toany, ni~mallilk.ramasllch~i~

gronic R~i amkiQ. Pruc/d
pinws:u wtolenlo tq/!fYdr trokilitów pru!tllidywaly rozgranlaLtrl~
wojsk oblpru;yjnych na WIJ/~ l Sa·
nie. Poprawlc/ wtalono późnlt:J, w
dniachld~frszcuwa/ayła Wot'szawo i Modlin, rdy ntdl prudw
nqjddźt:om, wolczqcno dwGfronty,
gDL FrancUulc KINboJ u swą os·
tamią,ftontową rrupq Wlnlnzy.
Dzii jJd wiadomo, u ncuz6ły
moskin41.rlddr ptJkt6w rozblor11
PolJid. an~lqjllcrqj6w boltydcich,
Mołdawii a nawtt c:Pd Finlondll
znoly 8tolia Zodtodu. ural Woszyngton.. Czy nie vral /dr polski
Szuib Gtnm2/ny, nqd, noculny
wódz. Wiei~ wslcanq~. U nie. So·
)usznicy z góty zal oJ;yll, le Po/sa
d'dctywnle, to znaczy zbrojnie, nie
pomogą. Uvrali to/de, hi.Jtorla
wdqż odlaywa .rwt! rroglczn~ kiuty
ramtych dni, li powlodomi~nl~ rzłl·
du paUkl.ego o uki Ddzle RlbMn-

WtuJ'Itli 1919, 11palny jak

tąalato.PftćthJuiqttrzylalilte

mu. Do s~tdc fYJ'itQ' Polak6wwi'UQZ
ftdnak nl~mal codzl~nnie. w~
wspomni~ni4dl, snadt nawet. P(kł
w dqp killewnastu dni, runql traricznl~ kolljny mit o potrdze, moCtJntwoWGid, trwał oJd sojłlSZÓIII,
nlqraniczon<}pomot;yna,Jsilniejszych,joksitwydawa/omoamtwFmnrjll WJ~Ikil;/ BI)'U1niL A pot~m
prawi~ n.dć lat Jm/m:/1 pontunkJ,
nlałomn(j walleJ iołni~rzy. którzy
nie ulegli, norrxlu, kt6ty nie .rkapi·
tli/owal . ..U do ~r.rtwo, któ~T.
wyrokl~m lrl.storll przyszlo w swym
natllraleym wymian~ pół wideu
późni(}.

Dla Jwfata, dla polityków decyo losach Polsld w6waas,

diQą~

wtewruJniowl~dnllwiel~. wl~leltJt
późnJ<}klpko Polsklnnpocz(ła sit
()!dzid wadn/f'J, wdal~kld M osk·

wie, ld~dy wysłannik Hit/na. Joochlm Rlbbmtrop podpUal z Mol~
tow~m /Stolln~m uklod o czwoftJim
rozbioru PolJkl. o proktycznym

trop-Mołotow. jego tqjffYch le/au.
zul, osiobiwolt wolkl,le nasz krqj

ni~

pruciWstawi sit zbrojnie lritl"_

rowsktd nawale, a wite otwoey,
jak otworzono mu w Monachium
rok wadnit}, .,.,.,odną drogt do
otlł(} &ropy. Nasi so)u.rznlq deIJ'7k ,, JHNtltli ldlkonaid~ dfli
pn:td l wruJnla..
Nie, to niejut lrołd d/Q ,.spUJco..
wq teorii dzit}ów•, to Jaqy. Tak,
jak falcum jat, U nleu~ldn~ od
prubiegu wyptJdków latem /939,
od glerdyplotMtyCVtych, Polska w
obronie nw:} wolnoJd no ":wno by
stantla. TtJk,jakzrobila to nad ranem l wrzdniD. f walayłaby tak
samo bohotersko, do ostDIIfi~
Jcrop/JIDlnlmld~lcrwL Od Wut~l'
p/tJit~przn Wom.awr,pojuienn~
pola olcollcStoczka. f przn CtJI~ la-

taokupoql, na wgystkichjrontDCh,
za lcaJdą t%nf. Bo jut w żyd u nanr
du rua n4}wai.nl~sza. któ~ ni~
da sir wymienić no Uuln~ inn~
dobro. Tą ruczq jat honor. ..
Patrlotyrm, nleuglrtD wola nlepodleglold, prawo do stanowienia o
SMJlm losie, w)tdnoki i natodowt:j
qodzle wob« Jmi~rt~lnych zognr
Uli.
WLWY.Sl..4WGIUBXA

Redaktor wydania
Grzegorz Kozera
Redaktor depeszowy
Marek Maciągowskl
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Lopiea.klt ceddew niszczonokilka I'IZY· obrazem Matki Boskiej Lopieńsldej była
ośrocllóem lrultu ~ pielgrzymki z wielu okoHa.nycb wsi w Bieszaadacb. Po

alu;li.Wisla",gdywysiedlonoostatnicbl.Jkraillc6w6wczesnewladzepostanlysię,byze
~ zoslal:y tylko mwy. Tenoz znala1Ja się na liście wielu zabytk6w do odnawy.

nUfdzY

Korbanlłt a topłennl
wapOłezeSnych mapach Błeazczad6w nie }est oznaczona nłczym charakteryatycznym, ot dwie równoległe linie za-

ldem. Na

Damanym czerwonym proatokątem - rułny.

tam-·-.. .

ślady

dawnych domostw. Do najbilt-

szef mieJscowc*l 7 kllometrOW

"'"""tu 2yeie.
alt to

t.opkmka.. bo tak nazywa

mle-.byławolltl""- ponad

·50 numerów. Cerkiew z cudownym obrazem Matki 9osklej Ło
płeńsklej przyclłloała

rzesze wlemych,

ogromne

była najsłyn

niejszym centrum kultu maryjnego w Bieszczadach zachodnich.
1311pca rozpoczynał~ tam odpust, trwał klika dni.

__-Ie

kiedy-

Poal<oji.Wiela".
dlono oetatnlch mlełecoWYch ukraitoców
zaczola popadać w rulnf. Cudowny
obraz
,."
_ .l
ołtarz główny l)fZenieaiono do
nła powoli rozkradano, w 1954
roku zdJolobłachtzdachu cerk-

v.1. Na począllw lal B O - -

tytko poazarpene mpy murOw.
Tym, co
eował

al9

Waramwy,

przetrwało,

z.alntereZbigniew Kaszuba z
członek

Towarzyst-

wa Opieki nad Zabytkami. To on
działa!ltC

z ramlenia TONZ prowadzi prace ma}ące na celu rekonatrukcJtśwlątynl. W1986 roku odwodniono teren, w kolejnych latach zabezpieczano l re-

~

_

dzieJDi.n4ł.Sqdtapanit.a?

kończone

-pustka. Kledyt

Cukier J._ es~
powinien być
~ _
_

tańszy- mó_;~ spec~aliści

W drugiej połowic sierpnia cena cukru wzroełałrednio o ponad
60 proceol Na rynku znowu sytu·
acje paypomin8,iące te sprzed kilku lat, kolejki, wykupywanie na
zapas, mimo te okres na~onycb
przetworów domowych w zasa.

"""" wyt)oleta. prowadząca
szutrowa droga, gdzieś

donikąd

była znacz.ą
steKledyt
kępy pokrzyw

STRONA 7

wieczorem. Efekty ~ widoczne,

konstruowano mury, obecnie
wznoszona }eat wtętba dachc>

to głOwnie jego zasługa. wbazie

we. Pracuje 8 osób,

poławia

Odpowiedf:, wedłua znawców
przed.miotu, cukrowników i band·
iowców prosta, cboć niejedtlomacma... Pierwsi, przyD.IJmnicj w
cukrowniach .,Łubna" i "Często
cice" q przekonani, te panik~ na
cukrowym"..,.. wywolali włolci·
ciele rozlicznych hurtowni zwykłymi operacjami spekulacyjnymi
Ani w Ostrowcu, ani w Kazimiorzy Wielkiej {podobnie w olbrzymiej wi~t:s::zołci cukrowni), zapa'1/Ów tadnyc.h nic ma. Producentów nic sut na gromadzenie. Sami ciuJe odc:zu~ niedobór aotówti.MimoJCZOnowejprodułGji

lecznle...klulącodbudowoJal«>

naletno§ci wobec budtetu (poalf póblo, wstaje naj- datki, dywidenda, cw. pppiwek)
wcze.-.Jej, rozpala w piecu, go- _ trzebapłacić przezcały rot. No i wy-

sposób na spędzenie wakacji.

tuje

część

spo-

- Ananae limituJą wszystko mOwiZbyszei<.-Obecnie .. pl&nłądze z towarzystwa na dokoń
czenie wlt1bY. Cełem działań
}eat.zachowanleobiektu. Nie Jest

,_jego".",iejsze pnemac:zenle.
O sobki nie chce

mOwłć:

. - . . _ ...-.lublo to.
.leotomcDonldem-1
dlalego to robię".
1
Krenclk,
---~·.

ława

Szyper

Agata

w Dollnie lopłenkl
bazo Akademlckłego Klubu Tu-

prowadzące

ryslycznego WSGN:- Zbyszek
praktycznie sam rozpoczął odbudQ'W9. Za swoje, zaoazcztdzone ze skromnej pensji Pf&cownika PMI, plenlądz:e kupował
materiały. Gdy nie ma ur1opu,

PfZYietdta z Warszawy wsobotę
rano, pracuje l wraca w nledziełę

zupę.

Ne

ka.tdą

nledzlelt

piecze placek dla pracujących
przy cerkwi. Pracuj.q od świtu do
zmierzchu, nikt nie określa czasu pracy. W ubiegłym roku gdy
padał deszcz. l nie motna byto
murować pracowali w kamieniołomie. Pornaga rektor WSGW,
ldedyt organizowano .carkvAsko" - die pomagających
Zbyszl<owlatudentów.

Do 1945 roh111a termie dawMJ
rm*olultoli<*I(J dieccJI prunrysldt:ilstlłftJiooJcq/o6500BłcwL Dzi.i
)utld!Z41edwid00. Wiatlich 1945
- 56 tuJ turlife wojewddztwa I"Um~wiliąo roubrr:mo JOO śwlq(Yń,
po 1956 roku dal.rrych 5Q. Tt. Jct6...
rym uda/ o .rlr pfUitWQćw wtrlazoJ..
d pozbawione sq downqo wystroju. 'fYiko niewielica ar.fć «rklewnydt Z4bytków ttqfl/a do muzeów.
O""mno lfolć .rptzf!Ów liturgia·
~tych l Ikon zostało rozkradzlolła
lub znlsu:zono..
GRZEGORZ MACĄGOWSKI

płaty

dla stałych pracowników, We
mapzynowania

mówiąc o kosztach

tak delibtnego wyrobujak cukier.
Zgodne jest takte przekonanie.
bilans padstwowy to dokumentuje, te cukru w Pobce nic powinno

zabl"llko.t. W roku ubieafym,
mimo zorpnizowaneso oarani·
cuniaareału upraw buraków, WJ·

produkowaliśmy ao

pubo ponad
miliona ton, zaś utrzymulat zapotnebowanic
tnjowe trigdy nic packroczyło
miliona 300 tys. ton. z kolei l'l.l·
cunki eksportowe. zakupy Aa;encji Rynku Rolnego, pa6stwowe
zapasy s&n.te&iczne łwiadc:ą. te
,.słodki towar- na pewno jest w
Potwicrdzenic spckulacyjayc.h przedsi~wzięt hurtowników? Na pewno tak. Zlłotcnie to

p6łtora

W:C

si~od

mvu.

potwien:łzliją,

przedsi~wzj~

wielu firm, które cukierjut importują płaąc; według cen §wiatowyc:h, około 300 dolarów za ton~.
Pn:eticz.ąjąc, nawet z 40 proc.
opłatą celną, kilogram nic powinien kosztować wi~cej nit 7-8 tysi~ złotych w detalu. Tymcz.a.
sem tak polslri,jak i sprowadzany
w sklepach wyceniany jest od kilku dni grubo ponad dziesięć tySi~
cyzłotych.

Zam!d Miasta Kidce z siedzibit przy pl. Partyzantów l w Kidcadt
ogłasza przetarg

nieograniczony

na zorpnizoWllllie i obslugę płatBej strefy postoju pojazdów
w centrum Kielc obejm!Qlle~~ ok. 680 aóejsc postojowych.

TenDin wprowadzenia strefy 3 listopada 1991 r.

p-

l. WliiWIId, jald.m powinna odpowiodot oferta moiDa CJIJ"J)'lDot w Wycblale
Miasta w dnbcll 3 - 9 wrześnio 1'192 r. w godz. 8 - 14, w pokoju ur :U.

2. W

lDOIO brat udllal oferead, ld6ay

Komualkac;ii!Jnędu

lllli..S1:ul<f w dulu otwuda

ofert do &odz. 9

ulszcq w Wle!Jnędu Miasta ....Uum w wysoko!d 35 mlD d.

3. Oferty ualdy sldadof wDiakowuydll opieca:......,.dl kopertacli do dala 14 wneśnla 1'192 r.

w pokqja ar 106.
4.1'11blkme - e ofert IIOS1VI w dulu 16 wne!ob 1'192 r. o godz. 10 w sledrlble U...... Młllsta

w Klekoch.
S. Oferty, ld6re ale-.!}'...,...._ qodule z ..,.to".m~nnmlwal

......-.

_._",.ale~

Cukro"'\ koniunkturę podgrzewa takfe SOf\CC, sucbe lato.
Fakt, zbiory tona1owo będ4 na
pewno nitsze. W Cz~ocicach,
podsandomierstim Włostowie: i w
Kazimierzy Wielkiej obli~ te
wgnulicacb30-40proc:. wporównaniu z rokiem ubieJłym. Ale
przeprowadzone w połowie sierpnia ścisłe badania zawartości cuk·
ru pozwal~ą rwie~, itjest ona
w burakach wytsu. o około 4 - S
proc. Wniosek - p~mniej w
centralnej, północnej i wscbod·
Dięi Polsce produkcja cukru nie
powinna b)t. znacząco mniejsza
od

zeszłorocz.ncj .

Kn,jowe l'l.l·

cunki resortu gospodarki tywnoł
ciowej i zrzeszenia cukrowników
m6~ te ponad 70 ~wycb fa-

bryt cukru mate ao dostarcz)t na
rynek w gnulicach półtora miliona
ton.
Wydłuty si9 jednak czas oczc..
tiwa.nianatqorocznedostawy. Z
powodu suszy wię,Uzo6ć cu bo•·
ni opóin.ia J)OCZ4tet kampanii,
bodowcy buraków t.ct. Z jednej
strony liczy si9 jesz.cze na troc~
deszczu, a buraki I"'JoSrl4. z druJiej
suchaziemiA utrudnia zbiór. Cut-
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SIKUP MDILOWY

... .__

PW wWALWOOD"

-------. ....-.....-.
-··-.. -··-15
ld.4&1-M

---.-erA"

=='=t'-·- ~
:=;.~==
!'ł!ll.'la::':i.=."'>•
___... .................
..,....._,..,.,......,
....... ...... ......
...".

.-...~

t..ya.yway adanyda .zabpów

HURTOWNIA PAPIERNICZA

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

lttlf-11111--·

_",..".
l;'tldllallt .........

"..

.......

z.-

ZMW---...._,_

"PAPIRUS"

·----1----1-do--)
__..__
--711'

.WtOCtAWEK' l .,DIUIQCILAND"

w

bięgowald).
Pmo&ny OOłhdoe ~. ~ pmrallo~

OPERTA 8PECJAI.HA::

...

a1 ~

~ Oi!tm .modoiOW ~ w Jt1lDJm
~ ~ giOWDa, lmpao, nalttnoold, ~
~ bodUtowanle, Jwatrola ~ kontrola

:=...."":.:...-··~.u-1
---45g/10kw.IOEI.CE. .... 531-11, ..., 121-5011

KO"FOI(I' Comput.a 8fstem& Xlrh.,

Kłopoty z ksl.ęgowo8clą ?
:&ugmm loJmpat.auwy PACIOU :m> zalaiw! _,.tk1t;

l

_ _ ......._ ......l!..""':"""'dd 1C,

PACIOLI
axx;!

8-16,-9-L

.... ~A"

--·-~...... .-.t__...
--~--

---

Tt1.1Wc:t.,~71-lć.,wn.l5

.. ,l"*-13.

l) ,.FSO 125," Slllł1aniJ',., "'"

wa,

2)"FS0125o"-... -117..
3)"fSSW,"-·"--

.C) ,.FSO 125," uaitanl)',. ewW.. 1231,

Reda Nadzolcza

Okl'f90WII Sp6łdzielni Mleczarsklel

cm~ wynłncD

6.DIO.ODO,-

ca~~WJ1fllławca

6.GOII.IIO,-

ceaa~6.100.000.,

-..,.....,. 6.000.1100,-

S),.~~JDSU!'ttw-.•ewW.II41,

c:maWJ"łi'Ołna:l7.000.1101l,

il..aJUS22"ttw-.arewW.IMI,

ce. .".e~ncza 7.000.000.-

7),.J~JS~5n"ttwoa,•ewW.1142,
l) ,.ań1 A-llf'" farroa,,ar ewW. 1010,

te~~a wynławcza 21.000.0110,-

PrutarB

odbędzie

cma.,.",oi11Jt2.1 7.000.000.-

si" 16JX.92 r. o godz. 9 w WKTS Kielce,

wPińczowie

ul. Pa.kosz72.
Sarnocbody nie sprzedane w l przetarsu Wezlll4 udział w U

oat- ._....M ....ICIWI*o

przet&tJu., który odbo<fzie si" w dwie godziny po zakończeDiu
paetargu pierwszeso w WKTS Kielce.
Przystępu,W:y do przet.arzu wiani wpłacić wadium w wysokolei
10 proc.. ceny wywoławczej w t.uie WKTS Kielce ruUPó'źniej w
przeddzieó pru:tar&U do godz. 14,
Pojudy motna ~na dwa dni przed przetargiem od godz.
11 do 12 w Kielcacll., ul. Pakosz 72.
Zastnep ~prawo odwołania przetalJU bez podanil przyczyn
oraz nie ponosimy odpowiedziałnoki za wady ukryte pojazdów.
Samochody ~ sprzedawane w takim stanie technic:mym.

Ptez a•• Zafz21du
~:

- wy2ozewylcszllllcenlamleczllnllde, ekDnomlcz·
ne. prawnk:z8, rolnicze,
-co nejmnlej 5111 pracy na-.owlalcu lóeroWnlczym lub rólollentdn~
Olerly"" plemle ~pod- 28-400

w jakim~ w dniu

przetar&U.

Plnczow, uł.Zachodnltl7 do 10.1X.1992 r.
Skład

rek..lam: .,Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu•, teł. 448--58, Kielce, ul. Taraowa 18.

~cja nie odpowiada za udć

zamie$l.CZODycb oafoszdl.
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Sport

na medal
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.. ate-
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- - ~ylo--D-09w,idp

Niet.ałowaliśrodtówna ten cel

Orpnizatorzy imprezy - K.k-

-~Z-,.._

lanld l..._ wzorowo WJWi4,za1i si~ ze swoich obo~w.
dokła~tc wszelkich starań, by
uczestnicy wyścigu i osoby towaa)'SZ4CC wyjechały z naszeso
miasta w pełni zadowoleni.
Ocz)'Wiłcie, organizacja teao
typu imprez wymaga sporych nakładów finansowych, totet w sukurs kieleckim działaczom przybyła doić licz.oa grupa finn i insty·
tucji, wydatnie po~ finan.

sowo w

całym przedsi~wzi~u.

- . , , .,Asd", .,PioMdd" ,

PZU,

. . -· .

---

SIIL", .,ł'OMAX".NM

OUMn

..
---alrołf
.....,.._
...,... ...
_.
~uoe~. ooleJNI<J

Sport

Sport

Bez niespodzianek
..... .· ł.O~
......... ...............
~ wUSOpen
s~

Zarówno ceremonia w~ia

nqród

zwyci~zcom

kielec.kiego

etapu. jat: i bonorowy start. przed

którym lider wyścigu, Gnepn
- zloty!wi4zanł•-
t6w na płycie pomnika Strzelców
Legionów były sympatycznymi

momentami imprezy,
Trzeci etap W)iciau z XJełc do
Wieliczki długoki 179 km WOOczylai~zwyci~wcm a.-....u

. _ _ . . z Utwy, który wyprzedrii .................. (Bialo-

__
_
-zostol --·-............. ........
........... ..
.,. ....... -
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. ..,....
................ ...
-~._,.
._..._).

Organizącja

.... _ . _

-.. --

Sport
.w

49 Tour de Pologne

'

SPOR T OW E

l -

nm); Mijollfobln (Utmna).
Gnt:pn PlwewarMI, repre-

zcntujłcy

Lc&ii,

barwy

warszawskiej

stracił wczoraj

k.osz.ulk~

lidera., a nowym przodownikiem

w,ścigu

wlcz.

~--...........utedl-

(Id)

WsinJ!u~ltanowałojut

tUku rawod.nl.k6w z "&łołnymi• oaz.
Msbmi.N~~tłopotyz~

naniem IWOjcso J)IT.«iwn.ib miał re.
prezcntaDt WNP ~ Wel·
..... P'rzesr-'on~lletaz

AuslRlijceytiem . . . _

Y.._

wion)':tnumeremiiNiemiec ~

d Sddl (poloaal: Ftaaaau Otmcn

t)'Cm&

AmerJtanb "'-Y-.IM

rer-

Dziś piłkarska środa. Na 27 stadionach rozegrane zostan.t spot-

kania o mistrzostwo l i Illi&i. Kibice z. nas:z:cao resionu ~ IDOiłi
wybrał ~

Bł~kitnycb

na stadion

przy ul. Ścicaicnncgo. K.ielczanie
gaśd ~

druiyn~

jeden15t4

drugiej &JUPY D

li&i

Stomil Olsz-

tyn. Poc::z.ątek spolkanill o &odz.l7.
Naszdrugi zespół- Koronę: czeka

trudny wyjazd do Krosna. Przeci..

wnikiem kielczan ~d4 miejscowe
Karpaty, aktualnie plasuj4CC ~
na piątej pozycji w tabeli. Sytuację:
piłkarzy pogam.a nie ~lepsza
atmosfera w dnd.ynic. Najpierw
doszło do nieprzyjemneso zda·
rzettia z udziałem kilku zawodników Korony (o lej sprawie infor-

mujemy w innym miejscu). a po-

~odtiltula.tsp<ntłopot)'finan...
IO'W'tl, post&nOWił podcc:pef'QWIĆJWO

jc

konto bankowe i

..,._

".
IIINC1• . . .

---·
-~--...-.-
~....,..~cm-

• .....,. u..,tlbQI.wn.

Nie ln.r.czej było w ZieJooej Górze, &dtie odbywały si4 ostatnio fi.
naly tartiQIOWY<'.b

MP w tateaorii

Kartingowcy
na medal
Młodzik Ol. Uczestniczyto

w nicb

blisko 100 Zlwodników z

całqo

u.;u. Mistrzowski tytuł zdobył roprezecllntAutomobilŁiubu

Radom-

st:leao RMert SłMI. Dob~ form~
potwierdzili tct t.ieJcza.nie. Pierwazym wicemistrzem Pol.ski został
AHru;l S~ z KTM Novł,
tytuł druaieao wicemist:na pi'ZYJ*Ił

Jeao klubowemu
GnaJlowl.

t.ołedze PiMrewł

(Maa)

do piania

~która

.._.., Sjeałcon,
• Na drulim proJoeu ~u amo-

p~acieJ

cbodcnro-motocyt)oweao

P'Myt-

tsi41ti,wktórtJc:boeopowiedziećo

~l"d::., wtt6rymuczestni.

IW'Ojejtaricnesponowej.BoqnMdzieK-, to Di4tb ~ li~ dobrze

CZ)'łl kierowcy

sprzedawała.

__..........
_-.:ydll.......,.
__. . .

aiadł

moje tycie•. W plsaoiu

pojalri si~ na ryntu czytelniczym pod
koniec: roku., po10111 Szwedowi jcao

h;j

tytuł-.Tatie

byto

aut, ~qc~ otaz.ła
·~ ułop. srwedd:CI-brytJjata, w...

-.....c·.,.

Startuj
·
rszor ą
Pl~lgowcy

z~ od-

Cbriltdle Faucbe6:0, 6:2.
Raticu numer l wV6d kobiet- Ju-

~ (6:•.7:6,6:1:tPranc:uzcm

KRÓTKO

..,q b&rdzic;i rmo-

rodlali

nie zwydę:tyt Woltow 2:6, 7:6., 7:6.
6:4. Tatte "'- CMrier (USA, nr l)
przegrał pienvszqo 1eta ze IWOlm
rodakiem Alexem O 'Brieoem, ale w
tnedl naqpnycbjqo wył.lw6ć nic
podlepła d)'lk~i (4:6,6:1, 6:3, 7:6)
W)'lfalinoojepQjcdynki routa-

GuillaumeRou:r:).
Wir6dp116 tłopotym1Mał)'tt'1pa

•StweddJteaia1Jt8 11P1Nn.Bera .

~

~

niotta W:te dcblowll tołet.anb May

Delatre6:4,6:3,6:4ocuWJoc:h o - -

Powiedzieli
w Kielcach

wym PQicdynku (3:6.6:0, 6:4) musilła

l1mlf

o~
t'lf'ic deqdowW tłe-brat.. Oslalecz2:6, • dwóch

n.-~ydl

- * s routawiona • tumlc;ju :r. numerem 7. N~ op6r .._
riajc;j inDa Amerytmtao.- , ....
!Hr. Olwec:znie jednak po treyxtO-

DZIŚ •••
.•. w Kielcach, na kortach przy
al. Alegionów tenisiści Blęlit
•rcłl po raz pierwszy w tym sesi~ własnej

zonie zaprezentuJ4

~:~~o!=::~

rywslami ~d4 zawodnicy &daits-

kiej LKWi.. Pocqtek o aodz. 9.

o,u ,........ ... u-.u.s._....,,
~lrM O-t...ełDZW..Gm
IDN.'ft'ł.-.la(Jnec:IWIIill....-...,. •
...., .. ~ 14tllll...., G6mik

........_Bnl ll,li ............ D·Al.S
l"llltedrlllb Wndnr,
Mjld~....._...,
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lliet'-'*~~T--

SW...t.w.. . . . .

.....,..

~A.ZS

lleb ............ ............ ..
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well-.ii~GU

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

z..a.t~~~t

..-.-~~
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.......... S...Ntow,.

S...Gtr.w~~Gaiw~Al.SW,_...

D,Al.S~SIS41W.....,s,a.
tldeląD.._..~ . . . . .._
~.,.".,.

-

Ołllllli:III ...... ~: O..U.

' - s b (w. t.SO). E.. ...._ (61),

M..a.C..('74),~~
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Mat- {77), E.. c.-lb ('71}. ~
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-Joe(wyp.tydeblapd na l~
Ołimpijsticb w Bllcełoołe) Gltl fer...-a. PokONłaooro~

~ka MIIIIIa 8drtsbe1wi~t

IZyda problemów
K.d}a-

WfiiWa z

Audą

(USA). AmerJb,nb zdobiła

WWIĆ Sdel uJedwie

.icdDelo aema

(&1,6:0). Tyłtojod:oesoJalll~
Sltda Niemb. !MdB Cni ro:r:a.
lriona :r. nr 2. W potooaoym polu poZilltawiła ona reprezectantę t.1SA

HaUe aoffi 6:2.6:0.

Pilkarska
środa .

tern rezygnacj~ z funkcji uenera
druJOliaowców zlofył Mariaa
IWUIIti. z informacji uzyskanych od dyrektora klubu Artara
~wynib.tes:zko

leniowiec: Korony swoje ewentualne poz.ostanie w tlubic obwarował pewnymi postUlatami. Czy

zo...

st.ant one p~te, zadccyd~e na
posiedzeniu Zl.f7.4d.
Na razie Marian Pucha.lski będzie

najblifszym

pełnił swoje
i uda się

obowi4zkj trenerskie

wraz z. zespołem na mecz
do Krosna. A co dalej? 84dzicmy
o

si~ starali lnformować pa6stwa
całej sprawie na bie:!4co.

Brydżyści

już na czele

SŁOWO

STRONA 16

Tlili, gdzie pmriowall

W telewizji
za drogo
Tadeusz Drozda mówił kiedyś
z ekruu telewizrineao,te w Rlldomiu powariowali; w ,.Kontakcie" sprzect.,A sprz~t oświetlenio
wy taniej nit w fabryce. Retlama
uobiłaswoje. Przed siedzibą spół
ki ustawiały si~ kolejki samochodówzrótoychczc:ścikrą.iu. Teraz,

po podwytbch cen reklam telewizyjnych.
Przedsi~biorstwo
Wdratania i Innowacji w Orpnizar.cji i Technologii ,.Kontlkt"
Spółka z o.o, zadowala siQ re.kJarq praso~ Wysyła tówniet do
stałych odbiorców - jak powiedział .u4n:ej Jukowski, kierownik działu usłu& i rekłamy- tyczenia. z ofe114 finny. Sponsoruje tet

Dworzec

.-,.IRA·.

Minrio ki/b dni od orwatda
zmodmtJZOIWllf'IQ dworcu

PKP.

Wono w/re drybtJ zwnkił IIWQ&'f M
Id/fuJ ustl!rdc lniedopraCDłłltlitjokk
moilło zoli'IWiiJ'ć IUl radomslci(j
stoqt, al~ td podrwtJ/ić co nlda6re
IOzwiqzanitL

Wnit:z.bytsu:zr,łliwymmi~

umltsza4nll zostolo UJbllal ifJ[ormą/qctJ o przyjazdtJcłt l IHQauladt
podqgów. Jut mało widOCZ/la l
drilco )q znaldć. Smutno jat na
dworcu w nocy. NI~ dziD/a wt~
INJr, ni~ ma równid t~ltwtzora w poaduJinl, Ptud sant)'m dwo~m
b1U~~ duUj tab/lr;y, lrl{ormf4iąc(j
o aktuDIIU'dt ku nad! podqgów (111kitljaki~ sq wewnqtn budynku).
Naruzd~ na dworcujut cz.yJto,
11 e/cipy Jprzqtq}qct t~rrn moiM
spotlcDć NJWtt w nocy. Po'f'(YJlattO
td Opodróbfyda. Jc1órzy poWIOcq}q
do mhuta w lfoq lu.b mqjq dtżld
bagai-poJtÓjltlk.rówdunda:u::zt)"o pralczycvrl~ przy JOifO'm wy)khl

Spółka, choć w nazwie ma Innowacje i wdrotenia, za,jmuje si~
przede wszystkim handlem hurtowym i deWicznym. W tym celu
uruchomiła w całym kraju l S

punklów "'"""""·

(-.J)

"Na wsi wesele"

w "Powszechnym"

Wrzesień

bTo-l.adaf.kspoxyqa,apro_....llobio-H:iltJtui"Geuo'"l-.t1:u,A~prze&caly~Dłesbtc-

Od począlku roku, w klubie odby lo si~ ai 40 imprez. Były to wernisate, wieczory autorskie. spotkania przy muzyce i z politykami.
Prowacb:4;ca placówkę:, Boi!...
Porczy6ab, za nl\iciekawsze uznała m.in. spotkanie z amerykańs

kim

piutykJem

zwi4z,anczpocb6wkiemolr:reś~

koszty wykupienia grobów, trumny, transportu. Z.. miejsce na
cmentanu płaci si9 Ołjdrotcj. Ceny wzrosły niemal dwukrotnic w
cig:u miesiąca i wyD0$2.11 4 mln
700 tYJ. zł za "kwatert~"· Trumna
kosztuje od 800 tys. do 1 mln

soc:r

Wicnice ok:.. 500 tys. zł. Karawaniob!lłup.-1 mln800tyS.zł.

tyS. zł.

A zatem, w sumie, na pochowanie
trzebamieć ok.9 mln zł. Takieceny obowi4zują we wszystkich zat.
ładach poarzcbowycb. które zlokalizowane zostały przy ul Podwal.nej. w okolicach kostnicy.
Niemal naprzeciwko mieści ~

Bealjaaloem

Gf1UilPien-. wieczór autorski ra·

domskicao dziennikaru .,sL•,
autora ksi,.tki pt. .,Ssa! Ssa!"
~&.t.adzłu.Aco~c
my oglądać u progu nowego sezonu? Zdaniem pani Porczyóskiej
wieJe klubów, domów kultury,
wnesieó lraktlijc jako miesi4c
.rozpę:du•, Tym batdziej te ,.Ła:t
nia" jest odnawiana- pomalowano jut mniejsze saJc, w nowym
wystroju jest lr:.awiami.a. Jednak

program artystyczny powstAijc artyŚci uzupełniaj• plany, zdoby-

wane q informacje kto i kiedy ma
,.wolny wieczór'". Poza tym
wszystkie inicjatywy i pomysły na
imprezy trzebaskonsultować z innymi placówlr:ami, by z SObll nic
kolidowały.
- Jut dziś

~290-64

.....

1'114zl

_

"Pascha•. TubU zwróciliś·
my uwag9 na lOWUZJS:Z4CC pochówkowi celebracje. Panowic,
którzy uczestniczą w ostatniej posłudze, 511 eleganccy i powa.tni.
JcstlOistotncdlarod.zinyzma.rłc-

10. Zdanało si9 bowiem, że zbyt
frywolnezachowanic się: 0116b, nie
licowało z powagą chwili. W zak·
ladzie ,.Pascha" załatwić motna

lal'*-"

.... .__ .._.___

n

kwuta.lc 1992 r., wcdłu& danych
GUS, wynioslo 2.650.000 zl. W
z'fl'i4zk:u z tym, jak informuje
ZUS, dochód zadclr:l.arowany do
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy za wnesiefl., patciziernit i listopad 1992 r. dla 086b za.
trudnionych za
w polskich
zakładach pracy nic motc b~ ni1szy od 2.650.000 zł miesięlcznic.

a.

-

Wybory Miss Lata 92

~ta .t całej Pols.ti. Równict w
Radomi u ~~~ przyaotowa.nia
do konkursu. w lr:lbrym wybrana
zostanie na,ipiębicjsza dziewa;ynawakacji. Uroda, opalcnizna-lO
doda.t.lr:owc walory kandydatek.
Ograniczony wstał wiek (w dol·
ncj granicy) od 15 lat wzwyt.
Zlłoszcnia przyjmowane bQd.1

aranice

....

S'I'OIIM'I'OI.OGIIIDa

-_..,·-.-........,..__--~

Domy kultury na

Miehałowic

wyborami Małyc:h Miss. Imprezy, mimo upałów, zgromadziły licz04 pub licz·
noit. Nie zabrakło wielbicieli,
vrzrwrz.onych mam i babć. Po osloszettiu werdyktów polały si~
załoóceyły

Natomiast dla 016b: wykonują
cych pracf na podstawie umowy
qeocyjoej lub umowy-zlecenia
oraz016b wspólprac:uj.,-ych. podlesWYch ubezpieczeniu spoIceznemu :r: tytułu wylr:onywa.nia
pr.c:y na podstawie umowy aaen·

2 proc.) dla prowadzących działał·

Zwi4zkuMotorowcaoprzyobsłu

ność aospodatczą, wykonujących

prac9 na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia oraz
0!6b współpracu~cych,
-715500+31.800(tj.4Sproc:. +
2 proc.) dla wykonujących pracę
na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy-zlecenia na rzecz
"Ruchu", ,. TotaJizatora Sportowcao", CPN, PZMot. pny obsłu
dzestacji paliw, osób współpracu
jących oraz dla adwokatów,
-461.100+ 31.800 (IJ.29 proc.+
2 proc.) dla ob.k-tych zaopatrzeniem cmcr:yt.a]nym twórców. (ea)

łowa otrzymały siedem różnych
tytułów, natomiast na Obozistu
wybrano Miss i dwie wicemisski
Jatsłu.szncbylywcrdyktyocenia·

jących, obtc si~ na

tegorocznych
wyborach Małej Miss Radomia,
podcza.slr:tórycb wystąpią,.lctnic"
(Ujładniejs:zc.

(aoft)

.ztti9Cia: W. Matlok

-1.192.500 +5l.OOO(IJ.4.S proc.

dzc stacji paliw oraz osób wsp6ł
pracu,Mcych, dla prowadz.tcycb
działainOlAć aospodan:zą i osób

od I Odo 14wrzcśnia, waodzinach
od 10 do 17 w Robotniczym KlubieZakładówPrum}'!lłu Tytoniowego ,.Mewa". Tam tet od~
si~ climinacje-17wndniaprzed
kie leckim finałem, który zapowiedziano na 19 września. Imprezie
patronuje ,.Sztandar Młodych", n
Program. TV i ,.słowo Ludu", które zamieści zdj~ rtęadniej
szych kandydatek: pretendujących
dotytuluMiss.
(.U)

z Micha-

sa.Jjśmy, nąjpi~ejsze

(-1)

Zmienia li~ równici wysoko6ć
stJadck na ubezpieczenie 5J»"
łccznc i na Fundusz Pracy. Nic
lOOSII one b~ nitsu od:

ANNANOWSKA

lzy_sz.czę::ścia.Jakju1wczorajpi-

..-

cyjnej lub umowy-zlecenia ll4
J%CCZ Spółki Akcyjnej ,.Ruch",
Sportoweao",
przedsi~biorstwobrotu produktami naftowymi CPN, Polskiego

i

naOboziKu,akcj~,.Latowmieś-

cic"

wszys:t.ticformalności, począW'GZ.y

współpracujących, dla obj~tych
zaopatncnicm
emerytalnym
twórc::6widlaadwo.t.atówzadelr:larowa.ny do podstawy wymiaru
składek: dochód nic może b)t nitszyod kwoty l mln S90tys. zł.

zdo lnolłciaktorskic.

Letnie, Małe Miss

... _u.

~

odbędą.

si~wKiclcacb 19wru:śnia.Naim
prezę: finałową przyjadą dzicw-

od wypisania aktu zgonu po umieszczenie trumny w &robowcu.
Załatwianie tqo typu sp~w jest
dla rodzinyzmattcso przykrym obowillzkiem.. Dobrz.c wi9C ~ stało,tcjedna z radomskich fmn czyni to tattownic i kulturalnie.

• Totalizatora

nia br.. ,.ł:.ażnia• wspólnie uszkomuzyczną plam~ koncerty
muzyków grąjących na
nictypowych instrumentach np.
oboju, wa1tomi. Jeden z wieczorów prawdopodobnie ~c poświ~ny młodym aktorom pracującym w Radomiu. W ,.Powszechnym" przybyło ,.nowych
twany". BoteM Porczy6:sta chce
przedstawić nic tylko sylwelki artystów ale taktc ich umiej9tności i
młodych

Tym razem zaproszenie przyj.V

ZUS informuje
Przcci~tnc wynagrodzenie w

równietjego n.ajb l itszą rodzin~.
Jako imprez~ tow&n}'SZ.tCII akcji.,RUośtllziedo••,którtod~
dzicsi9wRadomiu 17 i 18wruś
lą

zapraszam na interesujące spotkanic - mówi pani
Porczyńska.. - Od~ ~ ono
Ił września w cyklu .,'J'rQ" nutdy"
(zawodowa, osobista, z pytaniami
od uczestników). Poprowa~ je
wspólnie z~
W
runach tych _ . . . ~ciej
prezentujemy postacie kontrowcrsyjnc.Nas:zymigo6ćmi byli np.

Mis.... .....

zakład

prezydent miasta Wojdecb Gę
siaL Mamy nadzie,W, te poznamy

Miss Lata92
Nasze telefony
w Radomiu

Informator usługowy

W Radomiujestpięć zakładów
poerzebowycb. Ccn9 za usługi

w ,,Łaźni"

NO'fi'1RJJHwKIDbłeŚro4owlsk'l'w6ttz:Jd. ......."'reąoc:zętow~)ldc:wana.Witiep&rtJsiJ,Iasty

~237-36

Ostatnia posługa

NUMER 205

* Prezydent prywatnie * Nowe twarze

Skansen zaprasza

o->

zllllldu.

RADOMSKIE

+ 2 proc.) dla zatrudnionych za
arani~

-~6.000+31.800(tj.40proc:.+

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

