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11mł:oć 1byfniej • ryry&l oCocunlo. PawrodzJe lfHl .-Je w fyclu.

(Ng J.

J UU VSZOWI
wyra:ty

l.

s~rdeczneco

1 pov.•odu
akJada~

Stody. Dzi•rłblcł:iego)

BKAUNOWI
wepółe:wcia

~lerci

MA.TRJ
koldankl 1 k oledzy ze ,.Słowa Ludu..

ftOIDJłc."h

Blokada Belwederu
Zgrw:lnie r

powK"dz..i~.

Ja ia
będzW

to

' ' ''" I.Zl/Ck JoJ

1fl:J«Zko, kl 6reQo

JłfOił..etftł *-iw'tęlc·

-

m6t1łbt/

drokit",
Co tom 1/rd,
s.eyda
joj...

oad01"6w

PQ:Gl •

znctmv le-p·
'lłajiDI(.ku~Ą

Kro

NOftAa•sJO

~------------------~N~~~~
wcuśnic:-J:;z.1

U·

tt bm. o aO<h. lUO

Koo!edenw}a Pul..Jrl N;epod·
lecJeJ rol.pOC:a;la demon:;lrację
Pf'ted ~;.e.d.z.:.b<~ )X'e1ydenta RP.
K Uk,ma:;Lu nlonków KPN 1
obecu .-aru.a~ll:O l lubel..Jt.iE>«o :r.ablokowalo Mmkn;ętą bratrw:: Be-lwederu, •ladaJąc na łpiWOC"Gor.h.
Wywle·
!>l.oOnO !.rarupan!łlty l plakaty
doma&a}óice 'lę d;ormill}i Wojclecha J•uze.lrłuego.

.,~=;

~MI do

~=rit<~~~ il~~~: ~~ ~
)e.<:r.cz.e?", ,,t.fł(lamy wolnfth
\~:yboców'': ,.Pokley, odw.ubr
•lę b7t JOb,;-,.
Odwaitie się
tyUco 1.wydtźać''. PoUc:Ja u..

J8

i_ di

r

$•ę

l by ~~

::::;:!la:;:n~

J

łudniffił pnyv.'1'6cila w}aal do
BeJwt'dero.
~tr...tól'

o

Auto-casco po nowemu

Weryfikacja czy reforma
DOKO NCZ.ENrE ZE STR. l
Wojowód:rJd Komitet Wykon awcz.y
SoC:jalde.mo~rae)l
lb.t'CZJ'.,P<lo>'poli1.ej Pot.kl~j
'W
Rado1n1u
po
rl:'l; kolejny
~rllettr&eła przed rl01owanlem
metod represy)nych
w st~r
aunku do ludU tylko dla.teło,
11 "AN:Zdnlej pelnlll oni w
d~nach
łJ'da
r..lilnyeh
~~~mea:o funke)e kf.~row-

deokl.u.::eje

e•

nie·

wr~t''l\ .,Jutro
wf('<: pr.;:dolę
:rdack z otwC~rt>ill teoo . ;a.
kc.;:ko c:q.łdou•o t~ldu;iefefiO*,
A 1W.: duł mooę .:::apeu:-nlć, te

ROII'ji ut.td•l wł.\pimlt prenllert ZSRR NiollołaJ•
Rytkowa. Za dym.łJ}\ tlOIOWIIO 154 d.I"J)Uk::l'włnyc.-b, pncclwflo e..tPI'ec.-h. lł ..-.lnym.a.lo Idę od r•u.

pr%ede waz,v.stkim

KłnOI' m1łohUc

,.Echa Dnia"

ot

J>l,i

pre:JdN•

mlc-:t:"IJ ""- • n.-

W...,p.vl-~ł.......,.,_.cht:el'lołpcłbtii.'Q7JMIN!td,..

lłOGUSl.AW

Z kraju i ze !iwiata

W-.i(ff

b(d':<. Tun.oll, lifM61c l K4flf01ili<'e - ~11/u łl.>t'.r.-lłj ,.W".
Ne S ~r:eo. No pewmo d~11 ·~ e;C<f1<14 o ~
l #to IA!!Cteele. Nie 10 1/tn:e /wnet (...,..
lruł-ne je~ l'f'2~NZra•t, rt:/CI'nnll l Jl"'~j~~re cW~rw,N,
ł<'l:C'obe •11•""11! pGU»tei, ki lr•lfrłoUIII/ l ll()fOIU.fdłlłl1'lf.- .,, .W •
d<'·~~~:okl".

W pmied.r.Ot!lot lnformCM'<I·
llirny o ubezpieuenioch komu~
nilkocy.jft)I'Ch,
dzW momy dlo
wl oklclełl
10mochod6w 05lotple tok oc1dtlwon. wiodofnoS_,
ci. Wu.yłtlóie dotyczq txWOrtego

'"""""'·

MlnhienWio Fłnonsów li$W·
ftło Jut, łt •ltlodl.o ubezpjeotze.
nlo 0C (odpowiedriolnośd cy·
w!lnej) wynletle: cłło wmrxhodÓW' o
poJemnoki sllnlko do
900 ccm - 113 łyl., od 901 do
1250 ccm - 1n tyl., od 12.51
do 1.500 «1t1 - 266 t}'IJ. (w tym
.. połone:y.. l FSQ 1 slirliłlcwnl
1600 ccm), powyłej 1.500 ccm
- 395 tys. Sklodkc to płolna
)eR do 31 po!dtiem•a br.
Poni - t poprudnic lnł<W·
~Wocjo

~sporeliCiinle·

.ełOWoni•,
poproS'iiWmy dyf'elc.
toro lU l1uPV»totu f"ZU w
I Mkoc: h. lreneuuo Pktt- o
t M.o dodotkowyeh wyjo!nl~A.

e

Sq dw-ie mo.lló~cl zowron;io ~iecuftio AC (ou·
tocosco). 0 }edne-J jut lnfor"'<M'Oiiśmy:

- To':, aynimr lłoronło, by
flojb!Wlych dnioch dotorir
do
wi,U:ownili:6w pofot dów
biOftU.tr ł:oloru n•rwonego t
propc»;yciq ubeąO..nel\io no

uwortr
not

Dotyay ki

ied·

samochodów

nie

kwortoł

trf'o

l~EJCh.

Termin

nii cbleslę dolełn ie
plotnołcl
llflłrwo
30

wne łnio.

IM~j~, ~oby~

pr.r.o:
włoidcit41 somochodów
p rt}'t.h)'lnle pnrięlo.

- Jest to nowość dla nosqch
tlientOw. Od 1 poichitmlto b1·
dt la lfiOtno ubezploectyć 101na·
ch6d według ~H procen\0·
wr<h ws.tolonrch od warłlołd
po}cmN, wgodnion.ej pomiędq
właJckt.lem
o ajentem rzu.
WtełtoiC
stłodell tostola uół ·
nicowaM dlo pouaetólnrch
grup pojoułOw -~ w 1olel·
noici od •ie}lco zomieuk.onio
(wojewOcbt.o)
włakkle4o.
,rqtJod: sotnocbody o sobo- :
woj. tłeiectie Z,Z Pf'OC. -ltc!J·
ci pojaWu, woj rodoalsti. 1,1
proc., somochodr ~leKOWe do
Z l: ł:ieledl>e t ,S2. proc. nacłow!·
sł:ie 1,25 proc.
Oblinono w
wn spo.Ob ltJodto od utgodniortej wcwtoic.i pojo1du, 105to·
n;. r.iltlu.zono o 5 proc. aa
taicfy rok ebploatocfi 1omo.
chodu,
powyiej dwóch lot.
'nrtłod: samodlid pitctoktni
- 1Wyika 1kłodld o 15 pRIC.
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Jet.i~n

re

IJWO s!4
tu mle

..,,.,..

t.•łOC'ty

Mmo

tt

!*<• po

Mlone90
"'

SIIIW\.

lobęchl.

i'• pod
Tennos
hji. Zm1
któr

c~,

r,:~.p:.

~1- jesl
Nnowe
~iuo"o'
""-~

......

0..~ p.on

muzyka
t - cod.

Trzy dni nakła niano lcll do przyznania.
Kazano rozebrać do slipek. Wreszcie
dowiedzieli się, że są podejrzani o morderstwo".

\ to

Jł'łlr'••q

t~/

MfiH

1IU-I~1111P

1k'I.:!.C:r,

ltlliiiC'łiO'ł,_

R~e ~u•t 'łklln ::ra'łUT!Cifl,

to

Wu·lk~
ł'

d11c

gl~bolc:~

wrłttłt•le~tl ..

lf':kwł~C'get,

}C':i.Orl~ d'łic

1

Cz e y mi sictc
po z r n•

thl0flllf!f10.,

J~sk11t.

De1KJ:

po oudt l1<4e:r. lWuc.; ki'Ofll. Lolltl i c"wllkl łlrqc-._

1ERZY MADEJSKI

w po-<p;ecnu dn<o ooch;onnego nie łOUWOfomr
1'101 muon. OQ91o bieganino , nodmior

~-~l'll ><"hod•ą<><h obQk

nol ~oga t wiołłtlch przetyt, Jolóm
do;w;odCłl!llie nCJWfY - poczucie /qczności re
pnyrodr. Jesień jest porq <oku. ktONI chybo nojbarddej
do tellt>lnjl. W IW'tf" og•OO'In)'l'll bogactwie kolotów, zDPQ1 cu.",ę•&.. tok 5ilnie ockhia/J'fl'ojqcych no nou:e unyslr.
się nom nieu)tOf'nie prr-,pom<not, o urm człowiek na,chęt
by ropomniol, cryli o prrom•janiu-

Jesiennego milurn
oddec em

szeleści

A=

T~ze :! ~~~,.m~
~eó~;;: ~=e~:!~,3 f:

upn~w

W okolicuch Sondo·
na prr.yklad owoce
kupować po 1!00 U ra
kilogram. W ~dom.l u be7.
problemów spn.eda liii po U
- -ł ty.!. z.lotych. AloJsJ Sikera umie robi~ Interes,.. Zycie
dało mu n.~o w kołt, tyci~
rys ma bo&UT. Teras W1chodzl na swoje Na tar'u
cprudillje równieJ
plony z
dliallti, któr~ ma w okolkach
Pn.rtrtta. Kilkuletni31 •.a.koda"
'wle\.nie nad<~Je lit: do pnewot.enl<~
towarów n.a rTllelc..
z z.arobionycb p:l.'fl.M;:dz.y ku·
p!l l.'~·nom rll d lo l magnetofon
mlecza

motna

dwukaal:ł'.\'1, c!'ę~;łi'A'O urr.ą·

d.c.il m!enJuwie. romł Rozalia,
ktl,("l!, kolttanki w r.akl:'ldt:'e
f:ryz.)f"f"llklm naz,.waJ<l LitĄ, ~
n~z.ły r.aw6d,
ale klientów
coror mniej, usl~i droc:e.
nłe katd~
kab:rtę
st.a~
na
trwałą

AGNIESZKI\

MAŁAS

duuy

t

m'ejski~o
1

~d><.

cz.y pa><('mk.l.

Chłopcy

14.1\-bią. ponimi trncht:
snhdarnl w
dokuczan.u maltt'. R;o:utall buwym~rq

wtedy

mo~.
M~:113 7.
kłopo-tów.
Dyli

Idoniem I>OO"t. to .,w:elkle, głębokie we5tdmienie", ktOra

się

1

ed~a.

gdr spa~;MJjqc w desretu olejkom!
dostrzeg., wiród dominujQCoj jesacu zielerU

1t;;:~e ~~;,t-:. ":o~::=~~ !&d~Jq się

,.nocfgry•

!fr~!t.a~l :;~~:~alye~e~k~~
kilka m•nut. na ~mi:&rv: -

ru

J~deo, ru druł:L

W i:z.yta "'
n.iewiele
pedaaot:
by c:k\lopcbw una obset'Wac:jl w

sr.kolnego~
pomocta, c:~ pani

pomrala

s!~.

mles:cczooo

odd't!a\e d1feclęco-m1oddeto
wym sr.pitab w Kryc:hnowicach.., A w szkole! - d yrelr·
tor RGI.and 'I'uma m6wt, te nle
mial 1. ni.ml więla:eyc b klopoWw wychowa·....ez.ych, ale tdY
uct:ył Ich, opuaz.cz.all lekcje l
nie OO.rdro garnęli s!( do wle-

W ""'.
dzr.

s.lnetenial."b pan[ pe·
dagoc pn..eez.ytam p6tntej uwagę: Wyst~puJ~
1dopoty ty(MJ dydaktyc'&llego
rue radą sobie. ·~ ponił.ej
normy. Zadnych doda\kowtch
z.ailtt.eresow:~ń. Podobna apinkl r. Poradni Zdrowia Psychlnnuo. Gdy pytam, czy
mieli J)redy5poz.ycje na prz.yw6dcÓ'# w ~pie. WP.Yie1
lapt"UCl!.ają. ~ byli podalnl
na wpływ,. looych. uległ~!
-Trudno to stwferd:r.it. nie"-'-;elu bowiem mieli kolegów
pr~d aresztowaniem. DzU.I..d
jcM•.c::r.c mnll"l rod1.;ee dnwny~:h pr.yJ,lc:ót z.1braniają lm
tlldaw.a~
sl~
t Robertem l

(dokończenie

pod okopem płoaqcej Wiertby dokonujq łobQclziej

nothojewy stalyc.-.y \rofobrcn pcr.lo:u powoduje

klolety.

w.ełe

re-

Zrnuua do diWili radumy, Obse-IW\Ijqc w'fujqce w powielnu

które JednosloJnrm lotell'l mięklr.o slodojq ltCI deml, gdzie
pu!rysty kob;.m!C. mo si~ WTUienle, te tu aos płynie
Kotdy podmuch wlotru, lo:t61y stnq~ krople :r ocl~iolych
Jokby spowotn;a/ym ruch&m uykujqc&j się 5lcopniowo
.nu p.-rytvdy.
mo swój tta$, ktOfy odnuena monotonole kop.qcy dl!ltu:.r.
'"'~łC Jert s.pogłądoć no la ~WDinione tempo p rzymdy,
topomnleć, te gdt!M po:w obrębem ro:tkołysone
wiaW\1 parkiem, wre w:f'a.n;e spóinione - pełne $f)rOW
tołatwien.o - nodlto po1walojqce no odpoc.z)'oek 1 l0 m 1 ~._
- todll&nn• f.)'CIC ~

nla obaw,- te

nu~!Pinl

będ-,

sie ukrywcć. ez.y teł r.acbodl'J ol.l;~wa z.atarcl111 Hl!.dów"'.
To wyj;afn'a dla~n:" ~ą na
wolno'cl
Ale jednncu.(n!•· .t6c.7" ,;ę
pe>stcoow<~nir
n ~1'1\ł' n le
('r.•nów k:trA!rwch r 1'111 1481
203 kk Pn~tt'roo..,.llnlp ""vj~ł
nlalq~l! nne~l"t" ''(' r uw:~
ltł

na

cl .. rnta

knn~f'trrm~~

n'r"'"""'r"W3·

~-"l'f''"" !ł..,~ •.,.,Ą",. "

na stronie 5)

.&.-------------------~---~--

tego pozorni• posępne-go wczo5tlo;e.slei!nego nostroju,
park w nowej nocie nobioto ucr~Ołnego mote:statu, pod.
a.gromem slafYCh drzew l dostojeństwem .,sunqcrch" po
- r<JWSze w tej iOmej ri'WŃancholiJno-W'J"'iosł&j" polie
Ciasoml tytko deua vnuszo ploleJ do wyjkio no brzeg

1.'-•·

Wa ldklt'm. RoEpOCU:I J a lę r..a•
Jęcia w fzkolach, a oN Jesz..
ue nie usledlt w la wkac: b.
Watdek f!O'łed aretuo wall'le ra
byl w ó:lmd. mógł tlr.ońnyć,
a:dyby li'! nieco z.mobc ł itłlwał
l pr~stal wagarować Jtobe rt
chod:t.l dol Ze1polu SUcól Zawodowych. był w klas:e wlelouwodoiYe). CtT ~· kontynuować n<~uk~ w ochotni·
c:r.ych hufcach pr:~cyf Roddre bardz.o by teltiJ chct~ ll. a le
nie od nicb to tylko r.nlety.
Po.ud wszy~tk<m Jest prawo
l spr;awi('dliwośt
W!nnych
tn.eba karuć. Tylko najpierw
lnt'b:a tę wiru: ud.Jwodnl~.
N;a ra:r.ie n'e naratając 11ę
n:komu ~pi'U'daja na tar,.,.
arblitY .. Brak Jest ur.asacklie-
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Pierwsza kartka zkalendarza
,,

w ~=~
::-:~
waz pierwn~~ k•dt~

1;

.~ l

Li~

htraoeco.

,.R.J.palrywa~ b(dz..emy J)C)wied4ola.ł ruanuiN M.l.kObJ
K oulriewlcz - projekt,. tylko llilll:u. Ultaw. S~ lo pr(ljf'kty u-t.aw n:ecodziennych. po
)ltUr>ch uchwaleniu roulQ.ygnlemy o trybie powołaŃa
prez~·dc~a
RozetL,)'po:ttpolite),
o l;AI'adaeh ordynaci! ,.yborc~J do Sejmu l o 'posob:.e
ochwolenia nowej Kon ~t.> tuej!. ~dde to kolejny krok
d!Jrównu) ący wal(ą pQmh;-ł.łH!
poilt'd!ott~iu,
na któr ym
wybterallłrny pret.ydenta IW

mu

na ktluym

powolaliśmy

nąd

premlera
Mawwieck:ieco.
KoMy z tych krolr.6•• oł•ie
ral bvwlerp
epokę w
n.anej hlltor!l"'.
Chyba n;irt nle 1111.11 ~l
n.ijwofcl, k obeeny parlament
j t
ror.w-it~LIInie m
pr~)k:Owym,
U'Odwnym
pr'l.Y okrUiym. •tołe. pny
ll:t.órym znalula mieltet' tył
ku czę:l~ lltnlePłcej w6-we1a1
(Jp07Jcjl, J11k ..twierdloil marunlek - nie aaprosunl ,.poz.bawieni 10\l.ak nansy na
:u1aiM.ienie llę w za.."·arl)"m
lr.Otllrakcle, nie :r.midc!U się
w ll:.drze pr.t.e~wyborcz.ycll
fotoera !H"
W cl<lJ\1
tych k:Wc:Ufl<l~u
mi~l(cy
dJ.ielitcYth na1 od
..".·,-borów 4 cz.erwca pn.crtaly i~otn l~ nlekUire )Xlrtle rep.-e~ntowane w Sejmie. inne ul{rupow:moa rO&padły IW:

now•

~

bltdi

prUIObJU!1 powita~ wc!4t
tr.onidu:ja: ,.5e)Cl
X kadencji jNt sejmero efektywn,.la ~laoc,.Jpie, iea
me reprt:l«!tattwntrn po!lt~m~ ...
Wiadomo, ie kadffic-ja napuco parlamentu ulepie t.nat:::nemu •krflce'l!a. DecnJę t(:

• ły.

~ały
S\ąd

now.-e.

podeJm~~;

1amt J)OiłO~W.e. Nlc-

latwo im przyjdz.le um,,u.
i:wWacja.
Dlacz.eto
potrubne
j&..t
<lkrbC<'nle kadenc)ł
lltWif']ą
cych władz; pań.,.\\'e? Na to
P.tlanlt: lak Otłpowle dl.lal prot
Brorti.lll.aw Cetemdt: ,.N:e dlalego, te pracur'ł one ile. W
clą;y ml.IfooyCW 15 ml«ięcy
Pob:ka s\.al:. Jię Innym kra~m nit byla. w tym bitan,.
Pe IrAidy z wielitich orcanOw
paRdwa
ma IWO)
\'JU..ł,
Rr.ea w ty.-, łe dla obruu
f:W'O~,

Po.J.e.kl W

jak l dla
J'O(I\nymanta alab.il.ncji po-

lilyunej w kl'lju niez.bl;dne
Je!;t. aby
mandat społeuny
b,-1 ja:my 1 jednomacwy. ,.,_
nika11tcy :r. wołnycb - yborów.
To wl.Uni<e po:r.woli połaklej
demokracji
prmc)&t
pn.t:~
wueltie bune 1 w~zelka naport. InneJ drotl nle m,l''.
Kiedy WY!lorJ" pwlametllarne! Po wypekl.:mlu tego. co
niel.bc:dne dla pełneJ tPtawności
wsl.ylłok!c:b
Instytucji
u~o paMlwa n!edx;dne Sól
akty le~!<lactJ ne, kł6re lkompJetuJat pra"'ne ramy funkc}orwwani:l co-podarki rynllo-~j,

ałtty

doł)'a..}te

no-.,.,·~

•
Nie spełniły su~
oezekiwania PSL
Przejkle PSL do

OPI)l.J'Cji

wx.bu.clta w~le kontrowerwji 1

dy'\.ku•Ji. WaoraJ popros.ilanJ
o ro11no~ na ten temat prete<a Zarz4da W•Jewid:r.ki~&"•
P•ilkle.&e Slronnlctwa Ludowe.:• w Kie lcac.b - Allr«ia
Doma.cabkieco.

- DecYJJa n:e pn;lwz.ła nam
tatwo, bowiem r1.4d Tadeu!:r.a
JoT:.zow:.ec.kle&o ul'A<·<Irumy z.oJlal pr.tJ' powain)"ln W!pnrdu
l Ul.ałl(l'aiowaniu ruchu ludo'WeA"O. Ludowcy i wid oc:eklw all od łet:o l'2.qdw pnynll}mnJej r6wnoprawneco tralr.lowan!a z innymi partiami po·
Jltycmyml, równc1o uczestn ictwa w t..rckl co~podarcr.ym
1 pqiUycUiym krn}u. Nleslety
nau uda.lal w koalkjl okaul
•Ie jedynie udz.laJMJ !ozmal- C•l' tJpnWa Wl'Jikla s
. . . lleJi d yakutQ\\•a.na byb pe
ra:r. pl~rwn7 na &rodłlwym
111nded.:r.cnl• Jldy Naezcbtcl'!
... N ..{' Problem tm roz.waju.~~: w cz.erwcu teco ro·
ku. !tle b.\·lo to pru-d ~ie
da-n,Oin Sejmu, na llt.lrym

lan•>

rnia1y byt doilonane un!any
w Ptocram!e n.Qdowrm 1 w
Rad,- Mtnbtr6w. Te
Z2'llkMlJ' nie !Jielnlly nuz..ycb
oczełów'afl. Doull*ny wite do
~u.iePSL-)e<kla
z
nnjpowainlejuych •ił pol1t)1:ll1.ych w kraju, nie mote
ueze$łrlic:lJ'~ w
rząd:de,
na
którego porlit)i(.; nie ma iadńrła&le

neco
-

WpłJWU.

Co

pn.e.Jście

~J

partU

4a

do OPII.YtJlf

- 1'rudllo oc:tekiwat. kbJ"
to wyjkle r. koalicji mi:.Jo natychmlasto-.o.·e skutki dla b,etącej po.llt)icl
n.qdu. NUU\
u.wa&"<.: konct!'nlrowat: będ'l.ie
my na upowszcchntaniu pro-

vamu
spolecwo-a~»podar
c:z.eco PSL, dotarciu z nlm d<l
caJeco społeczeń.nwa l poz.ylł
kania dla nieco
popn.rc'-o.
PracniemJ" lU 00 wyborów
parlamentarnych z wł&.~J"m
procrarocm l wJa!<nymi kandyd atami. Chcemy, t.eby obywatele wiedz.leli za kim l u
~ się opowiedz:ieć, a
ole
pn«iv•ifo komu.
Netowała EL2.Bit:TA W I KLO

Twój horoskop
!l

Urod1eni 21 wn:dnio mojq umysły ruchU-. powinni Jednok
J.l1;_~ ,··ę w tyc-;u wsre/tiej pnuody. Uzdołnien/ Do procy
lwOTctej. _Mogq zA;Ib.~ •a tierę j<Ko duchow.,t. MoJq nlelW)'~;q tn tu Cilll·
IWfl }, Storiy-DJ:eriblt:li ego]

a.eltlych ioet,rtucii ba.*ow)ICb
ł sie**'cłl.

Jnweliłyc-ji

s.a-

cran!C:W) ch, uliemu patkoweto. n'"~ teK um~·alerl!e
b!tdil!'hl
plłÓlll'll-a.
W.ellJodDe - IILII:t.J" pnwne uzupełnia~ pod._-ę fw*c}ono'l\-an,a samr.rlJldU terytorialneco. Nie~dne Jest rocwiqu.nie palą«J kwe<>tH emen-lo6w l kombolta.nt6w. Tneba
lll}ku mit:s.!ęcy. teby QPCracja
,.wybf.ry'" odbyJa s: c. boz szkody dla t ..mkcjonowanla paó-

Ze

świata - w

skróci

--~-7~~::~~~~~!;:.~ p~::.~~=::!.·~
Nancy.
lt
• SldAra łłuu}ll upo.;ltcbial. te lnlt ~ wak:tn
d wlla Sta- Z)ednon.Ołlym tak dluco, Jak dJu1o ~
Dyla to "plika na oołwł~nle prnydeata USA, Ceorcc'a l:
lt W.anyt~C4>n ronrra.t,- ,,.dodatlr:o...,. krolr.l", ł"Ji błokllda nit
"'ojl:lr: lucllkb 6o' opua.cunfe Kv.-j\u.
•

Parlamenl NRD nlyfiii:OlO:al uklad e !]l'd~u 1

Szamotanina

stwo.
KJC<iy "'yb')ry presydencltld
Te moc~ się odbyć wt:z.dnJej.
Z lł'ybjlny !ejmowe-j padła
v.·rlępn.a data, nucona przez.
pruwod.'llczą«go OKP: pr~
l,?m Ustopada l Jr'Udnia. P.ez.ydenl Jaruzelbi w swoim
Ukie ekłerow.nym do ma:rq;UILa Sejmu
woł( opunczeAia , ..·ego \1. zędu na
nea elekta ~ wrbol'ó-w 1)0~·
•Z«hnycb: ,.Zwracam s.~c do
WyłOkleJ IWy o skr~n!e obeoneJ kadenc)l prex.ydenek;ej
l o ekrt'li5Niie jej termlnu v.·
41016~, kt6ry poz.woli n3 pneka"l.dnie sprll .. Ooil.'aneco ppez.e
mnie
UL~du
prnydentowi
wybra.'lt'mu
w p;erwt!!'Ch
pow•z.echllych W) bora~h. Wyra.t..am na~z.!eję, !:t takle rot.w!ljz.an;e potwierdl.:l}ące lorłkC l kulturc: pol.;klch pn.em:an du.tyt będzle dobne iutereaom państ\l·a l rmroctu".
20 wndnia INO r. rol4l(l-

:r,&lol!i l

n.ąl e lę perl.amentłwny wyście
~czuem

.

.llYSZA RDA

K.AZ DU ERS KA

Dx..h;la j. w p!qtek, 21 wrzdnkl o todz. Ił w sali port.relowe-j ~leckteco pałacU roz.poc~n le
1ię
H-•Ja naukowa
zorcanbowa.la pn.ez; Muzeum
Na-rodowe _ Kieleckie Tow-an.r!two Naukowe l ZW Stowanynenl:t ,.Wisla-Odu", t.atytułowałla .,Polsb n.cJ;a da·
au'•. Po4••ięc-ona ona będo:de
cł6wn le wydarzeniom xwląt.a
cym ~ wu:luą pohk()-orachiee-

w Kielcach
Sesja
Dzlś

o wojnie 1920 r.
kil.. w

-roll:u

Referaty
v.'Qjny ~
lat:lch

1920.

(mJn• . ,Pucb!t!'ł:

lko-radL!eckleJ
1919-1920 ..,

w
,.Wnllca

koncepcji w
pol.U:Iego l

polityce n.lłdu
radzleckiego w

d-.1.·6ch

lałach 1918-1920"', .. Al'chiwat:a
dotyczące
lat 1918---1920 w
Arthiwurn Państ-.vowym
w
Kielcach") wy(łosl.ą m.in. doc.

*

hab. Ada,. Massal*l, płk
dr l rencun Wo.kicebcnnld,
dr Knysdof Urbaliskl. <r.ganiz.olony r.apr»:taJll '\l,'ftyilł
klc.h z.alntue >o'A'all)'l'h.
{ t w)

-------------------------ooł
lła<th
okno prted :Vc:ola

Pusta kasa

Szydłowca
BodaJ iadna ka.!a

mit'}ska

n ~e jt-lit obecnie no}pelniefo;r.a,
ale ta w S:eydlowcu opust.o, szala nlceym skarbiec bankowy, opr6t.nlooy przez pnpterOW, Połk}ancl x. Szyd łowca i
Radomia ustaWI, it do Ue-u:·
h Miasta w S zydloW4'u spra.wcy dostali sh: prut. otwarte

ma}duj~

!O

się

c;e, a

w tym 5amym
JlL>ł.,_ie

obiek-

wyłamali

dl"zwl kaocci31'U oraz. do pomiesuz.eń
ka~o-".•ydt.
TułaJ
UJ..ł,
pokooawuy zamek w

drzwiach meWoweJ nary, %.R.b rali kaseu; z ok. 40 mln x.l.
I }eueze jedco if.lotny n.czec61: olw:~.rte okno na parterze
budynku UM u ja wn ił na kilko dni pru!d włamaniem palrol policyjny, o cz.ym poln!ormowa.l kierowok.-two urr.ę
du_
· -,.'" ·-' ~ ldb)

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

Dla badaczy
~'!.":.':,
rodzinnych korze ",..,
w~~!!';:i~ t~ 0~i~cll !:;i.s1

k !m WDK (pok. 20) ~

ika p•

~~~ec~~:az~t! !~~ n•)

WU,f- JMlłudn
~-~~he.:ó j~a~;lkof~:~ Wowa

g:uno-Heraldyuneao.

rcdt.inllych prw.tMI są o
d U:al w tym spotkarliu.

STRON~

Żarówka

STANI S ŁAW

Notowal

l

t

KURCMAN

Nowe gr~ i zabaw~
ludu polskiego
e

Kin.o w Kcmin.ie posta·

co

n.oi.Oilo
niedzielę VTUId::ać ::11.i..tkowe 1eon.se dla
b~ZTObolrti/Ch. Pier!L'Il:V dla
nkh film rtosd lt~tld .,MI·
lioneT...

e W pieMl!UI/m pt.łro
c;::u Or. odwolono ze ttartowisk bluko J10 dV"ektorów .zoklodów przern~tsl o·
tcVCil, powolano zd okolo
JSO, a 255 kolejnveh zmitHł
no tvm szczebl!t b11lo w
toku JXml/ormou1Qio
,.T rvOuno".
• To!odOf Kudlo
pi~Ć

pentod

li/"Odni pi'OWUdzt glo-

dóWkł
przed
"do1bkim
pomnikiem Pałep l ucll Sloczniou-có•o,
pTOiestu}ijc
pT;;edu.>ko od111<1wft> n•p·slr~rji ,,Sołidor'"!,J,;i 80"'

e Pencmo·l ;t>dm•j z tornobrze-sku:h Ofllek W\l<lUJI
res::tę tablelkami ,gardonu .. łrodlco przeciW b<.>lowL

e

.''ile łstnit>jqCif już Komitet Wojewód.Vd
PZPK
w Katowfcach dl/rpolluje
J)Odobno kon tem banlcowum, '"' któr11m Jert siedem młliardcho złot11ch.
•

M11jliwt1 z okoile Nu!v rUJdZił Jobie noclt>"ZfiCI JiłC do

J)Ofomic

ne PQiowanie
dzi.k~j

ZWie 'I'ZI/ntł

Z

po -

kiOdU Pl lltcai<lceoo po w,j.
Ie skradzionego holoii."'riko.

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

• Tuttdv: Naua Teporterka td 'Mea!a kumgunlll t..Echa Krakou.-o"). Czv
bc-dziemv chodzić ooU ł
bOSI (,.DepesZG"J, Z UM>rer.kiem u zadu? ("Gazeta
KroltowlkG"), Ctl/ rzt~d ma
sumtrnie1 PVtOi'l rzemadlni'"\1 (,.Ktmcr Lubd·
ski"),

e

W

nr

e

l ełie

pod Suzecł·

.znoli!zlono pciłtorej torozrzuconej ktelbcuv.

IU'r•t

Pll'u>tiG :rołniakG z

wol.

t oru?\Jktego QOIPQdarujqt:c~
no
JO hektarlleh, kaedv
1plonql dom, w lt tór11m
nlii'Ukalo, 11.lllsko!a modł~
u>oJł

mtatł!riołów bupo:~:~
kol el Tt·rc:~z, chał
Jest

kUPftO

dowlanvrtl
nołclq.

u,-lakiclo:>lkq dwóctl lomochadltW, zlo:11lo podan~ o
ns•l<'lc no kr•pno.. żuto
noki.
• l'odC'~OI l Wojet&J6dz:ldcao ZJOZIIU DeleQo iÓUJ
Socjoldt>mokracjs Pohkiei
w Krakowie, 'l'la.Jtqpilc awario urzqdzri naolojruajqcvch. Jedn z deleootów
- prof. JóuJ Lipiec, : a uwa.tvl: ,.StiRr' cuk4 114
•woJeoo el"'ktrvka".

e lAch Wa l c-sa i ~
noJbH'•I wspólpro.:-oumk11
:kdh już pierw•zv pr-e.tl/dend<i to~t - połnJor
l"llWO I "Kurier LuO!!IIki".
(OlGI

IWONA GAŁĘZOWSKA

os.

Pamięć

P1liMa -

tobltto
,nrckołM: pfouq

Ałd......,... Zwie·
~kC"•-•• ~~~

~.

ubocłltiem

pokllłfl praesdoitl P:JQdol

odtllyrn rwle'rciod!e !wiec•..

Noplęto Jłr\toQ Mnl "-Uo

iei drgonie pocł palcem uoa noKlwi pn_... ~
IMr

*
Bllmruahr.inicsnos.

Sly"J•-·.,. •łftl~. Fr-~
-.a
Urłta*Mit:l• •

~FJ"-letd~

Staniala-wa Mkholow: kieco,
Kui.m'eru K<~b)'"loń•ldeco l
Jlu.era
Sternlc:r-Da~kic:co
un,ewinnlono.
W prOCH!e tym nie ~
no Antonieco Pll!]dMa, k\6...
ry wedluc ~lacjl otkjalnej,
w na5e proc:eau był chory.

nc:J
bocrplr doleJ

• •roploch

aowillq ftOd noml ..
powtOr•r~t~J

nic

l

tego co miru;lo -

kronJiłlf cłolej.

c--w-

ł:.C"-.I•ua

Dkl"• - •• aete mlef.M:ą,
S'--lalawa
Mienwę 111•
eakF'J
•le.i~tU .A.MRłeca

W
1945

aeogcoryknlolJ~q,

Nie

K..U...Juu

,.. .. ,.

Jelk• ,......

tołort'll

prusłlołć

s.

lal

-

ftk ..
Iaałalena aaf(isttkc• - -.

•'-Jlbf

.nodhtwę w

-a..a.A.....,Bkd-aa
lał S. SIMiiilawa Juiak-i·

caa - -

Wdenl•
~ki Kurto lnoą

1 N i ., t pochrlonr

21 nwwca lM6 rolla • co.t.D~ -ł.3ll , . ~
alosll W")'~ . MOa\ k\brqo u ...ano na karę podlewtmla wołoo«l .._. .łda 0łL•IidiM:co - - lal l ' J..a
łKaalilawa
JaM.-*kc• -

D

połudrWe
28 tli«Wta
łln.HiA roc:unca pl:erw.
łl:omunU
mo)I!J Uanl •.. )

w

a\ra Stanbława J;ulułl:owiCZL
W pa..imJoermllu \e'IOL roln•
wp.-owMwno do nas ,ruue
111i.nbtu Mkwneco Pa,.lra
W

e;eli

IX ł3

Więł.Oen:a

n4l

łAJbLance w Nolk-tv.e JJIIIl.a·
la.t.la się w kompl~de kol!splra.
cyjna pokka Kl1łj0wa Racła

Z.Jl.l.lmJ'

)(lnldców

~ruMli

pod

...,.ed,.

łwie:»wY

m~j
~la

kar1 dJucoł!Kni~CO
w Ro..~Ji Sowieckiej,
ale akupic.rue w~ey~\d!. w
)c:dneJ ceU pro.etamało P«J~,~;
de. ~~ l podn,ł"",_
ducllu _ _....,. .. J"MAUkoow.a &a.,....,~ dJa r<wy.-ld arę
w bryd'ia. Z.ra1- poproslllłmy
naexlnlk.a
o
pr~dUc!:lmle
taHI karL Rychło. niecdJ.C)al~
nie l u ftnlc - odm6wioun:
po&l&dank w cell kart do py
reeulaminowo ,.nie polaaaJetsja" (jest t..abronionc:J. Wl~dy
obaj z. Ja~lukow!czcm sprepa·
rowaHłmy ~IM: hrt ~ tektu.
rGW)"Cb puddek po pap:.ertJsa-ch. Pudelek tye;b mi~lMMnr
"W~M"Ie,
bo
kałdy t. nu co
dz.leń

otn.ymyv.·o~ł

pięt..nakie

pe.pifl'ot<6w. Ocz.yw«te - w
pudelkaeh. Notyca:nl oU"IJ"manymi
rezulamin'I'WO
do

1natn i
ADMI

Bl~

nad MoM-wq rOMIUJta. crot.. obcinania p.nnokd wyc:i.ęl(j_
na, chot ll.r6t.ka buna: def.r.n,
my ,.Jr.:arly", a JusNkowła
ara.d, jQJec. p.ioruoy. IM \lpn.r okuj! pl..sanlll Udu po...
r:.en.ony ~talem w pobłUu orobil na n.idl odpowieGnie
kne, e;ho~ v.kratowantco J
.-aakl.
ockmlcteco .,II:O'!'t.em" '*"'la·
Do
"llmcb.ern.
&ra1,śmy
n1"fl, łO .tednak otwarteco l
wi(e w brydta łoc1ywMie
IM!łncJo
odclosbow wolneJ
~apierlh:"lnie).
Słutbe wo(pt:t,J'Tody.
Buna
pn.cc&la
W:nna PQłn.yła prut. palce
n.rł*o i bl&6k sło6ca •Wnll
na \en oez.ywisty wys1wek
na koo;w odekojącym wodq
re&ulamlnowr. Rye;blo ptk!de&z,tt.OWq. O.atn(Ja mnie lakonałem s-=. Jasłutow.~Ct.
Ja necleco opt)'mlunu l :u~
był w bry"diu mMilr~m. Ja 1

~
l~ OQit dokla~ie dyn~c: ~'(

nit-Je Mu.tyka, która

ki fW*"L stukn~u w pod!
celL
SJ!Wade
WIC'dz.:eldn:
rown•u, te rnleu>ca U.m c,
ba ctiow!H: dośt miody, ul
wy l !td.ny. ZnuwaA-ylrlrn:J t;,
'A"ltfn. te co dz.leń tano w1k
nu)e dtua;q l b:wdilO h:ila!L.
pnna,tykę

w

r61n~b pud

Ulch celi, a pr.t.el ealy
...,1~1e l nybko t'b.odd 1\xL.
n&Willłm:J ~ut..Jt do n1

=);~~~w ~~~ ~obi:~~o ~)emn~;· ~~~~:~'::c:.'~
Skutek
~anta
był
..--w~y. Kloł, pe poWa."
cłlol p6łtf0H~m po...

W)l"fainW
w~ł:

piękna

-

J.U

-

KAo ln6wif
1\J Kobra,

pocodal_
Kłoo

ki

mbwif
Kobra!

X obral To pneeid pseudoDim OkuUdtlelo. Po powdanJu
nQał.o sił: 1 nim spol,tl:a.....,
był u ~N~Ie w don-.J l t..d:zoh.)'

-'c

~Wł.

- Tu S(dz.1a. tu Sęd.t..la J*!UdOnlmt-m,
kt6reco ut,.,...alem w spoUI.anłKh s. <:a-ullddm..
Na.,._ ~ aciUwłenie: jaklm. cudem li)'U7my
tię na-jernt W trnkde 2'0:(..
11l0"N1, "1'ł*leJ. dlaotycmeJ
l na PftlllO ~rołneJ donlkłrn,y do wdosku, t.e nane
drna łet:ł w tym samym pk,..
nie, jedno be~ nad

odpowładam

clr~ · ·

Przez eaJy t,..chJeń PfO'W8d-.ei!lmly paten ła)le .,trans~". absolutnie pMadpblnOWe J'O:D"''''IWT. ~
~ Du..t.l\ n~ i aadsiela-

mL WapomJnalUmy JITC)Cel i
)qo pn.yput:xna1De nutęprlwo.. Kt.Onco' dDła OlruUdd
Uprxdllłl,

te

spodUewa

5M:

~ do
hot) ceiL
Byto to pod konłc:c aen.ca
aRio na pooz..'tłlnt J!pca Pn.elrid,...._,Ja łe'Jo obuły .M:
trafne, nfed)'" )at potem doM.!
,enerab CMrulk*łefo Ne U·
al.raałem.-

Kiedy n.
!"Olu

t9t6

~tJru t1pca

~UinO

c:eM 5'11 wprowa.dzGno
do ee-U S3. usiałem w niej
nwńe 1

Ful. ANDK7.EJ

PĘCZALSIU

wicepremiera

Jana St..niflla..-

lam.1lWmy clowy nod wr
~eruem j;d.i~oł la\wo 10
z.umlnl«o s~Jru. Wte•uit ·
wymy~k·m.
Dou.edlem

lowicum ubelftle, cbot nad~
miernie oi:ywlone dydtutle

WTiioU:u, że Jałl:lj prC»tJ,
:rnany motyw ~ewy
byt dobc"pn Dlak!«n ro

br)"'ia illodoeco do6wiodne·
nia l .-ar licho, ale aj( n e
pniJ'Dlawał 1 ton,yl 1 Jatłu~

nade .pał"' bry~
diowy min.ltl: cr•h•m• nadll:o, ukd t17\anlem, l!mn;~d7lrll, spaniem. Jasiukowa
r6wn.W wiele a.rteJ, ale majęt
łerar; karty, pcb.inaml

Po

jakim.ł

cal.)'mł kładł ~~ Wl6&ę

d.t.W jt:':u:u ieco npokawaL1
&Jo,..t:. skupion~ hnn z dłuJlm nosem. okulary w e:umej
oprawłe. Siedział
poe;bylony
~~Ad

w_

łloJ~rn,

lładł

Pl'l)an-

W takim czteroosobowym
komplecie pr;r.etylJjmy Bołe
~
1 zimę
IHIS/19418, wlol:nę 1 Wklkanoe 1946. W maju Jrulukowin.
zae;~ąl
nauekaf n::a dołc:głiwołcł sen:OOW'~. K.!Aakrotnle
llapis.}"MM l
ah: do 14*ena,
pic:l.4:cni.arli::a
prt.,YflOSila fdJ
pasty..~ tie $łan jeC,o Dłe po-

Jankowd:lego

orn

mlnł.-

nH.'"1m, a
Iikoetny rytm
s.urka bo.rdm
cfa)e.

mełodla

połofltieco
się do tego A.

PeowfiC:JO
WiKr.oru
drz.loerniłc~,.eso, m)(:dz.y ko'
c)tl, a !l)'lllll!lem do •
bardzo wyrn.Ude wy•k:inO:
wa~ llll.oczny takt nant'
mazu.rh .• w celi n r
k:f'otl.. &.Yt*-le krOki.
U&t&~y. Wiec .wtG'N\1, r az )es!.
er.e. wyskandowałem bi
rycrny 6w takt. I oto ce!a
Ja-tO'Z l równie wyrat.Wcle "'1
.. andowala takt mazurlta....
A wi('C- ~Je,twol
e<!11 G na pewno s.leltd Poł
C6:l t.atem O>Ulajmlf mu'
Polakowi7 PonJewai je-stełrr
prawie pewni, te mamy L
C..t.)'n}enia J. Okulk:kiln, J""·

pnwiaJ się. Clu1e było mu
stanowW.łmy w1pt.1ka~
dwmo.
Pn.ysaedł wr~
,,Jn::ltc:malykę" nas:r.ych wyr'·
CMI!J,
kiedy chocot.. M po- tów: Ja~·,)c:l- B lat, n·
~alala mu lei«. w nocy
Jatlukowin l Pa)da.k - po l
D&Jpfuw układał d( do mu,
IM. Puhm w~t:e: )Nina iłt
a5e wb~ sla~ na ló~ oimiu wlouc:t l'licprunra
opiel"al slę plecami o kbnę,
o~b l lrs.y ~arie po po<:
DUTywaJ kocem kolana l stopulmlę~ nlepnerwaurtł
pr. cal,.rnl JOtb.in~ml tfne.. ChWila OC7.Mkf:~nia l cela
mai tak tk'dute:. Włele ra~.
odpowiada: jedna ,cia obl.lf!bioM!..t.y ai(, pytaJem ridt.leslęł pulm~ nie pi'lt'·
cbo )ak się czuJe, n;.r n:e
wanychl W c.eli 81 na pe
łNe'- wetwat Jekana, o:~
sied.t..l OINJ!d:ft.
Z r~
mu w nym nie porn()e. Ut.n.y r:J~ wal~ p:ę4c:ią w k.t·
biechal ~ m6wll, te nlcm:l

(ciąg

dalszy za

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

Jankowski nie m1ał w Atu«

tydzie ń)

STRON A. l

ze s t rony

ZamkniP mnie Dll. p.lę
tne w pokoju j:W"R..lw:bail m6wt W•ldft. - Bn pr.Jerwy pytano, co robiłem Pf"llt'l
ały d..r..i.d. KM.IIIU mi al( rovbra~ do •lipek. Jeden 1 panOw bił mnie po twan.:r. Cv
poJna1 bym co na ullcy? Na
pewno !.ak. Duto ze ~ ro1mawial Mówił., te nu c:6cą
w motm wieku. Pnya\a) K!..;
- wyk!zyklt.ał Do CVICO? pytałem. Dopiero w irod( dowiedl.iał~m si~. te jstem po·
dt"Jn..any o mocd~~Lwo. I wtedy dop:ero Pnl'lnalem J".( do
t.ej k:radl.lety.
Mn)e tei kaW! sl~ rollebr•t. bili p;ętc14 l "'opali dodaje Robert
Jak tnYILin, dlaeztJ:o
mu.,ltol:lic.ie s:~ rozcbro~~?
- Chyba eheleli sprawd:~Jt.
c:z.y nie ułtrywamy negoł w
kleuenlach_
- Nle - probeJklłłl Waldek
cheleli, ieby na1 bard1:!ej
-

1)

bolało.

-

Byli l tuy,

poduulł: ~pfe )
de. t jolkoł 110

któny nu

•h: prznnaJ·

bc<J'de.

Ale

wnu

1

d~:1)'

wtedy

niru.J,

zatnyman)'

rUwn:ez

po~.j

o u.dz.:al w lobrodni J\r-

tur K
J>Iedl: na. bnef:\1 kanap)', na tle fototapet)' 1
1\awa.j~klmł knajobraumL Palm)', przejrzysta woda
- t-łz.otyłl:a. Jak daleka od
eodz.iel'W'Ińści, ponurej. złej.
MtJ.wf o}cit"C: - Zabieramy
syn6w. by wy)aA:\U spraw~ powiedz.;eu
funkcjonariusze,
stojąc: w dn.\\·tach. Pan takie
rnote ijf; z. nami W p<)lc;oju
216 na dru~lm p:ęt.rz.~ w bud)'nku pol!eji. wtedy j~.uc;·e
bybl ch..-ba milicja_ pytJm Q

U

'lCte~óly

,..,, ·-1.\'IIH'IY ~(«t.alem do n::ł
kł)ja 2\G l \"'"dv •1.-.wlp(ł,..'a
łem si~; *e Rnbo>rl 1 W011d .. k
nir OO•l.l.: w tx•n;edLiakk do

ll'!kol_v.

ka w

-

To J)(U'I

nam

!UI)J)!{'rw

pt)w:e.

~tdzlto byli pań~y syw chwili_ z.abójstwa!
- 2;:bój~wa7 O co w tym
"•"'ll:tS1.1c!m chod:t:" Oni cały
d, efl byli w szk.ołe
- D1Js'al nle łl('dz.!emy ror;ml\wiat mamT ot"ln(' r(C" rn bóty. A~ w nkole !ch n!e było •.

-

Na"tenrc,.., dnia.

j"IW'l.f'

dom we WrOf'l;eW•Cl:Oth n:Cla·

f:~~lo w d=ol~:;he 1~<:1:::.,
rym piekło przed s... etomi

droche, 'ICNeg" p eco, w któ-

droi:dio- ÓQI\Q, 00 pod .... ór·
ko, gdz.e el\od:ly jeJ kufłtl l

Po

•ońc.u

nerwca brłefn 110
Kw.tfy
lopy. l"obł. le
moUlo pouwt po - kokiołów l liPQWYeh O·
lejoch pny drogoeh. Wie.

Podokl.

~tAREK
pe:ł:ed. l(tó:~eh
ko•m;ć, b? SCfiW"

n'e mu,;ota
"Q jodoly ~ ę

upoz.nać
się
~ądEfe,

tem,-

s

fic}akl!e nie udoM~
nlono mi dolrumenLOw,
ale wiem, co zawierają.

O

Wiem tet. ez.eco w nic:h brakuje, Nie dokonano na pn:.y-kJad badania białej pl.Jmy na
włosach denata. która mogła

lewi.LJ'jnym

prorramle .,Wi'"

a:cc~;:tJ.lowo

mtJ.wiono o nie

an;mym )eftCZe z.abó}cy mal~h
chłopców w wlekł reJionae.h Pobkl wym[eniQOO
teł
Radom. jako Jedno ~o
miejsc:, do ktOt't'go pł'O\\·ad:zą
łlady. Pn..csluchan:e
jedynie
k6jk! nlele~lch dało prowa dqeym i ledMwo obraz. zaw~::
tony.
- Nie zwracano ~ię do mn ie
:r. ~1\dU ani t. policji o opln•ę
- mówi nkolny pedaao!J. ProsiM Jedynlt' o lnrormacj~:.
k1.o z. kim l dlacugo.. Ja n'e
mn.l(ę uwll'rey~. ie oni byhby
'Id~!
do tej zbrodni. Nie
w:en.y V<kte pr-oboucz. k;>!Qdt.
tlenryk Pedgf>rskl ~o ko.:K-lola
św. Alberta.
J akte to tak,
Waldek.... by!)' minlstnot. Był
nim tyle lat. ~Y lylkQ Jako
maly ~:hloplec przeprowadi-ił
•;ę :r. rOiboi('::lml
t. d'l.retn fC"y
Kaptur. PruHal •M:o-t do
m•1y J>f'~ed rokie1n. bo ni.,
roch:t U~i<;ć w slokole :r. tymf
w hokio!'Je_

P ~~.~~e:ne~~~~~ ~~=

Robert. Pyakot\cz.ylo 51ę
Czym się inlert3lljf:? Lubcę
~rt, mów!111. te jelitem nie·
złym bramkarum.. A Waldek,
dlaeteco z.anim skmJeeyl),my
rounowę ...z.anyl" sic w pokoju - on to bard:w pi'U'"1)'·
wn, a pou tym chelal domocbodu
lnm, ay in•
Miałe m,

ko •'ieeyć

drie.,_·c:~oynę.

ale

czytać

ks!~tż.kę.

Du-

to ez:yta, mnie n 1e

łward(o a:ę
mu~oyicę dy,;k<M-

chce, \lo'Gif:
kową.

1ERZY MADEJSIU
W1ed1 pnJ'ł)Qmniolem tob!e
opowiodonie UlO}INolej o jej
bobel i WroniewiczQeh. Rozej.
nołem

się

ruinom! mly no,

lO

ehoć

Ponedłem do ru in poblisk;ego k.ok.icMQ, Wifód PQtęinyeh
kion. hóte roc:howoly -Gj
bor~ bttoh leioł ~OWo·
lony strop, zomiost si<lepienio
nod kokiulem w:s'olo niebo.
WuysttQ wo•ół porostoły poknywo 1 lebiodo. - Po-n :r.

kooo.-e d rrewQ, O.....ne l potęi·
"e Nyroinie odb•egol, wyglqd··.., od UQ'ty:tny socjohtmu.
Pom c:toły d:-.w~e. bogate ua

sy. W jedl\01 t w~ek. gdzie.ł
po dtodte do Mołly!e"'o rotnymoli!my S>fl no ch-w!łą.

lu n'e-

był,

Wroniewlcze.

Pol ski ł

- zopytolo skWszo kob.eto, ądy wynedlem no doo-

..t
-

do Z

aklnmł

wtedy mo-

wymienić J)Ołlądy ...

noch

MACI,\ GOWSKI

z om~m wy~ypa.,ym prty m'y,
nie:. O W ronie-N:c10ch mogla
OpO'NtOdoC godt nQmL MQw;.
IQ, ie dom tom tO>lol, jo~by
w·ertylo w to, te czeko jest·

nu

sprawy w

~Ie

Wroniewicze

Od A

chę
.tołarld.
Na pocqtku
sięrpnia do pokoju puytucil
dyrektor: - No, Si.korkl, lruv.:aje::le, te~teśeie wolnl
Obrońc.a Roberta l Waldk.a
Słkor6w, Jal'051aw Krawa.Y'k.
z którym rozmawiam w Zespole Adwakaakim gnecmle,
ale stanowez.o odmawia odpowiedz.!, Gd)'bY pon<ok>no pa-

Stl!Wlll:~_vnie ...

CLił no niq rol.- t. piecem
l łqkq zo nekq.

W

a41

fklsa.rkl. ja tro-

naun.yl się

MWł!l W,

tym domu n:e byl!Jru.y n~dy.
To kUometr od nan<-co bud~. St1L1'11zy bral umordowsneco Wojtka nie 1J"..a nas
- powleddal to mamle.
<prawie, lJ maJa,
podc-cas kt6rej nlcz.ego nie udowodniOilo, a
jed."'ftle
odwolyWlUo
sl~
do
eko;pertów,
któn;,
wydat
mieli
opln'e.
dot)'d'..ące
porównania
śladów na U.,Yi UtiUI'Mile) 0!i.ary, 1.e ~malet.loną na 001kf'>JIIe py~ą u nnurka . ...,....
~lano
c:hłopców do ~;ehrccus

nowi('

·

w;tolu groz..lło: J<.~k n;e
prtyz.nacie stę, wpuKJmy tu
Qjca chłopca l l4Sta~"łm)' wa.a
samych. N;c nie br:dz.iemy
wtt•dy slynetl ...
- Tak, to ,,ra\vd..l, ukradlśln)' te awelt'y,
podrablane
,,plramkly",
cztery buwotld
ml~ka l bułłl:!. Było mu p'(eiu Gdy 110slallim:r Zll\.M:Jmanl. nie mlellim)' wtttł)Uwokf ,
te o 1-ę kradzieł chodzl. Ale
udt;:liMn_y s!ę. Nk nie powie·
my. WymyłiJIUmy, te b.rHmy ." kmłe. Wydato się ie
to nieprawda. I'Toolu; pan.a my r\aPfawdę ni~,- nie byli~my w mlenkart.u. w ltt6r.tm J.abitO d1ieckl),

2N!Ieflli.im7

by okaz.ać 1lę jU.dem ~~poenny,
a tym samym jłed.ziwo nie
po.u..lo w kierunku motyw6w
aeQualnych ubójslwa. W te-

Cztery miesictce
po zbrodni
W)'.•t.edl

Wli.Nod
p.-awdzłw,-eh
PJTblQPCÓW.
Jedni wyt)'łtalf n.u paleaml
nazyw-aj-= mordtorcam.L lonl
z ułm:«bem pyta.li. jak 1&chowyv,·a.ła się ofiau. Z cz.asem waz.ystko si( ułoiyło.. Kie-rownilt warutatów łubil nu.
a m.r staraliilny s!~ wrwi•lt,)'waf z. obowbłzków. Robert
-

MACIEJ DUDA, 42 1o1o.
nouk
woterrnorttnydl. •lerOVM!Ii: leanicy w
ScwnsonOIII!rio. od 1 morc:o br
pełni obowkilkl wojewódr
k-iego latono ..t..-ynoril l
doltt<M'

dyrełik)fO

ZMOtem

MolgontMeJ

(35 kM) -

Rwncrt~

Pol~

Qd pouqtku twiqtony t •• So

Udomok i q".
go
ją.

Rosliki wolne-

CIOSU, jak;e f'I'IU polO-StO·
s oę pne-spoć. Od 15

tiCN"o

lot codtifiiW!ie: dojefdło do

lectnlc:y w SomsonO'Jil'ie l
wcole mu s.ę to nie tnudrl·
lo.Zwiqre~ny}&t.t.rZ~em
fiNll'lokologlł WrełzOolu
Wet.,-,.nOł'it w LJ.obl'"t• ad
1r
kook,~fłklllUd!ÓW

Proeuje nl)d .. splramyc:yflq"
- nowym

schorten!o

llfllybietykle-rn
bok•ervjrle

IWierrqt,

wcho!on'łft\ w

sce. Do

ulubłonyeh

u

które

Np

•~llil'f'J'fiCWZY
pomtę.

dotyctq

jołla łett

rólnico

dzy t.elrouem ...,eter,ncw:l, o
leł:CHZeono

meodyc:""ył

Otóf,
p;arwsty mo.it IWOjego po-tl•U. Q ckugl tylko

e}en\o

prób\łje

JA N
woler,

l EJCZAłt,

lot U , llo-

~ nouk ~eehnia·
l'l'fCh. od kw,etftla woj-odct
rodomłU.

l"o ttudloch 110
Wydziole M echonlkl Preą
zrineri Pohteehnlltl Wonzoll·
lkieł p<'OCOWoł 3 loło w Zo-

Uodoch
Jtępn'e w

MełoiCM'JCh. o
Wyiuej ~kol~

ner
In.

ivn*•klej w Rodom iu. Pl'lez

~~,~cln:łr:::~,::;CKY B~

~~~oiycle'em MKR "So!ldomolć" ZiemiQ Rod?mska
l Klubu l .,teligene~ Kotołk:..
łrlej w
Rodom-Ou.
CrJ~N~d

PrymQMt".,sltl•J Rody
Spo.lltCtrntj 1 kodenc;i o•or D•·
kuplego Kom iiM\1 P<PinOCy
Represjonowon'l"'' Itilejotor ł
pae-.otOdnlerqc:y Komłtekl Q.
tr,wote',ki•90 Zt.m• Rod?m
1-luej Ceni u ludzi dqienle
00 btcio 1epnJ"I n •ł s:, ;e-t.
rutełnoić. iycdłwołt

d lo In·

n.,.:h Nie lubi udowodnlonio
ro wstelltq cenę swoieh rocji
onedkloJon'Q ( "'P w

QO"Ot

wolltoch pol~v'C.u~yo:.h) kt<cl~
nod et.,.q Zo łMOjQ ,.,of.

w-ęltnq toietę -iol~

now"qz,...,onlo
1\ldiml 1óinych

k<tnłolttó•
łrodow·~.
Q

1

u
,.,.,

-

odpowtcdrio·

ttlecl\ęł
d o ronnego "">t!OWINI•O CrOł

wo'ny, gdyby go m•ol. M)ę
dr~ nołchęl'li~j

sko,

1t0

l"oł ·

dO'fO'ci·
pcl.w zahero, oayw!ie-e, te.

no.;w-ęk.s.tQ .....odę -

,.",.

-

Je•

Dwoje ckMP-

d: Magdo mo 6 lot l Joł 11 lot.
l"ońs"""'
Dudowie
11'1'-zkc:tJq w Kieleoch l }o&
tw;lofdtl pan Moclej w domu
M. Dudo
,.n.qd,;" bobcka.
jołt 'Nien.qcy l proktjll-ujocy

91"\1POWCH\. poglqdO.W.

Z

\t/~

wódtl-.1-vo ZoMCidu W«errncwł. Opróa. 1e9o jeM wofewódd:lm
konsultonlel'll do
spmw chorób drobiu. Zono

Tu kiedyi

teł

pgwledtio~a

było

Pol-

l roow.;,ll p..>·

nlo prted sie b :e.
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w

I'!Oł,...e

!dokończenie

na stronie 6)

MAGAZYN·

(dokończenie

ze strony 5)

oo.

chlł

n10

włokTwie
WieM. Jo.

"llrn

• cudent

.tic:

\llotGWO-

Ie'"'·-

rroco-

'WQiem
)oko
nod!einoctw'-e • Jędne·
jowie. Tom zosto4 fttfł't wybuch
"NOjny. Byłem m~q ~ BQ_,

~$ol\ik w

Od A
do Z
(lubi

rocłrotrtHJ

I<'OIIł),lob

przy !Ntut7e dobfei b·ąlll
UZYSZTOF
JCARP1NSICI,
0

~d~e;;•:• R~7nl~ !~~·

no Kotartyno, te•on pty·
chlotro l Jl'ternl~lo. t:Ó<kO
Hanno, loł 9. Absolwe11t
lNycfliolu Prawo UniwcrJY·
tetu Wo•uowd:.ił'gO, mo za
tobq 20 lot p iOG~, W ljfl\
18 w 1qdown ctwle. Clt'ny
się op n.q wrł•~l.wł'tJO, rOI:·
'WOlnego sęd1iego, dla l(t6·e·
po pojt<.le nie10wo.l•łolcl n••
b)lo l n!e }ut p.nt,-m lutau111.. Zo1111e~owonio po·
IOICJW'od~:
mut)~O,
O
gl6wnle jem. Od 1964 roku ,.,;. opukił oni }ednego
Jou Jombort•, bywo rów·
nlciJ na podobnych ·"'p•e·
toch to g ron cq_. Od kdku
lot )ed ulonk'""' sdcjl
publocystO..W Pols~ l('go St~
worzpronro Jonowego, o~
tortm artykułów, publikowanych m.In. w ,.Joli f.,.
rum·•, lubeisUrn ,,Akcencie",
\II'CHUOWtklfn dwumfQiięO:nl•
ku .. Wychołt'Onie mutycl.nO".
Nop!sol U lqJk• o M;eczyslo-

~:glc:~C:ro~li~ew~~=~
1

J:~~=e~ie R.'~.r Jc~
1

n•:
tylko_ t<:orotyk lern jonu. Som
równ•d gro, no pianinie, o
Jok gro - mogq 1ię pne·

~~i~n "'.;~~~:~'k~d.

ti:

bach.
JOLANTA GltOCHAL. 3l
lot.~.st~o.~o

~r:ob.~:'::. !:~~~~:

"ill:o 1989 robi neunik Pł'O'
woJewoodr kl.leckiego
Mętotko. C'4tt.o
Kołorz)"'''o

SOW'f

(10 laO. mqł Wlod:Jmien:
(36 łut), odNni:t no Wydz:ole
Bud~ lądowego PoUtec:hlliłiSwi~J.Po

nł Wontct przed objęcltm
s.lonooNislr.o n:ecznlla proco-

woła w Un~. Wojew6dr

Um w zespo&. lillłonno<ri
nym wojewody. ~ .dno·
go nie posioOo, ...,._ nawet

-m.

chrie ..-a MJ
ddorgonłu. Mimo. S. tpad

to!.onu_ c~~ l Somoc;~
Jlmtterl)'f'Ch w Zurowlcy lrW•
~o ;.Gnóstko toyło
no hcnde w olołicoc.'l th•
k:1 gdt.e lndt•e.i. kiedy
nos, Jca~tów. U!Mlbl.izo.o•
no- No fi'Oflt post edł l'liody
.fOłn :erz. A nos terstolo .gontko;
ł'f•cc:oł• dw.~ lromporole. Dowód.
cq byl łlop.lo1'l Próchniewl<.l ...
Przyjotd::.o,. do jednf»til4, o h•
już ty':.O utJ>;.móurowOIIie l ko.
10btny... E~ołt;ów nie InO, sO•
mochodóll'
pOftCIIIn-,ch
lot,
wU'(5tko w woko. A c;;~;IOo"'''ek
wynko!ony no uołgl, po 6-IJ·
godniowej topro~.,:o, no mi, s1qc
pncd wybuchem wojny l ochot·
ny do wolld ... Dano rci.Ol W'/·
tna•uu no wschód, tom fro'l·
cu1i l Al'l!]łicy rniełl pne1 Ro.
sjq •lot uolgl ... Z nochiejq podoutu;1Y!y do Lwowa. Odołoi tu
g<"f'trcł So~n\oW$k:, orgoni.l-ol
obrooę rn<Ołlo. Werbował ww.".t.
ł.ie }e<łnostW, jakie tnolody 1.l4
w poblii1,1. W toeięttj woke od.
porłoimy Niemców. Nie no~~ooi
Clr'em długo, jokoj, kulo tro·
l.ło m~i• w nogę. Opoinono
mi jq w Lasku Wohłi :m l pne.
nucono w połp iechu do Bro.
dów. Aku rot tędr prowo:d&.ilo
drogo ucleaki poMkh ol.ice.
rów l ich rodzOn do Rumu'lłi.
Pewn~ dnia
nitposlnt>len·e
wiodcom no plandekę }ednego
t somochod6 ..... Pornyf.lolem, te
mote udo mi się jollał przeJ•·
chcć. Ale jui w Hollnu tolrtY•
moly ner ,ow1cc:k.le czoł~. Zgar.
n~ll nor, rotbroltl l tabroił do
Rosji. ZebroJI ws1yttklch Polo.
ków, uforl'l!owon kolumnę ... Mo.
ie 111 dwo tyslqce hxbl l ·po.
gnołl p<tu Wołoc;rysko do Sto·
roblcl~o... Cięi\o to było dro.

Pnetflyjkt.

J.U

•;, u.r

~:b·t'tyM~~~~~ plu~:~~J!~l:

jq plękioml-. Wojno - myilę."
A woltoło erodtojno xle:nlo,
tboło - choć to jeJleń - JenCle no poloch._ Ziqb był nogi,
w nocr pnymrorł.l.
ponuro l
chocioi ałowiełl nie dopunuoł
nojgofłtego, ponowal Iotroch l
upodlenie.H

Po.et jokił a:os. w JWOrtej b).
lumn·e holoworr{my rannego ."
nog4 joł:iegoj kopitono. Po.
aqtko\111'10 sowieccy iolnien.e nie

~ou:'mi: :!d~~łicr ,::;~~
g~~ ~~~~ołl

Sl':t;o, ,':;,

omdlewał .., Wię-c pe>~mego

lhlfc

wyprawodUł go JO'o'llo&l ~dok
pned kolumnę ł bryz. b rpl -

tobW

go.

P(ltnru\

p nenedł

pnOJ . . . . gromodę ponlionq

fJOłq,

ole

c~

Mte!Ufllr

•~Ubić,

jvk ·uHc~ł

fro4oce .•oaqdet lok podpowioo "'o.te sl.loch. Ckcioło -.ę
ułc.w'e.kowi iyć, mOlno wnptko.
N>t"dł.JgO nas luy"'oł' w SIC·

doł,

•

• Petgttołt nor doki. Jodło ..ę
ll.Khy c h11b, popo)tlło c.«<IO(j
ltCI'Iłrq, ol, cole I)O.i.,.,oen;., Ttg.
piły ao1 cho•ob~. Pr~~~·oJtłł!'n'l
glow4 no
lto s pcło s.ę
w I)OIU, no ucho n;e IJ}IUJłfo"

tobiełsłu.

Ud.:ełoh PQf'I'O(l połKy ~"O·
l'le wo~kowł. tal!: jole l ł'f'IT 9110 •
rtl w n~JIIOile ... W .ły<'l't MOrH:ll

Zopol:owr.łi

towo.

w

, _ wogonr 1 prttcJ Poltow4,
_.o ... eiłi do ~Oł<eł·

III"''·

.

Chaoł.ow,
tlClll"Y..

To"" oHJcbilo

_,

rnn w

sw:n;o-och, co fM'owdo obJe.
loll)'th. ole w d•le-rkoo:h." Ra-

no pobudko. IIICho( chftó, CłOI·
~., l)łU'z~e"iu spotk~ ~o 
no ko"'o i duło CMUU n.o tnyP'Iono S~opę 1. Sondomitno.
~lcn•e,
l dt-eń podobny do
Znoł""' go je~lt';UI przed WOł•
d'1>o, bu nod.uei_ fottw. kt6nq. Po- euoł 11\nJe, .;o;. M6gl: • ,,.gos dnia, pilnujo nos. łOWie<:..
,,Włocltou, nre mortw 1.-ę, wt6.
.. t~niert l mo oc:h0!4 do goc.lmy do domu, r.e martw s·ę,
doł\ia. Z rotmawy wynłUo, łe
jestCle
bęc:lzi eu
rnokot Jlfl·
był w Kiekoo:h l łato, od 1914
ciem-·" On tom ni-e ... ,ooł
do 1917 ro•u. w kouoroch pn:y
J"zct.e tom na Wtc:hodri(l pro.
ul. Pro~ej. Dobno mów l po
sil: - Joli chłopcy dotnec:;e do
połtl!u. Trudno mówił o toPflr·
kroju Pl•rv.tl, nop:azciJI do <na·
joi.nle'liU s;ę, ole wiele dobre.
jej .ton,... Dol odres. Nup.sogo dla 11ns uc!yn'l. A. pozo tym
lem. Że fi'O ~~oodDołem, ło · ułfq.
był naszym rntor"'otonttn.
wy, Je i)je ... Pned..c:tdnie.
f otoo zdortylo ,;~. te prret
tyJr;"ń go n;e widr-ot~rn. A ....
dy "'fffdł, pyton~: - No, pdzle
Rodokowoli n~. Jg społem w
"'Y· toworiua, tok długo b'f'l,f

no~ c~~!!;.' Llo~~=~!~i:'~:

Chciało śię
człowiekowi żyćl
były
p•loplętrowe.

ccrlr.wl." Pryoc1e

sek.

zbite 1 de.

Jedno miej.

.tee nad dr~J9im ...
Tu m •oły 1lę roarnygnqć no.
JlO losy... Rolpoc:zęlo się 5Gglt·
gown~e
ludzi, Of;cerowle no
jednq 1tronq, Utregowc:y 110
d rug q ...
Bylo w moJeJ grupie dwóch
brocl W•eliń1klc h 1 Jt;di'I~jowo,
oboj był! podof•caroml, Rormo.
wiorn 2 Jednrm 1 nich l ustało
my, te bc:d,·emy s.:ę podowoć
10 prostych zolnleny, ro tmo·
b;1,towonych rolników. A drugi,
Stonldcrw, tłumocry: - Ludric,
nie bóJcle sl~, oficerów chroni
prawo międzynorodo-, nie mo.
ie stoć się nom krt1Wdo.- Skąd
mógi pnewidr;et,_ 0Jił m~łę,
te Pon Bóg nos chror11ł.~ Olo
WJYWO rnlloe łOwiecki tondorm
f pyto, stqd ja, co robl4. No lo
tlumoc:t:4: Jo rołnik. 1 diere•nl
Boguc:ice, łom mało rodl]no,
ojciec Ignacy... - Ty rołnikł pyto So-.--let. Rolni\ ł No, polc;otl
rukll PolloruJ4. A po tyłu t-rgocl.
nloch woli&! i tuloczk'l, n:ce uor·
fle, zmarnowane, brudne. Zadowolił tię. - No, !dla, l poue.
dl.", do Atffi90WCÓW. Ze du.

~ćcd:;;t,Pfonc=~ t~=j

Ntec:kętn;. opo.v'odol, ole 090·
W<Odoł, te tobroll pohkich po.
l.cjo ntów 1 rodzinami, te WJ·
'Nieili nod Moue Ctorne ... Tom

~~~,.!~o=r:~~,k~~m ~~~.rv:::,j
no ircdok mor1,0. Holowl\lk 10·
wlnql, botlei wywr~ll,
ludzle
pouli no dflo._ Wię c Joli s·ę
było
nie bot... Jeuue raz
robroli nos.t:ego )()!dolo, ole jut
nie dowiedzielii"'Y 1.!4 po co,
bo pod ~o,., :ec poidzlern•ko Ro·
sionie roz.poc:ręll wymianę 1
Noemcomi. Połot 10 Ukt~ńco,
Pololr 10 B iołorusino._

o

T.o było w nocy, wsodlili nos
do wogonów i ..,..io1q... fntt
mole oklC'I'IT.o nic nte widać.
Cry no Sybir, czy do Pobldł
Wogol\y bydi'J(o, 1 P'JC'!Oml.
Zod~.~~;h, ciasnoto. No postojoch
tylko polrl.eby f.zjologiczn. .;4
tolototioło l 1 po.,tołem do W'O·
gonu. Po kilku gocbinoch IOI'ientowol.łrny s..ę, te w slro~ Po4·
s.k1 nos .,.,;o,q. Odetchoęliimy.
W Kijow:e był pierwszy dluhcr
pcs.!ój i p:erwuo od wielu ty.

f:'!kr~cko,:f:,~o~h.' J~
to smokowolo. l lot
godnio w WQ90nle.

półtaro

ty.

makv . !nfqt )o.tt ~-

"'""'"'""'-· -

Film

;t!.~~o w~ełn~
bre )clk l U. cechy. Oomo·
k:lrlco, ołe nie ~ domowa.
IJwoło, Ie koMeto v..Mo •'•
&p~nioć IG\II'OCłCMIO, ole Jed·
noc:ełnle s.tonowit gworon·

d:nf!'P~~~~~tb,;
rządzi ll'lq!, ponl

Jokw..o

roł

jest tnsp'rotodq wielu pned·
łięvnięt.

Z

nol"'Y

TADEUSZ

łagodno,

blondJ'I'tlo o - ;oł: » okrdlo .,ęsko uęU koleg6w w
P!'OCY - Pus.t,.,.U.l Mrf· Sro,...,~Je Pend ed. ego, o:o woi lłu<'hoć lr'cn.,..ów.
Duło
nito N;. lvbl ~kspe'lftlotr.'
tów w I'I'Ciu l ntate. W Jtotunł.u Co ''.ble
~o
N? t"esy !1"0 ki!\.o dobryoo;h
mo-tod: ..,·1\'to u f~i•fo, _.
k ·py kcJJ t.,tów IW, lr.~re
~IJ!q~rch tą ,.,i«h6y,/' ~·Jr
s.m•go .S:o; t '-:>tlowon'o

A~:~"Qk:. S:ę p:;~~

Ck.:.r-:.ml. .C!-OI'z.tnla:nl
l łl~iO atet'~·'-'
dU!dz.ifilmu l
-:J. O±-.· 1 s e •·ra,..~
•e a:nerylr,;;ńt: 7 t·~·O«y
l)
t"!t.. :.bc 1-:l(J.ki% up.odoh:'fl.o~: :n
o b! ·:)';~o<"1
Dl":'Cd

"t"l;«Z:~rni

z.

n

~~ :r:~<:jo: w
or<o.:.~·. ~-:-<n :u,

a:'!'TI n;. •.jn:c
o.: ~

!·.vo!c:'•)

r:

d~w!4:

~·~:'lłi!Uhf'3·

J~iU k".oś

(m oj)

\·,wem

Dat<.~e

i

Gcno B"(.ltlllóln w

flb:nlc ,.\łit!li..!oipi W OIDill",

m..'l!"J;e ~b!c ob~:.
Sta.nÓ';o; Zjedł"octonych kd\·~
n.c Jlól ptd1:14w:e og!;,d nyc..IJ.

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

\VJ.~.CEK

OGLOSZENIA -

PRAGNIESZ KUPIĆ MEBLE
WSTĄP

tb NOWO OTWARTEGO PAWILONU MEBLOWEGO

OFE!tUJE~tY:

e

MEBLE produkcji krojowej i 1 importu
- moiliwoi( wrbotu producenta ; osol1ymentu
no ir~enie Klienta.
- NAJNitszE CENY,
cod1ienonie w god1. 9-17, • picrwuq i dwgq
9-16.

STRONA l

R EKLAMY

LICZY SIĘ SKUTECZNOSC
BIURO REKLAM l OGŁOSZEN
ZAPRASZA
Targowa 18 tel. 448-58
BUT .,Łysogóry" Sienkiewicza 74
tel. 66-24-24

KIELCE
15906-g

DZlAI:.KĘ

budowlll.llą,

ro%p0-

C'lt::tll! budow~;~, dom do rotbl6r-

kl lub remonlu kuplę. O!erty z
76140 Biuro Oi106teii Klet761W-g

POWAZNA FIRMA

ceną

ce.

PRODUKCYJNO-liANDLOWA

M-3. M-f w eeonlrum kuplę.
Oferty z cen~~; 76139 Biuro Oglos:re6. Kleke.
76139-1!

wRADOl\lru,
pl.KONSTYTUCJI 3 MAJA l m, S
OGLASZA ZAPISY na naukę języltów obcych
ANGIELSKIEGO
NIEMIECIUEGO
dla początkujących i zaawansowanych
we wszystkich g rupach v.riekowych
LICZBA l\UEJSC OGRANICZONA
Zajęcia odbywać się będą w ·siedzibie Studium
Języków
Obcych w Radomiu, pl. Konstytucji
3 Maja l m. 5.
Informacje l zapisy pod wyżej wym. adresem
w godz. 8-15, teł. 232-43, 267-17.
2330-k

+

+

WojewóW.kie Pr.eedl;:i(:blorstwo
Tutylityczne ,.Ły.:sogóty" - Dom
Wycie<:l!kowy Chęciny oq::anlzuje
d1111clngi przyj~:cia weselne, okollcznoiciowe, pikn iki, bankiety,
o~niska.
:llecenln
prz~jmu}e
\uet ownllc Domu Wcu.sow.l!go Chęciny oru; Biuro U'lłUg Turystycznycli ~f.ysogóry" K ielce, ul.
Sle.nlc:le.w icl.ll 74. Zapraszamy.
130

nłgrywanls).

POSZUKUIE AJENTOW HANDLOWYCH

(motlł

WlDg)()DTWARZACZ

wość

~edam

Kielce 66-09-49.

DYSPONUJI\CYCH SKLEFEOI

7613'1-f

..HEL106A., pal-se.::am nowy
tanio. Prustujanie tY, wideo.
pilot,-. nlDftitory. Kiclee !50-fł
76liS-g

do współpracy przy sprzedaiy
instrumentów muzycznych
głównie

SPRZEDAM .• vt~lluwacena &olfa". djcsel 1500 {1990). Kielce,
31-'19-83, wlecJ:~Drem.
761~-~

teleks 817006, tel ZC-5-1-00 lub !ł-70-08.
w gocb:inoc-b !J--16.
2316-.k

,.PDI"'- rex" Kletce, 111. Rew.
Paith:lcrnJkoweJ 4.4, p , !5:!!.

CEGIELNIA
Skarłysko-Kam ..

ut. Nawotkl86
531-682

on;RUJE

-

. .

..................YTn ................... . ....................... .,. ...........'Y'

EPRZEDSIĘBIORSTWO

t BUDOWNICTWA ROLNICZ EGO
E • 29-100 WŁOSZCZOWA, ul. J~drzejowska

t
t

-

dostawy

USLUGI
-

IPYchaet. koparki,
.amoellod:r clęiarowe

7613Z-g

kroniJCe dtJ vrodukcji
gów belonowych.
·

E

warlłnkach

PRACOWNICĘ

Wyma«,ona biegła z:tl3jomośf l<:?..vka nlernieckiego.
l prezencja. Oferty
Klelec 11,

skład~
bo;~: 15.

z:ł-958

76!01-!:

,.WAR'XBURGA'" eom!>l nowy
sp!'l'.ed<tm. Koil~kJ.oe Wł. 60-6'9.
7fiłSO!!

CENY KONKURENCYJNE!

daru

ZATRUDNI

76\111 - ~

SPrtZEOAM
, volk:&waglma·•
diesel. 196.2.
Kielce
60-00--łł
31-1!-55.
SPRZEO..... M

.$1c'-'dt:"

761R';. !(
{199?1 .

..... w" tran!fi"'rtera {1933).
Kh•lce 31-42-U.
76148-!(

SPftZ.EOAM

garaż

sk.li~d~nv.

~

t

murarzy, tynkarzy,
cieśli , suwnicowego.
Kielce, Mokra 88,
teł.

519-28.

'1~-84

76144-g

7oi27-g

13

•

t

:
:

t

·r~""::"i"i

. ""'~~~-...
materiRiy budowinne
bloczki fundamentowe 38x!4Y,!

-

-

pustaki trocinobetonowe KM-15
typ Z-1 - 38x38x19; Z-2 -38xlblł
wyroby lastrikowe
- parapety - pomniki - płytki .

Przedsiębiorst wo wyd·z ieriawi pomieno.enia
biu-rowe o powierzchni 140 m kw. s telefonem .
teleksem, możliwością korzystania z obsługi komputerowej oraz •dolówki zakładowej.
INFORMACJE i ZAM0WJENIA:
Pr-:tedsiębiorstwo Budownictwa R olnic-zego
29-100 Włoszczowa, ul. J ędrzejo.ws ka 81
'III
tel centr. 42.0-56 lub 434-53, t eleks OGU&7G ~
2294-k ~

3

•
E
.4A&A~.6.&4ot..A.~
.. A~ .................... ~

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

Kielce

•

=:~;:~::~;~:;~ok,::v;::;o~!;6
-

.
t

con:•!Jł {11186\ '>~e·
Ko ń~k.!e
leł
6!HI9

4

w ciągłej sprzedaży

E
•
;

~--

towc.
POSTADAMY "'--

•

t

.,EKAMEX''

7lATA"

3

WYKONUJEMY
·~+-> " .~ ~
- wszelkiego rodzaju wyrohy i udugi ślu~t'
sk;e ; •tolmkie o•a. !pn,towo-t•nnspo'-

Expor~

ZATRUDNI
Mt.ODĄ

kr~-

<il

3

EUrząd'l,e;nia z Włosza:owy nteznwodne działnniu 3

.--- - - -1 ~ ~
.,DRE\'VNAP" E \
lr.uny.tl tnyełl

~

w

sprzętem elęiklm

na

pusłaC'l.arki kroczące .,mini-40" do wy-

r;:~~:d~~~:t:t~"~:;enne, stropowe, blocz-

- urządzenia

E

zmailiwości~

~

81 ~

EOFERUJ E,
~
E
urządzenia
d o produkcji materiałów 3
,.
budowlanyc:h drobnowymiarowych
3
E

CEGt..l1;

w kliS0-2011

-

·~

ROLAND, YAMAHA i inoyc:h.

ul. Kielc

Oterly: Puedslęblorslwo
Prl!duk o:rJ•to-Ba.ndlowe

teł.

ełeklroni c:z.ny ch

CASIO, KAWAl, KORG,

VlCOMUS WARSZAWA

POSZUKUJEMY
ATRAKCYJNEGO
LOKALU
przyJłOwnej

o"'anów

prod.łirm:

CYKLlNOW ANIE pod łÓJ:. Klei ·
ce 31--13-39.
'l$183-t:

STRONA U

Komunikat

,...,...........................................,,
E
RADA
l

~~

GMINNA SPOLDZIELNIA
,.SAMOPOMOC CHŁOPSKA w J ĘDRZEJOWIE

zebranie

wszystkich ct.łonków spółdzielni do uzu·
zgodnie z podj~lą uchwałą pru:z
przedstawicieli w dniu 25 marca 1990 r.

~

zł.

l
[PRZEJARC.Il .
Ostateczny termin uzupelniPn:a udziałów do 31 grud·
nia 1990 r. Po tym terminie członkowie nie mający
pełnego udziału zostaną skreśleni z rejestru członków,
a dotychc1.a-sowc ich udziały zostaną przeksu;gowanP
na fundusz zasobowy spółdzielni.
2336-k

~

GMINNA SPÓLDZIELNJA
.,SAMOPOMOC CIJLOPSKA" w CHARSZNICY
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na spncd;d: ,,robura LO 3000'', nr rej. Kil 003U, rok
prod. 19112, stop1eń zui:. 65 proc., cena wyw. 15.000.000
:tlotych.
Prz.et.ar~ odb~dzie się 27 września 1990 roku o go·
dzinie 10, w siedi'Ab1e spóldUelni przy ulicy Zamo·
wieckiej.
Przystępujący do przetargu winni
wpłaciC w B5
wadium w wysokości 10 pro<:. ct<ny wywoławcz.~j.
Pojazd mo:Uta oglądać w dzień pned przetargiem w
godz. 8-14.
W przyp.1dku nicdojścia do skutku I prwtargu, U
przetarg odbędt.ie si«: w tym samym d-niu o godz. 12.
Zastrzega si~ prawo uniewatolenia prz.etargu bez
podania pnycz.yny.
234l·k

w

!

l
~

l

~-'"16)

l7J
18)

19}

t

rok 1981,

Jlned~iębio rstwa

do Lonkursu rowinni

spł'lniać n astępujqce

ekonomic;.;no-Iinansowy~.:h w

J~dnego

gospodan;e rynkow(lj

z. krajów zachodnich.

-

życiorys

z przeb:egu dotychczasowej

dz.in1.alności

kwestionariusz osobowy + fotografia
t.drowia
odpis dyplomu (kserokopia).

zawodowej

należy skJadtlć w zamkniętych
adre~em:

soi~ ogłos:tenia w

l .,jelc>

2328-k

26) przyczepa dlużyccwa NO 160 'f·6703, r. 1983, cooa w.
5.500.000 zł
27) pn:yczepa 1-os:owa cysterny AZ·562, T·6629, r 1983, ~
wyw. 4.500.000 zł
28) podest teleskopowy P'tNR 200, 5·7091, r. 1989, cena
1.800.000 zł
29) listwa wibracyjna LWA 3,2, 5·6983, r. 1987,

20)
SDO·S, 55516, r. 1975, c. wyw. 2.000.000 zl
21) Użwignik dt:lgnost. SD0-8 5~5517, r. 1975, c. wyw. 1.500.000 d
22) kotły parowe E"W6, 5·7014, S.7015, 5·7016, 5· 7017, r. 1987,
CP:lU \V)'W. 2.600.000 zł
231 "nysa tow<ls'• 522. 5·6057, r. 1978, c•ma wyw. 7.600.000 z.ł
2·1) .1ojak ct'ntr:.ln:v SC-16,fi, CS-56661 .. r. 1983, c. wyw. 400.000
2~\ f<H mn hatttyjna do prod. rlPmt>T".tOw ram.powych, S-6749,
l'
1984, ct>na wyw, 5.000.000 zł

l .....,

1 .,jole•
prasie.

Zastrzega się prawo niezakwalifikow.anin kandydata do konkursu bez
podania przyczyn. O 1t:rmin1e i ml4'jscu konkursu Uliintere-sowani zostaną
powiadomic-ni pisemnie.

wyw.

l·""'"

),.Jf'!C'i

PPB ,,Prefabet - Kozieo_ic:e"
2G-9U S\\oierie Górne

.............................~~··......................A.&..&................

ct"!'t3.

l "slar

,.staT

koJ>('rtach z dopisem .,KONKURS"

Rada Praco" nitza
w terminie 14 dni od daty ukazania

) "star

) "star

świadectwo

Oferty
pod

).,star

l ,,star

Wymagane dokumenty:

ZS-4 5·4889, rok 1972, cena wyw. 11.000.000 zJ
KRAZ S-5897, rok 1972, cena wyw. 40.000.000 ~
"star A 29", T-5164, rok 1973, cena wyw. 7.000.000 zł
.,jelcz 315 M", T-5300, rok. 1974, cena wyw. 16.500.000 zł
.,jelcz 315 M", T·5763, rok 1976, L'ena wyw. 16.500.000 zł
"jelcz. 3W 317", T·6957, rok 19"86, cen.1 wyw. 30.000.000 zł
,,jelcz.·steyr 3W 640", T-6548, r. 1981, cena wyw. 47.000.000 zł
..steyr'' skrzyniowy, T·5805, r. 1977, cena wyw. 40,000.000 z ł
.,steyr", skrzyniowy T-5806, r. 1977, cena wyw. 47.000.000 zł
ładowarka t. 3p, 5·5303, r. 1974, cena wyw. 31.000.000 zł
•·
agregat tynk. ATM 37, S-7004, S·6895, r. 1987, coo"a wYw.

~·2~~g~~i~ clt~gn<~st.

pnO}'st~puj:Jcy

stosownn11l zasad

3) spycharka SM 102, 8·5447, rok 1975, cena wyw. 10.500.000 z.ł
•- 4) spych\.lrka T 100M, S·-44.65, rok 1970, cena wyw. 9.000.000 zł
5) spycharka OT 75, 8·6464, rok 1981, c.ena wyw. 9.000.000 zł
6) koparkn NOBAS UB 1232, 8·6387, rok 1980, cena wyw.
40.000.000 u
7) koparka NOBAS UB 1232, 5~6388, rok prod. 1980, cena wyw.

u

S\' Korlach Górnyeh

+ dobry stan zdrowia
+ preferowana ma)OmośC ję'r.yka

l) spnwarki wirowe S-6855, 8·6856, S·7P06, 5·7027" rok 1985,
cena wyw. 1.000.000 zł
2) spawarki spalinowe S-6650, S-6734, rok 1983, 1984, ccnn
wywoławe-La 3.150.000 zł

żuraw
żuraw

BETONOW

+ wyKs.z.tał~.:eme wyisze techniczm• lub t•konomiczne
+ co najmmej IO·łetni srtaż ptat'y, w tym 5 lat na S!!.anowisf.:ath
kierowniczych
+ dokładna znajOmość branży
+ przedsu:b1orczośC i innov·acyjnośC, umiejętność skutecznego

OGLASZA PRZETARG NlEOGRANICZONV

66.500.000

ou

warunki:

sprzedaż:

9}
JO)
11)
12)
13)
14)
151

PRZEMYSŁU

M dyrektoM m.et•·'ne!go
Knnd;ydari

BUDOWLANO-MONTA20WE
RADOM, ul. Struga 26/28

6LOOO.OOO u
8) koparka NOBAS UB 123'2, S-6511,

.,
~

OGLASZA KONKURS

PRZEDSIĘBIORSTWO

,.BUDOCJIEM"

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

PRACOWNICZA

PRZEDSIĘBIORSTWA

~

udz.iałów

Wysokość pełnego udz.iału członka wynos1 100.000
złotych, a pracowników i członków Rady Nadzornt>j

200.000

~

"PREFABET KOZIENICE"

robowiązuje

pełnienia

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

uoo.ooo u

30) ooiyce uniw.;roalnto C 229A, 5·7000, r. 1987, cena
8.300.000 zł
31) przepychac-z sprężynowy K..K8 5·7()45, r. 1988,
2.400.000 u
32) rusztowanie wiszące H.WW 1·3·100, S-6844, r. 1985, o:.
wyw. 2.500.000 zł
33) wieża oświetl. WO 75, S-6185, r. 1979, cena wyw. 9.500.000
34) zgrzewarka kleszczowa ZPL 80, S-5757, r . 1973, cena w
3.000.000 zł
35) agregaty malarskie "wagncr", S-6554, 5·6556, 5·6557, r. IS
cena wyw. 1.500.000 zł
36) bt-toniarki BWE 400, S-6700, 5·6351, r. 1984-, C('na
2.400.000 t.ł
37) "FSO 1,5'', ME, RAA 87-QF, T-6937, r. 1985, cena
22.000.000 d
38) ,,polont?z.", RAA 9588, T·6538, r. 1979 (po przek.Judce)
wyw. 25.000.000 zł
....
39) zespól prądotwórczy ZSL-25, 5·6810, r . 1B84, cena
10.000.000 zł
Przystępujący do przetargu wi1mi -wpłacić wadium w wyso
lO proc. ceny wywoławczej, najpóiniej w dniu przetargu do godz.
Jednostki zgłoszone do przetargu można oglądać na dzień p
przetargiem na terenie Zakładu Transportowo.Sprzętowego Rado.
Potkanów1 ul. Wielkopolska 3, w godz. 8--14. Bliższe dane,
231-71, Dział Technic-L.ny.
W przypadl..-u niedojścia do skutku I przetargu, 11 przetarg C
będóe się w tym samym dniu o godz. 10.30. Sprzedaż jednostek
stanie te-chnicznym z dnia przetargu.
Prz('targ odbędzie się 4 pażdziernika 1990 r. o god7.. 9 na ttr
nie ZTS, ul. Wielkopolska. 3
Za~trze12:a się prawo U'litw<~żnienin pt"Zelargu or.az wycofv
j~ostck lx-z podan.a przyc,.yn.
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'S l

::.IHONA lU

pRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE
KlELCE, ul. Sienna 2, teJ. 516-51
r,ASZAJĄ

Olffii';GOWA SPOLDZIELNIA MLECZARSKA
w PJNCZOWIE, ul. Zachodnia 7
OGLASZ.'\ PRZI:."TARG NlEOGRAN ICZONY

11 P RZETARG NIEOGRANICZONY

spr:t.edaż:

zf'<iaż. segmentu !aiC€rki .,muU.i-ef!ekt", cena
olav;~·za W) nosi 1.500 000 zł.
etorg odb4:di.l.t: <:ię 26 WTZ.l.S•lHl 1990 r o godL. 10.

WOJEWÓDZKIE PHZEDSIĘBIORSTWO
PHZE:'I.IYSLU !1.1JĘ$NEGO
w RADOMIU, ul M:rN:ki€go 14

;pujące

GLASZ.\

PRZETARG NU:OGKANICZONY

spn.eJJż:

) ,,star 29' i:c.ott:r.

o

lkOWt:j

·h.

ej

u be7.
)~aną

n'I'

r~~f..::..A~:}:!I~~·cza 5 mhl 1.ł

) ,,star 29", izotCT. nr rPj. RAA 2758,
cena wywolawC'Za 2 mln
) "star zg•·, podwoz. nT rej. RAA 049B,
cena wywol<lwcza 3 mJn
) ,,star 29'', chłodn, ,nr rej. RAA 25111
cena wyv.-ołaWCUJ 6 mlll
) ,,star 28", skrzyn .. nr re j. HAA 17·4E,
CE-na wyv.-olawczD 7 mlll
) "star 28", furgon, nr rej. RAA ł90E.
{'Cna wywoławcza 7. mln
,,star 28", a~{"'iz., nr rej. RAA 488E,
cena WY"-'Oławcza 3 mln
) "sta r 28'', wyv.'Tol ., nr rrj. RAA 491E,
cena wywolawcut 7 mlll
) ,.j~"lcz 315'' chk.td., nr r j RAA 376B,
cena wywoławczo:~ 20 nOO
.,jelcz 315", f urg., nr rej, RAD 216G,
cena wywoławcza l~ mln
) ,.jelcz. 315", l u.-g., m' rej. RAJ 215D,
cena wywoławna 15 mlll
) pn.yezCJXl 0 ~ 4 6, nt rej. RAS 034N,

cena
)

przycze}Xł

:328-k

wywoła\IJ'C'Ul

zł
zł
zł

d
z.ł

·d

l} samochodu "star 29" - podwozie, nr rej. KIG
ti81G, rok prod. 1983, cena wyw. 7.600.000 zł
2) samochodu .•~ar 29' ' - J)\:odwozie, nr rej. KfG
li51G, rok p1·od. 19B2, cena wyw. 7.600.000 1.ł •
3) !'tamot·hodu ,.sl>~r 29'' - furgon, nr rej. K IG
0430. rok p1·od. 1.g.1'i', cena wyw. 4.500.000 d
4) s.,mochodH .. st;tr 29'' - furgon, nr reJ. KIC
624G, rok prod l!JłH, cena wyw. 5.400.000 d
5) :;amochodu .,!rtar 29" - !.trgon, nr n•J. KIC
4tHC, rok prod. 1979,·cma wyw. 4.500.000 :zł
6y !>anlO<:hodu ,.siar 29" - furaon. nr rq. KlG
021G. rok prod. 1977, c~-::·nn wyw~ -ł.5on.ouo .d
7) ciągn,k.1 rolnia.go .,ursus C-355"', KJL 4391!,.
rok pród. 1980. Ct."na \\.")'W 8.0'10.000 ;d
PT1A'targ odbęc.lz1e s;~ <l pażdL1trn1ka 1990 r o ~o
dzinie 10 w Swidhcy !qX.Iłd:zielnL W przypadku br:.oku
nabywcy w l przetargu, li P!Zelarg odb•~'fhu· s:~ h:-go
sanu•go dni.-, o godz. 12.
Przys1t;pujący do przdargu wmm \'>pla{·ić wndmm
do kasy spold2;iC'lni w wysokości 1O proc. ceny wyo,.o.·oławczej, nujpóż.nirJ do godz. 9 w dniu przetargu.
Pojau:ly mo7.nt~ oc1ądat: w godz!nach 6--11. na placu SJ~Z1by spó1d1.ielni na 3 dni pn.ed prwtarguml.
Za~1rzt'ga si~ prawo odwolan1a pr..t•-•targu bez podama przyczyn.
Nie ponosimy odpowiE.-d.ztalnośt•i za wgdy u·krylc
pojazdów. Po j3zdy zostaną spru..dane w t alnm stanie, " jak1m znajdujq się dniu prz('targu.
2331-k

zł
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

zJ
zJ
zJ

3 mJ.J zl

D-83, nr rej. RAS 027N,
cena wywoi3\\"0.a 6 mln U.

~targ
l<' 11 w

odb<dzle si<: 3 paf-dziernika 1990 r. o goBaut- Tramportow<>j WPPMs w Radonnu,
Strycharska l (Halinów).
teh I pn.etarg nie dojdz1e do &kut.Jru, to TJ przeodbędzie siP, o ,::odz. 12.
~ystępujący do przetlrgu winni wpłacić w ka<:ic
ębiorstwa wadium w wysokośctś 10 proc. C<'ny
lawczcj najpóźniej na 2 godziny pned pnctarPrz.ed.siębiorstwo mt- bi('rze odpowiedzialności
·ady ukryte i ni(.'komplth~oś<': środków transportu.
rodki transportu rnobna ogląda<': na tTzy dni prw.tcd
targiem w v..w. Bazie 'fran.<;portowej.
2327-k

NJDA"
w KIELCACH, ul. Wesoła 51
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dn sprzedaż nast~pujących samochodów:
1) samochód ,.star A 28/500", nr rej. KIG 9170, rok
prod. 1984, ·cm a wyw. 9 800 000 zJ
%) samochód .. q_ar A 29", nr rej. KIC 968R, rok prod.
1980. c4"na wvv.·. 7.200.000 :z.ł.
P!r:.retarg odbę(iz.Je się 3 pai.d'-.:.iemika 1990 roku w
NE>kach. ul Okrze1 35, l p1ętro, o p<~dz. 11.
Przyst.ępuJ:!C"Y do prz.(targu winni wpłacić wadium
w wy,.ookoSci 10 proc. c~ny .,.o;ywolawcz(·j do kasy
prz.t'dsi«;b:orstw:-. r:: Jpoz..nirj \\ dniu pr;.;.ctargu do go dztnv 9.
S<:mochod:--· moż:ru: o~l;1daC nr. 2 d11i przed pnl'l<lrg.tm, ad:-cs- KtE'k(', ul. Okrze1 J:i
S;,.moehodv l.<.Sianą .spn.edam: wg o:;ta nu kchnicLnE'go w drau p:-zdargu.
Z<.strze2amy ~obie ptuwo uni<:w;;żnicnia przc•targu
~4 pod;.mia przyczyn.
2344-k

GMJNNA SPOLOZlELNlA ,.SCh"
w -NOWYM
KORCZYNIE

NADLESN1CTWO DOBIESZYN
GMlNA STROMIEC, woj radomskie

OGLASZA PRZETARG Nfi="'OCRAN
..
ICZONY
na

PRZETARG NlEOGRANICZONY

l) samochodu ciężarowf'gO ,.star 244", rok
1984, nr !.:.br. 08900, nr silnjk3 03299,
wyw. 12.705.000 z.!
ciągn ika z.rywkowego LKT-80, rok prOO
nr !abrycUJy 2773, nr silnilm 61924, cena
16.305.000 z.!.

proU .
cena

1980,
wyw.

targ odbP.<]zie się w H dniu po ukazaniu Si'-l:
ia w prasie w biurze nndleśnictwa o godz. l l.
ojazdy można oglądaC. na dwa dni przed przetarw godz. 11-14.
zystępujący do przetargu wil)ni wpł:lcić wadilJm
sokości 10 proc. ceny Wy\v·olawczcj w kasie nad·
ictwa do godz. 9.
!ie-li I przetarg nie dojdzie> do ~trtku, TI odbędzie
la trzy d-ni. Nadl eśnictwo n:c ponosi odpowiedzialza ukryte w:::dy pojazdów j zastrzega sobi_e praUt!iewa żn ienla przetargu b€"7. podania przyczyny.
•mo<·hody wystawione do pl'.tf'targu będą ~przP
·t we. ich f.innu technicz.n<:go w dmu spnedu:'.y
2347
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ZAKLAD ZESPOŁOW SAMOCIJODOWYCI I
w LJPSKU n. Wisłą, ul. Przemysłowa 20
OGL/\SZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż budynku hoWlu pracow.--.iczegO.
Pnetarg odb~r!:.óe się po upiy>WiP. 14 dni od daly
ukaza!1ia się oglo!":zenia.
Przystępujący do przetargu winni wplac·i(· .....<1d!um
rio kasv 1.aidadowej w wysokośei. IO proc. C"f'ny W)"\';1)ławez.ej, najpóż.,lt>j do god7.. 9 w rln:u prr.dnrgn.
Z:lstrzcya s~ę pr<lWO od·.vołan~n. prz.(·targu bez por-hnw przyczyny.
2332-1:
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JV.IIr.llll<:Joa,

'łJ)'r2..cdaZ:

l) samochodu .,robur'', nr rPj KJG 810, rok prod
l 974, c~na wyw. 8.200.000 zł
2) cyklop T-214, rok prod. 1980, cena wywoławcza
7.500.000 zł.
Pnetarc: od~z.i e się 27 w:ru-śnin 1990 r. o godz. 10.
J eżcli I przeturl{ mu dojdzie do skutku drugi przetQrg
odbt:d:ci.c się o godz. 12.
Wadmm w w:-""'o~ości 10 proc. naleiy wplacać na
konto spółdzielm wrz.-:6-niej lub w dniu przetargu do
godz. 9.
Poja-zdy moź.na. oglądać w ha.zit.> spółd"Ziclni ka:ido:>go
dni.:t do god;:. 14.
2293·k
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MEX"

spo'łka z o. o.

''

OSTROWIEC SW., ul. JULIŃSKIEGO ~7. teł. S20-13, telelu Ofit3189
OFERUJE DO SPRZEUAZY burtowej i detaliu.nej

i.
ill

l

SPRZĘT AGO
- roboty kuchenne
- odkunacze
- krajalnice
- mlynłci do kawy
-malaksery
- opiekaae - roinil
- iehnka
- kuchnie
elektrycm.e i g.-zowe
- ma.s"tyny d o szycia
- maszyny do pisaaia
- s:&kło żaroodporne
typu v:ueco, arcopal
arcoroc; lu.m.ioarc
- chemię gospodarną
- 7.abawki

ZA.Kł..AD W\rROBU
CER.\.MIKI RUDOWLASEJ
R ..\.003-1, Nowa Wola Goł1·bio"sk.a, teł.
aynny 7-17
OKAZJA!

ł76-ł7

- GLAZURA $CIENNA od 10.000 10 1 m lrw.
- GLAZVltA f'OOLOGOWA od 31.000 re 1 rn ....
- rt.YTA RfWACVINA od 24.000 10 1 "' lrw.
- PUSTAK CRAM1CINY 21 so d 10 1 ut.
właSile wykonawstwo w
gla'Q.lry, terakoty, elewacji,
ceny surowca i robocizny.

Polecamy
układania

obniżkę

NA REJS
,.IUWENTUR" S.A.
KIELCE, STASZICA t , teł.

'''"""
ZAPkASZAMY NA WYCfECZKI:

=

: ~1\llro::..~= =~~ = ::;::::111/i:<:J
• zsaa (Cbmldakkll zt-·! UX. -

e

ZSJlll 0\'it..e) - 1!-UI.X. - - •
t1
T_."l•we, a•lokar, turcc.łde, ! n .eltct
b•łel w 8lamłl•k - eetta Mł.... d.

• TURCJA t~

ZatleWniamy sen,•is gwarancyjny i pogwarancyjny.
W ,.MEX" NAJ TANIEJ! NA.JWI ĘKSZY WYBOR

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

~

...

~

TUl A

lt45-o

~

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

RADA PRACOWNICZA

ogłasza KONKURS na stanowisko DYRlKTORA
ODLEWNI ZEW WA i E~lALlERNI .,KAMIENNA"

w SKARZYSKU-KAMIENNEJ, ul. Swieraewskiego 74

l<and~-daci przystępujący

do

konkursu powinni spelniae następujące

warunki:

-

-

wykształcenie wyZi'ze (technicme, ekonomiczno-prawne lub % za.
kresu organizacji i zarządzania)
co najmniej 8-lelni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku samodzielnym
dobry stan zdrowia.

~J'E8~P~•:!• ~'t:kw~!.:; ::c~::: _••"''''"~'"'"'" •
odt.".ruew wideo - l..Tłl.toe ~trat 1prut
mJ' ..PBJLIPS" - wida - 1.181.... d - w1eta UJFI
1.451.... tl - rad.l•macnelefonJ', walkmaa:r.
UchJebmy ntetnd rwaraneJI plus R rwis ~ncwanat"7}

.,.

ZA.PllASZAMY w Jod&. t-11
(»awlloo BISTitO 1 piętra).

-

zgłOb"t.enie

unarł

naci.!. pnri:rwlt.J' Clilat

'*

mgy j ni. TADEUSZ DUBIEL

do kortkuT9U wraz t.
sko dyrekto ra

motywacją

ubiegania

się

o stanowi-

wstępną koncepcję kierowania d-.r.ialalnokią i rozwojem przcdsif:biorstwa
kwestionariusz osobowy
odpis dyplomu ukończenia studiów wyłszych on-z odpisy innych
dokumentów św iadct.ących o posiadanych kwalifikacjach
opinię zawodową z ostatnich 5 lat pracy
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak prz.eciwwskazań do zajmowania sta nowiska kierowniczego

o stan ie m a jątkowym
nuleiy składać w Radz.ie P racowniczej Jub w dtiale kadr pnedsię
hif)tSiwa w :tnklejonych koperłath 2 napi!tem ,.konku.rs" w lenninie 14 dni
od daty oglon~nia w prasie.
-

AK !l

Z •łętt.k:lm talem uwlada.mlam)', te 11 w,_.inia

Oferty 'Xawierajqce:
-

Stn-achewiu-, ul.

oświadczenie

Kundydac1 mogą uzyskać nie:r.będne informacje o
d·uale księgowości g lównej, t el. 51-34-31, wewn. 121.

O znkwalirikownniu .do konkursu ora:r. tenninie
kandydaci zostani\ powiadomieni indywidualnie.

pełni~J'
obowi~UI
d11'cklora Prucblęblorslwa
Wicrłaieayeb l Gót'nlcQ'eh w Kielcach.

Poa:neb "-będtłe 1łę w dniu !l wrlrinla 1990
• 1Gd11. ll..45 na cmentan• w Ceils)'nle.. Masa łw.
dll n.i e t ! w kriolcle 81or•slawion d ladwici na . i

Swięteltrs)'lkl~.

76161--c

Z . .wod•

łmłerd

mgr. ini. TADEUSZA DUUlELA
•lębHie

W)'l'al)' Wlpiln•c:la

tONIE, DZLECIOM i RODZINIE

pnedsiębioretwie w

j~go

pneprowadt.erua

Konknrs przeprowadzi komisja konkursowa ustalona zgodni~ :r; art. 39
ustawy z dma 25 września 1981 r. o pneds1ębioutwach p.:u\stwowych
(D:t. U. z 1987 r. nr 3;), po~:. 201 z 1989 r., nr 10 po:t. 57 i nt 20, poz. 107
oraz tlł!łt) r . nr 17 poz.. 99\.

MARKOWI KUt.ANOWSKIEMU
d)'1'"lr.tor9WI
ZHpela

li:lr.•nomluao- A dmlnlllłraeyjnca: •

w Cbn•lclnlku
wsp61etucla • INWCHiu

W)'1'łlaJ' cłębtokitl•
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8t.kiit
łmlerd

O J CA
eł wlat)'

s terenu ml:ub

l

Bl!RONA.
1ię

a ich .rńlt'Wi.ąunie:m, prtJed.tbnr;.ia te! kon'CJOQ(:)e & ~
ab.<:tł"'tłttjl
ceotnef~.,ej. ~~ łc. n:.troNowo
peJ~ (TaJry,
PuN..·.a Jodłowa, ll.le!«łłl
pe.kai mlc}MI). a _.ł.atczre:raa uW owe

JriHlicm

t:-

ne~~ie

rytowane bukiety l
C:!Uwalttt•ry.wJ:t "~
alitor 1tnra ~ .c:
ni.ą wypelnlf taJe ramy dJo.(:-la, ttronl od ,..;('k.~ plól'lf.e.czy-~ j.;okby W)'lJlawai :r.:t<.aocrody

twl)btą kre~~k~.

dę, ił

ani

to~

unt~wc::ra

bez

dtia m-at•a.

kwadrn-

ii'IJ;!ł'rCllCjl naru;1 co cirk:~.,.c.

Ot6t nrtrta pobalj(' n.cltlc-dy DO kWc.a t,ycll Hlllll~h odbiotek, a.!e .-.acr.eJ bac..-.·i.onye:_h,
ja«by pr(lbQ-...,o~ł Jlrau'c '*'pó.l:btnit'llra clRrt'l()-b;ałe! w ~wej
ldocl<! s~otukl :r. llOilore:rn. Wydoby....-. nO'We e(tkly k tBd,'\C
na odbiUc!! akware!c;: bAfWlQnałurA.Ine, biółle Uo paplforu. k.16reao nie Jdryla czert.
far by._

<:1\

I

dł.lal

dNr,\.

Tu

aułą-:

~wia ·~ jQoko erl<I'Yildt

afQbokk!J

W6C)'.

C)kl

rt'łl.IK•J

to róh1c wn.s}e Morlkl
BadrA!i a t.U-'c- twaru CłuJ&

ny.

lf50v.-eJ, dla któreJ
odcz.yt..Jnla lfwqliracJc::

uw.

b.h,·ll, do
Nnowłl

c:alun turytJKi. Tg bardzo arezern wypowiedt C'Jiło
wioeita. dl;1 lrt6re&'O wioara l
reiiaia J'..o.nt>wi" .tod.z,aJ t:a)emnky n:akazu,Mrd chyli(; w połroru: IIOWC::.- Kli....:zn~n GcodDJtti nie ut-r:rwa ueo:dq, t.e
je:t wielkWn wymn~il prr.cfwiodczcn~. li mwi
Wnleł

odw!edrm~yc:h
galcr~e plili!b'<'.ur~ pnedc 'M:!Zntkim l•o
malar.t, choć wy:.tQpUJr!C w
licznych p:eu.ntacj.:xb z,b;orowych ujawnitli t.:lk:i.c tcmpel'Ołtnent
cr&l'.ika twun.-.ceco
zwra.ea):)Ce uwa.(J: linoryty.
Ten dułt pow:ie:!~l:Wie obnou.:1cy ,;~ ze swojq twóre:l.Ołcią autu·. na 0101 wyrt~

PUi-lC'Y

W

łrt.od<rNbkowy..:h

konlrontói<Cji.cb,
iK'1:
rw::eJ
r..tadito zd-,bywaJ<lCY sM: na
itlodvwidua!.l•e pnk.a.zy -

przy-

&:(JtvWD.ł maj.~ąre:trOflł)ektyw

ny charo.kkr. w,r.rt,....,ę rwo.)ich
craUK. ~cj.a ma dwa
du.ły.

W pit."VI c.ym aut« preunp~ 1: rnot,-wami k.rn-

t.uje:

jl;b."':lu.,.wymi, \\"Y.bu<h.ajq zain-

ter(SQwon'e linOl'YIY z rnoty\\'.af'lll I]Qr)~tyc.znyml sprawiaJące

ll.-rG.ienle. jakby t.wórca
pr«.-d cobą
ezy~to
.....-.denia moc.n•al

stawia.!

pla:;t~me

J,1kM nie d:aJącn •Ie: o~qć
lod1ir.lm urn~łt!m dkl. k16ra
Jł)raw~. fAl jeskłmy
poddali.'Mii pr6bom
P<*:~y:
oto
slyanl st~tyc:y, oto OJdowne ob]aw:t"nUł, oto !""..t'CZJ', o
którH'h fll~l.Qo(om tlę tnllo,
chol', jak plr>l.C aull)r ",. lklwU! v.~..t~ym w katalogu.
•.Ju:iat :mit'na. ku 7IOLCni'IU
mvJientu, odrod:t•niu ale du.poa.ad tt('hcluz, którv
nEkq, tcszclkq TWJu.kq . empi'IJCZttą; rozbudou;ujq 11( podtOOUn., 'lOu:ł'j rpoki'', Arlytlo
doł~e:u •ic:: do srona ludzi
prukon:myc:h, li nana obce-

,e•t

noM: na

Zi(:!TIJ

to Jcdyn!e cpl-

:r.od nas ueo trA ania, .ąlbo
zn6w c:ybt- c;-lo~·t pru-Ue
U!UJplkim
duch~m. rU!Io notomiau
J~at
t~Jko dodotkowq
formq u:tct:ialnq".

w~cm-

uolck

<n.·~ dU(oła z
prlb.lt:t.a.w~
niami Mnd• my WI(I!O;~E'j s!<
lekko nad liemlą bądi wylani::~):'!Ct"J al~ !1połr6d dr~ w
C:liym swynl m01jestae:;e, owe
twarze clcrplqceiN Chrysh1•a
umlcrnJ•ie:etO na knyiu. jawią lif: niczym modHtv.·a. kt6ra x.:uazcm V.'J'Ta-'a !od due:hn,
nc~k•e 1 nadJ.itj.;: ...

Folwark ludzki

Ptasie radio
STANISŁAW

JIUJAS

...

J~~ tM~~~~~~="'•I::: :~~~ '"~=.':.

•=.

JtOw sałOWJ'Cłt no tłe cłl6,., pruruty no wkts"r r••rocłtu·
t~ełl. Wrstc:pu;. a ch4rv, zoUodo}q wfosne ch6rłd, aLbo oftgoiujq Cyl..o Mot~~:pcardotonr ..._, w llóryM p-oło hor
IlełoNo l lelllo •owolo, rgawchwo lil li4ł - łłoje •łt
powoli bu.u.e~~t Obr tyilo
było tol<eeo fif\olu, jolti pru.
poeto : ,.1 pn:rJe<.holo ptotio ntiłocjcr i lołl Ił( tlrolł
CJJła ta kłoa oudrcjo..
Auctrcji cłtOral"rcłt słuc.holo 1 i~ pn:riemnie, orie 1 lupiety głosłotr un y l serc.o. Jelolne roll Mmu brlli."ftJ 1\ojlepił w
Europie i ,.-ow~ no łwietie. Pod1iwlano I'ICKo t.r.onowono,
koml)łemerrtowe~no, Iłowiono 10 wt'Ór P'olt~o d!'Ggo do lopitolilmu nęciło lq,)odOw Gdy tylko coł de u nkh n~s.:a:riOt.
albo m.ioło •MI ruurt, juł lOm brU nałl emisaciuJU ner ao·
ni•ack. I:Oł\Witocła byly be1płotn~. louto • dei01Jacjl poby.
wołi ~narwot';owie :r. nawrch uckllgnrch pie"h:dry lafłOSilo
sl• na lo, ie Pol..._o trM ,..._ itri tw~prow~ ~dde Mujo.
tzem oarodOw, tyle łe "ie do
ulntiowoł: ; wybawi Uebio
l ittnrch belkrwawo
Bordto pnrdostte ollcuałJ ·~ t tcw. loltcłnóary t napllOG - HONOR - OJCZYZNA Hoifotw iej p nrs.rlo po.JOIU·
Mienie 1 Portem logiem, - - • nawroty no to no ICMciola IRM:Itił)' atu~ "o odnow• moralną Zdonałr ~Ht wprowdtle gbipowe nopłsr na muroch jo• -.n w Stopr~:cr - ,.Odląd to 11omuno .nodłl ł: sł• IOClJnoł'' - oto ta MolosUlowo
dfobiozgl i pnejowy IWetoleroncJi olatołr •lę pnelotne Od·
łrfo w ifciu. publiunr• 11o~oblie prarslowie .,Ben l090
oni do proga", tyle Ie niektOnr wrchodzili no wiec-e 1 Bo·
gie'll, a wrocali 1 d;oblem.
Nowet l idel, wiemr ICoJcioł..; baj-niL 1 lomunq. mo
prelentje d4 hierCKc.hll, ie •-i~dbuje pofMI.IOfJ.tOwonlo roli
diobfg w lrciu rach.ilłfiJm 1 pubhc U~ Jm llotolłi!Ow A co dia·

•onio,

•ida ioł

"i•

•i•

~o::~~ ,:i'!:'atbo~=~=-~· "~~~: iwr~~,d~~:·;];:,~

omot l
NOe jeMdmr jut nojl..,sl, co "aj'llryiej - wspon lalo<nJł lnl.
l butni. Skoro - mOwi ponienh w rodiu - zs•a
chce ad
IU:tł kupowoć 171iedJI l ••glo, w moie br lupil popierosr l
chlebł Ponlel'łCe bowie'" nie pr•rchodti do głowy, ie te pro·
duhy maino •obie •up;< gcbio ind.tiej i tonlei f'on ience l
wielu jej kompanom "ie pnyu/o do glo""' ' ie no p"'~/ad
burutnie grobć:tw poległrch fołnienr obcego porhtwo nie Ilu·
Jr dobrosqłiechkim 1towMam
Bo mr l•~teimr po ło, iebr
,_ uanowat, bo mr mamr hof\Or l urrOJ ro1um A kto nos
nie kocha i nie pod1iwio. je5t po pro~tw głupi i mofnia ~okot\.

"i•

"kzod~j teł pojowio ..tę NI lerelto"och hcala ,.O jo.Jlllo'*,
bo skoro jui Jest, ło l tN:dz !e Nie bet Prtr uynr iedtlak
blqdz prymas 1opow ieddoł modły Ko,ciolo, a.br w nMzeJ Oj.
CfJV'tle nie uorgono jui t:olticłl pojęł lok nqd, por1 a men\,
prer,dent._ P'ozo•toi• trl•o Npow ledlieł: ~oob le no proste PJIarlie: kto uorgoł No pewno " ie nc:ngo dob<utł~J oporycJo,
ronej wqłpi i bytrkuje, l ło gnec111ie. Nie norgoją ob,.,.o·
tele, bo 1 uorgonio w pn.anloicl cennr101l wortoi~iorni no·
~d wrciqgnql wn iołti . Wrcłtodr i wi411 c no lo,
ie_ uorgo
głOwnie ci, ktOny jH&ue ,., .. łell'u ipiewoli w chone, a r.roi' im ao ciasno, mocłtojq • i~c sknyckłkoml no oilep, br
,;, wrbit wyżeJ, jol noj.".,iej. Ich by tneba w pierwuej ł~·
lejnolei mprosłć dcl modłOw, o moie nerwet no reto.łelc,.
tomlnięte, pocietos któryd-l no ltqpilrbr egtorcr~"''• u~ll
pnep.d:enie cfiablo Nle wiem tyllr.o, kto bylbr dui w ~~·•
i kto miołbr prawo wygłasiC (łłOwnr reforoł .,0 w•emascl 1deołom" . Referaty \ollie ~ w oktoth ,.Soi do maseł" l rab
1910 Trlkg zo1net
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NACAZYN

STRONA 8

~-ta

..magazgnu-.,O('Qw:.-'ci
przedziwnej trcśd"

w

~~:0"~;',:.~. "::t.''~

U1 'c.u11

pr;!jl'IQQ·''* '

llllO(i( CZI/Idllflo:ÓW /rll!•'•·
JłłCIIrn fUliilem ,.CJI•O:t'r"' d
t~rzeJ.:rWf'd

treicl'',

N

O<Ol I<:Młiof)'lóty, ktorł'gO ZO$IUJI

\11o s~ ę:dłrl'lyuczy,nt sq bu$porne.
Puec.*Cresno łmierć zabrała
90 w ""'""' 42 lot,. prze.:.•oo:QIJ
praeow•le zycie, n<e poz~~oolojąe
rot.., nqć l ':l oni jo:go ło!ento"'
Otlf lfi!-OilOWOĆ do ko~ \1)-3·
leczn.lcJwskoch pcaj . OJ~zi!dł we
~~orrMniu
ł9U
roiu, pow:~olony
;.,.,,ert"-'lrtq, nieulectoina choro.
b~. A•e 1 Ie, co pozostaw.! !lO

v.-bie, stc!no"łl'i l'itmoly dorol>ek
l crr.t$ flO godnym zoltnecoio w
poelei l..dto roslui:ol\ych dla tej
t1o...,..

Zmttf',
vr~cd:iwne
:o
l'e""i, jeiU autor, j(ilco irl•
tonnatorów ::noJo~l aol!.r
lu:t"ljl(l:nów w Ulełlotoch, o
kUltj ,.Pod KO!I\I.Ioml',
ZOIIIUUI Ut! do hódtl. No

Slol'lklo..., SuchoiO'flr1olli, urodlOf'ly 14 wnesn!o 1902 roku
w Hronkoch no deml lwo...,..kleL
po ukońcunlu seminonurn nowcrycielsk.ego Lwowie, rot·
poa(łł wo wrze:S11iu 1922 roku
pc"Oeę w 5WOłm zowod~e. noj-

da~';'~;~i~~"~c:" f"'~:!~

p.erw w podkiełedllej - Ociesęki, o od M'lei~o 1m lOtu
w koekoc.k. Do 1930 rołtu }ed•
110'11 rrteui:o4 w Suchedt~iow'e,
gdzie pi'OrCowoło równ;ei joko
AOUCły~elko jfga 1110h011ko.
Q,łolol rówl\olt19ie w~
d..,ecłti110Ch:
Uftluzykolnionoa
dłieci,
lriłodr.ieiy
l doroslych
(zespoły
ui:olne, robotnicle l
w'ejskie, np. dęta orlaiestro w
Oc'c~kach
czy robotnicło w
kieleckim ,,społem") i zaberpiectel'ia
bogotego
folkloru

11mmor .:łr"o Wlll.oral. tłmol,
któr11 Jtie ie•t jego mocnq
Jtron.q I.OOJłko RP, atOOtt•rem port redolelor 11ic
l.oul '"U''II tołnierum.
0

1

ie• elu Juł .ch)'bo po..ol·
lOio
lucU<, fnoeulta•te.>w
IC..~Ic. c okoloc. 1!:10r~y ~·
mrt;(:JIIf Stan.da...o Suchor<J...,.
sit ~::r. nouczrcoela, m~huktora
l Of9011•,otoro l)'C-~ m.u.,ane:10

hi•torii rUI 1•:m.t wo}•ko, .!e tuJ.I.iaJrdc-

gkhurln),lcłl.

1111" IJt!'IJ'"Jtdr. JcweJ1ii

; .. ,,

lcootwc:noJc,q.
To

grchok~n.t'

wo}llr;o, o

ktJru•n red. rl•tkripotc: opornado>io. od dl!l<'IIO J•iO:
m• Junl.;cjorwje. Jrrlno•t·
Ieo "o Srudiort!e od lr/JJ,,,.
rtn.s/!1. lot rue jł'd ;u1 lnjko111no otlcenlclef10 1\l.f'
li•laj, n[c~t('IJI, ;rł~C::e
fllu.!..-J. o w QIMr:e kłl'll·
R!',

mm

t,.~•nhlr::or••.sklt!}

a

nie lclnrnal11je

d::it

''~

Uo,

,,:u.

lł!l"

::njnaorjlł

lciony J łllfiiJI, u•ret~clł
•r.. riilnl, JWUX't ltaj::dolni••J·
ttono-

WiJictc kloOOiermirtr:c, l)dy~

JNI 0110 J)r!UIJIIdllc

llie

wl(ląc~

o.'tt'('routł.

ot~ :roo uoo~c

l Gr

w

gtt-er~e

,.wr«h.otN"ieJ~

IeDO •ubard!iC"j
(f.,Upru-

rod.:tncS~f•"•
W•••dl.<.'('/dcqot "'~ ci:<c~tni
II:Qr.slci,.J "Of-:"llt'Q tcJjJÓ!t':!~IMSI/17ł czutelnikom
ko1!0"'

M.ellłll' obrftZ

d1i.<leJ.•:""'a
tl'&hko (::e Stcrd·onul. d:i-

•ids:d

jl!drtołfkt,
klóra
lUluret Olie m4! M 11001ft1
lerl"l"tt klulm, d wif'C ltt'}
•zvb11 ::o klórq tkWflubu
JIOMIII:It':(' rtarojcil>fll)t.!'11:1"0::1-e:emJierzuntttiJ
nuillll't•~ll"" tłort'l~le ilcf<o.
h~ncti..

lłllal
cłt 'C:l'lre

/c

u~s.-r.:et
MtU:!Jid~

P-'.:1·
rodct-

łiGI:.tj

;rłl-

·to~

I:Zifl'lł po!Włerd::enicm Jłllt"·

IIO.łcf Źł/CM

~!!Oif'cl
Jl(l
t~mtrrzo'"~

::>t.td!OilW. Nit:

II'<'~CQO (prlltDIII'} lllcf1JW6c',

JeJtt U"·('C Pd'" rt'J. R••fcu.J
chcNib" Wt.,.d!!"t cof r:etc'""00 o flrł7"iJ, •ri+'t"h u• mi~•1 • l'l'.d KOtt~<t:/' J.IT.!!Jj·
d::'e do "'"- Z'l/lrOn!łrny.
JAN SM lLC

Stanisław

~~i~! =ict~::~t~~tj
otgonitocłl

Suchorowski
zapomniany?

1 Niepodległoit .. doprowadził swój oddtial liCU!·
cy sie<lemdtie!ląl os6b w dniu
111 lipca 1811 roku pod SkaryJ1e'<'·, &dde odebrano r•'!.k•x.
aby :llikwidowst posterunek
Milicji Obywate~klf:J w lłiy.
sk.r<~lu

la~u

widnieje

tabl!ca upam~tn.ia)l)ea fakty,
które ••liwcras
miały
tu
:niejsee. Na polanie odbyła sl~
z.blórka Zcromad~ooym podano pl1n d~i.ałanla. Wa.t'{nlej nalei.ało zdobyt tamochody, aby podjech.awu-' ni·
mi do lłty z.ukoczyć mUlcj .. ntbw, a
potem wyc:ofat ti<:
Sl!ybko w las. Ohotego n.oł(:
:u.brykadotl{li:OO

pryun't

kil·

mi.eni l U'lt!e :reJ.Ono na n!eJ
karabln manynov.•y.
W tym !Dm~·m dniu wyrusryl na odnr11v.';: do WarSt.'lW'' dn'.'•ódta Woj•k O~o
·~"1
Wewnętr:r.nej
woJewództwa rze<z.ow<~k:ca;o, dwudUe&to<z!ffic,olctni
podpulko'.vnlk
Alfred Wnukowski. W samo>-

RGO (Rado (l,
Opróc1 .

Oi)leł!uńezo).

cert6w orgonbo>lrłOne były
inte:enlrocje: poslorołld w
~. BołegcJ NOfodzania, ..,;

ll potl'łołyctne, frogllłl!nty
seła .$w>ęto111Q'łl.ego'" i

N

u~.

N•et!ely, w 194J rołu p
stronno chorobo, hóru l
s.toni..owo Suchotowikiego
C>ągu

I'Ołlu.

lnoorł

15 ...,

1944 toliu, 0',-ll!fOCOfqc ioeę
tlly córlu (noJmłoduo urod;
,,. w ll'liesiqc: po imierd •
Do końc:o J•dnolt. m·- •
kich cierpień, 10Cho.-oł "tr
1o:łq
pogodę ducho l h

ft epr. M. LO!" I E1itS KI
-•eł!d!a l
n:ędoml

Je9o

(np.

ltoi'MI..-1 oQ.
Ocepanr,

w.~

Wypro ...CMt,iny i\d},
"Wesei.N zostoło wrstowiw Kielcoch łłł~i ~;; Spiewacrej Zwoątk"' Na\ICI'fOelstwo
prr'
Anons_.,.
P-o hltle;o
~po~~ Zonądw Otręgu ZNP
i ,,,koło -t>le bordto ~»rt'f'Ch~
ne PIIYJr;t•e.
W dtug•ej dzle:dri•l• IW'f'Ch
zointerelOwoil - w umur~I
IIICn<u społect11ństwo - zo51ugl
S. Suchoto.-sltiego tolcie b.,.-,.
bl!uporne. Orgoni10woł Hc::mo

W widłach Wisły i Pilicy
n~

Ołc~
ll•emiK\iej _oli."'PJ,
jedna~ dla lhego
lJ"" wtgl·d- JtfOCOf'IJ, W
ne łato prte.iy.<roł .,..ror •
ctq w po•. bochelisl"nr., ."
JI)OdofS!tl!lie swalek teiaó.",
wsi Chrcwoów. Wkt61Ce kb
'~ się oiiOdkrem bui'łegc
o.o lułł\orolnego, pro ·
C'fł'l no calq okołicę. Kłz
s.ę tutaj mlodrleł na to
kursach. I.IClJIO sJę to\.ia~
tyko, StolliłiO.., SI.Khofo'"lri
go"tlzowol t~Jpół ck6ral"t 1
Jlr~cntołny, najpi•tw
II•C z cdantów łktnej rod
chronlqc:cf siflj tuloj prted
panłl&m. o potem toUa oc.
ców l dde'NClql 10 'llt$1. W

"'" b<tf

no

Sw:~tol<nyszcłyzny.

opowte,ci o bogatych obrzę
doch l twyc::to]ach wił, Praca
to t.rwola dobrych kilko łot, zon<m loowocowoło nereq'em wy.
don.,.ch dtlcl. Najwctei11ie], bo
w 19l3 1olru, wyuedl t druku
łp~ewnlt ,.Ron10ojowy Chór M·e·
nony", do uiyt\u - jot podoJe
outo1 - pnede wuystlt"" zespołów wi•jslcich,
robotnio-)l<h,
kuaów dolcsllolcajQCy~:h 0101
twonqcyt"h się towon:.,.,tw !p;e.
IOoaeł-,.:;h: toMaroi p1eł11l
koś
cielne, olcolóeznołdo-. ludowe
z róinych ddełnic Pobkl. legło.
lto.-.e i humory~lyctne. P6inilfł
u\atołw łię dwo t.biory: .,Pieil\ł
S...,.;ętokrirslcle" i "l"ie~ Ludo.
- -Swtętoi:rtyskie", dolej ~W•
Iele ~ęlok~kie"', .,Gaik" l
,.Oołyn1d
Sw'c;iolrnyskle". Nie
wvdony pcr:o1toł .,Obereto .S.W:..
'"hrysko" ~to orłc. sylftf. ł dętq
l
puyjplewkorni: oror .,t-toru

Na

Otron•io lU

noJice
<'"fJIO
goa.;c :q
d.::•e11flil.;llr:c>
kf,.l«kicll.
ma.u mediów, w rvrn ,.Sio",. Ludt~". co :lt'sl no.;l<•f.l·

1es.palr ckóroln11 i lnst,.,.'l'lełltołne, nkolr>e. robotnicle l wio:isl.e. Oryg rwlny był lOSpól'
ukolny, Mlodojqcy , .. r mGli·
,.S:nel::w zdobył kieke" orol
dol'""'tó..w, giton)'StÓ• l sknfP.,Zo~e~non o
Ctory''.
ków, ay 1e~ Of90'lllo"1'· UNre.-qtp~w e no1..woU"WeJRJnl l
bloa". fDUl}'Cł'IIO sa". itnlnllnen.
nojoord,icj uoiol\y/0\ 1 1-,c_h U· • towoł, dostosowując:: do poliotworów jMJ. S-okto- •. Weielc",
"'u l morl;wo$Q ....,..ono..ców.
do hOtego O•JIOf wprowodl.ol
dojąc w ~" spos4b S.ZOI\łę nafobulę, ·"'"1911 m losl\q; po.to
wet poc:cqtlr:ujqcym, Pny:iqgoł
•ochon.6w, pOitfej bohote•ów
w tefł spoWb welu. Pboł tok'*e~ei:!JCh
obltędó..w,
.....,.,oio
ic l wydowol podręc:t~~i\.1 g".
swoje prz'liye:o, bOI, ~J~rtOIA;
IHJ inłlr..uroenłoth (1'19- no ori w.nesrcoe rodo~ć odpow~ednoo
gon~
ulln,U.), o
tołlo
dohro•r;·"'" oidn<o"", ~bstr:,.ne
ipoawr.Jki dlo pcrucrl'gółrlych
o~ty prt;!ds!,owiojq ko!ajnl!! fcrr1
ldas n\ołr powu~hne). t&osto-IN,;tllteso, l)dl••l ttwojq<;ego
łOWOtte do progromu min sterfonto,tjcs no or.

koestrę łJMf. ,.Opo....,cki P...u.
c~y Symfalllclnej" orot wodow•slo
tejior>alno-!eg<~e

Jeid1il rowerem po wsiach, splłY"OI lehty l melodio p:dnl
!pi.ewanych pner storo kobiety
{glównle
storoklny na wenlach) i wysluchu]ąc piłnie id\

T .~~~~~~x ors~~~~~~i..w~~

C:u fł~Oi"« obratac' łtt·
tl;-:i w '""ł
1wor.:en1~
tt>qf 1 11łrwueh. ret~J~tlodi1
.-t
"'ote ro J~dvr~ie żart, któ'11

mułytłtleg.Q

S•iętokn1Ki",

poU~ klerowcjjj z Korputu Bcozpi~zeń 
•twa Wewrn:tn:neło MarianMn Kroe~yńskim miejliCa z.ajęll. Wnukowski t. tono~~ ln!nlł
oraz poruunik Icnacy Kotowlcr. Na rot!d~rkot.anej cięta-

chodzie osobowym

.ewo (wrul' dlo l l 11 &s,).
Tuebo tuta; dodoć, łe 5tOI'!·
słow

S..ChofoYttrlli,

chocioł

o-

f;d"cf':.ek:d~;;=t '"~,~~~z:~:

;,.sUvm11ntoch), n1e "';~ 1'119"·
ktrrlego wyhJiołcen;a ft!Ul'f'Cl·
nogo. Doplero u".;clon1 • !Gloch 1926;'27 roc1ny wyiny kur~
~..-onio l!lUfl'C'Ineta w kOf'.
W'fWDkłri"''" mUl'fC.IR'f'll w Po·
1noniu, lOpotłqtkowol ii!VC 111·
tolftDtyclne dobzlołcon;e s;ę, w
dułytol slopniw pói.,lal.... Mos.
"""' 1abetóe. Zo"'ienol teł u-

Dwie Jtort•e córlll pauly
ciowo w Ucdr o}co, ukohc.
wyhro studio muzrczne l Pf •
woły ob•e (obecn;e na emtrj'
ne) w krokowftlej Fi lholl'l.),
lm. S•ymono..."kiego. Nie ~
liMfnok tek bu rcslly od
muzyc1, jak o}elec. No /mi
zaj córka, ab,olwel\tko A
procujqco w Krn'kowle,
orgonltowona
dlo młodrlt
w1eczorkó• potriotyctnyeh,
kryło w tobio
Otgonito
łofel\'ly of<:o.

Z

W";don-,.cll pn8d woiAll
łwpł"ÓW

SłonułoNO

rvwskl~

potostolo )fi
spon:r nie 19ftedon,dt
remplan:y, Crc• iuf naj •
tebt się lc.toł 1.,jql jd, ...,+:
ny1tanl- l rorpows1ac
Cle

rolen~. Noll!iy oca{;ł: od 1a
n.enio rar6- te pl"OC:e, ow«
roles:ntdzoneJ penetrocjl
go fol\iofu S.,.lęt~nructtp
jak l nieturlólto ...q połtoi
outaro.

podpulkawnika wbaezyła
w
pewnej chwili. te
rowami
biegnie kilkunaJ;tu
ucllrojo-

~!,~l~~~z~~ !a:;hC:lJ, si!

nlektOr:r.y wręcz dą~ naprze·
ciw niemu zamykając dro&~
Broń m!cli r6Qlq l byli umun'durow<~.nł. Na d rodu pr) z ma
kami~rnl nie do a"fOł'ID\\'&nla 1
lufa lorabinu msszynoWC«o.
Wm.y 1::1.Ul.ymt~ly sir:. Wy-kakl-

Pod Skaryszewem
JERZY FIJAŁKOWSKI
r6wce ptJnio:om.iecklej ,.opd.·bhtt" }ec;htrlo d-zlesh:ciu toln!eny ochrony. a w 5ZQfl"rce obok klerowcy aieduał k.tlp~t.ln J:.pu:zuk. W llt,y odpoczywano tylko kwldr;~ru.
Z::u.adzkę
u'luwał,y~a
najpierw trena. Dylo to w te~ie
pięć kilometrów
od Skaryszewa. l'o obu stron:lcłl 't.W::lr13 śclan:a drt.ew. J~hano wolno, bo dros1. wybol..sta. Zona

wano w pośpiechu. Nulollplła
cłiaotyct.!Ja
wymiaru stnalów Rcn:brojoTlj'ch tołnlen:y
odpl'owedzar.il do la$<J l hun
wijjjnno. Ten l 6w pr6bow<tl
wcLd.n icJ uciecT.ki. Wnukowski 1: iooll l kll"ro-.·cą prus.koceyl rów, a na- k;:>n!e po.
bil"gl
w gllłb la'lu, ale na
stanowL.k!'J dl'u,e!ego karabillu
nlaszynowcgo. Gdy 11~ zoriento~~.•ano, po<tla kr6tlca scr~a.
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"Ciemności

lh1 do traacdil n~oemani
tpnwcy rnorduja tn:y niewin-

kryją ziemię"

ne o•obr. Sledz.t·.vo prowadzi
do ZOl'oójców, ale cr:t Ich wykry~ie spo·9.'oduje u.~anle

Wt.are-k-11U

;:~~~;~~1.~~:.;

,.Ddrnlłlltlnt sUny łw: ..S~·

. Protokół"

Cr~ru. i Mld<eJ'
Rourke (.Jlarry Al'lgei'' . C ma

ci''). 1Udl..,...

Sobot<o
Ameoryłcaft.•a lt

'·.1 &J"o)e>' l mlo.JL-d:wco ~ wv.-

bwi)'IWI", .)lr.l.ewi~ i pul
•-vtl'l!•').

t.r-

!r.a LiK. &.na ter!!: :t
da prac<Jwn:ca

SZ.f1J&f.Oń U<:h

ov<:nyctl

,.To

k~u

bów, która bc.:.<.kokrJ.nlil mar:.y o ocłuo~ueo IWfl)''lloo 1o.u.

rozrywka"

wracu}~C: du
j•vCo~dk'.eom t.aicflli.-

Pewnego

dnia

domu jht
c:uc:C. 1.arey)l.>c:ia dypl,)Jnatyr~
oego na rz.t'lić ern~ra, ' ktOrelO wityt~ w.ąUillłl 1ą nn<h.l'•
jr: na podp:,,.nl<! por<.J.ZlXIJ.enla w &praw.e b,;.(luwy a.mt'·
rykaftsklej bazy
woj kV'WCl
na BU~kim W~hodLle. 0;r.l.e'W•
c~a ud.arcmn.a r.nmnch na
gołc:!a, co przyplaca raną po.stnai!YNą w po.tladclt Z dnia
na d1.ei\ ~taje s.ę t'i.lwn&lL•storla o lh.cwe-eyn:e pcJ.epellnloneJ w;aq w idesir amerykań.<Jt'"j dem'*-ratl• któu

j~:,.,

Nłecbif.lla-tH.S

Dnl;a ~ mont.,i,··.v~go
!i1mu am.erykańdl!~o. ...-re4•
l!f.Oioftna w r<lku lł!76. Tym
Nl:>.em w•etkl tanccn.. p'or en·
kan: l aktor Geae Kclly Pl'..
~t.u)e w toy,-uey~;lwle t1)'1'1Freda A.:~la.ln'a najat.l'alteyjn:e}':r.e !ragmft'lty ftł
m6w powstałych w wytwórni

neeo

,.Metro - Coldwyn - Mayer".
Spotkamy tit: w:~ t; nalwlt:kt1)'ml twia:r.dami Hollywoodu.

:r.deruaię&rV"et.J'wl-'okląo

międZT

pocor\ r.a n:«:em.
'W roU
mało u ,..,. 1ZUina
cwlutb kona. te.lEW'\~1 l ~
sWady - Goldie llaY~·• (,,Sutorland Exl'feM.....o~
oa infl.l ni~ w L)"•tkir".. ,.Mo-tyle są 'N'O~u•", ..St.erf'i!.o<N!ee
B«<jQmln... ..Ollk!e koty'',

Hepbw-a,
braćmi
Będlr.le to pn'N(b~Wa, łlrwaJfl
ea Z 1odz.in1 1 Ul minut., ucda
dla mihl.6ników stareco. dobreo-

panowllllą p~ uv"~n.tll~ ł
cłównl!} l.3

"Zar ciaia"

«rf!nl

lnn.J'IIII

Tne,.,

ze

SJK'D.-

Kalberlne
Marx.

JO, rocrrrw1tO'W'C&o kina amer,.łta/lskteco,
pnepelnlooa
~. t.ańcem i 1ac:.nl

opnrciu o autentyczne partyUlilekle ~rt.etyc:la autora. JeJ

u.~

znak(l(Of\y
arnerykllr\~kł
krym:naltJy ~; r ..ku 1981.
Wrt'!..-k melodranwrl~J.ny b:~r
cho udt~nle J)"r".YiqZDnn tu t.
~JeCUacyjru~
M<cjq l t.a~:<~diq
kTym!naial\. a U·Wila lutry1a
pnypomina naJ\efJ<z.e Wl.MY
t U itche«\:a. Bohate.rk!l )t-;t
abrlkcy )rHI infla umot.ncso
biaJa<J'fl("na. lnóra naw1ąm}e
gwałt<:rwnr romacn 1 fK''.\'Tiym
*'u •trowanym
adw.-Jr;atem.
by n.nów\ć to do U~m<::.rd.,._
wania boo!afeto ~..a. F:tm
t"';,oma w nieustannym napie·
tłi.Jn

cłu, z.81!1k9łr.u)e n!eoc,.".ki~y

ml fi\W'otaml akc-j!, onc~nił
fGmlĄ. pnypomina w•paniale
doktw'lanb
amrryktu\.•k~ego
~o
klna'":.kmlcalrrt
edet'~h.le.tych.
W
ro!nch
&16wnych
pop!.!
•w:etn~~:o
akt.orsłlwa (l odw&C! w
JCenach e-rotycmych) dalą Kalhleu
Turner
f. "1'l~t'
szma-ra~d l k~nkO<!"l'' .. H-n'lPriułch".

N.

mM").

całunrir

.,D:t.ieel

~l'«v S•~.e w-n~tb
\ViTll ~nt H11rt f _P".
lc:oł)'-t"'
P"'-.tr, ..

g:or"~~"""

"r-1!:-~"

nie ln"-Ctll\''rhWnno w ~atn.e
lm.tn. K.nJirue'!':. Dcj:nek w
łódl'łdm THln.e N.",.ym), Akda ro.t(rywa s!ę w roko
1485 w lli~~paaif, w łrodoowls
Jr:u łnkwleytor6w. Bohaterem
je.,;t adept hlnpań~kleJ lnkw\&.,yejL a Idea utnana jelit tuLej }alko ,na tat:~II6t,.ema.
któ1'11
rellł!w}e
sic Mon
ktarrut.wa l <klprawacj\ nie-.
w~n~h W drug\elj połowie
lat p!~~ !J..t)"Ch .,Ci~mnok\

kr.ńił ziC"ł''rię'"
odct;yt~o
}ałto -ro:-;wawę u stnlinlr:mern.
toł!I'Ch gtówn1Ch -r.oł»ct.l'
my Jaqu.sa Mlcłtalewaldee
'Ledaa Lołoodlit:c•

w

premiera w rOiru Hł71ł W)..,.,'O..
lala ~kand31, licmle protMy 1
dysk\J"'I}e, Rót.ewi.c::t odwatył
tię bowi('t'Q odbr;p.owlć pelt·
tyz.ancld etos t legendc::. Poka.:rał ~Ie party:znnt6w naturaIW.lycmie, posługu):,c sic CJLb..
!cenieul,m Jęz.ył:iem. Boba·
terem )Mt .~1 WaluS".
c!flfMiy pa.robdt pnrpadkowo
wc!ą;nlt::ty w wir
wojennet
maeh'.ny, ,.najbardziej &rnierclr.ący mlemt~lec: ldneJ t.:e..
mtank!", *azany prr..ez. party.
r.antów M śmierć ... l"rza dl:uJ!e lata la nb.tka nle mo(la
być wystawiana., potem zd}ę
\9 M t; atiaa, a w tclew~
pr:.e& rok z.astanawiano tię
C:Z.J' J~ pokazać. Ró:łewlcr.. o!\kar±orlo o tałszqNBn{e hlrlorl!. amo.ralnołf, .n.arcanle polłk;ec:o mundUTU W lnnenlr.acjl Kulmlena Kutza wb:l~
my krakO-\v<.k!<:h aittMów m.in. J en~,-• Tr~ lę . Jana N•
wiekle&:Cł, .Jen:ero Nlłw!l.ka

clUwoydl -

Jun

LaliJI6sk.l.

Danuta Kew-ahka. Ewa 61r'·
kabkJ.. Staalslawa Ce.UGJka t
lnno.
1101 Puxn&S nr6J kfiJ
1Ut ..m:~~~~"

,.Mar..

t'S.•

.Jeden

"

u.•

:o.OS

SrGda -

na~!(o)leyth

ladl: w Wenecji
AkcJa roJ#YWa

ł

Moc.\:U.Iu.
Lę v."81)6le~!e., a bohate:dtĄ }ed mlo'lfa chlewct.,ft\a, która wknc:a w dor~le tycie. Ska.z.ana
na n*oWtanle w ponure) r~
dz:1n'-= (o)C:Iec: a:ikohalik, ~
r~ matka, buł uekiu.illl·
ey: ~ ckl~t:rna marsy
• lnnrm bciu, uuka za.pomn!en~ w alkoholu, w pr:,YJOd-

r.

męf.n..rll'la

mi ,nie ma z!"LJÓ;r..r:il 1 nad:&id

na

"Zmowa"

ton.ąey

PdnometrafQI'WJ' fikn t.abuto
Jamy [K'odukcJI polWc: L~ l r. roku 198D. A1ceJra teco dr.unutu
II)Oie<'mo--ob)"C'ZAJoi'N.ego

ucu::kłe.

tlili';

er rwa dę w~.pó)tt.e§n!e na w:.l.
JeJ mlenkańey ·~ 1 SOO.
sktóetnl l n~e )est z.ukocon!em, te pe!\l.'łlCłO dni& 6ocJ:&o.

otacu

Polakle4tu.a-n;.
,.ProeN Kornela
R7bkleco" - łU01
- Z8A4]
mowaDJ.a t
daw

lł.CII AJroakołA

rum6w r.tdz'ecklc:b ost:rtnldl
lal. nacrodwnr oa !C!'Ibwa-

n~b tlWiązkach

w.._...-:u.s
!O.D5

W Tea'łne TV n.afbardz,ie-:J
konllrO\WłtllYlnA aziuka Tade·
u t-u tlótewlna, napiWJ.a w

Seb9i&-

19:i1, kl6q u-~ w'elokr~

"Do piachu"
Fon.ledaWN. -

Kalbleen Turner

W TelerN;tJJnyrn
TeJLlru
1u r.Ott.Jpomniellie ~tU·
wiil~ka w~* h!r.bf'lla c.,.
tu.-y l ar.l\olki) pn«Ju kulI'LUdia ·lo~"Nnll pet\\. .eśt Je"*
a:• Andru~·Ait'l• ~; roku

l

llł łwlat

• w6dce. n!~~
d. :udym!ony. :..uh.ec~
n,. dcslo'llo-"'!ie 1 morał~. F'lim
~» drastycznym kann:kde PQ·
koidl. wywoLłl w ZSRR • ..,_
dal takle u 9o'21;:1(.'du na łmla
łe Ken7 err·lV'Cme. Rd)'1"t'.fował WuillJ Pin:ul. w rcNaeh
Jt6wnycb - Natalia Nlea:oda
~WSl.oa radl.iecka
aklOfka.
ldbna po210Wala do ,.Piayboya"). Andrid Sokotow, Ju•
rUNuuow.

~k aa&fWJd C3ł
:~ ftay;"~i{t fbu~

101

,,.."

-Prot-Dow&irc

1'5.15 Protramdala
18.01 Wladornołd

1&.11 ..VIdeo-top'"

11.20 Kaaet.a tde:

IUS.,Ta~eu.

•7IPI'

- •rlel ptod. CSRP
l'r.1t .,Tł'li"'JIPtMI"
1'1'_. _ttm.luut"
l'I'.G ~Raport"
lLll .Star ~ - Dut
kolenie"aeri.al
USA

11.111 Od ,.Kapitału'" do
lu
lf IS Dobranoe: .. DouU"
lUli Wl~old
:o.OS .Kiun do Rebe-ki"

wrial

•-cyJ~y

USA
1L05 Konlert"neja pruo~
eulka rądu
21.!5 New York
21,5!1 .. Kwadr•n. pr1wdr'
U.IO Tt'lewlzyjny mu..lt
U.OOWI•domołc:l wlenoo
::3-111 Weekend w Jedy11ct

Gwiazda lyuodnin
w~:=lljri0-0~~=:~
1kim

,..KWCZ

DO

ltEBl:Kl" w~dtug l.nt~MJ
U .cu po~ielci K~nc1 FoOIeHa, gl6wnq rolę ołiQicl·
•kl~po oflcara ltontrWSttoio.du gro CU'Y ROBERTSON. Urod::fl 1ię on Z5
WTzehllo 11125 rolttł w L4
J oUo 1D KolłfMJiil. Po kUltu lotoclt. prak111kl l~atral
nej poj«h41 nukał łlClł

kio Ut HcNivtOOOd. Mrał
trzvdztelcl lot, bul Willportowon u, przu.!l'tojnlł i ulmłechrtęlo 1ię do
nłego
nczclde. w roku. J95S udebiutou:nł od to.tu
du.żq
rolq ui oWJrt11m flłmi~
,,PIKNJK" "

bOku

K i-n

Noook l Williama Jlolden«. Ale w no11ęprti/Ch l<t·
taeli. z trudem pr::ebfjol
liC do więkn~~Ch ról {Z
11!00 ol(re~ widzfciiJmv fłO
w .,DZll:WCZVNlE Z HOTELU"), Dopiero w roklł
1963 prrZ11dent, John f'.
Keftnt'dll' w11broł 00 osobUc!• do glówrtrj roli w
fłl>r~l4 .,PT-HW", w któr11m
zagra ł mlodego._ Joh.no F.
Krn"cdll'f'OO.
Od l~j t'hwiłi łwle-cił i!d
potm-O IUkCCIÓ\0. WitkieU.łmv 'go
jako por111er:~

Jan t

Folld!l

w

kom~dii

,.NIEDZIELA W NOWYM
JORKU" , grol otówna ro•ę
obok UenTJI'eoo Fond11 tu
dramocf('
polilllt'lrlJIM
.,TEN
NAJt.EPSZY". ?.a
IJIIUII)tt>, Tołf
fttll filmlr

' u

W

,lTICłlllflll

.,C'T.,R1Y""

PROGK_Ut l

Cllf! Ro brr lbo1o
ocr:umoł \0 rolcu IOC9 ,.0teara". Pcńtm Wllf1ępOUlOł
w dzieliQikoc:h obr(L-óto, z
kl6rwc:h vcunłę1amu takie,
ja'k ,.RODEO'' (grał głów
ną rolę l re:!userowel teq
filmJ,
,.PO
SF.ZONll:".
,.TRZY DNI KONDORA",
.,BITWA O
MJDWAY",
,.sTAR 80". W .erUI!u.

,.W.4SZYNGTO.V
ZA
DRZWIAMI" grał U.C/o CIA, o /eQO
u.kocharnt bula Slt'/oRie Pou;us. Ostatnio u:id:iemmu
go jako zbrodn!cz~go mul-

ZAMKNIĘTYMI

t,mll ionero w

~otn.tacui"-V""

fdl'ltie .,MAf.OIYCO"

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

dnia
Skierniewickle JPOłk
1.11i ,,Tyd:adeła na d(ial~"
'1'.45 ,Ne wóStoweJ roli~
l. ts "N' ul.row!e''
1.35 ,,Z!erno"- pro~:ram
d1kcjl
Katollckid
ddecl l rod:zJc:6w
ScłO

I"ro~ram

t.OO

Wiadomakł

S..ł.5

pc>ranllt

9.10 ,.Whtrek" oraz fi\fll'

tli: _ra~tneny" (!li
lO -łO .. PilluL~ke bdra
11.00 .. MIIIhrla. obronno«
wOC'U'IIao6ć"

11.2:1 .

.z

Po\skl rodE'rn ..
tytb lat"

11.~ ,;zo.tał'l t

12.20

pro~tram

•ubllryaty

.,tuformat~"- n ·

rouywkow•
12.50 ..Sonda"
13%0 .,Rok endroler" IS.~

ff

un mu>~ykl ro<l<~'"'
.. r...at,.., .. - macaz~•
nil puJ>ikJ•II'J

MAGAZYN

O~r,~~·l ~-r~~,.:a~:
-~,..)'

·r..~'"-babd-

lllimanchr
11:55 l'rOJ!i'aRI. daia
11• J>.hkall:roaika ł'ill:nowa
11-ll

111ł

,.AJ.u~.Qja"'

wl-~eeo)

11• ,._..j

Ntuł4

14.• Kino fa11UJ1jne:

płacwic

WiWomokl
_preloltól'' film rab.
pred USA CliiH r., te mln.)
5po.-1o._. -bota
Wiado-"d wienon:e
fuhileuaowd płJ

Uli t

fv" -

' :tar

Unzull

n!d1al

SioiJ\ski~J
.t)ti~ jrń

-ltauk'"
f olm l11b,
r., Uli

t':ała~-

j;~ U.s.\ (llll2
nun.l
rMOGICAM n
rowltllnlc
ranoram. Dnioli

Wld~eć tnu~yluf'

-

Je-

~ M,.kaymluk dli«::e~m

łnlada

Jrolllll-11'1 lt'lewb)i

ak.lw•J

l BfiiPY

lhll

toU1W•

l)rolram

-

łl~d\ine

CNN -

New.

(wmia ory(ollaiAA)

s Ma cu:r•

1115 r ... mula 1
ll.fO , Rok JN'ł!mlera" !Hm
dok. Jaeka b'kaldtlq:o o
T. J,tuowleeklm
17.30 .. Dii1ej jwiala"
11,011 W1d•.ru.a1a typdala
1130 Galer1a ..Dwójld"- 01~ęle-rd Ttllde':ZYJ\skl
10.00 Studio Sport
2100 111łet=n&r~Je
.. Lal.a t radiem"
11,311 Plf'lvum.a Dnia
11-4li .. An~"et.I-J11m
fab. prod. USA (powt.)

22..35 ROIItUOW)' bn eełi:rtł6w

2:l.Z Komeotan Jiblla
23..3:1 A łl ademia wierna

PONIEDZlALEK
24 wneinia

--

r~too a.4.M

l p~nomdnll

,Uluhif'J\e-7 bto&4-w" 11') wrlal prod. ant.

:J.

(lt•ml pololkld"

..5--- lł-16"

)ilalA U.rbara'' (-65. 411}
- wrial p~ USA (powt J
,Oje:ł't Ol.letUIL" ttlm

....

. Konlak11Y"

Gra"
l'ro&ram lokaiDJ"
lkmny HUI"
Al bUm Kr1tlyny Proliko
Kon«!rt 1ua plaeu ~
darruklnt- Jl tymfonia
U. htera
~Wu:::ka

•.Owa-łl"

PanOT'!Ima Dnia
,.stawo na nhildllelę" ptof.
Jan~ Pa-

Jut~

"""

, Uiubl•ńcy

boców" {2) terl al pi'Od. 1111. (powt.)
Komrntllt'1: dnia

_l

I'ROÓR0'\. 1
. wu.an1y o a16dmej''
m{utt'm"

.J>o ppoclarsku"
.Od aieddeU do aleddell"
PTocram dnia
Ola
młod7ch
w1d..&ów:
~Te!<"ranek''
ora~ film ~
:;!' (,rN'lebn.piecu~a zatoe11 ei~

~!zi'~~~~~r'z.~

..

.•Pochvodae ocikryda" (l)
- .. Nowy łwlatN blm dok.

g.,..!:ij~,.

koncert ty-

Teatr dla d%1«:1: Randal
lem!Qne: ąKoch.ar.e mlllt.illtwa" (l)
ł:l• oj~ny" -

U.--,:.s.u

film

l ..l;'lepn 1 wanilia" Ptl.ft łwlat"

•••ircm

<~

litenlul'\, 111.

vu - O Wneśnla plełtl
1U:IAcf'<lfi:IJtoła-M~ia..

~r.:~lowania l u4a14.S" JeJ:Yk tran=Uł (4)
15.~ Mia!Nrat~o Ecluk.cji M•·
roc&v ... ~J Informuje

16.30

Ualwe:rętet NauCQ'cił!ldtl

-W

tironę

rynku

15.:55 Procram dnia
1UIO Wladomokl
Jł.IO "VIdfl).top"
18.20 ,.Luz"
17.15 ,.Teleeoxpf'C!Iill''
l'ł,IO ,.Ił allnut"
17.45 ,.Ory Wllje::me"
lł,IO ,.Roddna
Kander6w"' {1)
IK'rial Ob1C!Ujowy TP
(12 ode., r. ptod, 11181)
11.15 Dobr&llloc: ,.Bolek t Lolek•
IUO Wladomcokoi

:MI.tl T.. tr

.,Z

,.Oo )riacbu"

~ ~j~~· ..J-rne
:Z.fO Old Jau Meetinc TarkaW

_TeJI!Otxpf'NI!"
Telewb:yjny
Teetr R.;~~:
lll.lltałd: Włlllam Clt.oD.:
-Dwoje llll huitawce"
W.eeuwy11kl:
.,Wiewi6z'rze opowldel"

2345 Kommtan: df'lla

Wi~omołc:J

Emmy Jiolrta"

:~ei1~~·~L~:! O':t~ó_'i dni łwlat"

:=:~~lrd~ll~~vrne
U

Uo\a

1!.00 Powiłanie
LS 0:1 Międą bramkarni - maCU1• piłkaraki
tUO .,Capttal Clt1" (13 - .W
- Rrial prod. &liC,.
lł..Jł .. Widz.lane 1 Gdańska"
18.45 .,0)CJ:1111a - poltztz1=•"
17.00 .,Kuinla" reportat
n.l5 ,.A Jełll jestem tnn1"ł1lm fab. Jlrocl. USA
1&.01 Pro~:ram lokaln7
1&.:10 Pruci~ polaklch kronDc
f:llmowyf'h
lł.OI ,.Ich troje" prN!nletJa
nlultye-z.nej rod%in1 SadowU:Ich
19.30 ,.Zycie
mus)'OZJJe"
Słupsk 1'0 pned ltonlr.ut~em cboploow•lr.lm
20.00 ..Aulo-moto-tan-klub"
20-30 .,Stuollo taJemnic" - prolr•m Wandy Konan:ow.
11.1:1
JUO
%1.45

01

tab.
USA
. Antena"

PllOGlłAM

Tadcun

Telewhjł:

Ró#witt -

~~:(~
1.::?~:l~
prod,

...Ku1era

1

T~k-•i~J• N ll k...,JJ·

11.30 SpoUtania

Powitania
Panorama Orda
Ka!cjdoakop ma~:uyn
WoJskowy
Pr~~ląd
ty,odnla (dla
ftlolyu"c"tb)
f'i lm dla
n\Cił)'Uą('ych:
,.Kariua Emmy llarte" (6J
- lerłat prod. anc
J utr<'l ponll'dz.!olvk
,.S.ntla Barbara" {47 48)
- 'fCrial orod VSA (powt.)

o cliPrpltnlu"

O:tla

21.&5

i1y" {13-o.t.l
- aerial prod. anc.
21.45 studio im. Andrze~ Munka

WTOR EK
%5

wneśnia

P&OGKAK l
LłO DrJeń d.,obry
t.OO Wladomo.kt ponnae
ł.lf Ooii'IOwe prudu.ko:e
t.35 ~O,.nastia" (43J- serlal
prod. USA
I Z.M-t:u:l Tde"Kh;,ia

12..00 Wok61nat
12.30 WJc6d lud:tl •two

Nu~yj-

Spoleeuń

1!1.00 Ch('mla - GuOOwa atomu
13.30 Spotkania ~ literatur:)_ ,.Robln.son crusoe"
14 05 Acronkoła Mechalllucja uauwa:.ia obornika
l•I.SS .. lllndum·• Wm dok.
1S.05 NnuczJcil'lskie lu:olcl:ia }<;sykowo

bi.RONA 11

15.311 Telerau.ootumpulrr
1.1e ."5anll Barbara" t50) wrlaJ prod. USA
15.5:1 l'roo~:amdllia
10.00 CNN łłradllnr
N.,.,.,,
lUI W:oadoraokl
10.15 lolacuya tckwi~i Uladatł.ll .,\'1deo4op"
11.211 Dta dtltei: .,'nk-Talt"
niowej
1ł..S5 Powitanie
lł.ł5 KJ.no .,TUl-Talu;": .. M..!a
YOJi 'WJPfaWa 110 llkatbY" ~ 16..011 Oh1oarde DO\O·e.. t;Uonu
w M10:U!U11t
ArdLcłlece
-film prud.. USA
J.jalnym
17.1$ ,.Ttlee:a~pre."
16.31 ł>ltpl'ftl' łfl6ł)Odattt7
17.31 n10 minut"
n.u Te<ewi2J'jny Teatr PrO&)': lłó.eo ,.Kwu.alt1 tv" - w koJltakde t cwiaZdaml
Jf'ny AndrujewU:I ,.CienL10.00 ,.Szpila! na peryferiath""
nołc:i k1'7M z.lemlt"
(13) aerlal prod. csnF
11.15 Oobranoe: ,.Daj\11 Ezupa"
18.00 Pro&ram loklln)'
li.JO Wladomołd
1ł.::JO .,Tannt1' ._., (ł) acrial
11.50 Spolka'li.t
z
nllniłtró!'Ul
prod. USA
Jac.itlem Kuronltln
1110 Ma&:IZ111 ,.112"- JlllUA
zt1.06 .. Drnattla .. {43)- ~rt•l
Wi.łnlewsld
prod. USA
lł.311
..
Cal~rla
DwGjk.l"
Ja.
ID.55 "TeTIIl"
nua:& Pnyb7lsk.l
%1.2:1 .,Walka o demokratk" (ł)
:G.OO Z.ycmunt
M7cltlskł
aertal dok. prod. anc.
nki~ do poru~u
22.20 W ladomoki wleczorno
2100 •.ze wny.-ll.ich tu'OD"12.3:1 . Rtnc" - l FnUwal Ar·
rt:porld
ty11tów cnn*l.jan, cz. 1
!.1,30 Panorama o,~la
1'łt0G KAM II
21.45 Sport
'·"--!·~· T e le w l1ja
U.:IS ,.997"
tt.511 .,W IMbiryncle.,- serial
1.501"11..-Uanle
TP
UlCI t•anorama Dnia
J3.2:l Komen;~-n dni•
1.10 .,Ullta Sezamkowa"
l,lł .,Santa
llarbara" (łll)
CZWARTEK
arrial prod. USA
10.00 CNN HNdltne Nawa
27 wnd nia
JU5 M~aąn ~elewb}i łnladl-

'•ta••nt ..

a:.•

Pa OOBAM 11

..Kraj u

Noto \loania, C'Q'!I

.,t..ła,kt-7

J:OarmJa

alowd

lata'' (12) N I orod USA
~YI łw:tM:le nuy"

Andru:ia

M'teeWPdtJ:o"

dd. ton.,...
(~ Ml'ial
prod. auetral.
lł.M Formula l
151:1 .. KcmtUt h·"- archiwum
toalakt.u: &f'fl.. Anllers l je-

tolewt~,ii iłnladl

~Cudowne

1

-

~ b·uno"~"'

13.28 .. łlll pytaó do...

..~ly

,.,,.

,Z

Nl~wtkl

premia l pftmlery"
)lalllt'r•
włr6d twi.,.

:Z

s ~P:k!'

łllm

(l) -

JAd. USA (preAliel'a

taili

l 1hnv

);Deb lilaradri"

_

Ellpot~

n1owe)

11.11 ~k~·~..~:a~~. - łlt)e15.«1 .,z wlattfln l JIOd wletr"
lł.OI ..Kontakt lv" w kODtakde ae hńakm

..

11.• tt~ a:.'t'!t~rJ~O:~;: rL
a.DI Proa:nm lokaln7
l&.3l Modlitwa
wiMIIOI't'la J11111• G6re
R.rport.at 1 Cblaa:o
.. UI&OI"- noport.U
FetUwal lolklot)'ttyany
_Wywlad7 ll"'l!ny OzJedUc"
11.30 Panorama Dnia
11.~ Sport
Jt-'5 ,,ZntllWa~ film tab.
Jltod.._ polsklej (r. prod.

18.5ll
lt.3CI
20.10
JLOO

l UO

~~~1!5 :ln~my

t

\&m- •

t.J'thlat''

0.30 Komenlar:c dnla

c=;;?~nia
P ROOilA M l

1.40

E:~~pi'C'•

lllotpodarCI)'

&..00 Dttorl.l dobry

ł.OO
t.1ł

Wiadomoje-l poranna
Domowe pnedt;t.kole
t.as ,.Byl toblo raz pu~ua&f'k"
- film lab. prod. CSRF
t:.~..::.$5 Tdr".l•ja elllukatyj.

11.00

LOO

dobryM

1:!..90 ,.Only"' - ae-rlal •nlmowa111 prod. jnp,

Pnechowywa.nlc owo-

..srmm"

Wielki c!"6d

1!.30 KrakOw wlłlańt:kl

13.00 Fizyka - Rueb kray ..·ollnlowy
1S.311 Spo~kania z literatur~. kl.
II Ile.W. St.ek$plr:
,.llamlct"
H Ol A~:ronkola - Przemyllowe mienank.l p~owa
14.35 Z.,lemla - Nada planeta
15 86 ,.Kint byt?" program
dla 15-lalków
15.30 ,.Bitla broń" ( f ) - f ilm
dok.
15.55 Pm111ramdnla
1ł.OO

Wiadomołd

lłll

~Vldeo-toP''

16.311 Dl.o.
~odyth
.,Kwant"

l~m

!:wy

ł'ROOICo\M łl

t<Aiłooiaoło·

7.501'<lwlłanlt

1.00 Panorama Dnia
1.10 .. UIIf'a :'kumi<owłl"
1,10 .. ~aMe Barhara' 1!11)
terlal prllel. USA
to 00 C.~N IJe.dllne N..•wt
10 t!ł Maruyn t~lewl:r.Jl hl•ua-

nlo.,•ej

l ł.l:l l'owltanlo
1430 .,Bałlycll.a d!ltlwi;Jikl"TrllOrt.o.t
judy" fihn
13.30 ,.Nauka
prod. NRU (r. pro.!. 111117,
l i mln.)
17.00 All•toiiJ Kuxplrowllki -

J\1.00 rr~c:;.~~okalny
111.30 ..Cudown• lata" flt) -

se-

lł.lll

:n4!i Soort

Studio Teatralne- ~Dw6J
Irl''; Foodor D!>lto}t'w•klc
.. Rotlok''

:2115 ,.RdhJttfe nAd
lllou..loll
pncy"
kaiJtri:.r. pnof J6td Tischner
!130 Komentan: dnia

D~lcnnlk.

••u::f~,.,, ..,.,,
w"b6.._·

J.a-u.n

1 - - l l...
l . - l l ..

71.JS

Nil~

to.oaur ..

•c)'J-

/pt. IV)

'l'ł,~Mll~ tp.t.
11,7tMH<~~Ipr

III
IIII

JED \''NY W KJ ELCAC II

z Matplanet:r
rot.ku 1 Matpla-

c6w vt kontrolo.,·anycb
atlllOiirorach
1!1.00 Jątyk niemiceki (4)
U1.30 Uniweuytf'\ Nauczyc1 . 1r kl
- Potonla w USA
15.5łl Prorum d:JI•
16.00 Wladomołcl
11.10 ,.VIdeo-top"
16.20 Dla n1Jodych wkhów: ,$a.
mi o ..:oble"
16.45 Kino nutolatków: _Ka rlno" (ł)- Rrial TP
17,15 ,.TclNXpreu''
17.30 ,.Rolnlt:te ro:cmaltnłrl"

WiH.lOfllt'

n~ua1

!1.~

Ubnplec::zenia

:.:.~~~~=l~~

P U11oi<T SKUPU ZŁOTA OEWlZOWFGO

prowadzi skup monet, sztabek, ph,tyny. Prowadzimy takie skup i sprzedaż dota uiytko\\e,o. Pr1yj\\yrPby 7.e 7.lota.
Kantor wymiany wal ut \\ OH .. S.wmrn", ul
Jag-iellońska 23/25, teł. 535-32.
7Rt71-c

muj~my w KO:\U S

I D - .. ~··

-

Wiad•otrl~l

1.55--~~- Tł'h·".bja

I.JO "Domowe pneocinkole''
1.4:1 .,Ulice San Fr•neiKQ" (3)
- ..-\111 prod. USA

JIOt&Ue

lre:r.aych

noły

13.10 Spotkaola 1 l.ltt'f'atUI'\. ki,
l lir. - Pojedyzw:k szybltanoaleco Achlila 1 'llootklrn lltktore1n
14.~ Acroov.kola- Ruy l typy bydła
14.3:1 Rolnlc:r.y film Qliv,;Jitow,

21.00 .. Plr.u"

22.30
U.45

U.M--U.SS T dfo"' l1ja t'<1111btyJ·

1.141 •.Sto lat" -

J>nyb)'h'ł'

Oruci

.Skrob6w 'f:l
oWo.
NKWD" - f1tm dok.
lł.liO Macuyn katolidd
lt.\5 Oobranot·
,..Mfbwka
l
mró•·koja4"
lf31 Wtadowc:ook-1
2100 ..Ullet~ Sali f"raiK'iso:o" (~
- terlal 111'0d. VS:A
2t.OO .. Tnterprlac,t."

.. warua..-ska Jaił'n" w
raport.rrllllihl 11Lr6clłll
20.01 Studio Spart. Puchar
Europy
w kM.)kówce
mętayUI:: 1.-łl PMnaflKV M~hcltn
11.00 .,Eilapf'flll reportł'n..,. ..
11.10 Panorama Dnia

t 80 Willdennoki

12..30 Sylwetki hhloi')'CUWI Karol Libell
13.00 Pnyrodnlru
opOwiełd
Wloclzlrnlaru Pud\alakle.-

t7.~

.,Dz.ień

1745 nl':oojozell;ol"

I!.IG

rial Pf'Od USA (fKWt,)
ltOO l'ublleylltyll.a lr.ullura\na

PllOOR."--. l

Powitanie

11.1:1 ,.Teleexpr_ ..
1<30 .ltnliftut"

' .

n~~~nronr"'ll''

~
t

UWAGA

!łt\NOT -OWCY!

Ce!ltrum Ktmputery~.acjl Rynku .CEK AR",_ Kklci!
\l l. CLe: t"cho'' ,ka 20, teJ. 66·46·3~ uruchnrn.a hur-

k\

Ma,a:r.yn repctr1••:-llw
Dobranoc . .,WudJ•Itt ~.u.
•arek..
11.10 Wiadomoid
20.05 .MalaWiera"
Wmbb.
prod. zs.nn (r. prod. J11e8,
128 nlln.)

1!.20 ,.Racjo:" p7o,rr•m publlcy•tyezny
21.50 Wlad<lmokl \'it'<'uome
UOS .,Tar1111 Janowe - Lennu '!lO''
PMOC.IIo\M U
1.s5-~~0I Ttlr .. hja *"';atlłoaio.

T.bS l~wJt;~_nle
8.00 Pa'lorama Dnia
1.10 .,UHu Sclurukowa"

3
3

to·vn:c: towllrOw kro.jow)'ch l lm.pu,·tow;;~l1){'h braniy: od.Uc.iowd - ohuwnlud - tcl.st:rhu~j - ubawkar~kld - spo~yweuj.
POSZt.:Kt.:JEMY do~lawcoiw l odblorr11w \\yrn. brani.. l"o,. siadamy jui w •puedotiy: lanie raJ•toPY - crlr:r ~
t taklery,.pom~<dkl.
711158·-t:

!
E

3

C:

, , , , , ••• w••••••••••a••••••••••••••hiLI'..ll."--

11.10 ,.Kllnt:U. tdro~&o C11owlcka"- Pry.., .. t·;e aptelł.3e
lł.l5

l

Pnń~twowy Zaklnd Ube~l,ieaen, In pektorał w
Radomiu informuje, ie z d niem lS \\-n.dnia 1990

roku pod"~·iszył maks~·molnq sumę ube7.piec~·

rUa rodrinneo:o n:\ i~=cic tllu rencio;tUw i rm,.ryt•HY

knntynuujących to ube:tpieczenir z wmy 509.000

d na 1.000.000

7ł.

[nfmmacji udziela i rorm$111\fl;.,ti Z.S!:lłWia )'ił'R
(_(tlo\>nik nn5zej;O biura w Radomiu, ul. Trattt;Uł
t:• 31:33 (na partrntl \.\- punkcie ak,,i;;,ycyjn)ml
w g('~lz. ~S do 15.15. fet 241-Gł. S, 6.

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

STRONA 11-------------------------------

uśmiał•. ~
a~~:, t:~::.J:~:i"T;a,:-.~r:~a';'":';rO::'- -;'~~':

,,r-

q, pow,.dmtłbtm, uatc, CIJ lftłlłe rouej ubron;. StctnZjedncKIOnJch Ameryki Pótnocnej 01'01 preJentujqą PolokO., ldi·
rzt to ubranie 111odolowoli, ktoiłi, uyli, cąli br.telowali MOwiono o
11ch Poletltoch, lltónr IOIIoli Wpiłoni w kronilll, w encykJopedi~
OSA, gdJi mieli duh wpłrw na kntołt l ~Dic amerykoilUlego kral·
obro•u Mówiono wl~c o lolphie Modjesllin'l, Mociej~o~ NO'Ificllilll,
Bolełlowie CrbiMe, bt'ociCKh WJ$0C ki ch l filOwiono o ułowieku ,.....
n qc,m no"'bllo - T o d L e • lt l. rn,porniMf go kieluoAOI'\, bo
To d Le$kl nie doU, te je~t UIOitomitym orchitekttm anonrm łwłotu,
to w dodatku jest ltielctoninem T o d • u s 1 e m t ę s k i m. Ci, lt~
mnie nytoll w 11112 molo zapomnlołi, co o nim wtedy phohttn,
ci aoł, kt.Onr nio u ytoli - ni ech sobte dalłioj pneuytajq Fra§·
mer.lt fell~nu "Molowo nie obroaltbw" 16 VIII 1912) :
- "W 1939 roku dolłoje się 1 kleJe do Froncji, potem Anglło,
wojsko. Po wojn ie st~o~d lo na Wyd1iole Architełrtury Uro~flfSJt.łv w
U•e rpoolu, ~o~rbon i stJk~ do~bil w Londrnie. Z WJriinieniem. ,._ .
Sili proco w bivne prlliolttowy,. lorda Hołł ;;.rcfo. m iro roboto w M·
spoiJ oprocowujqcr,. OłOwnt Plon Odbudowy londtm.~ • brl •r·
klod~>Wcq orchite kturr na un iwet~rtecie londrfl"'"', wnucło głiw ·
roym projoh11ne.tft f~m~r Horrh.on·Abram-iti", ltt0r11 ło fi""o .tnrmrwolo "WfłOII i e kontrolttr, nia:wrkle plopurcjo, włęc: Tod lntl m iał co fl)bit : llo111plekJ gmadMow ONZ ~ Urocoln Cent.er : Me·
b'opoliton Opero Ho~o~.e .. pro}ollty dło Gujonr 8rytrj:tllloi. projeb
urboni1trunego roJWiqa11nio Albont, tttrłir;y stofiu N- Yotł. .. a,t
pro jtktontom milioner11 J Sew11rdo l.łm10I'III", t.evo od wyrobiow
formoceutJnnrch l łDny lorboą, ktO"" pned rołloeta chcioło wykupif SIOUI'Ilę łjdaflłilq, coi Iom leHi W'f'"tiloł dla l ""ńłkj.... UO•
ch11 l e rr Pohlowies o p""c~>Wal dlo luVIo.oj Holandii, j at wrbotn,..
specl iilistą od oll~o~J111ki wnętn, oho, "brł jednrm • pt"Ojtk1:11nłiw
wlo~lli oli:roplb kio j pnJIJOIOWf'IIIOM j dlo ~oj powojerwMj olim•
pi11dr" ·
Zetknąlem się 1 nim w 1919, vdr na moment wpodl do s-jej
piorwuoj ojc1ytnr, o • 1980 Tod Loski, nie reJrgnujqc 1 otnerr·
kor'11kieliJio obrwotebtwo, powrOcil do 'o\W, moino powłedziet, no
s1a :e l w l912 •now~o~ Jpothliłmr się w u11s wobcji. W Skipi,
gdzie "choddl t obie ..• i molowo! sobie obrodci. 111 w Pobce, 11 płCI
cowal w Wie dnil.l, •• Fr11nc ji. Wrjoidial i wrocol. W 'obce nie byh dla niego pr11q, "owet •polouneJ, bo i o lokq prosol Nie b1fo
i nie mo. B ędaio więc dolej ~nr Loslli" jeidlił do Sta nów Zjednou onych, ab' "nodtorowllć proce pn y aoprojoUowonrm prut~ siebie
wnqlnu ltoiciolo .. w łlr~W~ej uuelni wojskoweJ WeJt-Poi..t"', wtóci do War:nowr l .,nomolujo porę obroU:Ow l pgjed&ie do Noowego
Jgrłu•, ob7 ukofrnrt projekt SO· pi~tfowego dropono chmur", pole'~~ wrOci do Pohlll, "I'IOnooluje po~ abrodOw, •rłedUo do Tokio ..tOcl itd itp"
Wrbitny 11rchi~kt, l11chowiec nob ililowonr w USA, .-c: SJ.CNNr
w~n, w łwiocio - nadoi nloo jest t noror ogół-i PolCłkOw, nadoi filo
dllj t swojo! dosilonolej wiodJJ aitt11i polsltiel, io nie wspom~ o kielCliCh Gonkle •ollor'iuenie felietonu 1 1912 : ,.1 tok będlie sobie ir'
rnb te• Leski w wllochonej Polsco, kro;u, lttOą 1owue pnrgomio
w.nystłtie polskie dJiec•". Nl ~ftetr. to~r~to ao-łloiraenie moi •
byt
1:akoftctenleon tołlio Mojego dt.fdej.u:~o wettchn.ief'l0a, bo iolt l
ni"" brb- tok je s t!
Hoj Tod, hol Todolnt - pojedimy • nostępnrm rołu do Sieipil
T• bęcbleh molowal sobie obrotlti, o ja nopi u:ę jeuae jeMn kiW
so,.. tn.ocl j~o~ł felieton o Jobie coł wróc.łl do Hukoc:hc:noj Pobki,
•r11 ju k!O" rowu:e przygomOa wu:rstkio pol~ie .uleci". Pn:Jg•rh l potrafi r nich modne llonrst:et, ho, hel, hol - koił by się ułmlfllł gdrby tu byl W1emigrowoł w11okie do Konad,, gdtłe p&o·
ue 1 tęsknoty do ulroch11noj PoiKi.
..

DONICZKA~~

aktualności ~~~

u,

RYSZARD SMOZEWSKI

l

Krzyżówka

ze sponsorem

Na grodę 100 tys. zł - ufundował pan Cezary Zakrz(lwski
prez~ Przedsiębiors twa Wielobranżowego "Połmar " (usłu gi pol igra f i

Radom, ul. Sportowa 13
P o t_l o m o: 1) podome.nt Jugosi(M'oor'ultl, 9) reutko, pQlO·
siOte PITJ wytwonlln;u jako su·
«WVtec do p-ock.okcji ubocr...,ej,
10}
męcto mio, kotune,
11)
postśm'etOfiO - tom. gdtle Wf•
roblojq moslo, 12} uk~ik, lł)
noebooso przebija 16) t n:e~
go, 11) wyllrojono , ole og1oni.
czono l p rółno, l9) uto;ony
płam·er\ QIOlQCY wybuchem 22)
im ę męs kie, w ponqdku oifo·
betyoo_nym chyba po f ,mafre)u,
23) nojlepU'f Q.egiiCl '"roto w
latach 1916-26 24) slobo!t do
czego, nyli zo mii(M'on ·,.
P io n owo: 2) do"osciel, 3)
leczy mol uehy, 4) Ako bo, ole
"'c port. 5) gronica m ędzy
wortoł(:arnl dodotnlm! o uje m.
nymo, ó) zoch.,Mnua 1Ównowog l

n-owej. 7) obvwotel .ł .vioto.
8) odbic:e w mr.łł l &m yd~o

pnedmiolu, 13) obcię ty kowa .
leli. 15) pto.k du.t, jak owod,
17) nojglołr\lejs.zy obJaw pr.~:e·

zlęb;enio, 20) pobki weeł!Ofld.
2 1) łrednWJwiocm , piOW'Co uy.
rusz
now bohotersltich.
Rorwiqu:.nio 1 nr. 1620
Poziomo: pot~, roba kl,
surowiec. twaróg. wysolek, opie·
kun, kolanko, Srw&dio.o, Iporyt,
neiucho. stoclło, po rofln o.
Pion-: po;srw11 Terupol 10·
woł, Atct. Obro , blev un. "'"Pił.
kolos. kordeekl
And y,
to rozo, woi ko , tudo. trop.
Rozwiqzonlo 1: •upone rn pro.
simy l'lo dsyłoć pod od rese m re.
dokcJI do dn ia 26.1X.1990 (deq-

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

.,!,p,y,

duje dclo stempto poer
go),
N&JrHę lte ty&. d .tyd
,..1wt,nate lr. nyió• la.l
,..wand p n:n p. .Jouts
UI&ŃIIdr ••· wiWI.-Ida ku
w K l"l"eh l K..,.,_.lr. lrb. •
wab Martanna Pl«b. !hi
Ou l y

211,

Ku n:rli w.

~

WJIJ bm )' p~l"-

""""

krzyżó wk i

"'~'
kWoje
nwarb
uwejw

.

""" d

łlt'ly

ze '> flOn sor em

Pnyk!a
btonye
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