Rzadko się zdarza, żeby osoby nieletnie
prosiły o zgodę na zawarcie małżeństwa
z innego powodu niż ciąża dziewczyny.
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Targi zakończyły si~ wczoraj
rozdaniem statuetek i wyyóżnień
najlepszym wystawcom. J ury pod
przewodnictwem ZypiiUłta Plwo6sklep- prz.ewodniczący i Tadeua. Grodtowalsklep - wicepnewodniczący statuetki przyznało: Rolniczemu Komhlaatowl
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Sędu

W90, a nawet99 proc. przyczy·
ubiegania si~ o :zgod~ na mał
jest ciąża. Duala Bejar-

~prawidłowo spclniać władzy
rodzicielskiej, są alkoholika.mi,

d~ na ślububiegają si~ ludziejesz-

cze młodsi -14-,15-letniedziew-

malile.6stwa. Dziewczęta Jło:łyly łeh
25, cbłopcy- 190. Przez 71Dłesięcy
1992 r. takicli wałosków wplyaęło
j lli 156 (54 od dz:le.w~r. 102 - od

częta. Wnioski tabe są przez sąd
zdecydowanie odrzucane: tneba
dorosnąć.
ną

cltłopców),

żeństwo

Zgodnie z art. lO kodek:su rodzinnego i opielcuńczego, zwili·
zek małt.eński może zawrzet kobieta. która ukończyła 18lat oraz
m~żczyzna przynąjmniej li-letni. Jednak z ważnych powodów
sąd opiekuńczy mote zezwolić na
zawarcie małieństwa chłopcu,
który skończył 18 lat i dziewczynie, która skończyła lat 16,jeteli z

.U..

=~:~~cim~=o ż~~
..zgodne z dobrem zaletonej
prz.ez nie rodziny oraz interesem
społecmym•.

przewodnicząca

Wydziału

Rodzinnegoi Nieletnich Sądu Rejonowego, pami~ta jedynie kilka
spraw, w których powód był inny.
Młodzi. ,.bardzo wiefZiłcy-ludzie
chcieli rozpocząć współtycie, a
zgodnie z zasadami wiary nie
mogli tego zrobit bez ślubu.
Jak wyjaśnia D. Bojarska, ciąta
nie zobowiązuje sądu do wyratenia:zgody na ślub, kuratorsądowy
prz.eprowadza wywiad w obu rodzinach. Trz.eba bowiem zbadać,
czy małteństwo będzie trwałe.,
czy oboje chcący si~ pobrać są do-

Na zakończenie czterodniowej
imprezy wystąpjjj artyści z radomskiego teatru.

Klub Sobowtórów coraz liczniejszy
-Proszę

pa6stn,

był

łwia1 ~u

13 grudnia

jq:o sobowt.Sr Madej Hebdzy6sld

&lowie - BUkJe piecze MCDf dla

z Radomia. KnysztofMatema nie

Hitlen- tym stwierdzeniem przywitał uczestników, czwartego jut,
spotkania Krajowego Klubu Sobowtórów przewodniczący jury
Kn;ys:dof Suucler.
W sobotę z całej Polski do mokotowskiego KMPiK ~ecbały sobowtóry: Hanny Suchockiej (at
dwa). Hitlera, Jana Pietn.ała, generała Jaruzelskiego {jest nim
emerytowany intynier z Radomia), Zbigniewa Wodeckiego,
Amandy z "Dynastii", Tomasza
Raczka.
Krzysztof Szmagier zastana.
wiał si~ głośno, czy ochrona URM
dałaby si~ nabrać i wpuściła do urzędu fałszywą panią premier.
O wielu debwycll zdarzealacb
nriltzuyeh z podobie6stwem do
ceaenlla Juuzelskleto opowiadał

mógł powstrzymać si~od pytania:
.Gdzie pan był 13 grudnia?". Gdy
padła odpowiedt - ,.Na polowa·
niu" - wszyscy zebrani śmiali si~
do łez.
Kilku członków klubu otrzymało jut propozycje pracy w
filmach i agencjach reklamowych.
Wszyscy ubiegają si~ o nagrodę
główną: telewizor .elemis". Może
on stać si~ własnością nowego sobowtóra. TMeasz Borcr.ak ząn
SZI WSQStlidl, .tl4ny ~ fad:atce
podobaldomuychpolltykówlai.torów u kolejae spotbDie. jakie
odltędzie się 3 palairler:.lb br.

w Wanzawle przy llł. ~rowskle
JO. Telefoa 45-łHS.
ANNANOWSKA
Zdjęcie:

Wito ld Matlok

narkomanami, osobami chorymi
psychicznie a1bo jeśli nie mają
gdzie mieszkać, a rodzice ttie akceptują związku.

- Jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym -twierdzi O. Bojarska. - Ludzie przynOszą wniosekimówią.teślubjestzamówio
ny i odbędzie si~ za miesiąc.

Wniesienie sprawy do sądu kosztuje 200 tyS. zł. Strona, która nie
jest w stanie zapł&X, mote ubiegać si~ o zwolnienie od poniesienia kosztów.
(ea)

Oficer rndziecki
zaatakowany
przez rodaków

(woj)

Przedsię-

Gdzie pan

rośli

w sensie psychicznym i gotowi do załotenia rodziny. Zgod~ na
mał1eństwo osoby nieletniej muszą wyrazić równiet rodzice. łeb
zdanie nie jest dla sądu wią:tące.
Odmowy zdamUą si~ rzadko:
jeśli istniej,obawy,ie młodzi ttie

Re-

joaoweao w Radomia wplraęlo 215
wnlttsków o zezwolellłe u rawude

W

sobot~

i niedziel~ na stadionie

Bł~kitnych

w Kielcach

odbyła si~

XXID Świętobzyska Wystawa Psów Rasowych, na którą ~ecbali wystawcy z całej Polski, Czecho-Słowacji, Ukrainy i W~gier. Pierwszydzień
poświęcony był w całości dwóm wystawom ldubowym: spanieli ijamni·
ków. O miano najpi~kniejszego ubiegało si~ 180 jamników (w dziewi~
ci u rasach) i 80 spanieli (w 4 rasach). Przyznano nagrody dla najlepszego
w kolone, najlepszego reproduktora oraz najlepszej suki hodowlanej.
Drugiego dnia wystawy do Kielc pnyjechało około 550 psów reprezentują,cych 91 ras. W Wdej z ras przyznano medale dla trzech psów i
suł. Dodatkowo spośród 12 grup rasowych wybrano najpi~rmiejszego
psa wystawy.
Organizatorem wystawy był kie l ecki oddział Związku Kynologicznego.
(D.G.)
Fot O. Gacek

Zapracowani

W sobot~ AJeksander M. oficer
Krasnej Armli wraz z toną wracał
do domu .ładą• po zakończonej
slutbie wojskowej na terenie byłej
NRD. Po południu w okolicach
Pniew (gm. Grójec) drog~ z.aje. chały mu 3 samochody osobowe.
Wysk.oceylo znicb 6 uzbrojonych
mę1czyzn - również obywateli
dawnego z~ Radzieckiego.
Zatądali pieni~dzy. grozili uty·
ciem noża, a jego żonie zacitni~
ciem ~Ui na szyi. Zd~roWany
oficer oddał im prawie 7 tyS. marei.. Na tym przygodasi~ nie sko6·
czyta. Aby nie mógł powiadomić
połicj~ napastnicy pilotowaJi go at
do Białej PodJaskiej. Dopiero tam
prz.ed godz. 20 Z&łosil si~ do
komendy. Policjanci z Radomia i
Białej Podlasi.iej ~ współpra
cować nad wykryciem sprawców
napadu.
(aon)

Towarzystwo
Wiedzy

,.Cysorz1o ma klawe tycie ..."' -śpie.
watprzedlatyTadeuszC!.yła.Niedo-

Powszechnej

tyetylojcdnakbrylyjskicjrodl.inykr6lewskicj. Miniony rok był dlajej C%łon
ków ogromnic pracowity. Jat twierdz4
statyStycy,

ogłasza zapisy
na kursy języków
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1991brałaudziałw371imprezacbpu
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Filip
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Prosto z Wiejskiej

Krótko

Sześć kucharek szykuje danie
lustracyj~ekomunizacyjne

zlmQu
Vaclav Havel
przybędzie do

SLOWO

Pulski

(Al) Na zaproa.enie prezydenta
LechaW~zdwudnio~prywt.l·

q~~e7bmdol'oa.
były

ki

prezydent

Czecho-Słowac

kiej Republiki F«leneyjnrJ, Vadlv
H.avel.Spotb.lięloozprez}'1k:nwn

RP l premier Hanq Suthocq. Od·
wiecizi W:to Sanktuarium Matki
Bostiej w klanorze na Jasnej 06-

Zakończenie

strajku w . Rozbar1w"
(AI)OJ()dz..2wnocywniedziel~

zaltoóezytsi~stra,iti ałod6wb.&ór·

ników w Kopalni Jlozbark" w Bytomiu. W pn,j~tympostanowieniu
Komitet S~towy NSZZ .,.SOiidar·
oalć80"wJCWK.ROl.bart.stwicr
dził,tc.,zU.oóczył~t i inneformy protestu•. Głodu,Wy &ómicy
zostaliprzebadaniwJZpitaluFmi·
czymiskierowanidodom6w. Wponicdzilłcttoplłniaprzyscę:pujedo

wydobycia~Lbr7.4dcatomisa·

ryczny kopaLni J6uJPabian złotył
rezy~ l został odwołany przez
ministra ze swej funtl;ji.

!'tyta pamięci
francuskich

lotników

zu mienieCentrumiSenat.Sąil u·

W sobo~ przyszła pora na
pierwszeczytanie tych projektów.
Pierwszy, przygotowany ne"i·
weześniej przez Konfederację:
Połski Niepodległej, wykorzystu·
je doświadczenia prawników czc.
chosłowacticb i niemieckich. Za·
kłada,jaktwierdz.ąautorzy,,.przc...

prowadzenie rzetelnej lustracji,
która niezawierałaby w sobie elementu gry politycznej•. Ta ,.rzetelna lustracja• miałaby doprowa·
dzić do tego, aby ,.osoby pełniące
ważne społecznie funkcje mogły
si\l ciesz)'Ć pełnym zaufaniem
społeczeństwa i swoich zwierzch·
ników'". Cel KPN-owskiego projektu: wyeliminowanie z tycia publicznego osób, które od 22 lipca
1944do31 grudnia 1990 pracowa·
ły w UB, SB, Informacji Wojskowej bąd:t były współpracownika·
mi tych instytucji.
Drugi projekt, przygotowany
przez posłów ze Zjednoczenia
Cb.rzcścijańsko - Narodowego
zmierza do usuni~ z ty.Q_a publicznego i ze wszystkich k.ierowni·
czycb stanowisk ,.współtwórców
systemu
komunistycznego•.
A ponieważ -jak powiedział poseł-sprawozdawca Maciej Srebro

(Al) W Katowicach na lotnistu
Muchowiec CMbiooię:to ~o
-. ~ palwię:a;mq pmlię:ci czterech francuskich lotników, którzy
~~wi~br.l~zdaramidla

w

dzieci posztodowanycb po btast·
rofie w Czarnobylu. 23 twietnil
wc:zcstkb. SudelKb podczas but~·
pno...ej,śnidncj burzy rozbicy się:
o zboc:ze Sniadowej Gól}' dwie a·
wiooetti p~ z Francji

pruz Katowice na

Utrain~ Bi.ało

(Al) W

Sakt...taa Mar,fa1JD u

J~ G6necd1łJiię6bm. ~
tołd d:dękc:Qalenla za

tccor-e plo-

ruśidoRumuniiletarstwa,łrod.ti

f11.Wt~~~~~UYP. ~ook.IOO

I1L robdkP, l

Powrót
morskich flisaków
tratwiezełwiertowycbbaliprze:p

lynę:li Allaruylr: ze wschodu na za..
cb6d.. Rejs, piCJ'WSZY w historii na
tymkierun.tu,~się:wpob

Clłep

Na uroczystoki
łudniem

- ,.komuniun był idcologi4 zbrod·
nicą. ten kto wszedł do układu
komunistycznego nie powinien
slut)'ć III Rzeczypospolitej'". Stąd
tct projekt ZCbN-owsti obejmuje zakazem piastowania rótnyc.b
funkcji (od prezydeota po członka
zarządu gminy) nie tylło b. funk·
cjonariuszy UB, MBP, MSW, In·
formacji Wojskowej, Zarządu
Głównego Sztabu Generalnego
WP, Wojskowej Słutby Wewn~
trmej, agentów i tajnych współ
pracowników, lecz równiet studentów uczelni zagranicznych
kształcących kadry dla tych insty·
tucj~ studentów i pracowników
dydaktycznych Wytszej Szkoły
Nauk Społeetnycb przy KC
PZPR,Iektorów PZPR. sekretarzy
lub członków władz Wdego
szczebla PPR i PZPR oraz osoby
zajmujące kierownicze stanowis·
kaw urz~dzie ds. wyznań i w cenzurze. ,.Zasady sprawiedliwości
wymagliją - stwierdzają posłowie
ZCbN w uzasadnieniu swojego
projektu - aby ludzie, którzy
w przeszłości reprezentowali inte-resy obcego, narzuconego Polsce
systemu, zostali odsuni~ od
wpływu na bieg spraw państwo-

Dożynki
Częstochowie

opatrunkowe i medyczne.

(Al) Do S:r.czccina powróciło
pi~u polst.ich !cglany, którzy na

dotyczące pracy w organach UB
i SB oraz wojskowych slutb specjalnych lub tĄjoej współpracy
z tymi orpnami w oluesie od 21
lipca 1944 do lO mąja 1990 przez
osoby pełniące lub u biegające si~
o pełnienie publicznych funkcji
państwowych podlegaj, sprawdzeniu i ujawnieniu'".
Jedynie w szczegółach rótnią
si~ pozostałe projekty, przygotowane przez ,.Solidarność'", Poro-

kntla.

przybył

przed poprezydent Lech Wałę:sa z

małtonką,ttórcaopowitałgcnerałz.a·

tonu o. JanNalaztowsti orazprzeby·
~odsobotywCą:stochowiepre·

mier Hanna Suchocka. Uroczystą su~ toncelebrowat prymas Połsti br·
dynat.J6zcfGiemp. Wjejtrakciestarostowie dotyoet Barbara KB~t i

Stanislaw Ms,jna, oboje z regionu łti
dz.tieJo, wr~li L Wał~e bocbeń:
chlebaupiccrony z teJOroczneJO ziarnL Na r~ prymasa delegacje rolni·
t6w przekazały dary, na którezłotyły
si~ plony z nowych zbiorów. Po mszy
do ucustników datynet zwrócił się:
prezydent. Podzi~towałrolnikomza
cię:tą pracę. Wyraził przekonanie, te
zmiana dotychcza.sowcj polityki roi·
nej oraz zwi~Uzooy wysiłek zarówno
zestrony~chja.lr:irlJld:woych,

w przyszłości na lepsze
runkitycianawsl.

zmienią

wa-

wych. Coraz wi~ksza apatia i ptte·
konanie, te przejście na drog\l rzeczywistego państwa prawa odby·
wasi~ zbyt powoli, jest spowodowane świadomością, że ci, którzy
w przeszłości budowali totalitarne
państwo w dalszym ciJwu czuj4 si~
silni i bezpieczni•.
Poseł Srebro rekomenduj'łc
ZCbN-owski projekt, podobnie
z.resztą jak poseł Kołodziej, pre· ·
zentujący projekt Porozumienia
Centrum, przekonywali posłów
oraz słuchaczy radiowych (sobot·
nie obrady były lransm.i.towane
w programie I PR), te niejest to temat zast~pczy, ale że jest to temat
kapitalny, tnĄi'łcy znaczenie nie
tylko we wszystkich sferach :tycia
publicznego lecz i w sferze gospódarczej, bo .,stare struktury parali·
:tują reformy".
Trzeci projekt, przygotowany
w klubie liberałów, jest najbardziej liberalny. Wychodzi z z.ało
tenia. te nie mo:t.na akceptować
sytuacji, w której .,osoba z.ąjmuj4·
ca wysokie stanowisko decyzyjne
w państwie byłaby szantatowana
z powodu pracylubwspółpracy ze
slui.bami specjalnymi w okresie
PRL''". Dlatego te± .okoliczności

stracyjne, i dekomunizacyjne,
obejmują nie tylko SB, UB, IW
i agentów, ale równiet: członków
partii od sekretarzy zakładowych
i gminnych wzwyt.
Te lustracyjno-dekomuniza·
cyjne propozycje mają - mimo
pewnych rOtnic - jedną cechę:
wspólrut: zamiast zasady odpowiedzialności ind ywidualnej chcą
wprowadzić
zbiorową..

odpowiedzialność

Prof. Karol Modzelewski, który
w 1980 roku na gdańskim ~e:tdzie
MKZ przedstawił projekt utworzenia ogólnopolskiego ~ku
zawodowego pod nazwą ,.Solidat·
ność", w ,.Gazecie Wyborczej"
określił te zmiany lustracyjno-de-komunizacyjne mianem wlelłłej
czystki kadr gospodarczych, naukowych i innych według politycznej przeszłości a nie według kompetencji. ,.Grozi to destrukcją
kadrową polskiej nauki i szkolnie-.
twa, gł~boą dezorganizacj4
państwowych

przedsiębiorstw

i obniieniem poziomu zawodowego instytucji nieodzownych dla
funkcjonowania prawa• - przestrzega prof. Modzelewski
R~SZARDA KAZIMIERSKA

Polsko-rosyjski
"okrągły stół"
(AI}61mt.odbyldęw~e

P')l*..-r~JC}'jskł "etruf111:61'" poświę
CDD1 ap61pł'K)' obwoft ~
tiepr~n:J--~Polł

l i ObrMo• udaao lUft spotkula
~. DeleprJoa pn.e-

wodala.JU wkąraaierą Hftll1k c.t AlebaUer s-:tdD.
W czasie obrad strona rosyjska
m.in. utworzenie
w rejonie kaliningradzkim wolnej
strefy gospodarczej. Konkretne
rozwiązania mające slut)'Ć zdyna·
mizowaniu kontaktów polsko-ro-

ąaew*i

zapowiedziała

syjslrich omawiano w li zespoIach roboczych.
Po obradach H. Goryszewski
wyraził opinię. te r7.4'1Y Pol.ski
i Rosji musząstworzyć ramy prawne dla przedsię:biorczości prywatnej i działalności samorządów
w obwodzie kaliningradzkim.
Stwierdził,
te
bezpośrednia
współpraca międ.zy"Polską i R~,
mote b}t obecnie realizowana jedynie na 200-kilometrowym sty·
ku obwodu z naszymi wojewódz·
twami
północno-wschodnimi.

iituWyspK.anaryjsticbazatoóceył
wPuertoRico.Trwał81dnirieJia·

rze potooałi 3 tys. mil morsticb.
Niccodzieonyrejs:wrpnizowanoz
otuji SOO rocznicy odkrycia Ameryti.Trasapotrywałasię:zdrosllja·
ą

pt7.e(l wiekami

pokonał

Krzysz-

tof Kolumb.

Odszkodowanie
Zdaalem ekspert6w Połsb 1111;
od Danll ~

IDDIIę otrzymał:
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W obecnej trudnej sytuacji
kraju pan prezydent uznał, te za.
równo interes państwa,jak i ogólny wzgląd na dobro publiczne nie
pozwala na absorbowanie Sejmu
czy Trybunału Konstytucyjnego
sprawą, któradlagospodarki polskiej i sytuacji materialnej Polaków
ma znaczenie dojć marginalne.
W takich warunkach pan prezy·
dent uznał za niemotliwe złote
nieweta w Sejmie, tym bardziej że
stanowisko Senatu, dopuszczające motliwoAć uczestnicunia ka·
pitału zagranicznego w kasynach
w Polsce zostało ju1 przez Sejm
odrzucone kwaliftkOW8Jl4 wi~k
szością 213 głosów. Próba ponownego przełamania stanowczej
postawy Sejmu w tej kwestii przez

prezydenta moglaby b}t w opinii
publicznej odebrana jako nieod·
powiedzia.lne
prowokowanie
konfliktu władz w sprawie, ze społecznego punktu widzenia, zupeł
nienieistotnej.
Ewentualne zbadanie zgodności ustawy z konstytucj4 przez
Trybunał Konstytucyjny powin·
no- zdaniem prezydenta- nastą·
pić na wniosek pochodzący od
tych kręgów i podmiotów gospodarczych, które są w sprawie bezpośrednio zainteresowane.
Sprawa kasyn, mimo swej gospodarczej i społecznej marginesowościjestjednak ko lejnym niepokojącym sygnałem równiet d la
parlamentu. Mote ona bowiem
mieć negatywnywpływ na i tak nie
nąjleps:zy obraz Polski w świecie.
Szczególnie w Europie zachod·
niej. Okazuje si~ bowiem, te nie
runiejonuje u nasjeszcze mecha·
nizm konstytucjonizmu, który
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wykluczalby lub przynąjmniej w
znacznym stopniu utrudniał podejmowanie przez wi~kszoAć par·
lamentamą dec~i wątpliwych co
do słuszności i zgodności z zasa.
darni konstytucji oraz normami
prawa międzynarodowego.
Przedlutanie takiej sytuacji bę
dzie utwierdzało negatywny ob·
raz współczesnej Polski., jako
krąju nie gwarantuj4cego elemen·
tamego bezpieczeństwa prawne-go. Może to oddziaływać ~
czająco na zagranicznych inwestorów. Reforma ustroju politycz·
nego i gospodarczego Polski., za.
sadnicze i głę:bokie zmiany w obowiązującym systemie prawnym to
podstawowe obowiązki parlamentu i rządu. Prezydent współ·
dzialaznimiinadal~ewspie·
rał proces przemian, ale nie może
brać

na siebie ci~taru ~powa
nia ich w wykonywaniu głównych

"'""'·
Redaktor wydania
Andrzej Załuckl

Redaktor depeszowy
Marek Maclągowskl
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OOESSA - wczasy, lecleM, 18 dni
-1.450.000.ZJ'II!Idct.lmei'Yt0w.ctzlecl.
toek», 2&-132.
18<&07/g

TCRAKOTA _tl'lf'OZOOdpana glu:ura.

Id$ do~ Kielce,~

DROBNE

TURYSTYKA

~17-16-76.

,

Ułakumb. Klek»,

31~po18.

(19901.

STRONA7

REWELACYJNY SMAK!
Doskonała przyprawa z solą w prak-

Wiedeńska

miesZIUika
siedmiu ziół

tycznym
w~in,

zsolq

Redakcja nie odpowiada u

opakowaniu

do

zup, sosów, kanapek,

mięs,

sałatek

oraz potraw z grilla zawien\iąca 7
nąjzdrowszycb naturalnych ziół : ore-

gano, rozmaryn, tymianek, bazyli ~
JDĄjeranek, liść laurowy, pietruszke:.

ttdć

umieszczonych O&fosz.e6.
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Bezrobotni o sobie
lS~~

Pt11MekWer&.SWcewtcltMd•
cocb. S.56., a DCitMd • lU O.

RADOM
TEATR
TEATR POWSZEOINY IM.

STRAtYMIEJSKIEJ
298-38, czynny cał4 dobę:.

APnl1

~J~~""'

oL

GRóJEC
KINO• C..O.... lo!OuyR<c!o-

JANA lOCHANOWSDEGO -

.u..:l- ,.Komando Foki'"- USA,

pnerwa urlopowa.

1.15,g.17i 19.
API'EIA - całodobowa spne-dat leków- pi. Niepodlealości 19.
SI'ACJA CPN - pay obwod·
nicy - czynna cał4 dobę;.
POLMOZBYr - czynny w
aodz. 8-22, Id. 37-l/.

liNA

WOKISJ: ,.a-•- .Giadia·

tor'"- USA, l. IS, g. IS.JO, 17.30,
19.30.
,.IWtJ"" - .Stai, bo mamuśka
stnelar' - USA. l. 1S, g. 13.30,
17.30,.$cietb.strachu•- USA, l.
1S,&-IS30,19.30.

,.Hd"----,.Fo!a"pol., l. !S, &. 10, 16, ,.Pluton• USA,I.I8,s.l2, 17,.,1FK"-USA,
1. 1S,g.l930.
MUU.A - WYSTAWY
MUZEUM OliłĘGOWE- . .-

:=~~i-~:~~~~~

im~ chasydzkie• Józef Krzysztof OraczcwW. Ga·
leria malarstwa polstieao od poł.

st.iqo -

XIX w. Czynne we wtorki, środy i
wczwartkiw1Qdz.l0-1S, wpi41ł:i.
10-18, wsoboly i niedziele 10-17.
ODDZIAL
MUZEUM
SZ11JIO WSI'ÓLCZESNEJ - ol
lyaek4/5- Ema.Rosenstein- ry.
sunk.i z lat 1945-1992 oraz kilka
obrazltw i przedmiotów fantastycznych, rysunek i anfib artys.
!ów z lz:raela. m.aJarstwo Tadeu·
sz.a~ruycba,zkolekqiwtasnej

Grupa Krakowska i surrealizm w
sztuce polskiej.

MUZEUM

WSI

RADOMJll -

s.r-

SKIEJ - ol
Wn.sen bartniczo - pszczelarski
czynny w aodz. 8-15, w soboty l
niedziele w aodz.10-18, wponie·
dzialki nieczynny. WySfA.wy
,.wet•, ,.Środki transportu i komunikacji ziemi radomskiCJ.., aa·
leria nestorów stiUki ludowej.
Grupyproszone q o wcześniejsze
z&fOIZCnie pod nr. tel. 255-91
GALEIUA ,.RESURSA"- wys.
lawa plastyczna prac: dzieci~ch.
KSR ,.IA1IUI:'" - wemisat wys.
lawy .Getto• Tomasza Lacha z
Warszawy.
KMPil ul ............ nieczynny.
TELEFONY

Poaotowie Ratunkowe - 999,
Slra.t Potarna - 998, oficer dy·
t umypolic;ji- 997, tomendapolicji - 291 - 91 , poaotowiebnaliza·
cyjoe - 400-6S, aazowe - 992,
cie plne -993,energetyczne- 991
INFORMACJA PKP- teł. 299-

50.
INFORMACJA PKS- te!. 267-

76.
RADIQ-TAXI- teł. 91-91, 3176-76.
POMOCDROGOWA -tel.981 ;
ul Włi'Sl.lwsb,czynaa axlziennie w
sodz.7-1S;oDedle Gołębiów:czynaa•

doloPAiłiiNGI

l STACJE OBSWGI
Culnl•: ul Kelles-Klauza l,
Ustrollle: ul. Gaprina. 2, Midaał6w: ul. Królowej Jadwili 2, So-biestieao 18, GołęM6w: ul. An·
dersa l .

STACJE CPN -

całodobowe :

ul Grzecznarowski.ego (tel. 52170), SłowaWeao (te!. 529-95).
Sttup (lei. 487-18), t.ółkiews-
kieao {tel. 439-68). Marato6sb
(tel. 31-35-53). czynne do
19: ul Warszawska (teł. 404-93),
Kielcc.ka {tel. 31-29-83).
PUNIT POMOCY

aooz.

OORA1NEJ

Ul Lebnb l -czynny w dol
wolneodpracyw&od.L 8-20, w
dni powszednie - przychodnie
lub poaot.owie ratunkowe.

Wska:Znik apatii

. . . ' ~iU' i~~ )·

ILŻA
.MUZEVM REGIONALNE wystawy - _.Kultura materialna

tttec;..
mieszkaliców regionu
kiego•, ,.Dzieje miasta l rqionu
od CZ8!6w n8jdawniejszycb do
cbwili obecnej.• Czynne od
wtortu do soboty w 1oc1z. 9-14.

KOZIENICE
MUZEUM REGIONALNE-ol
Pafton S b - wystawy ..,Kultura
materialna mieszbńców ziemi
k.ozienickiej"',_Koń pełnej krwi w
hippice i sztuce - przyczynki do
dziejów PSK Kozienice•. Oprócz
poniedziałków czynne codzien·
nie w godz. 9-16.
PUNKT POMOCY OORA1NFJ- czynny całą do~. teł. 14-

21-09.
APn1\ - dytur pełni apteka
Dl os. Energetyków.

OROŃSKO
Cł'.Nl"liUM 11Zł1.BY POLSDF.J- stała wystawa rzetb pople--

nerowych z lat 1969-1991,ekspozycja. WDf'lrz pałacu Brandta, wyslawy: • Tradycje bist.orycmo-kul·
turaJoe Oroóska" oraz rzd:by
Gaegorza Kowalskieao. Czynne
w środy i piątki w 1 octz.. 10-15, w
czwartki, soboty i niedziele w
aodz. 10-17.

PIONKI
DNO .....,...... - nieczynne.

PRZYSUCHA

Stopa bezrobocia liczona jako
wskaźnikogóloej liczbybezrobot·
nych do (jczby czynnych zawodowo wyniosła 10 proc., liczona na·
tomiast do zatrudnionych poza
rolnictwem- ponad 18 proc. NĄi
wię;ccj bezrobotnych jest w mieś·
cle i gminie Kozienice oraz w
Gniewoszowie (tu wskatnił liczby otób pozostaAcych bez pracy
do liczby mób pm:lijącycb poza
rolJtictwem sięga 27.S proc.).
Blisko 60 proc. ~ych bez
pracy to kobiety. I la proporcja po&łębia ~w wyniku zwolnieó arup;owych w ,.kobiecych• zakładach,
głównie w produku.i\cycb ceramikę; radiową w Kozienicach l pne-twómi owocowo--warzywnej w
Janikowie.
Ola kobiet pracy jest mniej nit
dla mężczyzn. Wszyscy jednak
nie m..a.Mi zbyt dutego wyboru. W
pierwszym półroczu br. za pośred
nictwem biura pracy lub samodzielnie, zatrudnienie w rejonie

kozienickim maJazło jedynie 350
osób.Czę:ść z nich poclj~asię prac
intcrweocyjnych
orpnizowa·
nycb przez unędy miasta i gminy.
Po k:i.lka osób zatrudniły równiet
w tym systemie Okfvaowa Spół
dzielnia Mleczarska. OSiR, Dom
Ku..ltwy i Muzeum Rep)Dalne w
Kozienicach.
N8jliczniejs::q grupą bczrobol·
nych są ci po~ bez pracy
pruz ponad 12 miesi~ (40 proc.
ogółu bezrobotnych, oraz pozos...
tJł4cy bez pracy ponad 1O mie--

__

si~-17,Sproc.

...w
...,...._...
.,.._".,..Nie_

pHahl- zaoGle • ......._ z
U.rob-prawolloadlbmadl

........ _ - . z
_ _ _ jyt, _ _ _
~WII)'ICJ~.,..."__

k..... kierownik RBP m6wi, it
ze znacznym wyprzedzeniem poinformował o tym fakcie gm.inne
ośrodki pomocy społcczoej. One

to bowiem maj4 obowi4zek ZIJIIĆ
się ludtroi w trudnej sytuacji ty.
ci owej. Czymz.e.imąsię-skorojut
dzisUj nie~ pieniędzy dla D.lljbardziej potneb..U..cych?
Do minorowycb D&Strojów U·
powa1nia też ankieta, ból'\ RBP
w Kozienicach rozesłało do po-nad 200 bezrobotnych. t 16 aakletowuydl oQcnrie4dało, te pozostawaaiebez ,racy~
wymu oblllłleałe poz~o.a lfda w

..

idl~a70McWo~

łłw"JJIib~llłndll,....

CDde........,warWd. 'l'Jib, .._
teru:włęceja:as.uQ'det'OGD~-lt

ae.l6811161ł ........ DIIbt)ldt:J a "...._ rękę. a IIII wyruile

---~
.u

pracy ..wet pnej płataej l ",....--_
..old
po-,neUio.Czę:łciejwolę przekwalifikowania się Z&łaszały kobiety.
Wskatnik apatii, rozaoryczenia i
niec:hoci do szukania pracy wzrastał proporcjonalnie do czasu przebywania bez zatrudnienia. W
~bzym
SlOpniu
takie
niekoaystne :rjawisb występują,
wśród bezrobotnej młodziety nit
dorosłych, którzy wcześniej pra·
cowa1i.
JAN WOJSZKO

,,Miejsca, nie miejsca"
.,Miejsca, nie miej3ca• to tytuł
oaólnopol.skięj wystawy D.lljnow·
szej r.z.dby polskiej, otwartej w sobotę, S bm. w Centtum Rzetby
Polstiej w Oroósku. Jest ona efektem letniego pleneru, w któ·
rym uczestniczyło 37 reprezen·
tantów najmłodszeao pokolenia
rzd:biarzy polskich, zaproszonych do Oroóska d~ jury O
seminarium poświęconeao sztuce
pnestnennej n8jmłodszqo pokolenia. WySfA.wę; zrealizowano w
nowym gmachu centrum: Mu·
zeum Współczesnej Rzeźby Polskiej, którego całkowite przekaz&.

nieartystomnastwi wpatdziemi·
ku br. W plerii głównej i małych
salkach umieszczono prace 32 ar·
tystów z Warszawy, Krakowa,
Gdańska., Łodzi, Bytomia, Lubli·
na, Pomania, Szczecina i Wrocła
wia_
Uroczystołć otwarcia wystawy
zgromadziła wielu wybitnych ar·
tystów rzeźbiarzy. Wśród nich obecny byłm.in.Jan Berdys:zak,jak
określooo - inspirator całego
przedsipziocia- Prezentowane q
tutaj rótne prace- powiedział komisarzwystawy,MarMGoiddewskL- AJe podstawowym tematem

WEZ)'Slkicb jest człowiek, je&o
wratliwoić, refleksja i miejsce w
otaczs.i4cym świecie. Wystawa u·
motliwi z pewnością takte sformułowanie pytania o ,.miejsce.,.
nie miejsce" sztuki w kształtują·
cym się nowym pafl.stwie i społe-
czeóstwie. Motewywoła dysku!ię;
o statusie artysty i sztuki w nowej

rzeczywisu:»cl.
Oroósq..,....wooslądoćmot·

na do 4 pafdziemika br.
(W<)

No-·-~U

bery t Wanawy: ,.Mialiła dszy"'.
PoLAŻuchowsk.i

MUZEUM IM. OSKARA KOL-

BERGA (dwór Dembl6sklch) stała wystawa biograficzna, wystawa czasowa ,.Oskar Kolber& w
plastyce•. Czynna oprócz poniedziałkówwaodz. IO-IS, wsobotyi
niedziele w aodz. 10-17.
- APTF.KA - czynna codziennie
do aodz. 21 , tel22-29.
SfACJA CPN - czynna co-dziennie w godz. 7-19.

SZVDLOWIEC
UNO .. ~mł.k" - nieczynne.

MUZEUM LUDOWYCH IN5TRUMENT0W MUZYc:::zNYCH
(z:a.caet)-wystawastała-. Polskie
kapele ludowe i instrumenty mu·
zyczne". Wystawa czasowa:
klę;ty dtwię;k'" - fonoaramy i
sramofooy. Czynne oprócz po-niedziałków w godz. 9-15.30, w
sobotywaodz.10-17.30.

.za.

LIPSKO
liNO ,.Oskar" - nieczynne.

WARKA

MUZEUM 1M. I<AZlMlERZA
PULASKIEGO - ekspozycja stała
- ,.Kazimierz Pułaski i udział Po-J.ak6ww:tyciupolityemym,społe-

cznym i kulturalnym Slanów
ZJednoczonych.•, wystawa bioa·
raficma ,.Hełena Modrzejewska- Modjcsb•. Czynne codziennie
opt6czpon.iedziałk6wwaodz.I0-

17.

ZWOLEŃ
MUZEUM REGIONALNE wystawy ,.Fakty i hipotezy" oraz
.,ł.owcy mamulbw"'. Czynne w
&odL 8-16, w soboty i w co dru14
niedzielę; w aodz. 10-16.

W "Łuczniku"
W ZM ,.ł.acmlk" w Radomłu.
odbylo się spoCbD.le Rady Pracow-Ilklej Z. Wlacfysb.WUI lJrłłuowl
czem, kaHyatea a1a1stn pne.,.lła i lwtcllu aall&ltcnrłsko koml·

..,...uu..

Rada miała zaopiniować tę! kan·
dyda~. O ilenamjednak wiadomo, opinii takiej jeszcze nie lfor·
mulowano. Ma b)t ona opraco= e.na piśmie w n~btitszym
Z rozmowy z przewodniczą·
cym Komisji Zakładowej ,.Soli·
damości• StankławHI G4rstba,
dowiedzieliśmy sił, te nikt nie
prosil związtowOOw o stanowisko

w tej sprawie.

(w.s.)

.__

MOPS
bez dyrektora

__

* Nąipopulamiejsza ekonomia

Zaocznie w WSI
w

ty-. roD DbllereMwaałe

koli-

JW1k4 wndo.stkj Wrf:aej Sz.ko-

ORoAa PoatOCJ s,otec:meJ w Ra-

le-nkkJjat-wlęk
aeDiłwt.t.dllllbieciJda.

4 wrzdala

.......
cloału.

miał o4bJł się

Nie doszHI •• jeclaak llo

Jakdowiedzieliśmy się; z nieoli·

ąialneao lecz wiary&odneao fr6d·
łapowodembyłoto, tewWydzia·

Ie Opieki Społecznej Urzę;du
Miejskiego, gdzie kandydaci na to
stanowisito składali swoje oferty,
otwarto przedwcześnie kilka teczek z ofertami
(ea)

Na studia dzienne przyjęto jut
1020 OIJ6b. We wrzołniu od~
siQ natomiast egzaminy dla cbą·
cycb studiowat w trybie zaocznym. Termin składania podańjut
upłytął.Jak infonnlije Ucłb Przybonnrsb, rzec:z.nił prasowy WSI,
D.lljwięk.s:q populamoici4 cieszy
się; Wydział Ekonomiczny- wpły·
nęW tu ok. 400 podall. 120 osób

zdawać bę;dzie

na 3,5-letnie ma·
pste.Uie studia po SN, o specja:l·
oości praca-technika, 10 - na

clehrOte<:hnikę (Wydział Transportu), 21 - na technologię; chcmiCZ04 (Wydział Matcriało

znaW!lwa i Techoolocii Obuwia).
Zaocznie z.a darmo uez)t się;
motnajedynie na pracy -techni·
ce. Pozostałe kierunki ą odpłat·
n e. Za semestr zapłacić tneba 2,5

mlnzl.
(eol
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Jedlińsk

Szansa na telefon

Dta- jeden z czołowych ośrod
ków w woj. radolll!lkim - dysponuje jedynie ~1\ cent.rał4 telefoniCZfl4na800 numeró w.Proble·
mem jest tetjako6ć połączeó.
D:ta chce wi~ jak n~s:zybciej
stać si~ rejonem z tzw. oknem na
świat - u.zys.U! automatyczną
cen tra1łl telefonieu14 oa 2000 n umerów. Koszt La.k:iej inwestycji
szaaijesiłiDII.S,Smldzł.Gospoda·
rze miasta i aminy są w stanie, z

rótnycb tr6dcł, zgromadzić w
Dl,jleps:zym przypadku 2,.5 mld zł .
Sąd wz.i~ res:z4pieni~

Na to n temat deleJicja Dty, na
czele z pru:wodnia.ącym Rady

MiG i burmistizem. prowadziła
otywion• wymian~ zda..6 z dyn:k·
torem Telekomunikacji Polsk:iej
SA. - Zakład w Radomiu, .U.WIHI Jaaue111. Ten ostatni przyrzekł poparcie min. w uzyskaniu
Uf7.1\dzeń. Sprawa tym bardziej
bliska. i1 prawie po .S latach, na ił
tcckim rynku, wybudowane w.
tało ceoln.lm komunikacyjne, z
funduszyTPSA W kwestiizdobycia gotówki (3 mld zł) uznano u
Dl,jwłaściwsze poczynjeoie stosownych starali. w Europejskim
Funduszu Pomocy Wsi Polstiej.
Pnedsi~wzi~e o jakim myśli
lłtajest o tyle trudne, i1 miasto i

gmina nie na1e14 do bogatych.
Listapotnebjest tu bardzo długa.
A jednak gospodarze z optymizmemupatru.i4się: na realizacjłl tej
inicjatywy. u.ią sobie bowiem
sp ra~ it lekarstwem na otywienie tego regioou ~e właśnie
dobra i sprawna ł4C%0ołć telefonicma..

Zdaniem dyrektora A. Janasa&dyby udało ai9 zebrał niezh9dne
środki - lłta moalaby wzbopd
si~onowtcentraJ~ te.lefon.iczną w
ciuu 6 miesi~ - praktycznie
w l półroczu 93 r.

Zapomoga
na węgiel
NI!Jpopulami~

(

Nasze telefony

Kozienice

wRI:ulomiu:

~ 237 - 36
~ 290-64
<•l

.s -

Lipsko

Po ui'OCZ)'5lej sumie i poświ~
ni u wieńców korowód dotynkowy
Itierowił si9 na boisl:o szkolne. Otwierali 10 stniacy w efektownych
hełmach, z balabardami w dłoniach
.Jad4cy 111 bilłych t oniach oraz pocz.ty sztaDdarowe: SP im. Bobaterów
Cbłopsticb w KJtpie Kokieloej,
Zarącfu Miejsko-OmiMqo PSL,
Zarądu MG Ocbotniczycla Straty
Pot.arnych, ZwiV-ku K.ombatultbw
BOa w Ciepielowie oraz ni~
.ll.dć olw:ałJd:t wic6o6w - z DtuJQWOI.i, J6zefowa, l...oopoldowa,

Za ile?
Beata K. (nazwisko do wiadoJlXIŚci redakcji) polemizqje z trc:ś·
clą ootalk.i ..Telefon od komitetu•
z.amiesu:zooej l lipca br. W liście
przesłanym

do redakcji pisze

m .in.:

.,Mieszkam w Bartodrlejach w
rejonie grójeckim. l tet- jak wielu
innych mieszkafloów- czekam na
telefon. Pół roku temu wpłacil am
najego zainstalowanie .S mln zło
tych. Najesieni koszt montatu ma
WZJ"'Srl4Ćniedo6,.Smln-jakpo

daliicie-aJedo IOmlnzi.Aie najpcwniej na ten wynalazek, w tym
roku oie doczekam. Ue ~~mu
siała upłacić w roku przyszłym?
Mote Telekomunitac;a SA w Ra-

Maruszowa, Woli

powiedzieć?
Pisą o tym dlatego, te miesztaócy z tego region u - wbrew
powszechnym opiniom - nie są

ju1bogaci.LiCZ)'Ćsi9IDUSZ4ZW·

dym groszem. A płacić, w przeciwieństwie do mieszkańców miast,
mUSZI\ za wszystko. Za gazową

sict, z.a naprawy dJÓg i

bu dow~

nowych.
A w ogóle to za mało piszecie o
tym regiooie, choć .Słowo Ludu•
jest tutaj ~czę::ściej czytaną gazet-t. Zapraszam wi{:C redaktorów do
cąsts:zych odwiedzin. Bo na·
prawd~ jest o czym pilE•.
(woj)

Zwoleń

Myśliwy z obcęgami
O ,.Przesmyku'" mówi si9, że
to koło inteli&eoctie. Jego czło n
kami są lekarze, weterynane,
nauczyciele. W ,.Kuropatwie•
przewWUą rzemieślnicy i biznesmeni. l jodni, i drudzy kochlją ło
wy.

W ubiegłymroku wpadli na pomysi, tebynapolowanie uprost
radomst.ich plastyków. Swoje obserwacjeartyłci przeoieśl i na płót
no. Spotkanie nazwano roboczo
.Łowami z wernisażem•.
Go6ćmi obu t.6ł byli równiet
myśliwi z Francji. Dopdać si~
dogadali bez trudu, gdyt dwóch
Franzuców pi"L)"WiolJo z 1004 tony Rosjanki.
- Stnelali znakomicie - twierdzi JU'OIIaw ~wskl. a:lonek
.Kuropatwy". - Nie to co Włosi,
którzy~ zwytJe ze sfoq

Sołeckiej

Ii

~

py Kościelnej . Otlastami witano i

domiu mogłaby na to pytanie od·

psów i posyllją ś ru t gdzie popad·
oie.
Z "cudzoziemskich• polowań
pochodzą dewizowe wpływy. Zarabiąją toła, zarabia skarb pafls.
twa. Przybysze zzqranicy płacą.
m.io.z.a obsługę i lictb9 u polowanych zwierząt- Z jednqo polowaniamotnawyciuq!:tilkanaś-

cie milionów złotych - d~ Jaroslaw04browski.
Praca w kołach to oie tylko
przyjemnoić. M yśliwi m.aJą wiele
obowillzków. Kaidy z nich opiekuje siłl wydzielonym tereoem,
do~4C zwtc:rzyne. strzeMC
jej przed kłusownikami. Kłusowoictwo zaś 5taje si~ prawdziwił pla14-M.)'śliwizeZwoleniaoierusza.M si~ do lasu bez obcnów, ttbry-

mios,ilepiejprzecina~wnr~

..

)

Nowełóżka
Wpołowiesierpoia,od

dano do u1ytku dru&i pawilon Domu Pomocy Społec:mej dla IJorosłych. w
ten ~b placówce przybyło 30łótek.

Orszak z białymi końmi
i halabardami

"Telefon od komitetu"

for-

11l4 pomocy. łwiadC:ZOD4J
przez. Gminny Ośrodek
Pornocy Społec:z.oej ą u ·
pornogi przyznawane na
zakup opału . W tym roku
skonystało z nich jut 90
osób.

pozdrawianoltl.roiC6w: T~Ga
łet z Zoftówti i Włodzimierza Sl,i·
mup z 8otelo Daru.
NadziedzillcuSPśplewano i tall-

czono. Oprócz pa6 z wieńcami, reprezent\ijącycb pQUI:ZCJ61ne wsie.,
W)'St(:powlły zespoły z Boisk i Pawłowie. Graty kapele. Zabawa trwała
prawie do rana.

Uczest.nicy datynet i ich aokie., a
Mród nich wicewojewoda T-..
DerWb. i prezes Zarządu Wojowódzkieco PSL .sa..ata. otb,
mieli oblj(: zapomat si(: z~
płodów

rołn)'Ch.

PI"ZYJOł.OWI.D4

twarożek
Twarotet:,.grani quar&•
produkowany przez o~
gową Sp6łdzielnl9 Mlecurską w K.ozieoicach
został wyr6tniooy przez
mnisba rolnictwa i gospodarki tywnoKiowej w te·
garocznym tonkursie na
produkt spotywczy roku.
17 bm. wyrótnieni spotb.-

pm:z:OłrodetDonldztwaRolniczo

ją~z.ministremwWar-

JO w Lipsku. Przedst.awiła si~ ze
swoimi wyrobami spółka amin
.Mleto•. U"" wielu 016b zwróci.

suwie.

lanasiebicspółta.Pomer", ałdłlej

oferowana maszyna do odcbwaszc:zani.audów.
Do dobrej orpnizacji datynet
przyczyniło sił takte kierownictwo
Szkoły Podstawowej, uczniowie l
Xomitct RodzK:ielsti. Młodziet np.
przypinałaozdobne kłosy, doskonale zaopa.tnOOy byt bufcl, a wseystio
liczyło si9 na konto ... szkoły. Pani
burmistrz: Ten:.~ zdecydowała tctprzyznać SP dodatkowoza pomoc i ZIUID.ptowanie- trzy miliony złotych.

<•l

Komunikaty
• 6sierpoiabr. w Mąkosach Starycb.kieruj4C)' ,.voltswQenem sirocco• (nr rej. ROB 3944) spowodował kolizj~ z ,.fiatem 126p'" oru
z ,.fiatem 12.5p'" (nr rej. ROG
6636). Zbiegł oo z miejsca zdarzenia porzue8jąc .volkswagena•.
Policja prosi wlałciciela auta o
zgłoszenie si~ do Wydziału Ruchu Droaoweso KWP Radom,

(<O)

Wyróiniony

przy ul 11 Listopada, p. 718, ce-lemodebrania samochodu.
•l5sietpnia br. tiei'U.Mcy ,.op..
Iem mantą• (nr rej. BPE8840)spowodował ko~ drogo"" z
.fiatem 125p• (nr rej. RAD 94.5.5).
Kierowca ,.opla•, który zbiegi z
miejsca wypadku, równiet proszony jest o zgłoszenie si~ n11 policję: po swój samochód.
(aon.)

(woj)

Bialobnegi
Wernisaż
W tutejszym Domu
Kultury odbył si~ wemi·
lat praczna.nejplastyczti
Krystyny Peletier. Wysta~otwartowpilltek (4JX.
o godz. 17, a cz.ynnajeszczc ~e przez cały
wnesień , w godzinach otwarcia plaoówt.i.
(w. a)

Warka

Podaj

cegłę!

Od poc::zą,tku roku w
miejscowym referacie budowlanym UG wydano
ponad 20 zezwoleó n11 budoW'łl, z czeao tylko kilka
na budynki mieszkalne.
PoZOSlałe to: kioski, budki, JoUle IOSPQdarcze.
(

....

)

Kronika policyjna
l '"":"::~~..;;..,._,,_,.---,.-,.,..-...,.-----·--
• W sobo19 o pią~ nad ranem
Slwierdzooo "*"-aidoluart..-..1
Pn1 111. Tartacatj. Niemani
sprawcy sbadli papierosy, gumy
do t ucia, zapalnictti. W~pnie
straty oszacowano na .50 mln zł .
• 'Ma.uo się ńtnaid do
PrzNdębiorstwa ~
P'lfal ~6w. Po zerwaniu
t.łódet :dodzieje dostali si~ do
wewtl.\trz. skąd skradli: wózek
spawalniczy z butlami aazowymi,
elektrody, 3 podn~niti Wa.rtolć
skradzionych przedmiotów ooe-

nio•nown~~~złia

acplel6w,

st.radUono stojąCli przy drodze
p rzycze~ samochodow11. W wynitu sprawnej akc;ji poiK:ji złodzieja wybyto, a Prz)'CztPłl

zwróconowtałcicielowi.
• W ~ o p4z. 13 trzej

nieznani m~oi obrabowali
Eltbie~ S. Sprawcy rozboju arozili jej pzem. Policjaoci znaletli
jednego ze sprawOOw 1.5-lelnieao
Artura K.. Byt nietrze:t:wy, odwieziono go do izby wytnetwiell. Poszukiwanisąpozostalinapastnicy.
• W Wlentllcy, kiei'U.McJ .ma·

~~C:,~~~·=

jccbałzas:zybko i wpadł w pc»liz&.
Wstutet: t.eao samocb6d . dachował•, akierowcadoznałuruu&ło-

wy l został przewieziony do a.pitalawRadomiu. Pooadtopobrano
od niego krew do badania.
• Niemani sprawcy wtamali li~
do llartoW'al Jn1 •L a..r.ntltj
w JlMHń. Aby dosłat siłl do
wewn,.trz. od~li kraty zabczpiccuJ4ce okno i W)'JWili wnti Ich
łupem padły: odtwarzacz. wideo,
komputer, t..alt:ulatory. Straty
~cm oaucowaoo n11 ponad 10

mln:rJ.

(Mn.)

SŁOWO

STRONA 10

Compula Systems x-. u1 Sloncklqp 16
Narwcie kompurery dla Ck~
Najwylsza jało.§ć - ~ cena
Do ~ kanpllera doląaamy - edyUx tWto,
IXOI!'8Ill gm.flczuy, program tdelniiillllilmcyjny
i iDflt:rUIII:.ję w jęZyku pllakim.
KO"f'Oiłl'

@m ' rą,t 2l ~ al Jgbstada 1llliodm. ' Wn kBaD.
U NAS NlB JBST NAJrANIBJ, U NAS JBST NAJUlPil!J

Z

REKLAMĄ

NUMER 209

AKCJA "szKOtA"
u-g.

__
---~-1

._... _

PPH ,GRAFIX"

-.,.-t

kswokoplarek

.__..~o2Dproc.

~-

T.,. .........

-.n6wWI
do15.X.I2r.

Radom, uL KliNiklego 21,
tiUlu 210-11. tbt 0112717.
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-IJEZIItATNY liWIIIPORT NA TEIIEME IL KELC
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PVT.U WiWDYII SICLfPif B.EKlliYCZNYII
SI'RZmAŻ~A
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l
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za treść zamieszczonych ogłoszeń.

