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~równania- stawka w

Premier Suchocka i przewodniczący
Krzaklewski wBelwederze
o)

~ttf.'J: i::

tnlny
nych, wynosi 12.630 d , • "
apitalu U.SOO d.

Plan główny Razem na
dla Polski Havel

(nika)

ryby?

mach paktu o przedsi~błorstwie, który ma b)t wpisany w plan główny dla
Polski. Chodzi przy tym o zmiaDy &eneralne, a nie kosmetycme. Pakt o
przedsi~biorstwie przygotowywany
jestprzezrządwcałościiposzczegól

neresorty.Naspotkaniuzprzedstawi·
cielami central związkowych dystulOwane będą projekty legislacyjne
zawarte w tym pakcie, wszc:~lnoś
ci sprawy związane z prywatyzacj4 i
udzialemwniejzałógpracowniczyth,

reformy rozwiązań płacowych, w tym
generalnepostulatyograniczenia systemu popiwku i dywidendy. Zwi4zkj
zawodowe otrzymały jut projekt tzw.
ustawy oddłutcni~. Wszystko lO
staoori będzie podstaw~ do za.wv-

...

ciawprzyszłościpaklustabilizacyjne

(Al) Były prezydent Czecbo--Sło
wacj~ VaclavHavelprzyjetdtadzisiai
do Polski na zaproszenie Lecha Wałt
sy. W czasiedwudniowej wizytyoprócz spotkania z prezydentem, Havel
~e rozma.wi~ z HanntSuchocq.
OdwiedzitakteJas04G6rę.Jd:clipo
si~pogodaWałęsaiHavełwy
biorąsi~naryby.

prawi

FSM nadal str.ljkuje
(Al) Sttl,jt w FSM trwa. Zatop
pn:zyóenta. Biuro Pruowe poinformoi1 Lech Wał~ ,otów jest pa'*
nować rozmowom, ałety!to pod warun-

wało,

kiem przerwanil sti"Qtu. Sltl,jł.u.i4CY nie
teao warunku.

urn~~ zrealizo.....t:

Ślad przeszłości
wkz6w odbędde się wc:nrtJ'tek o &odz.
12 1111 cmenlarzu Komunalnym w w.,...

sznit. Poc.rzdl orpalzlde rodrlDL
Wlldomo, łie wtlmle wUa udział Kom·

pula ReprtUDtaeyjDI WlrSU'If!tiqo
Wojskowep. Oe<:yzja kierownictwa MON nie wynika z. faktu,

Okręp

tezmartymjestbyłypremier,alezre
IUlaminu otreślaj4Ct!O, te asysta
przysługuje kaidemu mwtemu ofi.
cerowi od kapitana wz~ Piotr Jaroszewła nie został pozbawiony stop.

niagenerata.
Jak poinformował dyrektor gabinetu szefa U~u Rady Ministrów,

członkowie nądu

nie weZD'Uł udziału
Natomiast w willi w

w uroczystości.
Aninie ekipa dochodzeniowo-śled
czakonfrontujewynikio&l~zzcz

oaniami rodriny. Jest jut pewn~ ze
zabójstwa dokonano w nocy z li
sierpnia na 1 wr7.C:Śnia. Andn.cj Jlfl>.
s:zewicz- syn zamordowanego byiCJO
premiera - powiedział, te w willi w
Aninie nigdy nie było sejfów oraz obrazówPicassaiKossat.a. W domuzostałyznalezione przedmioty, tt6re nig-

szcwitu

bel;pośrcdniąprzyCZ)'114śmierciJaro
było uduszenie, to jednak

wcześniej był on bity t~pokrsw~o
watymn~mwało"40trzymał

przekazał

nymi odciskami linii papilarnych, naIdąca do sprawców.
Według nieoficjalnych infonnacji
sekcja zwłok wykazała wprawdzie, że

brzucha. Ślady uderzeń stwierdzono
tet na zwtobcb Alicji Solskiej. Nie
wyklucza motywów zemsty z daw-

dynienalctałydoJaroszewiczów. Te

nycblatdziałalnmciPiolraJaroszewi

cza. Prawdopodobnie konieczne

nichjest m.in. pozostawiona w pokoju

drieprzcsłuchaniejctOWSpółpriCOW
nitówzcza!6w, kiedybył premierem.

bt-

Mokra wichura
usuwania powalonych dnew,
pompowania wody z piwnic, a nawet z pieUmi przy ul. Dalekiej w
Radomiu - dodał oficer dy:tumy
Wojewódzkiej Komendy Straty
Potamycb., Zdz:isbw BudzJ6sld.
W Komendzie Rejonowej SP
dodano, i1 radomscy sttatacy wyjetdżali 20 razy do usuwania
drzew tarasujących ulice, a nawet
do wydostania "poloneza" z sadzawki przy ul. Tanacznej.
Eu&enlllSZ Skrabsti, zastę:pca
dyrektora Okręgowej Dyrekcji lasów Państwowycb poinfonnował,
itsztodyw lasach q-zewzalę:du
na wcześniejsq susz~ i niezbyt

acwisku przy ul. Śl.kiej w Radomiu motna było kupić cukier po
lO tys. zł za q. W sk.lepacb.,jcśli
był, klieoci płacili 11,.5 tys. zł.
W PSS ,.Społem• czekano na no914 dostaw~. Dopiero po przeprowadzeniu kalkulacji bę:dzie wiadomo, w jakiej ceoie ten ałodki artykuł lnlfi do st.Jepów. W placówkach PHS wczorąj kiloararo cukru
kosztował 10 tys. zł. Cenajest ruchoma i jut dzisi~ - prawdopodobnie - płaci si~ o 500 zł mniej.
Do takiej ceny przymierzano się: w
PHS wczoraj.
(rub)
O ~nad! pittnny td. na str. 8.

Kilkanaście

pod~czników

nam Tomuz Pletar-

czyk, uczeń V klasy Szkoły Podstawowejnr 13wRadomiu. Książ·

ki niezbędne w klasie U i VII dostarczyłjeden z rodziców.
Tym, którzy nie mąją podręcz
ników a chcieliby wziąć udział w
naszejakcji podąjemy numerkonLt., na które mo:tna wpła~ pieniądze: ,. Wseystlde dzled nasze
q'", 1:9519-6581-132 PI.O l O
KleJce, z dopiskiem : "woj. radom-

,.....

tet kilka mocnych uderzeń w otolice

* Powalone drzewa * Uszkodzone linie energetyczne
Wicburs pollłCZCln• z o~daml
deszczu w niedzielę oru w nocy
z aiedziell na ponledl.ialek, 190WOdowala w Radomłomaeme JZ.kody.
-Zanotowaliśmy 340 wyłączefl
stacji transformatorowych spowodowanych zwarciem przewodów
napowietnnych - powiedział Tadeusz Zlewnlcrd, kierownik wydziału
techniczneso Rejonu
EnergetyezneaowRadomiu.-Do
usuwania awarii przystąpiło 30
ekip, które ~4 miały pra~ na co
n~mniej dwa dni.
Sporo interwencji mieli stra1acy.
- Wyjetdtaliłmy 30 razy do

cach 8,5 tys. Wczo~ rano na tar-

Podręczniki
dla najuboższych
Każdy, kto ma w domu pod·
ręczniki do szkoły podstawowej
bądź ś.redniej, z których nie korzysta i niezostały one wycofane z
programu nauczania, mo:te pomóc nąjubotszym uczniom, przekazując je nieodpłatnie red.akcji
.,SL• w Radomiu, ul. Żeromskie
go 65, w godz. 10 - 16. Ksiątki
przeWemy Miejskiemu Ośrod
kowi Pornocy Społecznej.

raz poddawane q ekspertyzie. Wśród
nalp~trzctapałnicz.tazbardzowynrt-

W pł4tek premkr łłaau Sacbocb podpłsab pierwsze ZUZIJ·
dzenie w s:pnrwle zwolniHla z rezerw pa:6stwowycb 15 tysięcy toa
eukru. Agea(ja Rynku Rolneco
sporzlłdzila rozdzielnik decyduJ•
łym$1lDl)'m o wprowadzeniu do dystrybuc;lł lO tysięcyton atknrzapasdw. WorłddMtataonebę~naza
opatrzenle mles:z:kaóc4w a&Jomerac;ll ~eJ. na Wybrzde l do stoUey. W spolZIIdzonym w Warszawie
wykazie nie ma ul województwa
ldełeddego, ul rsdomsk1qo.
Interwencyjne dostawy sprawią. te cena kiloarama cukru oscylować bę:dzie w uprzywilejowanych regionach Polsld w grani-

zwróciłas~zprośb4oinu:rwencj~do

Pogrzeb Jaroszewicza odbędzie się wasyście wojSkowej

(Al) Popub małieÓ!ItWI Juoue-

Cukier z rezerwy dla wybranych

Gorzko, bo drogo

u Wałęsy
W niemal dwugodzinnej rozmowie mówiono o trudnych sprawach
kraju, w tym o proponowanej jut
wcześniej przez prezydenta konfede·
racji- solidamości wszystkich sił re·
fonnatorskith, które zaakceptują wa·
ruoti wst~pne i Weztt14 na siebie od·
powiedlialność za podj~te zadania.
Prezydent zaproponował konfederacj~ sił proreformatorskich w odniesieniu do kilku najważniejszych dziś
zapdnłeń. Zaliczył do nicb opracowanie planu słówneao dla Polst.i, dokońctenierefonn systemowych, skutecznezwalczanieafer gospodarczych
i pnestnepnie prawa, rozwi4wrie
ns,jpilniejszycb sprawbieł4cych, np.
problemu bezrobocia.
Ustalono, te r1.4d w tym tygodniu
uruchomi rozmowy S)'Jtemowe w ra-

otJzyma-

my sumę potrzebną na tycie

R

rozmolmi~tągl cbę:- mniejsze, nit
spodziewano. W Nadleśnic
twie Kozienice powalonych zosok. 600 m sześc. drzew, w
Grójcu 100, .w Przysusze 300, w
Marculach 200, w Dobieszynie
400. Wi~ksze straty notowano w
Kieleckiem: w Baryczy ocenia się:
na2000mszcśc., w Ję:drzejowie na
ISO i w SUrtysku na 500 m sześc.

si~

tało

Nasz~e-jakusłyszałemw

Poaotowiu Ratunkowym w Radomiu i Komendzie Województ.iej
Policji- wicbura nie spowodowała wypadków grotących tyciu Judzi.
(wvj)

·Tylko krok
od porozumienia z MFW
(AJ)Uaniemłllialstrafilw:a"w,
Jeąego Osiaty6skłept podpisule
portiZilłftlenla mlędzJ Pol,W4 a
MłędzytwodoWJDI
fonduszem
Wa.latoW}'DI btcłde motuwe u po~lkupatdzlemlka.

Wicedyrektor departamentu europejskiego MFW, Mitbel Oeppler
po spotkaniu w ponied%ialek z premier H. Suchocką :zapowiedział
wznowienienegocjacji na ten temat.
Do :zawarcia porozumienia brakuje
jeszcze tylko projektu bilansu bud·

Kochankowie w rzece
(A./) UprawiqjqcamiloiłwsGfM.
diodzie IIIUtriacktJ para - MtaMMe
lfiDiżduktJ- ogat11lfUJ była takwid-

kq namiflMOŚciq, t~ UlpomfłiGia o
wci@ni(dulunrrults ffCZMtfO. Somochódstoczył sirzlO-metl'fJ'WIObne-

111 l runął do neki. Malżoflkom udQlo sif wypłyfłqł M powl~ndttdf.

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

tetu 01 rot przyszły- to min. Osiatyński .

Z wypowiedzi Depplera wynika,

te fundusz bardzo dobrze

przyjął

kierunki polityki gospodarczej i fi.
nansowej rządu oraz tezy ,.Paktu o
przc:d5i~iorstwie państwowym w
trakcie przekształcania". Powiedział tet, te jest zachwycony determinacją rzqdu w rozwiązywaniu
problemówgospodarc:zych.Zwrócił

uwaat: na fakt, te w Połscespadła inflacja, wzrosła produkcja i eksport.
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Europejskie
partie chłopskie
wWarsmwie
(Al) W warsuwstlej siedzibie

PSL rozpcx;zyna sio dziUJ miodzynarodoM konferencja .Europa
przez-ali~mi~naroda·

mi•. Udział wctmie 40 partii cbłop
atieb l oeotrowycb z 35 pabstw.
Współorpnizatoraml ,. partia
CentrumuSz:wtx;jiis:rupaTpaz
Parlamentu Eu~qo. Tema--

temjCII europejskie roloict1vo, a
prude QZ)'SI.łim sprawy państ'łt'

i WICbodniej Europy.
polfW& dwa dni.

Konferenąa

. Rozbark" pracuje
(Al) PoWoóczeniu w niedzielo
~tu, w poniedziałet załop

KRAJ .U

Ko-

palni.,Rozbarr~wkom-
pleciedoprKJ.Na dół 10iecbało ~

nad 9SO ~mit6w, tlbn;y PfZ)'Ileri·
li do uruchamiania 9 kian wydobywczych. Obuło sio, te ponad 2tf&Odniowy pott6j spowodował za.
wilaooenicwiclusilnitówelektf}'cz·
nych. Doprowadzenie do pełnej
sprnmoki wydobywczej kopalni
potrwatilbdnl.

XXXV Warsmwska
Jeslal

tAK,,...,.,

Jestem za rozliczeniem osób,
ktOrew PRL popełniły przestęp
im to }eclnak udowodnić przedstawłając SwiadkOw. lnformacje znajdujące się w
aktach MSWnie są dostatecznie
wiarygodne. Przeciwny jestem
natomiast rozliczaniu byłych
członków PZPR l PPR za to, te
naletell do partii. Kłóci się to z
prawem człowieka do głoszenia
własnych poglądów. W senackim projekcłe niepokol mnie fakt
oddania człowieka w ręce policji
połitycznej, ktOra ma decydować o jego nieskazitelnym charakterze. Powoływanie się senatora Romaszewskiego na niemiecki przykład dekomunizacji,
nam Polakom, ktOrzyśmy doś
wladczyłi dzlałainoścl niemlecklej policji, jest dla mnie prze-

stwa. Trzeba

-Poseł

.

JULIUSZ

JAN

BRAUN, (UD)'
Przewaga Ideologii nad zdrowym rozsądkiemjestprzeratają
ca. Ugrupowanie partamentam e
byłego premiera J. Olszewskiego zgłosiło projekt uchwaty
sprzeczny co najmniej z trzema
ustawami, w sytuacji kiedy dys-

Rząd nie ugiął ałę, na szczęś
cie, pod naciskiem strajkuJą
cych l nie rozpoczął procesu
drukowania pieniędzy. Wstosunku
do strajkujących zachował ałę w
sposób rozsądny nie uci n ając
roz:mów ze strajkującymi l prowadząc je wszędzie tam, gdzie to
było

motltwe.
(d)

..... wt.ADYSLAW ADAMSICI,
Silli&dee:
• WszysUde te prołekty ustaw
dekomunizacyjnych są sprzecznezprawemmJędzynaroctowym,

m.In. ratyfikowaną przez Potsko
Deklaracją Praw Człowieka 1
Konwencją

Praw Człowieka .

Idzie w nich przecłet o
dyskryminacjt ludzi o odmlennych poglądach politycznych, a
restrykcje mają dotknąć setki tysięcy ludzi. Dlatego lewica partamentama zdecydowanie odrzuciła wszystkie te projekty. Jesteśmy przeciw odpowiedzialności
zbiorowej, ale za odpowiedzialnośclą l ndywkłualną, bo tylko
ona ma sens.

Wlp6łczelncj

ot·

zapowicdzi&oo

muzyko Mcaiaena, Ołcu.kowicza,
Hillborp,Mur&ila. W"JCJqatralck
tqoroczneao festiwalu ~ koD·
certy tornpoąQi Jtawneao JCad.
beinzaStoc:thauRnazjqoOIObbtym udziałem. Prop-am jest bardzo
urozmalc:ony. Obok niejale Wlp6ł·

ezc:mej,.klaytj'":uwlentoooerty
niemalt.eznurturocta,jatnp.wy.tm' ,..Kroooi: Quartet• z USA. W
sumie-~ to 24 tooceny, odbJ·
~ lię poza filbarmoni\ Naro-dow\, takie w wam.awskkb teat·
radli tokiolacb.

WKu1ni Raciborskiej wydano 46 mld zł

104 ·g odziny grozy
wnkniesięsuii!446mldzł.Nadal pali
si~ ok. 640 ba tońowisk, ale - jat
stwierdziłF.Dela-_najleps74metod4
ichpsz.eniajcstpozwolenicnacałko-

__

witc wypalenie•.
Wtymrokuodnotowanoju180tys.
potarów, czylidwukrotniewi~nit

• Przesu n ięcie debaty na temat dekomunizacji na aobotę
byto kllnk:znym przykładem manipulacji.
Chodziło o to, by ta dyskusja
nie była transmitowana przez te.:
lewlzję, by społeczeństwo nie
znało Jej przebiegu. 'Nłedyzada
no by sobie pytanie -jak to się
dzle}e, te w Sejmie nie ma ani
}ednego projektu ustawy antyrecesyjne]. ale pojawiło się at
sześć projektów ustawy dekomunizacyjnej.
A te ustawy to nic Innego, jak
nowa inkwizycja, eliminująca z
tycia publicznego nie tylko byłych członków PZPR, ale przede
wszystkimcałą lewicową opozycję . Ten temat będzie teraz omawlany i dyskutowany przez kilka
miesięcy, zamiast najwatolejszych problemow, takk:h jak
bezrobocie, recesja gospodarcza, czy bezpieczeństwo socja.lne ludzi pracy.
Argumenty lewicy nie są w
Sejmie nawet dyskutowane, są
od razu Ignorowane. Olatego rozwaiamy w Sojuszu lewicy Demokratycznej demonstracyJne
złoUtnie mandatów, co bytoby
wydarzeniem bez precedensu w

__

Za.........,., łe' wrułab 1"% r . ....t -.Ie
w wleb '711at

--olęUX.1!19l r.opU.

satenie podleałytb mu slutb oraz
stworzenie •prawnego systemu pr»
ciwpotaroweao ot. 3 bln zl W br.
przyznano P~twowej Straty PoW·
nej l 00mldzl-o800mldzłmniej nit
pollUba na uparantawanie pełnej
aotowołci jednostek.

Unia miasteczek
(AI)Bunnistrwlriepor.tstutDił)'dl.

milltpolsDc:buc:z.estnicz)'twKaz.imi&
tZilDolnymwll walnym qromldzc:niu
człoatówUaiiMialtcczekPol&tidl,zato.

tooq w kwietniu ub.r. cDa popieraDia rot·

...

u .oo.

wcjuiiQIPOdlrcz.e&oPolstiprowiDcjoaał.

...-,. • . - - .t....I .,.Owie

złotych. Ołrzymalłśmy

270 mld

do tej pory 17 miliardów, spo.
dzlewamy się jeszcze około 30 mld.
·Nowa maszyna do głosowa
nia w Sejmie kosztowała 6 mld
złotych . Prowadzący obrady wydaje teraz polecenia podniesienia ręki l wtotenła kartki w szparę. Wtymsystemlernoblawyjść

z sali a

kartkę do głosowania zoJut na pierwszym posiedzeniu Sejmu przy
utyciu tej maszyny byty wątpli
wości, czy Ilość posłów liczyć po
podniesionych rękach czy wło
żonych do maszyny kartkach.
(ew)

ata<Mć sąsiadowi .

. .__ _
-~T
--olo<7wllld-

Cld.wUiadl-.5wneillia.
Blisko -iOO naukowców ze
wszystkich kn,iowych nłrod.k:Ow
akademickich i placówek nauko-wych oraz kilku bota.nitów zagra.
niczoycb wyjechało w piątek w
okolice Checin, do Swi~tokrzys
kiego Parku Narodowego, Cisow·
sko - Odowińskiego Parku
~obrazowego i do rezerwatu
Knemionki Opatowst.ie, by poz.
nać florę charakterystyczną dla

W Kielcach,

WUJSIId• ...........

Słupi prof. IWlmłea Bielem. z
Paflstwowego
Muzeum
At·
cbeologicznego w Krakowie zaz.
nąjomil uczestników zjazdu z pro.
blemami starotylnego hutnictwa
łw:i~krzyskiego_a&ą.oa One-

Wydziału At·
cheologicznego
Państwowej
Słu:tby Ochrony Zabytków w

dtowstl, kierownik

Szydłowie

JOANNYJARY
skladuly senleczae podziękowania.
Rollzice i Siostra

"'"''
Z Klęl>oldm Ulem zawiadamiuly o zgoaie Ojca

KAZIMIERZA JARCZVŃSKIEGO
.......... odloęUe się 9.1X.I911Z (i~Ma) o ao4Żiaie
I l u c.eatan:ll~,. . Ceayaie.

-..
1937611

Kielcach mówił o wpływie daw·
nych butnitów na zalesienie

ł:.f'I)IÓr.

W-boWticywyjecbalina

~terenowe do rezerwatów~
nidzia: ,.Pol.ana Policbno~ i ,.Skot·

n.iki Górne• oraz projektowanego

- .ż;emiłi Górne•. gdzie ()8l4dali
rezer-

.Ulinn~ cicpłołubn4- W

wacie .Skorocice•

koło

Buska

prof. Aua Mefteeb-Kond z
Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie przedstawiła zagadnie·
nia czynnej ochrony zasobów
przyrody w rezerwatach łcistych.
Uczestnicy ~d u wystosowali
list protestacyjny przeciwko poli·
tyce personalnej Ministerstwa
Ochrony Srodowista, Zasobów
Naturalnych i LeśnictWa. którą
uznano za szkod.zęcą ochronie
przyrody w Polsce.
Kolejny rjazd PTB od~e
si~ w Krakowie.
(C..)

i Radomiu Tragedia w Tatrach

l<tcinJ wzięli llllziol w popzellie -.ej córti

OW O

BUGAJ; PSL

zjazd w Kielcach

tycbterenów. N~niewNowej

.......GROMMAK
mxr inż. BOLESłAW

l
S11!1!1!1

Poseł LESZEK

• Ozlwt mnie dobre samopoczucie rządu, które odczuć motna było w sejmowych wystąpłe
nlach włcepremierOW, Łączkow
sklego l Goryszewskiego.
Moim zdaniem za długo trwa
przygotowywanie
programu
dzlatanla, a strajkuJące kopalnie
l zakłady same muszą uu kać
dla siebie rozwiązan ia .
• Zbyt mało pie n iędzy przeznaczono na zaopatrzenie wsi w
wodę . Wubiegtym roku wyasygnowano na ten cel 800 mld zło
tychwskalf kraju, w tym 500mld.
A tylko w woj. klełeckim na kontynuowanie l dokończenie rozpoczętych prac trzeba w tym roku
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""" ... w plenerze

• Wamawsb.
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Posel WOJCIECH SALETRA; SLD Kielce:

Zakończył się

Mi~FestiwaluMu

Jesidl'". Poclczu
warda wiecmru

dz.lejach partamentaryzmu europejskiego.
(tw)

Kielce:
kutuje alt nad ustawami lustracyjnymi l dekomunizacyjnymi.
Smutne jest to, te projekt ten
upadł przy stosunkowo niewielklej przewadze.
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Pod palrowem ~ ...W:dl, PHU Asterlx Reconls z Knko" ' Omep Musie z ŻUromlna i Miejski Ośrodek KultuJy z Kiel c

orpnizoli' D Golę Plosenld Cbodnlkowej l Populamej.
18wrzeiDia w IUelcaclt(godz. 18, hala pny ul. Waligóry), l9 wndalła w
SzJ'dłowle (godz. I8.30,zamek), alOwneśaia w Radomiu (godz. l S, amfi.
teatr) wystąpią: Top One, Ex-Problem. Jauntix, Love System, Red
Boya, Imperium. Atlantis, Fanalic i Trans Tronie. hpoiiJ' uczestlllkjjw
koacert6w w~ ud:tial w li:omisyjaym losowaniu .,tlała ll6p".
Bilety są jut do nabycia w Miejskiero Ośrodku Kultury w Kielcach,
pl.Partyzantów 16,tei. 444-63 . Czpć docboduzimprezy przeznaczona
be'dzie na rzecz dzieci zagrotonycb wirusem

mv.

Redelguje kolegium: Krzysztol' FAUOEWICZ- redeklOr naczelny (tel. 424-80), Andrzej ZAt.UCKI (tel. 459-19), ZbignieW NOSAL
(tel. 447-25) - zasiiJPCY red. naczelnego, Grzegorz. śc:NM.RsKJ- Mkretan: redakql (teł. 459-19), Jolanta M.AJECKA, EU:blcta

==.~~=-=~=~4&9~~~~:~.~~~~~
Radom.

472-55, 422-63, 1PCW1u 526-36, dział łęcmo6d zczytelniłtaml501-83. BIUAOOOt.OSZEN: 448-58. REDN<CJA W RAOOMIJ: 2&-600
ut.2eromałdego 85,
tel. 237~ 290-64,1ax 281-60.
Wyc~r..a: EXSU0-13.YĄtdawnk:two" ap. zo.o., Kielce, ul. Targowa 18. Druk: EXBUD-17 sp. zo.o., Klełoe. ui. GOrna21 .
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boty pouutjwania z.qinionycb CZWOfp

taterników z Wmu"')'. Powodem l'ClYI·
nac;ji była bardzo zła posoda: opaniaooa
dokilbimetr6wwidoc:zrlo6ć, nisbtcmpo
ratwa_PIIIIW1'łnieaibardzosilnywiatr.

W niektórych miejiiC&Cb w Pacb utworzyły •i~ metrowe zaspy. Oblodzone ą

1U1y. Z KOiła Mi"w.owicctieco 111 ,;o.
dcnzZCip(llówr&lOWRiczycbua:łallwi-

111łnietna.

N•lz.Cl.Cikie

obyło

sio

bez

or.ar. J'o&odiPIIIonzyb.~w~et.T~
waeiniej 111 wspinacU~ ~

wscbodni4 ·~ Mi~cuszowi«tiego
IZCZ,)'tUudaio~c:zworolalcmitów. Nie

powr6cili111notdo1Cbronista.Szansena
odnalezienfeicbtJwycbąbardzo~.
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W ciągu nąjblliszych lat miknie wiele
stanowisk archeologicznych

00.810
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. . •Ją.zycjl. klinłów
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W tej drJedzl.nleseDuc;Je tnft-.1~ się nu: na sto lat. N• eo dzidjest tylko
clęł:b, mozoiDII pnca ~ aa celu lkb.danle elementów, na podstawie
któiJtb rekoastnnde się pnesdoit. Archeolodzy ale~ więc lekklea:o
chJebarciwalefaa Klelea2}:fn1e, tbot a..as:a dimla dule PRJc:iu:a ~
qml się w alej zapdbmL
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Wydziału

Archeologicznego
Paflstwowej Shttby Ochrony Zabytków w Kielcach, takte w tym
roku na terenie województwa kieleckiego wielu naukowców prowadziło swoje badania.
W SloDOwkacla (gmina Kazi.
mierza Wielka) na tzw. stanowisku 6 pojawił si~ dr ~r.ąsztornuu.
zlnstytutu Arcbeol()Jii i Etnologii
PANw Krakowie, który badał wielokulturową

osad~
obronną
sprzed ok. 6tys.lat ze śladami p6t-

niejszego utytkowania, o czym
świadczy metaluraia brązu. Ten
sam archeolog prowadził tet pra·
ce ratownicze w Lękawie (&mina
Kaz.imierza Wielka), gdzie odbyto trzy jamy grobowe ze schyłku
epoki kamienia i poc:uj,tk.u epoki
brązu (ok. 1900- 1800 r. p.n.e.) z
bardzo ciekaw~ ozdobą.
Jeśli mowa o dawnej metaluraii
to w tym roku kie lecki Wydział
Arcbeologiczny PSOZ ro~
inwentaryzację; piecowisk dymankich w Swiętotn;yskba Pm:•
NarodoWJa. gdzie słutby l eśne
zgłosiły ciekawe obiekty na samej
grani skalnej Łysogór i gdzie
odkryto równiet ślady kopalnictwa rud. Cią,gle otwarty jest te1
problem ulesienia tego terenu w
czasach starotytnych hutników.
Kieleccy an:beolodzy, WIJdeauGHMk11LeaekWłewl6n pró·
bują odkr)t ich ~emnice takte w
Szelipeli (&mina Pawłów, teren
zbiornika ,.WJ6ry"), gdzie bad~ ą
zniszczone stanowisko hutnicze z
okresu rzymskiego ze ś ladami
osadnictwa w epoce bf\ZU.
Przykładami

dawnego sómictwa ą z kolei stanowiska Rydno i

Knemionki W RJUie (Slwtys-

ko-Łytwy) -

lluleb:7t

l

8ałlu. IŃ.Ilk z Instytutu Arcbe-

olOJii i Etnologii Państwowcao

Muzeum

Arcbeołogicmqo

w

Warszawie~ miejacc, adrie

jut IO tys. lattemucz.łowiekwyd o
bywał hematyt (ruda :telau).
Xn.emieó natomiast był pozyskiwany na terenie nąiwi~kszej europejskiej kopalni w Krzemloabch ()pMowskidl (koło Ostrowca)
istniejącej w połowie 3 tytią,clecia
przed fU1SZ4 erą. Tu~ od wielu lat
badania prowadzą pracownicy
wan:zawskiego PMA; Wojdech
Bortowski, Sławolilir s.bdlbkl l

MarHZalewstl.
NlezwytlelDteres.d~tCt:ia!lJY\o

palisb uclteelock:me ~ z

karlwwld, Wrrcb wiele zacbonlo się • ,ohnłlalowej częśd KleleeCZJDIJ. Badtan. Burclaud z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
w Krakowie prowadziła prace w

z.a.lodo - (gmina
Cz.amocin)
na ·
stanowisiu
ze
schyłku epoki kamienia i J)OCZ4tku epoki brązu manymz ubiegło
f'OC%Dego odkrycia 4 pochówków
z rótnych okresów dziejów czło
wieka oru ś ladów rowka, który
przypuszczalnie miał cbaraiter
kultowy. W DzJeaUerz:reacb zaś
(gmina Racławice), W..ft...,

Gll6stlz1Gek:kontynuowałbada·

oia nad ustaleniem, czy tamtejszy
kopiec niejest symboliczną mogiłą powsta.ó.c:ów kościuszkowskich.
W tym roku prowadzoile były
równie! badania dutego stanowiska wielokulturowego w JUaszowk:Kh (gmina Kaz.imierza
Wielka) kierowane przez prof. X.zt.lerza Godłowsklep z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Jagieł·
łońskiego w Krakowie, a Jeny~
bel zPMA w Warszawierozpoczął
wykopaliska na odkrytym przez
siebie w latach 70. stanowisku w
Broallzo'Wlcllch k. Maminy.
Tepr9CZQ' sezoa wytopalłst...
WJzakdcq wndałowe prxe prona:ae ... kimWie• ".t Iad.&el:a Bleleaia z PMA w Krakowie przez dr Jolutę DrlP;Jt z
kieleckiej WSP i Są.... Orteellnllkp Sble (amina Nowa
Słupia), gdzie w ubiegłym roku

odbyto hutniczą osad~ produkcyjną z okresu wczesno rzymsk.ie·
ao. Pnyjazd zapowiedział tu pro[
Michae l Mangin z rrancuskiego
uniwersytetu Besancon.
Arcbeolodzy uw~ :te w cią·
gu k..ilkudziesi~ciu lat zniknie
wi~kszołć stanowisk archeoło
gicmych, ttóre dewastuje ał~bob
orka. Powstaną jedynie obiekty
na terenach zaJesiooych i trudno
dost~pnycb. Coraz rzadsze są te1
zatoszenia o natrafieniu na ubyt·
ti arcbeolosiczne. Jednym z
nielicznych był niedawny sygnał z
T~poczowao :ma.Jezieniu cerami·
ti podcus przygotowywania kopca z marchwią.
Archeolodzy oie ~ą stałych
współpracowników w terenie. ale
cz~sto dost.trczĄją im informacji
nauczyciele małych szkół. Ostatnio Interweniowali tet myśliwi z
kółka łowieckiego w Sprowie
(&mina Słupia J~rzejowska), lctó·
rzy w środku lasu zoał etli ceramik~. Okazałosi~,1ew nocy ktoś wykopał dół, 'r:tóry naJotył si~ dokładnie na jakiś obiekt i zniszczy!
go całkowicie. Ten zabytek został
wi(:C prawdopodobnie bezpowrotnie stracony, a wiadomo, te w
ID-IV wieku n.e.istniałatu osada.
W innych przypadkach arcbeolodzy ~ wi~j s:z.czę:ścia i ratu.K od zniszczenia oraz zapomnie·
niacotyltosi~ da. Wydziałarche
ologiczny PSOZ prowadzi regularną ak~ badali powierzchniowych w ramacb tzw. arcbeolosicz·
ąego ulj~cia Polski. Uzupełniany
i aktualizowany jest rejestr ubyt·
ków - stanowisk o szczególnym
z naczeniu. Opiniowane i nadzorowane są ws:zelk.i~ wielkie prace
ziemne na terenie całego województwa i nadzorowane nawet
niedute roboty w ubytkowych
miejscowościach, tak jak ostatnio
przy budowie oczyszczalni ście
kówwBodzentynieitrakcjiwodociągowejwWiślicy.

Kieleccy archeolodzy nie III084
wi~narzeklć na brllkpracy.Xaide łeb się;ganie w przeszłoić bardzo się; jednak opłaca, bo owocuje
coraz lepszym poznaniem regionalnych i narodowych dziejów.
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PSS w Pińczowie

wydzierżawi

lub sptzeda obiekt masami
przy ul. Slabskiej w Pińczowie.

Wydzierżawi lokal

gastronomirzoy "Uśmiech"

przy ul. Plac Wolności w Pińczowie

oraz wolne pomieszczenia banellowe

"Dom Handlowy" przy ul. Plac Wolności 14.
Skbulanie ofert do 20.IX.92 r. w biwze spt!ldzielnl.

Tel. Pillczów 722-54.
28-400 Pillczów, ul. 1't Wolnośd 14.
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RADOM
TEATR
TEATR POWSZEOłNY IM.
JANA KOCHANOWSIJEGO nicczynny.

liNA
WOI!Sa ..-...·- .G1adia·

ts, 1-

15.30, 17.30,

,.JWtyt• - .. s~. bo mamuśka
strzela!" - USA, l. 15, 1- 13.30,
17.30, ~clctb.strachu•- USA, l.
15, &-1SJO, 19.30.
",lol"-lloo--,.Fala"pot, l. IS, a-10, 16, ,.F"liCber King"
- USA, l. 15, a. 12, 17, .JFK" -

USA, L 15,&-19.30.
Mł.IZfA

NUMER 210

"Okupanci" z Dży u prokuratora

Co,

tor" - USA, l.
19.30.

RADOMSKIE ·

- WYSTAWY

MU1.EVM OIIJlĘGOWE- Rr-

=~~i-~::,u::~~~

skicao - imprqe chasydzkie• Józef Kr.eysztof Oraczewsk:i. Qa.
leria maJustwa polskiego od poł.
XIX w. Czynne we wtorti_środy i
wczwartti waodz..I0-15, w piątki
10-18, w soboty i nicdziele 10-17.
ODDZIAL
MUZEUM

SZ11JU WSI'OLcZF.';NEJ - ot.
ltyHU/S- Etna Rosenstein- ry-

sunki z Jat 1945-1992 oraz ti!ka
obrazów i przedmiotów fanwtycznycb, rysunet i grafib. artys-tów z Izraela, malantwo Tadeusza łłl,jnrycba, z kolekcji własnej
Grupa Krakowska i surrealizm w
sztuce polskiej.
MU'l.EUM WSI RADOM-

Sm:J-oL-30stansen bartniczo - pszczelanki
czynny w godz.. 8- JS, w soboty i
nicdziele w &odz. 10-18, w poniedziałki
nicczJnoJ. Wystawy
,.Mieć•, ~rodt.i transpOrtu i komunikacji ziemi radomsticr, sa·
lcria nestorów sztuki ludowej.
Grupyproszone~owcześniejsze

zafoszenie pod nr. tcl.l55-91
GALERlA ,.RESURSA'' - wys-

.,,o,;o;:;;';~;:;~ę~';;;o;·.

S'I'RAtY MIEJSm:J
APTEil

..:!'.j.:::.,'if." "" ••
1.15,g.l7i 19.
APTEKA - całodobowa sprzedatleków-pi.Niepodle&łości 19
STACJA CPN - przy obwod·
nicy- czynna całą do~.
POLMOZBYI' - czynny w
JOdz. 8-22, teł. 37-lJ.

IŁŻA
liNO w 0... Ialtuy .Nieko6cz.p. si~ opowieść• USA, L 12, &- 17, 19.
Ml..1lZUM REGIONALNE wystawy - ,.Kultura mate.riaJ.na
miesztaóc6w rqionu iłtec
lriqo•, ,.Dzieje miasta i regionu
od czuów QĄidawniejszycb do
chwili obecnej.• Czynne od
wtorku do soboty w &ndz. 9-14.

PUNIT POMOCY OORAtNEJ - czynny

21-09.

całą

dob9,

teł.

14-

•

AP1'UA - dytu.r

pełni ·apteka

n>os.En~Rb~sKo
CENI'RUM IWŻBY POLSIOEJ- stała wystawa netb poplenerowycbz lat 1969-1991,et.spo.
zyc;ja wn~tn pałacu Brandta. wystawy:. Tradycje historyczno-kul·
turalne Oroósta• oraz. ne:fby
Grzegorza Kowalskiego. Cl.ynne
w środy i pi4J..ti w &ndz. 10-lS, w
czwartki, soboty i niedziele w
godz.I0-17.

PIONKI

S:lYDŁOWIEC

lOdt- 7-IS; osicdleGołębiów:CZ}'Dllllc::a.
dolę.

PARXING1
l STACJE OBSIAJGI
Ctidnua: ul. Kclles-K.rau:z.a l,
IJstrolHe: ul. Gqarina. 2, MlcUIów: ul. Królowej Jadwigi 2, Sobieskiego 18, GołęMów: ul. Andersa l .
STACJE CPN - całodobowe :
ul Grzca.narowilieao (teJ. 52170), Słowackiego (teł. S29-9S),
Struga (tel. 487-18), Zółlriews
lriqo (tet 439-68), Mantońska
(teł . 31-35-53), czynne do &odz.
19: ul. Warszawsb. (tol. 404-93),
Kielec.ka (tct 31 - 29-83).

DNO ,.G6ml.k"- nieczynne.
M1.JZEUM LUDOWYCH JNsTRUMEN'I'OW MUzyCZNYCH

OORAtNEJ

.

LIPSKO
WARKA

MUZEUM IM. XAZlMlERZA
PUI..ASKIEGO- ekspozycja stała
- ,.K..az.imierz Pułaski i udział Polakówwtyciu politycznym, spoiocznym i \uJturalnyro Stanów
qednoczonycb.", wystawa biopaf~ ,.Helena Modrzejewska
- -Mocljeska". Czynne codzie n·
nic oprócz poniedziałków w &odz

10-17.

......

ZWOLEŃ

Wsoboeęw~ Poftdto..,_

pwep. Kierujący ,.polonezem•
45-letni Stanisław 8. z niewiadomych pnyczyn 7jcchał na przeciwległy pas ruchu i zderzył si~ z
,.tukiem" kierowanym przez. Wojciecha S. Kierowca .poloneza• i
jego pasaier, 9-lctni Marlun B.
zgin~li na miejscu. Jechał z nimi
cówniet 14-łetni Dominik
w
wyniku wypadku doznał urazu
głowy i został przewieziemy do
szpitala. Przyczyny wypadku bada
policja.

c

Nie wyjaśniony
zgon dziecka
W sobo(f' do południa oficer
dytumy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Radomiu został powiadomiony przez lckan.a pracujące·
go w Pogotowiu Ratunkowym o
nagłym :zgodnie 8-micsi~ego
dziecka. Jak si~ okazało, maJuch
pozostawiony był bez opieki matka wyszła po zakupy. Dziecko
zmarło z niewiadomych przy·
czyn. Prokurator zmuszony był
zarządU setC<K zwłok niemowl9cia.
(aon)

swoich spraw
- Protestujący nie chcą pnyjąć do wiadomości podsta.wowyc.b zasad funkcjonowania sądów i notariatów,
dolll8Piąc si~ zachowania tntdy·
cji i prestitu Iłty - powiedział

A.Cubała.

Rzec:z.ni.k wyjałnił, te nic jest
motliwe dalsze prowadzenic
ksiu wieczystych w lity z powodu
braku sądu. A utworzenic sądu w
tym mieście byłoby .mamotrtw·
stwem etatów ~owslrich". Ministerstwo Sprawiedliwości stoi
oastanowisku, te nie wolno .czy.
nić jakichkolwiek wyHttów wobec lity skoro jednolita zasada.
prowadzenia ksią& wieczystych
obowiązuje na terenie całego

-pierwszym
,.,_.
"-· w tym
cena burtowa w~
wzrosła o około l S proc. Dla pnykładu: boczek ~dzony zdrotał z
28.800 zł do 33.300, kiełbasa szynkowa z 48.600 do 55.800, pasztet
mipny z 34.200 do 38.700, lriszk.a
gryczana wyborowa i kiszka past·
tctowa z 17.100 do 18.900 złotych

.....

Do cen w sklepach trzeba jesz.
mart~ która wynosi
około 15 proc. W firmach prywatnych mi~ i w~y kosztują podobnie jak w WPPH.
,.,.,....,. nl..td " " " ' oRle·
czankie, poza mlekiem z zawartością 2 proc. Uuszczu. l tak litr

cz.e dolicz)t

Razem z kielcekim przedsi~·
biorstwem ,.Dcua ltliąikl" proponujemy czytelnikom konkurs dotyczący znll,iomości biątek ak·
tuałnie zn~dujących si~ w k.si~
pmiach ,.Domu Ksiątki•na terenic województw kielcclriego i ra·
domski ego.
Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na podane nitcj trzy pytania, wypełnić kupon kontunowy i przesłać 10 pod adresem redałcji,.stowaLaiu" (2S-S10Ileł

ee 15, W. poczt. 47, l •opiskie•

,.ł..owcy

udział w losowaniu napód: atraltqj.,-dl l wartołdowydJ ksbt.fieŁ
Termin nadsyłania wypełnionych

.,ltonl<un-ewy"~by~

zostało

~te

ze sprawą.
Na wczof'l,js:zej ~i Rady Miejskiej zobowiązano uchwałą, przewodnicqcegoRM i burmistrza do
wystąpienia - :z.a pojrednictwem
prezesa 5\du Wojewódzkiego do ministra sprawicdliW'OŚCi o
zmian~ właściwości sądu dJa lity,
z Upsb na Radom.
(olka)

nabiał

mleka ozawanałci 3,2 proc. Uunczu kosztował wcześniej 4.200 zl,
obecnie 4.300 zl. Litrśmietany 21
proc. kosztuje 21 tys. zł:, wcześniej
- 20200. Twaros p6łtłusty zdrożał
z 18.400 do 19.800 złotycb.
J.twip W6jdk, zastę:pca lrierowniczki_samu• przy ul. Sandomierskiej powiedziała, te ceny nabiału wzrosty nicznacznie-cokoło l 00 - 200 złotych na opakowaniu. WRolniczejSpółdziclniMie
c:z.arskicj poinformowano nas, te
podwytkiwyniosły5-15proc.z.a

le:t.nie od asortymentu. Zarówno
w WPPM, jak i Rolniczej Spół
dzielni Mleczarskiej stwierdzono,
te podwytki podyktowane .zostały mał4 podatą surowca i w związku z tym- podwytta.mi cen
skupu.
(woj)

Zadyma przed "nocnym"
Dwóch braci wracało od zn~o
mych motocyklem. Zatrzymali si~
na chwil~ przy sklepie nocnym,
przy ul Oltulickicgo. Do jednego
z nich podszedł nieznany m~t
czyzna i bez powodu kilkakrotnic
uderzył motocyklistQ w twarz.

Ten broniąc si~ strzelił z pistoletu
gazowego. Wtedy z pobliskiego
postOju przybic&ło tnech mę:t
czyzn i włączyło si~ do bójki. Epilog wydanenia był taki, te poszkodowany stracił, i pistolet, i mo(aoft.)
tocykl.

kupoOOw upływa po tygodniu od
daty dzis:iejszeso konkursu.

kl6re ociosiło ostm&o pięknie wy.............. -1jedaejnoq".

,.PnwUfwe

tiull Kalclllta" •
PIW?
\

sądu

w _ _ ."....,.

_ _ _ _ )ot1
WJI'OitJ~orenwuezanS
...
pn:a WoJew'Gkle Plzetlsięblor

powiełt

Konkurs

niłom

przez Proturatu~ Rejonową w
· upsku 26 aicrpnia. Jak 1115 poinformowałZWpjew Leurt. proturator rejonowy, na razie trwfV4
przesłuchania osób związanych

Ceny w podskokacli

l) lt6ry ze zauydl

ksiąlłuiwy

knju•. Rzecznit ministerstwa powicdzjał nam równiet, te od prokuratury naJcty oczekiwać cncr·
gicznych działali ,.mających na celu odblokowanie budynku, w którym zn~dują si~ ~&i wieczyste•.
Śledztwo w sprawie unicmotliwicnia przemocą wykonywania
czynności zawodowych pracow-

za wędliny i

wsp6łc:us

•Jda płsanJ (1899- t m) uplsał

MliZEUM REGIONALNE wystawy ,.Fakty i hipotezy" Ori.Z

mamutów". Cl.ynne w
godz.. 8-16, w soboty i w co drop,
niedzielę w godz. 10-16.

mogą załatwić

notarialno-k.si~gowych.

Drożej

..za.

DNO "Otbr" - nieczynne.

nic

___

Śmierć

w "polonezie"
......

~-wystawastała-,.Polstie

kapele ludowe i instrumenty mu·
eyczne". Wystawa czasowa:
tl~ty dtwi~k" - fonogramy i
gramofony. Cl.ynne oprócz poniedziałków w godz. 9-15.30, w
soboty w &odz. 10-17.30.

PUNIT POMOCY
Ul Lebnb l - czynny w dni
wolne od pracy w &odz.. 8-20, w
dni powszednie - pnycbodnie
lub poeolawie ratunkowe.

Decy$ o przeniesieniu ksiąs
wicczystych z Uiy do Lipska (motywowana tym, te w lłty nie ma
sądu, a PBN zostało zlikwidowane) jest oparta .na rozwiązaniu
rangi ustawowej". 2ltiplew Dyb,
minister sprawiedliwości, mimo
licznych interwencji - m.in. posłów ziemi radomskiej - nie zmieniłswojego postanowienia. Komitet protestacyjny od lrilku tygodni
błotuje d~pu do pomieszcz:ell
b. PBN, uniemotliwil,iąc pracownikom sądu dostę:p do ksi.ą&
wieczystych.
AMrlejc..IJM&.rzecz.nitpra.sowy Ministerstwa Sprawiedliwalei
okn:śliJ posta~ protestuW;ycb
jako bezpra~ Powoduje ona z
kolei protesty i skarai 09Ób, które

KOZIENICE
MUZEUM REGIONALNE- U.
Parkowa S b - wystawy ,.Kultura
materialna mieszkańców zicnn
kozienickiej", ,.Kod pełnej krwi w
hippice i sztuce - przyczynki do
dziejów PSK Kozienice". Oprócz
poniedziałków czynne codzien·
nicwgodz-9-16.

ta~~~.f~::r...::
lUNO ,.Kasyao"- nieczynne.
,.Getto• Tomasza lacha z
PRZYSUCHA
Warszawy.
MUZEUMIM.OSKARAX:OLKMP\X
al TriupUll - BERGA (drir DemblD*icll) nieczynny.
stała wystawa biograficzn~ wysTELEFONY
tawa czasowa ,.Oskar Kolberg w
Pogotowie Ratunkowe - 999
plastyce•. Czynna oprócz panieStrat Pofama -998, oliocr dY· ~~ówwgodz.I0-15,wsobotyi
tumypolicji- 997,komendapoli- • Oledziele w JOdz. 10-17. .
.
API'EXA- czynna codzienruc
cji - 291-91, pogotowie ka.naliza.cyjnc - 400-65, pzowc _ 992, do &odz.. 21, tel. 22-29.
~A~A CPN - czynna cocieplne -993,ener&etyczne- 991
INFORMACJA PKP- teJ. 299- dzicnrue w godz. 7-19.
INFORMACJA PIS -teł . 26776.
R.ADio-TAXI- teJ. 91-91,3176-76.
POMOC DROGOWA -Id. 911;
ul W~ coclziennic w

... Retono-w l.Jpelw, pod n8dzorwn Prolwmury Woiew6dzkiei w
konywenie czynnc*:ł .ruibowJch ~om ...u.

GRóJEc

DNOoCeo.... .....,.R.p..
..._.- .Ostatni dzwonek•- pol.,

tawy

so.

__
-------

Sprawa
o wieczność
Od......,. _...................
_ _ _...____
lliybn>nl-dopo-

298-JI,cz.ynnycałądo~

ł;yde

Sebupna

..,...._teraz

2)JU:itytuł aosi powłdt łzrula

JOSZUJ Słagcra, która uku:ala się w
serii ,.NitJpłęka.iejsze roawase",
pabU.kowaaej JaU wydan.ktwo
,.Grałlłd"'l

3)

PoUJ

auwę

wydanktwa,

Ił~ koabrAt z 2S
ale111aia: I)J6uJKowałski,2)Ma
rił)'ll Moaroe. 3) PPWX.
Nqrody ")''osowali: Aallnej Surowlec
(Kielce, ul. Toporowskiego),
Krystyu Ubęclt (Kielce, ul Zagórska), Mqdale:u Witkowska
(Kielce, ul. żeromskicgo).
Poodbiórna.gródprosimyzgła

szać si~ w redakcji .,Słowa Ludu•,
Kielce, ul. Targowa 18, vp., pokój
działu sportowego.

KUPON KONKURSU KSIĄ.tKOWEGO

11 ----··-···-······--·····---··-······-·····
ll ---···-······..-·3) ---·-·
lmiQ i nazwisto: ---·--.............- ....... _."'"'""--·-·-.......
Adres: ~...............
............. -~-·-·- .... ----··---·-··.. ---- -·"-·-·-·-·--..·---·---------·...- .......... _..........- ....... Telefon: ...... _.... _
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Babie lato

Jedlnia-Letnisko

Kładka

Wrzesień. to miesiąd podorywek, siania ozimin- tyta. i pszenicy, zbieraniaokopowych oraz owoców . • Zagon tamgdzie new l1yl rozpoa(ty,pokrywano słomą, Uby nie tylko w zlamo, ale l w slomt przyszłoroczny plon był obfity. Pobożnit:Jsl, ze :słomy tej, na poaqtlcu zagonu Jerzyt układali, pn;ycisk4iqc go w poirodlcu luJmieniem~- zauwatał zawsze dociet1iwy Z. Gloger. ~Gdy w iwitty Idzi pogoda, wielka dla sit:Jby wygoda•.
Gospodarska przestroga znałazła swoje miejsce w staropolskim przysłowiu: .Gdy o Mat~ Boskltd bywa siano, to ani póŹIIo, ani m rano".
W innym przysłowiu słyszymy: ~Gdy nadt:Jdzie wrusień, wfdniak ma. pdną :stodolt l klesuń ".
Z dniem Matki Bosltiej Siewnej

kończenia

siewów oraz wielu in-

bociany, a turkawki nikły w czasie

wić sit

my.ili:stwem gospodtmowr.

=~~!::~%:~=~ ~:h~~~~lniMc;J.~~ lt~ :~:~~v;:=~:.c~: ~=~~~!~~~;,';:;
nez terminem siewu. W zale.tności od lokalnych warunków (gJeby
lekkic lub ci~ltie) miały o ne odmiennycbarakter. Nąjczęściej stary zwyczaj nakazywał w tym dniu
zaczynaćsiewzbota,akootretnie

.tyta. Dopieropotem oalet.ałosiać
pszenicę:: •... apoBogarodziqwdml/slt do pszenicy~ Wierzono na
wsi, te: .Siew na Matlą Boską
Siewną oziminkf da przedziwną".
Ozień. św. Michała (29 wndnia),
był zwy~wym terminem za.

:sial d jut w:szystko". Z pogody, jaka była owego dnia, wyciągano
wnioski co do urodzaju następnego roku. Mówiono na wsi: ...loleJ
Micha/ taka wiosna", lub .Słyszysz
gnmot w dzień Michała, będzie
plon obfity, Bogu chwata•.
Wnesień. to tatle m.iesi4c odlotu ptaków, mawiano:
..Pannaslpodzi-jaskólka odchodzi•.
Odlatywały przed siewami,

wieniły si~ liście.

melankoliq, cun~m l do ws:zelPogodny dzień. Narodzenia
kiego rycrntwa sposobnym czyni".
Panny Siewnej zapowiadał czterGospodarski wrzesień był tcdzieści ciepłych, słonecznych dni
malem dla wielu poetów. U Wmjesiennych. W tym czasie ustalała · cenlego Pola ,.Na jesieni*- czyt.asi~ owa pi~kna, hlkutygodniowa
my:
polska złota jesie6, Jr:oócząc si~
.Coraz. ciszej- Wrzesień!- Wm:sidl!
babim lalem.
Słońce rzuca bl&sJr: z ulr:osa.,
K. Haurw swojej siedemnastol dz:idl bótszy, cbłodnlrosawiecznej ,.Ekonomice ziemiań.Haij(sień-po(sbjesie:t.•

zbierąiącsi~wsejm.ikowestada-

dankich,niezawadzlczasemzaba-

skietzalecałwewndniu:.Popra-

OlCh. trudach l

dr STEFAN ROSIŃSI1

kłopotach gos~

nadtorami
W Jedlni-Letnisk:u kończy
si~ prace przy budowie kładki
dla pieszych nad torami. Pieni4d-Ze (ok. J mld zł) dał
Urząd Gminy. Wschodnia
Dyrekcja Kolei Paflstwowych
w Lublinie pnekazała nieod·
płatnie dokumentack oraz
u:tyczyłasprzetu budowlanogo. Pierwsze wejłcie na kład
k~ pnewidziano w listopadzie br.
(woj)

Gubalka

Pozwolenie

na komórkę
Pracownicy Referatu ds.
Nadzoru Budowlanego utwierdzili w l półroczu br. 31
pozwoleń oa budow~. ,.Na

Przysucha

budo~·jesttotroch~gómo

lotnie powiedtiane, bowiem
po~ ~ej niewielkie obiekty np. garaże, kom6rti, ogrodzenia. Zbudowano tylko jeden nowy pawilon handJowy.
Przez cały rok 1991 wydano 34 pozwolenia.

Po rynnie do tancerki
ClterytrpGie u-1 . . . ~
~ Szbly
Tah ....,_. o.et". Jednak ,.wakacyjny" był on tylł.o z nazwy. IniQatorey przcdsit:wzi~ Malprzm z...
_ . . i a.hrt J~ (para
z ,.Ab.ntu, zarówno młodszym, jak i
starszym podopioc:mym ,.dali popalić·. Treoin&i odb}'1't'ały sit: 3 razy
dziennie, f~ szlifowanoczasami
do północy. Dotyczyło to stCZel6lnie
członkówzespołu ,.Fakt•, dzim,iące-.
10 w ramach szkoły.
Otpniz.atorom na,iwi~ proble-

at 112 t.oenJ' l

mów sprawiały wizyty mlejscowycb
młodzieńców. Aby podziwiać ~i

utwaterowaniradomianie,opukil.rwoje,.trólestwo"ipojecbałnaurlop.Nie

oby!Osi{: wit:e bez interwencii policji.

Obóz :takoóczył sit: pobzem tanecznym dla rodziców uczestniłów
i przyjaci61: szkoły.
M.ieszkańcyRadomiab\:d4mo&lioce

zgrupowania

nić zdobyte w Przysusze umiej(ltnoki
na Mistnosl:wacb Połsti Radom -92.
Zesp6ł _Fakt" wystvli tam z pokazem. Zaproszenie do W}'ltiWÓWOll'Zl'·
mali od szefa .Akantu• .bdnl;p t.k-*łep, który jest wspOłorpniu.

Koszty i zyski

Szkoła życia

torem turnieju.
Uczestnicy ,.trenillJOWCIO• maratonu w Przysw;u cbcleliby podz.it:ko-

wspin~ si~

w~zapomociopiett:Jota.c::kPotłto-

po rynnacb.SpraWQ tomplikował fakt,
te kierownik internatu, w którym byU

~~~.::>

ftgUry tancerek potmili

STRONA 9

Jak poinformowt..la 1tas KRYS1YNA DZIER.ŻANOWS IA- karatorHl wychowmła, w tym roku s:zkol.aym poleps:Q' się macmle baza

wiaty

ktblo- w ndolll!lldm szkobalctwie spec;lahlym.

19 września w Jurkach k. Grój-

ca otworzony zostanie wzorcowy
ośrodek, w którym zapewni st~
miejsce 120 nicpełnosprawnym
dzieciom. Na potne by nowej placówki zaadaptowano pałac, stanowiący własność

skarbu

państwa.

Warunki, jak zapewnia kurator
Dzierżanowska., będ4 tu idealne.
Podopieczni zajmą 2-, 3-osobowe pokoje. Do ich dyspozycji oddana zostanie równie! duta sala
gimnastyczna, w której prowadzone będą ząjęcia rehabilitacyjne.
Miejsce zoąjdą tu przede wszystkim dzieci z likwidowanego
ośrodka w Policznej. Choć niektórzy rodzice, chcąc mieć je bli.tej
siebie, przenieśli swoje pociechy
do Opactwa. ..Tneba ludzi przekonać do Jurek* - twierdzi K..
Dzierżanows.k:a.

Na z,djęda:jedu z aczestDJk6woUmpiady, Jacek Iozlowskl. który YJjedzle w póbierniku do Barcelony 11.1. międzynarodowe lgnysb dla
nłepełnospnnycll.
Fol W. Matlok

Kolejna pozytywna dla szkolnictwa specjalnego zmiana, to wy-

To nie było przegranych. Zwycięzc~~ bylbi.dy, kto
na bieżnię. Jedynym przeciwnikiem była
choroba, lrtóna ich dotknęła...

We wsolsk:im. Domu Pornocy
Społecznej przebywa 42 pacjentów,
którycheboroba pozbawiła normaloego tycia. Cierpi4 na niedorozwój
umysłowy i pokrewne choroby.
Udowodnili jednak, te q zdolni do
wielu wysiłtów, na pozór dla nich
niemo!liwycb. Ot.azj4 do tego była
Olimpiada Dzieci NiepcłnOJI)raw
nycb zorganizowana przez 30 opie-kunów pod kierownictwem Hele.,.l:wlede6.
l września nic;pełoosprawoi (tat-

te z Nowego Miasta i Wierzbicy)
stan~li na olimpijskim starcie. TCJO
dnia udowodnili, te bt.dy czJowiek
marówneszansenanonnalnetyde.,
nawet ten ograniczony kalectwem.

Tu nie byto przegranycb. Z wyci~
był Wdy, kto wyszedł na bietnię:.
Jedynym przeciwnitiem była choroba, która ichdotkn~a. Niebyło podczas tych igzyst. piękniejszego widoku ponad ldmiechni~te twane,
klaszcqcer~iustakrzyczące

,.bnwo".

(emc:e)

Wmozamiast
piskląt
Zakład Wyl~gu Drobiu w
Kozienicach został :tlitwi.dowany. Nowy właściciel- osoba prywatna - zamierza produkować i rozlewać tutąj wina oraz wody mineralne.

(woj)

Kronika policyjna

wyszedł

Olimpiada za uśmiech

dziertawienie in tematu PRO przy
uL Kolejowej w Radomiu i oddanie go w u;tytkowanic dzieciom
specjalnej troski. Wreszcie~
mieszkać w 3-, +-osobowych polrojach, a nieJak na ul.żeromskic
go, po hlłandcie osób; ~ td
mogli korzystać z 2 świetlic. W
piwnicach internatu znsjdliją si~
natomiast warsztaty Zespołu
Sz.t.ół Pnemysłu Spotywczego.
Jego uczniowie, w ramach prał
tyk, będą pnygotowywć swoim
kolegom z internatu posiłki. K.
Dziertanowsł.:a ma nadziej~ te
prowadzone od kilku miesioc,y
negocjacje z PBO zakoltezą si~
sukcesem ijeszcze w tym roku kuratorium kupi obiekt na własność.
Jest na to pozwolenie MEN.
Natomiast tułająca si~ dotąd
SzkołaŻycia będzie wreszcie miała siedz.ibę w byłym internacie
przy u~ żeromskiego.
(eu)

W ~jestrze działalności
gospodarczej widnieje prawie
100 podmiolbw. A1. 30 osób
prowadzi na lerenie gminy
sklepy (w samej Wieniawie
mieszka tylko ok. 850 osób).
W nemiośle dominuje stolarta budowlana. Nieklbrzy z
micszk.aóców gminy świad
czą usługi transportowe. Nąi
czę:ściej z d.ziałaJności gospodarczej rezygnują osoby, któ~~mowały się: handlem obwoźnym. Dowodem są nicwielkie obroty, wysokie opła
ty i składki. Zyski zalem były
oicwietk.ie.
(aon)

• Na

deiUle samoc:llodowej w

SloiDCZ)'IIIe do Mariana

G. po-

deszło 6 nieznajomych. Jeden z
nich przystawił mę:żczyfnie do
bnucha pistolet i za:tądał saszetki.

Marian G. mial w saszetce 100 tys.
lO marek, dokumenty i kluczy-

zł,

ki od samochodu. Sprawcy zbiegli, zabierając sas:zetk.~. OdnaJeziooo ją na ten: nie giełdy wraz z dokumentami, ale bez pieniędzy.
• Włamano się do mies:z:bnb w
RadomJa. Wracający do domu
właściciel dostnegł otwarte okno
i drzwi balkonowe. Gdy si~ zbJj.tył, z mies:zk.ania wyskoczyło

m~:tczyzn. Poszkodowany, goniąc sprawców u.tył pistoletu gazowego. Z kolei włamywacze
strzclaJj w kierunku właściciela
mieszkania. Sprawcy skradli z
mieszkania pistolet gazowy naJe:tący do :tony poszkodowanego
oraz piło ty od telewizora i magnetowidu. W pobli.tu budyoku odnaleziono - wyniesione pncz
sprawców z mieszk.ania - magnetowid i telewizor .sony".
• Włl.muo się do pomlesuze6
lłllmlllistraeyjaydl l.Ubd6w Społ,ywczych w RadomJu.. Nieznani
sprawcy, utywll,j.ąc metalowej

2
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drabiny, weszli na dach hali produkcyjnej, • polem- do pomies:zczeil administracyjnych. Po wyła
maniu drzwi dostali si~ do pokoju
ltasowego ~eocji PKO. W momencie wywat.ania drzwi do kuy
uruchomiony
zosta1
alarm.
Sprawcy zbiegli, nic dokooujęc
kn<Wcży.

• Na Pddzle amodilodowej "
Słomc:ąnle na tzw. przewalaną
został
OSlubny mieszkaniec
Warszawy. OtnymaJ 1 mln 820
tys. zl zamiast - u.zaodnjonej i
wstę:pn.ie pTUliczooej - kwoty 42
mln 754 tyS.

u.

(.....)
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~ .......... lłlndlu Dpilem i llllllilllmllblowllnymi

"Węglobud"

Klek:o.~14

w Radomiu, ul. Lubelska 51

OWo)e:

uprzajmie informuje P.T. Klientów
o zmianie numeru telefonu
do sklepu instalacyjno-sanilamego
przy ul. Czystej 7

D 20 llnlkcyjllydl
wzonlw

z nr 441-15 na nr 634-115.

D plyty plliDlowe

D plytylom!Do""""
w «ale od 79.000

w-·

Jednoczetnie informujemy, że
sklepie
znajdują sit w cląglej sprzedaży
artykuły instalacyjno-sanitarne
po atrakcyjnych cenach.

-onz zwylde.

Mo-OIIy-.
docl!<ltfl!l1
awyllilr.

"'''''

~
"EFEKT"
ogłasza

zapisy

na luny Jtzylrów:

- angielskiego
- niemieckiego

-francuakiego
- wiolikiego
ZAPRASZAMY
ODS DO 17

,.l'lmkl Sprzedaf;y"

---_,_

llf%Y RSM .AnDaWrY" K.ielceu.J.Urzqclruczsl().
td. Sll-01,519-29

OFERWE PO CENAUJ
ICONKURENCYJNYUJ,

-zaRyty ZP .wt.oct.AWEK'" I.DRAGOLAHD"
• ceMCh fabryc:znych
- ertykuty piłmienne 1biurowe

-OKNA

-..........

- OSCIE1:NICE
-PAPĘ
-PŁYTKI

_ _ _ ...lolliODAT(Aus<rlo)

-

PCW

CEGLĘ BIAŁĄ {l

NF, 3 NFD)

- wYKł.A.DlJNĘ.PCW
-USZCZELNIACZE

OFERTA SPECJALNA:
- . .- . , ........ c1o ".~,...
l
- pepier genłoWy 45 gfm kw. (łmpor1)
KIELCE. teł. 531-18, fax: 321-508
_ . , _ .............. 46.
z.preazamyw godzlneeh od S do 16,1C:lboU od a do 14!

"'o..-

(MAKROPLEX, SIUKON.
ACIIYUC)
-ŚRODKI IMPR.EONUJĄCI!

...........

1001/1

POOWOZIA SAMOCHODOWE
-DRZWI
-WAPNO
-CEMENT
-LI!PIIt

U(--PAUYSM\JUYJlrlłB

KOI'IFOI{T Cmnputer S,Stema Klt.b, ul S?wa#go 16
J>W,camy:

SPRZllDAŻ

25-019Kiolco,ulKo.-Sa,
tel.61-ł9-11, fax 61-82-10

----,____ -

-Cenlnle~-·
~. AT&T ....,.._.., APX-211 oru.lnnych NnO-

_._......

.................................
_ _ _ _ _.........
_

~
-~łllllrWł

DEIAIJCZNA. I I HURTOWA.

Wyotsn:zy do

1188

zadmnńć

61-36-65

~g~~o~g~goo~~~~oooooo

TERIKO sp. z o.o.

"

"

~ zaprua hrtowalll6w, dttalllt6w oru kłle•"• ladywklulayck a
~ u .",.,ru:dd bąortowutp obawll. (kllbdzlesl~J wzorOw,
0
liLia. SALAMANDER po -.JallsQ'da ctnacb •~•)
~ lo hartowal ,.,., ... łhake-Bosab 9 -

.,_.._bo!PnqiJolaaTecUJ<u,rc>

"

g~ (OJr6czsoWł)

MI lio 15.30.
GWARANIWEMY UDANE ZAIUPY.

NOIIltN -

lit \K -

·=-·-·-=K.ie~td..)l-ll-16

Mulif'OIIu Upc:owep 4la

Skład reklam:

12tJS

•

"

.

--poj.

llmiUłlliłro-)I..GOOJł/lluRD

~

liany TRIBilST:
~ <st<tpnt, ~ (pow!Wne
m8.tmalaml ogot>odpomym\), dn1.e IJOoci wzoró«
. Fotele l la7.esla obrotmre z amori:yrBIJ>rem gawooym:
~ imztalt, ~ilvlocystyke. tsplcerld,
C%S1'j jot od 670 cys.

. Meble

ParbiCJłliu-26.50011/1

..5UPRIMEJ! .~

--.T-.
---·-

.... 1,6 .. - - )
...... _
..... 1,6 ..
(.wo-) :t at1rlntrxzcm.

Terpeot}'!'la- 11..500 złlbu1db

~=
Przy załupie za powyt<;
lO mlo zltruapor1 patis.
Czynne c:odziennic

od8dol6,
., IOboly od 8 do

-~ .......... p a U r u - - 1 -

13

l..llpr-.my!",".

o-rantujemy kr6tkJe '-"*ty rMIIz8c:ji D~
ONZ pełny . . . . . .....,..,cyjny l pogwrMfllnc:yjny.

. -·-czujok-

~my koncMit . ., •utoryacif ,.CHOIIU
ne rnontei u~ entywtii~Nniowych oraz u.,....m.n•
c.ntr.lnego~OohronJ'A•Iflal

l

MI

~codzlennle

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

od 7.30 do 15.30.

,.Exbud 13" Biuro Reklam "8łowa Ludu". tcl. 448-58,1Gelc:e, ul. Tqowa 18.

-"""'·-.............
HURTOWNIA "MMDI:r

-

.......... --~
JOdc:e.IIL~lt

--···letl-16,
IM. l- 13.

,.,.,,

_.._,.,
1111. 61-lWI

UMr1t

Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych ot!loszeń.

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

• Na ipJ:)osbcll .U..U*idl 1J
Baredollle datbnota Wioell ale •-

-

Trzy zwycięstwa .... ..,............,.,_
.....,.upS.-......1
.................
.~
wToruniu ..-.w
.................
w llałe

labę

pot...U 0111

3:1

(1.:16,15:3, 15:11 ,15: li). Wspotbaluo~loblęUSAzwydęf;r

ty
T-*1

~ zAutomobilklubuMonticso.

~.tt6ry z4obyłcA&berwK.Iek

N• mecie uledwie o l sell:uody leptZJ

W klulo A-1

trłumfow.t

25 punktów i zdeeydoWanic wyprzecWI

byłkielcunin,wtc~l5

Mub~z Automobil

punktów do tlas)'fiUcji drutynowcj.

klubuWielkopobkiqocnz W..._.

N•p~pozyq:iwtejkJ.uieu~

ra~ ZiqoJameiOklU·

-.tli' kolep klubowy Podmdlr. Gne.-z"-'-. •dziewi4tybytT-Je-

--

bu.~uuzzawodnit,aatti.IMcywtej
nie ukoftaył

kJaie, Dut.u

8trtiJk

,..._ zAutomobilklububoiolllfkjqo.
IDQ)' tx:lceti kierowe&, Mdl8ł Cłl nie

RbwnicdobrulpigłsitwtlaieE-l

PoMdt.o " t1asłe CH-l n.a ósmym
mkjlcummzJ~ T"*-8edeJ

polu......,l.et.iabl.....,._

~ (~RzemleillnitWu

(AK).
Wyniki te

-wo).

przed5uwkiele ~Kie

o

3:1 (9:15, 15:10, 15:6,

• NI torze lyaWal kolo JCJisaa-

--Z różnych aren

DtaiMup w RPA r-.upuo ~

łwłata 1J k!asadlllS, 2SO l

sprawiły,

te

zespołowo

kdłqe ~u pietwJq ~

zdobf·

skisi~

Włoch

"-

zwyci~

..W.U.~ onz a

niowoafryń.skim

-'dWb - 6S punktów.

pan, Jorge ManiDCL

~
na polud-

torze został Hisz•

a.w.

pnez a..lę
(USA) 6:4, 3:6, 6:4, Steft ~ od·
prawiła N. Dalii-. (Finlandia)
6:4,6:2,aftnalint.aip'zylt.w Ban:elonic., Histpanb .v-tu s-ct.n:VIarie zwyci~ N. s--u.
(Japonia} 6:1,6:3.

--alę

Jato plerw.ze do
zakwalifikowWy ti~ :

ćlriettftnałów

Gallńda

s.-

..... 1 MMic8 Seles. Urochiwa
Arscntynka pokooala s.lrUe Altf d - (BeiJia)6:1,6:3,aJUJC)elowianka Amerytank~ Git:l FenaMz 6:1, 6:2.
W turni~u ..OOw za niespodrlank~ Dalety

u.zrut panią; rozsta-

wiooqo znr SCborwuac.r.. mt-.nc:.z:~W.._

. . . ze Wsp6Jnocr Niepod.lc:pycb
Państw 4:6, 0:6.3:6. W tne.Q~ rundzie r .... ...._., który wczśnie;i
wyeliminowałweterana kortów,._

W innych spotbniKb turnieju
pal\ rozstaWiona z numerem IS btata. AWejnn z Bułprii ~
pokonana

Medale
weteranów

l.alttbale...,.,.

1:5,6:4. Pora::tka typowanej do ko6·
CC)'WeAO sukcesu Atnerykanki b)'b
drusim, po ~ Maniny
Navratilowej, wicłtim az.otiem dla
gospodan)'. Kanadyjka arała bez respektu dla mocnego serwisu Capriani
prułamu.i.-:so sześciokrotnie. Obie

Gn.ipl, a

"'*"7SpunłtbwiwyprzedzAW; "-t.

w .-.q.

dY,j~ NridęHr,któratw)'cl~a

tenisistkispotkałysi~wUSOpenpo
raztneci,a271ctnia Hyniadydcąd
nie~z.Amerytanqn.awet tc

prueotant Autocnobilklubu KieleckMI-

(IlU)

rzędu

Faworytka JOIPI)dany .INIIil«
~ ZOllała wyeliminowana
pru:z urodzorl4 w K.ambodty K.ana-

WaJHa.t.J, aGrandPmRPA
wygrał jego rodak Jobn Kocinsti.
W klasie I25ccmpotytuł mistrzow.

J;WfCię;stwollOC:ZJii•kluicE-linny~

ao. ........,......._ z..,._

soo cca.

...................... ....._.
Wklasle500eca tJud ru:z

uko6czytwyłc:ip.

~Ge~Wa,tównie:t~
l5 punktów i~" potOMnym

Natomiut batdz.o udę;l4 walkę;

Holudlę

15:.4).

letnieao .._J~C........ po

tooal inneJoAmeryta.ninl, a...ca

.w... 2:6,6:4, 6:3. 6:4.

Winnycłlpojedynbcbpdynu

t~ rezulwy: Jba c.-icr
(USA) - C. PWI• (FrmQa) 7:6,
6,4,Jo6, 6,3, .,._...._(USA)

- A.. IIMUd (Pranc;ia) 6:3,6:3, 6:1,
Pd~t s-,.. (USA)- T. MMtbl
(USA) 7:6. 2:6. 4:6, 7:5, 6:4.

-~-cma..~-.,.IIIka
...............

. . . . qUWd. Kielc: l Ke6atidl.
Zawody I'OZif)'W'UIC były .. IUUpc.b ub-nqo de:l:zczu, przy pnenilliwym n:tn.e.

wmiiUmltwacb W')'ltar-

tował•cat• ~ c::zoł6wta.. Honorowymi plllćmi byli makornid OD&i'
kolatu~._......ILtdl

....._.._ z-octnicy mieli do potonmil~tfallt

Pruldltawiciele nuzqo felioou nakt.cli do ~c:pSzym wtJ6d doboro,.ąlta'lfti.

PWrPJ*-ziCoiUtic:bw~

rii 60-65 lat wywalceyt tytuł wicemittnoWiti. WjJ6d n.tJRarazydi zawodnitów(powytej6Siat)druJiemiejtoe
~Z..........., Niewielep

·w ~t=~~~49WJłci&u

Dootob.Pobti,b6rywlli~z:ato6c:Qtlił
wN,.;eiaC~,t:etiek:zuill......_

rzejwypldłwtateaorii4G-451at.._.

....,~·t.r..u.Jm...Baclulbdt,D

1Jl ....... kt6ry~tn.ec:l41o

~-~~~Tioblł-

~Wtedaamejkluiedobrzepojo

___

chili tatte dwiJ zawodnicy z Koó·
1kicb Odedi l.lJtMill, ~n;y uplaIOwali li~ odpowiednio oa uimJm i
~ miejiCU. Do udaoycb Zlllcq
nójllartllk2ctielc:zanlellltti.U.cr•
pupiewiekowej51-55 lU. u.-.
~był JZÓilY, S.l"'enJ'Wd
d.ziewl4tJ, a .Maf~ jcdenuty.
Siódmy w~ tlaic (56-110} ZOllał

......_

AlllllifPI;e-.,...ll:lyti ........ ti61ZJ•finM
potcx.lilłiap.mf. .....,. ukJi WllOiiCJ
Wleltopolstili6dlDellliejlc:e.

ZknQ.u

..........

rówoiol: rwl ktka.tlod.
Z..-.odnitbdom1Ua, ZWp6cwJa........ upluowltłJivn.adobrym,
a..unutym młą.eu z ruultltem

triumfował AMrzcj w.......
(Stdla).
Dostonale zaprezentowały Ji~
W::te panie. Wśródjuniorek pierw·
sze mi~sce z.tJoł• o.r.ta :r..,.ta. a
juniorki młodsze : Aaa ......- l

1 .07,ll,natomiatn:pn:u:n~.......,

~z.--...

l)"'srebroi bf'4L
W Lublinie równ.iet triwnfow:ali
zawodnicy z województwa kielec-

..,prudlftOdataawTUI!OftuSobJłl)'tllł
lliamtn;a~. W,..alc;Qła.l4puat;·
16.-i~Jaoltt... ~-U

(Ja)

..._....~ .

.......... i . . . . . C...... IWt.Owali

MutloKlck:e, ........ ~ był
~tnarr z czaaem UJIJ.l5 wtród
pn..te JW biepcey z e~~eao tnJu.

aialówaatutla.lolistrmmPollł:II:OII.IIrqn

~~

wtJ6d

W~dlwar-c:adr~MI

~-ldrydl

'W lielooli06r=odb7ł~fllllłowyłllr

ma.~Pulalii T-~

IM.

........_. .......

łlili~~Pold:i•

zawodników {do 35 lat) . . . . . . Lebóry u. zwykłym roweru WJ·
walczył R6dme miejsce. t.old: • klalyfiUQi open mi.t Ósmy CD11 ZI.OOÓW.

Dobrze

wypadł

*l'ockzll fOZIIYWIIIJdl•l'oaulu.XJU

mistnoltwEuroprjooiof6..-..-JiW61!oc . . .

Biegali
w Brzeszczach

W Zamokiu ze wqłf(lu na llu6DC wanmti atmolf'ccycme (lil.DJ
wiatr i deszcz), roz.ecrano tylto po
jednej tOiltureoQi. Panie Jtndały z
odlcctoki 70 m. ptDOWie- 90 m.
Nl,j~aeoac:M byb WJIWl& w
tateaorii open zawodni ta Stelli Se-....._...._W tilnieobsadz.onycb zawodach potooal: oo. WSZ}'Sl·
kicb rywali, włJ6d ttórycb mt,łdo
wał si~ mif(lzy innymi ołimpijczyt
...... Kwłedesl - brłr zawodnit
ticiectiqoklubu.
w tatCJOri_i juniorów młoda;zycb

.WJSI,nela-

pb. l lobatalllwiflł(ApllorTot'lł)·l2pb.

·w ~mecmpiłt!IIODliblbkll
~ "_... pltl:lfli:tzNicox:lmi

1:4(0:1).

Finał

GrandPrix

---tu.-.

Ko6CI)' dę ,.woli an.o•l~tkbatldJcny. Byt . .

W anormalnych warunkach od·
Grand Pril: w Słups-
ku. PadiJ4CJ deszcz., prunit.liwy
wi•tr, ternpentura " jp'I.D.ic:acb 10
ltOprli nie sprujiły Oliuaniu dobtycb
rezu llltów. Pomimo tych przeciwOOLtci nasze leU:o.tletki udanle upn:zcntowały ~~~ oa zawodach Grand

w

ZAifł• drut)nowo P'llte mlef«;e. •
~ Stanlatław PrrybyiWd

~

b)'l

Prix. Podwójoamedalistklmłodzie
tOW)"ChMistnostwPobtiz.ubiqto.
JOI)'IOdnia ~ .......
atartowała w biegu na 800 metrów.
Podopieczna treDCra Mariusza
Brzozowicza u.iota pi4te mi~sce z

cz.ucm2.11,56. W}'ll'ałazawodnicz..

ałddmy.

W lrlonachlum (1g72)

tNp61Poł81db)'I6MJy, alndywłduaJ

.....-ue.-.,

rtle Ryaurd Wadi tn)nuty. Na t)d'r
Vł/41 doale po cztanch »-

lgrr(8kKh .Janusz Peclak

pieto 21

łOkatł,

tacłl. wMontrealu, b)'I/UtmlstnamoflmpJjaldm. Na przełomie lal Medem-

dzie&J4t)drl~"..

ta Budowlanych Czesiochowa Mai·

....... lt)'. . (2.04,05).
JCSlCZCicpiej nitJamrózwypadła

Jej klubowa koletanta 1. . . . ..._
Jej. Trenowaoa przez ł...Cizb. Krakowiaka Rotej w bieau na 400 m
przez płotki uzysbl:a czwarty czas

(63.60). Ten wynik, zwUywszy

Stafostin

PoMcy ~w plfdobolu
po lU p/etwflzy"" lptryMach ~
p(JMJcłtwAmal8n1amle wiOilu 111281

b

ld..cts zuotowałJ uswol. kollcie

bywał si~ finał

~. AłłAM (Machy~,

Wfwdy12młeJ«;e~/iap/IMt
łlrt)Mrli. Zenon ltWyslto.
ro1w
1D60,1N11grzyskachwlłz)mle,~

,.a

41akkkc::kk:łl uw...lk••- MNale Mistrzostw Pollki ~ ki• uJ·
kit~XJ• tlowH~t& ~Y

(ZSRill.--.

11.11

~ nalety tmlać: za całkiem
niezJr. Pierwsza w tym bieau Słif
,...._ (Budowlani Częstochowa)
miała 60.56, a normalnic pokon\ije
ten dystans w granicach 58 sekund.
IwonaRotej ze swoim W)'llikiem była
~lepsqjuniorq. tym biqu. (fil)

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

___

bb)'lanajs//nJ$UINIIwfecleWplfdoboju~: Peclakob01r

/NZ-

..,.walc:z)ł
czactwatyrWymlłtrDiwfala 11gn1

ollmpiJMiego zJoG

1881), a drui)'INI trzyrazy b)~• "._

1081). r.raz do I)'Ch hdycl ,.....,.._ Madluc ~ rnlWz 4Włll l
mfltrzolkrtpllalrl. alall1a raaua zJOłlł
drut)fta z s.c:.lony.
trzemlwiafłt(10n. 107S.

.,..

~mołeptOfJrWTJ".""..,,..,
przeładowany. •
~ t

łoby~""~~
zant)C;ln4wl~

TADEI.I:U~
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* ŚCieki do neki * Śmieci do lasu

Przemysł
Na oczyszcz.al.ni -

budowanęl

od ponad 20 lat - pnyspiesza sit:
roboty. Miasto wzi~o kredyt z Na-

rodoweao Funduszu Ochrony

Środowiska(lO mld zł), z budtetu
wydzieliło na ten cel 9 mld. Wydział Ochrony Środowiska UW
dolotył 6 mld. w przyszłym rotu

ma

Więcej ludzi
-więcej

-·--)<4-

....,._._...,._
CHtnlę

gotowa

czę:śf

biologiczna

działa).

W tym samym cz.asie prywatni garbane zrzeszeni współce
,.Aquapu.r- planują przekazać do
utytku

podoczyszczalni~.

Budo-

w~ta.q. wspólnie ze wspo~

telefonów

....

być

oc:zyszcz.atnj (mechaniczna jut

tde:r..lc:ralt ..

bez wysypiska

Olutej zapewne przyjdzie poczekać na rozwiązanie problemu
odpadów. Choć i w tym Wresic
~d Miasta podejmuje pewne
działania.

Na jego wniosek opra-

cowano projekt zarządzenia. oblisu.ipgo wszystkich właścicieli
po~i, do podpisania umów na
wywóz śmieci, z finnami oczyszczaoiamiasta(teraz tylko co trzeci
zawutją dobrowolnie). Niestety,
radcy prawni sprzeciwilj' si~ takiemu rozwi4unju i proponuj.t
karanie winnych

przyłapanych

na

samodzielnie (roz- śmieceniu w lasach. K.aJy jednał
mowy w tej sprawie trwW, za- 511lak niskie, te tylko niclicznych
mierza
podjąć
garbamia . zniccb~ do zaniechania napnnycb praktyk.
państwowa na Gol~biowie.
spółq bądt

Sprawą

n.ąjbardziej

dratliw4

jest stładoWllllic odpadów prze-.
mystowych. Obcenic nie ma bowiem odpowiedniego wysypiska.
.Radoskór" i .Łucznik• wywotą
resztki poprodukcyjne na własne,
prowizoryczne
składowiska.
Gdzie pozbywąją !i~ śmieci inne
fumy'l
J eny Fnpek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska l Roi·
nictwa UM powiedział, it Zaf"Z4d
Miasta ogłosił konkun oa budow~
przemysłowego

.,śmietnika•,

Wpłynęło

blisto 30 ofert. Rozst.
konkursu nastąpi jesz·
cze w tym tygodniu.
(woj)
rzygn.i~e

-·G"I.,A"-teldoawnra.~c:as~t.

hjt!UCM 2 ł3'slecJ ..-mSwltyla
~d.la .........wMa-

WUJda w

ł;Ja

c:asle Wok6w.

•Wyjaz.ddowarszawsk.iegoTeatru Wielkiego na przedstawienie
pL.Grek Zodta". Zapisy przyjmowane są w Domu Kultury . Obozisko'" w godz. 9 - 15. Wyjazd do
Warszawy jutro (9.IX. br.).
• Udział w ,. Wiejskim weselu",

Osle<lle)eQUolę-..

W radomskim Zakładzie T cle-.
komunikacji powiedziano nam,
1e w przyszłości oa pewno zaist·
nieje konieczno6ć wybudowania
nowej cenlrl..li lub rozbudowy jut
istniejącej. Ale na razie nie ma ta·
kich planów. Wszystko rozbija się
o brak funduszy. Za.k.ład Telekomunikacji uznał, te dla finny fi.
nansowo korzystniejszym rozwi4·
z.aniem ~dzie zwi~kszenie liczby
przyszlych abonentów na Połud
niu.lm więcej blokówzosl.l.niez.asiedlonycłt, tym wi~ksze prawdopodobieilstwo. te koszty inwestycji zwróą si~ szybciej. (D.lb)

które organizuje Muzeum Wsi
Radomskiej, z pomocązespołu ludowego z Gałek Rusinowskieb.
Karnety są do nabycia u organiza.
tora, w Muzeum Okręgowym (Ra·
dom, Rynek II) oraz w .t.a:t ru•
do !S września br.
(aon)

11'U11llZeDie.N-,Istanlzgośdlllłeby
Dużym zainteresowaniem cic·
szy się czynna w Muzeum Oluę·
gowym wystawa .Moja mała oj-

czyzna•, zrealizowana z okazji

Światowego ~du Żydów-Wy
chodźców z Radomia. Eksponaty

DomKultury.Obozisto•Oifasza
nabór do z.espoł6w i kół zainteroJOWllń. 14 wrzdnia br. o JOdz. 17
odbędzie li~ inauaurac;ja ~~ koła
tanec:zneao; natomiast 21 września

wypotyczono z kilkunastu muze·
ów polskich. Są to zarówno obi ck·
ty kultu. itooog.rafla oraz doku·
menl)', ukazujące historię 2:ydów
radomskich od czasów oa,idawniejszych po holocaust Ogółem

br.,równietopiz.l7,~si~

plastycy. JnformaQe i zapisy co-

dziennie w aodz.. 9-lS w DK .Obozisko•, teJ. 442...Q7.
(Mn)

Czytam gaz~ l dodrodzr do
wnlo.slol. te nąiwirk.u:ym problemt:m Zor:r.qdu Miasta sq uuady
parkowania w antf'IJm Radomia.
Sprawa ciągnie sięjutparr miesi'"
Q'. a koft.}nt: rozwiqwnia nit: wyda·
}q sir lt:psu od popr:r.t:dnfch. A na
przylei ad w Olsztynie, gdzit. :rpfdzalt.murlop, zaparkowanit.wirodku
m/O.łta p/ad się dwa tysiqa z/ za
godzinę postoju, otrzymu}qc w :amian pokwitowanie. JakaJ tam
mogli obt.}Jć się ba zt'garów parkingowych f skomplfkowatrye/1 za·
sad plattrośd. Czy u nos nit. mott:
być tak :ramol Czy zaw.rze musimy
uczyć :rfę na b/ ędach, a kaida Jprawa musi cukać na rozwiązanie tylt:

""'"'

(tom)

Kadysz
Modlilwa za zmarłych.- Po f,ydowsku - WJSL On dominoni
potlczu ŚWU.t.owep ZJazdu 1.yd6w
-WychodktSwzlbdomla.. Wczasie
okupaejl hitlerowcy wymordowali
prz.edei w Radomiu 33 tysqce 1.yd6w. Podczu Qudu puonlo

Do tańca
i do pędzla

Telefonowali
do nas

(

w

4 salach zgromadzono ponad

400 eksponalbw. Wiele z nich to
rzeczy Wfl(:Z unikatowe. Warto
więc wyb~ się do .,pijarów", by
choć przez chwilę znaleźć się w
świecie:tydowsk.iej kultury i historii. Jest on bowiemcząsl.ką historii
Polski. Ekspozycja czynna do 30
patdriemika br.

Reklarnąj się w "Słowie Ludu "

H w Radomiu poud 50 laL - My
mamy dwie oJCZJZDY - mOwill.
ZapowledDeU, ile teraz bę~
pr:zyjetxl.t.ć.. A jeśli ale on~ to Ich
dziediwnukl.. "Nłt;dyowasnJeza-

pomn.l.my" napisano ~ aa
łtUlSpareade, zostawio•ym aa
cmeawzu.- Pamlętjesa Dlezwyk1e
IW'Gdzie - m6włł

..ma .-uszym

ambasador bnela, Miroa Gordon.
-Nawet nasze księcl et~: lrUba
opowiadać o w,jkbl z zleml eg.ipsldejtUjakbyłmJsaml bnill włlłm
u oWal.
- DoczeUllśm)' się, ieju110o:fna
- powledzlał OWm .liliu:ler.

(bO)

}
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Mod.Utwę

czelny rabin

za mwtych odmawia Menachem Plnchu Joslr.owlcz, naPoiUł..

Po ru kołe.lllJ maJazła słę "dobra dUSZ:I", kt6ra wspomoł2 miodycli - zdolDyU. Polsko-srw-.Jcanb sp6łb
.,Emlr",lwułłuJitc:a lalllOCbodaml., objęła pałroDIII11ad radocnslf.4 ronnad~ tan~ .,Czako".
Nowy sponsor, jut podczas te-goroc%0ych wakacj~ w części sfi.
nansował obóz trenin&owy dla 24
otób w Czec.bo-Słowacji. Powstał
tam nowy układ cboreopafK:Zny,
który .Czako-Emir" zaprezentuje
oa ol,jblifszyc.h Mi!tnostwach
Polsti .Radom 92•. Mirostawowi
Gniad.kowstiemu- szefowi zespołu pomapł w pra.cy Aotr Gall6skl
znany wirodowistu tancerz l tre-ner z Olsztyna. Wiele wskazuje na
to, te fonnacja będzie miała konsultacje. u llaUit u,a.e.e.. wicemis-

tnaświata par zawodowych. Pow~ tet nowe stroje. Materiał z.a.
kupili sami tancerze, ze składek i
honorariów za wy!lępy. Natomiast w zamian z.a reklamę ubB·
nia U!Zyje firma. .Skinland".
Inna pupa taneczna - zesp6l

taiiQ

rewlow~r-estradoweto

"F.d.t•(prowadzony przez Maf&oratę~ i Roberta Jędnej
c:zyb -tancerzy ,.Akantu"1 ale ltę
dzle jut taJat dę po Jllidde. htronat ad tancuzami objęły: Dom
l.a.lbuy ,.IUD..• l Szkoła Podsta-

won u t. Instruktorzy, poza opicą

nad ,.Faktem•, prowadzą
równiet Szkołę Tańca .Auh
Dance•. u~ do niej mogą

ctzjeciod5do 141aLZapisyprowa·
dzone są w Szkole Podstawowej
nr 2 {Ustronie), nr 37 - osiedle
XV-lecia oraz w przedszkolu na
Południu. Szczegółowe informacje motna uzyskać pod numerami

lelefonów: 31-98-95, 425-82.
ANNANOWSKA

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

