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Ulgi dla inwestorów
w strefach bezrobocia
WptOWIIdzenle od 5 IIpeii ułg
pod8tkowych dla Inwestorów

two-

połskk:h l zagr'llnicznych
rzlłC)'Ch nowe mlejaca pracy w
ragłonech azczególnle agroio-

nych bezrobodem zapowiedzi-eł 22 bm. wiceminister pracy l
polllyl<l oocjolnej Mlchol Boni
podelas f'OZI)OCZ9łeł w ~
błeukowle k. Łodzi dwudniowej
konferencii.Rynek pracy w ma-

kroregionie łódzkim".
Boni

przedstawił

załotenta

rządowego

programu walki z
i restrukturyzacji
przemysłu w dzle~lu makroreglonach szczególnie zagrotonych bezrobociem. Przewiduje
on powiązanie polityki gospodarczej rządu z bietącąsytuacją na
bezrobocłem

- J estem niezmienrle WZJ\Iszoay ••. Il ekroć bywałem w Radomiu.

1potybla mnie tu u.wsu Lab tolska
&ośdnnołt l serdecmoit, jaki~ opl-

rynku pracy oraz rozszerzenie
o ferty tworzenia nowych miejsc

pracy poprzez zmianę systemu
podatkowego.
~Mają temu stutyć ulgi Inwestycyj ne w wysokości nawet do
50 pr~. zainwestowanej sumytyle może być odliczone od podatku pod weru'lkiem, że w wyniku inwestycji powstaną nowe
miejsca pracy"- powledzlał Boni.
•

Boni

Na utworzenie nowych m5ejsc pr~~cy potmtbe prucle wszystkim

jednego-plenitdzy. Wt.łchwlll re;onow.blurapracyp~
6todklne pi'8C81ntarwencyjne l roboty publlct:ne. Rqd chciałby •by
tapi«<NfdHwpn:ys2łołciułynaANIIIzacitkonkr.tnychumlerzeil
tłkwłduMcydt bezrobocie.

W przedslawiony:m przez Ministerstwo Pracy projekcie, dofinansowywane 1114ią być letalne Inwestycje (budowa wodociuów,gazocU&g6w, dróg, oczyszczalni ście
ków, tanich mieszkań itp.)
-Radom otrzymał 12.600 mln :d
na prace interwencyjne - powiedział nam Alidad Allto" , kierownik RBPw Radomiu.- Potrzebybyły tak dute, te obecnie, po upływie
p6ł roku, środki na teacel q u wr-c:zerpa.nlu. Pozostały jeszcze pieniądze na roboty publiC%1le.
Ulw-o w SlycUtnrc:u urudwn.i.
prK"e pubUc::me.. Wedłu1 Zdzisława
Mazdn, kierownika RPB, będzie to
nlijbardziej znacząca pomoc dla
osó,b pozostających bez Zll,ięcia.

Aleksander Hall
odpowiada

na pytania .Słowa"

(l'ZYil\i na str4.)

Ambasadorowi kwiaty i miód

Gordoapodouwao~sujwhyty w

sławicielami państwa J.zrael,

Miron Gordon i Ami McbJ,
lsetretarzambasadyltraelaw Pol-

którzy
trzy lata temu w UW Rado mia zło
tyli wizyt~ oficjalną- przypomniał
wojewoda radom5ki, Juum SduDała ona. początek współpracy

sc.e, kończący już swój pobyt w na-

ta. -

szym lnju, przybyli na za proszenie wojewody radOtmkicgo, aby
potegrut si~ z miastem. tt6re podcr.as pobytu w Połsce było im szcze-

r;~K::-~=~~ra~:!!

gólnie bliskie.

-

Jesteście

pierwszymi prud-

naszego miasta z państwem izraelsdomia, w którym

wie,tywy udział.
Za działania na

braliłcie,

pano-

rzecz zbli.tenia

Polski i luaela, wojewoda odznaczył Mirona Gordona i Ami Mebla
odznaką ..Za zasłu&i dla województwa radomskiego•.
Do tyczeń i kwiatów dołączył się
pan Właiyslaw Owaaret, który
~ył obu gałciom słoiki miodu,
zebranego z .całej gmi ny Ciepielów-. - A wi~c będziemy mieli
,.miodowy miesiąc!•- ucieszył się
Miron Gordon.
(bk)

drldyubi ep.slę opnyjęde do fV I VI

LO w Radomiu, gdzie o jedno miejsce rywalizował będzie 3 kandydatów. Spośród szkółzawodowych oblegane są: Zespół Szkół Ekonomicznych, Odzieżowych, Spożywczych,
Samocbodowycb...
- Uczniowie wybierają takie pla-c:ówki i takie kierunki, ttóre stwarzają im możliwość szybkiego
usamodzielnieniasięipcxljęciapra

nom5ejsa~wakołechłrednk:h.

~

~ 12/d

ds. aktywizacji zawodowej bczro...
botnych ma codzienny tontakt z
finnami podpisującymi umowy z
bezrobotnymi, jak też z Rejono-

wym Biu~m Pracy.
-Urząd Miasl.a w Radomiu włą
czył si~ aktywnie w likwidowanie
bezrobocia. Tylko w pierwszym
kwartale do prac interwencyjnych

-Projekt zaprezentowany przez
Ministersrwo Pracy musiałby być
realizowany przez kilka imtytucjidodaje pani inspektor. - Wid~ tu
potrzeb9 współdziałania Urzędu
Wojewódzkiego, samorządów, rejonowych biur pracy, a takte struktur poun.ądowych.
(sok)

Wojewoda się nie podoba

Sanacja do prezydenta
sklego"' do prezydenta RP Lecha
Wałęsy zwr6dl• się Wojewólizb
P'laszczyma Poll t)'an~ Współpra

cy,.s...q.•.

"Sanacja" poinformowała p~
zydenta o ,.nieudolności w zarzą
dzaniu prLez wQjewodę Agencją
Rozwoju Regionalnego" orazojcao ,.powiązaniach z postkomunis-

Nie dla kUdego w wymarzonej.
Od nowego roku szkolnego w zasadniczych szkołach zawodowych
utz)t będzies.ięponad4tys.osób, w
technikach - 3 tys. 665, w radomsirich JictaGh ogólnolcształcących do

cy zarobkowej - twierdzi Gntyu
Dudzłil<ib, dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego w radomskim kuratorium. - Mlejsca • śred
aicb s:rllot.cb u.pewal.amy wszystldm,oloWdyJ ..... ....,.....,
DO;yć się w wymanolll!j przez 1leble
plac1iwct.
(eu)

C zyje P rodukty N ajlepsze?
Oceń sam!
ZauftQ doświadczeniu l gwarancji wysokiej jakołci!

·-

Okrtgowl Dyrekc;. . CPN•
placWolno6ci10

tycznymi środowiskami gospo·
darczej nomenklatury• . WPPW
zbulwersowana jest także . insta·
lewaniem się na rotnych stanowiskach wojewódzkiej administracji specjalnej ludzi powiąza·
nych z Unią Demokratyczną".
W biune prasowym prezydenta nie udało się nam dowiedzieć ,
jak.iejeststa.nowisko Lecha Wał~
sy w tej sprawie.
(nol)

Krzysztof Jasiński i telewi7ja

Radom przez Kraków
współpraq"

ołnHikłem krab wlkha, rHomskłej reiakc;ll tdewlrJI ~.W

17JO, w LO na terenie województwa
-do 1900. Liczebność klas ustalono
na 30 ... 38 miejsc.
1'nldycyjllie juł uJw:lę«j mło

w woj. radomskim bllsłco 13 tyutcy uczniów. Zdllniem kuratorium, dla wszptldch zapewnio-

Jedynle "Rado mlulstaleje~
koonlya~ dzWaala RBP, akla-

dów JI1'CY l umorqdu. Inspektor

z

klasę lftiYŻej

Cenzurłd ukończenia ukoły
podstawowej otrzyma dził

miejsc pracy. Tym samym zatrudnienie w ramach prac publicznych
stanowi powa!ne wsparcie.

O IU'IIcbomleafa, we

Cenzurki dla 13 tysięcy

O

ma szans na powstanie nowych

Z proib~t o pomoc: .,w rozwł4m
nlu problemu wojewody radom~

Powrót do Jerozolimy

Radolllla.

nach (Oroflsku, ChlewisUch, Ju~biu, Mirowie) praktycznie nie

podkreślił konieczność

wprowadzenia podobnych preferencjidla Inwestycji infrastrukturalnych, takich jak roboty publiczne, budowa wodociągów, oczyszczalni śclekow, czy sieci
komunikacyjnych oraz budownictwo mieszkaniowe.
(PAP)

amiJasador ~Duła w Pobce, Miron

sym!Qd!Qęwb:~da- po'łrled:dal

W Szydłowcu i ołr.ołic:z.nycb gmi-

skierowano prawie600 086b. Gdyby było więcej pieniędzy, więcej
osób miałoby zajęcie. Pnyj~liśmy
tet 250 ludzi do prac publicznychmówi Izabeli Kowałska z RBP.- Z
tej grupy mamy wiele potytku: zli~dowano
dzikie
wysypisko
w Sławnie, porządkuje się cmeoW'Z na Firleju; 20-osobowa ekipa
remontowo-budowlana wykonuje
,.rozbiórki", drobne remonty, poprawia estetykę budynków, dba o
porządek. Część os6b pracuje przy
wznoszeniu dworca PKS, zakłada
niu partu na Michałowie.

wczo.-..J wojewMa; JuUI Szhnbl
z .a.proszon:rm do Ra.cłomb: szefem

TY
...._

Kraków - K.r.r:,v;tofem Jul6-

Programy
przygotowywane
przez radomskich dziennikarzy
telewidzowie będą mogli oglądać

prawdopodobnie jut we wrzdniu. Do teao czasu Radom ~dzie
bardziej ~gulamie nit
dotychczas. w .Kronice Krakowskiej•. Dzisiaj - relacja z uroczystości potegnania - w Muzeum
Okręgowym - kończących swoją
kadencj~ pnerlstawicieli rządu
luaela w Polsce.
gołcił,

(nłb)

z.c.zęto się

Firma
zagraniczna

zatrudni
-dyrektora
finansowego,
-radcę

od Grobelnego,
Art B i Bogatina. Pólniej prokuratura detronizowała kolejnych
polskich biz:nesmen6w. Ws:eystkoza spra."_ plnięd:zy. Aremonnie b. senatoraJanusza Baranowskiego było prezentem na
imieniny prezydenta. Kto będlie
następ ny? KJ:owKJelc:ach? Kto w

Radomiu? Oto

prawnego
-informatyka.
Oferty nr 14053
. Słowo Ludu"
Kielce. ,..,,.,

Pojemniki stalowe

V-7,5 cm sześc.,

idealne na szamba.
Tel. 483-14, 483- 30
~-.

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

Polska

aferowa
o której w~blilszym .,M>pzynie" pisze Kazim..len Skup i
WleslawaUpl.6ska.
Będzie td o powrocie Szatanów, poświę<::onej ziemi, zabójcy
(podej....,ym) kolejana, epelwto=itOntna>.jallstacbz&sb.
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BBWR w każdym
województwie

przejąć

Nie dos.zlo do pojcdnama w
sprawie o omzentwo wyłoczonej
przez prezesa PC Jaroslawa Kaczyńskiego, rzecznikowi praso".·emuprezydcntaAndrzcjowi Drzycimskiemu
W czasie rozprawy pojednawcze; we Wiorek w Sądzie Rejonowymd!amiulasl. Warsnwy. OrZ)·
cimskiodrtucił propozycj~ Kaczyń
odwołania

KRAJU

SD gotowe Prezydent:

Drzycimski - Kaczyński
-bez pojednania

skiego

Z

poslawioneso

muurzutuouprtcdzeniuupośre

dnictwcm Macieja Zalcwskie&o
Refów Art B. Andrzeja G4JIOfOW·
skiego l BoguslaWJ 03g5ib o ich
bliskim ilfCS:Ziowaniu. Rozprawa
główna od~zie si~ w Sierpniu.

Olszewski chce
poszerzyć

Zjednoczenie Polskie
Jan Ols.tcwski jeden z liderów
koalicji wyborczej Zjednoczeme
Polskie powiedział podczas W10f·
koweJ konferencji prasowej, te
chci:tlby,byZjcdnoczcniobylonic
tylko koalicją ugrupowań poluycznych, ~Ie by jednoczyło licącc się
stowarzynenia i ~osoby spoza
ukladOw politycznych o orientaCJI ccntroprawiCOWCJ, katolickiej, chrzcicijańsko-dcmoknuycz
ncJ l patriotyczneJ~.
O przysii!Picniu do Zjednoczenia Polskiego PolsklCJ Panii ~OJco
Wilna~ poinformował jej lider
Roman BariORcze.

J>ne.-od nicqcy Rady Naculn rj
S D Raral Szyma ńsld poinConnowa l ,tewzhll bj~cyc h sięwyborach

parlame ntarnych kaide wojnr6dzt11'0 wyslllwi Sll'oieco kandydalll czło nka S trunnictwa. .,J esteśmy
przygo to•.-anldo prujęcia zn acmł'j

m: k i wladzy w kraju"- powiedzial
SZ)malisld.
,.Smiem twierdzić, te istmenic
SD i ZSL, zaś naszego Stronnictwa w szczególności, stworzyło
klimat dla bezkonfliktowej zmiany ustroju w Polsce. Obecnie jest
czas, jakby kolejnych narodzin
naszej partii" - stwierdził. Zdaniem Szymańskiego ostatnie trzy
lata wskazują jednoznacznie, te
polski parlament pozbawiony
starszych partii, historycznie zakorzeniowych w polskiej rze·
czywistości-jest ułomny.

Ukrainiec
zwolniony
24-letni Ukrainiec został zwolniony po wtorkowym przesł ucha·
ni u przez policję- poinformowa ła
rzecznik prasowy stolcczncj policji nadkom. Zofia Ostrowska.
Przesłuchanie i badania krymi·
milistyczne zakwestionowanych
u niego przedmiotów nie potwierdZił)' jego udziału w napadach na
kob ie ty w centrum Warszawy,
( PAP)

Prezydent RP Lech Walęsa,
podczas wtorkoweco spotka nia z
praco'lflllkamlradla l ttlewil,ji po1e komitet wyborczy Bezpartyjnt JO Bloku Wspierania Reronn upowaml w kaidym wojewłdztwie 4 osoby do pozysldwania
lud;d ulnłertsowanyclt idq bloku,
a -'ęc ronri~•nlem problem6w
rolnictwa, pnteo•11ik6w n~e mnycll
i pracocbwców orusunorqd6w lokllnydt.
Lech Wałt:S-3- zapowiedz.lal tet
włączenie się: rad dzia l ających
przy prezydencie w kampanit: wybo rczą bloku. Mialyby one m.in.
doradzać przy opracowywaniu
programów wyborczych poszczególnych
grup
tematycznych
BBWR.
.,Prezydent nic chce jeszcze
wiedział,

wiycejwl adzy;prezydenłSJt:Wsty·

dzt, te jego program niejest realizowany,żejest gorzej, a mial o b~
lepiej i starasit: to naprawił:"- mó·
wił Wał~sa.Zapewnił, te powołu
jąc BBWR nie sra dla nikogo, tylko dla kraju, a przyszli poslowie z

bloku nie bt:dą ,.ludtmi prezydcnta"."Mogą nawetskrócić moją

b-

dencjt:, ale niech dla Polski

coś

zrobią"-stwierdzil.

,.Staram stt: pr2ed wyborami
osiągnąć to co musi być załatwio
ne. staram sit: zrobić czytelną scen t: pol i tyczną przed i po wyborach" - mówił prezydent wyjaś
niąjąc
potr7ebt:
powolania
BBWR. ,.W i dząc, te mote być ...
powtórka z rozrywki, nie n1oglem
nie zaproponowut konce~ji, którajest czytelna"- dodał.
Odpowiadąjąc na pytanie. z jakic h środków finansowana bt:dzte
kampania bloku, prezydent powiedział: -,.Ja nie dam ant grosza
- to JCSI dla mnie oczywiste"
Zapytany, czy po ewentualnym
zwycit:stwie bloku, ugrupowanie
to dcsygn \lje premiera i utworzy
rząd, prezydent powiedział, te nie
motcna to pytanie odpowiedztcć,
pon ieważ. nie wi~ co ustalą czlonkowieB BWR.
Zdaniem Walt:SY w ru te wy·
granej bloku, nąjlepiej byłoby,
gdyby z kaid ej grupy tematycznej

minimalna w III kw.
- 1.650.000 zł

Płaca

talebr. hl:4LieW)·~to 1.650.000 trs- d

keW)-.. 5p0tbnl11 w MPiPS, w ktOł)"lll
IIC'IJ:Siłi iQ)'ti pnedst11ridcle rt'SO rltlw:

· lllgodnloao22 b lłl.n.a~dowo-J;WI~-

,ncyl n n~nsfw,GUSoru.NSZZ..Sct-

NQalhze1ł}'IUI(I"odzcnle wUT

b"lr·

BBWR do pr2ys.zlego Sejmu weszlo po 100 posłów.
Nawiązując do nie rozliczanych afer, prezydent powiedział,
te ,.sprawiedliwość musi być spra·
wiedliwa.... Mali ludzie są dość
dobrze rozliczani- kto ma duto
miedri, mało s1edzi. Ja to slynt: i
nie podoba mi si~ to" - mówił
Wałęsa. Dod:d, te w umacmamu
prawotUjdności pomocny ma b~
blok, który -jak powiedział - po
ewentualnym zwyci~stw ie w wy·
borach .,skruny blokady, jakie
mam w rótnych miejscach".
Prezydent z.apewml, te nic
dopuści do przeniesienia walki
wyborczeJ na ulic~ : .. Nie pozwolt:
na to, choćby mialo mnie to dro&o
kosztować- polskiego domu podpalit nie dam"
NaZIMszoną z s:ali propozycit:
pr2eglosowania ktozostał przekonany do koncepcJi bloku, nie zgodził sit: szef radia i tele\Oiiz.ji,
Janusz Zaorski, tw1erdząc, te był
by to jut element kampami wyborczej.
(PAP)
lld arnołt", OPU l Chru-kijańd•iec
Zwl~u Za..-odowq:o ..Solidamołt"
lm.lr.s. J r ragoPoplclllst.Jd.
Nall~kwotę,upro,ono•-an,prLCI
l"fl0f1Jf"IC)'pr.Q'Sialyxwi~50i hb.r

nokio" t· n1111mi.se OPZZ pr.(l!luik
swojestlno•·i.Wo Wltj spn-..iew nlli·
bli!slym terndnłt.
(PAP)

Powprowadzeniu VAT wg CUP

Ksiądz

•

McDonald ·s
inwestuje
McDon1lci s, obecny od czerwca
1992r.nanaszymrynku,lllinwcstowąl dotychczas w Polscc ponad 8
mln dolarów W ciJW\1 nąjblib:zych
6 miesi~cy prtcm;"ZY no ten cel
dalsze9 mln.Calyzyskkicrujcna
ro;.:wój firmy w Pol.sce i tworzenie
nowych mieJSC pracy- pomformowało biuro prasowe firmy.
DokoOca Dr. McDonald s planu·
je uruchomienie 1 nowych obiektów, m.in. w warsz.awsldm .,Smyku~, w Gdańsku, Krakowie, CzęstG
chowie, Zabrzu i we Wrocławiu.

Kuchnia
przez telefon
Z .Porad kulinarnych"

władzę

będ~

Zywność zdrożeje mniej
niż inne towary
Cenlntln y Umtd

Plano..-.nia

prLe•·idl(j e,żewbr. •"UUstcend e

talkznych iy1ł11 oki będzie nilszy
nli: ln n)'ch to-A·ar4w l uslug. Wdru·
giej p oło•ie rok\l s:zybclejbę d,ros

lyceny skupv ~·ca •ie przowego,
natomiast tui po Jbiorach m oże na·

s'-'pltspadek cen sku pu zbe t..
Specjaliści z Bi\lra ds. Wsi i Rolnictwa, którzy tt: p rognozę: przygotowali, twierdzą, ze wzrost stałyctt opłat gospodarstw domowych {nośników energii oraz cen
po wprowadzeniu V AT) bt:dzie
skutecznie hamował popyt na
tywnośt, a tym samym wzrost jej

cen. Twierdzą taktc, że wahania
censkupu (wzwyż lub ich obnitanic) nic bę:dą mialy wi~kszego
wpływu na wzrost cen det.ahcznych.
CUP przypomina. że o ile do
1991 r. katdy wzrost cen skup\1
płodów rolnych, wywoływał ruch
cen detalicznych w gó~, to jut
w 1992 r. przyrost cen detalicz·
nych był nitszy n iżce n skupu. l to,
mimo te rótn ie sit: ksztal!owal
udzial kosztów surowców w detalicznych cenach tywności.
Przykł adowo: udział kosztów
zakupu pszenicy w chlebie pszen-

no-tytmm w 1991 r. wynostł 23,8
proc. w l kwartale br. 37,2 proc.
Mleka do produkcji mleka spotywczego wuósł z 43,2 do 50,2
proc. Mleka w twarogu zmalał
z 8,8 proc. do 8,2 proc. Mięsa wie·
przowc:go w szynce gotowanej
z 1S,8do 15,3 proc.
Według CUP średnie ceny
uzyskiwane przez rolników w s ku·
pic płodów rolnych zmalały
z 378,7 proc. w 1991 r. do 159,1
proc. w 1992 r.- b iorąc katdorazowo za podstawę poprzedni rok,
jako 100.
(PAP)

oskarżony

o fałszerstwo
30--lctnla.~da&ocsBolny-panl

E. M.I4D-Ietnl k.s~lhW. P.1. Knkou
odll01'·itdatb(~w~Wea10')1 11dienlt

pl tn~rl ralntrsiWIJOrtfnion e na

nickoreyU9 1-1t lnltjmiCSlkankiKntkowa;akt oookarl.lr.nlawlrjsprawicslde·
rOWIIIY lOSlal ·~~ 5~11 Rcjenowqo 41a
Krako...-Poda6ra.
S~ZIWllkrakoWlllnhrN,Iąc:tklo

poty z poruszaniem .11ę l pozostlljąc:!
pod opieki! Si6Sir PCK i sióstr znkonnychZJO(Izila~t:ztmcldoWl'twswo-

1m mitlUkani u (Jako o~ ~U,~bliW.Jł)
Pl\nlit pedag01 E. M., która w Zllnlian
za to sprawow:t:: miała optckę nad staruszą. Akt oskarienian.rt.uca pani
E. M ,te wiu tym 199troku pi""Z)""Iuzc.zyla sob1e rent~ SWCJ podopiecznej.
Ks1~dzu W P., prokumtorurzu~:~~
podrob1cn1c podp15u starszej pam i
posluaiwanic si~ uk sfałszowanyrot
dOk\lmentami. Kslądz pn)'2Jial ~ię do
WIO)'

(PAP)

moBhodllipcaskonystaćkrakow

scy abonenci tclcfontczni - poinformował~ Irena ł-lisak z TclckomunikacjiPolsklcJS,\
Uruchomn::nie nowtj uslugi o
nazwic~Porady kul1namc~ jest próbl!wyjSciadokticnta-powJcduala
Ai53k Poniewa! czas nqrywania
InformacJi JCSI ognmiczony do 6
m1n , porady ~d4 dotyczyły JednelO .ctckaWCł;O i dostosowanego do
:H:zonu"danlalubzes!awudan.Tc·

Oyrr ktorowi Oddliah1 .,IUelce" MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

WLADYSLAWOWI DZIADKOWI

łowo
S ll!!!:m

mgr HANNIE BILOWICKlEJ

wyrazy uc:ze r~go wspólcz.ucia z powodu Smierri

MĘŻA

wyrazy wspóluucia z powodu zconu

BRATA

skład

-.M

koleżanki

sldadajJt pra~ownicy O/ Kielce

i koledzy z ZSE im. M. Kopernika w Kielcach
IJI'Iłla

lefoninnyprzcpisbędziczmicnia

ny codzienlllc, a nawt:l dwa ruy
di.ICnnie,jcśh porady będą si~cie
szyly zainteresowaniem abonentów.
Przepisy pn)'IOhiJC TctckomunikuJa wo własnym zakresie,
a pierwstym będzie pr.H••dopodobnio biJOS ~aropolskt
(PAP)

Koleżance

Z powodu imierci

Kol. ZOFII GORYCKIEJ

mgr. GRZEGORZA WIERZBICKIEGO

wyrazy wspólczucia z powod• Zlonu

WJillł.J clębokiego

BRATA
sklad•M
ws pólpra~ownicy

wspólaucia

RODZIME
składa_A

Moslostalu Warszawa S.A. O/Kielce.
U9001ł>'l

Rada Miasta i Gminy, Zarz~d Miasta i Gminy oraz pracowaicy Unęli:a Miasta i Gminy w Kanowie
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+ ZAMRAZARKI

ARGO-AGD
HURTOWNIA-SKLEP
KIELCE, ul. źR0DŁOWA 17A
tel. 450-26

+ TRANSPORT GRATIS + SPRZEDAŻ RATALNA +REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

MEBLE
CZESKIE
w

~za

rzi~:

w..,

Kuchnie dowolnych układach.
Prowadzimy sprzedaż ratalną.

luto

sz,l
ibwil

Kielce, ul. Rolna 8, tel. 417-55

~ni u

j bl<

-~

~

Przedsiętbtorstwo

kie

Centrala Rybna w Kielcach

Góm• 25, t&l. 416-38, 455-81
(IOifa w11rłlląfn)cłl cetliCli nlfl)łro ')ty 1prmwory I)'IIM, llikte
-"'~ (PET), culoer,
ryt, piwo, drób (udka), kOtiSefW)'
mhpne, olefelwiMIM)'Chllt)'fwl6w~h.

.w-..

POLECAMY PAPIER PAKOWY
SKLEP ZCENAMI HURTOWYMI NA TERENIE PRZEDSIĘBIORS1WA
Zapraszamy.

Budowlano-Produkcyjne

~ apółkaz o.o.
Ki.k.~lS~~;Ss, teł. ss9-71

""
lko

~"'''
l"••

€A

BETON ATESTOWANY
ZAPRAWY CEMENTOWE
BLOCZKI BETONOWE
Produkcja l

sprzedaż

z

po konkurencyjnych cenach

możliwością

transportu

ORYGINALNE CZIĘŚCI l AKCESORIA

CORSA
ASTRA

Wykonawstwo robót budowlanych, wyjątkowo szybko l solidnie,
stany zerowe budynków i fundamenty.

JESZCZE PRZED VAT

..,,,

KJELCE, ul. PotnOI'Sb 53, tel./fax 445-64

PHf "SUPON''

sklep
meblowy

Kielec. pl. Panrzantów 17
lei. 430-28 do 29, tel./fax 469-55, tb: 61-33-IS

Impregnacje ognioochronne
drewna i tkanin.

e iwtet lwc:hnl FORTE- meb6e z kompleksowym~
wg~kl5enQ,

e

ZM~

pokoio-e wypoczynkowe e

młodzktowe

e

I)'JŃinie

• ~ k~ e luzMłlle fotele • stoły • stotiki rtv e znt..wy
wypoczynkowenil zamów~M• e k~ wypout.nie bhw

e - ' * firmy f"( ARDOSpnedaż:

pr•:..'==l:

na raty. Bezpłatny tramport na terenie mla:sla.
Kickt, •1. Lqaltb 28, (ci. 482 - 96,
ayaay l"'·- pt. lO- 18, sob. lO- 15.

BANK SPÓLDZIELCZY WSOLQJ-ZDROJU,
tel. (0-496) 47-60

FILIA WKIELCAOI, ul. Swzica l, l piętro
FILIA WBUSKU-WROJU, ul. Partyzantów 33

l Ty mozesz stać się posiadaczem wyróżnionego
Złotym Med•lem MTP~93 oraz Srebrnym Aaem' 93

TELEWIZORA NOWEJ GENERACJI

21,25 lub 28 cali
Pamlttaj UNIMOR To :

rr
cr

gwarantowana wysoka jakość
podzespoły renomowanych firm światowych
kineskop PHILIPS FST Black line tnvar technołogy
sterowanie Siemens·a Siesta
odbiór telewizji kablowej bez dodatkowego konwertera
Teletext, Stereo, Dwa Dźwięk i , Super-VHS
fabryczny serwis

<r

DWA LATA GWARANCJI!

''
"
<:r
<:r

GZE "UHIMOR", 6N22 Gdo~ńsll:, ui.Rzdnlclra5415ł
lei. (0-63) 310311, fu (0-58) 318024, tiJL 0512855, kom.lfu (.U) U12025e
Skład reidam .,Exbud 13~ B1uro RekJam .S ł owa Ludu~, teł. 448-58, K1elce, ul. T aflowa 18.

zrzeszony w Gospodarczym Banku Poludniowo-Zachodnimwe Wrocławiu proponuje usługi finansowe dla PT KLIENTOW
w tym najkorzystniejsze warunki lokowania oszczędności objętych gwarancjami skarbu państwa:
~ wiclady terminowe:
- 3-miesięczne 35 proc.
- 6-miesięczne 41 proc.
- 12-mies ięczne 51 proc.
- 24-miesięczne 53 proc.
~ wiclady płatne na każde żądanie 12 proc.
~ prowadzimy rachunki bieżące firm nie
pobierając prowizji od wpłat i wypłat.
Nasze Biuro Kredytów w Kielcach, ul.
Staszica 1, l piętro
oferuje zakupy towarów i usług również
nietypowych w systemie atrakcyjnej sprzedaży ratalnej, z oprocentowaniem 2,4 proc.
miesięcznie.

Nie masz golówld- kupuj na raty/
Zapraszamy PT /(/ienfów z oszczędnościami
j po kredyty wgodz. 9 - 17.
11ł1łlł

Redakcja nie odpoWiada za treść zamieszczonych ogłoszen

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Muzeum bez granic

Co, gdzie, kiedy
lhUłn41 ~ Daerwea,I74Głd

łt93

...U.

~7 WaH}ł

z..-.

!iłdeewsdtollzllptk.4.1S,It.ICHdd

•ZI.OI.

GRÓJEC
KINO•ee.trl.•lłiiCUJ

APT!lA - cModobowa sprudat leków- pł. Niepodległl»ci 19.
Sl'ACJA CPN - przy obwodniC)' -

RADOM
TEATI

aynna"""""'
POLMOZBYT· -

-· - ~ 9.

8-22,tel. l7-ll

POWSZEOłNY

l"d. JA-

KINA

WOKiSI ,.Rearu" - .,.lakonnica w
przebraniu"- USA, 1. 15, a. 1.5.30,
,.Snajpcr"-USA.I.ll, a.I7JO, .Oid
Lorenu" - USA. J. 19JO.
,.JWtJk" - ,.Tncc:b małoletnicb
ninja"- USA,I.12,a.l5.30, 17.30,,.Uni·
versa!Soldler"-USA,l.IS, a.I9.30.
,.Hei"-IDuta•ń•e-,.TbeBody

auard" - USA. l. IS, a. 10, 12.30, 15,
17.30, 20.
MU7.J'A- WYSTAWY
MIJZEIJM OliłĘGOWE - .....

.Przc..tenic i utoje.
nic" - sztutanieprorcVonaJ:na.Otlena
mal&rslwa polsk)cao od pol. XIX do
XX w. Czynne we wtorki, 'rody i w
11 - ,..5oc:efjl",

czwarttłw,OO.Z..IO-IS,wpi•tkił0-11.

wiObotyiniecb:ielei0-17.
OOOZL\L MUZłlJM SZ1\JIJ

WSPOI.Cl.F.SNFJ - al. RrHl 4/5 Acte OldenbwJ (Szwecja) - malaDtwo. ,.Rozmowy ~ Gombrowiczem" wystawa M~aeum Uten.tury w Warwwic, rotopalic rodzinne i 1*1141ii

~:ao &:;:.=~~kol~~

Czynne od wtorku do czwartku w&odz.

:;~·n'iJ!fe~: &~t';..i~~·

w$()-

MUZEUM WSJ RAOOMSIIEJ l.l.SQ-łlt•wlecb 17- Ibnsen bartni·
CZI)-opszcz.clmki czynny w &odz. 8-IS,
wiObotyinicdzielcwpxtz. I0-11, w

~:~~~'immW:ta4i

ziemi Bdomstiet, pleria nestorów
sztuki ludowej. Grup)' proEl.ORC ą o
wt:zclniejstt qłoszenic pod nr teł.
255-91 . W~niedzielt: nieczynnc.

GALERIA"RESURSA•- wystaWI

rotoc:rafiCZDI Piot11 Mazura pn.
,.Mieja:a• polwi~ Witołdowi
Gombrowiaowi.

lST,.Lamia"-•L~

'W}'Siłwa

poplenetw'a

,.LoW!ectWO,

crłowiet:,

przyrod1•.
MCKil - al. Tmwpłtl - W)'ltłwa
pracMarii Kwiatkowskiej.
GALłltL\ WBP - al. Plłałlaklep
12- wymwy: TadcuszZlamal ,.Taniec
malowany" -atwan:le, Aleksander Ol·

ucwstl - rysunet komputerowy,
,.Et:slibris tcetralny"-ze zbiorów.J6.
zera Tadeuna Closnyti, stała etspo.
zyąa ekslibrisów u zbiorów Woje·
wódzkiej Biblioteki PublittnejwJU.
dom1U oraz wydawnictw WBP.
m.trONY
Po&otowlcRatuntowe - 999,Strai
Pobma -998,oflcerdytumypolicji-

997, tomeodapolicji -291-9l,poso10Wiet:anal~oc - 400-6S, aazo,rc

-992,cieplnc-993, energetyane-991
INFORMACJA PlP- tel. 299-50.
INFORMACJA PIS-Iel.267-76.
RADIQ-TAXI - teł. 91-91,
31-76-76.
POMOC DRCKiOWA. -teJ. 981 ; ul
Warszawska, CZ)'nDI codziennie w
&odz. 7-15; OSicdłeGoł~bi6w: czynni

""·-

PA.RKINGII SfA.CJE OBSWGI C:.U..: ul. Kellcs-Knuu l, uar.-

ałt: ul. Gaprina 2, MkWłw: ul. Kl'ó·
lowejJadwlai2, Sobicskieloli, Gorlę
bł'w: ul. Andersa l.

SfACJE CPN - całodobowe: ul.
Grzecznarowstiqo (lei. 521-70), SloWitkiq;o (tcl. 529-95), Strup (teł.

~~t~<~~~~j~s~~~~~2;

todz.l9: ul. W&l'Sl.łwsb(te\.-404-93),
Kiclccb.{tei.JI-29-&1}.

PIJNIIT POMOCY
ul.

Suuaa

i>o&AtNFJ -

57 l - Plzycbodni.a Rejonr 10. Czynny w dni wolne od
pracy i hoi~ta. Gabinety: internistyczny, pcdi.alryt:zny (wraz l u bielowym)•~~B-20.
DOWa

Sl'RAtY MIFJSIIEJ
632-&38, czynny~ llc:4.
AI'IUI

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

"""-ln-

lllt'W!tleptn.
lfSI'A.UIAC.IA. ",OYA.L• - ul.

Formierska 6 (tel. 310-358). czynna w
JC)dz.ll-4.

we
Lwowie

RePoul-

.ej-J>rUub•-uSA, I.IS,J.. I7, 19.

NA KOCJIANOWSliECO - ,.Mały

TF.ATR

Bajdała

.Bof4ab-aytibojOJ-·-

czynny w aodz.,

ILU

liNO w O...laltary- n.ieczyMC.
MU'LEUM REGIONALNE - wys.
lawy- ,.Kultura materialna micszblt·
ców rqionu iłtectieao·, ..DzitJfl
miasta i rqioouod CUI6w na,idawnie.i·

Fol

9-14.

KOZIENICE
MUl.EUM REGIONALNE • U.

Pwtow. 5• - W)'SUWJ _Kultura lodiaD
P6łooc:nej•,

Ameryki

• Wbdylław

om.ti - od matki

do złocbwki•
.sztuka ludowa chiflst.iej p~

Guizbou•. Oprócl. pooiedliałk6w
C'Z}'1Jne codziennie w aodL 9-16.
DOM IULltiiY- wysaawa snfiti
Standb.w• Bddfli w Cafe Glleria
czynna w pxlz. IS-21.

W. Matłot:

Sacrosong 93

szydtdocłmliobccnej", ,Jwiattorfc>
.ut•, Czynoe codz:iennie w JOdl..

...........................lftkowałe de 4o kisłtłO ftuhl D Dłe-

----~~~~
w..tlteatne~~

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

Festiwal odbyt sit: pod patrona·
tern ks. biakupa Elhranh MatenklqoiU~uMW&awRadomiu .

API'EIA- dytur pełni apteka pny
ul, Wil'SZ.Iwstiej6.

POMOCDROGOWA-:ApG:Iar-

111. Rado-sb 4G- tel. 14-.56-60.

OROŃSKO

t'ENn.UM ltZEtBY POLSkiFJ Pałac- wnętrza dwontie 'Z 11 połowy
XIXw.. orantcria-wystawy .Drewno
wewspółc:usoejru:l:biepolskietoru

prw:: Adama Myjaka, Muu:um Rzdb)'
Wsp6łttesoej - ,.Nawocusna rzeibt

Olsztynie potazana

otnymali:us,M ze Stanc:Mwk l
.Rtsbl" (Radom). W btqOńi
driecit:<=Ci - ,.F..-n" (Radom) i
,.5c:bo11• ze Stuz.owa - jedyny
zesp6ł spoza diccc1ji radomskiej.
Uhonorowano JOlistów - Ewę

..__ ......... ..__.
Wyrótniooo usp6ł z Kozienic: za aranf.lc:k: piotenti oru debiu·
tantów l Kowali.

...

Nagrody prezydenta Radomia

(

PIJNJ:T POMOCY OOI.d''EJ -

czynnyCił4~1el.l4-21~.

wystan ZANPJI,b.otnLU staru.lea
Muuu.• Okręcowqo w Radomiu.,
bije rtkonly rrtlnrtnc:ll w sa.t.cb
LwowAlej GilitrU Obru6w.
N• ,. Bajdlł~" ma tatle ochott:
Muzeum w Kijowieoraz w Riwadi
(na Xtymie). To nie pierwsza wys.
IlWII l Radomia, pokazywana poza plen.. Muzeum Okrnoweao.
W 111\iblitszym cz.asie w DWA w

)

~e

dufa

ekspozycja ,.Porttctu polskieao•
(ze zbiorów Muzeum Sztut.i
Współeusnej i Muzeum O~&o-.
WC&O) W ramach ~J W)'Sia·

wy Porttctu Polskie&o. Z kolei z
dalekichstronpi'"L)'j&cJ.tdoBdomstiqo Muzcum OtTfiOweao
,.Kazachskie jutty'" (z Katagandy)
oru wystan ,.Kar-łq•, ubzu_M.
cała&rJ bzachsta6skie WC współ•
czesnym malarstwie Kazachst.l-

.

(

)

PSL szykuje drużynę

18 do parlamentu
PSL

kłzle do wyborłw łllJDO

dzitlałt. ale f t W'SP6łPrKJ z •rp-

llłzaqud ~- .. wsi

- lUtałono a
~

fOiiedzRI• "_..

Zar:atd• WoJtriłbkleco PSL

polsU•,taplica-ltadycjcłustoriiiku·
lturyOrońsb.,wystawapracpoplcoe

w a.dolllhl.
Slronnic:two

""""' w ubytkowym ,mu. Oproa
ponicdtilłkbw i Titort6w czynne w

r. woj. r~domst:ieJO: 16 - do Sejmu

t.decydowało ~
wystawić peł~ list~ kandyda&ów

i 2 do Senatu. Pncz dwt IJiodnie
~ tJwał)' rejonowe konsultacje
w c:elu wyłonienia reprezentacji
do parlamentu.
Na 29 bm. zaplanowano spotkanie Wojewódzkiej Konwencji
Wybornej, która ma zatwierdzt.
~kandydatów PSL do obu izb.
(w.a.)

Sprawa na dziś
Leb.n. wctJtw64lkl J.U VleUI
l P·•· łlyrtktor1 Wojcw6dzklep
Sąltala

z.s,._-.......,
sre.ltowaaet•

•tł ~ loł&li

Ul-

•liJ•&CMfz-ll.lO:r.RadoBiłaf10P111-

-IIL..S....nuOH".

Odaodz.9dziennibneRadom·
st:.ietoOddziału Kiclec:tiej Roz,alo-.
.łni PR cz.etat ~ na pytania od
r~dioslw::bKzy pod numerami telefonu 63-33-63 lub 266-{11. (alb)

ł(ldz.IO-I S.

PIONKI

Forum

KINO .,~MyM•- nicczynoc.

MIFJSKI 0SROOE.IIUL1\1RYGaleria . Format• - nieczynne
uuianactspozycji.

PRZYSUCHA

KINO ,.ladlęb"- nieczynne.
MUZEUM IM. OSIARA KOlr
BERGA(łlrirl>ftaWAiklcłl)-&lała

wr·

stawa bioar-ficzna, wystawa czasowa
.,.lakopiańskic małmtwo na s.UJc•.
Opr6czponicdziałt0wCl)'IIDeWgod7..

I0-15,wsobotyinicdzielewgodz.1017.
Ał'l'EIA

- czynna codziennie do
godz.21.te1.22-29.
STACJA CPN- czynna codziennie
w&Odr-7-19.

SZIDLOWIEC
W)'!lawastała,.Polstietapeteluclowe

i instrumcnty muzyczne". W)'Stlwa
czuowa: .Urny na topi« matszałU

~·. CtJDDC codz.leDnie
opr6ct poniedziałków i dni polwi~r
teanychw&odz.9-1SJO.

LIPSKO

liNO ,.Osbr"- nieczynne.
llPSDE Cł'Nl"RUM IUL11IRY-

,.Upstowczon,j i dziś" -wystawarotognficzna Jana Strzypczyńskiqo.
Czynne codzienniewtodz.I0-18.

SZKOLNE MUZEUM WSI Czynne od
godz.!>-15.

poniedziałku

do

pi~tku

VI

1JIIl.d Wojew6d1il Polsklep

TowarJ:15łWI

w

WARKA

MlJl.EUM IM. lAZIMJEiłZA PU-

Płtlępianklteo

obradował

wezor.,i w Radomiu.
W woj. radomskim w 9 kolach
skupionych jesl ponad 800 człon
ków PTP. Po
dań, głównie

prze~u cz~

za-

orpnizacyjno-ad-

rninistracyjnych, przez samorz.ąd
piel~gniarsi.i, PTP ~rnuje sit:
prakseol0&14 zawodu, jeao ctyq
oraz podnoszeniem kwalifikacji
kadr.
Pi~iu

liNO ,.PuMbc" - nieczynne.
Ml.I'U1IM LUOOWYQł INSTRuMFNI'ÓW Ml!LYCl.NYOł <-t>-

Spotkania a.amoleskie

pielęgniarek

pielt:aniarkom

~

no honorowe odznaki ZG PTP

...,.•..

oraz wyrótnienie kół .

Nowt pnewodnicz.ąq ZW
PTP w Radomiu została ponownie Mart. Ksz:czotek.
(WI:)

Konkurs

"Poznaj
świaf'112

t..\SIIECO-etspo.zytjastała,.Kazi
mierzPułaskiiudziaiPolatówwtyciu
polityQD)'ID, społectnym i tullural-

oym StanOw qcdnoczooycb", wysllwa .,lsac Basbcvis Sinttr" i ,..Bil·

biDctic kororW" - eollqe Danuty

lreDJ Przybylskiej. Czynoccodziennie
opróczponicd:tiałtówwtoch.

10-17.

ZWOLEŃ

MUZEUM REGIONAIJiE- etspozycjcstlłe : ,.Fakty i bipotezy", ,.l:.owcy

mamutów"'. Czynne od wtorku do
l'i4tku w aodz. 8-16. w soboły i co
dnJAniedrlelt:I0-14.

Sobótka w pełni
S)'DipcuJum aattmat..Z~6w
roizłQy l.ocbuowskJcb z Sy~·
pnnnuhonc pruz Mariaa Poplsa,
rozpoc:z.ęlo w SytyJ~It D Cu.mo~
kle Spotbab: Sobótkowe.

pi tctzespół OK"Tobiełpiewam".
NatorniastwDKwPionbchodbęl

t.ów POC7ji Jana Kochanowskieao
.Renesans".
Oził daJsu wydarzenia sobótkowych spotka6 w OK w Zwoleniu. Wytład,.ł:.aciństiesielant:iJa

dzie si~ Ił Qaólnopolski Kontun
Recytatorski PoelJi Jana Kocha·
nowskieso. Finał [mprezy roz.egn~~
sit: 24 bm., w czwartek w Muzeum
Jana Kocbanowst:.icgo w C:z.arno-.
lesie. Wtedy tówniet rozstrzygni~
ty zostanie Qa6Inopolsti Konkurs
Literacki ,.0 dzban c:zamolestiqo
miodu". Uroc:zystaki zatończy
wyst~p tria JitarowC&O PSM w Radomiu. Tqo sameao dnia wiec:to-.
rem w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Zwoleniu (zalew) rozpocznie sit:

Kochanowskiego" W}'lłosi
doc. dr hab. Zofia Gło.blowsb,
:r: programem art)'Sl)'CUiym WJSI4·

sobótkowy koncert, poł~y
z prez.cn~ ~u sobótkowo&<>.
(hO)

łEr" (25-502 Kleke, ul. Buczb
55), by wzi.,t udział w losow•·

odbyły się lhDowe

Oprócz
,.spotkania•

niu,

Sycyny

teaoroczne

od~ si~

Pionkach

i

w Zwole·

Czarnolesie

a głównym orpnizatorem impre·
zy jest Stowarzyszenie Miłołni

na

ni u n.qród- atrakqjaych l..,....
klśdowyc:h ~Ie.. Termin nad·
sylania wypełnionych kuponów
upływa po tygodniu od datydzi siejszego konkursu.

Podol--•"............

l)
Dl qwtęb:uJ wyspie aa Mon:u
Sródzielldl)"IIL
l} Jak na;ywa alę ~ksze
ml:ulo w Maroh?

3)

w ld6ry~a J: hDetikJdt aiut
f&n1sb Olim-

pijskie w rob 1968?

Nacrod! w koilirile z 9 czerwca
wyłosonll: Boilfu Stępalk (Koń
skie, ul. Folwarczna), Apta Zboł
{Kielc:e, ul. Mazurska) i Marek SoboA (Łopus:zno, ul. Włoszc:row
sta).
Nlłf'Odyzost1n4W}'Iłanepoczt.\.

Wspólnie z Blumn Turysłyczaym ,.Wctłder" w Kldcach
(•L 8uc:zb.S5, tei.StB-36) przy-.
gotowaldmy serię~ t:onłuOOw
zezn~omoścl miast i kn\iów, do
ttórych ta fi~orpnizuje wyciect.k:i i wczasy. Trzeba pra·
widłowo odpowiedzieć na podane nitej trzy pytania, wypeł
~ kupon lr.onłursowy i przes·
łać go pod adresem BT ..Woja-

KUPON KONKURSU ,.POZNAJ SWIAT" 112

IJ -------...----··------------··-·------··--2) - ...- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -

3>-------·-------·--------lmi~inazwisto:------------·---·-----

Adres: .. _._ .. _ _ _ _· · · · - - - - -....---··.................... _ ....

- - - - - - - - · - - - - - - - - · - Telefon: - - - - · - -

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

SLOWO

Z regionu

~TRONAII

RADOMSKIE

Z regionu

Z regionu

Sejmik Samol7.lldowy

Ciepielów

Odwołają

Strażacy

na start

marszałka?
W•lost:k o odwołaole IIUlt'IP.lb
SejmUlu Samo~oweao Wojew6dztwalbdomsklqo 11111 by~! rozpatrynayu posledunła tq:o pmi u.- w p~łr. (15 bm..), w..U koncertowej

W Oeplelowfe rozelf'Uie
pllnne zawody dtuba
Ocholnlaycb Straf;)' Poł.ar
aycb. lkz:atalayły • nkh 3
zespoły młodzld.o•e 14 repmztata$ stn.lorow. W ogólnej
klasyfikacji zwyci~wo odniosła drutyna OSP ~owa,
przed t.zlslwaJ l Oeplelowe& Obecni byli przedstawiciele komend Wojewódzkiej l Rejonowej Straty. Roz·
dano od.zrtaki • Wzorowy
Itratak• i medaJe ,.zastutony
stntał". Jodnym z uhonorowanych złotym medalem byt
wójt
aminy
Ciepielów
THiellłl O:a,a..
(bal)

zostały

lJrzędu WoJew6Ukłeco.

Poo::lltek obndaodziu li.
PonadlO ~e przedstawiony
projekt powołania powiatu biało
brzeskiCłO
oraz infonnacje:
o funkcjonowaniu Reaionaloe.i
Izby Obrac::hunkowej. o podziale

Odwadnianie i oczyszczanie Dży

funduszu na utrzymanie drós
l o prubzywaniu szkolnictwa
podsuwoweao samorz4dom lokalnym.
O godz.. l 4.30 rozpocznłe się:
drup., uroczyst.l czę:tić posiedze-

Uporano si~ natomiast, z nljwi~tsą inwestyc:M, która dotychczas kosztowałajut 26 mln. Prace
przy oayazczalni .łcicków i kolek·
torze na l-kilometrowym odcinku jeszcze ~4. ale jut wiadomo, te w br. zostan11 zatollcz.one.

nia J)CIŚwi~na wydaruniom
czerwcowym 1976 roku.
(woj)

Pienilldze uzyskano takie z Na.rodowego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i U~u Wojcwód.Uiego. Dokolektorapodłpone ~
bloki komunalne i spółdzielcze.

....

(

)

Fot J. Madejski

Białobrzegi

Wakacje
wmieście
Dla dded. kt6re llie lfYJadll

w tym roku na tn.bQe MM:Jsko-GIIlła•Y Ośrodek Kulblr)'

pnnoto..ł lirakde•mldJCL

- Arkadiun Kurows.k~ dyrektDI' plao6wti, wśród wielu
sportowych propozycji wymienia np. rozarywki .dzikich
drutyn• w piłce notnej i koszykówce. Planowane 54 tak·
te: etapowy wyścig kolarski,
1'1\idy rowerowe i piesze.(ea)

Z Radomia
doAibork
25cu....-ca~doDI.

nll pupa ...dom51dch rolnJ116•. Przezpięt dni PolaQ" bę
~apom•...tałęzes~

duMklqo rolalmra.

Do wyjazdu doszło dzi~ki
zapi'OJ;leniu Zwi42ku Rolników i Rodzin Duńskich, wystosowaneao do radomskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczeao. 47 osób z naszego
wojewódzrwa zapozna si~
z działaniem tamtejszych
&iełd handlowych, finn usluaowycb. w miejscowości AJbort., gdzie ~dą przebywać,
w tych dniacb od~d.llsi~ prcsti!owe tarJi rolnicze, poł~
czone ze szkoleniem. G05PQdane~ tetlr.ilkaspecjllistycznych zakładów rolni·
czych.
(Jol<)

Szydłowiec

Dziury oznakowane
- Słutby droaowc jut półton~
mie.si4,ca temu oznaczyły dtiury
na drodz.e WOJCwódzk.iej Szydło
wiec-Przysucha -

napisał

do nas

etapem prac renowacyjnych, aJe
kiedy zOSWlą zakończone? - nic
wic ...

- W ten sposób mierzy si~ po-

jeden z czytelników. N-.iprawdo-

wierzchnię: uszkodzeń- Uum~~czy

podobniej pruwiduje się: remont
drogL. Ale kiedy?
Wykoaawą remontu jest Dyrekcja Okrę;aowa Dr6& Publicznycb w Kielcach. Zarząd Dró& w
Radomiu. Od dyrektora, Jóufa
Stda6sklep dowiedzicli4my si~,
te omaJawanie białe farb4, obrzety dziur jest zaledwie picr-NSZym

J. Stefa6ski. -Następnie zostanie
połotona warstwa biiUmictna.
Trzeba powiedzieć , te na swoim
terenie mamy ok. 1000 ltilometrówdróa.Niewszystt.odasi~zro

b t od razu. Zwtaszaa, te remont
kosztuje nie mało, a pieni~,
oczywiście, brakuje.

...

(

)

Białobrzegi

PowstĄje

•IJ<u6Z...dttla<J Sd<oły z.-

nowy cmentarz

Jnzafi • u,aa zo!luie opodzoay lrZ)'łaHtaroWJ' Iem przezuao•y u cmeatan. W dals&Jd:ap~ zostuie Jbałlłnrau b.,UC.
aaeataraL

PocWQJ

........-)ale....

Kronika policyjna

. .ma

Obecny cmentarz parafialny
przy ul. ICJUowsk.iej jest jut za
ciasny. DłaiCJO władze miasta zadecydowały o lokalizac;ji noweao.

Powstanic on przy ul Mikowskicj,

kilkaset metrów m miaslem. Ponicwat wcześniej na tym miejscu
rósł las, trzeba lll,jpierw dokładnic
przygotoWll! teren. Plantowanie i
grodzenie wykona,R bezrobotni w
ramach robót publicznych. Pruwiduje si~, te przy cmentarzu
powstanie parking. POtnicj wybuduje si~ tapli~ Cz~ pienię;dzy
na ten cel~ zeb~ wierni Kotciola katolickiego.
(sok)

•odo~ •

Radomiu (uL Krukkłe

p)~

ze szkoły zostal brutal.ałe aę.dDięty PrzH tn.ech

050blllik6w. Napastnicy zabrali mu
zeprct i buty wartoki 780 t )'l. tł.
• W}il~ dz:łurę • sufłde,
llłenwt.l spn.WQ' Mstall się 4o a...towal ctbawb.11011lł. :teromskiep
"Rt.dollłbl. Wynidli buty wanDlici
ol60mlntł.

•zfłJ'ł'f'&bteiCI~•

KozleltbdlzloGieje wyBłeśU łap
wutośd ok. 5I at.Jł. Włr6d 1krl-

dzionycb rzeczy

były:

kamera wideo

pneclmlołJ' IUI SWDę

audiowideo, wy-

Przesl~pcy do!ltali si~ do

robyzesrcbraizłota.Policjazdołała

jiJ~ szyby i pru:cUuJąc

.panasonic-,

sprzęt

~

Boguslawa 8., mieszkalica
Warti,przyktórymmalezioooprzedrniotypocb~zkradzie!y
•11-letalepdalopc:azłlpaaou

~ontcJD~IICIYBka.a•,..mu.,......,
slędolllleszbnła•~wokl

a..."~e-

a."""'>· s,_.

cazc14!YIWJbićszybęwoknieidostać

mędołrodka.

• Z pllwiJoeu łwullowep PrlY

uL WltoW.a " Radoalu lkra4JJofto

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

40 mln

zł.

.rodU wybikraty.

• W Swlereztu (pruna Szydło
wiec) kierowca _.udi• Robert P.
(miCil.b.niec Sochaczewa), jadąc za
autobU5Cm nie uchował nalctylej
ostrotnoicl i uderzył w tył aulObusu, a
nastę:pnie 7Jecbal na lewy pas ruchu i
zdei'Z}1s.ię:c:zołowoz~

z przeciwka _tukiem•. Roberta P. "
stanie ci~ m ochrietiooodoSZI)itala
w Radomiu

...

(

)

SLOWO

STRONA 12

Ql.AZIJRA-teBIIota-~.
Klek:e,uł.1905Roku10.Czynnyl-11,

SPRZEDAŻ
SPRZEOAM

o~Miucłlli•

Klełce,517-75

SfiRitDIW

"*" ..._

tel59-nlll

(1984 t.)
140&4/g

-~

TECHNIC8Mgwarancfl,teł 61-77-łO

CZĘŚÓdo~115" Kielce,

11-08-91 .

13441/g

12801Yg

łWWifJ(SiA

glazury

l'lul"l(loomla

255-22.

12714/g

.STARA28"calolć.na~tciaprm.-

dam Bełorietkf kuPf. Kielce,

mr:?o

szruc:c:e~.nKlyl'lia,
wt.tll ogrodnicze. Hur1ownia
Kielee, bgrlaflaQ 11111, teł
31--48-94
884/e
.Cołmlor'

REGENERACY..NE. 'Nkładld K. PlottowlcU ołen.lłt slolako przy barze na
dworeu PKPwKielcaeh.
13918/g
SPRZEDAM kloak aluminiowy przeazklonyok.7mkw. Kiek:e,31-(17-13

13920/g

.ecłlnelder

SPRZEDAM llompuler

CPC6128" !moniloram.drukafklloraz

~o:::~~ej!~~
t..AOCINitCZ.łur-T,2bramygarato

wemetalowe3.80•325m,~
ciUllkowa
)Id~.
Kielce,

22-594,po18

1391111/g

SPRZfDAM . .tarkł

Klełce.

ul
1392&/g

f'oakloMcka209

KOMBAJN RfN all'lienlf na

(79

~Iee.

r)

13903/g

,RATA 126p' FL-3 (1992) Kleb,
22412.
13877/g

SPRZEo.w gt.rat blnzali ts.5 11 3 11:

2.5)Kleb,f.l1--49-08,~38261g

CWiNIK 360 (f.ll), przyc.z.pt wvwrotll,(&4) Klełce,284--ef.l
13863/g

śPRZEDAM ,llamau· (81 r.)
nlowy Kielce, S5-1"'8.po 19

akr:v-

13865/g

SPRZEóAM.I'IINaflłl20óSX" (1993)

Klelce,32-21-87

1Jf.IJ71g

SPRZEO.w WVI)ON;.t.lili patrono-

mll-tanlo.31-IM-08,459-56.136951g
SKLEP tanlej nit • eentNrl

Gl'ier

nlk~parltiet,parapetydr-a.nt,łl'lnl

mal.,ialy God! a - 1a. Białogon. Kaden.IIIII(ObokJkldopolu1.
137711g
PRZEDSIĘBIORSTWO

Hrondlowo-UaiiJVOWIIofenlltdoeprzeOaZy,_
~1. T-25', .M"Tr 80. 82oru rnvczepyrołricHzwywrotem,o~

el4.5tonv.•_.,..etuportowtł,oosia

daMC'

hotndogacłf

sprlOt

udvela"'i

(atest) Na -

tatl10,woj~toe

GOmo.

1360ł/g

SPRZ.EóAM uczeniakl boi!Mra O.
Ś:lleftow;ee,uLI<ow.lełewskiego13112

13755/g

ROnwE.Il.ERY (SZC!eniak.i) IJPrl...
dam Tet 11150-()111, "Meczorem 13618/g

BOAZER1A!od50000),parllltt Kletce, ul Mola14a,566-22
TANIO

1361łlg

al1 azkolna_ Sllllp,
ut lagnańsile 27 (SI-L) óyslrybutor
hu<1owoi,Paplrus'
13595/g
~eazyty,

SPRZEOAM ,VWNN1a"'" (1983 r.).
11111-583
13635Jg
SPRZEOAM .tatr• 11118 S-1· Klełce,
6 1-80-85
1342\lg
SPfiZEOAM

telt'wU:or

.tunal•,

drablnkflrow.rrełlabl~tlłC)inyl<lelce,

31-51-58

13905/g

.t25p'(85188ł.Klelee. ~701g
,MERćEOESA50ilf,plandella 1,51
11917) - 70 mln. .metcedna 30'JO"
(1982) -95 mln...zuka~"(l985)

-151'11n 10e4u, 61-76--90

BIWiił ~-

66-35-87

13872/g

ideb, ZQodll{

1311159/g

SPRZEDMII koperkf K-407 -B, ~(~per
,tatry" 815-$1, podwo:le ~
NB-181. Tel 663-603
134fl01g
KOZIE mlel!o

Tel. 11-16-35

z dOiła~

00 domu.

1335111/g

Stu.EP glazUra. terakola; oooezytiW . Klełce, Armil Cl:erwontl 222.
tal.283-68.
12898/g
ETER!IIT niskofalisty rOVTIIar 11311:

175od3 1 OOO.Kitlca.Oygasl~7.
12917/g

61-ł7-93.6 1 -07-60.

OCIEPt.AJĄco-wycl~

plylkl

dełtorłiCYJne,sufit~(7

WZOI'Owj~niejuproc.M:enta.Kielce,

6f.l--09--31

12865/g

ŚIA.TKA 11 3 OCV"'IIowloM od 12800
Kieb, OygaSifleldego 7. 61-67-93,
61-07-łO.
12918/g

iJI<AZJAtS.IIIa~od

13.800 lł/m kw, .n.p~ti ~W•Sfld'
Radom, l.lmenowsiUego 2111,
tel.
631-981 Armomt:~on~rlkaty
907111/r
MASZYNĘ, ()o~~

go

Busko.~

SI"RZEEA.M,12$p"(84r)
tel 113-59f.l.po 16.

28\Jb
~

ala~Kieloe.31-~

AGENćJA.Wygodl• -f"ieruc:homoł

(IV pJ, lei. 31-73-4111. 321-401 -

=~;~~
AGENCJA.A:S~~.~-..
azkaonoa. kuono - .".-zedat. obaiUQII
praiiO'flłl, wyceny Kielce, Nawy $wiM 36,
tel 11183-83(11-17)
1nlk
PóśREONićlWO .Konłrak%": kupno
-~Pf'tedat.zamlana,wyna,lmowanlt.

DOMY drewniane z placem apnedam 66-16-69.
13886/g

SPRZEDAM domek }e<JnorodU!ny w
Tlll.618-739
1388Cllg

IOełcach

SPRZEDAM dllallll po 900 m. Kielce.

57-no

13815/g

da~~~.~~·

1371łlg

SPRZEDAMciom~zdl»łktiOOm

kw(~-~.111-Krzy·

Dmow302/g

weo5.Wiadornołt:JtdtMjOYI.IA

skktgo 1137po 15

Sf'RZEDAMdzJalkf88a+za.budo--

Sf'RZEDAM saw !
nie

dołnkle!'ll

~onctonym,

Ofertv

POt.OWĘ.bli!niaka"Atrakcyjnepo-

totenlt. Kleloe.86-33-86
SPRZEOAM dzlałl!;f
ar0w.Lee.zczyny38

1359111/g

budoW!...-.

35
13909/g

SPRZ.EDAMbuclynellprodokcyjny!
elllałkil

tiUdoloolaną

13111 16/g

SPRZEDAM- dom eenłruln ~.

3H!9-96

13133/g

13892/g

DO~polloiebiur<WM ul

Buczka14" ne hurt~ul ~

1 3890ł'g

18. Ttl539--21

WYN.U.4I; dwupokofowe miai:Zk.aM . $wittoknysokle. 66-1~28.1389 1 /g

ke~~
rit~Sł.=
ltltlce.-42S--28..
13838/g
84al~~~~'7g
POSRf[NCTWQ

. Petnomocntll"

kupno. aprzedat. wyoejem. Kielce,
Sienlo.le'o'rica61 , 1el. 66-12-7 1.13784/g

DO WVNAJĘQA pokOj
m. Tet.2S-S51.

! lluel'lnlłl

31
13729/g

DOWY~QApol!ofenagabinely.

tei. 66-25-97(Wiec:Zorem).
POS2UKUJĘ

13682/g

lokalu ~w

centrumtS!enldewic:ul56f.l-01
13579/g
DO WYDZIER2:AWIENIA. polowa W.·

niaka,gatll1:(bAUZakłwpobli!uullcy

I(Qberga - ...,. propozycłe. Kielce,
11-111&-«, sn-35.
13401S/g
SPRZEOAMkbzamlanlt,.nnetRe
mteszkanie M-5, 70 m. Skar2yslo:o.

532-809,po18..

13513/g

- WVMiem. kupno,
Gaow.cklego 2.
11153-62(11 -In
126S4/g
MERL~

sprz:edaZ.

K,iek:.e,

PEPSI-COLA
BUSKOWIANKA
FR!JCADA
FORnJNA
SOKI DONALD DUCK

IM70/g

DOMKI-IIratnolol'l'/ ~ tłt-;Cg
DOMOFONY -

13«0/g

-...........

MALOWANE: cyklinowanie K~.
13683/g

~20

TAPETOWAN.E
32-27-03.

TRANSPORT

najnowsze

Kielce,

12180/g

PW AUlA Kielce,

P«lftłjOI'Iatne
~· Kielce,55249 1278611

1277111/g

USUiGi iiOIIIrak.o-tapieeflko-meblarskle. Klełc:e,Zgoda3.

1211108/g

:w:tliJEpoDomt.~ ... pictł'·

13786/g
11725/g

M

.volkawagenem• U
13898fg

rRANSPORnueł -ugr.wc. U1C).
nylub7oeob Jtdrtej(M,łel ~~211

Towar dowozimy
wlasnym transportem.
Udzielamy wysokich
rabatów! u•'•<~

NAPRAWA pralell aulorM!yCZt!Y(:I\

32-50-80.

U drzwi 31-fi-29. 31-04-63123961g

lorryTeł. 66-12-2ł.

ul. Rolna 6., tel./fax "'89-46,
4-40.03,wewn.ll2.

Mótii'AZDiurji.IOelce.61-77-36
1263-111/g

,Cetronika"ln.l.Ceełlowskl.~-;!18/g
MALOWANIE - aolldllle. IOMce,

(lllownlr.~----...1

·wp~.,.,., ~ ,. rKh

P'IYS

na.,..-.ddnie

10eice,lll-lllł-nt17-21)

Di5MOFtifi. alarmy,

4.39-M

.,. ,. ..

KASKADA

ClONAIMANIE """fUZ (kieny, MiltY -

rautaz.,podlc9)

43111-79

TELEPl.OTY, gloMce bblowe, ...-.
-Me tv, obrott'IICe. zaatawv ••lltame

ro~klnufl.VI.ItQ
CIHA IIIUOO.OOOłł

NAPOJE- PIIT l .S l
CALIFORNIA DRINK
WODA MINERALNA- 1,5 L

POMiEśZCZEHA biiJiOOłlle l~
do~
IOMce, ...
81-4/d

taEWilDRY

roaora.,.".,

DANTOM

prz..uiJfi-

nowo otwarty sklep

toelce,81-20-40,Walczall
1281111/g

z

NAPRAWApieeytiOWgamwych.~

Kielce, ul Piekoszowska 32

12ł161g

oe,61--2t--87

importowaną odzieżą

(pasat)

NJ.S'AAWA~. PIUW$·

Zapraszamy
wgodz. 9 -18.

nie, glowlct: Kornar tQelce_ 521-13

12813/g
T~laoldniewykonuftn.grobkl z

11173-e-7. po 18

139021/g

WIOEOFiMOWNE..

KMk:e,
13800/g

~.tryb

2J0-.53.
TAANSPOR'T1,51

Klelee.~~'tg

NAPFIA.WA. pnelltra,anlil
-.dOw,
f1Y
31-80-00.

magneło-

tzactiOdnle).

kielce,

13740fg

TRANSPOA T t)lof!Ykmloacltltuaj
137181g

-ugra~.57o-o:J

ZAKlAóAłłei'ZWilriHI~~anlowyeh,
P~DCiwwlatnanlowtch.

atnl~nveh

ROZSUOOWV. ramonty,

komPfellłOWOłć
Słaff"

budowle -

32-40-32

13774/g

13550/g

NitPRAWA

tela-wlzorOw

32-3111-111111.

ćYIUJNOWANE.
31-44-17

TANE

11117-7111,22-451

1311161/g

lAUJiJE tanio. Klełoe, 117-258.

retUamy

~n..Kiełee,Polna7,

ul: Samsonowittl 41

("'11<"""'''"""""'"' n611d
ld. Jt - 14 ~91

13255/g

TESTER

lllługi. Blacharstwo-meohło

DO BANKNOTÓW

13876/g

cena 520 tys./szt.

NAPRAWA f)leeykl)w, kuchelllik 1111·
zowrcłi.Klelee,434-68.

DOMOfONY.

13922/g

PW "Terna"

~toria

Sprzeda!.
monta.t.Cerlyhuf1owoe .Omtech"IOfll·
ce,tel406-23.KujawsQ2"' 13901/g

Kte:lce, uL KołciUSZki l)
lei."'S7--67

ZGUBY
JANCZYK .MIIUSl zgutlll łwlaOtctwo
~LOwWOdzilłilwiunr10/fllal

Dachówki

~

93.Jfdrz.ej0'11,~12.308/l
STę'IENMol'lilla!gUbitał~
dołrzalo:k:i.
13908/g

13687/g

.FORTTt'$ZYkiY.I'ikiaft'IY.

PPH .,MADOX" KIELCE

..klerow.nie

nlka.l<lelce, Sciegianr.go 239

OEZYNSEKCJA: derałyzacja. Kielca,

136251g

RAJSTOPY- .FENIX"

DOMOFONY -lllfttdat, inllaloWa>·
nie, n.pravwy, bloki, domld Kielce,
66111-000.
13200/g

Kielol,

.BE.sr-dodłlacow.dttwi.Klełcl,

ROBOCZE

CYKLJ«:JWAME. llatrial:._ Kletce,
31-23-29
131M/g

13566/g

3 1-85-65.11121-09

RĘKAWICE

At..ARMY, profqjon&lne do watY*·
llk:h obiełd.OW. montaL dytlrybucja
.Cebcui~Kielee,Poln. 7,11161-38 585/gd

prac. Agencja .Perted

Kielce, Targowe. 1811219, teL
32-17-9-4
13708/g

)ltoł{i\)

VERTICAI..E.aluzte,rtllok.asety Rok
g"IIM-rancjl.l<ielce, 61-24-26 13204/g

przezpoiiCit,IOfllce./1133-27. 13722/g

TRANSPORT 12. 23 L Kielce, 11115-28.

~ pomteSZCZenia na gebfrlolły lub billfe, lelefon, canctum KWc:

.......... ""

KUfła f'RAWA .łAZDY k8t. A8T
UWAGA IIICU. ....... k· 3.,..._

121-46/g

~~-· · 11

noM

USŁUGI

[!

~:!3:0r

KJELCE, ul W•ligóry 1

M6. 11- 11-11,1-17

81-&11-1111,11-8111-73.

CYiillNOWANE. la"'-rowt~nle. Kleł-

Tel.61-19-15(9 -161

[!
..

ODSTĄPIĘdzlerb""'aldepwoctz».

Qe,

LOKALE

1187Q/g

ZillUZ.J:PIOf'IOW'ł,DI\u$.rolollaN·
tyKlelct,61-&11-ł6.,31-57-91

nieruchoml:l&ci.

~t~Bualla.=

SKartysl<o,

51-31-2 1

31-ł4-38.

1m9/-g

POSREDNICTWOc

llttn-

(13588}.SIOIII'Oludu"K!elce 13588/g

sa.reo.

-

POSZUKUJĘ lokatu ~.
Kielcacł'l Tel 61·1~58.po16.13209/g

Zeg0m8agm.Oa~'7tllg

~m

17,
11870/g

WIOEOFUiJW'ANE

~ kupno - IPrleda.t. W'f•
~Klełoe.86--ł5-82.
13230/g

13769/g

"""nlll

61--ł()-68-.n

61-18-1117

óóSTĄPIĘ dMrta""' ~rolno

D21All<E;budow4en~~0,70hewf'ltl

czovrie apmrdam. PltlczOw. 722-JT

NN7,tel.

~ ~·. E~-1]

-~Kielce.t.4a%ut'WI8a.

SI'RZEDAM .,..IIIOdt lawnt" (1§9ój

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAZ b6Kt1 ~ ~
towych zalwji. ....." OMal. ~........,_

a«Ja

61-77-IS\, po 18

,.,._.,.,_

"""""""

Kielce, ul. SlenklftM:za 76.66-1115-11

""""'sa

272~.wcll 000'"1~~~
14033/g

..iiAW'A

____ .......
-·--------·--KURS
JAZDY
KATEGOfin • A B T

126671g

BIJRO~~

.~"wi<Jek:Kł\ut.T~18

;~~7g~ l!

[!"'

12987/g

tiliiJZJE:511-79

goprzySpOktzielfll~

1

11!!5.000.000 Tet. 488-15.

130001g

ZAUiiJE -r.orcat..31-57-71.

oi,lwpno-apmdat,~~

c:33ó

lubC-360aprzedam. Tel. 32-59-67
1392!1V

Kla~el

gwaranetl.
Marian. KraJI'IO N ao. 26-008

1166/a

IO*e, lel.A&I-60..

NUMER 142

.HADES" -dodlintowedmoi4.(ÓWOIItt.

IOJPIĘkU!t.ndlclwywdobrynl

~

::rr~~~~~
~~~~
CIMtllatunłiCadzrnia)-Tel81-16--29,

ełoiki,

,RATA 125P•
61-25-26.

REKLAMĄ

Z

ZAGN;LÓ łwMdectWo mat&nlne
AgnluzldSłeezkl.SI(a~m .,

181.538-3011,

139 10/g

o~-L

Kielce, ul .
teł .

Wesoła

51

61-09-31,541-21

ler=.~~ = ~,'''''''''"'''''":''Pr;~i:~i~~~~,~~;y';~"
V
467-6f.l.

13652/g

"''"'

1

iJSlUGl

tltwlgowa.

Kielc•.

133921

...........

'

TAANSPORTI ,SlKielot.467-57.

C7ufM!Jfp~ ha

~ r-; ~.~.

'\:

~,~
-.ROOO""'TY;v.:..,_==:-c.~=•"'•-=<i
.,._"_,__,,.,~, ~
I J401Ig

- ..

o Lentilki

~

ODraże
O Herbatniki

~

~

"*'*"' ".,. ,., -;=; ~

- . = = ==

=

= 1335=1/g

AUT<W.ARMY Klelee,6HJO-«l

- - -- - - 12952/
g
Skład reklam: ,.Exbud l),. Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", te\. 4-48-58, Kielce, ul. TaflOWI. 18.

~

~
~
\

oferuJ·e:
~,'
O Rajskie mleczko ~

~}":~~~- ~ OŻelki
13395/g
'
,_w, -.. ~ o Sugusy
66-1111-94
1336f.llg
TRANSPORT1t.!Gelge,55-t23.

l

CUkierniczego- Bydgoszcz

~
'

~

~

~

~
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~
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ALMA Kie l ce, ul. Roln a 6
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Sport

Sport

Sport

Dziewczęta

FalNoryci
grają

Sport

z SP 31 Kielce

medalistkami IMS

dalej
Mlode JdtiKkie

pilkarłd ręcme,

uaenni« SZKOLY PODSTAWO.

Natrnriul)'~kortadlwWbnbledon.lel ........ llll6juiterdsewe!\11tdz),..,._
4cnre ~niM nosewa Andll. JU: u rllrlelnn pi«WSD rvndaturn~J6•cln-JIC'łe
dyncrych, w k161Tj fawOf)'d odn~ "planowe"' zwydęst-.

WEJ NR 31, Otłniosły kolrjay wkces SUJ11c na podium rnrrnnyth osllt·

Takte w rywa\i:tacji tentststów na
raz.ie me zanotowano wt~kszyth

su do klsleao finału trj Imprezy. Osutecznie po emoQonu,htnJ. a momen·
tarni nawet dnmalyc:zntj nke wywalayły bflłlO•e medale.

Z katdym dn1em emocJ• pow1nno
b)IĆ coraz WI~J, l l SiłY rywaiiZI.UII·
cych zawodników bardzieJ wyn)wW tumitJU pań pod meobccno:łt
Moniki St,in zdeądowan11 faworytą
jestSteffiGraf Wczoraj Niemlagladlo pokonała pierwszlł przeszkod~.
zwyci~bJl\c6:0,6:0 AustraiUk~Kirril y

Sharpe.Wy&ralatakteGahrltlaSJbatlnl z Carrit Cuaningham (USA)

7:S,6:2. Do dalszych Jier awansowały
mi~dzy innymi: litupanka Conhita
Mu1lnn, Niemka Anke Iłuberi Fr:ut·

~l.tn.l~-r-RQ(łrit•&f1111Pob

eywlllll nnubie4ruJ)"IID")'dl Mili·
w 1111•.t. s,ertowpa, ru·
."......,.dtwefn•nukld •~)Ke•ftd
Me11tN. ~flluw akotod.l-..le ·~

!nMI;w

fAl"'''

lłebNHS:25,allUłtPaierwcr-11Lec
węlS:l.BI.ale-curwoalutb.lp~oU.J.
,..,.,.kJea(ł9,5 pkt. W)·prlftnU~O.lll(
-Jtlpkt.. llet..•k -J89pkt., l'łllll""t
ll7pli;t.er&INDrwedc-JI.ł•k1.

:.

Pol~k

n tespodzianek.
Oto ciekawsze rez.ultaty: !\llchnł
Stlth(Nicmq) -Ju Sltmtrink (Holandia) 6:2.7:6.6:1, Stefan Edbe11
(Sn-«ja) - Grl'g Ruseflld (USA)
7:6,6:4,6:7,7:6,Amosl\1ansdor1(brael)- Brian Joe:lstn (USA) 6:7,4:6,
7:6,6:3,6:3, Pl'tr Korda- Mat1ln
Strtlba (eb-.i Cuc:hr) 6:1,6:2. 6:1,
Pete Sampras (USA) - Nl'll Bontidt
(AilSiraila}6:7,6:3,7:6,6:3, &ris

Bed:rr (l'>iil'mcy) - Marc

Puchar Ne ptuna
o.tpqtb .. llieU:itłiw~ldbiiiJ
kryi"NqfiiiJ"r.t.~l..W..r$t""...

QlCudl.łlalond,NwwłJIIINskJhlndt:i

1 PUCHAR NEYTVNA pUkany rtm~Yd.
Pnf'ft,mtla.I;~!.I ... Ckartr•ltiHpwst(IMI
lMI:JM ull'nilliDH) pre•"MIHI jeR • .,_
kihirckhlbepnrol..K~1l..

pllkarki r(WK ,_. )11!

KRÓTKO
.'r W kokjll)tll ~lklllbotll Co•• A·
men·koB~IIaulfl;iaChllel:J(O:I),uł
V.rarnoJltrlllł~•·•JzPervl:l(l:O).W

i.lbłliłfUpf 8 p!DWidlJII'a~&~W-.irzyey,
f.rifiWOfY1-0WIIII8rU)'Jilt&ieocukJ ....
ale,.jlllqjeMIIIII~,CZWIIrt~pe:eyo;k.

.'rWpWf"IIUYIII•eaa k.,..IIQkacyjHłO tumJ.ju k~klnr ••l\lł:·9S Pobh
,okoaoloPot1uplięA6:65(.W:)J)

lWI'ro1t•«dd~dęi...,.MO.·
tn.t~rr...r."•keii)U•ce~Jnyra.W
,_".R)"dl,,..kubdwcn~A._.,...
Uub ~ Bdtl l lltrcq..lay
lt~~J,tollrari7Z:49...

";n,
..w.

wpop;.łt:1Mrwx)o.ycrabt~

lM Fruela ,.k...la "nln;k 69:55.

Ile pieniędzy
na kulturę
fizyczną?
Potlaas posiedzenia Ratly K11f·

Jury Fit)'CZII~} i Sportu przy St',)tmku
Samorząt/OM')"II/ Wojt'h·6dznm Ra-

domskiego poiriformOK"OIIO a ~o-yso
kolci środi.Ow pnt'ZIIQCZOIIyCh
przez somorzątly Ury/Orialn~ na
sport ll.ui/U/"ff/Zyanq rCf{/onu.

fUl.

10

bn komrnla·
(z;p)

nicy Protestu Robotniczego w
1976 f,
Dziewcz~ta i chłopcy szkól
podstawowych biegali na dys·
tansic 800 metrów. Oto zwycięz

C'zel'"fi"CU

cy: 1. Sylwia Kopycka (SP 36), 2.
Edyla Oziedyńska (SP20), 3. Eliza Wlazlo (SP 28). 4. hm na Mol)'ka(SP38).

-4

zwyc:t~stwa,

jeden

W srupie eliminacyjnej drutrna
SPJIIUelcenieoaetn••anieulepary·
waikomzSP 12Gioc6w8:10oruroz·
1romila SP Ui Bltd~'Jtok ISJ. W efek·
cie zdru&it1Qmtej!IC.B(USI'I2Gio-JÓW) awanJOwiła do dru&ieJ fazy tur·
nieju, w której ucze51ntaylo 12 spałród

ISulr.walifikowan)'l:h do finałów

wpolów

Nasze dltewa~tl pokonaly swe
ró""icłnicztizSP29Toru'9:6oru.po

dramatytznej watce zremiJOwaly z
dru~SP911(rUPU:IL Wynild te

do wyrównania. Ko--

doprowadziły

RęboR, Anllr I")"$Dliak l Ewy Cały
doskonałym
interwentjam
bramkarki Ali1Q'" S.whbk.lej próbf; t~

ny

oraz

tielez.ankiwypllly3:2ttowlałnieone

na podium.

- Piei""Sl..fflaltOW)"..J ,.stadami w
~~łlrtr:~Aau

S.wlll:sberaukutecaa. i •obne kkru·
Wlec:zorek lltaroUaa Pa•lak.. Ml111o lt
turniej od por~JJt:l W51)"11ko

Qaęłiłau'

RIIowy mea pilkarskltco Puc.h1rv
roiski w ok~cu ndomsklm, w kc6rym unltl"llł się. druiyny RADO-

Juniorki mlodsze: l. Mirosla(nie stowarzy·
szona)- 1.147 pkt., 2. Katarzyna
Zandz.ka (Stella) 1.097 pkt., 3.
lł"a Sokołolł-ska

Aneta Ciok (Stella) 1.002 pkt., 4.
Justyna Szaerek (Stella) - 961
pkt.
Juniorzy młodsi: l. Dariusz
Psrzelski (nie zrzeszony) 1.097

KTM Novi zaprasza
Tr~dyeyjlllejutdl;lalao:eKielcdilc·

p~amaloni..-jud)'lllmGI~hdo
nizoii'I•JtostuleiHiwll~bli~sot..·
lę li bilL ud kicledtira ulewea.
Zbi6rti1KZ~nik6wecod.J.. JOebok b·

wbral .,Relu". IJqp- od 1depeh)o·
lelnkh IIMICOC')'klishiwwpnapaabę.WC
,lst~anaz,.Ur~•uabi.Jw~!bk.

w kalegorii szkół
stawowych
siński

ZW)'ciętyl

ponad pod·
Artur

Bła

(ZSzMcch.), przed swoim
szkolnym Michalem Ma-

kolegą

zurem i Jakubem Piecho(JI (LO
Pionki). Czwarty był Grzegorz
Wobliak z SP 4 Radom.

l . Aneta Goluzd

(Stella) 567 pkt., 2. Aneta Ciok
(Stella) 519 pkt., 3. Justyna
Szczerek (Stella) 502 pkt
Młodzicy: l. Robert Kaniowski (Stella) 564 pkt., 2. Waldemar
Kibli.': (Astra) 546 pkt., 3. Piolr

Kuczmera 476 pkt. Dzlew~ta
l. Joanna Seweryn (Stella) 616
pkt., 2. Anna RogozJńska (Start)
535 pkt., 3. MĄia Marsulek (Sokół) 481 pkt.
Chłopcy - L Wojciech Kotwica- 633 pkt., 2. KrzysztofWojteczek 619 pkt. 3. Walde.marSeynklcwicz594 pkt. (wszyscy Astra).
(zp)

rzcl:O.

Z różnych aren
~WZKioaqOóm:odb)iJAflolbl,_
lnl'ol:ili~w~.s,.rt..f),

wll!lf'l"welbltowłli tct.IUmon1 a~t~«bCJ

TfUJ Dwójb tlnnlt lał~ilrt,-..

_,h.....

~za#a~~lobt~.lllłT..

*

tumlej

piłki

reantj dziew~ t o na &rod( Korlolka Matołka. Do rywalizacji stanę;ły

sklfcotMkłltb""I'OWIUrto

nizałorem

lłzut.ft:t.łllłyaMflt~k-'alla..llb..

~ WblquP6wnJ'IIRiil)'lltll·
~~e l km z prusWxllmi wynlcQ1 on uMI•

~:~~':':=:r:=:n~;;:;,;:::

ICRW)'&JllllnRJW}'thoWJnctllmet"&itrquiola W.Uistlqe, Art..rO...., rc~rcztn111,i4·
ąobmlicbarwrAZSAWFGclallsk

Marlina Sie.-.rrub oraz Dorotę Rę
o końco-
wym sukcesie w tumteJU spotka·
niu k.icltzanki pokonały po bar·
dzo zaciętej grze uczennice SP
Pacan6wl3:11. Warto podkrełlt,

bosz.. W

te dla

decydującym

wię:ksz~ci młodziutktth

zawodniczek b)'ł to praktyczn1e
pierwszy powatny start w 5J)Orto--

WCJkarierze.
Ol o wyniki poszczególnych pojedynków: Budolirlani l- Budnilni 114:0, SP Paeanów- SP2 Busko

dZiew~t

9:3, Sr Paanów - Budowł.ani l

20:4, SP 31 Kielct- Budol'llnlll
10:5, Budol'1anl l - SP 2 Busko
14:10, sr Pacan6w- Budowł.ani li
22:1,SP31-SP2 Busko 14:10, SP
31 Kielce- SP Paamów 13:11.

31 Kltlct, prowadzonym przez

Kielcach.
ł.ącznie

Mlodzu~ty

Ann•Sowifldl{ml,ilcpg~,bramkar

ka turnieJU), Un:ml• Kn:CtS (zdobyw·
czyni J2 bramek), E.,. WojdegyMb

(1), Mart• Wleaorcll: (13), Anna Pya-

nlak(Z),MonlkaPiwonrska(7),1wona
Rębos.r:(12),[Q(;Ata(IJ),MnaKn:r

łsk (l), K.roll.. P1włak (1}, S)l•i•
SI:)'Rkowska (0}. ro~to w drutynic

f!.~c;p~ą/io~~~e::.~~~~~~~~
kontu~t

nic wyjechały do Elbl-v:a.

W ano docbt, to dziewczęta. które
ru co dzień rcprezcntUJl! barwy Budowlanych.~uczennłcamiJcdneJkhl·

:Jc;::~hB!~!b~RiUS~~d

stoczono lO spotkań, z

których większ~ miała bardzo
przebieg. Ostałecz.nie wy.
grana pnypadla uczennicom

sr

w finale PP
strat~.

lut w \] mmutic Ctot1ek
z rzutu tameso zdobył

prowadlenie dla Broni

Niestety,

Wprawdzie na kwadrans przed

koń·

cemspolknniaCtor1tkponowmezas·
koel.~! bramkaru gośti i radomtanie
ostatectniezwyei~tylil:i

(I:O),Jednak awans prz.ypadl SnnalowL

(tp)

.) W

t~edzlblc

Slclnn)'Rcma . PAX" •

l'lilcZOW1CIOle1.1łnGOSI.IInoO •tjc-w6Uidl .

lil'j "rtoWw I..,...Jdt zudnllnnnwed!VtOwlfo.hechowJI,KICklPu\a.~

Z.

=&,~~.~'~:>.~:,·=:
,...,.. t.uu {Pińaó•). a ob-'ii uwodniCJ
w
...
~1111011pt1

j.Oa.!tzunenno.łltwdlkllońa:e~~~~:

Z4ol•no;cd)'llicW)'Ionl(nllolhlllhvwłuepo

Pacanowa. Orga·

MLKS Tempo oraz ZOW SZS w

zat i~t y

1

1

bf"\ZOW)' medal l&rzyd:

tuSbrt11lopockzllłrotqranqow0nKIZ1··

imprezy byli działacze

z Kielc, Buska i

Elb?~ ~~~~yt: db81!·J~ t_~l:
Szkolnej

I._...,..._P~I"ibDU••łftl!Jie
ilt_J.,tlUI~any.:bnaloll~'hBIOIII

17:8. SP 31 Kielte- Budowlani l
IO:Z. Sr 2 Busko - Budowłlnl 11

,.siódemki" li-letnich

Płlhklmłod:du.ckmuJialyz:a4owolihlę

do,kto 7 ki~- powiedzutłl Moalb
Mldullska.
W fin• Ie zespól SI' l Gliwł« pokon!tł drutyn~ SP li Gdynia 16:8

.:..Dobm:łpłSIIJ>ębf.tW'JdktGniRI·

slbsyfitowanoftllll)dmyrniiWCJ'C\IWtfyl

SZKOLNY ~

Ou:.iy 111kces odaidll młodzi
sb !bru ze Slkoły Podslanwej nr
34 w R1domlu. Podc:zu final6w
Jgnysk Mlodzidy Szkolnej, jakie
ukolkzylyslę w Elb1uu wynlc:zyli oni b~mwe medale. W tlłKl1l deC)dtd~m o lnedm miejscu
w k""u pokonali oni Hl r6•·Je~ł
UwzSP48Częsłoc:hon.
(zp)
n Ju!porazsiódmywsali gimnastycznej Szkoły Podslawowej w
odbył Się.

tępo••lylllf'll~-~~yad!.olae.taWSJ:)-,;Ikie
epłlrttlt)·lynaklultach. PnaidMo'Q

miMe tillmłli uSa:udna. mbtrQ...ie

thwtla nteuwast naszc:j defensywy w
50 mmucie wystartzyla. by lubltnta·
nic doprowadzili do wyrównania.

TUSPORT ~

Pacanowie

lldatt..Rewslthyi•...Y.Itet'hot"Y$'"

zostałreVt"antowymeczptłk.arskiJU·
niorów Broni i Snn~lu Lublin, które·
go ~tawtą był awans do półfinału

Pierwsza polowa wskazywala na
to, że metalowcy zdołaJą tniwelowiĆ

(Stella) - 862 pkl.

n11·

U W)1rzy..aly

.mu łem

cyStella).

p21a (Stella) 1.060 pkt., 3. Paulina Jaworska (nie stowarzyszona) 55! pkl.
Juniorzy: !. Andrzej Wołańsld

Ddcwa:ctcwa

Aę słowa ~~U&Dia.

MlAKA l BRONI.
-er WClOraj w Radomiu rozegr1ny

(Stella) 1.209 pkt., 2. Mariusz
Bieńkowski (Start) 858 pkt.
Juniorki - l. Renala Grunt
(Start)- 1.193 pkt., 2. Dorola Za-

Młodziaki :

lllołtru sł( ~ofteQ1o.

ld111

........ ,-qjlllt.Pn:~.t.ktlklb ... wy·
wlllayty..:4.. Mlllrasłw Połsk.l Mło

* lhU o godz. 17 na stadlonie Radomiak - Broń
Radomlab rozet:ntny :r:ostanle fi-

(rp)

Kmuk

2. Daniel Piv.-o-

dwabl~ywJfZeObronneJ,bYrywalki

niea:ne było ezcctwowanic rzutów
kamyth. Dzi~kt «lnymstrulom Iwo-

.J4tapoay1111lilllli~ulwenalłę·
boR. WJTłiJUały ~ talde Marta

sld (SP 37), Piolr Tomczyk (SP 32).

Sławomir

;:";r~~.r:~~4~r~~~~~Y~~e:k

Mtat 4ccyd11J4ce o likliiide ~-
wt.J a:olłwkl były barbe zadęte. 0...'Qlll SP 31 KJtke potonała SP l Gllwlce9:Soru ulea:la SP ITII'ńwf:IO.a
,oaie"''i w trud• spetbail lfiiiY
,eUiaalo•'t.l tdcwacta t SP l Cli1!\ce
pokon~łytamowianki 17:14wszystkie

nm:yk (SP 32), 3. Patryk Wiodar-

l.

Zwoleń),

lbrdzodramatyCl.fly pruble& mtal
mecz o brązowy medal pomtę;dzy SP
31 KkkeiSPS KosmUL Jeszc::zcna3

stan~y

z SP racanów przy współudziale

Chłopcy:

ta(!}

dalri•~PY•IDit,JKal-6.

W biegu otwartym triumfowal riotr Janiszewski (Radomiak
-Dam i), a kolejne miejsca zajęli:
2. Robert Borkielłitt (AKM Ra·
dom), 3. Mirosław Zasada (ZS
Radom), 4. Andrzej Cbwieduk
(AZS Radom).

(SP l

punktów. Od pu;:rwneao mie;.sca ktel·
cz.anki dzitlda uledwiejedna bram·

MlstrzostwPolsk!WtCjJtupiewieko-weJ. Piervrs.zy mecz. rozegrany ktllr.a
dni temu w Lublinie w~ grali sospod a·

Uczcili Czerwiec 76
Na ulicach Radomia rozegrano II Biec dla Uczczenia 17 Rocz-

kań. Odniosły

mea: remts\ljąc i dozn~Rc 2 poratet.

pkt., 2. Grzrgorz Frellekl - 1.077
pkt., 3. Marcin Goluzd 930 pkt.,
4. Tomasz B:~ttor 908 pkt. (wszys-

udrlaluwJqldzlePopularnym.Zaraa·

Pozos/awfamy

dtumroze&ralywElb~at7spot·

zespolyleattymowałysię; dorobkiem l

Oto wyniki radomskich za.
wodów:
Seniorzy- l . Sebastian B~tor

coTowan}"$1waMotorowecoNo•1u·

O,.fproc.

NuzedzteWaę;tawdrodzcnapo

Na stadionie Startu Radom rozegrano Ulł"Ody lutznicze z udziałem
71u~·odnik6'A· z 4 klubów: Astry Plckoszów. Stclll Kielce, Sokola Radom, Startu Radom oraz nie zrzeuonych.

tYI

/('11

MICHALSKIEJ l MARIANA SIEWKUKA byłydoslonie o krokod awran·

Startu

pru:zrwa:)·il rodni :z GróJca 8,75 proc. oraz Warki - 7,15 pro r..
:oi .romonqtl Radom1a zalt'tllł"it'

NOJwiruJ prrx:~nJowo nu

nlo w Elb~cu lr;nysk Mlodrld;y Szkolnej. PodopieCZRe na erki MONIKI

Na torach

Jweje"-.tdkl wpurkmlaluc:yjowJ •••·
Uldo•Jdl MlslneJtW Swlatl, kt6re N·
~~wBulprll.8ę.. toDu11kl,8tuJ·
lijld oru: zwyri()l.l us"l "'meau
A11$lrio-lloloadla.

lł.UJ,

Goi'Jiftff

(Nitmą)-4:6,6:3,6:2.6:..1.

cuzUNatiWieTaozifl.

Sport

Wkońcowejklasyfikacjitumie·

ju dru!yna

sr

31 Kitlee wyprzedl.ila SP P~an6w (0p1ekun JmtSlaw Banasilt), Budowlllllych l

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

jedf!KUJWPDft'llf11kulilllfowrfntnt~

w.,."..,

t...u•
X.lllił Ra.-:N. obli z
tlubllAl't"
j.W.Kin>tJI•xlt-*•Uzl"..,.._.

~

llkl" • llnct.ll• M

IUłłU•

l

Wt~ft'l"

.".knwy>:Lfi)1TtWuzAitlwoHr.,.la,kl6ry
\lr)'f'llcdl•ł lOICJ ilO ~llllrłl•uGIIłlc i A..
~St"'}pi .....
(~l

(opiekunKa Monika Michalska),
SP 2 Busko (opiekunka Lucyna
Kotłowska)

oraz Budowlanych II.

Zwycięski zespól otn:ymal pu·
char ufundowany przez ZOW
SZS w Kielcach, natomiast drugi
zespół

w klasyfikacji - puthar

dyrekcji SP Pacanów.
NaJskutecznieJSzą 7.awodnicz·
ką tumteju okazała się Doroli

Skop, która dla drufyny z racano-wazdobyła at 31 bramek, za najleps~ za"'·od niczk~ uzna no Agatę
RołakCSP li Ktelce), za! za na}lep1'\izloltk (SP
2 Busko). Wszystkie one otrzyma·

sz.~ bramkarkę: Anelę

ly slodkie nagrody ufundowane

przez łlenr, ka G6rę. Ponadto wy.
rótnione zosta ły jeszcze Anna
Hnat)·suk (SP l l Kielce), b1 Kalita, Kinga Komorowska (Budowla·
ni l), Paulin1 Cbmlele..-ska, Magdalena Wiodarska (Budowlani 11,
E"·ell1111 Lukaslk, Patrycja Wilk
(SP2 Busko)ornz Jo1nna Pawlaki
Barbar~ Zysk (SP Pacan6w). Dute
brawanaldąs•ę; ta ide Teresie Gole D
(na.Jntżsr.a
llonl~

oraz.

zawOdntczka turnieJu)

Banuik (naJmlodsza z

uających na

parkict:ie). Obte są
uczennicami SP P;~can6w ,
(d)

SŁ O WO

STRONA 20

R ADOMSKIE

NUMER 1_.1

Straż zadyszana
czyli jak złapać Bulgara
przymusu wobec awantunU4cych
li(lO!J6b).IWdep~•k.60
ałdndwydl MI~ ci•

Blbb 60- zl
wplywa c. ~ z ułołlonydl

lzłly Wytndwici.

Jedziemy nąjpierw na ul. Zerom.stieao. Przy ,.deliblesacb. cały

Ich pierwszy
koncert
Ił ~dl

ab5elweal6• n-

..-*kj..........,qs.loiJMo-

-vt:zDC'J
•

l stopała- b.eertCiwało

.młoay ~tO • .,t.mt•.
Dla wi~tnołci wyst~puj4cycb

młodych muzyków był lo pierwszy publiczny pokazswoich urnieZdaniem ruettórych pc.
da&osówna wynUnienie zasłuau
ją tr:zej muzycy: Plolr Sc:ne:kąk
(wibrafon), Marda ln6skl (akordeon) oraz najmłodszy MudJI
Wortmaa (skrzypce).
:tyczymy
młodym
absolwentom PSM pomyślności na eazaminach do sz.k6ł muzycznych
wytszego stopnia.
(bal)
~lrlośc:i.

sznurek handlarzy. StoM lu co
dricń - nie płacą podalłów, ani
• placowcao·. Podjetdtamy paltownie. W dwie-trzy sekundy
handlarze roz~ si(ljak tamfora.Starusz..t:i~oqleprzy
pływu eneraU: ~z ziemi

calcstrzynti l~wbramach,
ucieUAz.a róg, wbieM nawet do
sklepu. Udaje się złapać tylko ;cd·
"'pani-4. Tojutdrusirudostl,je
dziś mandat u 200 tys. zł. Dziesięt minutpóiniej znowu się u.sla·
wi z pomidorami, czereśniami i
pomaraflczami.

Podobna akcja na ul. Tnuaut·
ta. Efekt- mizerny. Kilku .pijaczków" namolnie dyskut4je ze
stratnibmi. Babiny z koszykami
-wtopiły si~ :~m.

.

Jesteśmy

potrzebni tp0iec;;ze6stwu -stwienhił komendant
SM, Wejdtcl~Bortow*l. 55 oaób
praktyClJlie przez cał' dob(l dba o
przestncprue pofZ4d.ku w mid·
cie, na posesjach: reac\4iemY na
złe parkowanie samochodów.

munami, Ukraióc:ami sprzedi,Mcyrni swój to,var na pasatu za

Przeciwdziałamy

nycb

-

.dzikim• wysy-

piskom. jesteśmy przy obsłudze
imprez (na osiem ostalnkh dyskotek- w dwóch tr:zeba było ut)'Ć

sprzedawców

stanowi4

nie mo1na się z
nimi dopdać, nie spol6b prowadzić ~powan.ie. W Radomiu
obco~wcy.

-·
- W

ai(J'iCU, lcbJe tf:nz ltoJII

blok.l

• Otwa.rde WJSlll"l' ,.Maktwue

DOWe

koAcQły słę wtołd Koełt.a·

Centrum Kultury

,.Południe•

z racji urodzin pana Jana orpnizuje trzydniowe uroczystości pod
hasłem Dni Jana KochanowskielO· Obehody zainaU&Uruje inJce..
niucja utworów J. Kochanowskie&o w wykonaniu JNPY dZ.iaJa,Mccj przy centrum, dz.isiJj o aodz..

zeum Wsi R.adotn5kiej, 25 bm.
(pl4tek), o aodz. 14.
• Koo~rt W)'bhaec• pluisQ>,
A-.. Makowk:za z towarzyszcniem Orkiestry Symfonicznej fil·
harmonii Kieloc:kiej pod dyre.tc:M
Krzesirnin ~bskieao i Tomasza
Szrcdera, 26 bm. (sobota), o godz.
19, w Teatrze Powszechnym im.
Jana Koc.hanowskiqo w Rade>
miu.

(bk)

Stn1 nie jesl zdolna obltawE
wszystkich tlfJOWilk, nie m6wi.tc:
o ulicach. na których kwitnie
nielep.lfly handel. 90 proc. ulicz-

Osiedle Poładole l Sp6łdrlelnla
lt1ieu.bnlowa tu Uł)'tuow..... ••·
sq Imię Jana Koclaoowsklet•·
Meprzyp~.dkowo wybruo patroa

111(" (malarstwo na szkle) w Mu-

dom-Orońsko '93.

dworcem PKP?

.polonezem•.
- Wstydz(lli(ljut prosić strU o
kolej114 intcrwenc;K: - powiedziała
na konferencji wlałcicielk.a.,ziełe

ttiaka•.
- xatdqo dnia ~ja i otoliczni kupcy - aelki i miliony zło
tych. Traci miasto, bo nic. ma podatków,amimoto-codnla.,prud
moimsklepemusta~sięhand·

lo=.

ANI'ONI SOKOLOWSII

Dni Jana Kochanowskiego

Proponujemy:

• Ko•etrtbiMmlatwwytonaniu Japonki, Yoshik:o Hara, 27
bm. (niedziela), o &odz. 19, w Kaledtte Opieki N.M.P. w Radomiu.
Oba toncerty rozpoc:z~ VJ
Mi(ldzynarodowy Festlwll Muzyki Kameralnej i Orpnowej b·

IDUidat6w.
Uaestnicy tonferen<;ji, w tym
także miesziańcy miasta byli
mniej udowoleni z pracy auaty.
Jak upora!: się: z nielep.łoym
handlem na ulicach?Co robić z la·
fDi4cymi prawo Bulpnlmi, Ru-

nic ma Uumaczy rumuńs.kieao,
bulprskiego. N~blitsi ą w Ło
dzi, Krakowie, Lublinie_
Rodacy let nie q antałkami.
Znana całej Suaty Miejskiej pani
Sz. z .Korci• OlnytDHaju1 mandaty na lcwo)ł: 6 mln U. Nie płaci i
komornik nie ma jt;j z aeao zab..
rE. Mimo to - Wdcao dnia jej
syn przywozi .M Dl bazar białym

16.30. Takie dzlsiĄj odbędzie si(l
t umiej piłkarski- dzieci tontra rodticc.
W a:wartek otwarcie wystawy
pn.•Wydawnictwadrugie&o obieau• (w trUcie aukcja bibliofilskich eazemplarzy. Pienl4dze
z niej uzyskane przeznaczone
zost&n4 na kołonie i obozy dla
<Weci).
Wpi4tckdyskoteka.a tat::te wyteatrtykU dzieci~JO i wiele innych atrakcji dla dzieci l de>

lł~py

rosłych.

Za gaz, jak za zboże
Do punktu pomocy
tylko w niedzielę
041 Upca br.(dopadBia)Pnld
h.ocy

0o..a.eJ Pl'%1 Pn,Jdłodal

Rdouw~ (111.

Scrup S7a) ~
CZJDIIY Qto • ak4Dele l łwiębL
W wolne soboty w aodzinach od 8
do 20 dytwować mąj4 inne przychodnie rejonowe, w nast~pu.W:Cj
kolejności: J Upca - Pnychodnia
Rejonowa .Sródmidcie a• przy
ul. 25 Czerwca oraz Poradnia D i
Dl,atak:festoma.tologic:znaprzy

- Rachunek przyszedł dopiero
po p6ł roku!- dcneJWLUe si(l mie-

Lecy1Ml ~z Mazowiec;kicb Zał.ładów Gazowniczych.

szkanka Radomia. - Dlaczeao

- Enc:rsetyU pn:.ekat\Ue nam suk·

Zał.łady

ccsywnie dane o klientach, np.
w marcu olrzymaliśmyodc:zyty od

Gazownicze wczcłniej
ile mam płacić? Teraz zwycu.jnie mnie nie stać, na
zapłacenie kilku milionów złe>
tych.
- W lbdomiu mamy ponad 43
tys. odbiorców pzu - m6wi pani
nie

naliczyły

23 t)'Si9C)' odbiorców. Zanim u po.
ramy li() z WJt ilolłcl4 danych musi ~ troch~ czasu. Do obałulizostało namjesz.czeok.29tysięcy kłien~w.
c.ok)

ul. Staszica. lO Upca- "l.amłynie•
przy ul. Klonowic:z.a, 2.4 łłpca -

J?:;:J~~~=~:

Solstiqo 7, 7lleqlńl - .Obozis..
to" oraz Poradnia D i Dl przy ul.

Jacka Jeru. Harmonogramy dy:turów na pótnicjsze miesi4Ce po-

dane zostan4 w innym terminie.
(bk)

Z ukosa

Czytelniczka z autobusu
Scrnka roz~mla str w autobu·
sielinil A, na tnuieledfirisk- Radom.Niezbyttloano.Pa.saterczyta
gazetr, slł!dzqco •1.1-a-vc.r sta1$ZLJ
pant wyłupia oczy w pltJChtt gauty
i 4Jiabfn4/e glo1no: M-o-r-d-1!-rc-a z W-a-1'-s-z-a-w-y... Zaintł!
mowal jq olbrzymi tylłll. Witfd
sir na slt!dzeniu, urlut M wlaid·
dela gau(y, )uuu raz odczytł{}e

titny.
- wypala nag~
l wyjmfde gautr t 'fki uJumionł!
gofData.
- Pan

po~

- Pronr bardzo...

Ale babina zaczyna nagle szu·
lulć cugoi w toreb«. - Zopom·
nlalam olculatów - mamfOCZe.

- MoU mi I'D" potyczyćl - vrów

zwroca Jit do mrżcz:yrny.
-Nooo-~trk4nie~nfe.-Moje

nil! .Jq do czytania. (ylko do patrunia - odpowiada.
Kobieta zdenł!fWOWQna wroca
do lektury. Przybiltanie do OCZll,
oddalanie - nif!Wielf!
Panf
lł)lraźnie nic nie odczytała. Wstafr wif'C i .ł%łlka w autobw1e Innych
olculamików. Ta~ slf. I«Z
Wn;Y.fQI odmawią}ą. NliWf!l lcie-

d*.

ro~t•ca, ztJgadnitty przez aytel·
niakf, lc'fCI glowq. -Ja mam (yl·
ko pn«iwslonf!CZnf! - odpowiada.
Pani wraca 11a ml(j!la!, ale do
leolico podtól;y Siara Jlf prua:y-taCalfYkul. ZlrytowtJna oddqjegaZł!lt wlaJddelow/.
- A mailra wlł!(/zjf!Ć .oo co pan
nosi okulaty- pyta.
- Mam anygmatyzm - Wmlt!cha Jit chłop.
- A oo to talc/t!JOl- zdumił!Wa
sltlcobleta.
- Upsze 11iż agnos!)Vzm. •.

(>ok)

- wu.J lato!

Ja.kłe bę4zkosz!-

upaloe_

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

S.,neUwey

kapda.są ~a

fot. W. Matlok

