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TADEUSZ BARTOSZ
jui wfród 08.11. W Warnawlc, Katowicach, w duł.ycb
miastach i malych osadach. Jest Ich ct~raz wlęc:ej. ,..Ble~
da pnyJe:c:h,ala do roiski wru • bledD7JIIł ladiml... St
jut rćwni<!t w K.ielcach. Głównie Rumuni. Od kolejowego dworca, jak ulica ~nldewicza długa, at po plac Wolności , anują
się iniadosk6ny mc:i:czyini, w których kie-lecey handlowi glo~
t-roteny - od razu rcn.pomall t'llmuńs:kkh_, Cyganów. Pieśń
Jminna II0$1, te Cygau nJe sleJr:. Cygan nie one._ a 1 koszuli
nJgdy nie pierze, jak jedną zbrudzi, to drugą błene._

SĄ

(dokończEnie

pięl

ddeslqt
boroch,
Prze.r.
gryić twardego dewOflu,
Jqc~ l sto metrów w
pn:az dziesięciolecia

~

się

u.

łlęgo
głqb,

11'\.n'lej

twardyc:!, przepis6w. l naturalnego dla polskich miasteczek,
wsi - broku zasobów no tak
kontowr~e }ok studnio
glębi
nowa C::Z'!' wodocfq.g lnwestyc;&.
Pozostol jednak ehlopski upór l wolo wspólnego dziolo-

,.suche"
....:~
Strojnów,
Zalesie, Włenbie.
Roznucone
po dewoi!Kkh garbach no dłu ·
gokl kilku knometrOw, okolone przyslółko~t~l, prowie dwleł
cie gospodarstw tyjqeych tylko
z roln h:two. O • ocb le morzyli
kh prodzle~dowie, ojcowt, ~
lot temu rozpoczęli p lerwsz.e,
liczone wedfug zamiarów l sR
starania. Ston$e, mimo te ropcwnioll
wpiCJty
finon~e.
wlast1q, chłopską roboc iznę rę
kami l ap~ęfojem były nikle.
• Dla ówczesnych władz powiatowych w Busku. &etqce gdz~ś
lłO półn oc.nych okrolrtOch.
o~qce skahste grqby wsie, były
zm:trtwlenlem ostatnim. P~eclet
nie l nich tył powkrt UCZ}'Cq·
cy si~ bGgotym powiłJeJn. Odwlekano pomoc dla p len:eh·
nicklej gminy. d la Strojnowo,
Zole$ła, Wierzbio. W końcu. w
1975 'oku slrońc:ryla łię egrys·
t..,cjo powlotowy(;h moilłwo·
Id.
Ale- rtie chłopskich mo~eti,
wspartych uporefr!. l robotq,
Mieakolky
t~ech
wsi
w
pie~chnlddej gminie, jok
cO·
tr knJj, p~.u kqle-jne chlcdęć
lot pnełyli wJ.Zystkle stolamy
polityki ro!nej, pruc..rekołl fÓł·
ne iwiotlo no łoi drogO"Wsko·

(dokończenie

"a stro!'ie 3)
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zach. zbieroll p l enlqdu~. u:ukoli otędownik6w JWojej dobo
rej sprowy. NajpierW opodotko'fL'Ołi się dobrowolnie, po 261)
tysięcy ,.starych" tłołówek
od
gospodarstwo, powler:ryll
,_
mortertio s.połecrnernu kNnlte·
tCIWI
budowy
t~todoclol)ów,
wspkrojqc go włcn.n.,m zapolem. radą. gworontujqc p'omoc.
Mkhol Mo retokowsld 1 Wllll"l·
bia, Florian Kmleclk la Stroi·
nowo. Zdzlsfow Chmłel,
łan
Dąbrowski, Józef Bielecki, Sto·
nbłow
Mazur - lo norwislus
ludzi, którzy podjęłl tlę reor•·
rentowania Interesów społec:z
nok' trzech ·, ul. lnoleili SO·
jusmików w pie~chnkkiei gml·
nie, głównie u lei goJOodon:o,
fH'Zez siedem lot naczelnika, od
pół
rokv wójta ł niyrura
Mort;, lcrt~lo:iego.
Przez !oto dqień do celu.
pokonujqc rodiune orogl prze·
ró.i:nycłt gablnet&w, nouczyłi się
jeszcze JepleJ rochowot. Sw6f
czas. IWOje plenlqdte l mołłl
woki inn~h. Stqd rouqdne O·
mijanie
zbiurokrotyrowol'tych
oned~•b!or.stw
.. orteJołt~ych",
państwowych. Nojobfltu& irOdlo
wod., glębin~j fochowcy lno·
łoili no ltomienhtym
wrg6nu
w W.enbiu, Sto mt-!r6w 17011
litą dewońRq ~~o!ą. Ohllczot~ao.

na stronie 3)

MAGA.ZYW

. . .OIIA l

Apel Komitetu Obywatelskiego
przy Lechu Wałęsie
oml\et~IWI'O-

K =~=~~::~pa::

' ' ojaflol"'f letq no sen::u. o
~ ucbiolu w 11 ł\lne wrbofów i oddonie głosów JIO
ledlo \lł~sę.
Pn:.'f'łoc::,ojqco więlr.uoK:

wy-

bolców wyrozilo w l tur..e lw"oit
;;aufonio dla nqdzqcych. Ko-.
n eczno jest zmiano stylu nq.
d1en.'o l zmiano pohtylU s.po·
leo:nej l gospodorc:zej. Trzebet
pomóc tym, którym i'(je się co.
rcoz oorzej. Mlodzieiy połU:.e.j
trzebo pny.•nócić nadzieję no
lepuq przy:uloić w ojo:yinle.
Wsi polskiej stwon:yt won.mllll
dlo dobrego QO$podcwowanio.
Nędzo musi przesto-C zogroioć
ro<binom W<<"locb 1elnym, fu.
dziom ~lorym i chofym. Wiernmy, ił lech Wcrlęso zopc;.o~.
!'li, te ov,yy rząd RzeaypolpOhej będzie rrqd<'m -otliwym
no giO$ • narodu;

w

QS:!"':::Is~P~~Y Kr::~~

Walęsi e stwTerdzo: .,Sian
rnJstega kroju jeSI zły. Mułi
my notychft'I;O$ł prz'f'tqplć do
procy _nod Jego popn:~wq.
Popro....o jesl moiliwo nowet
w ni~ległej przysdoicl. Wiei.
kie nesre Polalt61l' 1\o<e maj.
dujq dlo siebie bezpiec1nego
1'\iej-sco w oj".•y:inie. OUornoU

Pożegnanie
W Wars:w.wie, podcus urooya.\qo
poe;edzenia Rad)'
Wojskaw~J MON, odbyła
sl<;
t"eremonia pot~~:nanla r. woj·
sk1em TW!enchnika ,u :r.brojru·cb. &en. armil Wokieclla
Jarvultlli~o. C.en. Jaruul&k:,
po odebraniu honorów wojakowych kompand reprezentat"yjnej WP. podz:iękov.:ał toł
nlerr.om za rzetelną ~uibę i
t;:o:lnq po~awę.

Nedolo eł~ ~

"• zostokl WJftO!łi"'Cb-. Petrnbo doluydl wyTHQd . .
Mttoło wylluwtOCiona. W}'ftllli
piltrwnej tury wyborów ...,-.
7oły, te spoiród !jtłotujqqcb
ponod n., mtłiony n~e maj.
dujq swojego Jnlejsco w !od.
nfłl!l dotycha<K Ulnon.,.. ugru.
powaniu czy '-eruntu poMtyn.
A)'l'l'l.

..

Mamy obowiqrek wysłucho.
11lo głoJu t.,.::h ro-lg<lryu.onych
n:.-doll6w.
Wyoiki
wyborów
iwloduq, ie trzeba prowodz!C
politykę otwortq, jos11q, z po.
nonowanłem dlo rOi".c, postgw l poglądów. Spoleczeft.
stwo chce Polsti, w której po.
łityq
będq
odpowiedziolni
pned norndcm i będq nono•
woN wolę wyborcO.,..., Polacy
11:e mogq byC traktowal1i jole
naród niedojrzoły do demokro.
cji. Chcq Polski, w której obywolele zoboczq szansę dlo
s·eb!e l swoich roehln.
Protesty rolników uzmydowł
ły koniec:rnośt: jasnych zolcień

~!ł~l"r~r=J,i ':s~:Lc~t~:

Swial•Zwłattku 'telnlen.y
Armii
Kn.Jowej
tor~ul~wal
spotkanie
z
pro-f
K.r:cyn tortom Skllbl·
IIXCW.!Iklm, mlnbirem spnw
Q.!;;nutlemycll R "teCZ)"~teapoli\c-J
l'łJol'-kleJ . Temat l polkania .Jn1perium SO\\ieclrle Dle...o!łlexla P•lska sJełlr.ec..ne Skmel"'"
Oczywiste iest. te tak
uJo:l.y temat obeJmowal praktynn>e
wszyslkle
wtp6ł
r-u.srue pryncypie poiSklej poJit)"lli z.:atran~). SW.unkl
ze W!cbodnim q_5lad~m jako
ł:'al~ci'l l dąi&tc:Ymi do liUll.-'enmłOiłcl
republikami, głów
nie belpośrednio 1 nami craniCG.C.)'mł, w świetle
"Mchodl.ąeycll
ltlom 1mi&n będą oa
pewno jedną z wabl.ych li-

N-'t do aqcht kOMIMtiMów
aogfOio zM;z~ 4otollh

_"""'".,_JL
Dthioł.

w oliwwie poliotyc:lne.

:::.;Uenio~ ~"=
joC

wrch.

no}lqobdei

budowy

de.nokrotyczny:cł'l

f'O•
slnlłc.

lur...,.och.ylb.ea~i
stwonii!!RQ ~ skutea.
M.'9(l driotoolo somonqdawi

Mam..... Wndl:o a.lolro
v-1 sttveoM! ell:onomia.nyml.,
o \olr.te rozchwloniem oporOW
odminlstrocj\ pońs~.
Wyrażając

pełne

poporcie

dlo kondydotUI)' lecha Wołę
sy: no staoowbko ptelydento
RP, równoeteśoie wz.,.....amy go,
by po wyborte natychmiast
rozpoc.tqł wcielani• w ayl'l za.
powledtlooych zt!Von w spo.M>bie nq<henio l floOII<Ve90 pro.
gromu pofityctne-go, gespodorczego i spole<:tnego",
Zonqd

Okręgu

Chrześcijoń.

sko.Dcmoluoł'fCznego

Stronnictwo Procy w Kielcoch m. in.
o5wiodczo: Wlywomy wnyst.
łlkh
ctłonków l $ympotytów
stronnictwo, wuyJtklch ludrl
bliskich ideałom chrte$cljc:ul.

~kl:ir.J~~{~ r~ wpofr:~~j
1urJe wyborów no pretydenla
RP, kondydolury leWo Wa-

nośd
Slqrlo.
S~nfov.ą
sygnolizujq
nleW')'tonystanie
noos rozwoju gospodorW mor-

A.peol"jemy o mo'OIOiy: udłfol
w drug<eJ lune wyborów.

z Ich PfOCY.
Protest górników _.aca u-

z wojskiem
Nast~pnle,

na forum Rady
Wojskowej MON, k16rej W .
Jaruzelski pnez wiele lnt przewodniczy!, w obecności delccacj.l ok ręgów woJsk:owxch l
rodza)Ow 1ił zbrojnych, minbter obrony narodow~j. wiceadmirał Piotr KtladzieJaJ"It
przekazał .-..<er-zehnlkowi
sil
zbrojnych podziękowania za
wa.tn.y l owDCny wkład w r<nwój Wo)&-ka Pol~o.

nośt

głębokich
polłlkle'j

~'1 "kC:~ek!!:~~~Y;o~,~~ ·

zywane z- pełnym zapewnieniem
suwerennoki.
Pol1id,
najiywotnJejsz.ycb
lnte_rHbw
narodu - ltwienWI minister
Knyszto! Skubisze-.vsld.
Pned

spotkanit'm z

mi~

kaz\cami
Kielc pro!. SkubiPewskl rO'lmawiaJ -z wojewodą łdełecłdm dr. lłzeł- Pb-

*•"k'-

,.tt

t~.rod.zlł 1 grudula
•łu:wvkk b11str., i P'fllcłna.•«.,. N~ powi'll.kw. jednak WI)Odot 10 krdcowoki. Grad
""'• U n:le vtn)ł'fn.a sl( tUuUJ '"' 40brvm slon&wiłku, kMre
\Ada mu •4' 2o.Jtlt Nie pou>faiex Z1VłaJzc2o kol»et~ d!PJłć de U)łbltkgo .UilatUILa.lł.io IPI'QW.
(We J. star-ty-o-..dcriblckietol

moralności

Tel•wiz1ł;lł~ ,)ttterpelac~ '"

tt.e hłte11ej,J, ood11o6t,
Ptll·
z ue[em. t.rtoł:tu \01/borczego mot Noby nod lcO:ekt~1)
Wolł!.V aiGntowar&)ł

odkładaM

chofnkOWJICh.

ttorU,

wWfodzOft;e }0-k
p,gpie-r do ozdó?
Widmo T)ł·
miMkiego krqży po Pobce.
U%"AO-no "Więc zapewn~, ie
klopotlltve Pl/łoni.a mog!vb)ł miet t.opłvw n« głosoWQ
flk. Plyntlll z ~kranu poucurłfo o poLit)łce, klórfl mu.!li
opf~rat się no interesach
t
1o;usz0-eh. Z{,lodll. Al~ ifttł'•
re~y powfnnv blłt czyste, :et
.!lojW::nicrv o~"Ai teuo, bu
wchodził z nimf w układu.
W przedwnvm razie: cel b~
dzie zcnoue uJwiccnt ITodkl.
a moralnołl! (uczciwoU,
prll\ądom6umcńć,
Jpole{IU·
woJt. dobra wlarc, ulach~t-

Inny

Mikołaj

~dCl 1111 póbtf~j.

Wł~mv :- dW~dczm
C.t)łm fo grori.

t hi-.

Dziesl(ł lot z m.ug<nt z bupi~ką •ie 211Ukodzilv ,.SO:idarnoki'' to takim 1topn1u,
co dwa miedqce l«imp,g"ii
pre:vdenck•~i.
Nie
ko..t•l11
kaMydat
114
pre.."'lfdenła
mógł •Ił 'Wl!kaud kompet~n·
ejo.mł. wvmauonvnU 1111nowlslto kierownika ;;:o.klod•1 .
Dtac2cuo to było moilil&'!?
Dlał~Qo •• ż~
klerowa 'lo ·~
polil)łkq, fntere!cmi f JO}its.:omi, o moroinolei kCl2MlO
c2eko.t 114 lepsze co::as11.
BOGUSŁAW

MORAWSKI

dzieci z Zaenańska

Klasa Yn 8 w SUwie Podstawowej nr 2 w Zagnal'lsJtu
un..1dz.ila
t.'>'lie wc:""&j zupelnie inncgQ .Mikołaja· nit
pozost.ole dzieci. 24 uanl6w
tej Itiasy ~bra ło zabawki,
p~zywlo'-'o
ic do Kielc
i
prukaza1o podopiecr.nym l)o...
mu MAiego D11ecka. et sami
ucui.lowie
poproRII rodziOOw, by nie kupowali im pre-

z.entów
mikał3jowyCh ,
lecz
oddali lm przeznaczone na
ten cel pieniqdze. Uzbierali
w ten sposób 107 tys. zl,
które t kierowaU dla chorego koleitf, który leczy się w
s2.pUalu w Kielcach.
Taka
pmt.awa uczniów 2. ZagnaOska
zaaluguje na UCU'Sóine u"tnanie.
ltw) -

Kielecki market-plac

wenJe~=cj re;~~~~~~~~ ~~:~~~ ;~e~p~;;:~ot~or~~:

wyrolony hoodlowcj, z
któtr j
skouystoć mogq wuystkio sek·
tory gospodarcze. TIł somq ofertę przedstowlano wczoraj. Otl-!1/·
muje ono utwonellle wsp61na ga rynku, tworzeni e spólek lo·
inl-vcotu"', ._o1zystonie l l:J·
chod,.,ich krl!ytów
le asingowych, spłoconyeh gotowymi toworami pod uyldem firm ttl ·
chodnich, Oferto, ownem, :n.
tefesujqeo, tyle Ze wymogojq.;a
od polskiel-t partnerów przygo·
!owonKz nie tylko • opitolowego,
a le tokie doklodnej onoli1y c·
~ono mtcznej l ltonce'pcji podeJ·

==)o~~~nll

Czy kieleccy ludzie i nlcre~ u
gotowi? W kotdym rolio
maino, byle !"ie
10 dlugo, gdyi moie się olu;:zuC
ic o:os procuje dlo Innych.

Płotka
Krat~ca

po

Klelcub
pi•Ura, te w średę 5 &"rudal& w jedod t. łDkJazycb
n..kel tboet.enl« q-walcU
d:dewc•yn.lr.ę
:ale ~wler
ddla się. St.czq6ł.Y - Jutro.
(dak)

Wczoraj w Miejskim Cenirum
Kultury w Kielcoch zgromadzili
się bizoesmeni z regionu. Jedni
pn:yuli z f'łOdzTcjq no ub1cle
uybkiego ln!ere$u, Ino! zasięg·
nqć języka, je$JCZe ino! pok:Jbicowoć. Sloworn, w soli obrod
byla do1no, a frekwencjo pncro!iola oczekiwonKz tomego l"'i·
ejatoro spotkania - Edworda
Wójcika, prezeła s-ki .. EKO-

Prognoza pogody ~~~=~ci.~~ ki:T!c.~;;l!;.
D•• w kraju będ&ie :r.aduuu-

nesu, zoprou:onym w

połowie

tllle.)tceml
śnlcg.em
ropeJskq w WoruoWle, W owym
spoikoniu uaestnletyli repre!zetll desr:C'I.. Rano na poludniu lokalne mcly. Temp. rnaks. w
toncl 300 zocttodnich firm ofOZ
:;ier uO:Xa~x.!'!t:n:·",w~~ensJ:; rr.,olscr biznesmeni. .Efekle~ byporywisty

~rt~fe:;~~~:;Js~•:!p;;Zr~z:f.

mowoo~o

pned$lęwzięcio .

$Q

pogłó•~owoć:

Tajemnice b. MSW

pruwartoś 

pautyki zagranlcz.nej, co r-~d T. Marowleckiego ctyni od pierw·
11.-~·ch
dni twOjej d:rlałalnoś
ci. Ale nowa sytuucja stw..aciowań

O polit~fce i

ł4SY·

nil naszej dyplomacji. Nowa
;illkołciowo
sytuacja WJtwon.yla
sic: na gnmlcy J.achodniej.
Nowa sytuacja to koniecz,..

Twój horoskop
Kto ,..

.ao-, ,.,.....

~lftJ nłebelpiecteft .
kOf'lłOiłclo.oonlo łlię łił
~ wWodu potltyc:mego.

stwo

nystających

Miejsce w nowej Europie
Oddr.l;~l

T• 1 Inne

(l~ dosłyszane.

wogę 1'10 gwołiowfle 1)090!'11-eme llię WOt'UI'lków tycio \!Id.

Spotkanie z miil. Skubiszewskim
T.! ideeld
.1\. weco

*-i·

Od llllku tygodni specjalno
komisjo MSW ornJIIzuje doku·
.menty z orchiwulfl byłego MS'ofł,
dolyctqce
przygotowań
do
wprowod1enło pn:ed dziewięciu
loty 1tonu wojennego. Wa:aroj,
6 bm., podczas konferencji pro- j w MSW pnedstowio!lO
wy:nlłd dotychczasowych bodGń.
Jok slwierdzil pl'ledstowlciel
komisji, San
Węgrzyn,
nie
ocololy,
WRystkie doko.tme.nty
nojclekawne Jnlsza:ono no po·
lecenie gen. Bronisłowo St.oelwry no przełomie lot 19a2/ l983.
W iNielle zachowanych moll!·
riołów moino cz.ęklowo odtwonyC puebieg wyda rzeń, po·
ezqwRy od 16 slerpoio 1980 r.,
kiedy to g<tn. Stonlslow Kowal·
ezylt (óy.-czesny Ref resortu) .nwolo! n to b operocli .,lo to ·eo".
Joj CC!Iem było m.In. ,;lopewnlenio be1pi«:coństwo, łodu l
pan:qdku publio:nego", o lnÓwkle doslawnie - adłowlcnle opoqeiJ,

Ro.zpoo:ę_to

u:ltole~e

funkcjonoriusty: słuib
bozpieCieMt<MJ, gromochono CH:I~&o·
wlednłe irodld tedmlo:ne. W

okresie od sierpnia 1980 do 13
grudnic 1981 r. w jedoostkoch
millcyjl'lyeh byto tylko 20 d'rll
bez stoi'IÓW olormowych. Jednok
ko11kretne ogóll'lopolskle dtinlollla podięto no pOCiqlku fO·
ku 1981, gdy rozpoczę\o reoll·
zację kilku akcJI,
l tok operocjo ..Trapez" polegoło no
ochroole ~luczowycl-t
obieklów poństwowych, o takie
z.Opewnieniu bc!zplecteństwo roddoom partyjnych dzio/.oay l
funkcjonoriuuy SB. ,.Jocłło" to uslolol\łe list o.ob przeznoaonyth do lnt~mowooio { ,.Y·
typowano 5 tys. os6b). Kryplonim .,IUon" oznoaol rozmowy
ostrzegawcze z ludioll, któ ·~:y
prowodzili .,Rkodłlwq dlo pań
stwo dzlololnoić". z kolei przygotowania do pnejędo prtez.
SB łrodków ląc:z;mki opa\r:~Of'lo
kryptonim(' m ,.Molwo". Był 'teł
,,Romtes", czyli przygeiOW(lnio
do zojęcio 121 obie.tów radio·
wo-tełewlzyjnych. Ponodto storono się skompromitowoł lub pozyskać do współpracy 1 S8 o-.
soby zwiqzone 1 "Sofłdornokiq".

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pr:~ygotowotllo
do wprowa dlenio stonu wojannego MS'N'
prowodllło wspólnie z MON. W
lebł-on~m moleriala btok
j~~t
dokumel'\lów, które łwiad~rl·fby:
o lllgerencjł łnn.,.::h po4sl.., w'
sprawy poiJir.i.e. nie moina rÓOIII·
nłeł słwierd1ii, czy blnlało nh-

beipleaeństwo

inte~<:Ji

poństw Ulilodu Wornowslr.i~.>.
O$toleet.no decytjo o ~rowł'l·
dtet~iu no teryto11u"l Pohkl ~l<~·
nu wojennego topodia Już ~5
poidi icmlka 1981 r~ co patwf~·
dzo tajny roport MSW.
W c::rasłe konferencji młnlsho
Kn:yntolo )(o.zlawskiftgo pyto'lO
to He o Jn,.,. sprawy, No lłYMnie,
dlouego MSW nie to.zszyfroWało Stonisiowo T~mińsl.ieqo pn.ed
wyborom!. mioistcr odporl, lot
bet polecenlo proku.oloro 9e<\fl·
rolnego MSW nie mol:e spr-dzoł łodn1!9Q z kandycłat6w ...n
prerydento. W przypadku S. Ty.
m\ń,kiego, doda! minister K;>zlowskl. tWe mo dowodów 1Jni
informm:;t o jego dzlołolnoicl
prU!Sl4pc1Cj.

GRZEGORZ

KOUiłA

.,,

•,,

m

w
h
B

KAGAZY!f

(dokończenie
te główny bl~ wodociągu pn:ez
trzy wlfe llczy4 bęcłtle 12 kilo-metrów, notlirolnie bez bezpołrednich pn:yląa.el\ do ponae·
gólnrc:h gospodarstw.
Doku·
menlocję zlecili specjolikle inłyn;erowł Bobarkowi l. Kldc,
wytop:mie trzem n:emieilnikom;
hydraulikę
Wl9dyslowowl
Bdntowsklemu z Oiełnlcy, za·
allonle elektryeme stacji pon~p,
hydroforu - Motlo11owl Jamlołowi t pobliskiego Sr:czec:no, po·
zostałe proce budowlane Mor·
kaw! Czechowsldemu z Miku·
lowic koło Bulko.
DdJ t satysfakcją stwierdza·
Jq, te trafiU w d desląlkę. W
clqgu niespełna roku wnystkle
podsiOWQWłl
roboty SQ W lO•
sodde zokoliczone. ~locja pomp

ze strony 1)
l pól miliordo tloi)'Ch. Po 1
miliony, nie licząc WłasneJ robochny, zoplocil kotdy gospo.
don: 1 tnech W1ł, pomogło no
miarę awych budtelowych mot·
llwokł gmino, 120 m:Uonów Jut
dol wojewodo. Sporą c:zęlć doplocllo ~ni poseł Morio Stolb:·
mon. która onewodniczy lundocli wtpomOgonlo budowy wo.
dociągów wieJskich, Po nl pos.
lan•o wpisola się uentą
w
kroJobroi wdzlcczneJ
pomięci
rolników z Włenblo, Zolesio l
Strojf)QWO no trwałe, Osobisty.
mi wltYtoml, rozmowom!, rodq.
No l nororoinie tq konkretl'q,
lio:oną w grube miłiony, po.
mocą lu(ldocjl.
Ale llolenlądte sq potn:ebrM
nodoł. Proktyko wykozolo,
ie

STRONA 3

•owrmł

a!Qronlaral l płynqcq Ju.ł
wod• do 130 gospodarstw
1Wferdtl, te k» 1robiq. ZresztQ.
cło Wlen:bia ,.Za drogq"
wo.
"dodqg •'• zbHfa. Oslem•et me·
trów wykopu zoko~czq do jwfqt.
lic:JY, chOOat w6Jt Zatorski d<t·
plomotyczn1e milczy, no dolną
pomoc. l gminy, wojew6ddwo.
mate pan/ po~lonka...
Som! teł myślą. Prtyklodem,
wytłliortowlenlu będącego wsp61notq wlej1kq wzgórza dla spóllr.l ,,Mortu", któro JuJ drugi roll
wytworto tv grysy kamienne,
Płoci ponad 20 millonów rocz.
nie dla wsi, dojąc pro~ kilfr.unostu ludziom 1 okolicy. Jej

~POci~. ;rrb~eb~rzt!d~~;
Jut od "zOI'Oz"
odbudowot
przekopone prty budowle wo.
dociągu, l tok wczełnlej
nłe
nojlepne drogi.

Za bary z dewonem
l hydrofornio

procufq, wodo
rurodqglem, go·
hydranty
koidym
gosPQdontwle wodomlen. Ro.
botnlcy, Jak twiltrdtq mleukoń.
cy ~. procowoli pflet 12-16
godt:in no dobę. W Wiosen·
l)yth deszczoch l let ~m skwo.
rze. Nowot dziś, w końc:u listo•
oodo. w wietrzny l deucrowy
drl eń wiclot Ich w n!eblesk.lch
plostikowych ubronloch, To naj.
go,..tsre godziny, f111ol blilko.
B/iskał
W domu M,cholo
Morczokows!Wego w Wlerzblu,
przewodniczącego komitetu budowy wodociągu optymizm len,
sotyslokc:jo z dobreJ roboty kro.
uone są teałioml rochunli:ów,
Uc.utniem tego, co Jencze lrn.
bo zrobić. Tok - gospodort jak
l Morek Zotorski, oien:chnicki
wójt. który spędził tu wiele ónl
m!jojącego roku sytuacJe oce·
nlojq realnie. Wykonone
do.
tqd roboty kantujo blisko dwa

płynie głównym

łQ podlączenlo,
pn:ec:łwpotorQ-,
w

towt.

nawet uczogólowe opracowanie
zbyt
kosdorysów okozoło ll•
skromne. BUsko cttery kłlome
try Ntotiqgu trrebo b.,.o wituwat w skaliste podlofe. Przy
wqsklej, wieJsirleJ drodze przez
trzy wsie, niemol pny łclonoch
domów l zopoloch stodół lnsto.
loton:y musleW rwat ziemi• dy·
nomllem. Stqd odłamy dewo.
nu wieikoki nonego "poloneza". To podniosło kouty, soml
rolnicy nie byłl w łlonle wiele
pomóc: łopatą czy kilofem, gdy
cięfilie
koporti Iomaty zęby
prty wykopach.
Ponodto tnebo jes«ze do.
prowodzić wodę do dwóch pr.r:y.
s!ólków - Kamiennej Góry 1
Wierzb! o ,.Zo drogą". Srodnło
liczqc - jeucte okola pól mi·
!lorda złotych. Dylemot - wo.
do musi tom poplynqt, ole rkqd
te mJilonył
Prezft Morc:zołl:owskl,
który
swóJ reolltm sprowdzol przez
prowie twiert wieku dotyc:hczo.

Moja najciekawsza sprawa
Opowiada mec. MAREK KLESYK

Matka czy siostra?
kilkonołc:<e lot te.
mu. Po porodę zgłosił sillj
do m11lo miody, dwudties.
toparoletni czlowlek, któremu
niedawno zmor! ojdee. Ponie.
wał zmoriy nie tostawil t•sto.
mentu, chocbilo o zwykle, ruty·
nowe •tw>erdrenie praw do no.
bycia spodku. Poorosilem o niezbędne dokumenty, to jest Jwlo.
dectwa t90f1U otc:o oraz akt u·

B

y4o to

;,dz;;!~k:,~~ałezA~eS~el'~~~~;
synem Jenego N. Z lnformocji
Utylkonej od klienta wynikało,
ie moth Andrteja N. nie f'/ło
od liiilitu krt. a Jeny N. Innych
driecl nie mloł.
Wnloslem rprowę do sqdu l
bylem pewien. fe mom jq t ąlo
wy do momentu, k!&dy w sądzie
zoboctylem kob!etę z odwok'o·
1~. - Kto to lestt - spytałem
majego klienta. - Molo matko
olipowiedriol. Zomurowolo
mnte. - A ojóeeł - spytałem.
- Ojciec rni.Mko w lodti - od.
powiedriol.
Okozolo sillj, h to nie był ko.
nłtoc nłespodlionttk, Kobieto w

•ąchle doiylo bowl111'1\ oiwlad.
aer.ie, ie Jest llostrq Andrzeja
N. l no dow6d tego poltozolo
okt urodzenia.
Sprawę odroczono, o ]o z od.
wokalem Jadwigi M. (nie wie.
działem w końcu, motki czy do.
stry Andrzeja N.) toctęllłmy l!ę
tostonowlot. co robić dolej. J,.
leli wykotemy, te Jadwigo M.
l Andn.ej N ple sq dzletml 1e·
rzego N., to hiqfeczko oszczęd.
nołclowo, kt6ro było pn:edmio.
l~~tm sporu, przejdzie no skarb
państwo, Jeśli nie zołcwestłonu.
Jemy metryli urodzenia obojga,
ouc:z,dnok.l Jenego N. zostonq
podzielone pomiędzy nkh. Spro.
wy o podzlał spodilu rtle było-

~ 'N~:: -;0~~~· ~~~ec!tf

auuędnoklowej t włdodem o·
kolo 100 lys. d, zo którą 1o •umę motno było wówetos nobyt
dułego ,.floto•. KsiqtecP:o zde·
panowano było no hasło. które.
!JO zmarły nie ujownił nłkomu,
Plenlądze moino było od PKO
odzyskot Jedynie w- l'rtypodku
udokumentowania
prawo do
spodku.

Pnykłod dobrej roboty trzech
w,; jest moływ\ljq<:y. Jut tu
wloinle, u
Moraokowsklego,
komitet budowy
wodoclqgów
przygotował krok
następny budowę oczyszaolni
iciek6w.
Wspólną logicznie uzupelnlojq.
cq colołć.
W
Plen:c:hnic:y,

~~s~!~ońpf~~h~fan':'P,61 S~n1j.
c:zycoml pow1»1oli spółkę wodno.
-kiekowq, kt6ro od 2 lot po:y.
gotowuje się do wielkiego pned.

~;:wz~1cl~ę l uJ:e~o~•;,;;bl~~
Strojnowo 1 Zolesio pnyjef.
diojq są.<edd z PQblislcich wsi,
o nowot 1 odległych - Gnojno
czy Miynów. Porodt!ł si-:, pod.
potrteł, nouc1yć, uporu l wsp61.
nego dt!olon!o. To lei )opito!
lud1l, którty wz.ieli się zo bory
z dewonem, przex wlekł Ich
wrog:em. l wygrali.
WŁADYSŁAW

GRABKA
Poslonowillśmy

(dlo dobro no·
nych klientów) ptl'tjąć wiary.
godnoić dokumentów, to znaczy
nie podawał w wqtpliwolć łwlo.

!~t;;e~r~~e~d

Jo;:t p~'w~

spodkawo 6bołgo l ponliłmy
do PKO. Tom okotcło slę, te
ksiąieczko ouczędnołclowo zos.
tolo tdoponowono no hallo
Noton. 8ylo lo pro....drlwe, ty.
dowftie Imię Jertego N.

A olo lok wyglqcloły dńeje
Jadwigi M. l Jerteg• N. W lo.
!Qch 1946-47 Jadwigo M.. mot.
ko Andn:ejo N., pomagało Je.
nomu N. l Jego tonie w bord1o
trudnym dla nich ok~sle. Poń.
stwo N. w oodd,ce chcieli !q
l dziecko zobroć do Izraela. Zo.
miast Jednak odoplować Jodwt.
gę l Andrzeja, w odpowiednim
urzęchlt riotyli oświoduenie, te
oboje sq ich dzietmi, o ich do.
kumenty spaliły się podc1os oo.
iogl wojennej. Jodwiga M. 1
Andn:eJ N. otnymoll no tej pod.
stowie nO'Ne metryki urodlenlo.
N. do luoelo nłe wyjechali.
Po łmiercl pn:yb.onej motki Jod·
wiga otnymolo kosztowno4 d o.
raz coły tnojqt.. ruchomY 'no/e.
fący do nieJ l wyprowodtlło sl41.
Andn.ejowl mjoly on:ypołć nieruchomołd
nolefące de or:zy.
bronego ojca. A całej sorowy
nie b)ioby w ogóle, ~dyby nie
owo
nleucrę1no
b!qłee1ko
ouczędnoJdowo ...

No towała

LIDIA
ZAWISTOWSKA

(dokończenie

ze strony 1)

Przed sklepem
"Jubilera"
-.Rumur'uc7 Cycanie mają twoje ICobll!!ty One wru 1 lelikorciem drobiaqu - tlada~ przy rouch ·kamien ic, pn.y wejłdach do aklepów l jadłodalnl, wyclągaJ<t pros7Ainle dłonie, onami niemo błagają o pomoe, o zdewkową Uotówk~ l te ich
bardzo łnfade twarze l OC%7 podobtle aą MadoMom Boldd·
wym u .taryeh Lkon._

Jak bez

łcljnlęle&o

terca

przejść

obok tej ludzkiej mlz,crll, po-

niżenia, nędey. l ludzłe da)At sw6j ~ił'mązck, te: dot6wkę. która
ch~ pomiędzy naml tak sparnywlala, to pru:,c:ld w rękach tych
łnladooklch kobiet ze 1tarych ikon, nabierają dewirowt-co nie-

mal waloru, bo wy m l e n l a l n e 1 o w naJbllt.uym akleple
czy u placowego ,.nepmana" - na bochenek cieplego chleba, na
j3blko, na pętko clludej kaszanki_
_ AJe ·~ teł Inni "ludzie". Oto a«na przed sklepem jubllua.
Na jaldmś łachu sledd jedna z tycb kobiet Ma ręku tnyma mpatulone w ceł dziecko. Kobieta patf"ZJ' pruebo(bąc:ym w ~.
lka l to jej łkanie pnypomlna zwtenęcy 1kowyt.

No l mila ją - lald młody, dobrze ubrany l dobrze odpasiony bycuk. JC!'t:O twl.rr wydala mi się jakby 1na)orńa No \ak,
jui wiem. To on codziennie bryluje na denklewlczowaklm deptaka koto banku, .,tasując:" fNbJl' plik banknol6w wladomeco
koloru_

po~rd~Y:}w~~k;!:~ k1o~i~:Zalr~muje się
-

Nie

miała,

nie

miała!

Do

al e b l e wracaf,

pn.ed nU].,

1:

daładyL

Tak powłeddel ten_ pnepraaz.am, człowiek. I poazedl. Prt.J•
l sobaczyłem co, tdobywczym krokiem nnledo druclej reataura\:ji. No cóf, wqlno mu.
,.swoje"'

•tan~tlem chwilę

z.

nającego

pienJąd~-

_,NJe powiem jaki pieniądz 'ftsunąlem w dłoń... Bole klwd
Madonny ze starej Ikony. N i~v.'elkl. Zdawkowy. Za mnie 1 za
te;o, przepranam, ctJowleJr;a. Spn..d altlepu jubl\era.

TADEUSZ BARTOSZ

%i5:--ta
_magazgnu·
SPROSTOWANIE
W piqtkoiD)'m tDlKfon.fu Mo11CIZtfiUt ,.Stotoo Ludu" z dnia
JO XUO ukazol tlę tollwurd.
leCMego udzieliino poftu Cez..

re-mu

Jastrzębakiemu

U.1f.90 r. l nformuj(,

http://sbc.wbp.kielce.pl

w dnu..

ie:

l. Pon Jostrzęb•kt j\l.l po
ou.tor»zacji vrtiellił l»Cuł Wlfuriodu ł rtiekcóre moje łD11po
\Dkd.:f~ co ~st Jtiedopuazczal- •
ne.
•

2. Wvwitid uko.zo.l słę w S
l»t)odnł po Jego ourorvzocJL
Przez ce 5 Cygodał łllhtocjca
politJICZrta uległa drastJ,I('mej
zm«utłe wobec tego Wlf\Ofod
uległ ezęłcWwej cfulllc.CuaUzeejL
MIROSŁAW C{DSKJ
I..:Mce, dn~ J.XI!.PO,

M A C AZ.'!' Jf

liTROllA.

Jak to ze

Smoleńskiem było

TADEUSZ
Ror-ji Wed•. Nic jest to
llłwo«c4enie
ahyt '06knwc-:.Je dł.a l)'C'h, kt6rz.y

W
ca.t'ło

\ero wy)HdtaJil. Ałe
lM iak teru rUt było ł\1 od
tluma. Gdy drclolem lh~Pit
6:deciom zabłi'A41:1 - dubeHówlrl u C1uPte «~em rubli. e4uIK"'dtenłka w Smo!n\~ku L'\1:1·
dala dowodu O'lobifle;o. Zaba:"Airli •1:1;, ale dkt m~e~Jitań
eów mla.sb. W~u.oU ar\ył.u lbw pn.cmy~low1ch lrupuje
~ u o\:a:.ar~iem .Jowodu to2.Wnoścl. Nn bOrd~j hrk-u•o..
we (np. wyroby ze zJola) połnebne
s.1 ,.talony", które.
dtn.ymuk tylJI.o pu.odownky
J)ł'acy. Na bowracll pełno arbur.ltw, otzeszk.Ow 1kmnydl..,
papryki, aJe po ~niMi
łneba !lnt w ko'cjce.
To 111 problemy, którymi
mat"tWI<ł 11e dW!aj ludak rad.:eccy. Mnie w Smolef.-lU
Int«~ow.lo
wpdnie. co loReJo.
<X& an~tlazlem się w jedaym ~ kUku cł6wnl'dt IDWlt
s&oułlj Ru!l. poriadlij.'lCym twl).k p~(łmlł hi~.ric: l łlady jeco dziejów edawily rnoie
naj~

Nowe gr~ i zabaw~
ludu polskiego
S:nruułu lłl.fuktorów

•

krakO!Mkic'h ZOZ l
l da HoPT~OtU»

tMOU.'Ot ~~~. :~dllrł'klorcmd.

~-·

114 •€U'odę

do 100jn0Cidlt. obli

połnfm

m.

e
;l!m

.. _

11ł41UTGI!tlł·

"o w UH>i- leo"ilhkim ;ert
SP'łtfrielaift JI'Ta~ ,.Cztl.-

to!r.

St

Rekord w o,Jewł wólicze.ł·fJ pobiło ch~!Jo 1)l"wno
PWI'OninNkCI. J.:Córa to C'łqgu

lChaa. .spr01J.1Udula do f'cUa~ }.lk('(łC' podolkliw 100

fri

crste-rn
tol&.

~·

koie,iotoJI('I&

rodakdw ft(gca po
osf4V"ił

P1ud

pehu)kłaolri,

e

NieO«"'riony

,.hze-

boj'" .:Gmiddl w ckidl.oołouri
cmttrykd.dc4 {J)

Nt~J~kazp 1rto~ckW
!rocłowUka

*lt;q~ell

pr«nt

JO

~~oa

'CI jd

Mdin11 w. Zlocieaiu
-....~dził m.ie_l«o""'
prołos.o:cz
z
JN!Ucjq.
,.T•
WU1f'lłlcM b«bei• - kom ...t"J' •PohiJIIcG» - ZTnoidOt.Młll swój 1)0(fląd na tl'1fUIC ~łt!-icl
JoC"'nokl
łł

edJ41i.lł_

•

młod.,ch

e•rn.

ołl-:o

poi~cojqcq

otert(

kupno
luuvaUca USA. IłfUt Zatokq
MekąltdU,q.
TllJd .,Jc.a.-

u.lek",

C\di metr kUXId,.-

&owv, kod•:te Jot
larótD. Twlko tttaf!

z

e

tv•.

c~o

01Daj bTociu zlodzicie
(Kra.towtkie)

~L~

slolrodli JZt tll.dróul podnem••oo lntbla lelefonktneqo.

Drut mfcdzianlt

łrodlcQ lpnedalł

za 56

ze

tws.
::L KGiu11 ft«J1"eWJ1 aworU
•łłll«ict 36 W\Jft ::t
•rnv mie~• dltSkWGłihl«łf:ii otrz~m~oł
piłkorz

e

z GKS Zd.t:i$łąw Stro;ł'k,
kf6rv .,.z., schodzeniu z
boUk• po mecru z lgloopoiem lcopnqł w f\tłek kieroWR•k• druźVR1ł gc;Ari,.
(O.SC)

J.

Jut w r<*u 1113 Smoletl.!'k
byl ,.grodan wle*im l ludnym", Jalt :.ap4al ll.tonikan..
Poło.tonJ' na wz;:6rz.och IÓtnf!·
co o:~gu Dniepru stenO";Ił'il
waiuy ~rodełt ha~;~dlowy. W
xn wieku stal się stołecz.n;m
rrodem rot.lc&leao Kslę>twa
Smołdls1tleco.
młosln hDnd'lu

ecntrum

rz.e-.

l kultury starej

Ru~i.

P.dstaj mia~ lk:x.r niespeł
na 350 \y11, mle,lAal'w:'ów, ma
!Zt'U ue~lnl, te~r dramałyc:u•y. załolady
pny!l4d6W
elellt.ronlon~b,
pnemysłu
włół.ioennlc~ l obuwnla.e10. fabrykę samoJ.ootów ..jait-42'!

Wr6tmy iedfU* do hl!!tcdi,
która je!1l tutaJ m~u1ie e~
hw..:u nit
w.apók:z.esnoU.
Wraz ~ m~ cice~. An·
ddc.)em )(rutcw.:em, ~cet"u

)einy

po :starym

Smoleń*u.

Andriej je.,t baJ"dz.o dumny ~
dłiej6w i dawneco mac:z.enia
swttlei'O m.iuta.
Pot.aauje
pomn.l.kl Jtutu:aowa, bohat.er6w
1812 J'CII:u, bhy t tego s.a.me-

co ckresa, mom.unent Jru ncl

onar fau,runu. NiecG dlułlrJ
aatn.yrnu)emy A( w parku, w
którym wznotl się ponv!ilt MichaJa GllnltJ, wieHdeco kom.
po~a rosy)skle&:o ~ XIX
wlclru. 0o cO<Wnę ~ &~•1tbw toamiestcz.on,-.:h woll:6t
pomnh rozlega ai(: W"S\XIfliala ""uWl.)'b CWnkJ, frag:rne11ty
Jego oper _.Rusłan l LadroDa",
.J'Wan SUsanln'".. pldnl, Miasto uchowAło tri !!pÓro
tyt\, e~ tylk.ol!ielicz.nc pekalą
twO-Jl\ bot:t słt.l!bę. To lię

'w:l"-

WIĄCEK

amoenl - z.ape-..n~a Andrie,ł.. n;. Kremlu rdY }3 tlll!!l"'IIVn. Hill
Potnuje k01ci61 łw. Płotra t lr:Ji.WA}tor rnalłAD!'ir.i B:l..rtiMne·j
Pawla.. JJ.Icluit. Are:hall io.., N"wodwtlnJrl w~cł"UI miąc w
cerkiew Iwana Boc0słow.. JO..
łl:"lnal
odJK"()lllfAch.a,Rc:y rneb6r Troldtiqo., MunMti!7U, CQ"łłbki t \W!Bdł.y S~ ••
Zwiastowania Bole~. Wnieski-ej, rez.waJ1ł n(:śt murów. •
bowstąpienia. Ak! najpl~n..eJ
Jakub
Potockł
piiETW"'Q"
poiotooy jert sobór U<~plełwdrl. wl.arlflql do lwll'rchJ" i na
samo&,lłe
w&noszący skt
nad
c:Jele ~okh woj« n.turmem
mla.s[vn. W$inamy się pod
N oponowa!.
górę.
Z bH1tta ta ~1iała
hld.rłej o.e "~>'1en.ył. bo
w
świętynl.a ~ trMu 1877 pc"e:t.ms2łtote ucz.ono co. le- kl:tyh.
t.u)e się d ..ć bn~·dko, bo po..
kacJI smoleń'tkle j n\.gdy nie
małowano Ją na kolor wk!ełt
zdobyto sdtmnem. Tłumóc-.:.y
łcj zieleni.
P;rt.am Andrieja,
}łm w!(C do.!ej. Smoi~~ w!"6kto u t.o odpoowlada? Mówi, U:
cil do Ruu3poe-połit~j. ehótnltt teco nie wie, a utyto 1.4)eco obron.ea MlC:hal Szem ~
k~ej wlabl!e farby, bo pewnk
Cł(klq z.aklc'l u•z.edł cało. Pod·
ln~Mj nie było. Za to w 'rodkedł pod
Smoleńsk:
w t{)ku
ku cerkiew uderz.a 'IIIVOim ba.
UllJ 1 teru on tac&.ął ob:etat
rokowym pnepyehem., boc'>cm)ói.&to. Po:acy bronili ~ę jedtwt:m wnetrz., mnocokią Uonak. nad~CUij męi.nle. P'orceń. Gdy wych!Xhlmy ze łwiĄ
t yf!kocjc; t-.vierdt.) Idolano na
lynJ, mil~ja ściąga w dół. do
su:~c\e
wcz.eSniej un'Jwo.,bud,.''. koleJneco
łebraka.
czdrlił, C'O było msłuxą wooPnenkadu. to Woe:hę młodej • ~wody Alel"Andra Goi:ewpan.e. która w otoeJ.colu dru~
skieł;o. Zatop twW!rdl.)' IIICz,yMw paraduje po ~ebodac.b. by la ponad IGOł ludzl byki lei
d-.,..C sic do terlnri. Ten rN~ trochę !złachty :t ~ite:o
cuj pu.ykł ti<e rtiedawno: n.aJ- runenla. • dwukretnie pod.
pJerw ślub w uą.ęch:.ie M&nu nas obl4tenla bcłmanowJ. licywilneto. a potem wUyta w teW'!'III"i-emu Kn.y-.tofowi R.asobort2. U sp~ im. b," po..
dziwilłowl udalo słę po Pf:Rf·
moclUt 5ię u. pomyłlność łwie wa.Uu piforklenla oltl('te.nla
ło zawaliego małiehatwa. Je1§z..
wprow.&d:&Jć
do t.wlerdl.)' poc.7e ltiJ.ka Lat temu pa6stwo
5;iilr.l w !ile tys1qc.a :włnicn.y.
młodl:f jeiddi pr•d pomnlt
Polacy mieli l7ł dT.i.al TJm·
Lenina.
na!em ob!egala kh 15-tys~
Gdy dajemy pod rrw.ranli na annla rMyJ~a doWod~
sł.arej twietdz.y Ulc~ajq s~
pn.es Sz.rlna. dysi)«""U}.."lCa 160
nietpod:lianki, Andriej wie o- d~1olaml. kt6r_ymJ. bombardowala mury Smoleńska. ft.o«jac~wiście. k pułki smolet'w:kie
brały
ud1.1ał
w bitw1c pod me w,.-sad;r;ll! )edn~ 1. wid.,
Grunwaldem. eh« w mldcle wlnc~!l spory odcine4c mu.
ru • .-ywalf ,.;( do ulut"mu,
nisd.zie tego
t.aZIU\CZOOO,
naw.t do ~tu.rmu generalueNatomiast,po rat pierwuy doco, ale Pol&cJ w~r..,y~11ko to
wiaduję się. te cd lr.o.óct~ włe
llu lCV, pcze~ cały wiek XV, wytn.ymall.
~u-~
dti"eSiet
at do r<:lku a14 Smolmsk n•- mied(C.J" !"O"YY>k:ie woj:llla oblepty
Smolmq;
bTorliony
łeta1 do Pol..sk l,
w<:bodxU w
sklad Wletkiego 'Księstwa Li. pn.u pol!k~ z.akJt~~:. W~..-u:;e
te'fro.'Skiego. Wyst,re1.,J' upny- 4 wn.dnia 1633 ro-ku nadej·lC·
Gąl ~ od-ICC:tą
b-6] Wła:d)s;..
tomnić sob!e. te ""ąd .)e~t lylko niespeb"la 400 km do Mot- law IV na czek! penad 25-IY·
twy, by Dlleć wyobraknle o ~Jilej arm!ł pol~!ej l Zaporo'.:.c6w. \Vkrólcc v.•ojt!łla rowie_...j dawnej Jb.ecJ.,YpoaQ"i.-.kle u.a.:ady ~ię w okrąie
polit.ej.. Zmus.wnr wice ;esniu l w lutym 11534 tuku Szetn
tern do ud-:Jcleni.a mojemu
muslal kapltulowat. 14 rurwroun6wey kr6tlr.iej klix:j1 b.l$ca 1134 roku nad nekq Pola\oril.
nówkq Pobic:a UlWatła ~M~
W roku 1601 tuy<WestotY·
w:a pokóJ w;ecz.yJty. kt6Ty
sięewa armia poiska
roJ.POoddawal SmcNehd Rz.en;y-pot;.eaęł.a obłętenle
Smoleł.t*•·
Nie z.dobyU: wueśnld, powsta- poldej ,.po wi«Vle cza.cy"!
Nie trwały (!f1e )ednai: ~l:)yt
ła przed paru laty
tw~rdza,
długo. W r~u lłSf wo)ek.a r~
stawła.ła jednak ~:r.ny otYiskle po t rz.,ym\esięemym
pór_ Wojskaml pol-kiroi doobl~:ienlu unu$11y Polak6w do

nie

!~n~l ~a,~k..~~H~

kapoHula~)i

Jtiewskl W)'n.&U)'ł

oru mi.ast.o SmoJeM". P.anu}:l

Jtap"1.eCfW

si.IMJ armij S:a~J=*ie'co, któta
szla Smoleńskowi na

od6.iccz..

~le"~>'sltl pobll ~znle licz..
n.Iejszq a.nnif S:w~iego l pouedł na MoSkwę. ale Sap;cba
uCiulą,ł pod Smuldd.!el)l. PDI-

aa

woc.a
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)ut da.."'\''ll 1"14dziła

i

u.ję!y

twierd~

w nim do "dr.i&iaJ,
Andriej tylko kiwal &loW'ł.
Po ta& p\erwuy ktoś objaśnił
Jnu, ia.k to n.apt:t.wdę u Srno~iem b}·ło l jN: ~nie je.st
oa J.w~W\7 n~ tylko z diie)an:lj Roljl, ale t PoWti..

Fe-t. ANORZJU

S~nok ·z~ ..

Oksy

TADEUSZ STOLARSKI

N

~loWice

kojan.ą
sie
"ie.nal kllidemu z M1ko·
la,.~em

neJern,

pisanera.

z XVI w., który wypowiedllal u.amlenne słowa o \)'In,
,.li: Polacy nie gęsi~>, !łowa
oęsto pn.ytaa.ene,
bowiem
w.eszły na trwale takie
do
jc:zyka

po~nego,

Z grupą maturzyal6w Liceum Ogólnoksztalc.1cego lftlo
Gen. W.
SlkonkJC#O
we
WIQU.C1\'Wie zwiedz!lem nJe
lak durno Gminną Bibliote-

k< Publlcl.nl\ .,O......orck

Mi-

Na kianncb autorzy ekapo:eycjl
umieidU
dz.iedątki
,.7Jotydl... myłli piaana z. jego chiel l wypowiedzi wspólCU!Srl]'cb l potornnyeb o dz.led~cu herbu ,.Okna'". Zanotowałem m Jn. ałowa, które napUal o Reju Hieronim Junyńakl:
,.Był

\0

wlek.

Wa()6IC'1eśnl

UCze&OIIl)'

rtło

katolicy
10 s~lanem rozwiązłym, 5mokjem z.
Ok.sy,
Sardanapalem ~ Naglowsklm,
marchołtem,
przecherą,
cdowłekiem, kt6nego lud1le
od
czci i wiary odsądull".
W ..dworku" mieści .W:
r6wnlet Gminna
Biblioteka
naz.ywaią

kolaja Reja" w
Na:,lowtc.cb. (obtekt wyremontował
kielecki .,Exbud").
Autor ..Kr6tkiej rozprawy ..• "
PubiiCUUl, Jl()SZ;łCa imię aud<x:~kal się WT"eUc::le pdne- . lon. .,.Zwienyńca".
Dostn.ego mie}lca w dawnej siedt.l- a:.lem wydz.le:loną półkę a. nabie rodowej -walewsklch, p6t- pisem .,Ksłęcoz.bi6r Rejown!d !b.dzhtlllltw. W tej ex<ł ski", Konystając z uprzeld maklo•.. ła sic; on.clJ kuchmoki
pani
błbllotekarkl,
nia jUnłe państwa, po wojpnejrza~ zbioTek, w kl6nie ~owo p<)nlieucunfa rym natknąłem się na Pr-Q'ujm ował Pllństwowy
Dom
kbd na wydsną "' 1843 r-.
OrieeU.
kslot1:kę sztuk(: ,,ReJ :z NaW jednej z sal ubrano dowie. Pnyslowia 'polskie w
niemal wu.yst kloe ttlwory pi- tneeh aktach w myśl przyurza wydawane w r61nYdl
btaonel powieści Mlodołć
okres:tch. W os"tklo nej gablo- Zygmunta Augusta", wystacie dostrzegłem m.In. ,..11.are" wionlł po rax pierwuy · w
utwury lmt pana Reja: .,Zy- teatru l'Uidowym
kratowwett c:Uowieka
I)OCJCiwegn..
W-im ł slycz!lia 1845 L Na
(1828 r.) • .,Phma wlernem" półce czeka tel na uwatne{l841 r.), ,.Krótka iaz.prawa" 10 czyt.elnlka praca Re!ml(1892 r.), ,.Kupiec" (t898 r.).
giuua Kwiatkowskiego
pt.

~owtórka

z polskiego

CH Jen
::::"~;:,
~e;:~!i
jedn1m
noj·
Ol\0

więkuych,

l

nojpięknlejsz,ch

wy.

tworó·,. ~t~yill CJ!owieko. Dr lęki
niemu nbno cywilirocja mogla
po'<lll'1itoć, rorMjoł 5'ę i ołiqgnqć

o!:.octly poltom. 0'10 umoiHwi.ło
gromad%~•
l
pn.ekorywonte

J;:~\!"J::: ~!:~:.nie istniołaby
'W stc:tęili....ej 1ytuoe)i 5<1 no.
rody (np. Cłri/layc:y), których
pi1o.o odr-Metcledlo pojędo, o
nie diwięki, lo\: Jolr p"s"'o pool.
.łkóe. Mienko•icy Chin,
róin~ll'i
jęrylrontl,
plnq iden.
tyc:rl"'łe. Tę somq goretę, wydru.
llo,.onq w Peło:.inie, swobodnie
c:r.,totq ludde, któny "" mo....:e
!Me połrollq s;ę dogodoć.
Znaki (litery) I'OstegG pismo
symbołbujq diwlęli. Te n J'f'Slem
pis~tMJ stworu• dute probiOI"I'IJ.

"""'qcy

Niev.ielko IKLbo ~r (np. w
alfobecio polski~n 31) słui:., do
ornouenio po"Owie dwukrotnie
więhrej lic:~by di-M.ęllów. Postot
grafic:tno donego wyratu lftC)i:e

,,Złote mYłli

M. Reja" (War-

szawa 1901 rJ oraz. .,Wizerunek Mikołaja Reja X Nagbwic pr:ze:z Adolfa Mowuz.yń
llkieto" fDrub.rnia Narodowa
- K ralr.ów 1105 r .).
Wiadomo co
plhUcjuym
uczulom i milośnikom literatu ry, Ie hnt Mikołaj Rej
z. otkie•t111o l _chórem wy.stę
powMI nu Wawelu przed kr6Zycmuołero
·Starym.
Szkoda.
xwkld7-ajlł(:y dworek n.!e mają
obej~ owe«o lras~tu ud&.iału
Reja w tyo!u pubKcz..
nym w pol~niu :z muzy-

letn

k"my

te

'*a:t.Ji

daw~ od lworwną

z. laiA «Y w OC61e dworek
d:rtpon\lje tak.lm nagnmlem7
WQrek

D

~litu

połoi<MIJ'

jeił.

w

d.awncj aiedz.iby

fleiÓ9i', w roslectym parku. w kl6rym f'Ołf\lł wiekl)we dnewa, m.in. !ędz.lwe
dęby zasadaone pon~ pnet.

samego plu.ru. Pn,yz.nam, te

w jeaienne popołudnie • park
wywarł na mnie pnnnębin
wrateńie. Gdyby tę
upadloU drzewostanu sam Rej
Z(lbaa,ył , n,.-"ewno bt
zaplakal No c6l, widfleć nie
może, pa.~c swymi lr.amienn.rml ocxaml x pomnika odsłonlęteco w liMit r., ułun
dowaneco prRZ Polaka mlenku)ąceco w 'JVneryce.
jące

pói:ni.:j dwodiwię« "r-iN, dllii
notam OSI OlnOc.tO ,,t .. lub ,.U",
pOt, r:eło, ltzołJ. Połto-ol gro.
ftctf'e wielu WfrolÓ'W dowocbq

~=t~~!u~~wvz:~ !~ ~!!:

.,b", ,.w'', .,ę", ,.q", ".i". 'W wyrozoch o postoc:'ac::h grofic:ti1Yeh
żubło, lowlto, pięć,
piąly
nie
mo łodnego :1- wyi:ej wrmienlo·
nyc:h diwięków.

"bop«<N:

Nie spotkałem jestc:za cr.jednego ua11io ukcły podsto.
voowej, ktOry P9troliłby "'--eil:

foblło,

....,.,al o bnm'eaiu
topisuje"'y w po~tooi
oby ws\chot Jego zwią.-

J ANUSZ WRÓBLEWSKI

<"·

Po dawnym dworku ReJa
nie ma d'lił :tadneco iladu.
warto w tym m.Ie)seu PnTpomnlet:, te w latach 15541569 Oku, będ~ca w6wcza.
miastem, była miejscem st.aleJO z.amiesz.kanla l jednym :z
okolo :0 maiątk6w ojca pi~
mfennictwa polskiego, ocUeclym :r.aledwie o ldlka kilometrów od Na&1owlc, :z którymi łącume jest nazwlsko
poetJ {Najlowlce oddedUayl
pisan: po swoim stryju w
1539 r. l podobnie jak Je& o
przodkowie pi-;al się dotąd:
Mlkołaj Rej z. Nagłowie,
a
ściślej Mykołay Rey Sn:tCiovyefJ.
Wiusną 1984 r. obległa pra~ wleśe, ie w sz.czerym polu W Obie odkryto reJ;ydenck: Mikulaja Reja. Dz.lęki
ówczesnemu
nacz.elniltowł
gndny panu mgr. KuliJ)Ier:zov.i Wrońsk16Dlu zabetpleuono znalez.i&ko, powladamla~ an:.beoiog6w o ni(l('OdJiennyrn odltrtclu. Cr.y cbodatby czz;~ pr:zedmiGtóW pocbo~CyCb X wykopalisk ale poWi(Ula być poka:zana!
Nan ~wy"
s:zlaehch:
stale nblep.l o po>więknenie
i tak z.ru1anej fortuny.
Od
biskupa Gamrala wz.ią l w
dzierżawę m.in. Kurulów
i
Biskuplee w Sandomienkiem,
"potem sl«: para! około kmla'', który uaynll co swym
d-Non:aninem. Pn~wdopock.ob
nie w odkrytym dworu w
Ok.sie poebodącym :z xvr w.
mieukał pod
koniec tycia,
gd~ unarł l t.m mst. l pochowan.y. Nie jetl \o jednak
pewne. Zdania naukoW1:6w .q
na ten temat podzielone.

"jopko"

Pisrno
bfĆ niet.,ienno od W.etO..., je.
go post« dMękowa notomiMt
r.oote tlę bordro ni.i.....:ć od jego
po~tacl di...=ękowej sprzed
stu
fot (pał".: litet'O "ó" III' poUO'"J
grof•cznej wvroru gÓ•a wd:o1uje
no di:rwny diwięll "o.. : dwUti\Oit
"n" poc1.ątkowo ornoc::zol spe.
cjołtl~ 'Wf"'owla.ne miękkie

Pęl.'ZAL81U

ei'J"ł''"olog'-:.lny
J--ólotł, joblottło/.

:r!"\

1

wyratarŃ

ludoti ll'l.,.tl l;tety t
diMęlcafł!ł. Ta, co jest notwq
lit~, u'<Jholftłone Jest 1 diwięWlęi:nołł

~;,-, ~.~~ ~q~~'-~,:';;:;~
oumerojq

di~l

o

ftO"t>'ooc:h

oponowania wled1y 7 tego r_o.
kre.łu. lnom wielu utytuł owonpch
humo:tisl6w iwilłcie pr:relo"o.
".,eh. te • wyro10e o pasiaci
g<"ofktnel ciął występuje d:iw.ęk

".i" ora: ..q" (w .",.,..ozie talr:
olnOCronym sq w r:re<:rywit.tokl
cfw'e spółgłoski "ć'"

CM"'t

jedrtO

somogłaDo ..o" l Jedno sp6ł
gl05lco .. !\,.
Nano nóetno~ kloty p;,.
mo l ięz-,to ttlłSłie uniel'ltOłłi ·
..!ca sen~q dysliustę rKI • moty jętl'il- Włę-aołć nłe
odróin.i.o błędOw płłffto od Wę
dO... ięzyli:o. Wskolf"'Cin>e bię.
dów jętyto tom, gdz.łe chochO
o blqd pismo, ptt~no wy tyllonie komuł wod UfOdY na

kłep,lriej fołotrolł.
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podstowie

do Z
JEUY 80GUMIL OSUW·
WodJ:OftJ W słya:~

5(1 -

1943 roku, łyde - j e :r.wfq .
zol t Wlioltam l regione101.
Ws.r.echsttołme toint.ttSOłii>O
nla hbłońq ntukl, orc:hifekturq, wojsł:owoidq, pnemd.tiły się w kolekcjoc~nk!e po sja. Włr6d dNot&w JHYWOI·

nych

do

rol'(toJÓW

nołety

Kr:ryt Wielki z Owłoulq ..a
uorll~ 1 sttondor DUłilu kowoleril. Som twdqy, op~

Jqc: rółnorodnyml tech~i\o..W
- UPfO..!o molorstwo, nef·
bę, metoloplostyk,, t\octwo.
Pisze wleu.te, opowłocłortło,
prowodzi dt łeMik. Dwie oow'eśc::l crelca}Cł .-.o W)'d:Jwc:ę
Uliatol ' ' ' to~nik ~o PQeiii
"Wyrosłem

stąd'',

połwiec:o

"" Judr:o-l't •f19tOnl.l ""Odoo"·
1ktego. Na oo dtiei\ uel fWtoklodowej ..Techtt\0tronsu .., ;ost
fednoaehie
prlileJem ut...,...zoo.ego w 1917
roku Robotnler:ego Stowaon.ys.r.enla TwórcO. Kułtu-T
Ztemlo Rodom~. t - lorio twierdd. te d~ięll umiejflt\Gśdorn po". Jenego .,Oe
muJI kOI"'lyt.toć z wdug n•
midłnik6w,
mqi
wt.rptlto
potrofl. Cótko Mołgosia tr~r
chę rywje, jast t,~c.teńnkq Ił.
ee.~. Syn lulur studiuje
l
WSlqDił jul W twiqzkl
~·
ieńskte, o .",.owo pof\0 fe.
rrego, podobnie jok teić.
Joaęło prO'ItfOdrić dfte..,.;k.
głośnl

GRZEGO itl MIELNICZUJC komendoni wojew6drkl Stroły Porornych
w
Radomiu.
Urod1il się w Pionkoc:h .,..
mo/u 1946 r:Jku. Mlostu te mu poi..!ącil łtr~fy swolel
pocnjl, mokiwal Ie leł włe.
lokr:)!nie, Posjq •Qłl'tendonto.
lnłynieta DOiorrolc;two, ~~
l'toulc spoloanyc:h, są • bo..!em
plo,tykCI i poezjo.
Moluie od S lot htchnikq O·
lej~ l)ejloie. ..Oiho.oq 100116rę l portrety. Oou,bek
pbsłyc:l:ny J)feze'ltowoł no wystCiwo!::h

rbło«Jwyclo.

Je5t

ulonki"' Zo11'tdu Robotl>iSto.on)'$fenlo Tw6f.
chw Kultuty z;~ Rod.m•k:ej, tatt..;pcq crlottko Ro.
dy Ktojowej RSTK w Wot.uowle. COtllo Ewo, .tud~Wttl.o
WSI w Rodamiu, odtledrictyło M'tlillwołl P9 toc::le.
Ctlgo
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Kieleckie i Radomskie w pieśni legionowej

Od A

historynnym
wymarnu I Kompanii
Kadrov.•ej 11 terenu
pawilonu pG'I'.'YSlawowego na
Olenndrach w Krakowifo od-.
d1Ialy aln.eleckie
wi<roceyly
do Kielc 12.VUL19H r., by w
dniu nas~pnym opuścić miasto wobec zblliajqcyeh &.i<:
pnewoiającyeh all rosyjskich.
Ponownie wojska
leglo,owe
ujęły Kielce
po d:desi«:ciu
dniach - 2.2. VIII l pnebywały tam do 10.IX.I9l4 r. Był
to okre~ istotnie znaczący w
dl.iejach nowo
organi:tOwanych
polF)'Ich
nereg6w
zbrojnych.
Ten
etap formowania
odd:dalów
stn.elecklch
otnymal
w
fachowej
Literaturze
nazwę
,.okresu ldeleckiego", podcr.as
kt6rcgo nas\4pił s:z:yb.ld rozw6j oddziałów, uwatających
się 7.lł woj•ko powstałlcze.. To
właśnie podczas marszu
na
Krelce Bolestaw rnugos7.owsld ,.Wicniawa" napisał jedną z propa&nndowych pieśni
le&ionowych "\Vsląp
bracie
między stn:elce"'. Trudno
się
więc dz.iwlć, :!e Kielce jako
watny
punkt
strategiczny
wkroczyły szeroko i do hi~to
rll pleśni legionowej, t do
tekst6w t)"ch pieśni. co moż
na pr-ześledzić dzięki wydanej
pn;etl kilkoma miesląc::r.ml ·an 
tologll pieśni l piosenki toł
nleT~kfej z lat 1!)14--18 w opracowaniu Adama Rolińskic
go.
Aątoloa;ia la wydana w znikomej liczbie 3 ly!!h:cy egzemplarzy nakładu
Uniwersytetu Jagielloń~kiego
nosi
nazwę
,,A gdy na wojenkę
szli ojczytnie slutyć", co stanowi indpil l tytul pleśni autorstwa F..dwa.rda Sloftskiego.
zestaw ten zawierOl 235 utworów tekstowych z
zapisem
nutowym, pnynool
bogaty
wstcp hi.storyczny,
tyczący
zoró wno pic.łnf legionowej. jak
i dziejów polskich
formacjj
wojskowych w latach I wojny światowej oraz
szeroko
Informuje o katdym utworze
w pnyj:ll!ach. pOdając historię utworu, pierwodruk, wyjaśnienia do tekstu l melodii,
a takie noty biograficzne w
układzie alfabetycznym do 69
autorów i !<omr.ozstor6w oraz

Po

..
do Z
IRENA DRAGAN - dyrektor Teotru lotki i Aktoro .,Ku·
buś" w Kielcoch Mqt: Her'l·
ryk, retyser filmowy.
Syn
Jest obsol.
Marcin (1 lot).
wentkq filologii polskiej .-,g
Uniw•hytecle Wrodow5klm 1
Sz~oty Teatrolnej •
PrQdze,
gdzie studiowolo refyserię
Zonlm prtyjecho/o do K1elc,
pracowolo w leotroch Blole·
gostoku l Worna....,, o potem było kierownikiem orły5tyctnym sceny lolkowej w teotfle w Zielor>ej Córze. lubi
kolor niebieski. ole nojch~t
r-.lttl ubiera 1ię na czomo, p:l·
nlewoi aomy ~oło1 mo w
~
spokilj.
W wotny-:h
chwiloch czyta literoturę iberoomeryltońskq (ulubiony pi .
ron - Borges) l Jeidzl 010
rowerze. No chol'ld1ę pom-,.
go. jej cieolo kqpiel oraz aolnen"c w ""od~ Urlopy spę·

r ~':n;:Jc~~~~~~u';~d/QP~~~rn
stwo

r

ord~!"lornoiC.

ponować

jeJ moir.o

o lo;",.

prze~e

wnysllim uo.ctnościq. Opty.
miMyanle po trzy w prryszioSć.
ponie.voi wierzy gwlo1dom. o
j

~~d h~~~~~ J~~~,l~) ~:
pny~dy

ro• jest ob'ecujqc.y,

BOGDAN EIIALfK - redok.
lor noc1elny .,Oozerr lokol
nej", dodatku kieleckiego do
.. Oo~ety Wyboru ej". Urwz,l
soę pcd tnokiem Kall";J•ozco.
tono Udlo Jest obsolw"nlkQ
lilologii angielskiej toongo.
towonq w d!lololno't Forurr
Pro,·.. cy Damo\ro!yczneł. Sy11
Stoi (11 !Q.t). &gdoii B"nlc •
jest z zowodu · psycho!09le-n
(specjnl\lo~jo:

jfsfc;h o'o;(:~

kilnoczna no Ur>lwerotecl~r
Jog;e!lon,Jtim).
P•Q9•omo .... c
beu:oQttyrn.,. Pe iJIJd,o~'"- pro.
t:awCll M l.-o$ntucie Psychole;
gil -11 WSP. ootom N Zoli:!:~
d t i,.. !")Xfhol~r!. Procy f! O UJ
1 w·~sR•e ·N lri1tyłutlf' Zdrc
«•o P$yth~un-egq,. w W?ISJO
..... e. Por>oeW?; onez r.:.nt; lc;:t
o:.· .. idlnl ::lo procy . .,1~ "'10•
si w d>hft •Ie.- lubi l .1irh
.,..~ trt_C
z"'~c1ony :asyc •-~o
;:~ r. i psy~:" ~.:roo!o dl.,
hig o:-ny psych·cz:1ej wjql 5"ę
dl!ennibtłl"'~'"

gc

bibliografię.

ycie lwolł(l Busilo zmienilo
się. nagltt podczas
jednej
czerwcowej soboty 1947 r.
Wrocoł wiośnie 1 losu, nie opo,
• dol sWej' wi<K;•J. iuedy ·no drodze
spotkol się
1
porunnikfem
NKWD. Ten Sp)llol go, l1b Joklm
froncie sf\lłyl podaos wojny ...
.,No pierwnfm, blo/oruikim" odnekł 25-letrii wówczas Iwon.
Oficer NKWD wyjął pislolet z
k:Jbury l groiqc rnu powiedział:
-,,!U\::ow- btf !di'O'jcq r. posłolii -

.~~b~~
-!~~ ~ie~~(J:o::~f~~~~:;.:
Ale
1obl• no nie-

03"!1'11'Uj~

łwon pozwolił

~~~~~ol~· ~~~c~~~m hd~:otJ:
o w jego ormii słułyU tocy
ludzie ]ok jo"'. Wówczos olicer
stwlerd%il, że dło tokich zdrajców jok on pozosłoje tylko kulo
ł poczql repetowot pistolet.
l·
won znów hordo odporl:., - Tok
prou~. zostncl mnie. Jeill nie
mogli sobie z nomi porodzić faszyści, ty zapewne potrofin ... N,
Olicer odszedł z prnk/eńslwttm ,
o Iwon ""rócil do domu. wzlqł
chleb, słoninę, zopolkl. nóf, ty toń, kotuch, pll~. siekier~ l udeki do losu. Jut z poblisk!ego
zogojniko zobaczył. jok procow.
nicy
miejscawoj
milicji podchodzq do
}ego domu.

c:ą.

W pieśniach
toinienitich
v.rymicnionej antologU po r:u
pierwszy Kielecczyzna jawi
sic w anonimowym utwone
pt. ,.sensacja, bateria
era".
Jest tam mowa o bitwie w
Chędnach A
oto frasment
pierv.•szcj st"t"o!y tej plo c:1kl:
.,Citoć bO!e, gole bractwo 10,
W zoMdr~ ma ladu7t.ków
BezczdnoU strzelcdw

sto.

Rom, ~"'· pom,

llej stn:e!cr, lleJ rtrzdcv,
hej rtrze!.c11
A. pod Kkicami
PO'Il1'111Zkuriatttmf,
Hej rtrzclcv, hej łtTZck:y,

Mi

.ą.

stnercllaą'".

śpiewano:

.,Wpada

znasz-

2e

W Ch.ęcłnach bitwę masz!"
NastQPna pł.o.se.nka, rówłiW!t
anonimowa .. Pl-:z:ysfęga w
Kielcach", m6wi o .zło1enlu w
Kielcach 5.1X.1914 r. pnyslę-

Nłd4 w Wisłę,
niosąc
nowinę,

Jfj

pułk druOf J)tzeszedl
Kielecką kf'ainę.

Wytęt

wzrok Sio!trZt/'CO,
idą

Blt~szczq ;uż

Jł31

f'Gm, : : : : :

WJł&Udił.t.V J)tOIIO Z ltVf!.kU,.
RozbUim M01kwę- Ul puch,
Buch, buch, buch, buch".

W tnecieJ l czwartej zwrotce anonimowec:o 9-zwrotkowego
,,.Marnu
Zuchowatych"

orl11 waue,

bognetv

i nebrne palant.

W pierwuych slowach ,,Rotr" autotlitwa Jana Szczęsne
go MayzJa wyclurponowa.ne q
Kielec, j01ko- wo:i:ny
punłtl
\\."Crbunkowy:

,.Nie .Jfam», bv norz pofika
huf
Z Kielc, Karpot l Stochodu
Pod obce znaki poszedł

KoU z

ko!cł

~'llóto!

01l Naf'Gdtt ...

O zagaju, polotonym na
z.nch6d od Piflczowa,. czytamy
w piosence Stefana Feln.trr\llkiego .,Siedzimy tu w Zagd-

lu"'

Anasi strzelce
zdobyli Kielce.~.

..Sicdzintl/ tu to Znga;u
T.tt;dem ""lla blade,
Jasunkł

Odbieramv

w

chlebie ł złoeiep."

pojedynkach w La1kach
l Cunkowej śpiewano w piozence ,,Komcndande, wieczna
chwała"
autorstv.·a Alfonsa
O

DU~Iołowsk.iego:

"Wins:ujemy tóbie 1:czerze

Lasek,

TADEUSZ ZYGMUNT BEDNARSKI

ł.owc.tówka,

Cdzidmy z
kt6rą

g!,

Ojczytnie i Bogu. niech
hoiadczą KOI'14rl/,
Ze nif znamv ::wqtpier\,

odbierał

Rajmund
Bacz.yńskl, gen. major armil
austriackiej, z rotą autentycz·
~ jak w pr:tysiędze austriacklego pospolitego
ruszenia.
PI!X'cnka poltazuje nlmosferę.
jakq ta rota wywolsła w woj-

Póki

sztandar dziCTŻl/

Pójdą

sku:

.. Bula u nar w

Wó~ft~~~~Y wiar»._

ogromna parada,
Co lam bylo, teraz o tfl'l'l
łwio.t coltdkl gada.
Przlli('chał Baczv*sld na
lłr.•.; ·l ~~<oniku

A za 11im pner6tnych
strzelców b('z Hku, bez iik.u".
Słowa tej piosenkl wyąirolli;: o posłuueftstwie
Austrii i jej cesarzowi, l mówiły że nawet to cesnna ubawały

ręk\.:

To właśnie po bitwach poó
·oMrowcm
!l
n:uwano ,.Zu·
chowatym'', o czym mówił&
piosenka ,,A jak al~ dowiecie",
zamleszc:r:ona w trzecim numerze
tołnierskiego
pisma
,.Zuchowaty", wydanego
w
1916 r. w KO'Jtiuchn6wce:
Unędowem
i
pułk piechoty

~::
stanęło 1'1l1 łV:'l,

"Bo pod Urzqdowem

. wi{g. ogólnej świadomości

narodowej występowanie Kielc
w leglonowej piosence kojany się najmocniej z dwlen1a
naslepującymi
stopkami utworu
anonlmowea:o
"Bej,
strzelcy":
,.Ąnasistrzelce

won · Busilo opu ści ł lqs dopiero w po!dzlem!ku 1989 r.
Po tym. jok
przeeryłoi o
pletiestrojce, zdecydowol
się
.•kończyć ze swym partyzonckfm
iyclem. W swej łeinej kryjóvtce
sluchol rodio, niekiedy czytol.gozety pOn:uco~ ·w lesie p n: c z tu·
rystów.
Kilko. rozy w młesiqcu
zm ienlol miejsce pobytu, zocie- .
roi zo sobq,.ifodr. Ołlt ~i~szy się
dolirym zdrowtem. tds Wlrołnie
mualutyl, t:hot na jego Iwony
wclqł jencze widoć ltroch •
Proso, rodtlecko w r6iny sposób op!sywolo przebieg Jego
pustelnicz.ego
tycio.
Według
,.Prowdy" Busilo - )o rN}'ctojny
dodzłej, który wcole nie z poll ·
tycznych powodów skozoł się no
d~browolne zeslonle l pustelnicze tycie, a "tylko dlatego, oby
u]śt przed sprpwledłiwq
korq.
Ale miestkońcy Jego ws.l l krew·
, ni tNierdzq, ie jeśli I'N(In by/by
dodzlcjcm, wczdnieJ by go o·
sqdzono l routnclono. Som J.
won no ten ortykul zoreogowol
w ten 1posób: .,Nie byłem do·
dr iejem. Mojego broto l męio
moJeJ siostry posłano oo 25 lot
no Sybir, 1 tego ponod 10 lot
spędzili tom tylko dlotego, fe
byli moimi krewnymi. W czasoch
1tollnow•kich poljcjo roblta z
1 alowleklem to tylko chclolo.-".

l

w

Zuch0100d w bóJ
krwaw» bf.t lęku"

Klelcocl~

pułkiem Z~howatvm"

w piosence .,o plerwsz.ym
patrolu" autorstwa Bole:si3Wl.l
Długos;wwskle&o ,.Wimlawy"
sierpnia 1914 r śpiewano•
.,Af11 tu w Kielcach M

,r;

RunJ<u

Iwon Busilo tyje obecnie w
wlos.c:e Bo5tyn, u córki swej slo- ~
&try, blisko losu. który pruz .P:..
1totnie 42 )oto był rnu domem.
Mo do.skonołq pomlę~. Zdowal
sobie sprawę z tego, ie kiedy !JO
uznojq zo ,,wrogcr ludu" fnlknle bet !lodu. Dlatego los stoł się
dlo niego jedyną noddeJq_. Od,

Tobą,

Czarkowv

Brygadierze

Szli w taniec lmiercl

morowy .. !'

O bobatcrz.e region\!, który
wkracr.a l na czele Kadr6wkl
do KleJe, a który zginął podczas ataku na wz.g6rze Koz!nek pod Konarami ta.V.I915
roku ~plewano w pletni o
Kazimierzu Plątku ..,Herwinle';'
kt6rą ułożył
Pawd W6jcikowski .,Kori:lt'':
.,0, nie urmario
Glo'wll

pr.;:~

Lecz po

plemfę

Tl/("erzv,
wrogrem
nf~ zgina,

zwvciędwo

do boju biet!ł

Pod

dzielną

tcod.:::ą

llerwlna".

:Ze jest pulk llasz ptqtv -

Zdobvli Kiek:e,

•
Z

n•enelelnost l p·...v•er:·
"' spo•obut w:dze~wiolo orrer dJ:oe11ruko·
HV Zo rrnpgnowoć I'IIJJ moinc
cywilno odw{lgO. VI wcol"ym
r::tos•e nylo kryn.,nolv (uh.blon~ p;son - O•ll"l:łlou)
r
gozety OIOl og!ądo ~... l~wi!ję
Oslohrrc lyje polity~ą
Zo
nojcłekowuydo
po .ty!tóo~~ w
Pohce
uwoio A!ekJond ro
Hallo l Aciomo Michniko.
N1e znosi klomstwo i dwulicov.·oici. No pytonie o hobby,
o:lpo"..ledzlol: tycie.
• _ _ _ _ _ _ __ ..:;,
ch:.>wnoić

llio

Jluta:R

Maksymalnie skracane tu
cytaty niech choćby tylko Z."\manllestują jak U"la~cy był
ten region - co upaml~tnl
Jy dO"Na żołnierskich pidnl
w dt.iejach leiionowego
o:ynu W3kn:eszenla Polskl.

Łowi! ryby w ldnych potokach,
gnyby, lttine o'ol(.cce i
cj.ziko rosnqcy tyto(l No dnewo
wsplnol się jok malpo. Pottoli
to je~zcze dz\i mJrno . .SMch 68
lot. Nigdy w hu!e nlf! · ~iol dostoiku }edzenlo, o Ie niewielkie
llołcl, która udo/o mu się tdobyć, . muslol dobrze dziełit l pru:·

.zbleroł

·twan Busilo
dzieciń$łwo znoi w nim wszystkie ścieiki. NKWD prześlodowo
lo go 5ystcmotycznie. Nieraz po·
nukiwono go z pomocq psów.
tył w stolym strochu, twloszcJo
w zlmle. Kiedy podoi lwiety
śnieg prleł coty ·dzień pozosto·
wo/ w ukryciu, mlmc glodu .. w
zimie nletoz podchodtlły wilki.
lc:h się nie boJem, ole kiedy spo..Sifległem·Ju dzkie ś!Jldy, nie mo·
głem dojść do siebie ze stro·
chu".
los zmu5fl go do tego, aby
stot się lei.nym Robinsonem. W
zimie polowo! no lisy l zojqce.

http://sbc.wbp.kielce.pl

chowywoć.

Jodl tylko "rot dJicn·
nia, o niekiedy l wcale.
Zima
w połowie poi·
potem wszystile lO·
mofloło.
Temperoturo nietoz
spodolo do mif\UI 40 stcpni.
Przetrwał dzięki temu. !e si~ w
swojeJ nofle czy ztemionce rio·
krywa l slomQ, w/oz prtykryl śnie
giem l klodl slę. Kiedy" jui nio
potrafił wytrzymoć 1 zimno
bie9ol, godllnę, d1ien albo l co•
przychodziło

dzierniko,

ląM~

NKWD w tym etosie. l'!łlau·
czo zoś wieczorom! - zwykło by·
ło
odwieclzoć
jego
rodzinę.

~

OOLOSZI!:NlA -

S!l·~.

S!I·SiS.

~OKKJ

~
~
~

~

~

~
~~

SZCZ~$CIA W tYCIU OSOBISTYM

~

~

~

lrt~uortl o l'rywołnego HeMd/u l Us/1.19 w Kielcoch .

~ :~~~

łvr.

w inlenc:jł kupleetwa zostanie odpraMono w
: : edrolnoj w Kielcoch w dnk.l 8 grudnia 1~;~~

~

~

~'~~"&.~~~~,~~~~~~"&.'~~~~~~,~~~,~~,'&..~

~~~ r?UU~YY";::::::~:=u:::hhiłiihfhh

NOWO

Zapr.usamy riwnld do n:ut~ ch 11lł c p•w w
- \11. Woj1ka PoiJk1c1• 4
- ul. l"oelcs:dla 11
- ul. Slow.ekt~• 11
- pl. Wolnołcl - 11loltku 141
- os. B:arwinck, u l. \V:rt.ł)(c n"ikl w" 3!1J

wyb•ł••· any
ło•
Skarły•k a ·Kam ., ~1.
llłSZ·I

UU8KO ZUKOJ M·S Silti'Sf!aam.
Warn.awa, ~.altl6alllea:a Ił/Z..
!111-ll
POSZUKUJJS Jab lll ~• a:aW·

•et tlomalalealctDJ'

- SliUMirkłw, ul. Gwardii Ludowej
- P\ńetłw, ut. Waela Z..
We w••1stklch aklcpac• w dat,leJ .'l pnt'łały "'a 1111:
\lbl•r, bardao etroranckle dla pt\ l psn6w. a rłyk uh
~roapod1nstwa domowt'f;e, pnidi'l
l w l~ l e ll'm• rft
ałralieyjnyth arły .. u l łw.
Zapraszam, do łłlll huriownl ~TAJKIEL" w RADOJ!!I
1o1l. KWIATKOWSKJEQ.O 4UI, tel. 5fll. l:l.

LOKALU w
-SIIC'heiniowłe
· · M kw. l11h
Da
krawiedwa
7
::::

s:a!il;. •«t'"~.:'.:

klua !4. Kloltsn.ar.
'tr.1Zjt
--oo-W'l"NAJl;ClA m~blli41

.......

•

Ki c l c.:."łl

ora1

(ee"lrllm}.

KielC'e 514-łl " U .
tłU:·Ił
00 \VTNAJWJA kkal ha•·
ikWT lM m abak 'tlał!• Wal·
Mitl. ltle!t:! łtJ.SI.
TU!S-!1!'

dllanr:a:• Jbll_.. /t M 15.

OFERUJE
- Jencole l o.'l uwanle ~ęb6w w •arktnie
- \ltupclnlen ia uchednlcb firm •łwar4•ne '"'lałlem
lampy halo,enoweJ. pr•łHJ' .

W
duiy wyb6r:
- ubrania 2 diinsu - ubrania d1ied~ t"e: - 11: 1•
tanteria - zabawki - k:wlatv ntun:fle - oln •
wie dams kie, dziecięce - llwel.ry: bluz_ki : lt llr.."." "

*NIII•
a aonoe łam,
U·lłS··

M m kw., -'•IM 1 l'il"1. Klei«.

t

l

ll

ZAPRASZA W GODZ. &-%Q

sprzedały

~ sUada lt;::•n~~tw~z;;:::J,~':,.;':;':~,:~~~~~~~
Mu o

1/ 1!.

7i3GS-g

Z OIC'AZJI DNIA KUPCA 8 GRUDNIA

~

lł.)l-lł .. .

N•w.tłli

790'11-1

SERDCCZf'IE tYCZENIA
1"0/llfY$lNOSCI W PRACY ZAWODOWEJ,

ZDROWIA l

10d.a.

Kleloe, •1.

~~'~''''~~~~~,~~~~~~~~~~~''''~~~~~~~~,~~~'~]:
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M!~A~. ~~

pn,JmuJe

tborit'.

u~

HURTOWNIA

WIESt.A'll/

OrEKUJE SPJIIZEDAt d~td~ PIWA ,.OKOCIM'"
KA.PITAN,.- 1,5 l - UM al
- PEL.~E JASNE .,Meelm" - t,5 l - 3łlł :d
- SPECJAL EKSPORT ,.pil»"' - e,.S l - -łiM xl

IN•'OilMACJE TEL:

·-----

JIIEUMATOLOO
P"-LOSKA

SK.LEP SPOZYWCZY

· KIELCE,. ul ZASCJANBJC l (r~bn)

Pny uJnapcb • ·h:kstd llriri k•nr.r~'""

STRONA l

REKLAMY

~~···················..,.~·yy~···

. . . . . . . . . . .,

~ Już w I kwartale 1991 r.
E
•
E·
mozesz
nab yc,
Rlpiił!M ~nowy samochód osobowy

KWATERUN"IKOY; E 5I • Sk&r·
u.mlellie •• KieiH , lei.
Klelee S!·U-11. •
, ....._..

łyalla

•~ z_~;E;:.-;~ne.::;::::;:~ękę
•s.15-1
echlalek.
,.,.._.
l kl. 491-H,ponl.............................................
......................
.
l ekar.q.
KIELCE, ul. Kewalcuwakicc• ł/1,
Slieh•wlee
łreda w reda.
f.
~

XUPl lt d.Jalk.ę bllławhn-. w•IN'eJe.a' w &Jdn.eb. Kielec. tel
454-U.
2111$-J
KUPIIt
w Rałaml•. Ra·
iam 5l!-f%.
5!Sf·r
KUPI I!'; .. mahaeha" (111...._...

••111

Hwnld

••

lł·,'S!·fl.

UDIOD I II.

JlatleJW
5ł'f4·r
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prod. USA

l~ LINCOLN
MERCURY l
również
łth.nesmenUw:
w tym

t

-

z

ll

limuzyny dla

pełną klimatyzacj ą

- z
siedzeó i s:c.yb
Nie b(ldzie prądu E
t Szeroki wybOr kolorów itp.
pełną automatyk ą

Kdan Kneraei1411J Osl,..wiee
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E

IIANJ)LOWCY!

łlmtownia

Ki~le

,.EMEX" CEDZYNA k..
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:OF ERUJE:
duiy wyltó.r ntetalowyeh Inocieli samocllodów :
l .!Jłlatt4łlotUw oraz innych ubaw~k impor~owanyeh . Superatrakcyjne ""-ozory i opakowabia. konkuren<:yjne ceny.
. TELEFON K-13-U.
79308-g

t

•L

........................................
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akdtłrw

pokój 404.
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OfERUJE DO SPRZEDAZY:

MiĘSO

A
4 WYROBY WĘDLINIARSKIE .
,
Zapraszamy do wsp61prac::y:
włn.śdcicli s1dep6w, zakładów gasłi'OftOmlu
nyeh, organizatorów imprez towarzyskich. ~
OFERUJEMY dosłQwę wła.'i'nJ•tn tran~porłetn.
Teleron: Kielce 560-56 i 560-!iS.
79202-g

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

~

:1,

Cllaehnł•·

Ja•. Praweela l.

!. S. Naoiw Star1 l.!. lf"iw
Now1 1, t. IIC.ata .... :r• l.!. l. ł,
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BRATYSLAWY (CSRF) ti-!LXIL
U!U. ZSUOO d
WU.NA (Lihnl za--30.Xlł.JO
115.100 U

C!'-

O~lnJcmJ' WJJu:d,. na narty do:
CaN:hodowacji: abcae6, lub, mance, kwlt:cll'i Jt91

Drz.cwica,

et"Dil 8lł.HG d

-

ul. Warszawska lO,
tel. 181.
5113-r

Autł;11

tSt. t..e.nhardl tT.J.-3.P.91, t-17.U.9•
MD& !..ZOO.MCI dn !..100..001 d
FrancJI tCbamoniX) Z1.UI.-$.1V,91 ceoa J.lfOCI.MO d
AuJirll
"loeb + 8zwaJearłl (noclc(l PFVNDS Austria! 1-14.1"-91: h.m- tUVJII, cena uoo.eoo d
Au.dril, Sawa,Jearil, Włoch. Fra.acJI 'llł"I~PIJ'D:I transportero t erDJin:t do UiflodDIU.Ia, ~clcct w peo.sjoaataf'h
lub b t •ladt., ct'DJ' u 1-dalo"'y pobyt hli od t.eeO.fOO d

AK~~~~~!!.: .~~.~~.szl•

l

&YLWESTilA W ZSRR
Cb.mlclaldrl Jt.Xn ..M--LUt, uaa fiO.łll d
Naledk tKauh~ !'ł'.XD.!I---4.U1 eeoa l.!tO.OII d,
POSIADAM'f w apncdai:t ddallc:.md l hurt.wd

oaJaowsq bl~ę
.,Opo~ldd JU'ftł'o

Jc.ner• Urb&u

j

INDIE
CIIUSTKI, ODZIEZ,
BIZUTERIASPRZEDAZ
HURTOWA.
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INTElUtOM
ZAP&ASZA
do SALONU AVDIO-WIDEO-TV SA.T
w KIELCACH ,rQ al. Killiukkco 12
oreru)em,-;
- KAM.t:RY WIDEO
- TELEWIZORY PAL SECAM 14-28
- MAONETOWIDY
- ODTWARZACZE WIDEO
- RADIOMAGNETOFONY
- ZESTAWY ,. WJE1A"
- OSP R~ĘT DO KAMER WIDEO (reflektorJ', &tatywy,
generotory n.apiS(Iw .. )
- K..-\BU POl..ĄCZENJOWE WIDEO-TV
- KASETY WIDEO
- KASE:TV MAGNETOFONOWE
- KA.'iETY Z PROGRAM .... MJ na ,.nt.arl.. l ,.eommbdore"
- JOYSTICKI DO KOMPUTEROW
l<a.:dy \pr.:ęl t:~kuplon)' w nau.eJ firm:e oblętJ jesl
IZ:·&UŁSIĘCZNł\ GWARANCJĄ.

DO SPRZE:DAZV PO BA.RDZO ATRAKCYJNYCH CENACH REWELACYJNE ZAMKAZARK.I _ELCOLD" .l
::ARAVELL" produkcji dułuklej z. U-mies. GWA -

PILNIE POSZUKUJE
DOMU
<hętnle umeblowaoe). cuai, tele[on.

w OSTROWCU SW., ul. Kilińskiego 30
OGłASZA PRZETARG
na spr:zedat holi produkcyjnej o pow. 1600 m kw .. położonej w Ostrowcu przy ul. K.ilińsktego 30. Cena wywoławcza 4.00 mln tl
Pisemne oferty składać w siedzibie spółki do dnia
21 grudnia 1990 r. Otwarcie ofert nastąpi 21 grudnia
1990 r. o god:t. 8. Halę moina ogl~dać w dni robocze W
godz. 8-12. I>Qdatkowe informacje można uzyskać w
siedzibie spółki.
Składający oferU: obowiąz.any jest wpJacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wyv;oJawczej na konto BHP
Oddział Ostrowiec 322854-1704.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyc:tyny.
7084-o
ZAKŁAD CZĘSCI SAMOCHODOWYCH
f

(&-1 pokol,

RADOM, tol "287-88

5246-r

PJRMA ZAKVPJ

w •kolleub Kicie
TERJ:':N o . .w łBA.
ubroJoll:t, woda, f:Dł:r'lla

RA,CJĄ

dckłi"J'ema..

WIDEOFILMOWAN IE WSZELKICH UROCZYSTOSCI
1100ZIN~'I·CH PO UMiłJłROWANVCH CENACH.
.;oo TYTtiLOW ATRAKCYJNYCH · KASET WJDEO
ZNI\JDZ IF.SZ TYLKO W N.-\SZEJ WYPOZVCZALNI
D:a iUI)·ch kllenlbw korz.ystne warunkJ wypotyczcń
Tylka ka~ty l :crnc:Jonowanc
Zapra<:r.nmy • 1od1. 16-18, w soboty 10-14.

dMnlt dren.

--·

PRODUKCYJNO-HANDLOWE j.g.u. "ANNA"
spółka z o.o. w likwidacji

Of'-' b
•-ł$-11,

dojud •łwar

łeld'

kierowa-f.
WCWD,

Jłl,

71741-r:

w
na

~.1,"i'A~~~5~~~~~C:~~ioó:Y u

l '

sprzedaż:

l) AmOChód ciężarowy ·~:! !a;·~~2c!9;F:nln zł

2) samochód

ciętarowy

3) samochód

ciężarowy

"star 28", RAD 703F,
cena wywoławcza , mln
"star 28", RAD 713F,
cena wywolawcza 6,5 mln
ł) samochód ci~tarowy "star 2.8", RAD 698F,
_
cena wywoławcz.a 6 mln
CJt wózek .,bulgar", nr inw. 762/2010,
cena wywoławcza 3,5 mln
G) wQzek ,,bulgar" l l f inw. 762/200$,
cena wywoławcza 3,5 mln
'l) .-rllfieJ'ka do otworów typ SJ-łO,
cena wywoławcza ł,5 mln
11 automat -.Dumy typ 1125,
cena wywoławcza 3,5 mln
11) - . t tokuliki f-wrze<. typ 1A225-6,
cena wywoławcza 3V mh1
18) p<UO klet-aa 6ntbowa typ T-1230,
cena wywoławcaa ~~ mln
111 ..UIIecka do ......-ów typ SJ-80,
cena wywoławaa ;ł mln

s;;e;,..,.....

zł

sł
zł
t.ł

z1.
d

-

U
2lł

M
zł

. . sziilieriooo "" ~~.
Dito zł
1&) .,lilie1'1M&Io- ~ SWB-25,
·
cena wywoławcza 7,5 mln d
14) .-z.lifierka do płuzcz.ym u stołem obrotowym
typ 3A-7ł0,
cena wywoławcza 12,5 mln z1
1Sl automat &-~lonowy typ 1A-240P6,
_
cena wywoławcza 21 mln 31
~ tokarka apocjaiM typ OOS-1,
cena wywoławu.a łJ5 .tnbł d
ląJ tokarka n•merya:na 16B16TS1,
cena wywoleweza 88 mlD ~
te! .-obot pru.."._,. typ PR-02,
cena wywoławcza 3,5 mln :Ił
19) azli1iecka 4e wałków wieloklinowych typ 3451;
·
cena wywolawcu .13 mln sł
Przetarg odbędzie sł~ U gnadnia 1990 r. o godL 10.

~ć~~~~~:~:U.~~ f-:~r :o;:~
Od 10 do 14.

Wadium w wysokości 10 proc. wartości ~ależy wpła- ~
cić w kasie najpóźniej do godz:. . 9 w dmu .przetargu
w tym samym dniu ogłast.amy g~ełdę matenalową.
Za ukryte wady techniczne z.aklad nie odpowiada oraz
zastrzega sobie prawo unicwainienia pr:z.ctnrgu bez po~ ·
dania ~rz.ycz.~ .,; ~ .-.- - ·3006-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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30 listopada 1990 r.
,dziennik "Rzeczpospo 11 ta 11 o pub li kow aJ
prospekt emisyjny zewieraj f.C Y wsz y st kie
informacje o naszej spólce

30 listopada 1990 r.
rozpocze1a sie
publiczna sprzed4l: Akcji
naszej firfTiy
• cena l akcji 112 tY$iecy ąotych
• sprzeda~ w pakietach po piec akcji
• zamówienia na akcje wraz z wpfah~i
przyjmuH,wszyst'kie ąddziafy banków:
-

Banku PKO SA (Ki<>lce, ul. Sienk!ewiczo ZZ/Z4)
Ba~ku Slnkiego.(Kielce, ul, Stanico 3, ; .
- - _Pihczó~, ul. Khs~torna· 4,
5vachowf~e;· ul. Krzosa 41

Qraz
punkty "EXBUDU'' w Ki elcach;
- ul. Ilesola 51, pok. 519 tel, 475-62, pok, 42~ teT, 47S-4i
- ul, Witosa 74, pQk, 21 teJ, 31·13-61

. JAk

PRAIIID~OWO WYPE~IUC fQ&tiUW~

ZAKOlilENn HA

ĄKC~C,

•

.

MASZ WATPL!WOSCl lAD~WOfl:·

tel. 486-oo. 31-28-33, 411-Ga, 477-63, 475-62
PRACOWNICY "EXBUDU" POMOGł CI l

EXBUDlEXBUD EXBUD 1Exs.upz.. Ę:xsub EXBUD B<sut;?.ExsuD

http://sbc.wbp.kielce.pl

SPót.DZJELNIA MJESZKANI.OWA .,Ustronie"
w RADOMfU, ul. WyScigowa 19
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEDSIĘB IORSTWO

SKUPU
SUROWCOW WTORNYCH
KIELCACH, ul. Długa 22

w

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
STARACHOWICE, ul. Kopalniana nr 27a

K~łee Ur9UJ'Ib. •L T.,_
rawt~klet:• U, ttl. Sl-54-U. P.wneełutrepao
...lat:l.

leC"AlliJ'

Spedal-i-6 aa"ad• :r.dkcla R•·
dyJ~: łlubae, llemallllja.e, n:kta.••we.
tt!lt-1
PllZESTIL\JANIK Jlai-Mt~~ M,
aatepy salelilarae. Kielre sn-•.
11S!I-c
PltRZF-"iT Hd riMiah pies
••"'•fanbH (weHłall). Klełee,
tftn-c

lfoL 411-5t.

MOSTA't.., . . ptawa tal••ll!'ielee ZTl-14.
tUlł-1{
PBZESTRAJANIB JIAI·~UJL
Klein Sl·:iS-15.
tn!l-1
ZAKl.AD l'r:r.erołtu Drewaa
:r.alrudlli $łelar. aer~d:r.lewta.
!t-M rr:r.rllll teł. A
51SM-r
Cl'KLL."iOWA.•"iliC.
'Gie. Klelre ł!f..t:l.

OGL:\SZA PRZETARG NlEOGRANlCZONY

na

REKLAMY

laklere""'a-rtl'ł!-c

..~!':ZJ~ei:". ru~·

sprzedaż:

I) 3alllochodu ,.star A-29", nr rej. KlG 7890, rok
prod. 1977, zużycie 60 proc.~ cena wywoławcUl
19.<160.000 :d, po naprawie głównej z gwarancją
2) silnika 530Al :re skrzynią biegów, rok piod. 1979
zutycie 75 proc., cena wywoławcza 5.625.000 zł,
Samochód ..star'' maina oglqdać w bazie przedsię
biorstwa, ul. Długa 22, a silnik ze sknynią biegów w
Oddt.iale Ostrowiec, ul Mostowa 59 w godz. 7-1 5.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej
naleiy wpłacić w kasie przedsiębiorstwa, uL Długa 22
lub Oddziału Ostrowiec, ul. Mostowa 59, najpóźniej w
prz.cddz.ień przetargu, który odbędzie się 20 grudnia
19!hl r. o godz. lO w siedzibie przedsiębiorstwa, Kielce,
ul. Długa 22. W pnypadku niedojścia do skutku I prze-.
targu. w lym samym dniu o godz.. 12 odbędzie się
II przetarg.
Przeds i ębiorstwo nie ponosi żadnej odpowiedzialnokt
L1 wady ukryte pojazdu.
Zastł"zegamy sobie prawo unieważnienia przetargu
bez. podania przyczyn.
2961-k

ZAWIADOMIENIE
Zan:ąd llanJru Spóldz.ieluqo w Pac:aoowie upnejmie
nwiłldamia swoich c:z.łonków, ie adtwałlj sebra111ia
prxed.stawideli udz.ial c-tłonkowski W)'lllosi 1ł.tot zł.
O<łtaleuny termin wplaty ustala się do 31 grudnia
lMO r. Czlonko\\oie, którzy w tym terminie nie dokonują wpł"IY

udz.ialu do pełnej ·wy'80koś<:i 101taną skreś
leni ." listy ułonków, a dotyc:hcza50wy achlał zostabie
postawiony do icll dyspozyc:ji.
2951-k
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l n•n.,owe.

Zastrzega się prawo do u'nieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
'
3030-k

OGłASZA

t wiele

t-,..,_•

Na podstawie art. 28 ustawy t. dnia 12 lipca 1984 r.
- o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 17, poz. 99 z
1989 r . - jednolity tekst), wójt gminy Raków uprzej-

mie 7.awiadamia o przystqpieniu do .opracowania jednostkowej t.miany w miejscowym planie ogólnym zaprzestrzennego gminy Raków obejmu589 położoną we wsi Wólka Pokłonna.
Wykonawell opracowania jest Biuro Planowania
Pn.e.'i!rzennego PP w Kielcach. al. IX Wieków Kielc 3.
.Uwagi i ~nioski dotyczące wyżej wym. z.miany nałC1:y :z.gł3S"'....ac na piśmie w terminie do 15 grudnia 1990
roku 1)0(( adresem wykonawcy.
2965-k
go~~owania
J:łce ) dz1ałkę nr

_ r
_

"'·~
io1

101Cat.
10

(t'b .

spnedał.

PaZETAKG NIEOORANICZONY .

-

niiej wyro. jednostek:

ceoa wywoławcza 56.000.000 zł
szydełkarki płaskie LD--15. nr uiglenla 8, rok
bud. 197<1-1978 - szt. 10; cena wywoławcza
1.250.000 zł ntuka
5) 2 pomieszcr.enia o łącznej pow. 40 m kw. t. przeznaczeniem na cele produkcyjno-handlowe, eena
wywoławcza 1 m kw. 50.000 zł.

1-)

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

KOMUNIKAT

oł " \1

. , J) ,.tuk A . 1JB.. , br rej. KUł 997G, rok bud. 1984.
cena wywolawcr.a. 14.000.000 :U
:l) "robur LD-"3000'', nr rej. KUl 1'15H, rok bud.
1*. cena wywoławcza 19.000.000 zł
3) ,,autosan H9-!1", nr rej. Kll 950C, rok bud. 1981

...._.. W7~l'
...,....._

11:..._ ._,._

k roWłl

lę,

rW....Inld. u•nbrlll

aolll•nar~~•. łloaJ....,.

ZAPaAHXAIWY w

NIEOGRANICZONY

Przetarg od~zie się 20 grudnia 1990 r. o godz. l l
w budynku hotelu "Promień" w Skarżysku-Kam . , w
pomieszczeniach Domu Technika i Ekonomisty przy
ul. Arvili Ludowej 105. Chętni przystępujący do przetargu winni wpłacić do kasy ZM .,Mcsko" 10 proc. wadium ceny wywoławczej najpóinicj w dniu przetargu
do godL 10.

u

•lep.Ju.ll: oly ..aay,
~--

•-Uta ...

l&owary) t ••-·
t:M,......,.twa

aknyaławe

OGLASZAJĄ PRZETARG

na wynajem ~ści pomieszczeń w budynku hotelu '"
,.Mesko" polotonym w Skarżysku-Kam. przy ul. ArmU
Ludowej 130 9 łącznej powierzchni wydzierżawianej
385 m kw, cena wywoławcza 17.000 zł za 1 m kw. powierzchni

J.,

Lad;--

a-.•"-·

s..."Cł

ZAKLADY METALOWE "MESKO
im. Gen. W. Sikorskiego
w SKARZYSKU-KAM. ·

KSN w KIELCACH, ul. Hauke·Bosaka 7

rosklall . .• t ... t
lraaa~y _,.._, ....,.
o::aslki .... łiP:łnrł_,., _.,. .............

~"A':Iytl&ły

za 6.500.000 zł
4) wywrotka ,,star 281W-2S", za 8.000.000 t.l
S) samochód zamiatarka ,.star 28/ZM-7",
za 5.000.000 zł
6) samochód "tuk A-07", za 6.000.000 zł
7) samochód ,.nysa" - autokarawan za 8.500.000 1:l
8) samochód ,,atar 29/SK-41, za 9.000.000 z1
9) wó:z.ek akumulatorowy "melex", za 1.800.000 l.ł
10) kosiarka "murawa", u 800.000 z1
11) transformator olejowy "ton-25-10 .. za 200.000 z1
12) mikrociqgnik ogrodniczy z wyposaż. ,.terra"
za 1.000.000 zł
13) przyczepa jednoosiowa ciągnikll ,,tur"
za 1.500.000 zł.
Ponadto proponujemy ,do sprzedaży części i ze!'lpoły do
samochodu ,.jelcz RTP".
.
Przetarg odbędzie się 18 grudnia' 1990 r. II przetarg
w dwie godziny póżniej. Obowiązuje 10 proc. wad1um.
Pojauły można ()fl!lqdać codziennie do godz. 14.
Przetarg mote być uniewa:l.niony be~ podania przyczyn.
3019- k

mn-r

- S.erał<ł •torty-al • • • •••••Fełl.
~.

1) samochód kontenerowy ,.star 281SMW 28''
za 3.000.000 zł

-.e•.......

Mełtl...,llo•kl : aRUHA., IDtC&ł..LDICil. TOPAZ. &ORlCU ••
KLAUDIUSZ &AX&I.ItON, SAMBA., ww:z... &OMAM . . . .
DBLFIN. NORKA, Pll.IC:A.
Z.d"W')' wypoa;y. . . . . , •••• w .. !lll<irJ' •••,. ... a.

- r.t•••
......

sprzedaż:

%) samochód kontenerowy .,star 281SMW 28"
.. 3.500.000 u
.
3} samochód asenizacyjny ,,star 28/SK-4",

NOWO OTWABTA HuriawaJa
04-'dy l :Zahawelt :r. TaJl. .dil
••4•m. aL Zał.nollw:r.ka !S Mpraua -~~J' Jlr)'Wal• l sltkJIJ'
•• w.s ...łprllof"J'. Oeay kcn~kan:a

PMZCDSllflłłO-rWO

PAWILONU

. na

JOrU)m-.io
irHy
lł-11,
IIL
Graawald:r.lla ł'f. Perad.lda
..-lotlleM>a HltłJ 5. Id· fi-ZT-«.

kl. llf·lZl.
PaODU&CYINO-UANDLOW•
wi"OJ.-'\ki>IUI" &ID..C•

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Z t\KLAD F.taarafll l'arw-J

na e1yosz najmu lokalu r. przez.naczeniem na sklep
ogólnO~ipoiywcz.y zlokalizowanego w "Radomiu przy ul.
Grt:nadh~rów 5 o pow. 112 m kw.
Stawka wywoławcza za 1 m kw. wynosi 30.000 t.ł.
Pnetarg odbędzie się 20 grudnia 1990 r. o godz.. 10
pr-y ul. Sandomierskie~ 14 w Klubie Tańca.
..
Wadium w wysokości 5.000.000 zł naleiy wpłactc w
kaste spółdzielni ul. Wyścigowa 19 do 18 gr~dnia br.
Stczególowe in[ormacje na temat łok~lu ł wa.run~
ków umowy można uzyskać w zarządue spółdt.telm,
ul. Wy.icigowa 19.
5254-r

-

-

OGLOSZENIA -

STRONA tv

~

KoiNM

JERZEMU BIELI
W71'S•7 w•p6łn•ela

• oowctdq

iatłerd

MATKI
•ltladajWSPOt.PilACOWNICY
?9319-C

Pł":retarg odbędzie się w sie<izibie S!>Ółdzielni 19 grudnia 1990 r. o godz. 9: Jeieli .I przetarg niedojdzie do
skutku, II pr-zetarg odbęd"Zie się w tym samym dniu.
Pnedmioty przetargu maina oglądać w terminie
3 dni przed przetargiem w godz. 8-14.
Przystępujący do pr-zetargu winni \\-płacie w.adiunt
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej Yl
dniu przetargu do godz. 8.
Spółdzielnia nie odpowiada :r.a wady ukryte pojazdów i maszyn oraz zastrzega sobie prawo uniewatolenia prt.etargu bez podania przyczyn.
2968-k
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Folwark ludzki

Do · Dyrektora
STANISŁAW Ml1AS

D

z~onlę do · T~fojej sdretcult:i o ono lqcty nat~hmiost co
JeJ się nigdy nie tdorzolo. Sekretorko to wmo ole ' ·

Sfą7:~1:~~~~ :~;:os;=n~~eh~w!~JJz,:ó;~y~!!tz~~

dyrekt:r
logi, n•e będzie ono mloło wyboru. Zologo to nlo zdr~zono
0
5

bo~~~o.d~":i:d~~io i, :ie~::~t~;,,fo~opr~::~· C::..,r~itj
:;:~~ie:::'o.'
rtło
się.
dzieln~
lego

moieu zr•ie.U. Oponuj

bqdf

ot.~~ P;;~j~;,. ~~~~. t~~~:~uj ';z:S~~yc~~~e:~~kto~ti~~:o~~:

Wll'lle, o Jui: c~ziennle - Twojej dzielnej zolodze. 1 podlłwioj
jq to boholer~lne znoszenie trudów. Manifestuj, ie jestei wnę.
dzle tom, gdz~e sq Twoi ludzie, czyli załogo, Je'll ono wiecu·
Je -.Ty t njq. Jeślf slr'oJlcuje, Ty rób to somo, feśli udoje s·ę

;:n:~t~~:·'=j fd'i!'Wtb~~~ys;tr~~ę p:ni~;~io0 n:0 b;!rd~~ku~~~~~·
odleglosć.

Ry~ie

jak byki

łaskocze. Nie

ma nic lep!::ego,

jak pieczunc z gol\'bia.
Nie b_lerz pan u niego,
weźmij pan
ode mnie. Ja
mam Tl/łie. Za tr::ech - azóltkę. Patrzaj aię pan, Jakie we-

.rmii

-

lanej
po-

-

7..

11

1.,

\\'

Zn czterech. dycha.

...:.. Nie chore przypadki~m,

U tak tanio?

Mlódki. Wyszwcmce jedJ)lln ;nkf d;:idbek, Ja-

ne. Patrz

ki ogon. Jak dztOOn.
Gdzie
tam chore. Młodziaki, to i tll-

przy
u·zewa-

nio, bo jcuc::e
r.le naiarly.

tił;

na moim

argu

- Gd:r.!e będę to Ln:ymnl1
W bloku mien.kam.

bez
:W-k

- To te po.n urzqd...--l 1'afę
na podwórku, .1tado b~dzie kololbcC". A nie, to walniesz pan
w leb. Ro:6ł będzie w niedzielę, żono:

-.

1884,
bud.

soflic podniebienie po-

,.Działo slę to pono-d dwodDeSoio
lot temu" - mówi Olgo Karpow!·
czowo, córko siostry lwor.o: ;;L ,
ylu mnie bardzo siłnie uderzy.
l_i P? korku. Dził jut nie widać
ila<fu, ole głowo stole mnie
jencze boli pn)' nojmrtiejszym i '
~i/ku. Ci~~:iko by mi było sobie
rzypomnieC,
Ile mnie roty w,

""'·

- T li mnie aię nie mieszaj.
Jego to znają. Sp11taj pan .dę
CZI/ te ptakt są jego.
-

Idźże, idiże, faktCYrze

Ja akurat wlner6w

towcami. To 1q dopiefo

ptClkł.

Obrączkowane. Teraz to

tvlko

niq doniesie.
Kotle było bor·
dzo młodo. Wierzylem tylko awo-jeJ !'IQtce", PierwJ;y raz spotkoł
siq ~ nią w lesie, jeucze plerwszej Jesieni. Przyniosło mu chleb,
tłusrcz l z.ipolkl. Ctolioml wi.
dllol• tolde o}co, ofbo. kogoś z
,bliskiej rodziny. OJJ. nJ~h d.zwiod~?l ...się o tym, }oko Jest s}'l\l·

LESZEK WYRWICZ

lniu.

Linie

liutn
~j

w

•jaz-

;ole58-k

najlel)llze,

ńie?

- Jasne. T11lko to mu.d bvć
JJtGk re-}estTOtcGI'I.If. Obtqc::kł
pa.n m<1teu tam u dztcdko, co
złomem haN.dlujc kupić.
Na
lapę się tDCitflie ł już
jest
JJtak m.a.TkOWM. Teraz to J)Gn
bien. calq
tO'rbę
mł6dków.

- Nic.
we mnie

Pó!nid pan łlę J)Oka...-uj.
Jak PTZI/;dq z D!lmin z pocz-

rok

rud' do

Tęczowe

po-

lnebuję.

NCZS

t)';:;h lot bili". Mott:o Ołl,
72-letnio
Nadio Zijewijdowo,
dobn.c jednak pomięto sposoby
pnosluchoń w NKWD,
•.Zbili
l;llf!ic lok, ie krew /ec:ioło ml z
ust i f!OSO. Uderzoli mnie w
twarz i krzyczeli - gdzie jest l·
Won, Dobrzó t •iedziolom, gdzie
jest, ole nie moglom swego bro·
lo tym oprawcom zdrodzić ...".
Iwon w swej rodzinnej wiosce
pazostawił
nie tylko rodziców l
rodzeństwo, ole równlei swq no·
rzeoonq ICatię, •
·: Nigd~ więcej jej Ju! nie widz•ołem. Balem się, te ktoi no

-

Trzt~ sa"1ice i aamiec, spoko·jttie będzie ua Tozwój stado.
Bierzesz pan?

1981

· ciągu

m01111u tllkie mo:le. Na odehouranie, dla zalxltDtf, tl4 naukę.

;e-

den. Przlfn\U.!U nie mo:. Bierzesz pan CZI/ nte?

-

Zatem "Don't. worry". Drotnkl Oę te toa:ki ze imleciOml
stojqce od mlesoęcy pod Wlotq. Pn:ychodllsz rano _ s.q
Od
~;hodz1sz po procy- sloj('/. l nte mo u odNogi powiedzleć stró·
towl, !eby .coś z nimi .zrobił, bo loczki roz ruszone muuq się
toayć doleJ. Nie martw się. Nie musisz się martwić tok bor·
d_zo, dopók i nie pro~;ujeu w teatrze, Otói: w teotn:e no pQłod·
hiU Pohkl len som twlqzek, który poparł kandydata no dvrek.
loro rok temu, teraz rękami swych członków wsadził go no
toczki l wykiprował ze schodów 1'10 ullc:ę. Aletony utworzyli
szpaler l rzęsistymi okioskami iegooli swego dyrektora.
Więc dziękuJ Bogu, ie nie jesteł dyrektorem teatru. Jeśli
nowe~ zo~tyu, ie jacyś ll.ldzie w kombinezonoch zoblerojq
lo~;!k' spod wioty j nmq w Twoim kierunku, oie popadaj w
p~n1kę. Robotnky m~jq swojq godnolć l 51:1 dobrze W)'l:howo·
~·· Sq gniewni l rnoze nowel okrutni. ole bez dornieuki zjod·

ocjo w kroju l o tym, te NKWD
zbiło rodziców~ !qdojq~; wskozo·
rtio miejsca. jego poby:tu.
BusiJo przeżył chyba dzięki te·
mu, .Ut rodzino l jeszcze jednó,
storno poro małżonków, pomo·
gało mu przez wszystkie tO to.
to. CI storus.zkowle mienkoll da·
teko od wsi. lm Iwon pn;ekozr·
wol lisie l zajęcze skórki, to co
dostowol ~;hleb, tłuste! l topol·
kl. Utrwalali w nim wlarq w Bo·
go mówiqc: .,Wierz w Boga kiedy człowiek trod wiarę, jest
l nim kortlec •.•".
Podczos lot stracony~;h w Ie-

M6wiłem,

ic pocllto-

interesują.

z k.ll!lec:liiml

c•l~;:blanan:~l

!tYSZARD BISKUP
sle bordto rtodko chotowoł, mimo , Ut się odiyWiol ·skromnle:-

:~~~oł~~ci~~~~;!~J:ł'~~ ·d~'::

~· ~te H!~~:r;!! szybko wracał ~o

~y<:~i!ktv~~::~~~i~lółl;il!~~i

z powodu zębów.
Dtltinnikorze, którzy z nim rot·
mawiali, stwierdzili, !e kiedy
wsodzJU go do lbmochodu, ro·
deWOt slę }ok dzleclt:.o:' Pierwszy
rot z: niego korzysta!. Jego ad.
powiedz! były logiczne l, "d dzł·
wo"'; itosunkowo dobrze orienlo·
wol się w wydorze.1ioch poli·
tyc:znyt:h. Olównie dzięki tran·
zystorowemu rodiu, ldóre • olrzy·
mol zo skóry.
"Radia słuchołem towne, kil!'·
d1 miałem boterie.
Najwięcej
interesowało mnie polityko i P<l·
litycy. Nie plokalem, •iedy U·
rnorl Stołln. Clesz)'łem slę, kiedy
do ' władzy danedl Chn.iszczoN,
belwiem myilolem. te będzie
rządził tok, oby ,było dobrze dlo
ludzi. Niestety, zdjęli go z Jego
funkcji.
Breinlewo slę belem.
Wiedziałem, !e kiedy
ujawnię
się podc:zos Jego rządów, szybko
mnla odtronsportujq do jokieji
zamkniętej kliniki
ps)'~;hlolrycz.
nej. To byłoby mojo !mlerć.
Przed Oorboczowem nie wierzyłem nikomu. Gdyby nie rozpo·

!',:i~u!z~ods:~· w~'!ft jd!li~~J~~ d~o~ 0 t:sk~· zz~~~~·"::!

bromq o własnych siłach. Ale nie iyuę Cl tego.
Jolt się broniCł Nie brłem, nie jestem l nie będę d)'rckto·
rem, to l nie wiem. 0bserwuję zo to, ja~ się zochowujq Inni.
Odrodzolbym CI niektóre metody. Moiesz wziqć patronat nad
koidołem porofiolnym, bo jest to 'J)ecyfkzny punkt udugowy
dla ludnoicl, Jok pn:edszkole, szlr:Qło ClY upito /, Nikt Ci za.
rzl.ltu z tego powodu nie zrobL Notomioł t nie próbuj pneku·
pywoć przewodniczącego 10dy procowniaoj C't)' zwiqzku zowo.
dowego. Niektórym się lo wprawdzie udolo,. ole nie ut~lknęll
gniewu załogi . Jeszcze gorzej. gdy próboHOli bez skutku. (J.
jawnienie nieudanej p1óby korupcji pnedstowiclelo zolagi .o.
znoczo automotycznie koni« dyrektora. ldi w drugq stron~:.
To nie będzie lotwc, bo pnecie! przywykła~, fe Twoje za.
robki sq niec:o wyisze od Srednlej zoklodowej. Moie nowel
kilka razy wyb.teł Zastosuj więc: metod~~: som()(lkoleczenlo: od·
bierz sobie od o:osu do o:osu premię. nie doj sobie W'l:isnqć
wygórowanej lrtyrtostki. Nie kupuj nowego 50mochodu. nl&
zmieniaJ inebli l fony. Poz:ostol\ pft"t tym. ~;o jut oslqgnqleS. Nie
miauaj się do polityki, nle m6w o nikim, ie jest idiota, bo
l tok wuysq o tym wiedzq. A jeśli mimo wszystko nadejdzie
ta ostatnio godzino, sto!\ przed zologq, przeieg11oj slq l p.,.
wiedz gloino: ,.Niech słę dzieje wolo Niebo, z niq ~ię zo...,sze
zgodzot In. e bo". To będzie Twoja .. Zemsto".
•

aę;lo się

p!eilestrojko, nigdy
ódznoc:zcń. ZdeC)'do.vcł się je::ł·
losu nie Wyuedr'.
. , nok mlenkoć u Olgi. oo wsl
lo mieukońców Bostynlo
n łedo le-ko losu".
IWon przisiO) egzystować,
.. Była szósto wtc~;zOI'em, kie:ty
p'ł)'szedlcm do Olgi. Przywilo·
kiedy zmorlj. •mu .rodzice.
Oc:zywiste, te J11e mógł uc:zest.
Iem się i wszystko wydowa/o mi
nlczyt w, Ich pC!Qrtebie. Wed!~
się wprost oiewiorygodne. f"JIOIW.
dokumentów rodzlecklej włodzy
szy wieczór był cudowAy. e,.
nie isfnioł. Dl?tego włośnie zo.
Iem nerwo...,., nie potrOWem SO·
raz po powrot:le z losu musJol
bie znoleić 'miejsca. Naraz. b.:~·
wybrać slę"1! rQdzłrtq do powio· • wiem zabocz)'lem wok61 siebie
lawego miasto luninlc, oby lllY·
tyłu ludd l lia:ne
pnedmlaty,
skoć metiykę. Bez ńlej nie I'!'IÓ!JI.
o któryc~ oie. ~nlolem. ~ielonego
uzyskać dowodu osoblstegó.
pojęcia, do l;ltgO slutq, np. lo·
- w · wyJ}ciu t losu pomógł mu
dówko. Nie potrafiłem naw.:t
Powel. syn Olgi. W ostatnie: h • tosnqć. Uspokoilem się doplefo
' lotoch 1ystematyczrrie go od·
po kilku dnlaclł".
wiedzo/, spOfo z nim rozmo·
Iwon pornogo dziś Oldze w
'fiiol, o! no koniec udolo mu
domu. dol krowę l oplekuje się
uloJnl, nikt
lepiej nie potrafi
się go przekonać, te nie mur•
się
nic:zego obowioć.
lwort
się obchodzić t pszc:zoloml ntl
wiedział. ie wszystko łię tmie·
on.
niło,. ole ciqgle tkwiło w
nim
Dzl$ jego jedyny:n kłopotem
jeszcze obawo.
jest odryskonie frot~towych do·
Paweł umówił
swego wuj.J
kum ent6w. lworo wspomina for·
na spotkanie w lesie z jl!'dnym
sowonie Wi5ły, walk! pod Pozno·
z oficerów mtllcji, który mial go niem l 'J)Dikonle no lobie. kil·
przekonać, io nia mo siq czego
ko rozy byl ronny. Dokurnen 1t
boć...Oiic:er był w
rotmowie
potrtebne mu sq dlo uzyskania
bordla bezpośredni l prtekony·
renty wojskowej. Nie chce b.,C
wojqc:y. Powiedział mojemu 'Mlj·
ciętorem dla córki swej 1iost'y
l prognie Jeucze procowoC w
kow/, te mu się 11ic nie mo~e
stoć ) przynekł. te jetli będzitt
kołchot.ie. Mó..M o sobie. li ft~t
chclc'il, polloro mu się o doo:h
najucz~łliws;r:ym czlowłekiem na
nad glowq. Iwon bowiem jo:Co
iwl«ie. Po lotoch WfÓCil między
tołnlerz miol wiele
!rontowych
ludtL
bym

z
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KUJAWSKA FABilYKA
FARB i LAKIERÓW
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t«elllaałl~
t~a•a.iml'li1Lla J
~J~~Itkl

we WI:.OCt.AWKU,

~ -łil....
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POSIADA w ei.l(clej sprzedai7 wyroby l•
kierowe o gwMantowanej najwyisu!j jakoid i S7.erokiej gamie kolorystye:mej:
LAKJERY aamochodowe piecowe i renow.cyjne kryjęce i z erektern metalicznym .,nobimet"
(45 kolorów)
El1AL1E piecowe tr.ansparentne
El\tALIE akrylowe do twonyw n.tuenyth
,,nobiplMt" (złoty medal U MM- Poxnań'St)
FAU..BY, EMALIE i LAK.lERY ocóloep Ił•

ęne•-·

.. .-wa-

Kkke~

.....,.,.

SPAXI:DJUI .n.1k l aknJ'-'41
•
.,tn.Nal.a... ItidOli

,."_,

ltłqiw

.~~u~~:~_r~-:a ~:

~ ZU.N IUekc
......
8PdEO"_II d.,.-lllk 'r-!1.. Tu'ue.k ft k. BeUealy•a. , . . _ ,

KPUml.~ t-..t. - · ~~:...

liiarkę

ra~e

r"-YJDłt C.»S,

~

la. o.wa••zk. fAlf-l
IJP.D.J!OA.JI ..-&~_..- (llll).
JJJe~oe. a-rn.a N "
lf.

~~;'!:a·..:~~~t';:f..,i j~~!~~~~~ ~t~~(~ ..k:
lor}). .. nobilak..
GRUNTY i POOKŁ.ADY piecowe i schn!l«' na
powielnu .,syntokor", ..unikoT", ..renokOI'"
FARBY i EMALIE okręto"ft-e
FARBY emulsyjne (12 kolorów)
LAKIERY i DlALJE poliuretanewe io mebli
..nołtipur L i E"
WYROBY
imprqnacyjno-dekoncyjoe
do
drtmua •.nebibejc" (4 kolory)

-·

!JFUSDA.II C-!31, C · '"· llklł'ł. Sleaklewk• Sf/f. ~ 3ił
a lry,
7'łiS-I
SPitZilDAM" -.dlił ..-er•
tde." (IISZ) •te.eL l(e!Mtr.le.tel.

..

~L

lA»-1

SPRZiillAK matryt:e (JI nt.)
•IJ'ł ker,.,kawtell •xMJtll •
f•rm-. Lubarłi1ill'. Id.

, ,....

!1···

ł
ł

srKZłiD.o\M

(awaralldal.

2.YWICE lakiernie:~ ftalowe i e~yd.owe
ZYWICE

ł

poliełitrowe

-w

Biliszych inCormaCJl udzieladDał z.bytu,.
250-·tl do 49, wewn. WS, 4-41 "lub !53--ł5.

lł»ł-1

lli"PUitD.<\M 1.o-kaaK. IUdoe, Ork.- (41 mririw) l~
~ariw.(l'l'!)tl·•NW~a-.ł .

.......

Sl"tlZDA.II&.a.U. ••f.•k'a.,lllte..
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E

li. tcL lt.
JM-:sł

sraz&DAM . .m. Ulalir.-e I.JS
ara lr;, O.lrewe:a
WlaU~

do nASt:ych sklepów w:

Kielcach, pny ul. Oomanows:kiej tli

-

Staraehowicac.h przy ut. J1 Styczoia
Wainiowie.

f~ goMagazyn
hurtowy dostępny dla wpołenuione·
1•rywatncgo handlu det.lk111ego.
:!967-k

11'n-•

fiP117.ED \M ,.fiata
Star:arbewi<'e U·SS.
8PIIZI'!b.\%
epe~to
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(rt)

l51-st
Jt . . .m.
SI·JI· Ił, LaQ4f Se włna łt.
6111-r
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1'111!:1.
P1lZmAM ~tlasaatr. (Sł. w~•
rae), Kłelre. U.. ... reuZ:S.Jt:"-1:
,.Zt;"t()HA m1• a.WJ' ·~
. . . . . Jłin;n. . JS,
s.;::.~:

~,.J•._ Kłclelt. Jl· 5%-ł$,

tunele ogrodnicze o wym. Tx30 m
szkh1renki dla dzi:.lkowców e wym 3xl JU
tunetiki dla d.ziałkowc:Uw o wym. %,5.xi m
opryskiwane ręune i plecakowe,
E a takie drobny sprzęt ogrłMlniuy i p.sv:u:larA:i,
E nawo%y Ofrodnicze, irodlri ochrony NtśliA. torfy
i liUbstrały, siatkę i elementy ogrod%Cniowe.
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••ne.ta....n ...

:~,.,~:.~~~~---:lt:!~'L=~

3027-k
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konstr•kcyjne ,.ttOhix"

Spn:edai proWl!ldxooa jest hexpośre4.nie :1 m•
gazyuów Cabryk.i, w sklepie finnowym pny ł•
bryce e_rat w siecj kilkud:r.iesiędu sklepów pa~
trenackic.h na tere.nie całe«o kraju, m...ht.. w Kieł·
uch. ul S1kolna 3ła, Radomiu, H.l. Sąsiedlłia l,
ul. Foc:ha l, Kielca~h, pl. Partpantftw 13.

~ ZAKŁAD

.Jeklaa IS1'W"'
,.mene.tu. %~10"

lraa.puter
llnaya••t (11&4). Kitlee SIJ..I$S

ltOZCIEI'ICZALNIKI
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SJ>IlZEb.\M

. .,..4

DIUII)'II<I:
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*"l-!
SP.UIUJo\M 1-r.łe.Yiler, wiol-.
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flill·!
NI\CZEP~

~oet. . .·lł'łensrkc

.OloM aa «•~"' 11 tea . . ne.taru
h1at u .. le&lę łla _ ... ,..,.. GW·
~·· _ _ __!!!!!:J,
hi'IIZf'.O,-\M .,d;e.te lfi" OM'F)
sanaratarl<ę -III L KWk'e 44S- U .

http://sbc.wbp.kielce.pl
111M-c

IIII AG AZYlf
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sport

GDZIE, KIEDY?

sport

sport

Polscy koszykarze
jak za dawnych lat...
lop,..HMgcjo pof$11kh ••nrketrq anów ·~o triród noj1epurch
drufrft Stor~ o kotlłfM!tłi.L. Stonie lic te • CIIHWC:U pnytdego •••u
. . Włouech poduos ko&ejn-,dt ll'listnostw &.opr. f'nrurnil •• do
'-v• beNcha Mut.cmy finlu: bioło--aorwo",.ch • grupio ełiminocrjnej •
f'o t~h poroflach pd-młof
wl~»illc:h porłlieloch.
OstDIKZ·
l'lio troclh juł punit4w. A-1\J
~~~~ wlęc. g1ono ROQiittów
Mf
Polollów pnJPI~u"!'łowotl • iłokouykon:y twon:q: Gr.cia. ..-..
d4l pOiftr... wieuor- •Wiod,
eoNe. Włodly, 'o&Ho, Jugoslo·
kt~ nio doił UOM ,.....OiertWie, Hisą»o.. fraiiCjo or01
tocji
Hokuutii,
• .-..c Jq
C.Chotłowocjo.
12f.:'ll (11:34). To' ~ do notlepRef ,,4~ki" fvropf O'fifOn•
Oto wyniki ostatnich apol·
IOWUły Ul$poły Wioch f Pof1kf.
•oó aliminocyJnych: l uMUnia Do spcuoj "kl~opodllol\kr do- hWKia N:'H, Grec:je - BWulo w grvpie O. Koaylon.o
gada. 112:79, .lupiłowia - HiuFranc:Jl 1 Cac._,_J, wreD· pCHH f5:12. Anglia - NioMCJ
lftlnowolt fOVfOfyz-Y 1esp61
71:61, bfoeł - CJedtoJI9-c:je
ll:t2.
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Udan. w~p.r Judocwk kk·
łM.k.ldl ~il.n]'•b ..".bke a.n ..
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odbotd~ .dę
w
BolcU. &iel:ł:Uaka. llt6r. - . . .wl.luja 11a AWF- W~
&l.wlu. wyat,pi w wadu tło łll
kł" IDdywldualale_ a p011adto w
turn l•ju drui:ynowym.
• U..nke IJ,Iblla q )udu
do
Bel:cU byla tłokU I"Arta Ję•r•
.tll, kl6r. miała be~zo udan4
di'UIIł Uęlt ll"'IIIU. Oataleuftk
w tej kałecoril J)OIIbwfoflo łed·
n•k
Da Wdslej
ruty &IIW&IIIł
~y-c.

lbhWall-.łalulldfl' 1.

AZS AWP Wrocllw.

DK-y
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(wi•J

Sylwester z piłką
po raz trzynasty
Zapb:y d.ruiyn (wiU poiiW:J'·
ic) 15 Jat) pf"l.rlmow&IM! "" jut
• siecWble
ZM ZSMP PI"Q'
ul. St&olllJca l w termlnie do ~
arudnia. hr. Lłc:lba w:wt~lnikó•

tuBielu. który rozecranJ ~
\anio
w dZJ1ada 77-31 ~trudnJa
a.a bolaku Zeapolu &kół T~h
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STRONA l O

·TYGODNIOWY PRO.GRAM TV
,.Rewolwer"
S.~tela- a.xn.

ae~owal

.nan.y twórca

Stan\Naw

tllmow,.-

R6tewi~ (..Kobieta
~Wolne mlaato".

w kapeluRu".

.,Ryj".
"Pens}a pani Latter").
a 1r•Jił m.in. OIJ!erd Lull:anewlez. Guata• Lut.łr:l•włe1. Ewa
2:ultowslta.
Gabrlt'la Kownaelta. Marzen•
Tryba.la, Broot.Pawlilt.

1••

-----..,..-------;

l

PIĄTl:K

1

crudnia

1

.,Tyd~~.6.

,.NIC

UO

kad.l:'a exlr.a"
"ZiarnoM .... p:ovam •r-r
dalr.dl ltatoł.lc:lr.łej dla dded i rodzicOw
Wladomołti poranA•
Dla
mlodyc:h
wldr.6w:
.,Wiatrtk" - m&lu.T• .ru .,Preytod'y na KIUUne" (8) - Mrial produk·
dl australiJ*iaj;
"Bylo
~ei;Tele" (2)-,.Narod.ziny"- IICII'lal produkcji
'franoulkiej
,.Na adrowie''- })r'OIIC"II'Il
rekreaeyjDJ
.. Nie
pn:r•toaowaul" wojllkowy ptOJfl-m pubU·
er•trn.ny
Tclewlayjoy kooe«t b'·

~
ł.OCI

ł.10

.,Szklany dom"
Pnlieolidalelr. -

"Zabójcza pio~nka "
Sobota -

ł.Xlt.

Kanady)łkl
f!lm kryminalny
• roku 11185. Aktjarozarywa tlę
w 1ednej t biednych
d~lelnle
NowcJo J o rku Sa motaJ emel')'t
ma iedyneto pn.rjaelela- psa.
Pewnf:IO dnia ••Ienę
.ostało
tle potrakto~,.n e pn:n. mlodeto
Mu rtyna. eo slcłonllo emeryta
do awaU.owny<:b n:yn6w ... Rety.erowal idu P'laher, w roll
cłównej
tn&DJ aktor amerykllńskl
Georae Secal
(.,Król
ftetur6w" ...Oleli: l Jane". ,.t kto
lo mówi?"'). a obok nleto INne
Cara, Joyre Cordo!l,
Andre•
MarUn l lnr~l

"Tajemnica starego
rodu"
Sleddr.la -

I.XJL

P olskl
metodramat
z roku
19211, prezenl.owany w nled.z.\elnym
popoludniowym
eylr.\u
pr:r.edwoSennyeh naszych filmów.
Hls\.Orła
rodem :r. Mnln.kówny.
Plękna kalęzn !czka 1e xnamienlt eJO rodu ;lelt obiektem mil~
ci młodago ll:!krelaru p:-acu-

~':t!ja o~ ~~~~~~upoJ:\,o;l~

wolaka l wtedy potnaje ph:lr.n(l

~;~~ łe~'~~\o u~~~~:eo0 :r.l;::

dobna do

lr.s!ętnlczlr.l...

Skomplikow aną
tabul( leJO nlemelt'O tilmu op:~rto na acenarluńu
Stefana
Kledny61kleJO. rety~~erowall
Y.mU Cbabl!'u\1:1
l
Zbitniew 01)!a.&do111'U:I. a
w
rolaeb
116wnycb wylt111plll.TIIIdWIJa Smoz&Niłrlll . .Marla Gorczyftska
J eny Marr. WhtdJ&Iaw Walt.er. Ku.lm\erz
Kru~
kow.lr.l l In ni.

,.Pulapka"
Pn.le•.dalł·• -

li.XO.

W Teatru Telewl~il ntemlttra
muld
1'adttUJZ&
lł6tewleu,
WJitawlonaj PO raz plerwt:Q'
w dyezolu 1984 rollu •• Wroela•lu Wt:llllinejln.eenlue,łl Ka:dmleru
Duuna.
Bobaterem
Jeat 'DI&an, arb•ta wyobcowany. be:r.radny lntcloktuallsta.
który wpad• w pulapile hlatorll. .. W ~-o wyobrainl wapół
latnlellł
rówooete41n!e ]11wa
l
l:!n, marunia 1 nttCIYwlal.oll~.
pn:,u,u 1 "n,.nlo'ć... nro~

II.XIL

Premiera
pollikieRo roclr.lo1111110 filmu telewlzyjneao. Bobat.erk• jest lr.ob!.t-111 w łred.nlm
wieku. kt6ra otnymujao IWOSe
l) Jerwna w łyelu •amodllelae
n:lleszkanle. Szadliwa, uybko
upnyjainla Qę
z a~llldami
Pewneco dnia, po powrocie z
pracy .twlerd:r.a. te jej dom
pntl'\al
istnieli.
Zrozpaaooa
bł(llta
aię po mleieia
OJ&rnlet,.-m atlt101:fer~t ll.aou. wo)enneiO l ~anawi• z.a wuetlr.4
eeoę
od:r.)'$lta~ •wój d om- Ten
lnterKU]4e,.- dramat
paychóloJie::r.ay rełyaero-,;oała Małgorzata
Kopern.lk-Kn:ysiek, a w rolach
t:ł6wnych
wy.t(lpili - Dorota
Pomykala, Dorota Wlęeek. Ewa
CiepleJ&. Artur Bareił t lnnL

,.Ostatni dzwonun·
.....a -

l%.XD.

.Tedea z naJclekawnycb pot.klch
filmów
zreal!U>wanych
w ubled.J'm roku. Alr.eja ro;t~ry
wa
-'t: w prowlnctonalnej
sdc.ola
łrednlej. a bobaterami
._ unoiowle klaą m.ałuratne!,
z kl.6ryml !laue::r.yclele ale bar.
d~ umieJ~ aoble poi-111dllć. Do
teJ kilU)' trafia nowy uezełl,
chłopak
wyrzucony 1 tdańt
lr.l~co
Ueeum u. kolportowanie
ulotek.- Film opowiada alę po
atronie młodych, po stronie bHkomprom!aowllllicl, wiary w mot.-

~:0~rO:~f:a:: t:~~taRri~.!'~
wala Matdalena t.narklewlez..
w rnlaeb lf6wnycll - Zblplew
Suazyńskl. A(llieszka Kowalalr.a
Henryk
8iłta. Marła Ciunelll
!Inni.

,.Gliniarz i prokurator"
Ca1n.rłell:

-

10.4.0
tl.OO

.11.25

U .S&

=·~-='-ex"p.reu'"
,.ZJć"

-

llliiUJn

~lo-

1U5
.,OitaUr.l"
1S,ofl0 "Kamkla.n)' lła" (1) - film
.fa.b 'Pf'Od.. USA
14.15 "Prawo prawa'", earli. acł·
•okat l prokuralor
lUli ,.Odwali. ja jełtem"
film dok. o t.naelej piel·
Cl"Z)"DlCe o)ea łWI~IO do
ojceyuay"
lł.łl ,.Butik" pfi)łram Gra·
iyuy SKZeinlak
IT.lł Mllro M&JUJ•
lT.lS .,Telen:pcea''
1UI5 ,.Prern.le l preml«y" recital u.połu "8ajm"
Ll.IS ,.W Idol• l Dl kuee\1"
11.36 E•a Błlłll 'III' łeatn:e
11.55 ,,Z Jumer4 wł!-6cl z.tr
rąt" ,.Nowokl akwarium"
lł.lł Dobra.noe:
,.Opowładaa.la
Muntinków"
tUO Wiadomokl
20.05 "Rewolwer" ·~
produkcji USA
tr. prod..
1%.55 Telew!J:}f, 1 pod&iemia

lł68-IMirnln.)

,.Kootra ... punkt" - pn:eilll4 wydarUI.6. lr.ra)owyeh
21.05 Sportowa aobota
Z%.55 Willdom~cl Meczorna
13.2111 ,,Z.b6jeza. ploeenka"
tllm kryml.naltay produk·
ejl kanadyjskiej (r. pr'OCI.
,., 1J&5-88n:r.ln.)
O.łl Zakońeunle proara.mu

11.łD

P&OGLUI U

li.XD.

*'

pełuym

Cnll'artelt

31.10 .,RodZIIu Bt-ettów"'

M'f'łllł

tjU:Q pnetrwd" -

~~k!~a

Po populał'llycll .,Ulleaeb Saa
Franc:!-" Olłl4dlt bę<hlemy •
n:wartlr.owe• wienory
kolejny
amerykal!akt serlal
kryminalny, c:~ na ra.z.le obejn;ym,y
tylko .,plloto.y• jego odtinelt.
Bobalerami
tutaj - młody
przJito)ny
l eleJanckl
pollejant oraz IO&cz.nie .t&fft)' od
nle&:o
prokurator okrę•ow,.
OJclcltl dobrt.e
ukJadaj4eeJ lię
wspótpracy. obaj ma)lł dule ·os!unlt:ela
W IWOjej p~:aey, a
w poJedynku z nimi pntl'\ępcy
nie maj~ większych nans. W
lJnt odelaku fOIWi41YWa~ bę.
dą sprawę zab6}1:twa
lamotnero człowieka Interesu. Serial
powstal w roku 1987, a w ro1aeb (łOwnych WYitł!Jllll - W\1lkm Conrad l Joe ~nn:r.

"Na

na dda1c."

7.3$

1.115

monu"
-u.xu.

2UO

produlrejl

~:ła11oc

C'ł)

-

ancie!·

s:koltay" -

re-

portai

"-» ,.Pn:ell~ muzyany"
:140 CNN - lłea.dUn• New.
:U.SS Uniwet'alll)' kurs j~Jka
a!lcle~ldeco

.U

....

.

.~
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1990 r. o god z. 10 w biurze spółdzielni.
Cen a wywoławcza 2.630.000.000 zl. Obiekt masarni
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10 p roc. ceny wywoławczej na dzicil przed pl-zetargiem w kasie spółdziel n i.
·
3050-k

Kona·

"ewslr~J

;>.l '>III Plln,.,nma Dl'li•

o

%3.00 ,.AmlftO:tyna"' -

%3-. 4~ Komenbn dnia
23~ CNN - lieedli.ne N~ Wl

GMI NNA SPOŁDZ I ELNI A .,Samopomoc Chlo))!ka''
w MORAWICY

eram oubllcy•buny
:0..00 .. Shlcllo
t.kmnlc.,

<lfJOrt
R~w)'

"N1

••••••••

PKF

li~ Jezyk •n~rlelekl Cll
!1!8 11111 ..Aut~Mol.o·Fin·Klub"
M III -.Puokt wld~Gnła" - P"'-

:'>1•"
:M 91

Ow6JkJ

Mro.tek :

'monu"
2:2..45 .. Roc.mow)' :r C..etllaw~rn

.UOW.J

Jfl .nn .Obore-rwolor"

JC:h:

Sła,.,.orrnr

pe-łnym

0.55 Powitanie
'l.OO CNN - HeadJ.łne Neww
'l.U Unlwe!'llalny lr.\1111 ~ka
llln&i•llldego
'l.Jt Maga1.yn tl!łewi~JI łnilda

polłlal.'fZ...

-

..O

llłl"-

-

,.lnł.erpelacje"

ł.I$-U.łł

procr.m publkytt.'I'CUIY
lf.łG

Sport

21.55 Studio Teatralne

PROGilA M D

mn~

1

w-elki ,port
.,EQ;pn_.. repo~rllw"
Plnorama Dni•

22..Z5 WladoiiWiic:i wieezome
11.55 J ę~yk'-'!Cfl!łaki (31)

HMdline Newa

~I.IUJD

21.4~

-

.,J.IIk•~llcm...-akacjc'"
.. o~rwalor"
J~yk nlen\ł«:lr.l (8)

J0..5$ "Pecaa'"

JUS

&>~.lielaklelfo

H J5

IP'IJit>l.sk-leł'O

18.00
19.311
li.UIO
21.00
21.30

Mlło.zem" (3)

filrn

dokumentalay
tł.Sil Maga:E)'n lr.atolido:i
11.15 Dobranoc::
,.Mrhl'lo.a
l
mrówkojad"
Jt.30 Wiadomc:lki
• .os .,Glialant t prOk!Malor" (l)
- serlal krymina .... y pr~

Tyoera"

( US.o\1
1~. \5

18.00 Pf"!C'gt'lm lokalny
18.30 "Ciłdowne lata" (23)

11.10 ,.Wa..el AkroPQHI" -

••"

H~adUae Un.-t
14.15 ~·""" 11 e -~ec~w DwttJ.

111.30

17.!115 ,.10 min.uł."

2:2.3:1 Wl-.domokl wSeexome
2:!.50 Jan Jambo~ '10"
-

14..80 ~N -

1~.00 .,W.7brzcłe .Jeló iyve•• (3)
lł.OO MaS:It.J-11 krt.j6w
Dlldbał·
tycieich
17.00 Spalkanie z dr. Arlltoli}t."lll
Ku:pirow&kJm
17.!15 Unłwen&lny kw-. »tyki

Wyr;p;ałl*i

U.OIS .,K.im l;r)'ć"? - JM'oar•m
dla 1S-11Lków
Unlwl!rayŁet Nauezyelel•kl
- S~ola w nauych r.;: •
kaeh - Rod.dee l ckol1
- Jak im ale mGn:yl
1 $.~ Procram 0011
lł.łO Wiadottlo6el popoiudaMtwe
141.210 .,Video-top"
11.210 Dla
rolodych
wkh:6w:
,.Kwlofl.l." on.x film r. arii: "Ordy"
11.15 .,Telee.11.pres."
17.311 ..,'ipOjTU!:IIia"

16.20 .. ~ue" p:"'ł[ram na«o!atk6w
l'i'.IG ~Te-!eexp~"

Rir Band

-

H.OO A&r.-.zlr.ola - Technołoa !a
produkeji bunków
14.30 ,,Zie-mia - naaa' planeta"
- ilady pneszłoicl

stanisław

Nlhl<:.Lyc:!c!Ui

- Spolt.-c~:en.tvoo
wojace
Prot:ram dnia

~~- ~

•rm

13.JO Spotkania lliler.tunr,

1.00 PITIW'.._Ull D..ia
8.1t MUłka
&u.!Nto.a'" pto&rnlll lila 4t.ieoe1
łl.lł ,.S.nł-41 Jkl'bllfa" (ł6)
.-rJał produkcJI USA
łł.IIIO CNN - l ieadlifla ~
lt, l5 Ml f U)'II leJe-.o.riJr.jl łltiad.ł•
n loweJ
11.15 l:"'lm fabulam,.
U.~ P"Crar. dAla
11M Pneabtc! pru,13.10 .,Obrar..,-. alowa. oUwłękl"
Pffit:rlm • AIH:l'

P ROGRAM l
7. 40 Exp-re• l[otpoda.rezy
ł.łO .,Odeń dobry" pOranny
nlatatyn
ro:nnal\okl
1.110 Wl11dotn0icl poraruu~
111.11 .,.i)omoowe prudRlcołe"
"O.tał nl dr.woQ:O!Ir." .fftm

'·85

U .20
Jt.łł

~::~ p~~ie.l11tce'" Ptoa ram dl a wa.,-.tlkleh
- 15.5$ 'l'dewlsja dU a •rjoo

1.2..$11 Pnybyae

11.

Mat płan-~~ły

Zadanie :r ryb

1 ZSL-~L, oduaa~•:r Knyłem Kawa l e r~k iJR
Odred&enia Febki l Złaty m 'Knyiem Z&JłuJI.
K.daaay JlĄ:t, O.J C lEC l DZ IAD EK
Naboień • lw•

ialebne

Or d~ ru

.clbędde alę "' . ..Ued:.:i•le k
&ed1.. 13, JM1 I!:I)'M -·'~·
aa e111enl.an N lilwy.

1t l'rlldaia 19M r. w kałedru •
PROG il AMI
1.01 .,D&Ień dobry" - 'PO"_,Y
ml&••l"" rounallold
ł.to Wladomoki pot'a-.ne

"1 wypr-.dunie

.1włek

WNA, (}()R.KI, SYN, SYNOWA, ZlĘCIOW lE. WNU K
'JMl'l·&

,,PROMEX''- Kielce, ul. Świerczewskiego 15
oferuje najwyższej klasysprzęt AUDIO-WIDEO najlepszych firm japońs~ich i zachodnioniemiecki.ch.
UW AGA! Do każdego odtwarzacza i magnetowtdu ka seta gratts.
Zapraszamy do nas.

Ceny konkurencyjne.
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Trędowatyzacja
omr po•ód do dum r. Świat bo•i•m no dol posrło ltu
nom ukłon, u1 generoiM, hiftoryc1ne pncobroienio
pne1 P'o6slt cqnione l :co s./llienie dobr,m, podniecoJcłcrm pnyltłodem wnystldm norodom wschodniej Europr. Wiodomo wuakie, Ił c:r:or robi swoje. To, co dził pobr•mlewa
mocno. nierwyltle, co oliniewo duirm biosidem - jutro . będde
cichną~ ~ie blednqt, będzie stawo.: si• slolWim nalurolnrm.
Ocąw.stołi toi nlgdp nie wzbudza eufOtii, nie pl'l'Jwoluie podliwu.. P'nechodłi sit obolt nieJ obcję~nie. l obr wówuo:~s prq
nos n.e po•osłoly ró~moległt: do ltomplernent6w epiletr, jolli1111 corat gwołtowniej jesteimr pnex iwlot b iaowoni ao nouq umotłowoU, głupol' brvdr, lłJllolę, mo:e cwllnioctwo, niechlujstwa, oblegojqce nauq codliennołt l ebportowone pnm:
holoillwe tł~ PoloUw Ul ulobonr gronktne. Momr .-ięc
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p,....rasłajq }euue naSł}'ch sole!" jokie ujowniliimr .- obsza·
roch nojWJiurch. d.ądujqcych o kutoide ilrojv. Oilloiłl ilu
na• posyłane no ralie głoiniej ue sq od gwi:rdOw, Ale jutro,
jutro. co btdli• jWołl
Jutro moie okosal si~ fe -nem nojpil!nl' d1ielnie próbo·
woliimy polionoC onglogmerrkoństi imperializm, potem pokonoliimr prosowiecki ilomlłftilm. -Nie potrolimr notomiost poltonać swoich wiefowiekowrch. dził spo14gowanrch Pf1'U. trudne
brtowanie pc~sltudnych IMI.",.óW: • brucbqcrch nos. non• trele
l opinię o P'olakach. P'nrltładó• chcecłełl Zamiast sinelot
gł•nti pftarŃaiN popotncie dooioło - rozboje, llod1iejstwo,
. .chlojki w honclu. nadal brie Jakie udugi, wódotejstwo, Ja•
lmie-cono ..tkę. doMt, aaimłecony Jętril- Qi. wsiqdi sobie w
windę w swoim IMidwertionrn~ .netowcu. a poczujeu lię jalr
• waczu. OJ. pójelf do iępe9o Yntcfu" o poc.au}en si• Jok 'III'
upilolu-rioth.
(Nie mogł nie wspomniet, UJ ronej wrpomm.ć:l No blłdrn
b poetir • goUcrjlkilll linnitu ulokowaf'lo ~~ełl: pnebeł
łont . aparot łologfofiunr i nopis:
.,Zoll:o& fotogrofowonlo,.
Daij bordzieJ sens_,., brfbr no pi s .,Zall:a:a sill:a,.;o r• l przokreiłonr pewien nonqd, C'IJ jok Ho woli., organ).
MrM" ie do goclanio o lnde•łQcjoch. PfJWOtrJoejoclt. deMOkratraoc:}crch l lnnrch
a c Jo c h
OfOI wkłacloltlo treM•
a c J l w pofH:q łDUpWistoić nie aaukocbilobf dołołrt sta·
ntA o wnttd..nfe a nonej cocblennoki - tnrnw:~m się komu•
nilłfci:~J połnCIJinr Wirnocnionej nowrml pasłudrtwoml i•tr·
kowpli - trtdowatraocji. P'rawdo, te mole głupsi. IPolł!Une b4cfq kUKZJI! li• pod noclsłictm głOwnrch ro.wią
soń. NiMhie t. Jednał Ńl! anacq, Ił nie tneba wspomagot
owrch dułych roiWiqaań mołr111l chiołonioml, talde admlnistro·
crinrnti, wrchowow"""" itp.
W Hlclteunoki p6jdimr na brawurowe prtedsięwzitd• pod·
~techlane prut doc. Zbitniewo Jlelig,.
ltt&ry pnenczepil
ulowiellowi Mf'Ce łwlnl. Od dalł ltołdemu nowo·
redkowł
pol••l•"'u
lundujmr
taltle
łwłr\.
1 li: Ie
•• r d 111 a • o l ltcf•iemr w6wctos usprawiedliwieni
aa none iwiłlił:J<e brtowanie. loide toł odefrrlenie od łwi·
Nenia na tzw. plus btdzio wtedr wzbudJ!K nnonie: łwiatol
ZMWU prtridlll do Mil okioski L.. Zoraa, zonn: - opanowało
lllnie trp- pob•a golopada goniąca nie wledriet •u nemu.
nie wieddeć po co. Prupronom to ghlpl, bo niereolnr po.,sL. rn.dei u nos .-iłC•i hoduje .;, dzieci aniten łwln l

RYSZARD SMOZEWSKI

Krzyżówka

ze sponsorem

Nagrodę- w wyliOkości 100 tys. zł ufundowała spółka " Promex" w :KielSwierczcwskiego 15, zajmująca się sprzedażą sprzętu audiowideo.

cach~ ul.

Pot.lomo: l) gwałtowne
wiatru tchnienie, ł) mały
np.- :spoiywny, 8) brak zainterewwanta 1 stuanno$ci,
Ul dał Bóg, ie prupłynął (..•)
pr:rez Bug, 101 zarządza gmac:hem Jnstytuejl, 12) radomIka prz:yjaclółka. Katimlena
Wietklt.ogo, I ł) dokładny ikJ
pn.:ef>łldJ". 16} mla.s.lo w p.6lnocno-zaeh. Tur>Oji (anllgram:
PARADA+lZA), 17) stary i
d<Jty l3:J, 18) kllmle!\ z:!elony
w liwietle dziennym l czerwony w Bt.luC'l.Uym, 20) nilz:·
wl.;.ko, firma f amoch6d we Francji, 21) nad Notecią ,
I'fOI\OWO:
l) śm!eSUI:e
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ub~::~Nea~:::n~~:;sun(N"R 1633)

ków handlowo-gospodarczych,
3) ruda l skaez:e po galę"tiach,
t} c:z.as na weekend, 5) roł·
nie na pnt;d:lę l siemię, 6)
:tartobliwie: męskie
zakrywające karle:, 7) taktyc-z...
ne twlekanie, 11) aniol: jako
mieszkAniec nieba, 13) WY6bwea wekda
trasowanego,
15) francuskl knrtograł, ~wór
ca siatki w!ernopowlerz.chnio·
Y.-tj dla calej z:emJ (anaJram:
SOSNA+N), 11) styl: przepych form, bogactwo szcug6~
łów,
t9)
poj~Je
:c
PS1cho.ann1Jey - św.iadoma część
osobowalid
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ruuillflanitt ronoiq-

lO dnl od datv numeru Pod adresem redakcji

prosbn~t
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dokleit
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1tąd

Rozwl..,anle :~~: nr. 1631
Posior:no: Ju,entur, uchwyt,
Cl;cionld, nurzyk,
pantropa,
m oc, turystyka, USA, ogrodnik, wyjazd, łubianka, polisa,
mandaryn. Pionowo: Uczta,
Ellot, t ango, rulnn, chart, ryzyko, Peru, n uta, rura, po~;ąg,
myto, Mann, c:wk, s:r;yfon,
mafia, odłam, rubin, droga,
lskTIJ.
·.Nagrodf;l (5G ty•.
4 und(rWatJ.:l pru-z:
llWo

Ube:1:piect.eń

:il) - uTowarz:yTuryslycz-

(lyeh .,Ahf' SA Przedsta·NIclelstWo Swi!1tokr.r.yskio
w
Kitlcach, ul. T. K okiu.uk.l 6,
te!. 428-U - W1lo~wallśmy
dla Ew,. B; raDsldeJ, Kielce,
os. S!Onec7J'IA! W;q;órze 15&
lll-SO.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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