,.,.

Otarł się już

w życiu o wszystko. Takie o śmiert.
Cudem odratowaao go po próbie samobójstwa •.•

W kamiennym

kr~gu

JJARBARA KOS

J :::,L~~r~c;h:::.~·:..· ~~1!::

dt;e bcndzo dekowo ~pro
wo dlo dt;ennlkouo.
Podoje
IJOTW1sko: Ferdynond W. Adre5.
No jcłu~tnlej prtyjecholby łOm do

redakcji Ale nle
wło)nie

czym l opiekuje

lnO

moie.

no urlopie
się

leli

wychowawniemowlę·

tle m.

wlomy się na irodę

Będę

ete-

kol.
ZnO'łłu l ipJko.
Tu wuędlie
lotwo
trolit.
Dzwonif:l.
W
d nw;oc h młody chłopgk. w.,~ll.
włosy do ramion ..•
- To pon ummrtioł sl ę
mnqł •.•

- Jołłf
- Pon łię
-ToU

·.:
Uzdrowiciel z Lublina
1
In-

~
f"·

-

Niech petn powie pnynoj·

mniej, o co chodzi - prou~.
- Plj oństwo l norkom anio

-

mów!. Ale nie. O tym nie do się
prr e z t. !.,.fon. Więc bord.to pro-

si o prttjozd.

Zgodo.

Urno-

CMJLt.Yo W. ł

- 'Więc. •• ł

ldolcończenie

- Mole ojciec

- Wyuedlł
- Nie wiem. N ie utntmuitomy
kontaktów
- Prr.ec]eł łiedłl podobno z
niemowlakiem ...
- Prouę pani.M - uimlecho
łill chlopok.
·
I mię
mo nie-typowe. Morio.
Mo:femy porotmowlot. czemu nie-.

na stronie 3)

"

Odlotowcy

"da 40 JeL J est bloenercoterapeuhl. Dtlesicć jat temu podc us z.awodowego
~.ajmowani.a lic masażem,
stw.erdt.ll. łc Jq;o pacjenci czują 1ię po z.abiegu o w iek
lc.:p'cl niż motna by lit;: t.qo •podziewać. Wielokrotne

~e~to:ł~w~~~~7.1i! :kf~~fofrJo~~r!:'tJt 1 e k~ 0o~~eł·

la

się nalęlenle b opola ANDRZE:.J JUNG {na zdJ<:elu
- t lewej) o-.;iągnql najwytne rc.)es~ry
- Jaka je~t mot!iwo•t pruk;u;)"'1l·anla b:ocne:-gil inny m?
- Wpływ biopola Q dutym natcienlu jest b:trd::o sz.e.
rokl Motna nim l'f:JUiov.•a.t b:opc!e Innych os6b. 4 alf..
!!:•.-,Jl pąro~metracb, zachwiane dodatkowo pne:z chorobę.
Wraca ono wtedy do r6wnowagl n po~u:z.e,Glne nart:ld.Y
tnceynaj- runkcjorlowat normalnie. O rganlnn regeneruje
uby'tkl.
- J akle sdwr~enia mot.ntt w ten sposób usuwać7
- Zarówno P'YChicUle :ak i rieycme np. nerwice,
choroby wcwnętrz.ne •erca
płuc
wrzody tol<!dka
l jelit. nowotwory '>Chort~n'a reumat~·cme i ko <>lno-sta.
wowe oraz. ocz.u. b6Je ~~:łowy l alerc;:t' Metoda okaz.ala
!li~ aku t~~a nlezaldnie od w iek1.1 l plct pacjentów
(choroby kobitce dz.lec:ęce wieku dojr1.ewania starc?t-l
A. Jun -: prx,-Jridb do R:adomla l C"rudnla br P ne.prowadrl d ••dc tblerowe~ 1et.łe ' blt'e.nerco lenpll, w OK
•. Walte ra", w aod1'. JO l ll. Przallpnedllł kart wsfępu
w kasie •. WaUeu", 8 1 1 rrudnla. '"' ~:orh. 16-11.
IH!ł!!

(w.•J

do pa·

- Mola. - A jest l

-Nie mo.

-

..

d twonlł

""

e

Rozmowa z MIROSłAWEM GĘBSKIM
z Federacji Młodzieży ·walczącej

e

Prenę

.,!ę

c:zowie Skady.tku l St ąpor4co·
wie kilka w Szydlowcu. N>ll:o~o nie ma w Radomiu.
\V Jakłan wie ku ą wul

e

nłonll:o"'ie!'

- Od 16 do 30 lat, a •ym·
patycy od 8 1 a6md cractk'y
n'e ma.
Czy
pan pewl~n. Ie
oimlolatek nta PGCI"d.:r poli·
l yez.n ~. te Jcsl w 1bnle
być
lymp::&łykiem orpnlu('jl poli ·

e

kOw. P6tn·~J przy~~lo rotbl·
cłe na t!e bojkotu
w ybor6w
do Sejmu i Senatu. W lutym
te,(O roku zacz.~:Jitm~· !l!~ {Y)-

e

Ie''

t ynn~ł'!'

~

G~i!'lgn~la '-WÓ j H..Czy\.
\V SI•
mych K tełcacb m:e!lś:ny kiJ.
kud7Je .. lr;ciu akiY.'•'I."nyeh cz.łon·

nownie

o4e'!'

-

prsedsławli.

Ile rua paa la&, nym slę pan
uJnuaje!
- Mam 10 Jat. chdau: do liceum wteuorowcgo. W 1981
rau:m t kole&lł t.akladolilmy
FMW w Kielcach. dll•a Lala
p6inle:J redagowJt.lem
na,t:l
ga.t.elkę .. Jodła~ której ukaz.a.
ly sh: 3 numery
w tym ~
mym rołl:u wybrano mnie na
prU!'lwodmeUJce~o
Rudy K oord)·nacy)neJ FMW Regionu
Swir;~okreyo.Jluego. a ta.k:i.e
w
&kła d >A•Iadz
kraJowych.
W
trm cz.a.,ie na~za ort;~nlz.acja

d;rell

onunlwwać

Ile wu ~rat Jertf
- W K;eleach około 30 o·
t6b. po kHkJr:nak'e we Włou.-

- 0(:-eywiścle.
$ T• Jbiwne, bo Ja nie ·~·
łcby dlieeko było w peł
ni ukubłtowana oaob<\. Cay
oan w w iek u 8 l ~ t byl takim

C.1m staracle
łu dtl

1ię

mlo·

do tleblc pnyc:laqc.·

Pro~~tr.lrrw:n.

Na p.-z.yklad

w u b e;l,-m roll: u
waliłmy

vx~:.,ncw ·
~y.-o-1n;QW\'
OOłltol

t()•Vt~k;"'-'ll
w
&o 31'..--40
pff'('cnt ucz.n:6v.•
l te .k-t uty pruratll'!
- Stara'll)' ł1C wt"jłt w no-

lekcJ'

łe:t~ka

sz.kołach.

Pop:~rlo

e

W\' układ DOI·tvc~n"

(ł K t'nkr~h•te

tł:U13ł'U

lo,

te,M
- Mu,z.e .,ę!frtut do pro11.ra .
n1u wyborrze~o Kornll' :a Mornwieck'e!'lo. fila orl.Ykhul· w
kwe~tul.ch -:o nnda rcz.ych r>poW!Odnmv -~r: !.a unn·rj~un f':n

dzt.

W'I'"'Zfi~Ci nod;~tkÓIOi

nm..-nłc:złowlc kl em ,jala olłec·

Da ):t.kle,u pulcnnu't
10 n~I'ICent Ch"l"'ll.V k't
F"ql ~k
, RWPG
• 'Oad:d pan ie tylko te
1pn,,...., poci11ta.l.\
na.tolał·

n te~
-

fheczywUc:~.

ch~

na

one adzliem.
na oewno

~ !u

mo~e

ko·

•
-

wyc~'rl'n•a

z..

m.;Ud'łlet"lr

ale

}eden

ków!

t!~

m:,j.

""e l ~••nUui•v

dt.:.e.

(~o!<ońc ;wnie

wił-lu

prudłl:lalla~

lm .,rertt p·l;l•cz.,.,.,

na stronie
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I:YSZ!'.ItD MIEitN!K

Spotkanie z profesorem Sedlakie•
1\· .tr(•ka łl'l.lrca r ionie wy.tolr.o w rt!r:.tie«kit'b
f'u;u:!•
Hł d a ~t .. wa 1
l\'p ałru J <! łolę

L

ostrym 11rorilem nat!a
,,. r udkl wicikieco rtitt:r. n;~
Rf'lowle
ZJarb;an~ w palltlc- plecy. lui"ezJQ , kur lectka,
P;~.nl c rte o dwa t•umtQ' u du:l 411

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ktoś p"!dnosl arutlkt hlan.
Prnftaor pr~wlt'Ua l4 w ~rokle!lt
MTa naleiało l' l>b:t.l'~y~·· - tn6"'i tirho
Or e~temy t!a nhn w młłclt'nhl
.t.. Jiby("'" ehrletl 1ie ucruł ~co dtplem
l oslonit prard nadt"hnd:xĄe.f'm mr."kle1n
r.l"}(łw. 1l p.lłt!.t\e.rnllu lt!JIO roku

~ONAI------------------------------------M-A__G_A__z_Y_N
- --------------------------------N
-UM
--ERI8n

Lech

Widzlane z WiejskieJ

...a·życie toczy

R:~:ru,:~:::e~· se{:.~d~::·

propot~owol
tejkie
no
U.ml._ czyli powrót do realiów. Na gorQctkę pn.edwybar·
uq no uok w)'W<lłany wyni-

~:=:

::::!

stę

To kontrrewolucja!

dalej

g;~~~t~:~e :="tam.~::--., owy~:=

::ta
kandydata na premiero, kt6ry
po sejmowym .,tok" mułi. mieC:
uas na przygotowonie 1 .z:o·
pretentowan •e p rogromu i d·Ja-

bul-sujqcych opinki puhlia·
nq, etyli o ołenoe oltoholoweJ.

W ponqd\u obrad, obejmuJqcym 15 •-tów, anolol.ło się

::,.;,po~:~~~)' ~~Ol=~ ~~u';:je:;t~~~nuelubęd~e no/~ ~~t=t:u::Jl5~' No~:

emocjolłOIMl 1' gorqczkowq de·
CJIJ'ł Tadeuno Motowieckiego
e dtmisji n.qdu - Sejm odpowledtiol maksymq: sp/en się
,owolł. 1 za ta mu - tym ru•
acm - chwała. lllt premiero
Kon-1'11 Seniorów potroktowot
tolt, jak tego wymagało powo-

A więc - łyde tocty się dalej. Zaproponowano prze t pre·
mlero dymisjo
rzqdl.l - }ak
st.,.ilffdtil Todeuu Mcuowleckl
w swoim liście d o mornotka.,n\e ozlłO~a dopuuc~enlo d_o

kom! polk:Ji t posłami l folnlkam:! w gmochu MiniJtentwa
Rolnlct~ l. w Mlaw'- Otat in·
formoCJe mmlst•a prtemysłu o
pn.eblcgu rozmów .z: g6rnlkami.
Mówlqc o ltoniectnoicl U·
chwalenia ustawy o pomocy

dy$ku~jl. Nie
będlle
dymisji,
dop6kl n.qd nie
przedsłowi
sprowotdonla, dopM.I słę nie

ft'(

miera - zaproponowanego przeJ:
nowego prezydenta - kierowapłUUI mnie n:qd_ będde .no ·.

stawo o pOiftoą lpOłiiiC"II'Mij z,"

!n k~:!·n~ !~t;~~,/::b~:
-nc.ty.
Wydoje rnl się, łe nie tyle
l nk- tylko o tdonle rockun~u
~ho~hl. Pn:ede wwystklm ldzt.
e \o, oby no akutek nagleJ d~Misji nie wytwon.yło łię ptótbqdi - to gorue - de-

•io.

.tł'Jblłizacja państwa.

Rlqd ma nado i nqddC, o ja\
powiedzlal dziennikoflowł I'I'IOf·

:~~ołek Koroklewkz, poln.qc no
llołe"'don, topn)'slęienle nowe·
go prez~dei'IIO mole naslqpłC

110jwczeiniej 10 3 tygodnie. Do-

koniec

maruałek.

spowodowa~

nlupod~ewany

atak u atrony wojsk lrackich.
NOSKWA. Zwhp:ek
R4dziecki wycbod.z:J z za.loU!nl:l,
ie rezolucja ONZ w sprawie
kontliklu w Zat.occ Persklej
.,...:bnowl jeszcze jedną re:ll-

stwierdlil

!:~~ol~:~;o;;;::~:~ ~~;: :=~~cln~nfsło': z:O'"~n;,dom;

:'

ministrom".
1 choł w kull.łOroch sejmoowych toczyły się gorqe.rkowe
d)'łkusje na wysokim pol/tycz·
nym dlapozonle, w soli obrad
plenamych debato łacl'fiO się
wo •ot sprow przyziemnych. De·
balowano •lęc: o polskiej ble·
dzie, czyli o pomocy społ ecznej,
lunduuu olimentocyjnym, o 110-

żatoką

·n'l t7.a~ unikni(da 'fi"Djny"
- powiedz.lał w czwartek na
konferencji pn110wej w Moskwle przedstawiciel. l'll:d~ec
kiego MSZ J uriJ Guemu::kuo:b.
Rerolucja, w kt6rej prtyJO\owaniu aktywnie ucz:cstnl:
czył Związ.ek RadzieckJ pnewiduj(', Iż do 15 stycm.ia 1991
roku Irak wycc!a si( ~ Kuwejt u l uwolni aakladn1k6w.
Grenlickich
poinformowa ł,
U w cz.allie tej ..pt:zcTWJ
dobrej
woli"
spoleeznołt
mlędeynaTOdowa,
j bU
nie
dojdz.le ze •lronJ Iraku do
pogorszenia sJtuacji ,.nie bed'lie wywierała
dodatkowej
presji na Irak~. JedMk po
upływie teco termlnu ui,yte
%.05\.aną wuelkle środk i
dla
uealizowania re.wlue}i nr 660
l kolejnycli deCJzjl ONZ d?·
tya.1cycb agresji Iraku w obec Kuy.•ejtu.
(PAP)

1 -

xde-zokluol1zowoło

tię

U·

3

kh coraz więcej) znofdujq llę
w trudneJ sytl.łOtjl iyelowej; 3 Pobka 111usi łię wywłqzot z tO·
tytlkiWIOnyeh um6w międzynarodowych. o w wczegółnokl z
paktów międzynorocłowych praw
gospodorcz)'<h, społeanyeh l
kułturolnych z 1966
roku, w
kt6rych urnale się prowo obywoleli do odpOVfiednlego poziomu łydo l do stołego polep·
uonio warunków łyciowych.
RYSZAłtDA ltAZIMIEaSICA

llt:I:J IIS$y'r~:o,

KarM

C~Uiel•oaovo

~=t~~-~~~~~u~j!.;'!:,~,Ó~
k it:)ttltJ tłi

d,71')'JOWIIĆ

~.z:je

Kltl«ka lm. O .
K vlbtrCI u pra.U
d ..t:iśa j
114

Zhll'•iur C.oll-:ene.. m. a J• k a
IOlista wy~Lnl Oariu.n Demuiskl (&lt.u::~ II:1U7Cl:.D&)..

Pl"\.'ltr• lllle kompoz:rc.-}t> Cl:all•e·a

(t w)

5'1l łl ar mon(a

k Q.1Cerl ly111 fory/l':ł!IY do aa.lt w\ dow clr.owe.J WDK o ~tael~ 11. W

Twój horoskop ·

Z okazJI 100 rocmky wybUchu
pow"Stania UstopadoWCUlraJ
w Kielcach,
prued pomalklem
poleclych
bohater6w p owstania
prz.y
uL ZagórskieJ. kierownictwa.
michkich lnshmcjl 'tronnletw
WCIO

U rodz~n l 30 listopodo mogq m:et
ry - ob:e nl ełpokoj ne, powodujqce
lo ludl łe obrotni l dob rz y fachowcy.
we. Powinn i się wyslnegcć zolełno'cl

dwie z~nie r6łne natunodm:ernq droiliwołć. Sq
lubiq prz'fiemno$d łydo.
od lm'I)'Ch.

(Wg J.

Stariy-Oz ic•łblcklego)

~·)

W jrodę, 21 bm.
okolo
20.30 Jen.J P., mie ~ z.kanlec Barwinka eg~nl tek!wUj~ ady ode-zwal al~: eon&
u dr.z:wi. Po szedł otwcnyć nD p:-oau stal wywkl. młody
mę .:Cz.yzna,
pytał O córkę
JOd~

Napad i
pań ~~w a

P. -

P. popro, il

Martę.

pofrn b.
profelłl/.

O•Jr•rtenW. Coraz IOfte•J otkllrld.

S~~tv•·

Jerzy

kę, a sam wróc!l przed telew izor. Nagle z klatki schodowej rotległ ~o! ę k.n.yk
l mlesz.ka nla l z przer.dten\em wbne-zyl, te nleUiłliomY
trzyma
Mule: za rnmlona, uderu nlq
o k hmc:. fuuell sic: na. po.

"'

AIOlłAW.SKl

W skrócie
w.-.

• N ATO WJł~ J)l'óbę r:G~U, podaaa ldJ Układ
nawliki okau.l tlę pnut.arzały - orhriadc':.Jl mlnl&lcr KrzyszWl
Sku.binewek.l pruma.-I.II,Jąc NI .teeji plenameJ paktu póln~

LondJnle. MI~ .C.wor.z:cnlem IJIIcmu bculie·
cz.cMt..,. curopcJ.ftleco w ramach KBWE a liinieniem NATO ale
ma rywalizacji ani .tpl'%ea.nołcl - dodał PQl*l mtnl.ltcr. w.-.za.l on. ii: NATO nic IQOte od.no.tt alę oboj(lnle wobec }aklegolrołwick zqrotenla, bl!,d1 tcl: naruu.enla be&plecaeMtwa w ~
wolnym Utlk"tlru Europ)', .:te tłlllte nie naJct,y ~ni~ aic to
wibudz:ilob)' w ZSRR obaWJ ery łd podcJrumla.
Grupa o1ic«6w armJł dl.illl*lej dornap się 4Jm.lall ceae-r.ał&. Auaus&o Pinoc:bct.a z: funkcji naczelne-. dowódcy wo)lk z:
llWael na ata-~ ii:«'UPQ'Jnłl wjród byłych acent6w 4łuibJ bupl(ltf..CI\Iiltwa.
• Auetrla popne lrorK.'C.'4)C}ę wl11.er.enła l'o'lllld do ugrupowa· ,
n1a ..-.półpracJ ro!&łonalnel ,.Penta1onale'' - IW~ w iedeński
d.z:iCilni.k .,Ole Pre&~e''. powołuj~ ai~;J na &UM.riKkle IISZ.
Brazylia t Ar1entyna ll'eZ)'(nOWaly :r. produkcji wla6nej bro-ni atomo~J 1 dokonywania prób nukl~rn)'d'l - nawet w celach
atlant.ydd(!IO w

e

e

pokojoWJc:łi.

e

Kanc-len Hclm11t Kohl poMapowll pnclcllll'l.llć n ieodpłatnie
Radz.lcckiłlmu rezerwy lJWnCHk:lcw.•o BcriK\a Z.'ldlOO-

ZwlązJ.mwl

nieso utwor.z:one W oArc.:le .,t.lmnej W;)jnJ... WariOU
lltra\egk:U'Iych ocenia zlę n11 300 mmon6w dolar6w.

moc, z odsle<:UI c6rce połple.
uyla tct rna.tka, .Eltblet.a P.
lecz na niewiele s.h: to ulało, ady·t rozJuszony męt:c.z:yz..
na poturbowal r6...,.~e:l Ich.
Dopiero d:dtekJ
interwencji
Sl(s:ad6W, wywabionych
łl<l·

sąsiedzka

18-l et nl~ ~dynac :r..

co~ podnrz 9,•yb\egł

w:l4}4 1ie

BOCUSLAW

1

koncert

nedzłtjll. Swabodli -tNwN}4 -J,..
Z!Dłolul eo kił J•łpok•Juht łryfu~. Poje.

D.mokJ'IIc)d "'V2'1t'41l.t
{u / ow.lłk

cji llkOIWIII'IiCZIIC) Ile 11ft U:Jibl~r•. Witnikt Ofl4 Z JłO~rlt.Uikł
wieloletnie} poliillki QOipod.ore:•J. "'ll"ikdw mledzVMrodoWJI'Ch
ora.z d~tJIZ}i poiUvczno-gorpod•n::i/Ch oałfllnk"" W ł • llfle·
Cif. RefotWUJionll m•JII MIJ)II/W IJI/ko U Ie Otl&tllit. N...,.114
dt ia!.at l vlko w .ł4llauJ •w-tu.c}l. Ekmaom.llu! jul wlfe: - i·

NlemctlhN }elf. dtntokroe}a lam, Qdilt! lu.dzlom bu.n:JII
br.::wc11och, Q'ospod.łnłcll kvlt}4i a poAthuo lł4hlt.

-o-

,

W ,.WNNfomok'-tll" corl.tl~•llłe obra;Jrl • fvcS. ... '-~.
W b. NlłD 1tr•J~ tol•J•nJI. W B11igc rół łlr•Jic ~ul"'haw. w
ł ZSRR rozpM IOfJ)Od•rJr' ł
Jlll li41 ł.łH,
N•-t ..
ll'e"'uc• ł "' Cz«horlo~eec:JI ~ fłQrJej. V ua: - U:ld11
t.t:kt.zl. Dła.c:z41o pnCrnS.IIłll polk~~CtU ' tD:Jr.-1 ~~ • krAtJłC,ln~h rod.rc Wie IOlda'- rktdkł7

. Rił mlllllii

Na

Podchorqtowie te w s eyst.
kich nkól oficerskich PolsJr..i
t prz.ecbtawlclt:le spolecuń.
.twa Warki ucz.estn.lczyll we
wczorajszych obchodach 160
rocmicy powstania l!.topadowelo l Dnia Podchorqteco w
Warce. Tradycyjnie jut uroceysty capstny1t
odbył się
pn~d ra\usa.em, a
nast4;pnle
WUYKJ pnemastl!rowatł uli.
caml War.\\, by z.lotyt kwi.alJ przed labllc:~ domu. w k.t6 •
r ym mlesz.kal Piotr WJaoc k l t
na .ieło t:"oble na miejscowym cmenla.nu,
tbk)

t.ów.

Dlaczego tak jest?

powaillirJuvm .z:aQr~eonl•m d/11 deomoltraiiiUIIJith
prul'lłit"
'll itJ reformałt)rtll M jcz(kk} i41'"14 •woJ• Ur/Mtf,

W rocznicę
powstania
listopadowego

~ll~c~:i~Y :Oi:~~J.:t k~o-

Dz i ś

IAdl WalęA zabierając &IM lęu oUdllł to jako kontrreM nadzwyczajnym posledze:- wolucję. Stwlerd.zlł w zwi4&niu Kttmilji KnjoweJ NSZZ tu 2: tpn międiJ innymi,
,.S.., poda:U k.t6rq:o dokona- • te jełU teru
lily
od·
no rOwnlet ooenJ IJluacjf
nowJ pn.ecmJą, wybo!')' do
społeczno-poHt.ycznej w PolaStanitiwa Tyml6tldego l Jec:e po I lunJe WJbor6w prefO popleczników, to pn:u p6l.
aydeoctich, powiodzial m.in.:
idtu maie l Pollka oraz p-eSprawy q naprawdę baraydent wytnyma.. a polem
dso powat.ne. lartem pnera,.będzie coł
podobneco d o
iony t:rm, )llłl: daleee społewojny domoweJ". Kontrk.aocuństwo jett niemdowalone
d )•dat - ufaniem WałęST z; tego "Wszystkleeo, «~" tlę w
nie ma wleJkich pieniędzy,
Polsce dUeje. Jak ba.rdz.o
nie ma ładnej kadry i nie
sprawdUło aię exęato
CJIO•
jest w tta n le nll.wiąaat polwane pr~r.eze mnie zdanie: nie
akich problel'fi6W. Nam ehoei być pre~dcntcm, będę podkreślił ldlie bardzO
muslot by~ prezydentC!m.
d~;iko, ebot Sil naa mUlo~.
Dokonując oceny tego, co
aię slało w wyborach, L. Wa(PAP)

PKLD W$kozol no 3 pn.esłonkl:

k=~~~rne.swo:;ie o~i~ ~~ 2~ n~.~t;e:,:b./~: 1:t

notomkuł podejmował tobowiq·
toń. które by wiqzoly ręce
puyułemu pret~~ier owi i jego

Alarm nad

LONDYN. Wojska koelk:JI
er.tyirackiej ataclonu)ące w
Anbli SaudJjskld
UISt.ałJ
ponawlone w stan podwytIZOneJ gotowokl boj<,wej piue bryt.yjJka agencja pra~wa .,Preq Aasocb.tion". 0Cłonono t'lW.
t6łly
alarm
prz.«:iWiotnlcq, t,i. aaledwle o
jeden szczebel nitej ad au.mi pełnej 1oto~·okl bojowej
do nat.ycbmlastowycb d'liała1~
zbro}nyeb Powodem te1o posunięcia ~st obawa, li ucbwalenie pne:r Radę Be.z:pleczeflnwa ONZ rezolucji z.nwala~j ru1 uQde tUJ mllltar• nej prZ~.•ciwko Irakowi małe

grudnia" -

Wałęsa

pomoc

lasem udało się napaalnika
obezwladnlt. Kiedy pollc)nn·
el zawlndom.!enl o zdarzeniu
przybyli na miejsce, u}tt.ell
~prawcę ... pn:ywląume&o
do
barierki. 22-lelnl Plotr K. z.o.
stal odwiez!My do Jz.by Wyt.rz.eźwień. Co było powodem
napnścl, wyjaśni dochadz.cn ie.
Cdak)
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l

bronią
:e

bm.

ok.

zapaoiÓW

w ręku

codz.iny 16.40
sklepu spotyw.
ezo-monopolowego, mle"SU'UI.·
eego się przy ul Pańslr.iej w
kieleckie) d zltlnley B!aklgon,
Uczyła wlałnie dzienny utarg,
kled7 do Y."'ętr.z:a
weszło
dwóch męic2.J'Z.t1
w wieku
18-20 Jat. Na twarze mieli
na 'lunlęte k omini.llrkl. Sterrory:.owall
kob:etę p~toletem,
zai.1dali wydania pieniędzy.
Ek&ped:en tka odm6wlln. w6w.
czas r.a w!O JY prt.eci~gnęli j(l
na zaplecze. Jeden z nnpastnU!:6w pUnowa.1 jej, a drugi.
pru.nuk lwal ~zuflady. Zrabowalt ck 3.5 mln złotych. po
cz.ym ulotnili się..(dalr)
sprzeda~·cz.ynl

STRON'A 1

BUMX&'~-------------------~=---------u_A__o_A__z_Y_w______~-.--------------

-------Moja najciekawsza sprawa

----------------------------------~
GRZEGORZ KOZERA

Szpieg w wodzie

* * *

Opowiada mec. ANDRZE1 MICHALCZUK

Q dy
:W~rf:."!
~c:r~ ~=
pncow:alem jako pł'G

k\lrator. Była to naj?.abawniejua sprawa s jakĄ spotkałem
ail; w mojej praktyce prawni..

dy Jaruzelaldeco, stran.nk sM::
zdenerwowaiL PocadaU mh::dr.y s~ l doszli do wnloalcu,
że to nie jest taden pracownik ambasady, tylko szple&.

czcJ.
Drlalo

1lę

to kilka lat temu.

Pracownik ambasady ezecho-lłowackiej s toną l dz.Jećrnl
'pnyJechOł
na
kUkudniowy
wypoczynek na Kll':\t"CC'Zyznę.
Pn:y)aciel z Klclc ulokował go
W bolelu ,,Ama..onka'' w Borkowic, wynajmując pok6J na
awoje nazwisko. W owym cz.aliC Polak placU bow1em za
hotel Ulacznle tanlej nit eu·dzod cmlec.
Oyplv..nata był
upalonym wedkan:cm. Około
1ocb. 22, kiedy rod:Una poło
iyla Jię 1pać, wzh'l sprr.ot
wl:(lkartkl, p6ł Utra wódki l
posUdł
się obok

kant l

nad ulew. Undowil
dwóch polskich wednawiąul

pogaw~;dkę.

- Dior11 ryby?
- Biorą, ale bk Jakoś nH:
bardzo-· To mote bylmy się napili czeskiej w6de('t.ki?
Polacy nie odmówili. WypUI
po szklance i sknywl.ll lit:
- To nie lllkohol, to woda.
Mamy co' mocnle)sZł'Jo.
Pobka wódka była rze.cz.ywiAcle mocnlejua l rozwlą u
la Cze<:hoalowakowl język. A te iwl.atla po drua:lej stronie to waau jednostka woJskowa? - UC%41 wypytywat.
Polak6w co' tknęło, al~ jesz·
eze nie u.re-agowall. Dopiero
jak dyplomata :m""'l nane·
kat na biedę w Poltce l fUJ-

(dokończenie
S"(ońc1~ cłwocbld.S o

Itęee

neli.• -

do g6ryl - wttalIdzl.emy na mllicjfjl

C:t:eehoslowak wystrasz.yl się
nle na tarty. Wokoło noc elucha, a tu dwaj podpici męt
c:eytnl mają wobec niego wyrainic Ue zamiary. Nie widząc lnneco wyjłcla,
tkocz.yl
do wody l z.acząl k:rzyczft:: Ludzie, pom6tde! Cb~ mnla
u bit!
A ci na brua:u wrz.es~:
- Szpieg uciekł nam do wody! Ludzie pom6tcie t.łapet
uplegal
Jeden z męiczym
upalił
reflekfory swoiej "dacii" l
skierowal na stoj;t~ego w wodUe C~hoslowaka. On W
kn.yual: - Ja nie jestem
tadnym szpiegiem! I na dow6s:l, te jest to prawda, uC%41 łplewat: ,.Jcnete Polska
nie qinęła_"

- Dobrze, dobrze, my wiemy swoje - Wlłyiuał z. bn.eIU. A potem kt6ryi z wędka
ny poszedł do s tr6ta, 1Cb7
z.adzwonlt na milicję.

w

tym c:l.Uie Czechosiowak
się z wody. Mokry
do hotelu.
jut: głęboka noc.

swoJe naxwltko. Kobie-

sprawduła Ji.J.tę hot~Jowreh

-

Jak aię pan naeywaf spytała portierka. Dyplomata

ze strony 1)
chcieć

- -;,.;:,, j~~t~t~ ,;::,s:u:j~o m!f:!

~~e d;:'~J~j :~e R::J!nro~'!:;

od poili - powton:o. Moie chce nos obu usunqć z Ie·
go mlenkol\ioł Nie wierfl. Pisze
no mnie donosy do policji, prokurotury." Wzywo połic)ontów,
ło niby pn:ygoiOW\Ife:m)' norltoty·
Id. Plje ł wywółuje awantury.
Kilko dni temu nucił się no mnie
t nożem.
Pytom o kontakty 1 1n0lkq.

1 leSJO domu
Morio. - To jut dlutej nie może
Słuchom, łe owontury l olko·
trwać. Wymogę od nie], oby coł
hol gołeiły tuto] od dawno. Ze
uobilo 1 Kamilem.
Jo je5tom
· ojciec pil 1 do pieto zmunol
dorosły. ĄJe tliech rotuje Kom!·
motkę. - Wrencle popodlo w
lo.
nol6g - mówi Morio. - Wtedy
- To Morio l KomU potn:ebu]q
w domu rozpętało się piekło. To
raczej
pomocy redokcjl, nłe
ojciec spro...,u, te pozbowlono ojciec - mówlq koledzy Mamatkę pro"' rodzldelskich. Urio.
Waldek
l
dzlewc:z.,..
ciekła stqd. Lec.zylo sio. Mieszko
no,
któro
włośnie wpod.
teraz w Radomiu...
Ja mioteon lo po gitarę. - Niech ponl t1le
WÓWQ'OS trzynoścle lot.
KoJI'tll
m)'śłl. łe to tylko więi pokolenia·
był molutkl...
wo lr::ołe no m byt po stronie Mo·
Sięgnqł po norkotyl·l. Nie zo.
rio - twierdzi dtiewayno. - •
pneczo. Pote.m pn:yuło posmo
Znomy się clowno l wkbimy, jok
cierpleł. l bólu StPitał. Uciec.z.·
Jest naprawdę.
Id l domu, Pogotowle oplelr::ul\·
Wnyscy są pnygnębieni
l
ae. Wreszcl• - próbo uclenkl
smutrol. No bo jolr:: włośc:Jwie reod tycio l tygodnie no reonlmo·
dokcfo miolob)' pomóc •.. l
ej!.
- Komll powtonoł plerwnq
Jest po zawodówce Moi• noklasę
mówiq nouayc.iełki.
prowioć radio, tełewbory... Ale • Znojq sytuację rodzin)' W - Nie
gd.rie w Lipsku lno)dtia proą w dowal sobie rody t plsonie"' l
tym zowodziłlł Więc no rot•e
etyloniem Terol Jest w klasie
bien:e aosilek dla beuoboh'l)'eh
drugie!. ale to dtiecko tonłed·
Ojdecł Teł Je st no lOSillr::u.
bona. Mo duto uwag, prouę:
Nie pracuje. Mo nowq kobieto.
brok 1euytu, brok długopisu .••
Z tq lr::obletq mo d1•ecko. Więk·
Jest nadpobudliwy.
Pnychodll
uoU: nosu spędto u niej. w ho.
do nkoly no wiele §10cbin pn:ed
telu. Oaiec•o jest w ł!obkU. W
lekcjami. Nie mo. po prostu, co
drod1.• nostepn•··· Komilem o/· t JObą zrobiŁ. Cr:tsto Jest ob·
ciec w ogóle 1lq n' e zo1muje
norpony. brudn.,.. Czyta welot
- Nie wiem, CZ-Ji~O mdgl• bordto slctbo. - Bordra trudno

tym czym ja nigdy w tyciu nie
rwącym

kamicniem zo.nurzonyrd w

- Tu taki nie mieszka. U
ciekaj 1tąd pijaku - powiedtiała l zatrz.asnęla mu drzwi
przed nO&em.
Czechosiowak
nie dał Jednak u wycraną.
UprosO ją, teby obudz.tła jelO tonę, która wrHttle potwlerd~ila prawdUwołt
jeco
s16w.

płomieniem świecy

z.ostan~:

glosie rzeki

gaśnic wtdząc

kt6ra

oddech

i umiera ostatnia zaraz po mnie

Nazajutn C:teeh01towak pona milleję Złotył do-nłesienle, te zostAł pobity l
1kradzlono mu sprzęt w(dkarskl. Z ustaleniem tobolm~::l
męt.ceyz.n. kt6ny tej nocy p;U
z nim alkohol, nie było trud·
nołcl Obaj prznnall 1!ę
do
wnystldeco. t do potWboiV&·
nla dyplomaty, l do pt)sz.ar.
panla na nim ubrania Ale powlediiell - t.toi:łlli ·~ w l·
mię pa trlotJ'ez.neco obowiazku,
jechał

l kocham

cię

ciemność

gdy

dlatego
już

że

j'k

śnieg

1agodzisz

nadejdzie dzier\ co

się

nic

spełnia

Ty odchodzisz. i nie wiem bo

skąd mog ę wiedzieć

Jesteś

cię

kiedy nie

jesteś

i r.a to

kochnm

ponlewat byll przekonani, te
maj" do czynlenta z
dz.twym npleciem.

praw-

Sprawa nabrała wagi, kiedy dyplomata zjawil się r..a
pne5luc.hanlu z sekrct.anem
ambaaady. Jednak w 111dzle.
kiedy uezęll zeznawać sprawcy awantury, ze wuystkłch
opadła powaga. Smlat 1ię nawet sęd%1a l sam poszkodow•·
ny. Sfld warunkowo umon.yl
pos tępowanie.

Notowala

zmarznięty dołarl

Była

Jeste.ł

&oki:

wydostał

l

lot. ole o tarł s:tt Jvi w łyoc::iu o wnystko.
Toli:e o łmlerł. Cudem tylko od·
rotowono 90 po pr6bte somo·
b6fstwo. l dzii pewnie uobilby
lo 110mo, gdyby nie miodny broi.
Komłl.
Komil mo osie"' lot l
ktoł musi się o niego trouayć..
Mogę sobte obejneć mlcnko·
nie. Umeblowane, czyste.
nło

podał

ta

LIDIA
ZA IV ISTOWSKA
sprowo rodzinno - m6wł ponl
pedogog.
- Cole 1ło tłt-... i w ojcu tw i• rdzq łqsiodkl.
- Morio z
peWflokiq nie tlęgo/by po not·
kotyłti, gdyb'f nie on. Tak znlu·
cryćtękobletę. Tok 1ninct.,t ...,.
dtlnę. Serce •'ę bo}e, gd)' 1:ę po tny no Kamilo. Zobied1ony. ble·
dtiutki, tweter powyclqgony. Ojciec do nkoły nie pay~Li
- m6włq novaydelkl.
- Ale
lfldmy sygnały, fe biJa l mollre·
tuje svn6w.

mlesrkonie. wlosne me·
citieci. W RodOI'niu
JedneJ poili
"zo opiekę".
To pon1 rmo rło
Mo więc 1 takim trudem wywal·
czon)' pollój. Oriolo w klubie M
"KrokutN. - Wiem, te w Upsku
dzieie się tragedio - mówł. ~it.nic nie mogę no to porp·
Wło,ne

błe, własne

tomeldowoło się u

Cry W)'Stfłpowoło o pr:t)"'ll'r6eenole praw rodticieblllic:M Nie. Nłe
InO IZOI'IS.
b)' "'J'9foł ! byłym
mężem. Otl zrobi wszystko, oby

W kamiennym
·~ kręgu

Odnu~uję

w Radomiu Elibie·
tę W. Procuje w upltołu
)oko
fryzjerko Terot }est no urlopie
o•olicznokioW)'m - wyula to
mąt
'
- To olkaholik - mówi o b,·
l)'m ntęłu. - Znluayl mi cołe
tyci•. Moje, naszych dzled-.
Pil od początku. Chciał, łeby
piło t nim.
Więc piło.
Choć
pnedtem nJe wiedzloło, co to
olkohol. Mo pnedeł wodtt ser·
co. Ni• ukrywa, ła p,.dko po·
podło w nológ. Tylko no ~ czelr::ol. Pill razem, o on wzywol mi·
Jl'tję. Zeb)' zobaczyli, joko z nłej
matko. Tok. sqd odebroi Jej
pmwo rodzlclebkle, lei to ]ego)
pflyCz)'nq. Mo przecieł .,. l lp5iU
tylu tno}omych ••• P<teiyło gehen.
nę. Rorw6d. lecrenie w upltolu
lostow!lo w lipsku Wli~tko.

jq dolej niuayć. Wysylo olimen.
ty Kamilowi. Byly ll'lqł owonturu·
je się, fe zo molo. A ono wie,
1~. ::!:":dt~:dq nie no Komi·

':

Kilko dni temu
nec.I)'Wiłcie
u nieJ Morio. Ni•. Nowet ni•
zdqiyło
mu
powłeddeć..
ie
wyulo
zo
mqt.
Prryj•·
bordra
trotpoc!ony.
chol
Mamo,
roluj
Kamilo, prolit. Jut wctełnie-J pneciet p• soł :
mamo. przyjedi, bo jo ojca la·
biię .. Terot opowiodoł, te ojciec
n:ucił się no niego z notem. Wuystko rozumiem, oowiedzloła
- ole co jo, synku, mog4 uobićł
Prosił. b)' Wliqć molego Koml·
lo do sieble ... Al• gdtie l Razem
z nowym metem mo]q pneciet
tyJI,;o ten }eden polr::ól po rmor·
lej. Ą e n teł mo swoich dwoje
był
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driec:l. Gdyby nowet wzięło KQ.
milo, on musiałby wliqt teł swo-

ie·- l coł W tym Jednym poh·
jul W awócl!ęł
- On mnie
Vlłnczy,

momot - wołał Morio.
Rodomlu sloncf41
- Gdzie ci. synku, zopowiedtl oło. - Wlen.
il-e teraz •osztuJe toio stoncjoł
Procy let nie mo. Co d lołol·
wlęl - Tu. w upllolul Posodę
solowegofl l btt<fzlen chorym

l

Załatw mi w

procę .••

lotwlęl,

-

tyłki podm~łł

Nojł epiej
brłob)', 9dtbJ W.
llfYprowodzll s.ię t tego mleu.lr::onlo. Nło mlolo jodnok czasu o
tym 1 Mariem rormowloć. bo
wło,nle

było

zajęto

swolf}ł

łlu·

bem. Więc chdola tylko dać mu
dwodtiekio tys lqcy no cukierki
d lo Konulko. Nie chelał broć.. No
~ mu wetknęło po cfehu w kieszeń.,
gdy wychodził Wyblego ł włoi:l
wle. tn.osnqwny drzwiami. Na,
ole clestylo ~.. łe mu jednak
wsunęło te plenlqdH:. l W)'Chod!l 1 mlenkonlo, potn:y, a OM
lełq no schodoch.
Col• d""o·
dllek lo tysJ ęą llotychl
W".ęc
wyniJCil Je. Nie oddoi Jej tych
dęlko zoproco.",onych dwuchiestu tysltte'f, o rzucił. Jok lft6głtok
pastqplćł Pn•ciet ktoł lnnyo zobocrylby l mógłby Je sobla IO·
brot.
•
..,
Eltbieto W. mo łzy w oa~
Ono tok ciężko hotuje no te
dwoddełcla tysięcy. Więc dloctOSJO, zomlo tt oddać jej ten
bonlmot, rzucił go. tak po proall.t, no tchodył

BARRAKA KOS

l

MAGAZYN

ł

BTRONA

~oić

2yd6w, lo1óro WJS·
tqpllo o •·.rot •ogornlę
cych pn:u Ni•mców pollodłoicl wn'Mukolydt w Klelcoc:h. główttle pny ulicy fo·
cha 18-20, lub
Manty 7-9.
llyłr teł wn•ołlll spozo kielc, l
lot: • lcdd - 13, C1ęstochOW'f
- 4, Bytot~~io - 4, Wtodowlo
- 6, Krokowa l Gliwic - po 3,
1 Warnowy l Wolbnycho - po
2. po fednym wniosku 1 Rod•·
•io, Katowic, Ko.Ukieh, t..gniq, Piohko-Ho, Sosnowco. Kielec:·
q lycbi. olbo trofioli tom, gd~ie
lotwiej ~o ntiestkonle- Wro-dow, Gliwic., olbo tom. gcble:
•leli to<lliny - lódi, Czf:slo-

kl~J

Brytanii, o .ionq. ~omleu·
kalq w Polsc~. Do zw1otu gryzoko ~ komienlolom6w ,.Sitko-W'Iece" pretendowoł", obok Berka
U1bojtlo jego tit~:ć. Heruol Rozenberg. 29 sierpnlo, Dowid Zylberutajn wydqpil o zwrot 3-pl'l·
trowega domu z oficynq, prr, ullcy Slenkiewic.ro 46, który pn:ed
wojnq nole.iol do ojc;o pe\ento,
Josko. Wiodomość tę poiwlodu.,t śwlodek.. Dowld FQjkuc;hen.
W poidzielniku 1945 roku, do
Kielc: pn:ybyło Gitlo Zylbemtojn,
ktOro wyslqpllo o $WO}q c::u;it
}oko spocnobieruyni. Otrr,mo·
lo jq pod koniec: tegoł "'leslqco
jako wnuczko Josko. lejbuś Gnot

m.,m
n\e.

Połokom

w odminlstrowo•

NietypCIW1l potoci')'ło się historio budynku pn:y Plantach 7,
gdzie mioł miejsce pogrom. Pn~d
wojnq bwdyn~k ' " ooleioł no)·

NUMER

BARBARA GA.JDA

Deb iut

* *

Już pieTWszy gt'Zmot .słychat z oddali.

cu 19
ro u
nek ten zoltol pneko~any do uiytku Komit~towł Wojewódzkiemu l Miejs·
lrlei'Jiu 1:)'(16w w Polsce. Oło tego,
gdy 9 f'I'IOrCO 1946 roku upom·
nlol się o swoją ut,:ić Woli Kuperberg. wnlos~k pn.et Sqd

Już

bly.skawica

oślepia oczy.
Chyba trzeba nało:!:yt okulary.
Tylko pa.mi(tb; o różowych szkłack
IZklance herbaty
i pastylce na melan.cholię

Paras~l

żydowsku

Los po

Ni~kiedy wn•o!kl pokrywoly 1ię,
co p• zedłuiolo formolnoki, o

tym som~m dysponowon<e mo
1 q tkiem. 20 kwieln•o 1945 roJu,"
w mojqtelr opusic:zonr prteJ Jonluelo l Jokubo Goldmor.6w, przy
ulicy Stosdco 12 {2- piętiOW')' dom
frontowy , .dom drewniany parte.
rowy, drwalko. piekomlo) toslo·
lo wprowadzono lojo z Goldbłumów lopo. Ponlt;woi o:ęił
posiadłoSet
no/ei:olo
rOwniei:
pu~d NOjnq de Molki, iony Jonkie!o, w moju 1946 roku o 50
proc n!erucłlomo$ci upomniał się
PIZ)byly l ZSR~ s!o$ln.eniec Mol·
•; - Berek Urbojtel. Trwał rÓW·
ni~"Ż ~r miedzy
Jerzym
No·
wokiem, porostojącym w Wiei-

lonecwą

wyłlqpil

o

Był między
Był ranek..

nami

Kantora
wie~ór.

Wiele było w.mioMych
Niewah!.ych

posiadłoić

po bracie

Heruu l }e:go żonie Bojll (pose·
lJO ul. Romualda 13) . Musiał 1ię
zodowołit 50 pn)(:.,
olbowic-m
wuełniej

Sqd Q(o(b.ki 50 proc.
po$esj1 pfiJZfloł brotu Bojll, l·
zerowi !Cieruowi.

Zochowone wnios•i, 1 cołq
pewAOkiq, ni~ wnystkie ocala·
ły. dotyuq posiodloścl no 64 ur.c:oc:h l ploc:och Kielc. NojWię·
c:ej dolyayło ulic: Piotrkowskiej,
Nowego Swiotu, Focho, Sienkla·
wiuo.
iepoko)e w kroju, wiodo·
moki o tojkioch ontyiy·
dowskich w r6inych Ctt;li·
ciach kroju, wreszcie w somyc:h
Kielcach, powodowoly, U nęSC
2yd6w decydowolo się no spne·
doi posesji. lejlor Pom~ranc
blum, od1ied:r.iczywuy 25 proc.
posesji po Ieiella Strosbergowej,
spn:edol nooojq c:ztść 10 oł()(I.OOO
rl i wyjechol l Kielc. ldecrdo·
wol się spnedoć pioc::e w Bid'·
łogonHI Judko Bekermon, spnedoli rO..nici lWOie nieruchomoś
ci: Szmul Ubermon (ul. Facha
V), Morio Joskiel (Bodzentyńsko
104), k~k Boum (Warszawsko 39),
Berek frydmon (50 proc. domu
przy ul Sief'klewlczo 39), Frol·
do iCohon~. Fojwel Korono (75
proc, posesji pny ul. Sienkiewicza 71), Perlo Cymermo n {Piotrkowsko 22}. W pm:oslo/'yc:h pny·
pod•och budrn•i rostoly wydziet:iowione, bqdi zosiowione V'IOjo-

N

Grodzki
j~c h

~Olltoł odóolony. Po tol·
onlyiydowskich bud~nek

opuUanoł,

c.tęść ŻydOw wyje·

chało 1 Kielc, uęić przenio~lo
się no ul. Facho 18-20. Wtedy

prawdopodobnie w pasieidonie
budynku wento maUeństwo SzorpalrOw z Krokowa. Poniewai bu·
dynek w trokcle zojSć ucierp ioł;
wyłomono drzwi,
wybito uyby,
wyiWano futryny włokiciele
postonowili usunqć te u~terki l
budynek wynojqt. lymczosem
włodze postonowiły ~otnet iło

dy po 1ojScioch l to w mlor4; dełinltyWn~.
Poniewoi włosnoit
b}'lo prywatno, postułono się wybiegiem. PolecOłlo sJW:bom budowlo~o,m spi50! protokół, ie budynek uległ un/r.odxeniom pod·
aoł wojny l wymogo generol·
nego ren1onlu. Jednoc.zeSnie no ·
kozono toki 1emont wykonać
międ;cy 20 lbtopodo 19-46 r. o 1
stya:nio 1947 r~ co było prok·
tya:nle niewykonalne. W tokiej
s'(łuac;J!, d~cyzjq wojewody, mjr.
Eugeniusza Wiłlk:za-łwończylr.o 1
27 styeznio 1947 roku, wbrew
foktom l pn.eplsorn prownylp". biJ.
dynek zostol ~obrony Sl:orpokom
l prz~kozany w uiytkowonie Komertdzl~ Głównej Huków
Budowlanych ..Swit"'. Jednoa:ełnie
pneka.zono hufcom odpowiednie
sumy. kt6r~ ~iły 1mienić
coly rorltlod budynku, ramlost
mieszlroń urzqdzono tu piekarnie,
mosomle oraz Inne worutoty rzemidlnia:e. Piętro zamieniono no
solę norod l szkoleń.

Now e gQ) i zabaw~
ludu polskiego
e

Cztern.aJtołel7łi

chło

pWc z Gdo.Uka zoga.n~ął
rodricieh:kle oazczędnolcl ł
tDV<fo.l ..., ciągu
półtora
1n.ifosiąca 300 m.lłiotlów .<:lo·
t.,cll no
wtune ucłedłV,
..., roduzju S Jomochodów
z klerowcq-gof\llem i azale'!Utwo. v 1tOC"1fCh (t) lo•

.Amer11ki Pólnocne/'.

f010'We(I'O

U>Obec J)alllŻCTCI

e

Władze

rocink

j(Jzdę

#O

miejlicie to Ja.

1omienłlv

nftZWę

uJicy Poł.lkiei1Q Czet"wonepo Kreyta, no Gołębiq.

e

OQ'Iotzeftie :t ,.GlOli'U
Wielkopolskiego..:
,.Rze·
JG, wvsoki, PTZV·
.roPt\1. z reprezen.tocvinvm
ptcm pozn4 pon.iq ład71Cl,
oJbo bogatq".

m'idhłilc

e

J.!.

ł

wą

~•c:

pa:tdzlern!to-

rucdx..elą

wybrałem

na s.pacer do najb:lr-

elrtnnclo:!~J

d:ticlnky

pancerną sz.ybą
kadt.ie<-ląt

wart

tysięcy

był

k:D-

• Pobcil kTwiodGWCJI %0·
cz.,na;q mnsowo wvkidtoć
do Berlina, gdzie ze 400
milUitrów krulł otTzymu1q
200 "umrk, czyli J.400 fliS.
.d (w PoUce 64 tvs. zł\.

chtovcv
o.druem róż-

teco metahl.

dolarów,

zdań życiorysu

http://sbc.wbp.kielce.pl

e

Daunti praeownfc;v AficillerdtDil Spraw Wewn{ttznvch %l»lawiU w biur-..e po odejkfu. pot~od 100
kg medali.

JS-łetnł

wvsvłali pod

pn.yglądać sie Iudtiom, których
.,ta~ na woele, nie $pies1.ąeym

Kilka

e

pr%epeł-

1Cl

miotacza

W:tłli

>oddrzcanevo o

.larobić JO milionów, wt~l·
UJ JWt.,chmU!Il u Posłe •
Rerlo.nte 400 tvs.. zł". Wv·
łudzili JO mi1io1\ów.

autobus.

KonłTOICTZV MPK

1(1J)ł. PiukQł co.l\1
7łio"ll po!aieTo.mi

avcll
Jl"ll\OOIAllcll
-.6b,
klubów .IJ)OTIOW]łcll i iftłłilluc;i liltll % we:waniern:
..Chcea: w eiqgu twadnia

Jak do"ofl ,.Politvlco"
w Gdatbku powtoki U11fo
Amervlcolblco-Poolaku. .,Parłi9, które; celem. ftQdrZ(d•11"'
;est
%jednoczenie
Rzecz~1poWeJ
Pobkfd
za Staull)i Zjednoczoavmi

k.alach.

Stup.alcv

Chciałem pn,.ejU
- Nie - usł_yszalem w od·
powiedz!. Urodziłyśmy się w
l powlectdałe.m po poL!ku przepraszam. Widziałem , te Połsce 1 tam mfeszitalyimy
za.!lkoczył(l je to słowo.
Do- pnez. kilkanaście lat. Jesteśmy
muu.t.a
Wy ~ lawy ku~ily
t"U sil! nigdy, ue!ak~wanym
l pieoro po ebwill uśmiechnęły 2yd()o.W.amL Prze.iylyłmy. bo
~w) m plcknem. rel.taurac:)e ·z
pogodnym. Wiedziałem wtedy, •ie l powJedzialy pne<:howaJ
pf06zt:. pnez łnJr lala
btalyml (lb!u..aml na rtoll- ie Je~tem w innym. bardz!ej Wcz.eśniej ~ zapytaly: nas . w domu 9łaxy Polak. maka<b u 'law:O'lych na treptak u normalnym łwiecte, dalekim To pan je6ł Polakiem? Tak, )omy ojca. A potem wyje.
zamau.aly na• obiad, To n~e
była
dz.ielnica dla PohJr.ów
praeuj.:tevch. na uarno na Za·
chodl.ir. To byla d1.lełnica ludu bogatych. .udbanyeh kobiet. brcdatych Zyd6w w bialyeh ka<wla.c:h ~ubych l ped:r.ących _ za.,.,·.;u:
gdaieł przed
MAREK MACIĄGOWSKI
c1eb e
Arabów w najdrotczyc b 'arn;turaeb. olfącycb \e.
niwJC wod~ •m ineralna przy
rertaur;tcyjnych
stol!hlch. oc! pol&kiej SUirzy7ny l za- odpowłechlalem, bo co mia- chaly.łmy, bo w ~16ce nie
mlodyc .. Japońc':z.yków obwie- chodniej har6wkl na boGowie. łem odpowiedrz;iH na to icb było jui dla nas rWe)sca,
~:z.onyc.h ir.a<nCraml
•"'.deo i
Właśnie wtedy we wrzeJniu,
dzłwne pyt.nie. Kim
niby
Stammy łait ch.wUę przed
młodYc.b rwrkoman6w którym w przeJściu
do pasatu, sta- mialbym by~? Zapytałem Je
l tak aw~z.e W"eydlto Jedno. nęły prred jaJt~i
WJ>$ławą
rOwnlet.· ez::t one .są Polkami. wystawą jubil«a i one opo-.
A jednak lub:lem przyehodloić dwie elegarM.'k i~ l Uldbane, To r6wnłet było banalne i wiadaly mi sw6J la. w króttu w ni4Hizieolc. oclądat ttaf- starsze kobiety. Ubrane nie- słupie pytanie, i*ie
udaje kich, prostych słowaeb. ·wydro.l;cze "''IY"'!tawY jubilerUle. 'ZIWyltle atadtnooie, na r."kach Jię. ot talt, by ~ pooMeoddet gSądało, t.e jalr.by Jata ~aly,
.t· łdoł po podltu upyta je
ad.Ue mafy p~rklonek
za mia ły cr\l:be bransołet.y s ł6l- do ~ajomyclt.

S

~J

.słów

URBAŃSKI

KRZYSZTOF

. _ , Występowana r6wniei
'PQZO kroju. Perło Dwojro Hole:·
11100 znalodo się w Szwecji
l
*!;d wysttpowolo o zwrot po
mdtitodt (Pikusie i Mirłi) plo·
cu i domu PIT'f ulicy leśnej 14,
Cho~lneł
Klojmon ~omleszkołf
w Angln. wy~lqpil o bud-,nkl 1.1
łbqu ulicy Bondurskiego., Weso·
łej, Curortckó.... OłOZ 50
p1oc.
plo(U pll~ uhcy Sienktll!'lrt'lua 74.
Spiro • Mojźeu Zelmonowi~. ~o·
•i~nkoh "fi Stanoch ljednoczo.
nych I"Arlatoli łlę O 1Wrol :;() ptOC:.
posiodloici pn;y ulicy Stonico
12, Geldblum J6zeł i Oov.id o
2-piętrowy dom 1 ołicynq, pl••om~ pn.y ulicy
Piolllrowskiej
nt S4 aro1 piOC" l mur po fOLbitym domu pny ul. Piotrlowski•j
a występowo/l oi l Boliwii.

Uł32

(oso)

o to, kim

są.

były ki~yś

Zapytałem,

czy

po wojnie w PoJ-

5«. Powi«łz.iały, że nie,

bo

tam nie ma.l<l jui do kogo jechat. Nie ma tam Jeb bliskich, nle rna iu! maJornych,
którzy pomag:llt P~ldta nie
iest jut ~h. }ed Połak6w. Dla
nkh to t yJko miejsce urocbe.
ni'a i cierpień. A )l:io e:hee
wracat do

~rutnyc:b

WlJP9'f'B-

nleń?

:Rm.mow"a
trwa la
Jraka
ehwil. Powiedlialem - do widtenia, one rówmet odpowied'l.ialy po polsku. Gdy odsledlem. prZ06zly na angiekkŁ Nie
zchiwil mnie ith los. Podobn)'clt historU Unzalem wlele.
Nie zdziwlla mnie su:zerośt, 1
jakq w kilku zdan-fach przyz.n:~ly się nieznajomemu
do
swych kon.e;nJ.
Za.stanawiaJo mnie
tylko
jedno. Jaklłn eutk:m. po tylu
Iabch te kobiety tak dobn.e
m6wlly po palslal'1

NUMER 1831

MAGAZYN

....._ _

"ęzyk
J ANUSZ WROBLEWSKI
Polaev, CZ~IfO olbrżamll' liclne o ni~
chhdłtWO
kZII'kOWC,
o popelliłanie błęd6~ w mowi~, o brak :dołnoJci do 1ę 
zuk6w Obcii'Ch ł ich 1lcbq znojomoił. Dlac:e(JO tak rzadko
ł tak łr\G i o 1e"'ournJe mówi""11' i pi.aZm\11' O J)fZJłCZJIROCh
wcszvch niepowodzd k.zll'kowt1Ch1
Winą za Jt<uzą ni!kq
aprawJtoJ(! k.:vkowq oborc.:om
r6W'IIiet ukotną g ramc tvk~.
Uc.z ll' •ł~ na• kzvk e~ przv ponwcv poj~, k tór e male k to
r o.::umlt>, • Nie mo.tna. oJ)On.oWdł tcfC'dzV o ięzvku (poł 
lltim l obcvm} w zGkretie M
PrZVkłall wvmowv, gdy
•ic

My

flit-

Kcia

Z1ł4
potbtowowego
JĘZVK.

po-

Olcrdl-ie .J~zvlc.. U1JIIIł
puje w dwóda tVPGelł lłow
nktwo:: w llowrłictwił: potocz"VI"l ' w .alownkhoie lpecjcrl"""'· zwo:lłvm Urmfnołoołą
naukową. w 1lownlctwfe potocZJł~ ma
kUka .moc:ri
(np, organ a natomicznv w u atoch, łf::vk u buto, lęzwk ognio, Mz vk u U!OD! łtpJ,
W
tl'1'TYiiMlooif ttaulcowd kzwk~
znowcu j nolomiolf, .:godlłk
z
to~~magoniem
ltawi41łlf1"
termi'lom, ;en jedn.onu~czne.
Colr Idopot "' t vm, :C to
jt!g o
;edno
MultotN

moczenie
1\U
$ełł
formul~noan«
w pollad jedlWj
januj de/inicjL Wnustlc.le Jego :UUU.'Zntla, ftit'tl!'rmi'llOłogicz
ftl!' ł terminologiczne, mvtq aię
IIJ.d.:iom..
WcJiug najprolfud ddillicjf l'laukotwJ k:'wklem jert
:tbfór
diwięk6w oraz reguł
alu.!qC"'I do poro:umleWGn.Ut
al~. Ka.!dll z
1\U PG1DI1łfe-n.
tatem wiedzie'!!', że fldJI u.c:zv
.alę jęzll'ko,
c:vli opanowuj!!'
ntukę wvmowv, odmta"ll wvrozóto, budowv zdoi\ ::e
wtedv tawue mo do czynienia ::e zbiorem dfwf~lc6to. ora.z
ngul •lufącvch do J)OI'ozumfeWCI!1fa•ię.

Przckorutimll 1ię, C.Z: JI Szanowili
Czll'tcln.lcu
wU!dzą,
c:vm lelt kZ'Jik. Sp'l'ouJddaJT.owl P'I'Oizt podda(!
odpowiedzi •• Pvtolllie: r it" pro•twch diwi~k61.o jęzvlca (glolek., f z jerkich 1kladejq H(

talo się : 2G list &pad' nawet abst.yoenc:i mieli kaea. Pierwsz. łW'II wyborów prezydenckich .uskoniemal wst:ys tkich: dlaczego st ało się takj
J•k się staJo? - z.a_stanal"•iali się w poniedziałek. na·

nie

zajutn po wyborach 1 d:Eie.nnikarze i kieleccy parla me ntanyiei s Obywafelskie&o Klubu Parlamentarnego. Dlapytali nytelbiey w ttle[onacb do redak cji.

lcadt.anla", to necz p~erwsz.a.
Druca - Wojcie"ch Jiirutoehki
po prostu konserwowal stary
ukłAd, który
byl jut nie do

S

czyła

cseco! -

MOWILI : oto poollol'tórzyl.a się
t yluacja tprzed 4 czerwca
z.eszlego rOku. Wtedy lud'l.HI
&IMowaH prwciwko komunie,
teras z.aprtote~townll, ponle-wat nadal.r.oslaty 1tar e ~ruk t ury, tyle te powchoddU w
nie nowi l udł.!e, powląz.oni nowyml \Atłłklaml, 'obcląienl n~
wym rodałetn
We.i.uoki.
Z.uowu .. sami awo.J",
OSKAKZALI :
personalne
ambicje unarnowal y a ll(.ocy.
t.el ..Sol.!duno6cl", która po.

:t. był~~ parii4, k t4ra ode!<da w

niesławie,
al«:epł.ac~.

u:lobyl

społec:ut~

A przeclet prawie
18 proc. gl066w, ktOre Jodobył
Wlocb.imlen Clmon.ewla., kł
sporo. To JeM k'mat do głc:bvkiej re.flelc•ji. Nasl QPn.f, to
reakcja po5taci liczĄcych tlę
w tyciu palitycz.nym, które
nie o:1-tczęd Ułly Walę11y - jak
1h:: ma-jd~ teru, wobec własnej pora&lr.!. Co d o jednego n..,
mam wątpHwoki: ł.e wyara
Lech Wałęsa.

był

te WoJete-eh J arur.eliik!
dobrym pt"e&~®nt.em" bopn.e~r.kadzal, wobec
lego

3~~~~e ;It~~Y:~~~~
utrąmaoia.

e P - 1 TAD EUSZ KOWA LCZY K: - Wo}eleclt Jaru:r.ełl.kl st.wanat parawan, z.a
któr.rm dt.la ly się - Qłiędnle
mówiliC bal rdw niedobre
rzen.y. Jako pre1.fdlum ..Solidarno'l!:" RolnUc:6w Jndywldu alnyeh sygnalizowaliśmy jut
w lutym, te bomba alłtoltolow a, lclóra Wlnla w powictnu
WJ'but:hn\e w pewnym momencle.
W1kazywaliśmy
na
kldrJ odpow!cdzla.loych
u

Gorz k.~
l

~fe~e~~~u~~e~ 1:r:~~~~~j
~
PocruU się

za~:ocr.all

szeregowi syo\P(Ity.
eT l c-z.lonkow!e.
alepotnebnl. odl.l'ące.nl.
PKZYPOMINALr:

~.

Jed;Me -

~~~~}:~~ poniedziałek
W 1c.'C -

DLACZBGO!'

•

•
Scnater J ERzy !Q'fi·
Rząd nie dost.negl
dwóch U!l:ld nicz.ych problemów.
J u.t w kwle-b:J!u m6wllem Tól ·
deu~towf Mazowieckiemu,
ie
i.le się dz.ie}e w rolnk:twie i
n\łi.So8
mediach, Usłyszalem
wtedy od rqin.Li"tca Kucl.,)~\
skie&o. że rot.nit:y Ja.kM )eH..
cr.e wylrQ·mnją, a dzlenni k ars,y nie Lne ba drażnlt, bo ~
obrailt. SłcM!&ólnie c! t. le l~w ltJI.
Tadeui'C Maz.owl~kl
s lyu.a l to l nie utreogowal. A
p61.nJej Jtalo się: ROAD u.:tM~I,
Ze stworzy nowy ~lad.
ioe
wysad&~ Wa l ę.!-ę 1 alodia.
Ja
nie twler~. ż.e Lech W ałęsa
nie pope_łnil t.adneao
bł('du,
jednak ROAD nie pnewidt.la.ł,
ie Ofl jelt n;e do Ułunlęcia J.
POI~lej u:cny pohtycwej. Do.
p !ero w dniu wyborów preyn..
ło otne.ćwienfe, Ooolownie kubeł Un-.eJ wody na tłlYoiV(:.
PtE~ : -

...
·

• Po.eł
BRAU N : -

J ULIUSZ

JAX

Pr1,J'jrey,)m,. się
licl.bom. Po pedlicz.eolu AloWw okaUłiO ~i~; ż.e mkno bardm aktywneJ kampanil, pn,_v
blisko 46-proc. abf.encjl,- Lech
Walę,.a uzy.~kal niespełna
113
wnystklch glo'<ÓW, To nie
je~l br:.wurowe :r.wycle:<two.
•

P o!IC!I

EDWA RD

R 'ZE-

P KI\: - W tym wyborczym
rfel.z.atu na uwact: Ul~luguje

fenomen Cimouewicu.

Mył

leliśmy, te trzeba bQ<IUe
50
ktt. ieby ulawiek :r;wiqmny

e Senaior JEKZT 8T~
PLES: - Wysokf; poz.ycja Tymiń.sklego l.akfe je.,t mamlenna.
Oz.naua.,
t-e społe.
ue6.stwo
szukało
koC<IŚ
trzedeco w
•porze m~
dz.y Walę~ą i MaZQw!ecklm.
A niebe~op:eczel\stwo widu: w
tym, że przyz.wyczajony do
dyscypliny partyjneJ elt>ktorr.at
Cimonewkza pójdzie w ·drugiej turze gl'l_aować na Tymil\skiego. Dylaby l.o $WtŃilta
zetruota komunizmu.
e

P osel
MICHA.t . C HAt.OSSKI: - Nie mówiliśmy
jes.:.rz.e o tym, jak prowad:wna b,J'I.a ta kampania. Tadeuq
Ma:aow:eck:f deklarował to, co
rzeczywiścle robi l to, eo hl:·
d!Je robi!. czyli nie lkładał
obiemic bez. pokryda. w jego
prograrn;e nie. było ani słowa
gry uy !a~zu. Lnnl gi~IU
P'OP'..Iłizm, a Tymiilfk!
wręcz.
opow:.adal blijkl. I -zwróćmy
uwagę im wlęeej było obietnic. tym wh:cej cloWw.
Nie u~t:n wqt.p:.:wości,
i.e
frustracja Pilla:ków je~t olbr-ym!.a. marz.en:a o Eldorado
z.rowmlale, ale nie roz.wlqi.e
tyci\ nap_t~ć wyic!g d o Belwederu. l - przypominam, nie
T adeu.s.z. Mazowiecki go !..1CUII.

e

-

Senak r JERZY ST~ PI ES:
~tykn.n1 sit: ct.c:'J.o

bez.prawle

te.llle l Inne uchy.
bieoi.1. BeJ. Ku*u. No l momy ,.nnap.ęca te". SnnaliZI)-

t.e

waliśmy,
rolnky uw.aiaj:j
sl~ :r.a
najbo.cd:r..lej pokrlo)'W·
d wnlł grupę spolecllllł w ko·
munbmie l nalett lm s ię ja-

kie' - ch~by moralne- dowart.ok:Ownnle.
Nie doc?oekallłmy s.lę. Wietki.m bt~ern
Tadeuua Mazowieckiego było
to. ie na oczach s.połec~listwa
nisl'.Cr.ylo się akta S D l iafOł'
rlliiCjl woj~kowej. Pneciei nie
cltodJ.!Io o lo, że by ogłos l t te
dokumenty, ale uk*o\l.>aĆ w
archiwach. I )eSU.'z.e }e:OOo; Jako lu<lz..e ..Solldamo6cl,. identylik~aiiJmJ się cały r<*
z.
nądW\ Mazow !~klego.
Bron!llśmy premier•. cza~em nawet wbrew sobie. W ~mian u.
czytlimy na to. ie nas wysłu.
cha. Ułreacuje_ na nane "YI·
n.ai,J'. J~11Mr; one trafiały w
pr6i.nlę. l~rem•n był niepru.
nlkalny.
Roln icy
mów!U
wprost; teu rząd jest IU.llychłoc?*!.

e

Sł!ftłlto r

JERZY

ST~-

1'1SIQ': - Pra~ tel nie um;alii sl~; u1ale.tć w nowej "iYtuocj!. Jc..ł nija-ka. he:c wyra·
tu. D.>prawdy - trudno walei.ć zno.uące rótu!ce m.lędl.J'
po..-.:u:Rg6\nymi tytul:unl. Totfot k11rnponla prz.edwyb<lł'cr.a
tei; była nijaka.

~~~~Ą B.~~,:~~~ :~r:~~c~ .--'!!--~---""
0

SE:T1 J eltem pewłn, te UHCk·

ucńł Pal\l!wo udlieli zlel od·
ł

potcfedzf

braku

dowłe.Ute

elem.elttaruJ 1DWzv o Xzvku. Abv poprawnie odpoU'łe
d;;ftoł
no zodan.e Ptltame,
trzeba sobie done wvrozu U'Jł·
mótoit głofM, wura!lł~ 1
za•tcn:otoftsię n4dich br.:ntit'niem. W~nik tel rt>flc1ujl ul·
nie11. but nal!ępu~<'lł:

u.uroz

o JJQI1aci Qra/ccz~teJ
Z/jlJ
1kłoda łlę z czter«h d~wię·
k6w: ,.:-o-m-p", wvroz JA ULKO z P'ięe111: ,J.a-p-1;-o
wuroz SZESCSE.T - mo:IIU.'a
jen ;~go dwo}łlka wvmoutc~:
bardziej ltaromta: ,,JZ·e-J-t.
-1-e-~ ora.z mrud
ltorortno,
potoctJl4:
.. u~-J-I·e- t",
W
Jłvku poi'lkun nil!' ma wvrazów ,J-CI-b-1-k-o", ,,Jl•o."·J-t
-a-e-f'. Kto tak mów!, po.
pełnia biędJI, a ;ctelł tak rnówi. to ~1/. Ze 'nie wic,
ez"m w f11orie kil ięzuk.

e

Posd NI CilAL CHALON-

SKI : - W dodatku. prz..y ~z.
lorocznycb. cil.erwco•»yt:h wyborach parlamentarnych mowU!łmy l p iali,
fCOdrlkl ze
stanem laktyCUly m. te pra .a l
telewizja kłamią. S:tdu:. te t"
prr.ekonaoie utrzymuje łię drt
dz.ił. W teJ .;yt1.11C}l ujawn'a·
nie prawdr.iwych. ubolewania
~:odnyclt faktów o Tym lilak m
z.ad:tiatalo nieoczelc.iwan!e na
it'~o konylć.

e

J U L UISZ

F •ael
BRA U N : -

JAN

Nrkt nie odwróci
Patr~c
w
pn.ysa.łoU t!ł d~ . te Leeh Wałęsa powinien dął,Jć llo uwlq:.anla jakiejś ,$Głidarnokio
wer koalicji. Jełl! nie - ludz..'e b(dą oczekiwać rad,•kaJ.
nyeh zmian kadrowych. c~y ) t·
ki. tak z.waneco .. wielrz.cn!u",
z.apawied7Janego w kampanii.
Zmiany ~q , OCIJ"4'Jjc'e, pot...
rzebue, ale w ·a:rankacb rot..b;e~ wydarzeń.

ąd..itu.

e

•

P etRI E DWAitD

RZEP-

KA: - To przykre, ale pre.m:er :r.ebrt~ł • cal" n ie'C:hcł
ponleY.•ai relo r ma
gospod.arCUI. byla ucl.dliwa dla
lc.aidego. To moU.a bylo prr.ew!diti.eC. 18 Jlr'OC. popareJa dJa
Tadeuu.a. Mazow!eck ,eco t••,
w ~trunc!e rzcc:c.y. wotum ni"·
u[noft: l. Ale w parlamencie
nikt :t. nu n.e. je..;t c&l011i:łcm
takic,o, as inncco n~bu.
w..-pierając~co któn~>g.O.: z. kandydatów, P o pnn tu - nadał
mwlm)' .rob!C swłl'~.
s pole.cz.ną,

e Pok l TADEUSZ KOWALCZYK: - Pow:nnlłmy lit.
.raum. Nie pratrun,. n.a podt.liil
..so,tid.amG«i" w Kielcach, bo
nlOtna
powledzieC
je:;.te.Mly tutaj w kon1fortowcj
sytuacJI. Gdz.!c lnd:r.lej dochodd wproEl do nlcn.aw;ścl. da
o~tracyYnu towan.y1klego. A
to. te każda te strcn
chce
m iet ,.jedynie l lu"Ull\ rację"
je~ t spuklz.n111
mlnloclych
4S lal Demolrmcjl nie d0f1taje
!-tę w p~rencle. Tneba li~ }eJ
u<:eyć.

e

Naucz.ymy się.

SeftJ.lor

Pl~ : u:lanlem

JE:KZY

S'"-

to, ie w

tych

Najwde~Jejqe, mo:m

wybo-rach

)est

zo~tal

unecow;m.r

podUał _Solidarnokl'', a
,.5ołidam01łt~ }ako taka.

nie

Miejmv oadłJt'Ję. te tak )61
t"Zf'<:l.Y"'•iście. l te wybory s-r-

lame11tarne będą miały cal.
kle.'T! inny pr:r.eb:eg, nli pret..Ydcnckle. klóre trzeba z.akoilc:r.ył:
z codnośclą l nad:.ieJll l &rudn'>t. Popclntone błędy n!e &.q
powodem do roulrapywiln!a,
r an, wu}emrtf:I(O o•kartan!a
się l niech<:el. MoU!my tyC lepiej i musimy doj~ do teg:o

razem.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Notowala
.JADWIGA
liaROLCZAlt

do Z
JADWIGA

kUCHINKA

no~K~rctelko ję!lko

-

POIM.io.

go w IV LO im. H. Sowiekici
w Kielcodt.

Urodtono .,.,.J
tnok~M Wodniko.
Mąt lo
c~k. biolog, procuje w k;elec·
kioj WSP. Syno..,io - Macieł
(6) l Jakub (7). Jod._.igo ICu·
c hlnko
Jest
ob$01-nl\:a
W.,istel S1koły Pcdagogłcr·
nej w Kielcach. lnleresufe t14t
lłiO lteM l filmem.
Uiubion ..
oktor: Jofl &łglert, rdyłen:r:
Modoj Englort. Andrtel Wat·
do i Jeny Hoffmon. Posjo,.u·
je
kulluf/l łydowską. Qv.l:o c:ryto.
Srctogólnie ee"!
Stełupiro, MroU..a l Singeto
lubi proc.ę 1 mlod,iełq. W
ukole prowodti lr.&tł<:o teo'•o;.
ne, lr.tOte przyaotow lo -,o
tcefMI Mu~kol ..Skrt't'pek 110
dodłu" Ni• mosl brokv !IW'
tury OK'bi•t•J.
Bal się cłt:)
dtić wieooromi po ulico"'"
ICiele. Do domowników toli
ua lokłe psa A110to (wieło·
rosowiec).
iwtn~
lt'on:.q.
k~rq opieltuja łię synowi!',
oror koto pn:vblede..

•i-

JANUSZ

WILCZEWS«I -

~ref

kiełeddego
Odd1inlu
Pol1kiciQ Toworrystwo ,.,.,.
choltonionego. Mo 42 lato.
ZonQ Ewo łe•t bloiOJgiem..p rocu}e w WSP. S't'n lgOł (U),
Jonun t ;-ykntalcenlo jełt
iniyoierem geod~lq. od 6 lot
oo reode te w:g.lędu t\0
1ton ldtowio lnte11nuje lie
rodłestezjq, bloeoergolałoplq,

foiCJRrollq kłrłtonow1kq, wr51bomi l kort 1 tłowiooiem
lmponule "'u
wiedro. Ceni 59Qk01. Boi Jit
chamstwo l gor;twy ~o ";.
orm. lubi p.odróte l spot• o
Rio I lvdiml o podobn'ft'h
do niego ~ointeresowoftioch .
Mo pol'fływny stownelc do otocze"lo. Uwoto. ł.e ool~ly
Mlro1ko~.

łrć

r~odnłe

~

zolOdą

łoift·

łefell doJę,

ta 1 otrry-

mu;.. Odpocr."..o

lłuchotqc

du1kq:

niewtoierttft<aonych : jest to ro(boj Medylocji), medytuiqc, CZ't'toioe ht"·
datyuqtq J'owislc po
ronormolto,.ch L chodtoc po
ogniu, Zo rto!w'ękuo s~
wodę (1 zol•tel uwoio u".&<
Do godnokl dOI"'W~ko la
stoi podni~slooy toUe Du·
ulubJen;,.r
koslaw
etYli
wuystk~ch - pies tosr lr\.ndel
buty.
Monit (dla

roturę

MIWMA l

M A G AZY N

Od A

do Z
EWA NAICONIECZNA lat :J4.. raJwiechiono, srn
Milu1laj - lat 11. Od pot·
dt•emiko kierowlliuko Ilu·
bu Osiedlowego ,.U•tronle"
w Rodomlu. Studiowolo 1'0
u"iweurtec•e Jogiellorhłin~
lny fakultety, ładnego n~e
llońctq::

lilof~i~

ru..,uitsllą

ł:Z

filo!ogi~

froMuskq

lota),

(C lato), filologi~ pubłq (:Z
lohJ}. W $UIO\ie sp~d~fa ,.

Krakowie

kil':onoście

inltr:~sywn,ch

jak

l

lal ~
nietwyklrc:h,

bi~rrlli. Ryła .,w łrodkuM

i~cio

orty•trcrl'lf!ge
ltliJo
mi1uto, noletolo do rolt'ly:l'ł
grup poetrckic't Oebiutowolo
w ,.M,eiięcrniku U!eroc:lrim ..,
p~o~bliko~.:tla 1r10je wleHte •
.,Pocuji", ,.S:udencie", .. ~
garynie Shu!en.c:kim", .,Prttr·
mio'łOch". fyiko tol'l\ikt• nO.
mogło rebfoć. D~iero terol,
w Robłio'euce
literod1:ej
,.IContoktu" ui.oJoł lilii molr
1bi01'trk jej wkors:y pt. ,.P11n·
no mlodo o dłl'óch IWO·
rzoch".
ŻJje
pospfeu~e,
ntrt'WOWO,
W
b;.gu.,
lubi
w~ mo••• i OCłl'llny
(ludnego nie wid!ioło, o ..
potroli łOboo 'fł'I'Ob~otlt), lu·
b• gotowot. (ola nie pioc
ciostqJ i lubi doh• ~ perłum,,
WOJCt::CH SZAfi:,..NSłC I dolotor nauk rn.d, unrch. ordrn.ot.:~r Odduolu
Plucnego
Wo,ewódrki~o S1pitolo Ze·
\pe>łone;o w Rodo"łi~o~. ZortO
Jg ..,ho ~ technik •ohobilito·
cji, 11·1 Tomon - studenl
WJdJblu lehtrslllf'gO AP.1 "'
\Yo•hol'1;.e. Autot JIO'Iod lO
p•oc nolłlu;aw-tch, łpoteu:mk"
wie~tnl d::ioioCI
Stronnie·
1Oe:noluotyc.uego
i
M ..;M.iej ltodJ NorodoJW"tl·
Z ~:JO iiUc;altWf powstoi
Wo,e\r.)dd;i O_,od~!t Domowego leue.,;o n.rn~'ll je::łen 1 n•eliO:OfCh w kroi"· O~lat:'lfo zolo.irł Fundoej~ ,.O.:klrcilllnie", kł6rej ceJem iest sćuteunilłjue lOP!I·
bł.ilonle l łfl:ą"łe charob
1Modu oddecłlowegg. W wol·
n'f'Ch chwilocł! l~o~bi grot no
pioninie, aytot dobrą biqi·
h. pueglądot 1biorf Jnoc.t·
Uw - trlko łlłciqi błołl mu
ClOU~ no sullces,."rn~ urupeł
nianie k.olekcjl.

K o resp ondenc ja z zagranic y
lliboń.,.lro.

tramwaju
~taruqka
te&na
su:
przed k:li.dyrn mijanym
koJcklem. Nie uuwaiylem
jednak. aby ktokolwiek z pOtsait-rów ją naSiado·Nał. Cza.~m widuje Si~ tu ten p<~blicz
ny gest manife~tacjl wiary,
llldY pru'chodzi si~ kolo łwią
tynl.
Do rłynnej F:~timy nieprzerwanie pr...ez cal.r rok przybywają tn.lące P.ltlików z Por~
tugalil t nlem:~l ca!eco świata.
Ale kult N3jhd<:tnej Marii,
przyc11Ut;3l<ICY do Fatlmy miliony kalolików. to tylko jedna. acz tOZl;lawlooa w świcc!c
wywleraj~l.'a dulc wr:licnle
nawet na oboj<:lnych religiJnie tury:;tach, strona portugal~te:~o kntolicyzmu. Codz.lenna
rloi!Czywblośf, w jakiej dllala
w tym lt.raju Kokl6ł nyrrnit~
katolicki, nie zawue l nie
w~J.ędzie
jc.;t, równie poey-

W

l}Wn.a.
Kościół ten, 5kup1ajqcy w
132 uakonach ot. 10 ty~. ducho·A.-nych (p:-zy ł mln ludnotci).
dysponujący
1porym
majątkiem pod W%&ł<;:dem zabytków
sztuki
5akralnej
odczuwa
prucle
w:~r.yllilkim nłt1Sostaf:e'ic: środków fi-

~Y~~w~ąt;:. ~~~~ ~:h

pr~

mlddn:l.ch,

na
budy 1ki kołcielne
w ruin<:.
Co corue. w wielu re)omaeh brakuje teL waernych
na nabolel'wtwach. Wprawdzle
wr: :staty.<t)'łr: at IMI.S proc.
h~zne i~re
popadły

W

r"edzielne

popohxłnlc,

gdy w Polsc:e płonq og.
niH:o l u~o~mlq kniej~.

wsponlołe C.l'fllf orętne poJWO.
lojQce pc;llc:on:tMDĆ sloboici 'Nłos
nego c:óoło i Joloego -ogo.

setn bogow e wtf'qCojq s....o je
tn:y gros.;:~. ole gf:'lerol!'lo.e wyó, któn.r um:eli od
dzicc:iństv.o hartowot 1-.lłlll ÓO·
lo do v.ołltl, BtrlW.ą}łill:dnej l o-

s:pośr6d delr.laru}:łcych

w czasie nledzlclnych

sh: ja-

- uwłt>raj~ ma.ł
koklelne. W lt88 r.
(to o•taln!a do~t~pna staty~ty
ka. we lil.boń•4llet:o tYIOdn!-

ko

Wf('rzący

ł.eństwa

W okolicach Lizbony nawet

nabo-

ieil5ł"f śwL1tyn!e łwiecq pU.<.t-

RYSZARD GINALSKI
Portugalczyków deklaruje

się

łtami. a:dy,t UCX(~r.cu tam na
rmze ponliej J5 proc. wlernyc:h. Natomiast na jednego
księdza przypad~ tam at S tys.

Jako ka\oliey \\•ywanla rzymsll.leao, ale "wMta:f.niłd praktyk reli&Hn:rch" ~ znacznie

J)Qfa.łiOl.n.

nltu.e. N:~jb;lrdtlcj mll.SOWO,
bo v.· ponad 58 proc., ucu:-~:.
~r.:.J::I na n!edz.idne msze mic~•:mcy w.li : pólnocnych rejarlów Minho, Miranda do
Dou-ro, V~eu 1 Guarda. N.:~ :!tyL
mtem.luu\c:6w
łredn1o
pl'ZJ'"pada

tam

)elkn

ka "O Jomal") w PortugalU
zareje~trowano '11.098 ślubów,
I at 11,5 tys. z tych par ocr.:~

nluylo !!.lę do !lubu cywllncgo. W tymte roku r~y się
ł012 malie6Jtwa,zczego 5129
zawartych w lr.ośc:tde. Maj~
wite po'A'ód do zmartwienia,
podejmują
niemaJe wysilkl.
aby odnowić wiarę l re1lgl}lłośt w t.rm tradycyjnie g!Qbo.ko kotollcldm naroWJc.

A z.upełnie kawtr~

1alna s:rtuatia wy:stępuje w
rejonach Setubal, Santarem i
w mie-owośc:lac:h o:uknorskkh w Ala:arve, Codzie tylko
eo dwudzlcuty wierny ucze.st.nlexy w eocf&ienneJ mn,y

kalą,cł7..

-~

a pn«:ieł tłon::ów u Juł 'VI'Spotnnieć pnebl~ bo·
nos nie brakuje. Zoj('CI tq głów. gfnłe- cni 1lowo w tla.rołrtnrch
nie włoJnq ~nq wegetacjq d:rJoloc:h, Dopiero non Mickie.
l terminom! rewoloryzocjl rent l wic! wylrroowoł
wspomnlonq
tlę tqdtc:l zemsty, jdll k) Jest cwrterytur. Mate by l midi ooj
wyie:l bohaterkę - ,.nlewlodę z
cnoto.. Obwotić wok6ł
mloslo wc:LI:nego do powledtenio, wszok wdzięków o bohatera z du.
ln.lpo poitononego pneoiwnika pneiyll tyło wojen l połycteł, cłlo". Gdy wysluc:holem oiwiod.
a:enfo nou~ mlnbtro, chwo.
pn:ytroc1onego do rydwcmu .la.
1
lqcego pod !Weblosr aosługl pd.
wy - Joldei to niKle l nlka:em.
złUbilo
ne. Dlo
nos dtlslaj. Wtedr WKhodtie>, toptono w bloole, ni Morgoret Thotłher,
olowiek notchnlonr topcłem l ninaono psydWanie l fbrc:z· mi s/111 smuti'Jo. Gdr wp;h~ehopłonqcy letnstq był boho&erem.
nie. A oni łyjq. Bonho by nam
Nelłora,

=~ch ':eg1:~~~i

STANISŁAW
Mądnec::

Nestor po.trodoł no
s1otoit cnotę wyieJ wymienionq,
blyu.ftoł nolomio11l dn~gq: rn:ot
lrrvtnej.
dar rounnnej mowy, chię•l acNoua ~.iio~ odpotnoU mu no prO'WO l no te- ucbie.
Jest łodtlo, s;lo mięjnl proble- lo! mqdf)ldl. rad. Ani
łlodu
matyctno, wybnystywono cło sklerozy, zo'liil6N poą~lęol, komroinie - teby pneiyć do pierw· plebu kombotonc\<ego. Btf w
uego. COłoz nodz:.J przytra. wieJru, W k\Ółym IOfUI'I'I lCJpCI'\0•
fio!q ,;ę il.fdz·e s.ilnl mię!rt'ornl, wol nod wolq l unudo/1'11, o x
od.r..ogq l sercem, nte m6wiqc tego rodzi slę wiellrod~o~nnoić.
jui: o boho~rs-kim zo.pole. Ze Wydojo llię, te 1 tej cnoty nie
WSZJ.t.tltich cnót Achiiioso noJ. polOstolo w Poi$Ctr ani łlodu.
populomlejno u nor wydoJe ~11111 ~ potazot
pols\lego

~o~~~~o~1;~ zm!:~~

cnołach

O dwu

Sill'ly Wllkzy 1 silniejnym, Cta·

91'}WOjQ

WYffi'1Wl\Yn'l przeJawem ros~
mtceJ laky-.w.cji, oboj~tnok:i
rella:Jru>j wielu Portug.olttyków. )eo.t fakt, li bYI1ól}mllic!:l
n~·
w;;ty~cy
nowotcńcy
-

Fali1na
i religijna codzienność.,.

Folwark ludzki
o drutynowego nto ~no wiród
no11, pos1onowilem som dla sleb•o boboterski wsknesić C:lOS,
pogrqiojqc;
si111 w "!Uodde",
l)w;e lu:>damentol'!~ cnoty bo.
hotelÓw' Hcmeru....yc:h ómponujq:
Wl11 c:OeJeU'Io i dor ronunnej
mowy. Z p:'erwuej
broly sl'

W miartaeh jnk Porto,
Aveiro, Volmba - msU: przydqpJ;'ł co nleddelę
ponltej
40 proc. dorO!Ied ludno.icl. A
duchownych jest tu dwukrotn'e mniej ni! w podan)'Ch
wyteJ rejonach.

w małirch
w-l::cb. cdyt

ws:y~Udm

1\llJAS

s:ę dtiś pnyodoło

k:h cnoto rotvOVIej tnOW)'. A onł powtorto·
jq słowo b:ędo Utowora .z
MicltiewktOWSIIiej
..GroiJTir'':
,.A jC

GOII'I

Z)'SkCf

1:0

IOf'l)'

J

rno}e:i"', Statoiytnl tądoli zo
zc$lugl ezcl l słowy, ~H·
ni - dodctłl~o~ do
emerytury.
Nie Ich to wina.
To jolraS p"rawldlowoU, te O•
we c:noty rycen'kie l obywotels·
kle pnyplł'fWOne sq tyłka ITH!i·
ayJ.nom. O ~etach }eill
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rody nleboucrld tonr - wobilo
mi si~ }encz• smutniej. Słu
tego kob!otr iyjqc;~. uwikłana. jut nMt w Uopot)', ale
dromotr połski~ rodziny, l co
o"o mogq w łej •ytuocjl zrob:tł
Uśpić m<:iów, pnebrot ,;ę w
kh złocone: Jbtoje l rvszyt no
pole wolł:ił llet odd,:ołów lftOi.
no by ufol'l'llOwoć z nlłl"'ii'ics1
chołr

pełn)ch

z

duc.hoł

wcb..ięltów

l

bohaterek

Bohaterstwo Grotrny »
Jest pobili obrciOJ - J:OUWOLone zostoło po jeJ imlerd.
Wtedr dop:ero zdobyło tłOWit l
rnoi:e
to włród grnłnul Więc:
tqd'ł drogo: n!ewld\t.,
•')'91nq
w bchoterslioj woCc:e,' o męi.
czyinl poloiq się obołt nkh 'no
stoJOe, zoj z•polf KGW ~
łplewot o nic:h plosenkił
teł

OOLOSZENIA -

REKLAMY

STRONA l

------------------------------------------------ZARZĄD

MIASTA KIELCE

łJUBTOWI'o'JA

ogłasza KONKURS na stanowiska DYR(KTOROW

W

+ KiELECKIEGO PRZEDSlĘBIORSTWA
BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO
+ ELEMENTÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI
BUDOWLANYCli - Fabryb DomUw w Kielcach
+ PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU i USLUG MOTORYZACYJNYCli

KIELCE, POMORSKA t l . tel. 4S7-9S
ZAPRASZA W GODZ. 8-!ł
W sprzedaiy duiy wybór:
- ubrania :z diinsu - ubrania cb.ied~e; - g11
lanleria - :zabawki - kwinty n lunne - obu
wie damskie, d:ziedęce - swetry: bluzki: aarsooki

...

w Kieluch.

".

Kandydaci pnystępujlłCY do konkursu powinni spełniać następujące
warunki:
- wykszta łcenie wyższe (techn iczne, ekonomiczne, prawnicze lub z
zakresu organizacji i zarządzania)
- minimum S-letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowLsku kierowniczym lub samodzielnym
- dobry stan zdrowia.

e··;::=·::;;:::~::~:::~:~::·::.73
ul. Fabryczna

~

.

Kp::::t:::~yB~:::.:~G~:.n:E~::~~ następujące

Kandydad
warunki:
- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
- staż pracy minimum 8 lat w tym 4 lata na stanowiskach kieraw-

;~~~~wany wiek do 45 lat

d;~n:~s:.~:~·

Ofe-:;y
- umotywowane

zgłoszenie do udziału w konkurąie

--

tyciorys
kwestionariusz osobowy :z fotografią
odpis dyplomu ora.z innych dokumentów dotyczących kwali[ikacji
zawodowych
- . zdw:iadcrenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do t.ajmowani.a stanowisk kierowniczych.

składać pod adresem:
WOJEWODZKI
Wyd-dal Polityld Recionalnej i Ro%woja Gospodarnego
25-ł$5 KIELCE. al. IX WIEKÓW KIELC 3, budynek A, pokój 4~
w terminie 14 doi od daty ukazania się og1os:zenla z dopiskiem na
kopercie ,.konkurs" (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty naleiy

URZĄD

~

=

.,,•

2916-k ..

{w nowym pasatu handlowym)
Oferujemy:
- SPRZĘT SPORTOWY, ROWERY
- OBUWIE - import
Niskie ceny.

Informacje o strukturze organizacyjnej i działalności Kombinatu Bu~
dowla~eg?
w Kielcach zostaną udostępnione kandydatom w siedzibie
przedsiębiorstwa (~el. 440-41) po zakwalifikowaniu ich do udziału w
konkursie.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zgodnie z obawiązującym.i przepisami. O terminie kandydaci m.staną powiadomieni
indywidualnie.
Komisja ko•kur.sowa zastrzega sobie prawo nieskorzystania z ofe rty
be:z podania pnyczyny.
2872-k
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"J UVENTUR" BTM SA
Oddział Wojewódxkl

)uventur ·

(

RADOM

ORGANIZUJE
W DNIU 5 grudnia 1991 rok w godz.. 11~-lł
GlELDĘ TURYSTYCZNI\
podc:::us której przedstawiona -zostanie nowa oferta imprez huystycz.ny~ (wyc::.iec::zek. wczasów,
obMów młodziełowyc.h., trampingów).
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

j ...........................................
j
==

:

~

Ce-ny 7Jdecydo'l'unie konkurencnne

E 7asss.g

rRADOM, at. STRUGA T•), :zapoznanie się
z ofert• i skonystania z aanych wolug.
2955-k

3•

3

.. POSIAOA ;~~:;:1 :t~~~~OWĄ or&d RFN
=
E ora:t DUtĄ GAMĘ KOLORO\t TA$M prod. l:lw~dzkld. 3

~

HURTOWNIA PRU .,KRAM"
OSTROWIEC, ul. KILIŃSKIEGO 31
teł. 525-81, 531-·łT, teleks 512640

OFERUJE do sprzecJaiy hurtoweJ i detalinnej
-

oo.ły

asortyment 2AROWEK

RĘCZNIKI

OCHRONNĄ

BI ELIZNĘ

3

l

l

..........

- SWIETLOWKI
•
- ODZIEZ
- OBUWIE
- ODZIEZ
:
E
- 2YLETKI i MASZYNKI do GOLENIA.
:
704R-o
~··························································-:
http://sbc.wbp.kielce.pl
~

~

,.

~

w Kielcach przy ulicy Stasz.1ca 12

r;;~ ~~~~~~i;~~~~~
-

:
:

dopiskiem na

Informacje o strukturze organizacyjnej i działalności przedsiębiorstw
kandydatom po zakwalifikowaniu ich do konkursu,
posłużą kandydatom do przedstawienia
koncepc ji kierowania działalnością i rozwojem przed siębiorstwa.
)
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zgodnie z obowią
zującymi przepisami. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Komis ja konkursowa zastrzega sobie prawo nieskorzystania :z o[erty
bez podania pnyuyny.
2908-k

t

POLECA
?Ja zakładów pracy, handlu uspołecz.n. prywatne~(')
1 odbiorców
indywidualn. szeroki asortyment
chemii gospodarczej po cenach h u r t owych
Rozliczenia czekiem gwarant. i gotówką.
ZAPRASZMIY

ZAPRASZA DO SKLEPU
ogłoszenia, %

w siedzibach jednostek. Dane te

t

:

r··~·~·:p;~:·~~-::::~m~•m~l

zostaną udostępnione

E

<111

(:za pr:zeja:zdem kolej. kier. Pnysucha)

U44A. . . . . . . . . . . . . •A444444 4 44 ................a.Aa.a.a.....

Ofel'ły należy składać pod adresem:
URZĄD MIASTA KIELCE

E

w KO~SKICII.

~
E

Oferty powinny zawierać:
- zgłoszenie do udziału w konkursie
- kwestionariusz osobowy x fotografią
- Odpis dy plomu oraz odpisy innych dokumentów dotycr.ą.cych kwalifikacji zawodowych
- opinie z ostatnich 5 lat pracy
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
Uljmowania stanowisk kierowniczych.

.
PLAC PARTYZANTOW l , pokój 105
w terminie 14 dni od daty ukazania się
koperde ... ,konkurs".

łEL

1

'·

STRONA

n
SP0ŁDZIELN1A KOŁEK ROLNICZYCH
w KSIĄZU WIELKIM

[PRZJEIARC.II
SPOŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
w

SNIEZKOWICACH

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

sprzedaż

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
!j)

10)
11)

12)
13)
l-4)

15)

maszyn rolniczych:
kombajn ,.bizon", 2 szt.
ciągnik ,.ursus C-385"
ciągnik ,.ursus C-360" , 2 szt.
prz.yctepy wywrotki, 5 szt.
prasy zbi e rające" 2 szl
kopaczki elewatorowe, 2 szt.
brona talerzowa
samochód "star" - leyland
pług 3-skibowy
roz.siewacz wapna
podbieracze do kombajnu, 2 szt.
spychacz DT-75
tokarnia .,por~ba"
tokarka rewolwerowa
kosiarka rotacyjna.
3

w

9

lJ~~~r~p:d~~~- :s~~tfoU:~~c~. ;~. rw:~1t~· 2~~

Waśniów 41.
Obowiązuje \!t-płacenie

wadium w wysokości lO proc.
przed r ozpoczęciem przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie
prawo uniewainienia
przetargu bez podania przyczyn
2928-k

OGŁASZA

na

na

sprzedaż:

l)

ciągnik

C-360, 6 szt.

2) kosiarka rotacyjna, 3

szt.

3} koparka K-407B

-'"4) ładowacz ,.cyklop"
5) rozs1ewacz wapna, 3 szt.
6) prasa wysokiego zgniotu, 2 szt.
7) glebog ryz.arka
8) pług. 2 szt.
9) kultywator, 3 szt.
10) cysterna CA-2, 6 szt.,
11) kopaczka elewatorowa, 2 szt.

wymieniony spr~t:
l) samochód .,robur LD-3000
2) samochód ,;zil", 2 szt.
3) ciągnik C-385
4) ciągnik C-360, 3 szt.
5) opryskiwacz ORZ-403, 2 szt.
6) snopowiązałka Z-005
7) przyczepa wywrotka, 14 szt.
8) rozsiewacz wapna RCW-3
9) żniwiarka pokosowa, 2 szt.
10) koparko-spycharka " białoruś" '
11) ciągnik gąsienicowy DT-75.
Przetarg odbędzie się 14 grudnia 1990 r. o godz. 10
w ZUM Książ Wielki. Na sprzęt, który nie zostanie
sprzedany w I przetargu zostanie ogłoszony Jl prz.etarg nieograniczony za godzinę: po zakorlczeniu pierw- -.....
ncgo przetargu.
•
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywplawczej, najpćri.niej w dniu przetargu do godz. 9 w kas.ię spółdzielni.
Oferowany sprzęt można oglądać na trzy dni przed
przetargiem w godz. S--14 w punktach usługowych
spółdzielni.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu w
lub części bez obowiązku podania przyczyn.
2929-k

13) opryskiwacz, 5 szt.
14) samochód "żuk"
15) kombajn ,. blzon, 2 szt.
16) rozrzutnik obornika 2-osiowy, 2 szt.
17} śc inacz .,KS"
l B) przyczepa ciągnikowa, 12 szt.
Przetarg odbędzie się 6 grudnia 1990 r. o godz. 10
w budynku SKR Wadium w wysokości 16 proc. ceny
wywo ławczej nalety wpłacać do kasy spółdzielni. na1póiniej w dniu przetargu do godz. 9. '
Zgł oszone. do przetargu maszyny moina oglądać w
godz. 7- 15 na terenie spółdzielni. W przypadku niedojśc ia do skutku l przetargu. II przetarg odbędzie
si ę. o godz.. 12.
·
.
S1>ńł d z i e lnia zastrzega sobie
prliwo unieważnienia
pn.etar j\u bez podania prz-yczyny oraz nie bierze odpowicdzialn o~ r·7.a wady ukryte sprzętu. .
2940-k
ROLN ICZA SPOŁDZIELNI A PRODUKCYJNA .
w POTOKU WIELKIM, ·gmina Jędrzejów
OGŁASZA

na

PRZETARG NIEOGRANICZONY

sp r !C da.ż.:

l) ciąg n i k .,ursus C-360'', 2 szt.
2) siewnik z ~żowy " poznaniak", 2 57.t.
3) roztrząsacz oborn ika ty·p N 213.
PrzetarG,. bdbędzie si<: 10 gr udnia 1990 r. o godz. 10

w

św i etlicy spółdzielni .

Uczestnicy przetru-gu winni wpł acie wadium 10 proc.
ceny wywoławczej. Sprzęt motna oglądać w RSP w
Potoku Wielkim w dni robocze.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyc:t.yn.
78973-g
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KASETY WIDEO
KASETY MAGNET 0~f
KASETY Z PROGR.
JOYSTICKJ DO KO.

-

(r

WTDEO-

5

OWE

n na "at:
EROW

. ~:~:ES~I~C.~N.\~~~~ JĄ~szej
DO SPRZEDAZV P0 B
NACA REWELACYJNE
"CARAVELL" pr!MlukcjJ

ZO ATR
MKAZ.-\.1
ósklej 1

~1~~6~ILMOW ANIE .. ~

~~Dź.J~wroAr~

=r

ELKI CH

ZN.\JDZl.ESZ TYLKO ł ~ZEJ
Dla stalych ldJent6w
~.Mne WaJ

k

~:~:=:Y ~~c;~~~~

w tobot:

całości

~

INSTYTUCJA FILMOWA DYSTRYBUCJI FILMÓW
.,APOLLO-FlLM" Filia w KIELCACH, ul. Staszica 5
OGŁASZA

.. ......
~

~~r-~

.,LECH" sp. l o.e, BIELSK
SKLAD WYRO lfl nun
w RADOMIU, ul. jKRA 2 ,

PRZETARG
OFERUJE po kookurc

na wydzierżawienie 5 pomieszczeń - parter w budynku przy ul Staszica nr 5 o powierzchni 110 m kw.,
na prowadzenie działalności handlowej i usługowej.
Ceną wywoławcza za l m kw. 50.000 zł bez kosztów
energii i ogrzewania ..
Wadium w wysokości 2.500.000 2.ł wpłacić nale:i:y do
kasy instytucji do godz. 10 przed przetargiem.
Projekt umowy dzierżawy do wglądu na 3 dni przed
przetargiem.
.
Przetarg odbędzie si ę 14 grudnia 1990 r. o godz. 11.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub
jego p.ę:ści bez podania przyczyn.

PRZEDSIĘBIORSTWO

12) snopowiązałka

t:CHNICZ

n.- iRKoM

ZA
ASZA
do SALONU At 10-WIDE(
w KIELCA CH y ul Kilir'
Oferu}emy:
KAME.RY WIDEO

niżej

SPOLDZIELNIA KOŁEK ROJ,.NICZYCH
w ZWO~ENIU, ul. Bulwar Targowy l
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

FK.t.f:O<Sł~RłOK.STWO

PRZETARG NIEOGRANICZONY

'11ytb ce

płaskie

-

blachy

-

stal kątową
rury ze szwem

zarne l

=
=:::~:; ::~:;~ f.s:::c"'l
:~'!:.~;ojeuio ~ładkie
t

rne i oc

Odbiór ze !!okładu po :LeŚn iejs J
terminu. Plałność u eki rt lub g4

KONSERWACJI

URZĄDZEII WODNYCH i MELIORACYJNYCH
w KJELCACH, ul D:lmaszowska 140

OGLASZA PRZETARG 1\'IEOGRANICZONY
na

sp_rzcdaż:

.,żuk

A-06", nr r ej. KlH
cza 10.250.000 zł

l)

%) ,.iuk A-llB", nr rej.

.

ławcza

10.000.000

ł·ł7D,

Kllł

cena

wywoław

31'1G, cena wywo-

zł

3) koparko-spycharka "białoruś'!,
c:r,a 18.000.000 zł.
·

cena

wywoław-

Pojazdy można oglądać na trzy dni przed pnetargiepl. Przys~pujący do prz.et_grgJ.l winni. wpłacić wadium, w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie
przedsiębiorstwa najpóźniej do godz. 9 w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się lł grudnia 1990 r. o godz. 10
w świetlicy przedsiębiorstwa. Stan techniczny spr~
dawanych jednostek taki jak w dniu przetargu.
Przedsiębiorstwo
nie ponosi odpowiedzialności u
ukryte wady sprzeda'f"anych jednostek.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przelargu
bez podania przyczyn.
2953-k
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Dos łarn:am y wła.sn ym tnmpor ł elll.
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PRZE DSIĘB!ORS 1'WO PKS
w KIELCACH, ul. Zag na ńska 84

SATELITAJlNE, DEKODER Y

:r.~b."' ,.samsun~·'l'&rłu"

•• ka11aliw
nuu. ebtt ~ cm, t:cna 4,, mln d
~ - anta w ..Jebannon " •: ll snał)·, 1łcu•e St'~n crartf>
~
a.aplsy na ckrault. łtlt'wlura nua. ofą' ł cena 5 mila d
,.M'a~;pro", .,l:n iden", .,.,, bcab", t:&afl:C 1 tn, 1,5 m , 1,1 m
- broii p1:'"'·a .,armjnhu", .,crma", nabe,k, ka.burJ'

A S ZA

STRONA III

. ................ .... .............
ANTE..łloiT

=~~::g~,:~'~{~~~:"~u::.rc.::.";,skldkl,

na

ka -

ltłJ',
ee~~.&

pudel ka , CL! t r y rC-X T !t 1'18 , llopy J.!I!A,
1,5 m ln al, P C- AT + 40 MB, fl opy J.Vxt, eeaa
U ml a U.

Prudsięb ionhn

Tct:llniemo-Bandl•wc

,.ITECH", KIELCE, sklep, ur. SIENKIEWICZA I G
l "c:ommodprc"

naszeJ fir m!e objc;ty jest

~

ATRAKCYJNYCH CEMRAZ.o\RKI .,ELCOLD'" l
t: Zł · m leL GWA-

~1\sk.le]

PREZYDEN T MIASTA RADOMIA

10) ~~:~~y:~~;~\\~~:12.~~~5;r· rok prod. 1 98~
11) .,skody MT- 4.", n r rej. KIH 550E, rok prod. 1979
cen a wywoła wcza 29. 854.000 zł
12) przyczepy 0 -83, nr rej. KYW 801B, rok p:-od.
1979, cena wywoła wc za 12.650.000 zł
13) pr7.yczepy 0-83, nr rej. K IW 937B, rok prod.
1~7 9, cena wywoławcza 12.075. 000 zl.
. Pojazdy .moina oglą d ac ~ a tr:z.y dni pru·d przetargrem. Wadmm w wysokości lO proc. ceny wywoław
~~ na leży wpłacie do kasy przedsu~biorstvva naJpóim eJ w przęddz.ieil przetargu, ktOry odbędzie si~ dnia
12 gru dnia 1990 r. o godz. lO w śwwtlicy przcd!':tf!biorstwa PKS K ielce, ul. ZagnaJiska 84.
Zastrzegamy sobie prawo unie\\'ażnien i a przetargu
bez podania przyczyn oraz n ie bierzem y odpowiedzialności za ukryte wady po jazdów.
2937-k

ELKICH UROCZYSTOSCl
0 WANYCH CENACH.
.,

JNYCH

KASET

WIDEO

~:r;ar~ltPO!~~~:
w .ob ob 10--14.

p.

~

o.o.

KRA 2, teł. 31 - łl-lł

t nkurc

·,.ych cenach:

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W RADOMIU

urno l oc:yDkowane
laskie
;apezo'' ynkewane i pewlek_a ne
l iste CK\: ~wane
~adkie l iebrowa ne
rojenio
l

r~::.,ent

oglasza KONKURS

na stanowisko DYRlKIORA

BIELSKU-BIAŁEJ
V UUT NICZYC ił

WYRO
lU, Ul.

rne i CKynkowane.

adu pe ześniejszym_uzgod nłeniu
_
f;i czeki n lub gotó~k lJ..
5203 1

Wymagania:
- wyks:z.talcen le wy ższe pedagogiczne
- akt mianowania na nauaycieła
- zn a jomość przepisów prawnych obowłąxujących w resorcie oświ aty
- p re[erowany wiek kandydata do 4.5 lat
- dobry st.an zdro w~

wraz

:!.

dokumentam i prosimy nad-

aylać w terminie 14 dni od daty okau nia się ogłoszenia, pod adresem Wy d zia łu Oświaty, Kultury

i Rekreacji Ut~u Miejskiego,
pokój 111, 26-600 Radom.

ul

SIAiwska

G,

2&ł3-k

HURTOWNIA PP1U " UNlROL" KIF.La
Informuje.
ie
POSIADA w ~iułej 1pnecłały ;
ATRJIKCYJNY TOW.AJ
· ••
d.aiewiarst wo z ,.Jarlanu".
- BUTY z ZPS ,.Podhale".
ZAPRASZAMY:
KIELCE, ul. Buczka 31 (d. WZGS)
w cod:~. 7.3ł-t5. 3e.
. 29lle-k

~ftl·enł
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eą.. Jedlałf'
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KllAJOWE BIURO ORGANIZACJI OBROTU
i PRODUKCJI DROBIARSKIEJ ,,Drobiarz"
KIELCE, ul. WROBLEWSKIEGO 4,
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Z ATRUDNI
w Z akł a d zi e Ptoduk cyjnym w 1\faslowie

5 WYK WALIFIKOWANYCl i KRAWCOWYCH
oraz PROJ EKTANTA- mistrza produkcfL
Zapewniurny ntrnk"cy jno wynngtod2.enic.
2938·k

w KONSKJCJI, u L Lipowa 13
OGŁASZA PRZETA RG NIEOGRANICZONY
n a wyna jem lok alu o pow. 25 m kw. n a d zia ł al n ość
usługową lub handlową, w paw1lonie us ł ugowy m przy
ul WarSUlwskiej 19 w K ońskich.
Przedmiotem przetargu będzie stawka czynszu za
metr k \\•ad.rato"JI powierzchni lokalu.
~
Stawka wyjściowa r.a l m kw. - 30.000 zł.
Prz.etarg odbęd:z.ie się w 14 dniu od ukazan ia się
ogłoszeni a, ". btu rze spółdziel n i przy ut Lipowej 13.
o godz. 10.
Warunk iem przystąple n ia do przetargu jest wp łace
nie wadium w wyrokości l mln zJ w k asie spóldz1el nL
Zastrzega sif,:: prawo um e ważnienla przetargu bez podania pr zyczyn.
2921 -k
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PRODUK CY JNO-USLUGOWA
SP.0LDZIELN!A PRACY " WSPóL PRA CA"

Oferty k andydat ów powinny uwi erał :
- kwestion ariusz osobowy
- życiorys z opisem dotychc:tasowej cb.iałalności i osiąg ni ~ć zawodowych
- opinię zawodową
- odpis dyp lomu uk oń czenja studiów wyłszych
- zaś.Ni adczen i e lekar skie o stanie zdrowia.
Zgłoszenia

1PH.AC01\ "15:0)Y d o • raey na krenle.
FOLSKI NIEMIEC

OGŁASZA PR ZETARG
niiej wym. po jazdów:
l) "żu ka A- 118", nr r ej . KU 195P , rok prod. Hlłl.;)
cena wywo ławcza 15.587.600 LI
2) .,żu ka A 118", nr re j. K EH 0088, rok prod. 1986
cena wywoławcza 16.408.000 l.l
3) "star a C-200'' nr rej. K JI{ 301G, rok prod. 1980,
cen a wywoławcza 25.632.000 z.ł
4) n aczepy D-11, nr rej. KIW 643C, rok prod.
1980, cena Y:ywo ła wcza 7.260.000 tl
5) ,.stara 28", [urgon", n r rf'j. KIK 7620, rok pnx.l.
1984, cena wpvolawcza 25.960.000 z.ł
6) .. stara 200", nr rej. Kllł 086B, rok prod. 1977,
cena wywoławcza 24.780.000 zl
7) ,.stara 200". nr rej. K IJ 291 P , rok prod. 1984.
cena wywolawc:z.a 28.320.000 zł
8) " jelcza 3W 317'', nr rej. KJI 018V, rok prod .
1985, cena wywoławcza 27.500. 000 z1
9) ,.jelcza 3 15MD3", nr rej. K U{ 610G, rok p rod.
198 1, cena wywo ł awcza 30.720.000 z ł
sprzedaż

na

PPKS w GRóJC U
PRZET ARG

OGłASZ A
sprzedaż :

ro~ prod. 1977, nr
,.'Ywoławtza 22.0(10.000 zł

l ) .,stara 209'',

• cu a

rej. RAD 1238,

2) .,slira 200", rok prod. 1984,' nr rej. RAH- 964C,

cen a wywołaWc za 25.000.000 :z.ł
3) "stara 200", rok prod. 1984, n r re j. RAił 972C,
cena wywoławcza 25.000.000 zł
.f) " jelcza 315", rok pi-od. 1978, n r re j. R AD l RIE,
cena wywoławcza 30.000.000 "Zł
5) .,jel~ 315" , rok prod. 1980, n r rej. R AD 567E,
cena wywoławcza 32.000.000 zł
ł) "autosan u IJ9-21 '', rok prod. 1982, n r rej. RAD
886E, cena wywoławcza 30.000.000 zł
'f) przyczepy D-83 ., żywiec", rok prod. 1984, nr n~j
RAS 964F, cena wywoławcza 9.000.000 z ł
8) przyczepy D-83, rok prod. 1986, nr rej. RAP fi19 E
cena wywoławc:z.a 8.500.000 zł.
Wyżej wym. pojazdy będ ą sprzedane z akumulato.r
r ami (na ogumieniu technologicrny m). P netarg odłh:
d zie się 7 grudnia 1990 r . o godz. l O w świe tlicy PPKS
w Grójcu, ul D wudziestolecia 26.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny WY\'-"ulowcu.:j
należy wpłacić do kasy najp67.niej w dniu pr·ut3rt:tu
do godz. 9.
Pojazdy ~głoszone do prz<.:l~rgu moilt3 OJ::ląd:U:
godz. 8-14 na terenie bazy.
PPKS w GróJcu zastn1'~a sobie prCIW"O \tniev.M:n\ ·nia
przetargu bez podania przyczyn oraz nie bicrzP odpowiedzialno<ci za wady ukryte.
2!1 t8 k

http://sbc.wbp.kielce.pl

OGt.OSZENIA -

STROKA tY'

Tl

!NSPEKTORAT

PZU

w KlELCACH, ul. Swiercze""-skicgo 21

OGLASZA PRZETARG NlEOGRA>'IICZONY
na sprzedaż usz.kodumego (karoseria) w wYPadku samochodu 030bowego "mercedes 20 l", rok p rod. 1986,
cena wywoławcza 40.000.000 1ł. .
Przelarg odbędtie sif: 5 grudma 1900 r. o godL 10
w biun.e inspektoratu.
Pojazd motna oglądać w przeddzień przetargu w
'godz. 9-15 na placu (od ul. Czerwonego Krzyża: 1}.
Przyst~pujący do przelargu winni "-"Placić _wadtum
w wysokości 10 proc. ceny wywoJawczej w kaste H Inl;pektoratu najpóiniej w dniu przetargu do godz. 9.
Zastrzega się prawo uni eważnienia przetargu bez podania przyczyn.
·
288-ł-k
KlELECKlE ZAKŁAD Y
NAPRAWY SAMOCIIOOOW KIELCE
ul. Krakowska 62 tcl. 516-41 tlx 0612362
0Gt.ASZAJ1\ I PRZETARG PISEMNY
na

l) wirówka do oleju, typ Map--4,
cena wywoławcza 8.600.000 z.ł
2) prasa hvdrauliczna typ PEHW-50,
~
cena wywolawcz.a 15.000.000 zł
3) urządzenie do napawania wibrostykowego tj.
obrotnik typ AA4947 i żródło prądu typ ZP-%,
cena wywoławcza 20.000.000 zł
4) Łokarka rewolwerowa typ RV-32,
cena wywoławcza 10.000.000 z.ł
5} tokarka uniwersalna typ TUE,
cena ''•'YWoławcza 25.000.000 U
6) tokarka uniWersalna, typ TUE-40-1500,
cena wywoławcza 30.000.000 z.ł
7) wiertarka kadłubowa, typ WkA-30,
cena wywolawcza 7.000.000 U
81 nłirterka..-ostrzarka, typ MICROPOINT,
cena wywoławcza 7.000.000 ll
9) polerka do walów korbowych,
cena wywolaweu1 2.000.000 zł
lO) urządzenie do polerowania walów korbowych typ
Zl\.1 PRG, cena wywoławcza 4.000.000 :z.ł
11) pra38 mimośrodowa t y p PMS-lOc,
cena wywoławcza 14.000.000 :rJ
12) tok3'rka uniwersalna, typ 16 B05P,
cena "'YWOławcza 35.000.000 :z.ł
l~) tokarka uniwersalna, typ 16B-05P,
cena wywoławcza 35.000.000 zł
J;l) docierncz.ka do kulek. typ PD-4..\i,
cena wywoławcza 3.000.000 z1
H'o} docieraczka do pierścieni tłokowych,
cena wywoławcza 5.000.000 d

}

~}~~=j~cr!~~o~·~~~N~:;;~;11°2~;~:~
silaczcm tyrystorowym ZT 4'51800, instalacjta
i szafą dozowania gazów oraz stanowiskiem
pompowym JON-60, 2 szt. cena

-

kW"łkl męskie

-

carsonłd.

sv.ooo.ooo zł

Spncd.a.wc.:~ zastrzega sobie prawo wvboru oferenta

w pnypadku, gdy uczestnicy :r.aoferowali tę samą cenę.
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SPOŁOZl ELNIA

INDIE
C!IUSTKJ, ODZII':t,
BlZUTERIASPRZEDA2
HURTOWA.
Kielce,

w

następujf\cy

teł. 4ł$-fl

(1&-U).

ZAKLAD

I>.LRKTROMECBANlU
KIELCE.,
•1. NOWOWIEJSitA Zł
(Sady)
• pr"&HW&janle t'nralkłw,
\OlrDI IIł111'.
-~kttp.

a;t•J•IIi•

rtc~nerac,ia bęllllułw,
WJ'~cmlk6w.

Nlatleeny,
termln JednHnlewy.
ZAPKA8ZA!o1T
78133-C

POLf!CAM

NADKOLA

•• ARMtdlodłW':
,.WA&TBU&G 1,1"'
-,.IKODA
FAVOIUT'
-,.LADA SAMAU'"
- .,DACIA" l baN

.........
.,ft' O-MA."('• KIELCE
Oł'ł~&UJE

DO SPK.ZEDAZY
akeqerla l

ezę'd

d& .. mM:Itedłw

ROLNICZYCH
woj. radomskie

a mieone

oae-..w,.da

produkejl sac:hodnleJ.
Punld e2ynny
w dni r obof::te w 1001.. ł-15
prty ul. KrakowilileJ !91
t ri. 515-!M, H-1-N wewn. T.
18ł-ł8-i:

spnęt:

l) ciągnik C-360, 6 szl
%) koparko-spycharka ,.bialoruJ"
3) samochód ,.żuk"
4) motorower "romet", 2 sr.t.
S) przyczepa, 3 szt.
6)

8

KOŁEK

JASTRZĘBI,

OGt.ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

wywoła wcza

b) piec jarzeniowy JONIMP 6001900 z zasilaczem
tyrybtorowym ZT 45/900~ instalacją i szafą
dozowania gazów oraz stanowiskiem pompowym JON-60. cena wywoławcza 45.000.000 zł
c) konstrukcja wsporcza z wciągnikiem elekrycznym linowym, cena wywoławcza 7.000.000 zł
17) przyczepa asenizacyjna T-504,
cena wywoławcza 4.000.000 zł
Hl) strugarka popneczna 73070,
cena wywoławcza 40.000.000 zł.
Urvtdrenia moźna oglądać codtiennie pod tym samym adre3em, BUtszych informacji o stanie lechriicz.nym urządzeń udziela dziaJ utrzymania ruchu telefon 516-41 wewn. 35.
'
Oferty pisemne należy z.łoi:yć w K'kretariacie przedstębtorstwa do 17 grudnia 1990 r.
Komisyjne otwarcie ofert ustala się na 18 grudnia
1990 r. o god~:. 10.30 po stwierdzeniu wpłaty wadium
w wysokok:i 10 proc. ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa do 17 grudnia 1990 r .
Zawiadomienie oferenta o przyjęciu orerty omacza
~wareie umowy sprzedaiy w trybie przetargu zgod~~z ;:~r~dzeniem R\f - Dz.U. nr 45 z 12 lipca

•
l

,.EXBUD" SA - ZAKt.AD IIANDLU
w KIELCACH

;:

POLECA'
- xabawkid.uiy w_ybUr
-swetry
-komplety
nalikOw l ręłtawk
-spódnice

IIASB'l'Y
1 wite.

........................................................
~

Hurtownia
Art. Krajowycła
l Zagnnicx.nych

!ą)ncdaż:

111

REKLAWY

snopowiązałka
pług 3-skibowy,

b)ly
w,,

•

ryjaa
(lboW

kom

wIe.
"""'
u.rÓf

w of

WC-5

7)
2 szt.
8) plug 4-skibowy
9) brona talerzowa, 2 szt.
10) silosokombajn KS 1,8
11) kosiarka pokosowa E-307
12) roztrząsacz obornika
13) naczepa asenizacyjna PT-60.
Przetarg odbędzie się a grudnia 1990 r. o godz. 10
na bazie SKR w Jastrzębi. Biorący udział w pt:zetargu
winni wpłacić wadium w wysoko.ści lO proc. ceny wywoławczej najpóźniej do godz.. 9 w dniu przetargu.
Sprzf:t motna oglądać w godz. 8-14; w dniu przetargu do godz. 9.
Spółdzielnia nie odpowiada na ukryte wady: sprzętu.
Zastrzega się prawo urrlewainicnia przetargu w części
lub całości bez podania prz.yczyn.
2917-k

INSTYTUCJA FILMOWA
DYSTRYBUCJI F!LMOW w KIELCACH
OGLASZI\ PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nitej podanych pojazdów:

•
l) samochód .,tu~ A-08", nr rej. KIK 604G, rok,
prod. 1986, cena wywoława.a 12.000.000 zł
2) samochód "nysa 521.., nr ~. KEH 058C, rok
JXod. 1987, cena wywoławcz.a 17.200.000 :d
3) samochód ,.nysa 522", nr rej. ICEH 059C, rok:
prod. 1987, cena wywoławcza 17.200.000 zł
-4) samochód "uyaa 5t2., nr rej. KEH 3980, rok
prod. 1988, cena wywoławcza 25.800.000 zl
Przystępujący do prutargu winni wpłacić 10 proc.
wadium do kasy IFDF w Kielcach przy ul. S ' -:zica 5.
W.wym.. pojazdy moi.na oglądać w bazie transportu
w Kielcach przy ul. Pakosz 47, na trzy dni pned
przetargiem.
·
Przetarg odbędzie się 10 grudnia 1990 r. o godz. 10,
na terenie ba1.y transportu JFDF w Kielcach. przy uL
Pakosz. 47.
Przedsiębiorstwo ustrz.ega 80ble prawo unieważnie
ni:.. przetargu ber. podania przyczyn oraz nic bierze
odpowiedzialności za ukryte wady techniczne poj~~~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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lóJ, iozeMo, ptos:ę bo•dzo. Sp:óbuJ<Ie, mofe rai roze-m :o-

T!'udno powiedz:«. M6to ja ilam tet

-

w!qc: SltCietze

Jestem

ju~

zrn~z.ony,

Po wy-

bo.rad:a p.:ez.ydencitkh pewnie
slę do ttw. Su3e-

W.)'1:oram

j61o1.1r:a.

e

T)'m amym da paa ~
pmeol:r tJm., kUrsy &IOCSII.
jak łwla( ' wlatcm IDł&dsld
sawne mlł•l sic: 1'f'n-sumieć l
.,_, YI&&Jcl:, PO UYIR p ndu:uiJe

te

rolę

pncclęlł!,.eh,

pot.bl~

obyw&l-ełl!

Xa eo Je 'Wl'•Jede'T

lu".

bo

- Je~teimy grup.1 odlotowkt6ny thcą 1nuan. w
w!Qk.ato«l n-Ie mamy l)'da
prywatnego, bo el.:wle trzeba
roi arpniZD•-ał:. Tym się
~ów.

•

e C11U Jednali;
.q Akld

e

teJ udymy.

e

lwa.

rU~do<we

..,_Ie

l!lllołcl nld

~My,

cłowe-J

-

t,..-" do a:t..ru, IdY·
znowu odrod.zi1 sic: totaliAle

by
t.:lr)'21Tl. wtedy ZI'JÓW rfiUcim Y
wazystko - rochine, pn~.
dom - l no.rata}ąc: się nawet
na ...,lf:'l.k'aie ~'J.komy waloeyt dla dobra wlc;irnokl.

Rozmawiał

CEZARY .
"JASTRZĘBSKI

rodWJrr•
Ohl:olo Jlc, Ie wuysllo

~

w nojlepnym

porządku.

O to

w tym l'l'nystllm wiolfilo r.hodll•. ro d__,nstrowol/ mlodzl.

To oni p~edlle/J płleprouom, podzlęlowoll l zomlttęll
dn:wl. l ełotz pognoi do prryJoc:do.
- Miałem d:HK!y Pfl'fpodeł. - mówi. - Poto ~w;c•dvlo,
:fe nie upr-:o sełsu, ole tłf}y dolom Hrt wol,.q ręłc, lo bordzo ladnie sic iocholl.
- Je kh UIOIJII - toduJe lic d1&1f}i Jehm. - Tołi :yly l
bJonc:I)JI)łQt CzłowiHu, oni nie 1t10jq ml'esdonio i rhodrq łl'J
łochoć po IHorsM:h gab~M:tochl/1

Rogi
W lk:lo.t'/e} jul no dJiftitcloloc:ic hiJioril Kiel«ł..iej Sl)Ół.
dVeW M.esdo"ll~/ l}oiAo d.o rez., p~ezos Pf'Y:noł ooto
ioldnoklq mieszkOli/o d/o zdrodzorrrrh mę.tów. Pierwny
l llenl dostoi do łapy popl•r. gdy wrplolol ,,~ 'III ltlop~ llflęd
nlio; ie mo lał duiq i olelce/ę ptl'fPIO'IIIIOn'lt.h P'Zel moboni:ę rogów, M nie mo jui miejsce w r/osnef i:owolcKe no
ei:Jponowon.ie poroi.o. D•uvl UJWnol sic no "'ursli 1e n....ofokl, łe mus/ mieć wicbzy metrot B•z tezu/totu. Ale gdr
W'ft.hoó:JI z gobinelu piele~er, zollzymoł łlc w dnwior.h, ło i:
przed nif!łllllki!iolnq kloną. K1ęd łbem w fewo, w prawo, w

,_

- Co jeslt - zathiwi/ slo a/odor:. sp/lidzie/ni.
- Som pan prelCJ ..,.;,Jzi - zolkol nieborok. - W;•iii·C!'e
głowie lol olbuy~'. te s.'ą w dti'Ifl j..,i nie m;cll'tlC:.
Pom6t P«J loro/iłowi.

ro!t.

-·

mam nn

rok

W y.\u.l.ol pu'fdziol.

Połonista

\V odleofel o bodVetc/o pięć loc pneułckl bylo w K;e/.

r ok

co;;;h srudium noułl Jęeyło pohi:iego d!o obcołro/ow.:Ow. Nod
Silnicq pojcn••lll s'ę aówczos dl.•ntel'ftetll o CJOI~/ tomcxjl

>roc.

1.i:6Jy, .l!lótym w 9io".ie

zg•'r:b:o~e

były

rcxzej lig/e

nił

wtuwon e

Jlówcł,

!ojemn:c. loniugor.P 1 gromolyczny<:h polomcr<kdw.
Byt c:os no Jose/lo, był rzcs ogzom/nÓ'N. A chlop.:y z Nryłi

a 5.
ortu

pr;:ed .i:om:s;q tylko

•be, ebe. Zo/RJorl

płynną

PO/u<zylllq.
mówiq wy!qeznie po ...-oj01:111. JerJe" z egtOflflrwjq.cych doprawodl.()l'lt ju.t do luti
poslonowo/ przep"łcit Kolego

rud

N'Gubę.

. 10,

r ul

.....

-

- PonJe, zoc!om poliu Jlotq polską zogodlt - propon>t/e.
Zgodnies: pon, co lo ]ed l ousznom p0110 no llud·o
co lo toi:ego: rw dawi• p/rwo, mo pjerze. nOJY'I"O

Wi~;c

się łCłCzlo. No. co lo Jeslr
Ob'{WołC/ z Nigerii o1 się
czoło l nogle rozjtńnil:

·=

lów.

13-k
F11L GRZEGORZ ROl\IANSK.I

spoci/ z .,yjlo:-1io. Z norm:z,l

- Wie, mojo wie, cio lo - !nye:.zy z rodak/. l)'bo jeur Nio rybo, womz'
Obfol. Me wiadomo, dloczfgo ...
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o..lwi.:oaz.a dtleoi.
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r6wnlri du remontu.
Rłldom,

- tn •nZEO :\\1

dW'II""Ołdow~
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I'O~ZUKllJF. m\csd<llnla. Klel~.tt-ł-461·90.

----sPiiZEO AM T~.
amina aou.cut,-n.

WQII

łO

78!1111-1

tALUU&. Kielce -1:iJ-15

~
•••"'?."'&S"·rn.u=~"'"'""'"c-:-:::,::=1~~
K•r-ltt',_A-4.
00 w)·nai~- lokal
--

lddo-

·---·--T88'l'8-.J
M-5 19 tn kw. r.a
mnlej<~<IJC.
KieiN!
teł.

7.A\1JE.!'~1E;

dwa
~-13-ą
1llli!!:!
MIKOLAl adwledu. ddcd.
Na f.1at>nle rodlkóW totocr•·
!••·•;1\nk-. wtdoofi-lm<W~"IIr'l>4!. KI('!·
Cf' Ul-31.
29»-k
- MONTU tahmjl u:tbil:o ·-..;:
ni" K;rkc> lH--\$-61.

----

,.....,

LEK JIM(I. Mueioa Woi.nlall:,
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bl, eena 1.000.000. K letoe, Kaf'lo,..·lcu 16/50.
71'151--t
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Spółka SON (X proponuje PA Ń STWU najwyższej klasy sprzętAU 010-VI 0(0.
Zaprasz~my do sklepów w Kielcach, ul. Sienkiewicza 21, Sienkiewicza 33
teł. 66-25-11, wewn. 183. Konkurencyjne ceny. Gwarancja.
""'
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Wiewiórki •••

DONICIICAt;:\3~

aktualności Ol~

~(li

P'r:ypominom

trtuł

k nyuqą

o obradoch

., okr4SJI~o 1łol11..,

tytuł t:dobiqcy oolowq ll:olum~ ,.Echa Krokowa" 1 6.1V~ Ifł9 r.:
,.Po dw6ch miesiqcGCh • olt•qgiJ stOI.. 1altoitc:z,t obrodJ. Hbtorio
oceni ti'ICicrenJ. tej ch.,.ili". P'nJ 1tole gładkim, ber łlontów -dłe Informacji .. Echo krokowo" i C'OIIj ówcu~nej pro~y pol.

Miej - gen.rctł Wojciech Jo,uuld:i i jego ekipa Ol'OI lech Wo·
i jego ekipo guecrnie dogo dt•oll się 1 sobq. No i wie!!;o
srkodo, ie nie moietie •obouJC. bli1iutko sqsiodujqceJ 1 tr m
ł)1:ulem fotogrofil, ulokowa nej w ,.Echu" (latogrolio p·ochodzil:r
t Centralnej Agencji Fotogrolkznej). Niesłi iJ, jul w goteclo
krokowskiej wizerunek folograliun r Wojciecha JorureJsk iego był
kiepkiutki. Kopio prnz no1 u.e.ryniona musiolabJ więc bJt jen:e:te borcb:iej cienka (małe inrtq techniką druhtnkq, dostępną in·
nJm miastom. do si• te obrorltl 1kopiowatł SprObuMJ no mi!lwiC
ioiii tn~odnik ilustro'lłCinJ). Wiertcie mi wuokie, ił M lotogro·
fai jakby ihuttujqcej obrodr ., abągl.tgo łtołu"', wiewiórko roia·
dolo grRctnie 1 ręii:L.. Wojdecho Joru1elsłli~o l Wó'IIKIO S ge·
Mroła. pOiniej preądenta. dzisiaj emeryta.
~

-~te A?MNN!MtY TćiVt.fJ_I'.eZt •

Zaraz. 10r01 - MO!utłlo wiewióre«ko, będąca na fotografil
nie stctpcila się wprowdtie wqsomi, rM• nasila w klapie i a::t r.ego woinego 1nanko, aft> pisana brła z dui.rch liter! Oto podpis
pod tym zdjęcie~t~ : .,WIEWIÓRKI jed zą 1 ręki-"'. Moie wirrc btiskie sq Ue ddłfO foiOJtrofii ge"'rało 0101 W1EW101tKł z t•kłtera
o Pf)mJilnr~ zo1r:ońc.enlu obrad prty portyjno·opOtJcpjnym ma·
bfu, nłe .,nilrlo re slabego lrojj:inenia redaktora , mojslrv)qcega
o:olową łt.onę ,.Echo krokowo", łeu b.,ta iwiodomyrn, .,rorino•
wanJI'I 1abie51ietnł Miałby to bJć zokamuflowonp komenton o
mo1usieftkiel. •ogłasłlanel opotrcji grtec1rMe z portyjno-geMrołsiiej ręki jed:z-qcejf
A po kilku trgodnioch MO!c:ułem nieJ:W7ltłe • eetłq tq hecq
Jpobewniony fJSUne.. puednakowonr pne1 .. S..piJki" 1 am•ry·
.. New Yod nrnes". Opiuę wam ten "sunek.
bo teł nie da się go Popio-r! w nouej dwkorni, drepuctcel
IN Eut"opie : port_ spacerujqcy luchie, tablinko 1 napisem ,.Nie
lormić wiewiórekr", a n
tablicdtq stoi sobie tormiano pne1
noiw"'ch luthl .riewiór1r:o triel1r:oici.~ niediwiedział Zochowole-n
l aołowq tb"' ,.Echo Krokowo"' M wspomnio~ trtułem l
lot~rof14 upruydertlo, Woję.iecho Joruzeh.lriego. kortltiąe-.o •·
poJJCj" pneproua~~to kotrn iqcqo gnecullutkq, molutkq wit>·
.riódę l _,. tet fJSUnel: te "Szpilek", p rtestnqojqcp -pue d
kormieniem wiewiÓf'et. Cały ten bMplecik pewnie pnekoi41 jakieji placówce mv~~e~lneJ. Troch4 humoru prtydo .l4 l w ..,.,.
'""'· Hu1n01, huMorem. ale Nedzi w tym z•stawie l w~dzo o
P'olste, pt'OWdaf
'
No i roda nie tylko cłła polityków: gcły b~t iecie kormit wiewiOrlli, gnec1nie jed1qce wom 1 ,4\i - CtUjnie im li4 pnypotn·
tońskiego pilłfta

: ·;J,a~!.ni:,':s~~q~:~:•n~ob;~~:~:f:1,je1: f!n:I10~~Sł0WI
RYSZARD SM02EWSKI

Krzyżówka
Nan: rodę

ponsorem

100 l)'S, d - ufundowała, spólka ., Promex'' (sklep
outliO\\ ideo w Ki('lc::uch przy ul. S wiercuwskiego 15).
-

P o 1 t o m o: 1) chuda
kar.k;t.

4)

łw:inUa

doroz~

lub

1\01.·

dz~cł.

tzcz..-:icta llp~ 9) system ..
kl\utl6w. 101 cv:śe w)plac:..u
z ~bry, 11) J('dyny polski port
lllONkl w okresto! ndedzywG;ennrm do czasu zbudowanl.;l
!~dyiuk•"'IO. lU K. Kullta lub
K. Sz.Ymdno-.vakl. l!;j ~ny
lOWAI'%}'11l'.Y
pa··aterowi, UJ)
rro.d ltoryb (rze<:?:ncgo), 2J)
zlorn dlJ huty s.zkh, 23) stan
t.

Ftl<~delfllill i

flarri~burclem,

!!11 !iUk;t'nka. ale ~· br:::mltmlu
h:lr<l~icJ
potonnym,
U)
;~~~dU-.ll f :r: L.. 1>0d j.lwo-

KUI'O~

KR7.VZOWKI

ZE SPONSOREM
(NR 16J2)

w

.spnętem

P l o n o w o: l ) ród królowej
tennlfłie 10 dni od dat u nuBony, 2) Jotdzik w pnentcy,
mł'ru PJ"Zdlq rozwiq.za'lił: pod
3) młody chłopiec wymuskany
adretem ndakcjl, doklejaląc
l pn~dnJe elegancki, 5) pięć·
wt;cięlv tlqd kupmt.
set arkuszy, 8) broń plerwol- .
llych._, utywana do Cwlcteń
Ro1:wi4Zanle J: nr. IUI
we wtpólez.esneJ gimnastyce
Poziomo: czapa, semator,
artys tyc1:nej, 7) nad strumykleplsko, 1tert.a, Wle.law, •klem, 8) b. wyrainy wypadek
mulet, !lu!dy, kokaina, do.::·
pny pracy w uczniowskim
mat, represje, Sieradz, Styka.
kaje(:lc, 12) potwarz, 14) Je~t
Pionowo: czkawka, popl.s, enim l(l.ki.c 21 poz., Hl) wiązka
tos, Al!e, Roman, t~sta, trunek,
c:regOO skoszonego, 17) 1toie.t
Rzec:kl, epilog, ławica, Wałyk,
oalrzegający teglana, 18l... 11a
chabeta, 11dres, olpa, B(ekt,
letilwtiCh cldopów pochodd z
metr, trąd.
XV w .. !t} np. waln,y kolelłogrod<.; boD towarowY
ł.eński, 22) muzyka. akrobaCJe
w:;r~ołcl 100 tys. :t! ufundoł tresura pad kopulą.
W3n.lf pr.zez. p. Marlana Wy~
(Anał[ram 1 pion. SFOwiała (przed. .,cane:x", skle·
RA+Z).
py w Nowej Słupi l Kle!cach,
TUSZ
ul. Piotrkowska 12, teJ. 41:!·11)
wylosowaliśmyy dla p. Sta ni·
W I05QUXIIlill IID.flrody bf".
1ława Sab,glerskle«a 1: Koń
,..ą ud.::łal czutclllkll. którZ)I w
skich, ul. Warnawska 30al36.

http://sbc.wbp.kielce.pl

