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wiedzę wynie$1onq
z llczny<:h
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nym pnoestudtowanJ• ll'lidet~
rJ:Iłlio'ol.')'(:h iX'OPOZ.ycj! trtwi('rdx.:l: .. Zawa.rtość tyci- dokumentów
dowodt.l,
2c nie
przewiduje ~ię mimo n!epo..
\t.."'dUI' do-tychczasowej po!ltyld 1_ pows~hll('go 1 n;ej

O(i ln y

ti mbre

d e b.ł iJ' moi na

zavta u ie

P isenme ofert y nlłł ciy skład ać pod adrese m :
Kl.ELCE. u l Manifestu Lipcow ego 34.

by ta k CHidd :

n1ei na od·

n~.

KY SZArt DA

KAZL'll l-;llSKA

WASZ PARTNER
.spUłkn :t

l

.,M~r~wski"

o.o. oferuje:

j

DUtY WYBOR CYTRUSOW,

E.
~

l

NAJWYZSZA J AKOSC,
NAJ;o... JUZE CENY H URTOWE.

~:

NASZ ADRES'

~~?~~~·s~~;;~r~~~!acii. tel. 122-055.
;
t
5282:-r ~
,!~........~··············· ·······~.... ~
E

probou.cu pQtafii, b,

win.nyml

Twój horoskol?
(Wg J. Storir·Dz~riblcl.iogo)

skrócie

Ameryii:Gńsr:Y dyplomael opwi.c:iłi Kuwoit l wraJ.

e

1

duiłr; cru""

x.nkladnik6w dolarii pr:r.ez Bacd~td do J.'rankfurtu. Ambasador
N • lhn .let ll• well 1 Jcco ko!CldCL)' tp((l•ill w obh:tcn.iu c:xtery o.i•t...
oio

ml~iąre.

e N1jwlękuy 17.pltal wojskowy USA w re)onle Zatoki Pcrsk~J
prt;rMI jut pierw~~:«' otlary d~al~• Lrucka. Nie btl• to wtzak
irac:lra broń cbcmtc...na a Jad -"orpl(l.ll6w. &:pllal na MO łÓieiE
pnycotowanQ w cluu Ił dnL Motn• tam pruprow~ wJZelkle ubiefl z wyJIIlkiem tranapl•ntad! oru OPHGCłl na otwartym
m6zcu t aereu.
e Prnydenl Koreł Poludnlowej Ro To Wu roz~ł w awa.rtek 4-dniowll wllylę otlcJalnll w ZSRR. Z.mlt!ru :u.bf.ł'lać o po.
parde Kie lu.il• 0Hba~ ..,.. dla Idei Ukołlezcnla ,.zimneJ wojny"'
l'la Półwy1pie Korea.łlaklm. Z a.ol•J Gorbacww lłez7 n• poll'IOC &CISpod•rCZ~~.

e Kanden K•lll pnyJ~~ol audyjflklrro m!ntfira ~~praw :ucra...
nlcm]'Cb Sau da. ct·lo"•)l.ala i powk!dz.iał po apoUr.anit. te .należy
uceyniC wq,..U.o, aby poil:ojowa metody ro&willunl• koo.łhktu
w z..toce Penidd 1-..1y w]'c:crpone. Arabill Saudyjlka :ubiec•
o broi! nlemiedr..ll.
e Grupa mlt'Rkańców D•cbau, kl6rym pnewod--.1 dr K ar l • •Md'fn , CLap!'Oteltowala przeciwko planom pnełtntaleeol• by)('co
obln:u lroocl!lllll.racl'Jnt'IO 1 c:utów U wojn7 łll>iatowd w ob6z dla
p:"&yb]'IZGW • Europy -...chodnlej. Władu lokalne um~J.II wybu~wać t.m hwaki hrierdx"c qod.nie z pra'<l.'dll, le byłob]' to
Uoue od budownlct-.'a IDdywldualncllo..

r.an.~anych

Jm c:t.yflów. Grugor:z.a R .,
wcze.iniej wielokrotnie karanego. sk,..-,al na a lat pozbawienia wolnołcl l 1,5 mln zł
&n.ywny.
Natomla&t Kn,y •
n.tolowi Z. wymler"UillO karc:
6 l.at potbawlenie wolności i
1 mln JJ gn,ywny. .obydwu
sprawców pozbawiono praw
publicznych na tny Jata. (bk)

W

kodę,

l!

bm. s.a.wlesw·

n a e zu nie okrrilon y
s.Ln.Jk okupaeyJu l' w Gmin neJ Spóldt.ie:lni Nle k la6. ProW.lują.cy uznaU. t.c 1e*t CULI
prz.edAwiątecmych
:utkupów
i nJe powinni utrudnia~ :taopatrzenla się ludności w to.
wao·. N!emn!ej jednak po.
nad 70-ósobowa AfUIXI wys.tosowala
do Prokuratury
Re)ono\'J'Ci
w
Kofl.sk.!cb
prołbc: o natycbm!afitow~ Wl·
h

.-.lo
, , . ....

j ei••

tcrwencję w sloeunku do O·
BÓb r.akt6cnJ:\CYC'h prace: GS.
Konlhkl w Nlcklaniu tym
aamym odwlec:r.e sic: .,. ez.a.
sle, ale 11ie Je•t ostatecwie
ro:r.wi'lzany.
(ma.lr.l

• z

~

Nacze~JI>sL.

2.W1rir.ic::ie:~.~
~
pn« 0111• GP~
aie
tmiealono

• •l

W Niekłanin
spokojniej

Z regionu

"Odloiowcy"
4otY·

c:Uoau

Red 7

~ 0-

&.la.k..a od.byla .re
K.iekacb oM'IIda l

'łll'a<tnj w
p~
łeteltowycb
~j
nłcht.-L Omlr&~ najsraiD&ej..

.u.-

ae ta4a4ta &o~ do ~
c:J w wya~ k~ W]'·
bo~j
oa
Dreuod.•ta oca:
Dftl'l:ołoW.t! do
~ta..l'llll'cb.

~·bor6w

par-

aie
WJ"PP'Wiud%1 l

Z
oU&.J
złll~~dl
llic
łw.łalt
onz
~ Roku..,.l)n)%W
PSL.,
__

)QmycbV'Obl.ła~~

p kll.l zlot\·1 w 1mienJa lrietowni,;:t.wa ZW WIIIQ'Itldm 1\IĆOw

JcAI paa G(,'blld

vrodLil dolo U grudnio plognie 1.dobyć pop1.1lomoU,
s - ideoły we~lić w tycie. Mo duio projektWt l po·
mtslłwr. o~o(ki i'Nei nił!rolcznokl mole być powodem nieporozumień l ipouSillf. leiwo się obroio. C%oi&m fłe koitoy ka-

fltJ

t le

Slan.ł·

slawa Slltonkleło. Zrahowa11
mienie- warloki a mln :r.l.
, S~d Wojew6dlk! uma.l Olikarżonych

mof• A:onleuno1('1) odwol••&.

cinał. bod-=>' obl!elrie w~
~a.ki.Mtkła'lt"YCIIIIIIJ'
a
~ ,..)4,."UUwa·&.z~rm}.

t:l.:ł tię
&!ooc s;ę

rierę.

- osądzeni

(G

Że świata-w

moł.na

dać odpowiedź po upretlełl
•tan~Jwi.lk
nowego

to""-anlu

!.<:(!11)'.

motlhooń!

BobUSLAW NORAWSKI

Korekty procramu '" nieW )::lkkn kleronku?

~

aa ks. Sikorskiego

~WAGA, ·-HANDlóiY!j

o:/łłle.!o

wyt nymaloki~

A na ra:tle kom~le
<e)'nowe bc:dfł praci)wat nad
prl.,Y'fFIJarkaml
pr~~totowil
nyml prz.e.z. ~ch och.'!(: l ch u

,..a&D.;. UIO}Uo ... .Gop~~UUC 4o ~ ZSRR" - ~
.., "'NNioi'IIOK~ .. •M'! ..-co, Oftl. w. Kri11czltow. w fil'" ,...

tily. J4k dlrAfO lfiO.I.M bud.o.e•t fleJJJołmltJę opłnoj~ •ie ft4
.,miU Z dr~el •Ironu - ł\lłlto 1110)111:0 (i KGB) ftd f l6u>·
hdcjiJłOti!IR tr/orm. Tli
IIIIIII łJ)Oht•llll poa!bfu.,.._ • palUIWO tle urzr~le ICO}IIU ndęcltu tl!'prAbii.A:•ml. N•)()OtUII
bJ/le.bu
łDO}n4 .. 1~zu Ulłtrwm • reut4. NUr mo.l.1111
jrj lt'Uklłlt:!,lt.
Idzie cnlaiRio a~ górę 1pec:jo/ lllll ocl wcjnu clomo•u}, ,en. 011!'11
GromoiC. dou::6dtiJ tDO/Ik. •klpedi/<JI}nJith W AJgniltU!Ł Gt6cl
Z.fl{llądo ludztom w oczu. Cdz:ir fl6d, Um :ochoiDłlll~ r~UP'"CI·
Jitt:e f llkrobliu•lne. Nie llłOliiG qkltKZjłt, J.• tgłod'11klli l
Zro.::pGCZII!III ll<dlif' d4un14 grhłuniJ JwrdOWI/ l b('d4 MClMIJC.
Oo 1101 11111H Jłll}bJUrj.
l~rfc IIII IIM~I'G.J• W 1poko-}v.

s poleneit.słW11,
k tór e nie u d dela 1 nJe 11d'&iell 11ik on111,
iad.n eJ ekipi e, a ni ładn eJ ins·
ty~J I kre4yt u a ufiUila be-i
OCTanlueń. l be-'emllnow..

Na t.o pyianle b(<l:de

pmteet,r

CUIII• lokU Ji:irfi.ł}c uth1Nhl 4 odłQeUIIII! sft od ZM!ł4~
ku R4drlecklepo. I mperium umleN. Gorboc:ow m• d o ~1./'dl!
~ clio!Hrltk• •fternotuwą. Albo vr:wn11J• ~ ~lki • łl ł r.I!JI·
rn•nłr Jednołr:l nopubllk l tlciązd: .Z:4raz tle ro.zu:<~~IL Albo bcd.zle 1fę utu-,Jfll!, abu do Irgo .nhr dop•Jclt l :rwfqUA: f'Olplłd·
lłlt tlę trochę pój•lej. Ma }w.l. rp«jolnl!' pdnomocnl()IIOII,
To

p• IUyk l
palis twa. W
wy boradl
pr•nydeMklcb
prsy pemniiUI• wai m' prawdę,
ie 'fł' klu owan l• ~: os p&da rk l\,
w k leu wa nl u
tydł'm
pu .
biłcliDym łne ba Unyt 1l( 11ie:
t]'lko 1 plenltd zml, al e 1 "•·
l

Najwył

nio

term

sk'e,Jaad

1ł

"'U'"

li Yi k at vr.es zmianę Irek! l

Sprawcy napadu

3093-k

w

posels ki ej

1 poole:~tne

S4du

Diabelska alternat"awa

dokona>~ia

n:etadowolen.ia -

•

aego wpłyne'Jy
wy-.

Woto\ej...x.ycb zollan. w fiposobt.e nMl.oellla., a ~u
w
ąo-'Obłe
reculowani.a
-"oce5.:>w &O!'podarceyeh".

Od 11 li'topuda br. pn~d
SĄdem Wojewód:r.kim w Radomiu toczył a~ proce-s proreciw sprawcom napadu rabllnkowe(o w plebanii pny
kok~ie łw Jana
w Rado.
miu. Q.:lcarieni: Kr:r.yntof Z.
l Gnrgon R. 7 c:.erwca br.
dokonali r'(l.zbo;u & utyc!em
nota oru poblłi l okakc:r.yll

SA, CENTRU M BlZNESU

W YNA JMIE:
osobom fi zyunyru i pra\\ nym
miejsca na park ingu slrzeiony m kry t ym
p rzy ul. Manifestu L ipcowego 34

~:·

~

ze sceny

byla r6wnle1

protestuje

łoera.:r.

..tyd~

1wok:b
jakle na Jcro

•ratoni•.

W Dftll'f"'J\\'41:

=•-

aie .)cltlt to .mo}a

wina.
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(dokpńczenie ze strony 1)

słonecz n ą
atmosferę ...

O

tyw,., bieda mou tert upow tow<U".z,y stwic 001;8 -

karzać

tych krewnydl.
W,.t.su S7.koła PeQagoglc:t-

Rur. Januu Deja

STANISŁAW

NYCZAJ

Apostrofa · do
Jaka~

ręki

gardło, odbezpieczająca

Czułe

by

pomyślał?!)

jak rf'ntgen promi<•nie

powinn(jroy t.(' WtlCUjCą

eyeję

oddlonne

-

rachują

widr.icć

nas1.ych onuczycieli
ak<ldem~elckh.
naszych koJe.
g6w na wystawach bh:garni ca;Jej Polsk:l, preyieffinle
występować o nagrody ministra dla nich,
J ak.1 lutc;rpret.acje
sUc:'>IY
moina zaproJX,ooować w naj.
bHi.szycb lalach?
W nadchodzącym okrerie

niezmordotca n.ie uczynna,

broń ... (Boże, kto

tct

Przyjemn!e jest
ksląikl

ręko bliźniego, chwytająca

za

na w Kielcach powililila wy.
znaczyć wble
j.ako pierwsze
zadanie 'PC'zemacz.one do reallz.acjt w ll'eylct.nie-j. ka-dencji nowyeh wla& walkt: :.
bi~ dąmo.ść do wz.bo.g3ce n.ia się moralnego, nauk<lwego i
kulturowt>go, dątność
do wzbosac~!a aię w suOslanck: mater!aln:). warunku·
jqcą prwc:!d )ej dalsze ictnienle.
Sp6jr1Jiny na nas7.ą H.kołę
tak, )alt moie być odbierana w .łrodowlsku obecnie, po
prawie !3 latach istnienia.
Ma ona już znaczącą po:r;y.
cję na mapie oświatowe!
i
kuliurowej Pollski, ·ma PD'l'·Y·
tywne, Wymierne wyniki w
ksztaken!u nauczycieli. dobrą opini~ • o
swych absolwentach. Jej lUliZWa zaczyna
pojawiać się w coraz więk
szej Mczble publ!kacj\ nauk().
wych Of!:lanaoych w cza.soplsmach krajowych . zagrank:mych
i
regionalnych.

:z.amlcn!ć

pl)-

w .. wlodr;cą "

w nauce l kult\lrze, w do·

robku lntelekt.u.alnym nle tyJ .

ko.ici,

na <1bsutze .łc<ldkowej
po.Uisl.ah·ch
wytszych :nkól pedagodC'I.·
nych kraju, nawiqza.ć r6wnoru:dną
konkurene)(: tak~
z WSP "V Kł'akowle.
Powłnniłmy ujawniać promieniowanic
Intelektualne
nie tyLko w reg!Oń!e ale
J
poza
nim,
wykorzy~t.ać
'ó\'.sz.ystk Ie
wypraco~~.·anc
....-c:r.e.śnie; przez. nł!stych Qllucl:yc!ell akademickich i $toJ dent6w
pol.ytywne
wmry
dydaktyc.&ne 1 satn<łks:.t.alce·

ko

Polski. ale w.śród

ww iercając się

szpiku po

do

ŻtJW<'go

zachłanny nadgarstek.

JakaAnie wyży t a ·i

ty, Reko

Boska, co zanim obronisz,

wpierw srogim palcem pokarzesz!
(Z tomiku ., Wiersze dla ciebie")

(dokończenie

ze

~:bł9d~ ~ów1dję=~ztelc~}'t;

gl'>'iozdq Dowido szukoli S>Chronlenio przed roglodq.
Dobrzy 2rcbl d'liełiłi się z Po.
lolcom1, jut po wojnie, zowor.
toic:ą poc;zełt przesylonych pn:ez
,.kM n t". tli 2ydzi w UB kotowo W
w wymytłny ~sób Polo4ców z
ĄK, "Szorych Szeregów" , o to \:te
10 shx:horl>ie Radio Wolno Eu.

-·

Było l

jedno,

strony 1)

ltim. Meldunllli o Umschlogplatzu
l kornoroch gazowych pnesylol
Henryle Wolińsk.i ,
referent óo

'łwróciM

no to INł<l·
gę, z goryczą :N'fpomlnojqc ZO·
n edbonło poltkiej prasy. Zgodo.
Ale ~o robił świat. kiedy g-in~
WC"f1towsk:e getto w 1943 rokuł

spraw iydowskich w Komendl:ie
GłówneJ AK, o tolde jego uef
- S!ortislow Herbsl W postocl
mlł:roldmOw, przez kurierów, trolioly wio Poryi l Lizbonę do

Oto rdonie z łi5tu poł>06towio·
ncgo prze.z Szmula Zgelbojmo
(bvl pgslem .. Burtdu" w przed.
wojennym Sejmie) przed somo.
bó jstwem, ktOre popelrl>il w l on.
dynie: .. ~mlercl q mojq prognę

londyou juł w 19.42 rolcu. l do
StanO. Zjednocronyc;h- O to frog.
ment depeszy do Kohgresu ty.
dowdciego w USA : ,. Roszllloi ty.
d 6w w Pokce tyjq w przeiw!od.
C'len;u, te w nojstrłi'S znlejuyoc;h

pan Korski

wykorey'6tać w pr<lCesugestie r<~.
Uc7.elnia powinna nabrać na tej dcoó~.e
autokatalltycmego
prz.yspleu.enla. wyk«zysWJqc absokiLnie wszyst.kle środki Jf.o..
j~e do )ej dysp<~eyeji Inicjatyw~
n.auceyclell akademlckkh. doiwia.dczen.i.e mer)"torycme pionu admlnb.tncyjnego l spo~Ule ;r;wiqU:6w
:r.awodowych, v.'!feszcie OOj.
rzalość umy:Jtową
l wdzh:k

llliowe,

sie k !U:\.e.lcenia
mej mlodr.:eiy.

na~zch

młodszych

koleża!'lek

l koiegQ.w -

st.u_9ent6w.
pierając stę n.a do§wfad.cz.cni.aeh poprzetklich ekip rektorskk:h,
nowe
w12.<b: bl:dq się stara ć zapewll>ić
spójną
organlzac,k
wewnętn.ną
szkoły,
pnypo·
mlnajqcq model układu samc.steruj~go
:e genctyc'U'lie
watunkowanyom rozwojem. !)a

O

podobieństwo
ływego
stworzy ć jedną

nl.unu.

orga-

druty.

n~ graJącą do ~ednej bramki,
drtJ.t)'fl~

o skutecmym dz.l.a-

lanlu. Aby t<1 osiągnąć poUtyka władz szkoły p0w1nna
polegać
na rozumnym cLCr·
paniu
ws1:)'Stklch śtoóków
energetyCznych :. otocwn.ia,
pqdobnie wl'a.śnle. jak lo czynią układy t.ywe od ameby
do wieloryba. A ir<ldk6w enf'rgetycznyc h mamy m.al<l. bo
jesteśmy b!ednl . a ie&t.dmy
bicdn; bo.- br ak pienl<:<f:ey.
brak materii. brak murów,
brak
samod:.ielflej
kadry,
brak m;eszkań ..•
Po llllormo wani.u dydaktyki l
wła snyc h
warsztatów
llad:a·Ncz.ych
oru eląclych
korektach procesów ks;~:ta łcc
nJa i adaptacji do nowych
moiliw<lści :tycia politycmeg<l
l społecznego. Szkoła

n.asu.

w

tt&dchodzącym etapie po.
włruUl .uenej l dynamiemieJ

ror~ądnqć ~k:

jako dwud:t.leskl li dwu) \elllia dt.lewczrn•
- :.a parlpe.rami wsp6U.yc1a,
zwlaia.Cz.a na niwie nauko·
we). A kiM nie )e1.0t "bllt.o;zy
jak podobna druga d z.te~zy
na PoJ!.tf'<:hnika Swię\o
kn:yska? M<l.te lm dwóm bę
dz.!e )atw!ej o w!.a11o z War·
suwy, od pana wojewody,
od władz ml.asta? Obie uczciosqdzojqcy Poloł::ów zo ontySe.
mitpm. l nic: się w tej toprowie
rie tmleni. doltQd som! nie: wy.
zwoołimy s'ę z pó&prowd i pne..
milc.ze:ń. A pnede 'III$Z'fS\kim z
nlew:edzy. To ono skazuje nos
no pn.egronq. Bo e«Kesy on.
tysf:'łl\ic:kie
1ckw"zojq się notNet

i drugie. l z

się trzebo uparot do leoń
histori ą pol sko-.łydowskq
s kl omoną, mo.nipuiOWOllq przez

tym

co. Z

somych Poloków l 2ydów. pnez
syslem. który Ou:ułcol, skrzyw.
dz!l i jednych, l drugic:h. Nilct
zo nos tego nie zrobi. Jok dotqd - operujemy prymlt~ymi
stereotrpomi.

5

0
~~:t ~~!!e:t'!vzb':rd~ :j: ~::;! bi;::f:~•J;zttórąprś~~ ~H~:C.h n':~~~o!',i!f~

•
nU somo Polsko. Ostot.
n.•o, 5l.,nni z .etosów WCifiV i:urien:y.,; Jon ~-Jar.karońfti t

przyglqdo soę i dopunczo do
zoqlodv ludu iydowskiego~.
Bo ~wiot wicdział o wszysi- ·

Tel'\

zrobił

często

łwiot. lct6ry

role udziQ.

wJedzio/ i ~e
n.lc - noder chetnie i
zomienio się w tlybl,lfl.o l

w
kulturolneJ,
tole~nel
Francji:. Ale notywo się je po

Jmletl'li u,

piętnu/et

pubiJciĄie,

a

sptowcOw stowio przed sądem.
weuło w zwyczoj, nobie.
ron le wody w usto. Niemy rl>ie
W'tf}to ze iwlotem.
Sw!at się nie pr.zejął ty.
dom!. Ani Pololcomi. N:e
• osodzojmy łwioto. On fest
zołęty twoimi aprowo mi: bez
U nos

6
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nie powinny

podać

ręce

IQ>bte

1 dqtyć do roz.umne.j rntesra-

cji nasz.e.g(l ;rooowlska nau·
kowego, ma,Jqc . na hocyw ncie· nte to;,.a ... rci~ 1 w~uz.a
Ndnione nami~tności, ale U·
niwersyt.et Swlętoknyski nobilitujący
n asze
mitlito
i
nau region.
Nie
należy tu
gar!h.ić
w!anetn za.
gr!VIlcmycb partnerów, lne·
ba :.aprasua.ć kh tutaj i wyjeżdiać
na utacnue sz.erl>z.ą
skal(:. Obie ue:.e!nie powinny
dl.iałaJno.ść

w<~-po

mnlanej jut ameby -

wc;r.-

k.ać s!ę wsz.ędz.le tam,
są na terenie
Pol.!ld

prowad:.ić

gdt.ie
białe

dla badań, podnosić
Ich u.dz.lał w problemach eksponowanych w ramach centralnego steraWanta nauką.
przyjmować
:.lecenia wl.adz
regionu. Nowe władze szkoły powinny w s:.cr1z.ym :r.akre.s!e wypusliC:.ać młodz.iet
nauk<1wą
n.a s:tC.ru.e wody.
stawiająe
jej
WYliOko po..
plamy

~e~s~!ct~ l ."J~ad::t~~
piej. stymulować gpecjaJUa.
eję w k.at.dym Iderunku potrzebnym szkole Cl .)ednocześ·
nie samemu dawać preykład
humanhmu
l
f.yct.liwoki.
Sz.k~a P<>wiMa
mieć
kUka
problemów
..uden.eniowych''. realizować wymiem'
pomoc dla habilłtaot6w l dok·
torao łów na drodze
mądce.j
wsp61p:-acy z ugranicą l wy.
.rok<! cenionymi Mrodkami w
kraju. Rektor 1 Senat powin#
n! ulw<lceyć dwie, w:za~emnle
siebie inspirujące siły. ro:..wijać lnk:Jalywy
tak różno
rodne ilu r6tnor<100~h jest
•senato.r6w . doskon&l:t w ~·
b!e zdolności ne-gocJo.cyjrle.
Zwracamy się wraz. z So.
nalem l radami wydtialów
w dniu otrzymania od elek~
torów mandatu gospodarowa-.
nla uczelniq, do mle~;2.k·\:il
ców K :ek: l c.alegc N!:!onu z.
prośbt& o tycz.l.iw~ć l Yonecmą atmosfe~. k.t6re !Mł·
mi pragniemy wytw<ln.vć dla
Wa. l Waszych d7Jecl. tu

pr~e!d k sztełcqcych ·~·

KO LĄ TAJ
re kter WS P w Klt>lcat:b

ADA.l"\1:
-

złudzeń.

t e by len ŚNiot f»Jqć l
w jego c:ywil'zocyjnq Of•
musimy nojplel'W roz-Mq·
wioUle problemy.
.,Oemnoid rod1ą pogłos.l4.
pogłosk4 'rodzq plotki, plotlei lodzq poglqdy" - nopisol rosyjs·
ki poeto. Czy pog!Qsko, o pól.
rł.ej pl~o nie stoły slę podgle.
biam tro!)!cznego, klelecilego
pogromu w 1946 roł!uf Cty \o
nie z clemnoi<li wyrostojq poglqdy wyroiafle pokrętnie: ,.nie
jełte:m Ot'lłysemką , ole...", bochom~y no
klonoct,,
wiród
których nopdl ,.J\ICien row" 1\ie
nolety do n:odkoiclł
Wi~ no:e
'logęuczojmy 00.
do*owo eicrrw~oścl mówiqc, 1.e
oie mo sprawy. Ćno jest. oboiqio
nos, o to obelq tł'f'ie,
sza ególnłe. po Hołocouk.ie, jMt
niłl tylko wyzwaniem dlo sumietnio, ole - mołe pnede wuyst·
11m - dlo W:edq l rozumu.
wejłć
bitę zoć

.TADWJGA
KAROLCZAK

ł

STRONA

NUMER U!34

:MAGAZYN

RYSZARD MIERNIK

Lo l
Podqża~

zza Krukow.skit'j Góry.

Po ktlrre; nieraz

Zeby rie
Ałbo

choć

biegałem

zo .szybowcem,

na ogonie pruwieić
białych

na jego

rgmionach

1V.znidć

ponad

Swięty Krzyż

l polecid w
Który

cały świat~

przecież

gdzie§ rgm

był

Zo lasami,
A nawet Krakowem z kT&ewskimł grobami

l tak
Aż

lecieć, nyb~, pędzić,

do ""truty tchu. pr03to

Tamten wynu:arzony

łot,

l Tnrugajqca gwlQzda,

;.e; ziarno piG..sku wpadło do okp,

Jakby

ćma

uderzyleJ w

lwio.tło dopalojfłce; .rię
świecy,

A grabarz optdcil czarne wieko,

Spod którego

wygląda wciqż

welon pGnny
młode;-

Skrzydło

na.szego

chlopięeego

lotu..

Nowe gr~ i zabaw~
ludu polskiego
tn~.m

PTo-bny o

11iebtcie

:ri(' 10 ;klepie" .

e

KTokowski

wyrieczktnłl'tł

.._

aw.tobus
s

wrócił

Greejf tulko z. jednq NO-

-

• Oddziel PobkieJ Aoncfi Puuowej w Krakowie
z• :rkrzvnke k01UaJt-

slltŻl/ł

rowq w gloJnef

wódCZGiłt'j

a/er:!f'.

e

po

,,Sprudam ..fiata IZłP•
lm1dziCV' - ogl.uza

ktoś 1D
ło-toiu.".

G

~ltOPI(I!I IIU

ilk.a l.t~t \emu w ro-;amowie 1 ~~ Bro.nislawem Za{lłll:t, cdy
prz.yjecllal do nas na wleł.,
powiedz:lalem buiK:wunle, te
t.alrłe felłrtooy jak sołtys z
Chlapkowic 5:WJl również moC~ JK,saf.
Reóaktor Pf:r.Jii-11
Jlii'OPO:QCję. ale cNa .,e.....'ll*i
wymyśiU l)!leudooim .. Pod.sollyl", który spodobał mi się
i łłlk Jut pozoalało, być moie
nawet jaito pewien symbol, te

l

to Słońce

Worujqca przy pobkich dTogach noc
Jukby

Prosto z gminy

,. Wlecz:otze WTOC-

do pelilego sołtysa
ift;u:ze
droca daleka. Mimo waysUto
jednak kiJkanaście lat temu śm!at się było !;~lwiej a
to z z.~loncgo ŚY.o:iatla a to
Pol:lit pOC.rati a niW/et z. tego,
ie i)·ć się ~ dOr-;tatniej

OOhatentwa. Tak. )ak
po cminacb nie było
idealt.w, nie ma ich r6-Ą.Tiid
dzisiaj. Nieudolne pow\ar~
nie i komentow.::~~»e w!a~
mo.śe!
z .. W1adomo8ci" da.je
takie skutki j:l.lde widaf. Bodaj jednak nao}wl.;f::n.ym bł~dem obecnej elity poł!.tycmeJ
ject to, te .,wn.ech.stroru1ej i
pogl~bionej krytyce"
oddają
:; ię profeli()J'ow~. docenci, doktouy pi(!knle ubrani, t.kJl.
clof;zki
takie , ktOCym sU:
knywda dz.iala. Bóg }eden
wie, jak te tytuły Wobyll, k !edy ulob}·łi, za co zdobyli. Ze
nles lw r.oJe ufobyli - wlotłat
gołym okiem l 1lyehał: brwchcm. a nie uche'".
nreg10
kiedyś

Pols:ka

bę<hJe

~o,
ros ła

ie
w sih;, a

Po.lak dClSłanie .,iyotnią").

Obecnie łmi anie $ii: ae ebrej wla.d:l.y nie jest iadnym
prz.yt:l.odem odwagi, a :t now-ej n.ie bai'ck.o w)"P.ttda, l ro
COII':iZe. staje s it! niebe~iec:.
na. Too brak poewda humoru jest nir:r.ym innym jólk
tyJk.o brłlkiem w il!dz;y, nil!z.btóoego
doświadc;r.en ia
i
praktyC'J.llie be~ .
W wielu gminach. k4óre
wa.m, obecni c7J<rirw>ie eeu·
kut)""A')' najwi(lłu;;Ly ial, wprost
niellawi.U
do
popr;le(!nie)
wlalhy m~:~ją o to, ie wtedy
k:h nie pn.eśl.adorNala, nie
aoe~~:tJował.a, nie
:po;t.bawliła
funkcji. lGe mog:t w ten sposób w:lokwnento>.Va.ć swo-jeJ
lliealomnoki, swe-j kr-zywdy.

I o cz,ym tu durnać na tym
polskim bruku, pr.zyrnnz.ąc :t
mJaJla uszy pe-łne huku, pnekleństw l kłamstwa. nlewc:tesnyeh 7-3miM6w, :t.a p6tuych

tal<Pw, potępieńczych swart.w.
Bo gdz;ie st.:wimy, prz.e.d nam!
ldz.le trwQ~~:a, w każdym ~ą
siedz.!e znajdujemy wroga, at
nas *11Pi:ł w cla81ly krqg
l.tlńcucha i każ.:ł oddać co ca}prl'Qdrej ducha. CCJoehi.ennie now ina nas pr:r.erai.a bl j~a z
Polskl jak Mwon :t c:meularz.;:a, czy wic:c utnt:iroy ro:tUlll w rnc::kach dJugicll , p)uj(łe
na siebie i k:)C Jed(li drUgich?

Majko Pobkol Pl'21tCid. nie

je:std ~ zlot.oe1a w rrobie, a ja jui n~ mam sił
mOwii: o Tobie?
•

bwTmtltr.:
zo-

ltQ•~-·4-' fll~ll dO ~bil"?IIJUft ł(ę
p(łrab lt1

11-rój podezus
of;:.:a !t,urll Wl;J tqpie!l. BurłlłC

lJH!!Tl

~$ ~

!1Ó'I'Ctłem.

0 Az łl ....'fl.;: trzech biolc u c -.rud1
u ;r-slwpóuo
Of 1l''lt1Ci Ptlll ul.. Kar d\IMG·
!o T;~ ..l dt'<'IO,

e
IlC'

:;,

popułaT

#(l dr-i WIOCh

lcta f!m.N itl e'j

,.OfłcTUhl~

ltłi('QIIr'd
się 110-

j:)Oj(lw il

pis- $yntJ'Qlll kÓ\C nu:Mw

ROA D

l

ciafrta?
Jedneco- bqdt.c.ie Jll'l.J;.ciele
pewni te na w.sl poUiol!bli
Wasi rodzice, sio&lry, btaci.a ł
da-le<:y kuwnl, Nie damY Wam
lllillqł: z: cJodu. a w ra:.ie a.ego - mówię to ucr.ene płakat bę<b;iemy jak po bohaterze. A p.ami(:tau. prz.yjadelu }llłt raz na wiejl;kiej zabawie, gadali&my o PQ.łsce, Bolesławie i Wiesławie?
A pam)ęt.ll.sz: Edka. który J)f't.erwał
n:un biesiadę? Mote W$I)Offii..
nas:t muz.yłu:. ktt.ra w le!!le
odbijała s\(: echem. a M.acYiia
t.:u\c1yła
krakowiaka 1 Lechem? M.!Wi.l. rack, z.e tonpOro.nleń ładna

jerl poelecha

1tledy na wsi
jui sti'U'Cha,

U:ił'H::Ia

od

OGtat11ia

Parniętasz przyja~ielu?
(~ycłwloia.st

;;o•lf:ł 11 t1uoolą rlldJi.ił("h

w

De W.a!! sH: ....,-a.;:am, prz.yjaelele z: mia.Ma. C4,r pami.ę
t.aeie W!ie)9k.l uoaet1 chleba 1

Pora;.au i:lie ni4 Ce n-
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A TnOiie pamięlaorz. naszego
nouc:eycleJ:a Pana
T.adeuna
ktOCego fwiet Panie nad jego
dwuą,
ni.c · ju.ż n ie N sza, a
ldhry nem mówW, ie wm.yiStko jest prol>le jak śwtn.sk.i ogon. No, m.iM:wruchy, jaki
jcs.t łwi&.łtl ogoo?
Na koniec zabawa. ~
nabra t pow.iełrz.a w płuca l
pow i~

la~

1ielonym

stawie

:tdar1ie: .,Po
pl.ywały

ka.czki. JediJO kac::zka drut:a
ll:ac*a, trzecia kac:dta, er.w•la kacz.ka... i dalej te słowa.
t-m. lk':Q·ć daleJ. Ja u Stani.J łlllwa M!jasa wygraJem konkurs licząc do 36 kac'lkl. K.to
powie wi('Cej wygrał konkurs
:t samym Podaoltysem, a wiadomo, 22 na wsi. ludzie ll.l\
twardx.i.. 'I'l"z.ym.a.Jo;::ie s!~ 'kupyl
Scis-Ka. dłoń zwycięt.COm -

WASZ PODSOLTYS

Moja najciekawsza sprawa
O~owiada mec:. JAROSLA W KOSOWSKI
wyznaczouy na
obroiiC4; z un.ędu w
.prawie o ub(Q.:;.lwo. Z
pierwszego rozr..nanla wynikało
że ctlow1Ck,
k tOreco
m!.ał~m brooit, z.abll awojo)Co
brg,la, poctreynając mu nołtmt

Z

ostałem

gardło.

niela wyjee.łlall do miasta.
Slasz.ek l WładEK samotnie uprawiali :dcmh;. Nie s\ronW
od ldcliatka, ale byli ~>pokoJ
nl l lubiani we Wlll. Roman
podl!jmował się róinyclt }li"OC

~Ob s.r.e~lnie

w

wy_ra,[.inowanY.
odd~lla :.;\ę
wi~;C cWwneco.

Głowa prawie
elt~~ln. NIC

te do -"Ojoeo

b&
entuz.jmmu. Ptv;t.e ~clę mini do
cz.yn!eala z d eceoenwem bez.
•umienia. 0$ 1upłaJem, k,ledy
kilk:~ dni pói.clieJ z)nowij( się
u mnie dw:~oj braela i f'io,tca
:r.arówno O&kartonec:o. jak l jego onatr, z blagaulem, tebyln
d etloty l W•ze łk ie h $. ltu'ań w
obronie :r.ab6,łey, panie w at t.o
nie CVl je;ol.t dym e&lowleltlem,
l~ byl niin z.ablty', PodOOną
opi.nię wyraUli
~ a:ts4csr.a.e;ółnego

pus~m.

du.

A oto pokrótce h!N.(W'\~ rodl.łhy P. Kiedy rodUce am.·uU,
niewielkie g(X';podat»lwo l dom
w ubogieJ w:;i na Kieleccz.,-in!.e dof;ta1y llię Stanlslawowi
l W!adyslawnowl Roman l A-

mu p!f'lll~dzy, z.ableral bora- niego o.~edowien.aJąco: - Nie
clom. Wid .cz.ę .. to była fwt.xL
z.a.wracaJ głowy, ktt lepieJ do
kcem domowyoh awantur.
domu. - Ale ja naprawde z.a.
bilem - upierał si4: St.anL61aw.
Wre.<zei.e wysłano na mleJ.-.c:t'
Krytyczned nocy Stanisław
trnsedil !unkc)n.nariu:;u; kt.ópolotył się spat na lekkim
ry potwierdził Jeco ~!owa
rausw. Z pierW"Zego MU wyrwal a:o krzyk Władka. maiUeK-iedy pomalem ~katt.one
tO'Wanea:o pn.ez. piJanego Rogo. nie mogle.'1l uwlerzyt. ie
mana. Tu \('zoba dodat, :te
popełnił lak ,-tran..ną J.bcodnl~.
Wladek był kaleką. Slyaqc
jaką jest bratobOj~otwo. Stani·
wołanie brata o ~. Sbsław był drobny, ~.:zuDiy l
wyc!ąda1 na C2Jowleka. ktUre.r:.o trudno wyprowad.Llt l
równowagi. Bylem wówet.ali
pocz.ątkującym atJwokotem l
była t.o moja pierwtta powai..
n..~ sprawa Bronląc cz.łow!elta
po raz plerworzy oprócr. rzetelności
zawodoweJ.
k!l.nt
pneetet z.:twsr.e muqę się wykllr.ać. demoustrowalem ~woje
wspóJcz.ueie dla nlejto. Podobne uczucie uauwaiylem t.re:.:r.11\ u prokuratora l pięciu SA:·
d t.iów. któn.y s::tdzlli tę ~pra·
n16ła.W wybiegł w bieliblle, a
wę. Wy-rok osiem l3t wię
kiedy wbaeQ"ł pctb1 leęo Wla?.:l~la był mlnlnnHll u~a
dy~tawa, w .. tąpila weń runa.
wowym d!a teco ty,pu pr:.eChwycW pi}aneao r.a koWen..,
st('pst.v.ra.
kilkakrotnie uderz.y l l tam.
kuchennym noi.ell1 poderin~l
NotowaJ a
mu Jllat<lło. Potc.nt umyl ręee,
ubrał się l ~J.edł na milW:k.

w kilku zakładach na S ląsku,
ale t. POY.'odu swojerCo awantumkz,eco charakteru ~
nndut.ywa.ui.a alkoholu, niJdde
me z.agrtal m!ejsc:a. Kiedy
wynucono go dy.;cyplil\anlie
z leolejnej pracy i u"unięto z
hbtelu robotnicz.eg:o, wrócll da.
rod3.11mego domu. Niestety, tu
tald.e ~i~ nie uslatkownl. Pracował dorywcz.o, a c'o tarobil
-

przepija!. Ried_y

1xakoWlłło

LIDIA

' - Zabiłem brata - powieclzJal komendantow-l poiiterunku. Milicjant popMrzyJ oo

Zl\ WISTOWSKA

-l .
Fet. M A RIAN KLUSE K

noejuy akcent wyraJ:IJWY. Pc-

Powtórka z polskiego

lega

O!'! na glodnJejsxym. dowym6wieu1u jednej sylaby w gl'upi.e sylab
twe-rzacych w,YTaz lub wyratenie. S~!abą letol. sarnogloeka
100 ~.;pól glosc« &kupionych
wo«61 jedn~j samoctoski, np
o-ko-h.eo, plt•·lłiq·dzc,
bUllłejsaym.

Akcent

D~~!U

akcentowi

J A NUSZ WRÓBLEWSK I

diwi.ęków

tTtliS(Q.Wiłdaj

nia. Kto umieięWsie akcentuje,
letl Q.iiągnąl najwyi:sq :łt<l

ko w tywej rno•,..--ie, w ,rcn.e
u1-=tnye h d*"·~bw. N.e t3-

W obecnym felietOO:e che~
ceyteln,korn ccbJcmi.ć k-Ilka

Wyltępt.I)C

tyl-

t.f'lłCz.&

~ &O '<!." piśmie.
W
ml)wi<lno nt~m o n.im,
ale. kto o nim pamlot\.1" Ucz.y·
~k~e

my się co puOE naślpdowrH
ctwo. Obecnie !rr:u; <Mób, kt6rych akct'ilt powlMuow. je.~,
Jtcra-ki. t'<l.•orzą 10 rodzic~.
ko.llKiay, noue:!.ydel~. _prawna·
w~lący w raO!u i tl!lewlr.ji.
Bl~ciy w t:<~k.reosic a3;t·entu po.
p;!łnłU"te

są

C"'oo,;~.:o

o-raz

n

również ~sltt n.ie r.ót\lwtttane l lek«""Vo'a.i.one. LI,Kb:e
zwykle nie {trz.ykl!tdalll wagi do wlako~wego a'kcont.DIIova-

p~efl

1pra~t

jęrykowej.

bto.w"~ych e«h akccnŁu.
Wyr~am,-

wy l

akce<tt

wyra~y.

zdarił.o-

Pierwny po-

Jes a na v.•yn\awianiu dobl.tn.leJ. z r.aeisll1em. ~neto wr..... ołk1:b:e wyruh• l""'O-

r~u

rr.:tCYCh ułUt~. W le!t fP086b

uwypuklamy

ro~wa

jemy Jran!ce wyrató.,·. Cląai

A ~=;~1\łd~:~~~'::~~
~·iedzą.

Od A

Wszyscy współczują
·zabójcy

od

podcłuxb.ilem

zadaola

STRONA 5

M AGAZYN

NUMER 1634

oltreślonll

~~a~r~o nl~b ~~~l' o

treśC

p

n~:

do ltir.o; Juł) jutro -p67dw:; do
kiTlo.
C.d.y 11ię móv.i o akcencie

zwyokle mJ. 1u~ na myMi wai:~

kochanodarernl!ie,
moiemy dwQ<ja-

ko roturnleC w mletnokl 00
~u

koCIIA.,..
cłta

zaakcento\\'lłnla:
dnR~:~hse lub KO ·
01'łiZ TRZ\'·

tc:h

"oriaREMnie

lin WYdoJ lu.b TRZY ST{\·
w, DAJ. Nic4rtóre wynn.y
•nłerliają znae:crVe 'ATa% ze
:.ntJaną

akcentu, rop . .'\fUtt~kn
- drfc.chlna sr.tu'cl 1n11ZYII:a
orkiestra. kapifl.: oaLOP
- Jeybk-o, G;Uop - ble,: kolua.
.; . kce!tl

~~

«'C:hlt

~>Woi.t.t~

knideco j~~a
W łezJ.ku
czcskwn )Cst stały. pr~,..p:~any
sylal.l~
wyraw.
'Francu4 ak«''ltUj~ s:ta•c ootatpi«wi'ZCj
niół

sylabę

wyruu.

Skompłi

kO\V«lY l obcy .n auemu poc:,uciu }ętykOII'.Iornu
akct>nt

występuje

w }l:zyku ~yJs
kYn. W ró:t.nych
o,~:yralach
pa.da na rói.ne 1ylaby
orar
v.· tych :;amych wyrazach pA•
da na r6we sylaby w ralef.noś·
ci od formy. W nauce na1.ywa :;ię go 11v."Gbodnym i r ~·

~~~~f'~ :;ię'!:~ :;c:~ ~:

lę l dynamikę mote uruenia~
jakość niektórych s:uno~INdt
n.ieakcenl ow-anych. \\'yrrl.a ~rię
to na przykład tzw. akaoiem,
ezyl.i wymawia.nie-nt salTIOf(lol,
k.i "o" jćl.k .,~a·• w aylub.il'!
przed akee.n-tem.

Akcent pob.ki )nl ak<.'Cnte-m stalym, padającym Wale
drua:ą sylabę od kOf'.ca w
wyraueh, w fDcmacb odml•·
ftJ' w,-nnów i wyraiefl6a.ch, np.
taBUc-a - tobUCAml, l"'ttDIEJ111m
pr.:~beeGAc•e.
ZA 11t'!q, Jn'~DE m ~tq, NIE
irił. Od tej tNMiy ału.:tJn~
wania. i4 liane OlhtępM-v.-a,
kt6ryth majornOśt ołY.Iwtą%-\1jc kaidego
chcącą1 m6w•f

n•

w spoeób nic

Cow~cy

pro-

stat:hn. ni5k!cj kultury l braku wykntalcerna. O s:tcl('f,:.ladi napiszę w }ednym z. n.oalf:pnyeh feUelon6w.
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do Z
WOJCIECH JASLO~SXI u•odrOI'ly l ct•rw;:o 195:!: roku w RodOf'ltiu. Zw;q~ony 1
~t~iostem
uer:uci-. aeonu
dowal twyror d1łolojqc Jp;)·
leania jui od lot ukolnteh
w o•~onhocjoch lurystyc~
nych. W PnK do d!is!oj p•ostuje funkcję prel0$0 Zor:q·
du WojeMtXhkie~o. Wydow·
nictwa ,.R:~domir'' - kornpe"ł·
dlurn wledty o ludt•och i
sprawoch grod~o~ nod Mleci nq trod1one tostolo l je~o i·
nicjOI'f'I"V. le~lo u podstow
edytof1ko·outofłkicj
procy.
jokq kontynuujP., będqc pre·
teMm spÓłki .,Tromp". wl.
c~pnHeJ Izby Ksiqikl w Worseowie· prtewodniczqcy ko·
rniletu zolołyc:ielskiego Sto·
worzyu~nło
Kup::ów l Kslę·
~orzy,
je5t ojco!lrn dwojga
dzieci, •-letniej Ani l 11-let
niej Olgi. Jego tOI'lo procuie
w o!rodku bodowczo·ro~wo·
jowyrn i jeit d!o odmiony Jok twierdzi mqł dto przekory - rnotemotykiem.
ANDRZEJ SOSI ERAJ - lol
""• plerwuy przewodr;inqcy
NSU ,.SolidornoiC" Z•emio
Rodornsko. Areuto,yony i WIC·
loiHotnio IQtn:ymrwony był
lttt•raowony w oluesie stanu
wojennego. W B.ololęce przebywol w grupie Michnl\, Ku.
rO<l,
Onynkiewocz, WuJec.
Pfly]oinie tom zodziengnu;te w trudnych chwiloch po·
zo.s;toly do dlisioj. Zmuszony
dzieJowtml losorni, wyemig•o·
wo/ do Au*olii w li1topo·
dtie 1933 r. Przebywa tom do
dtisioj. gouctqc jed~k erę
sto .,.. Radomiu. Obecnłe no
opel lecha 'W'olę1y pow<ócll
ct0-50WO joko prtedstowkod
fumy , oustrolljsko·llit'n>iee·
kief, spec:jolizułącej ~"'
pnerobło<'llu
s ~ór. PfOIJIIOdzl
dtlololnoit chorytot.,...,q, pornogofqe •.elu o~ l instytu<:jorn, uczegOinO. ttou·
aqe iłą o ddod niepełno
Ojciec: dwóch dorosłych
chłopców - 21 leiniego Se·
boSiiona l 16-"'tn<ego Mof.
cino, który w tych dnioch jeSI
z ojcem w Rodorniu.

·'

STRONA

e

MAGAZYN

NUMER 1631

Od A

Fot. MARJAN KLUSEK

do Z
BRAUN - dyrektorko SP nr 30 w Kiekoc:h.
Mqt Mirosław procuJe w
upito/u jako technik. Córko
Mon•ko studiuje ogrodnictwo
no Akademii RciniczeJ. Jest
ol»oo~entkq
lilo~ogli
polsk:ej " lrlelediej WSP. W lO·
wocbie nouclt6elslolm procuje 24 lo!a. Ponlei\'Oi urochilo s;q 18 morco, t.pa.iród
c«h choroklerystycznych dlo
Ryb odtnocro s-ę roMol'ltyt rn('m. o oorostoj.qc: pod silnym ,,.p!ywem
następnego
zno-lu tod·oilu, BorOI'Io- cechuj(' Jq c"eJo..,oJĆ dz.iolo nlo.

Obrazki rosyjskie

BARSARA

Zaimponował możno
dtą

i•J

K

ty, n'e
miar~

moł.na

QI.>O

noc~ka

ople~•-

- ad ...okot.
(~tudrv)e

Mą! Joro$łoW

COriri: Agnien
prawo),

Anno

(15 !ot). Studie>wolo no Ako cle"T~il
M~d~crnej w Krokowk>. Jaj na!.,. ekstym morze·
t'l•em /ell sp::~\pi"" iyeh~. bet
po->p;".:hu a•~ tl:'! bet mo·
noto.,.!,. lubi dobre jedzenie,
ole t~ie prt.epodo to gotowor'l·em. t-lo pleWO jotdy, ole
1110 w.o ekoljl prowodził łO
".,ocł>odu.

bo mqi W'(korzygo ~o procy ~owodo
W wclt~yc:h ch...,iJoc.h
cl)'tO litero!\l't; pod1unlętq
p1łet
męlo.
01totnlo:
wspomnlt'.,io Gieńo. Tele'h;zj~ og'qdo
n-adlr:o, głów·
n'e p•egromy lnformocyjne.
Szkodo fr.j czo:u. Woli po·
czytał
prasę:
.. Po!itykę",
,.Przekrój", .,Prz,jodółkę" l
pismo
mlcdtidowe, hóre
ł'u~

;,Jeśt. ~ynie

w

rertau.racJI n ;e

Lr~ba

dl.ień

dworcowej
było

ty-

'4'c:t.eśniej
zamówić
by być wpusu:Ulłlym

m:ej.oc:.
pn.e1 c!ecm.

Jedll.śmy

t}"'c:,

<~ał.atll:ę

które

pOpii:J,liśrny

%

befn-

poml.dor6w.

cleMim Pl-

wein gdy nagle po czezwonym
d)-w~nie
restauracji
l.3CU'łł
~p~U:e:-cwać
duty,
tłu..~ty
n.ez.ur. Szedł powoli. !pokojnie, prz,ystawał p:-z.ed ~tolika
mi. p.1tnył !JJdziom w ocz.y.
Dop:ero po chwili, cdy podszedł do illwal.idy w plaszc-w,
ten kopn~! go i ~z.czur wylą
dowal na pobl!.slde) kinnle.
otrzopal się i po&zedl dalej
'!pckojnle pn;;;d sieb:e. NM:·

kupują

c.órkl.

Medale

p

"""'"

Folwark ludzki
J ~e:t~~~- w~ ~~i

w telc-Mzjl klikonekle po·
glqdów heretydcich, nledone.cznych, odlrywc.zych, iwiełych l
tcchowowezych. Tylko Jo n No.
wic1ft móg l coi tok:ego uczynić.
lnom jego mctliwoic:ii, po~e
wot mlokm \o nczęklc Z09fZY·
joi~ć t:fl t Jankiem w c-iągu
jednej doby. Wrea6r toctqł ,;,
w po!ocyku
Hoenlgmono pny
ulky Kołciuuki, gd.r:e Now~U
~
Rod.dwllowkzem
wyłtOorMłi

Herezje

Filipo-....-.ę", lłynny w
lf.llektotl, skońaył llę

Polu:e
nod ra nem w oporklmtm·
toc:h hotelu ,,Briiotol".

STANYSŁAW

roł

ten
Juł

wtedy
ie}elt to

pr.:eł.onołetn

tlę,

~.Botdzo

nonu~
kłdd, któny o -..os·
nych s:loch dropią ,ję pner ty.
de, sq rdolni do wyneaeń l
do uporu, są w nonie pakonot
wszellr:ie prte:sdody. Jot-oi po
pólnocy Joneł opowiedlÓOI o

JWOjej !Yedoułej

koriene mu-

zycl'ncJ. Otół rocfrice ~o\1 go
do rnlejsoowego orgónbty na
lełcc}e plonklo, ieby syn tO'Ilol
orgonbtq, bo lo towód pewny

Por.owif pon Jonele \arbę, u-. nic nie mówiąc l C2cko. Nic. Chrzqlu\ql - /"lic. Wreude okulory slfl *ne~ly,
opodly, o usto zapytały: No ł
co, chłopclet - Jo, ponle dyrektorze, oholotbym Mę doleJ u.
uyt na pionlon.le. - Do kto1y
forteplonu t.noay chc.iolbył się
dostotł Nie. nie. ponle drurłt.
\one, jo się uayłem NA PłANI.
łlłonil

Muzykont te* uvrtlenył w mott;wok.ri, ie postonowił Ut dolej, do s~oły muz)'l!lrlej lńono .
w;c.re. l zO!>tot ortyetą.
· Tnebo najpierw wk:blet: uerogi zębów pono Jo,.o, Jego
bodojqc.e foPQjrzl!ł'li., o p6inie1

.,No.stozję

~\~J.

;.~------..:

MACIĄGOWSKI

Szczur
królewiecki

i

MAlGORZAlA
KOSOWSKA - lormoceut~o. kl~row•

tu ładną
Kiedt 10bylo ciembyio p;b.ie

było

preyjeehać.

tncz.ylf'm mkl~to
no. de,uz.. Nie

dz:ofoń

qui pro

ko

r61ewiec,
Koen igsbec&.
~litdngrad. Prus«!. ro~yjskl znany 1 Bunl.!yno·...,ej Komoatt. która podobno gdz.!eś w Pol~e-. Pn.el.
Jr.ta ~tanowił obw"6d t.amknl~

włe

kulluro osob!1tq. Nie
pozomyc h i nieróbłtwo.
Ou!o ct'(lo. Szne ·
gólnie ceni wspólctesnq 11·
teraturę
skonditncwskq l O·
meryltorhko- Ouotn!o wroi.~nio t~obllo na nie j powieść
Ja"no lrvino ,.Swiot ._dług
Gorpa". W wolnych chwiloch
chę-tn-e
IOh'ł:qzuje kttyt6wki, akt ich nio wysyło. Utłop
s;>e:ł-:o t rodzif\Q no Wybrn.
Zu o!bo no Wormil. Somo
uyje. Hodujo lei h o!y donic<.kowe. Nio mo nic wspólnego ze tnonq kidedq ro dzina Braunów, ole tb!eł·
noU: imienia i no'tw:sko l tonq • Gbeoc~o p!)~/o, było
przyczy.,q wielu zobcwnych
lubi

IlUREK

k.t6rz.y w.<tall od rioJYu)w pa.
tnąc pod nosi c:J.Y
nie ma •
no~pnego naura,
łnnl }edl,
jakbt nic się; nie stalo. ~
ue t a po tcucłu cbodut ~
ct.1Jące,
po:walaly
dojr~et
cze Inni w oc61e nic n!e ~
dwa dni po san. a:i pójd~ l
nlewane mi dotychuas prouwaiyll.
&<hid :ldec:hn'- Nłllil Sil! }ut
b:emy Lotwy. Nie or.e jedJ\ak
przyzwyczaili.przekonały nvlie o dcte:-minaatlamentan,yki lolews. cll luchl wak~yc.h o wW- U w:u t * apaceru1q'! cy oświadczyli nledaw- ną niepodlq;loJć l uniez.alci- ·
z.ap)'1.3H!my kcluerkl. ale z.:ano, ie nie podpl!',.q
l
nitonie od Moakwy. Pndtorulła
t.cnowau.a, uMnied'lnęła
.;ę
n., f.lltwM!rdul nowej ustawy
fTVl~ o t,m ulica, Judr.ie &toxwitpkowej. 14aN jut dość jący w k~)kach po ka.rlko-n~lej wbdl.J' l pozo&1.awq ty-wnołć. Oón!oslem dz.lww.ania w 5kladt.le Zwiądtu
ne wrałenle, t.e ~ calej raRadz.ieełtioc!co. Chcą
wtunej, d"Llecklej wlad:.,- ludziom z
niepod~tej Lotwy, per\dw:r.,
lo~klch m!aat i włl x.osta.jakS. 1.sb:lia1o jut od Hlt8 dO
11 biłl:o pomll•l l odwaCl..etylk<l prwpr&~U.G}ąco i ode$'".11ła ,
1940 rc*u.
nla na piers~h kombatann:.e daJqc odpowiedz!.
M:i,alem •al.~ być nledawt6w. Zwlaszct.a ru:dt ~
Jn.waJida stal jes:.cze chwil<,
no w te-j mdej republk:e
c:r..er\ bo-jo-wych nap:r.wałl; lrllUłrol.glqdal sl4;: tłunY\Ie po sali.
nadlxlltycklej. Roa.mawinlcm
klem gdy wLdr.ialo fę w toZauwn!yll Nd1ie jec:o wyC'Z.,)"'l
w ~:u:rurem. chrwal~ ~g.Q od- 1 Łotyu.aml l Ro~.)an.amt chcąc lejce po tan~ ml~o lnw&lid(
poz.oat
problemy
W"półiycla
at.a.rw:r;t;a, kthry gpróez. t)'dl
w._t:'! _Nikt nie kwapil ~ ckJ
obu
narodowości.
Koo!Hkt
naodm:J.Czeń
nie dorobil tlę w
pochwal, wioc Y\wa~ po..
rMta, je5t uez.,eg61nie \rudt,yctu nlc.z:eco więcej. Lud.w
kuU)"kal do ~wojego .tolika l
ny do rozw~la, bo w 1,5·
na Lotwie nie jrnlalia r zacz..ll pić twoje eleniDe piwo.
...m1tioncrA-ej re.gublice .hotyn.y
dziook.lch odz:naer.eń l ~
i .Rosian jest. po rbwmf, póJ na
Opowicd~llśmy Jm dowcipy
S!atn>arita, p6d:ljąc płu;z..
p61. Komu wl<-c naldy sit: O• . o n.(ddch od:macllfń. u komcz.e, po ro.;y')sk'U spytała:
bywatel.st.wo repubUJen Czy batant6w. Zr~ro~. T ak tylko LotYBtom? Jakle prawa
powieck.lell - ólle u ty.ch sl.a- A DCLW"a widz.idif Wima.j.ą mi« Rol:~le. Polacy.
rych J.ud2..i oprócz nk: nieUtwini., którz,y
dotycbcz.a.s
wnrtych blachnie ma nkzeeo.
IWO.ją o~ rnicil tu, na
I dlatego s nich li( nie imle- :trute b yJy, pow:ledz.Jala.
Lotwie? Rozmowy byty poujemy. Tyiko tyłe im_ '&Q9(.ało.
Dtatego- tft!e 01lupiale. Zaw-

Wdzięk

wość w

nle~

mo w

uWaleck.
neao-

ułfnlechu,

ustach. Gdy

.tołomuni

loowoł rodzicom,
te kbM do
ukoły ml.lly(:znef w o.o.teclu,

pnygotowono mu w kM'b!e kolejarskiej ltonoopld l nopoje. Pojochol. Znolatl ulilałfil lmlrY'CZ·
ną, wstedl no
dł~ b:nykrrt.
wycrylał nopll OYREI(TOR. o nłe
było wtedy wejłclo pnn seb-etorlot. Zopu4rol - rk. Drugi roz
- nie. Uchyłll dr.t!WI, potn:y. a
tom w kańc"il tfecbl facet z. opodnlętyml okułoroml. Nk:.

MI1AS

NIE u poiłO orvorrirty l chdotbym ltonły:'luowoć. Onlemłcły no
to otułory l powiedzloły tok:
doji"IO, dKopcte twojq dłoń.
Muszę
tu Mrqclć. · fe cRoń

pono Janko

Jest króclko, grubo l

do klowiotury nie pasująco .
W.ziqł tę dłoń w prz.eguble pan
dyFelr:~r, puklil Ją lu.zern w dół
l powl e dział: o • ogóle
to
konllobos. Nowicki w to ~ie·
nyl l obrał drogę oktoro. Jełll
on jednak terot mówi, te jego
łono jest toko c.udowno, te nie
pozwoliloby mu nielć torby t

' ""'"'""'" .-.....
lo"'"'
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toltupoml,

bo

MĘ1:C7YZNĘ.
wqtptiwołd.

ono

szanuje

\o to czynom miet

Zom:t

poee-m,

~:'c; :cc:~ ~~~

tym, by jej <lOł dowoć. ty4ko te by UMIEC BRAC to. <lO
ono mo do tooferowo.n.lo. l to
tobieole poi$We-J sprowlo rodoK.
doje je-j noJwl.S::szq sotyMolr:cję.
.lo }ut nkugo no tym śrMeoie

10

nlerotuml~

SprOIII'tl R:'~• Olłotnio: o.
wolU chlopOir;o z. mieśd"Y· Nie

ukrywa

~

l c:oly aos o tym .

myifi. Gdziokołwieic jest. zcwue

o tym myill. Ze w to41 nagły l
n!Hpodriewony sposób :zrobił
karierę, ie mógł sobie je&bić
•omochodeml l rmo1 wtedy wynuty surnienic wobec tych, któny nil w f::osie deue2u l mott. Wydoje mu tlę bowiem niepr~obne, ieby w jednym
pokoleniu c.zlowielc mógł trobic!
tc4- towrolnq lr:orie~ - to zo
dut.o Ja': no jotłno łyca.
Tytiqce, setki tysięcy lu:hf ze
l małych ~eaelc. nabiły
korlen:. o tek rzodko do tlę
llyuet, te \o dlo nich du io, dol)'c!, ny zo Wieki. Stole no:.Omlost s.łys.zy się: ZA MAlO, lA

~

MAlO, V.

MAŁO.

STRONA

PRZEDSIF,BJORSTWO TECHNICZNO*IL\.NDLO't\'•
INTERKOM
ZAFRASZA
de SALONU AODIO-WJD"EO*TV· RAT
w KIELCACH pt:IJ al Kllhbki~t• 1~
O!eruiemJ:
- KA.Mł:RY WIDEO
- TELEWJZORY PAIJ SECAM 14--28
- MAGNETOWJOY
-ODTWARZACZE WIDEO
- RADIOMAGNETOFONY
-ZESTAWY ~WIEZA"
- OSPRZĘT DO KAMER WIDEO {rellekt.xy, statyW)'.
gene rator)' nap!so..., ... )
- KABLE POLĄCZENIOWE WIDEO-TV
- K.... SETY WIDEO
- KASETY MAG NETOFONOWE
- KASETY Z PROGRAMAMl Qa ,.atarl" l ,.commodore~
-ZESTAWY DO ODBIORU TELEWIZJI SATELIT.
Kaidy spru;t utkuplooJ w nas:r.ej firmie obJE::tJ jest

ul.

Słowack iego

154

ZATRUDNI
oferując

a ltoil:qjne

531 1-r

PAZEDSIĘ:BIORSTWO

.. EMPIRE-FIVE"
ZAPRASZA do NOWO OTWARTEGO
SKLEPU .. HERKULES" w pasoiu

E Centrum Handlowego OsJedlo Slonecmego
E w Ostrowcu św.
~
~

Ch~ni proueni sq • zgło·
s:ronie Jię do błuro w la·
dom iw, ~o~ł. Słowockiegn t:W.
teL .525-46 łub ~9·51.

e~ =~rw._::;:~zE
E

OFERUJEMY:
- TELEWIZORY .,neptun"
- MAGNETOWIDY ,.aiwa"

~

.

=~c:,~:~~-,~M!~~::.

E
t: oraz
- ARTYKUŁY SP01YWCZE
E OGŁASZAMY WIELKI KONKURS

E
•

.

J

NAGRODA- ODTWARZACZ ,.A.IWA"

,.AIWA"-

TWOJĄ SZANSĄ

:

~

793~S*g ::

~ ......U....................... ~ł.&A ............... ~·~··#>·

fłANCJĄ.

~

śWIĄTECZ.'HY

DLA NASZYC H KLIENTOW

f

~~ * MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ.

WSZELKICH

płnce:

- k iał-ników blldoW
.:. ~t~urorry -tynkony
- pnUidtkauy
- blocho rtr-dekortr.

DO SPRZEOA2:Y f'o BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH REWELACYJNE ZAMKAZARKJ ~ELCOLD" l
~CARAVELL'"
produkcji duńskiej :r. :!4-m.ie.a. GWAWJOEOFILMOW ANIE

~E

PPU .KOMIIUo• Rodomiu"

t

UROCZYSTOSCJ

.....

~-

RODZINNYCH PO UML'\.RKOW t\NYCH CENACH.
400 TYTUWW ATRAKCYJNYCH KASET \VIDEO
ZNAJDZIESZ TYLKO W NASZEJ WYPOZYCZALNl
Ola tŁałych lr.J!entów korzystne warunki wypotycreta.
Tylko kasety licencjqnowane,
Zapraszamy w codz. 10--18. w soboty 10--14.

2684-k

FIRMA HANDLOWA Z WIELOLETNIM
DOŚWIADCZENIEM POSIADAJĄCA

SPECJALISTYCZNE SKLEPY ZE SPRZĘTEM
ELEKTRONICZ!'.'YM OFERUJE SPRZĘT
NAJWYŻSZEJ KLASY

SONY • AKAI • SUPRA
GOLDSTAR .NAC
*Kamery

12

miesięcy

gwarancji

zapraszamy:_
RADOY!, ul. ZBROWSKlEGO -15

PRZYIDŹ, PORÓWNAJ CENY!
U NAS NAJTANIEJ!
HUR1'0WN1A

KIELCE. POMORSKA tS. t cl. 4 S7*95
ZAPRASZA W GODZ. 3-20 .
W s pr zedaży duży wybór:
- ubrania z dżinsu - ubrania dzieci ęce; - g.'t ·
lanteria - u!Jawki - kwiaty s21urzne - obu ·
wie damskie, d2iecięre - swetry; blu2ki ; gilrsonki _
Zappsumy równici do na.uycb skle pów w Ki elcach;
· - ul. Wo,J.&ka Polskiqo 4
.._ ul. Poelcnka 17
-ul. S łuwackieJrO 16

-

pl.Wolności-Iłnisko

UT

- oa. Darwlnek. ul. Wapiennikowa 3~J
oraz
- Sll(pGrklłw, ul. GwardU LudoweJ
- Plii(':'lów, ul. Wesoła 2.
\Ve wuystklch liklepach w d;u-l ej sp rzedaży mamy:
ubinl")' bard te d~anekie dla p:ut I p:~nów, artykuły
so.spodanhva doruowesn. pościel l wiele lnnydł
:dr:..lu.·yjnych artykułów .
Za.pra.suruy do rilil hurtowni ,.Tt\JKIEL.. \V RAD0!\o11U
ul. ~\VI.o\TitOWSKIFGO tłO. t el. 503-63.
77979-g

'

......................... .
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KlUCI,
ul. Targowa 18
teJ. 44.8-58

•
•

. RADOM,

ul. Sło\\ackiego l
tel. 2:3'1-36
l

OSTROWI[C,
ni.
Kochanowskiego Z
Klub .. Primo"
l
teł. 216-65

•

STRONA n

~

. ::::J!iiu
......•e•n•t•u·r- ~~i.~;:~;:_~~ '
teleks 0612204

W'

RZPS _.,RAOOSKOR", W R.-\DOMIU, ul. ,Donu;galsk'iego 7

-

ZAPRASZ.4. u. W7cie~lkl autokarowe de.:
GRECJ I łA I~oyJ lł-19~91, %U.-UL9t
«Da !.IOCI.QM li
PRAGI ICSI\łl t;.....-.ł.XIJ.Sł, IS--15.XI1.90, !O-I!!.Xn.90

-

et'Oa t%ti.OOO d
BAlliSKlEJ BYSTRZYCY {CSRF) 18-%'8.XU.90

-

!1-t3.XIl.
Wll.NA ILUwal !S-30.XU.9t

-

:~~S~\~Y CCSRłl

tsł.OGO

w1:t
:d
cena 315.000 d

OrcanizuJ~my "'"Yiasdy na narty do:

-

-

-

Cue.hoslo~·aeJI: st)· c~n. Jut,., marle.C. kwleeieD 1991

0Gt.ASZ..4. PRZETARG

l

i3
l
j

i

eena ase.ooo d
~
Austrii cSt Leoolu.rd) 1!7.L-3.U.91, 9-17.0.91
:!,!OO.OOCI do t.700.oao ~
FrancJI CCilamoolxt rl'.llL-ó. l \1.91 eta.a 3.8C0.60ł d
Austrii
Wlod1 + S:t'"'Jcarll (noel~cl PFUPoiDS Auslrbl !-U.. III.91: 30..1 11 - 10.1V.91, ~cna !:460.000 d ..
Austrii, Sz.waJearil, Wlo~h. Fraoejl własnym tr.aosper-~
Iem t ~:-rm iny do ~odnlenia, nocleci w ptosJea.ataeb
tub tr ł laeb, ceny u l'·dniowy poby l jui od !.001.000 z1
e~tla

ORGANlZUIEI\tY SYLWESTRA W ZSRR
Cbmlclnlc:ki 30.XII.!H)..-.!.L91, ec"na 700.000 r.ł
Naleaik fKaubJ:) tl-X IUł-4 .1.9 1 ~n a 1.!80.000 d.
POSIAD.o\.MY w !lprzed:d7 ddalle~d l burlowd

~-;::.~~' ~=!

~~==··

'19512~g

~~

3
~

WY'fWORNlA CZĘSCI z..unENNYClf'
w RADOMllf, Miła 17
OGLASZ.o\. PRZET.o\.RG ofertowy NIEOGRANICZONY

na spr..edat inwestycji w toku, tj. hali produkcyjnej o pow.
3308 m ~-., z.Jokalizcrw.oanej w dzielnicy Potkanów pny uL
wauztatc.wej
Przetarg odb(:d:zJe się 2.8 grudni;! 1990 r., oferty prosimy
skJadać do 2i grudnia 1000 r. w sekretarl3cle WCZ Radom.
Przetarg motc być unieważniony bez.. podania przyczyn.
bo-'

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

SP<)ŁDZIELNIA

PRACY .,SPOlWO"
RADOM, ul. Kolejowa 24

Komunikat
Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r.
o planowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 17 z 1989 r.
poz. 99 - jednolity tekst) podaje się do publicznej
wiadomości, że projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn zostanie wyłoZony do publicznego wglą
du w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie od
dnia 17 grudnia 1990 r. do 7 stycznia 1991 r. w godzinach 10-14..
W okresie wyłożenia zainteresowane organa admi~acji pań~twowej, jednostki organizacyjne i osoby
fizyczne mogą zgłaszać wnioski i uwagi do v.<ylożonego
projektu zmiany planu wpisując je do "książki ewidencji uwag i v.niosków".
Jednocześnie in!ormuje się, ie w dni" 15 stycznia
1991 r. odbędzie się w loka·łu wyłożenia planu, publiczne spotkanie - dyskusja nad ww. opracowaniem z
udziałem zespołu projektowego.
3049-k

OGŁASZA

na

PREZYDENTA MIASTA RADOI\UA
z dnia 14.Xl. 1990 r.
Podaje się ·do publicznej wiadomości, że prezydent
m. Radomia w dniu 12.1X. 1990 r. wszczął postępowa
nie w sprawie wydani a dec)n:ji :zatwierdza]qcej i pozwolenia na bud owę kanalizacji teletechnkznej, gazociągu średniego
ciśnienia,
wodociągu
rozdzielczego
oraz urządzeń elektroenergetycznych - przebudowywanych w ramach modernizacji drogi krajowej nr 7.
Modernizowany będzie odcinek drogi od km 439+
775.60 (lo km 4.42 + 410,50 (przed skrzyżoWanierą z
ul. Trzebiliskiego po skrzyżowaniu z ul Klwateeką).
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi onz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzqdzie Miejskim w Wydaiałe
Architektury i Geodezji - (pokój 188a) Urzędu Mit>iskiego w Radomiu, ul. Zeromskiego 53 ·w terminie 14
t1ni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
2963-k
Z powodu 'mlerel D&.!iZefO kolcci

" Jif'eJalid7 reumatoTo"'a

dr

JFJł'7.[G0

wyra l'l'

DYCTJAL'SKlFGO

glębokl tJO

składa

wspóla:ueia

RODZlNIE

Oddrlał Klc lecklcJ"O
Rcwnalologlemcso

Pobki~o

•

Towaf'Y)'Iłtwa

niżej
wywoławczych:
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PKS
w BUSKU ZDROJU, ul. Bah. Wawszawy 118

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

wymif

l) samochód "gaz ~3
9.000.00Q zł
2) sanl'ochód ci~tarow
rok prod. 1983, 56.
3) koparko-ładowarka
29.107.890 zł
4)
5)
6)

przetr~saczo-zgrab·
pr..zetrząsaczo...zgrah
434.000 zł
opryskiwacz ciąg
2.640.000 zł

w

7) kosiarka sadownic

8) rozdrabniacz ciągni
9) ładowacz obornika
Przetarg odbędzie się 2
w siedzibie przedsiębiorsh
Warunkiem przystąpien ·
nie w kasie prudsi~biors
10 proc. ceny wywoław
dniu przetargu.
Sprzęt można oglądać

targiem.
Przedsiębiorstwo nie bi
dy ukryte spr1.1;tu oraz
ważnienia przetargu lub
szyn bez podania przyc

PRZETARG NIEOGRANICZONY

przyczepę

D-83, rok prod. 1981, R..o\P 2900, cena
wywoławcza 7.000.000 zł.
.
Przetarg odbędzie si~ w 14 dniu od daty ukazanta
się ogłoszenia o godz.. 12 w spółdzielni "Spoiwo", ul.
.
Kolejowa 24.
Pnysłępujący do przetargu winni wplacić wad1um.
do kasy spółdzielni w wys. _10 proc. ceny wywoławcze]
najpóźniej do godz. l l w dmu przetargu.
Pr:z.yczcpę można ogl.ądać na dwa dni . przed przetargiem w godz. 9--1 2. Przyczepa zostame sprzeda~a
w takim stanie, w jakim będzie się: znajdować w druu
przetargu. Za ewentualne ukryte wady przyczepy zakład nie ponosi odpowiedzialności.
Zastrzegamy sobie prawo uniewainienia przetargu
bez podania przyczyn.

A T A T . A 't' A 't'
OBWIESZCZENIE

OGI:..ASZA PRZET
na sprzedai

na spnedai. nieruchomośct o pow. 896 m.. kw. polotonej w
Radomiu, przy ul. MJodz.Janovokiej 94, cemll wywol:io,ycu 630
m!n :U. Oferty n!łlety sitl!ldać pod adresem przedsiębiorstwa.
Prutarg odbędzie si~ 211 grudnia 1990 r. o godz.. 8 w Radomfu pny ul. 1'-tlodnan...rwsk:iej !H.
Wadtum w wysoko!ct 16 ,Proe. ceny wywolawc:rej nalf'i,y
W:;Jiaclć w kosie p:"'..edsl(bi,ordwa pny u l. Domagaiskiego 1
lub M k onto PBG t.6di OddUał Radom -346603·39 najpótniej
do ~7 t rudnla 1990 r . Informacji na terrmt przetargu mo:tna
U!t!ę~nąć. w dziale scx:ja!no--gospodarczyzn, teJ. 52,...50 w god:&.
7-15. Zastr~camy &Obie prawo uniewatnienla pn.etargu bez
bo-r
['Kldania Pf1.l'C~'n.

+

.
te:::::
...................................

PANSTWOWE
EDSIĘ
GOSPODARKI ROLr-; w Dl

(PRZEI)\Rc.il

KIELCE,

spr:z.edaż następujących

pojazdów:
l ) .,jelcz 325", nr rej. KIG 2510, rok prod. 1981,
cena wywoławcza 35 mln zł
2) .,star A-200", n r rej. KIG 294D, rok prod. 1982,
eena wywoławC?.a 25 mln zł
3) ,.star C-200", n r rej. KIG 325C, rok prod. 1979
wraz z naczepą D-{}8, nr rej. KIW 084N, rok
prod. 1979, cena wyw. 28 mln zł
-ł) .,star 3W-200", nr rej. KIG «1D, rok prod. 1984.
cena wywoławcza 18 mln zł
5) przyczepa R l2.S, wywrotka, ład. 8,5 t, rok prod.
· 1989, nr rej. KIW 981P, cena W}'W. 20 mln :U.
6) przyczepa D-50, nr rej. KIX 881G, rok prod.
1985, cena wyw. 3 mln zł
7) przyc:z.epa D-50, nr rej. KJW 964N, rok prod.
1985, cena wyw. 4 mln zł .
8) przyc:z.epa D-50, nr rej. KlW 979N, rok prod.
1986, cena wyw. 4 mln zł.
Przetarg odbędzie si<: 20 grudnia 1990 r . w świetlicy
PPKS Busko o godz. ll.
Pojazdy można oglądać na terenie zajezdni PKS
Busko na dwa dni przed przetargiem w godz. 8-12.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej
należy wpłacić w kasie PKS najpóźniej
na godzinę
przed przetargiem.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn oraz nie bierzemy odpowiedzialności za ukryte wady pojazdów. Ponadto poj3.zdy zostaną sprzedane w- takim stanie technicznym w jakim
będą w dniu przetargu.
3045-k
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SP0LDZIELNfA
OGŁASZA

USŁUG ROLNI

PRZETAR

NJE(J

sprzedaż :

l ) pług ciągnikowy Pz
2) cysterna do woąy
3) silosokombajn KS
4) wiązalka Z.005, 2 57.t
5) ładowacz bez kabiny
6) kolumna parnikowa
7) prasa do słomy Z-2.2
8) opryskiwacz P-027, 3
9) przyczepa 0-35M
10) samochód ciężarowy
11) spychacz DT-75
12) koparka K-607
13) glebogryzarka GGz
14) samochód tow.-osob.
Przetarg odbędzie się 28
w ZUM Iłża ul. Podzamcze,
Przed przys~pieniem d
wadium 10 proc. ceny wy
Iłża najpóźniej na 2 godz.
, Zastrzega się prawo
podania przyczyn.

4
214
05
t.

200, 2

522.
rudn ie
l. 144
przeta

ławcz

HANDLOWOSPOŁDZIE

w KAZIMIE
OGLASZA PRZETAR
na

sprzedaż ni żej

NIEt

wymieni ych

p<

: ~~E~~:~6:~:,::ł:~

wyw

4) przyczepa D-46, ro

od. 19

cena wyw

Przetarg odb~dzic się 20 grudn
bie spółdzielni o godz.. 10.
Wadium w wysokości 10 proc.
należy wpłacić w kasie spółdz ie lni
dzietl przetargu.
Pojazdy można oglądać na 3 dl
w godz. 8-12 na terenie bwy spół
. Zar.t rzega sl~ prawo u n~vażni1
podania przyczyn. .

łl

ZYN

STRONA III

----~~~---------------------------,-- -·
CERAMICZNA SPOŁDZ!ELN!A PRACY
LUDOWY KLUB SPORTOWY .,BLASK'
w JEDLNI-LETNISKU
w
ODRZ.YWOLE
ul. Poludniowa 3, teł. 78 i 39
'ZETA
NIEOGRANICZONY
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
OGł..ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
wymit: ego sprzętu w cenach
na sprzedaż autobusu marki ,.autosan", nr rej. RAA
na sprzedaż:
650C, silnik 6C 107, rok prod. nutobusu 1981 , cena
az 53 osinobus, rok prod. 1981,
l) samochód "iuk Ali", nr ~ rej. RAG 404C, rok
wywoławcza 7~.400.000 z.ł.
prod. 1975, cena 'f}-v..·. 10.000,000 zł
2) ciągnik C-360, nr rej. RA V 452C, rok prod.
Zar~~ ·elcz 3W-3l7", wywrotka,
~ne targ od~zie się 18 grudnia I990·r. o godz. 11
1985, cena w;~w. 15.570.000 zł
13, 56.
00 zł
~:~!~~~: Przedsiębiorstwa Produkc ji Drzewnej w
warka ~loruś", rok prod. .H)łl7,
3) przyczepą ciągnikowa 047A, nr rej. RAS 567C,
rok prod. 1986, cena wyw. 8.970.000 zł
Pn:yst~ujqcy do przEtargu winni wpłacić wadium
-zgrabi tr Z-234, 1.188.000 zl
Prze~arg odbędzie się 4 stycznia 1991 r. o godz. 12
w wysokości 10 pro~. ceny wywoh:.wczej, najpóżniej
-zgrab a - zawieszana Z-440,
na terenie spółdzielńi.
do godz. 10.30 w dmu przetargu na rachunek nr
Pojazdy można oglądać na dzieil przed przetargiem
967345-228-132-4 w Banku Spółdzielczym w Odrzywole.
ciągriJ w)' zawieszany P . 027, w godz. 8-14.
P~jazd moZn<l ogląda(- w Okresie 7 dni przed przcWadium w W}"SSkości 10 proc. ceny wywoławczej
tar_g!em na tE:reme Pr ZEdsiębiorstwa Produkcji Drzew)\.""llicu
OKOSAD, 9.000.000 zł
należy wpłacić do kasy CSP najJ?ÓŻni ej w przeddzień
tleJ przy ul. Warszawsldej w godz. 8-14.
ciągn i 'Y RZ-3, 12.000.000 zł
przetargu. Poja:z;dy stawiamy do przetargu w aktualZastrzega się uniewa żn ie nie przetargu bez podania
nym stanie technicznym.
przyczyny. Klub me b1erz:e odpowiedzialności za wady
rnika .,; ÓLL 350, 6.972.097 zł
ukryte autobusu.
~ się.~ rudnia 1990 r. o godz. 12
CSP zastrzega sobie prawo wycofania pojazdów z
biorst..,
przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania
5206-r
•tąpien;· do przetargu jest wpłace
przyczyny.
'
5269-r
ębiors
wadium w wysokości
PR ZEDSIĘBIORSTWO
>ława! najpóiniej do godz. 11 w
HPSP w LIPSKU (byly ZOAPiS)
HANDLOWO-USŁUGOWE
JĘDRZEJOW, pl T. Kościuszki 19
uL Spacerowa l,
tel. 78-01-42
Jądać
ciąg u 3 dni prz.ęd pne-

~~L~ !E;~sb'Wc\~~J~~ACH

nie bifl odpowiedzialności za wa,raz za rega eobie prawo do uniel lub
cofania niektórych mą
przyc~ .
3043-k
JSŁUG
~ETAR

ROLNICZYCH

w

OCI:.ASZA PRZETARG ~ NIEOGRANICZONY
l) samochodu "tuk A06B, rok prod. 1974, stopień
zuż. 70 proc., cena wywoławcza 14 mln zł
2) ciągnika C-360, rok prod. 1985, stopień Zużycia
30 proc., cena w:ywoławcza 19 mln zł.
Pt.zetarg odb4,Jzie się 28 grudnia 1990 r. o godz. 10

IŁZY

świetlicy

w

NIEOGRANICZONY

do przetargu winien

wpłacić

wadium

najpóiniej w dniu przetargu. ·
W razie niedojScia do sprzedaży w I przetargu, o godzinie 11 odbędzie się 11 przetarg.
Komisja może unieważnić przetarg bez peda.Jłia
przyczyn.
3087-k
kładu

"2

KS
~. 2 sz.
(Qbiny 214.
ikowa
oa
'f Z-22
-027, 3 t.
5M
~rowy
200, 2 szt.
5

HANDLOWO-PRODUKCYJNA
PRACY w PRZYSUSZE

sprzedaż nast~pujących

na

;W~"'~·.

3072-k
ODUKCYJNA

~;~~ ~ ~~<;JEJ

2995-k

NIEOGRANICZONY

SP0ŁDZJELN1A
PRACY
REMONTOWO-BUDOWLANA .,SPRB"

w ALEKSANDROWCĘ k. Kozienic (były ZIB)

c~ wywoławcza 15.225.000 zł

k prod. 984,
.
c a wywoławcza 14.790.000 z1
rok p d. 1962,

c
wywoławcza 20.109.600
6, rok rod. 1986,
cena wywoławcza 13.61!).000
się

zł
zł

20 grudnia 1990 r. w siedzi-

z. 10.
sie

10 proc.

ceny

wy\l·oławozej

spólrłziełni Mjpóź:niej

na

pojazdów i mas:t.yn:

ciągnik

,.ursus C-360", 2 szt.
2) przyczepy ciągnikowe, 3 szt.
3) wózki akumulatorowe, 2 szt.
4) maszyna Jicz.ąca i księgująca
5) maszyna pisząca fakturująca.
Pojazdy maina oglądać 2 dni przed przystąpieniem
do przetargu w bazie Mieszalni Pasz w Skrzyńsku.
Wadium w wysokości 10 proc. należy wpłacać w
kasie na 2 godz. przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 27 grudnia 1990 r. o godz. 10.
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad
ukrytych w sprzęcie oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
l)

rmieni yeh pojazdów:
k prod. 983,

ości

ZARZĄD

w przed-

:Iqdać na 3 dni pr~ed pnclnrgiem
enie b<17y spółdzielni.
wo un~vażnienia przetargu bez

3046-k

OGI:.ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

~) samochód autobus ,,robur", RAD 137R, rok prod.
1978, cena wyw. 26.400.000 zł
2) samochód ,.nysa", RAD 221R, rok prod. 1977,
cena wyw, 5.100.000 zł.
Przetarg odbędzie się w 14 dniu po uk8wniu.. się

ogłoszenia w świetlicy spółdzielni

W przypadku ni~doj~cin do ~>ku1ku I pr7..ctn.rgu, odsię 11 przetarg.
Wystawione do przetargu pojazdy mo'i:Da o,:::lądać
na terenie ~p6łdzielni. Wadium płatn e \\' lta:::ic S:!I'RB.
Pojazdy sprzedane bc;:dą w takim stanic w jakim
b<;:dą się znajdowaty w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przet<n·gu ~z
podania przyczyny.
2973-lt

bęrl z.ie

NOW INY

dz:ier.żawę:

l} budynku biurowego z motliwością produkcji
lekkiej o powierzchni 755 m kw.
pięciu garaży o powierzchni 80 m kw.
pięciu pomieszczeil magazyn owych o powierzchm
80 m kw. i placu na którym znajdują się ww.
obiekty o powierzchni 3414 m kw.

2)
3)

Obiekty te znajdują się w Nowinach, przy ul. P rzell .
ln!ormacji udziela siJ: w Ur~d:r.ie Gminy osobiście
lub łe)donieznie 66-71-73. Oferty z centt w zalakowanych kopertach należy składać w ciągu 14 dni od dnia
og łoszenia w prasie 'w Urzędzie Gminy.
Otwarcie kopert na stąpi w l4 dniu od daty ogło
szenia.
:l;astrzega s ię prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
2989-k
m ysłowej

ZA RZĄD

.OGŁASZA

~rzedat:

GMINY SITROWKA -

OdLASZA PRZETARG NlEÓGRANICZONY

OGt.ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

522.
się 28 rudnia 1990 r. o godz. 11
~mcze~ l 144.
iem d przetargu naleiy wpłacić
ny W)' ławczej w kasie SUR
godz.
ed przetargiem.
Lwo w waźnie nia p rzetargu bez

~ETAR

Przetarg odbędzie sit:. 19 grudnia 1990 r. o godz. l O
w świetlicy P.HU pl. T. Kościunki 19.
Przyst«:pujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najpóżniej
w przeddzień przetargu.
Pojazdy można oglądać codziennie w godz. 7-15.
79370-g

SPOŁDZJELNIA

GGz
-osob.

:>WO-

l ) samochód " n yea", rok prod. 1973,
cena wywoławcza 5 mln zł
2) samochód " żuk", rok prod. 1974,
·
cena wywoławcza 7 mln zł
3) nadw<nie blaszak " żuk", cepa wyw. 2 mln zł.

zakładu.

Przyst~pujący

w wyso~ości lO proc. CE"nY "')'Woławczej w kasie za-

~.::~

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedai:

sprzedaż:

na

GMINY S ITKÓWKA -

NOWINY

PRZETARG NlEOGR •\NICZONY .

na dz.jer7.nwę 3 pomicszczeri biurowych o powierzchni
36,6 m kw, Poml~zczenia te znajdują !!'i~ w budynku
Urzędu Gminy w Nowinach, ul. Białe Za~łębi~ nr 28.
Oferty wraz z; c~:.ną należy !>kladaC w kopertt'łch '!:nlakowanych w sekl"etr.riacie Un~du Gminy w Ci '~'u
14 dni od daty o~;ło5Zęnia.
Informacji udziela si~ w 'L'r:.:· ·.b:i--· C· ·.in'?" rn ;.h;; ie
1ub telefonicznie pod numcrer1 teł. GG-71-73.
Otwarci~ kopert nastąpi w 14 dniu od d?.ty O::'~o~
szeni:~.

Zastrzega się prawo uniewuinicnia
podania przyczyn.

http://sbc.wbp.kielce.pl

przetargu

b'!z
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STRONA 1

długie lata polski rolnik bronił sweJ ziemi przed Jej "uspołeczn i eniem"
ustczęśllwi e nlem na siłę świetlaną perspeKtywą " wspólnego gospodarowania".
Obronił chociaż ogromnym kosztem społecznym, ekonom i cz ną
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łuraln.Jc

jąc:)'t'h . Ale
pu)e głównie

m.ech.:l?
Trucim elcOJenkm boezpo.
~otenl.a crwWu.r.J"Jnc.-o
f J"OqHtdlll'eRIJO
roawoju "'Ił ;q kolejne cu;ś
cl. ...f.elaz.uej ob~zy" - t.biurokratywwanle
1.3kladów
maJQcycb p·:tr.llfltowat ten
łrcdnlece

rozwój. Za .,wodociągi np.
odpoowbda Wo)ewbd:Lk:l Za·
kład
Inwestycji RoJnych l
Zllklnd U~luc W<ldn)"Ch, 14
meHonc~ tak~ WZIR ~
pr7A!d•M:blorrtwa
wykooawue, u ck"ogi, re-joay ek!!ploatac)l, ur;r.1dy gmln, rady so~kie, Ul o4wiQie kur.::ttorlum
kUltu~,
te: w więks:t)'m
w_yrruar.~.e, wla-che W()jewóchkae. ~.:~.morz.qd plny, orgooi.
Zo3c;e
.lpolcc"Uie,
.,Ruch'",
.JmiiV'.e §póldl.iełnle. ZQ zdrowie podobnie
konloe c<ll<nja nohuy ogó~~z.cJ
-

NA

atm~t~ra

W$1

końca

1990 ruku.

Jest da.
niel ll'Uoltoracji
maina odct..Yta~ :. kUku JlOwyl&zych refk!k.,;.}l. Zarlanawi.a mnie )edna.k .na ogół w
tym zapracow:mJ"m, społec""
nie }eodnorodnym irodowl&ku
tak wielka rótnlea poltaw. a
pczew~::.
..chochoHch"'
-jakby
poowiedl.l:ll
tw6 rea
.,We~:ela"
C:ey q s:z:anse na
Genezę

na_p!~~.

pewności

GRABKA

\nykrol.łlle.

no Uernl, która lak t't.ęSto
lcty oc»oc~e-n1, nawet tut u

:zbierna"ll.•e plorlytu w t:ok.u,
aJe IUUI! pnygotow&C z..!oeomM:
i usiał :)et.ienią, drugi. ra:.
.,.•kJ6n;.; l.nweriować w upra·
~·1 praktycznie cały rot. A
roboci.l:nc:, nawozy, łro&l och.rony upcaw, )eSU hodu.Je
bydło cz.y świnie
- w k21dym dQiu, Panc włame nigdy
w pełnJ nle "Wy&lm'cz.:~.Jl\. w
ochronę wet«J'Tlaryjn~. w u.
rz:tdzenia
mceban.l.cz:ue dla
obsługi
hodowlanych :twie·
rz;ąt. kupno
p:"'&l(lt, odnowc:
stada krów itlp. Pro~lak. do
n.·cgo .,towarowc&o"
c-..a~u
rośnie pa..'"( m~~y. cielę

co

na.jmn!cj dwa Jata. wydatna
mlecznie howa )coiuu dłu
t#Logika W&kaw)e, :t.e rolnik
pawinim co najmniej dwa
ra:.y w rolru rnlet mo.UiwoU
ator:z:ystan!a t. preferenćylne
CO kredytU bankowego. Je.
słcnk\. Qdy ucz..ynn rot lotpod.;vcl.Y l wiom~ gdy decy-

~!!bkJeek~fJu~~'! ""~!t

Rl.CCt. w realnym. konkretnym pro;:ra.mle robym rt.Qdu, uni:lł\k! ~Utyk! kre(lyto.
wt>J. ?.IQ.matt!\l .1:elunej ()~ 
cty". blurokr~cjl
l adm;nł·
strac)}ncco nadlOTU. uwłasz.
c:tenlu 'ID.TnOrz.Qdów ~lnnych
w n.alclne lm ptec\)gatywy,
w odbudowie J;póldoi.Jelczośd
wicj,klcj na w>m'kalacej t.
~ korr.eo11
prawdziwej ~a 
mor~o:kl. l naturalnie 'la
r.mlanach rl.."Ukturalnvch całeJ

polsk~j

gOf;podatkl. !la-

danie }ej rux::~;)'wl«teJo char:akteru rynkcr..-.:o. w k!órym wi.lj~if' ..,apodar.,two
bo,."'CI~
spójnym l wa!l'lym
kółkiem motoryc.-.y:n. A m'·
Ilony tych kóle.k tlot.1 ~1(" na
t~prawny

:u:o:r•~o.t

flafl('dtając y

ze ewo-

~poda.."Uiego,

.,."..,. -

wiejs-'

~tJ;m~1.Y t-1~~er!o ~~
bym w blJru punkta.eh.

Po

o=l<>-

rlie-nte rolntk6w od
ln!tytuc}!.. c~sto o·
kreś!tan~'"Ch
niezbyt
.-łunn!e
monopolami.
Na dzlala)no.S;ć kt6ry<h produ«n: :!ywnołd nic
prl.C~wononej., nie ma prakt~m.!e :bdne&o wpływu. Nie
mówię o wielkim pu.emy!le,
k"tóry dyktuje swo)e bez.•-za:(dne warunki. Pl"%yidad
CM kombajnów, tuktorów,
nawet najprost.nych n..-*
dzl,naw~w. paliwa, energii,
środków ochrony
roślin i-tp.
Przemysi ten.
wpi!Qny w
rlt\lktury
og61oopatl.st:Wowe,
mu~l przez. nie byt zm!mia.ny,
Nie sądz.ę, by akUI":tt tv sr.yb..
ko t.auły zm!.1.ny. "Ur.sut.",
Płock,

Słupsk,

S!.rz.clce

0-

polsk'c, K~eor:z.yn, l>ulawy
czy Włocławek musl.l być
monopolistaml Kle Ich z.a.
st~i? Kto zm!enl Nukturc:
dotow:mego pn.emysł'U Wt::•
eiowet:o. k.r:~o)oweJ energetyki, ~ak rnoma t~niealt u.yb.
11:~ t genual:n.!e ~trz.enie

wsi było tradycj~) cu:'ciowo

(pr:tet.
nle}. Mo!na

mlyny, plck~
ocran!cQ·ć wyu -du&o~
SKR,
SUP,
POM
(t:mlnnych
tp61d%1elni
pnct
ukła
dnn!e prywatnyct. z.akładów
n aprawczych. produkując,-eh
uęśel z.:~m lenne,
proste na1.bo.(e

łącz.uollć

duj~ s.:ę )ego . plooy. A jak
jest wiadQmQ. Odsetki bur·
rendalcle. banki, n.iby .-póldz.lelcz.e, nie dy~uj~ lO·

lOwlttl.

Orog.~.

ogr:mkz.c:1ia lo

kredyt
gló-ło-na

l )e;:o
p:r;uo.

ukod a z.rn:iaD ~l:ruktura!n1ch.
poJ~k!ego rolnk:twa. Kto
ma
d:z:U ploenląd:z:.e takie na kup.
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panien. Zaay.nalłll ~~~ kttr)'lł\
miło.ne...

Slobola - 1.5.3:11.
r .... ncu.k.l film ...-e7J.n7 &
roku 111111. Dwaj all:azal'lc:r ueł..
kaJIII 1 wl~enia t .auka.j4
.-:hroaien.la. u nro}t-Ko b.rleao
ko:eJi po fachu. PQici.a u ~
Jami trwa._ Hri)'~I'O•al Alain
Corncau, fWia:ulr.l'$ka obaa.da
aktorska - YVH Monta.nd. Ge.
rard ~pArdlcu. Cathcrinc Dr-.
ncuv~. Mlchtl Gftlll..,"'\1
Gi"~ard
Lanv':1 t!·

R.eiyaerowal

El.iJall

M01:hlnak7.

" Rozpad"
Winek - U. XO.
Nacrodzony na ~m
fmiwahł w Wentcli 'nd'tlecko..
...aruerykańUJ
film fabularny
~więe<my tn.clXill w Cz.rao..
bylu. BohatereDJ jest Uiconlkan. koniunlnunJ.U pORUltu...
J-.c::y prawdy o drii.UlllCie tulhi
w okOI.Ic::ach Curnobyla, ale qt.
ko po Lo, by ~ ultryt prud.
opłni-.

publleK~~t.

Wlt~kce

ewakuacJi
~J
popromleoo" luclookl.
Film jest wiellu! .metaforł, o
rozpedx.ie
radziecłMfO
kllpe..
rium l apol~wa. Rei,-.e~
wal Michaił Biehkow, w rolach
xł6wnych Si~l[iej Sukurow,
Tatiana Koe:lemNOWa" Staai&łnr St.anklewU:2,. Leouod , l . kowlkll Inni.

obruy

14.015Aa;I"CCaall:ola-~

proOOkc). kuln.-ydor)'

pt..

DUWaJa moda D& fra.acuszcz,.-.:oę
t dr.Uwe komedie obycujow,..
AkcJa toczy ~c w kr61ellł.w1e
Nawarry, której władca umie..
na u.s:tcu:łtiwit poddaaych proa:ramem aamodoU:ona.lenia, a 1
całeJ krainy xrobie .,d.r.i"W teco
twlatlo" l .. m~ akademię".
Dwot'Pnie &ło aka%ani ~:~a unikanie pokua etetesn;rcll. Cz.terecb

.

" Wybór broni',

Jd.t

t3.3U Oali~e łw~ .,Snnitat'"
- ,,IJ.udowJe Enn.~tU.." !\lm 4ok. prod. ZSRR

cłl~obll

lUO

14.00

J~y.k an~l.tlkl (H>J
MWI\&tt'nł- Eduka.ejl

wy}alinl.a,

rodowej -

Na·
i.A-

!ormo.I,Je, propoDU-je

-·

l!J.JO .. l"'w~a"-

..~

~~-łllmd.t*.p.rod.

1:1.ss

Procr.:a onw.

lł.JO,.Vi~"

1AI.3> ::.~1'dl -~.-:

. u-

~8.4.$

Dla cb.l.-.:1: .,Ciuobda."
l.'l..tiJ .. Tełft.XPA.Wt''
17.30 ..RIII()Ort'' - PI'U'&1-ąd wy~ tnCęiU)'t~Uodowyeb

te.OO l'ow.rOt Od)'M. - fikn Qok..
S,.,l·}a o tu~ T. Kaa-

tn

18..00 ,,Od Kapitału dok~'"
Dobranoc:: .,Uoul.i"
10.30 Wlr.domoki

tł.LIS

•• QI5 ,.Kole>ie WO)a)'" (6) rial pn;ld.

zt.40

....

-.......
,.z,.em.u

anc.

.. -

~

PUI~

l!&ł-50ru.l.rl.)

---...z

tł.JS
lłAO

li.OO W~~·

.ł1.10

1UO .,x..o.Eenoy ... C2ł- lika.
ł.ab. pro4. USA lr.
pro4.

111.10 Ml"Croma.cu,.-a.
11.15" .. T~ą~..
17..315 ,,&lob ltt.er..oki"
1'1'.M ,..Jestem bkd:rr.)'m wyraut·
łl::k-m .. film dok,
lł.SO •
k611MN'4 w:irid. swl~·

:ao.o:o

l)obrQnoc: ,.Op;rwloici Mu-

Wlaodomaok:'
,,Elv'.alja"(l)-tllm.!...,.
p:'Od. USA {T. prod. 1988 811ml.r!..)

2 1.315 Gru<WeA

...

Pl'oCJ'&lQ

~D.
llOl"-p~dok:.

matu -

1M3. Boha.1.ere.n ~ \u lc~:en.
dama pod.&~ D:tlk:cao Zacbodu.
•lynay miody p~cpc' UtliY
Kkl W tym w4.'St.•rt~le wotka..
m)' tri lnnalea-code Far Wcatu

trern PnMI:

łwi.at"

lnJu.nao.~• ..

al.aryłll

1!1.4» W

wt.a..-

- .,Cbo-

.lnale: ;,wy}d.y

:.:!.~~~we-tera
1'1'.15 Se4eeXpres&'"
t.7..30Tclewll'.)'jnrTcatr~

......

4kWoi : 'ltr..yDot Ch.oU.1dc '
,.Bar<bocl)'ll&om&l)"CC&ny ~

tll.łO

Tcle

wU.,Ior

W!.a.o:-rnłt:.a.:

"Mycka MIl kacwr Oooald."
11.30 wladoolGkl
"

11.00

w

__

3Ul5 .:;;~)'~1=:-n~J - ,
2.1.06 ,.'t d.nJ.

-łwłat ..

:&LJG l:>porio1n ."
ołeck,.j.eta
:.:!.GO W!ad(ltlmi;Jicl w~.ne

a::s.OSRil"dt.~~,.BicFun ..

PROGRAM U
8~'10

Pow"tanlc

1.00 Panorama Dnia
tlłm

łwl.towcco

T.IO .. K.alibeor'IO"- WC:.i*.O"'I'f
rnacaxya publtcYftł1~Y
HO •.Pn.q;l~ tn:odala" (ch
1\!eai}'UłtC)'Ch)

DOOIIJ'

&

Po=A·

1.!6 Film dla
nksly~ycb:
"Filtlny l Aleksandc~" (3)

!1.10
1.30
10.00
llt.15
11.45

•.Jutro ponledrldek"
Pf'Otlra..'"'lllrutny
CNN Headboe N<:.,....
•.5a'lta. B&rba!'a'' - ..n ..

~.US.c\

11.515 Procram don.la

. t2.00Tta.nsmlsia&U~

I'OC'Uilt'OW)"t'b Grudnia "711

P ROGRAM U

S r~a-111.XU.

" \Vy j ( ty spod prawa''

~

14.20 Aepn: l "-""h!lla. -

PROGilAM D

R-

.,Vi va la vie"

!lo l~4biela- 11.\., 1,
.Ame-r)'kai\Ul woac.cro & roje..,

CJ.Qby lino·
FAtlliUnd Wej-

22.00 &pol'tQwa aObota
:a1.415 Wiadomoici wiec:wme
23..0G .,Wyb& brool" fiolm
&eaMC7'.lnY prod. tr. (r.
p rod. 1\)81 - 1315 mia.)

32..10 W~cl wCeczome
2.1.2:1 Tea-tr Te~w.:.Zjl: x.lmł
Br.tr.a: .,Bro.dwa.y - mtd
Droedway" mo.nodrMD
Mriarlny Rłedny~J
a:J..:I Racje - ~ Ocbroay
ILOG

re -

ł.,.-1: r

13.35 T:!diz,yjtl' koncert

Francuskt film flllltutycw.onaukowy s rQku 1.93t. TefO aamet~o dnia. o tej tartlej pone
z.nlkoj~ w biiżc) n ie wyjdniO-o
n7ch okoliczDOI!ioacb nie sna)4cy
Jtę nl(:'d:r 'Przedtem. melceyt.na
l kobieta. Po tnecb dn.lach
wraeajło do normaineto iycła,
ale :~.Ie pa.mfcbllł. Co kn Jlę
pn,:rlra.fllo. Ona :1$ IIII.Mił alt..
tork4, oa dyrektorem d~o
pn:ed.-!~;:bioratwa. Po jakimj cz.a....
1ie Ich znlknlf:(iłl powtan.a. ait
l to dwultrot.nl~, ale tym razem
oboje twiefdq, te CQI!t.all por.
want PI'U!Z iołtoty pou.deruP..ie._
Retyl(.'rowal Claude Letouch.
w
rolach t: ł6.-n:rch - Cba:rlotte RampllnJ:. Mid!.el Plc:eoll.
.Jcan·Loula TrinU,nt.Dt. Ariolik
A~ee i inni..

" Wspaniały świat

braci Grimm"

pned pom..-1lkiem

14.3>

.::.~~~~~ ..

(31

;;]:0~~~\e:o~:Uała,.;:

Z
hatut~t l r. bumo«.m
t5..M Podróte w cu.t\e l PI"'Zt'•tnenl: .. W~D)' r;n~ek•
('7) .. Port.ur;aHa"- K-IS.OO MadeJ

l~liO

-ł'tal

-

Nlcalołowald

4ok. pt'Od.

a.Bf:

A"Chlwum Kontaktu
..Kalendarz
wo.)n)'"
f lkn prod. fi'L'IC'

11.46 E.xpre.

-

DinM.ncłiC

!T.OO st.lł{!!o So)ort - W!ełkie
IPIIlh"T
11.30 •. BIJ.tejhriata•
'11.00 ,.W:rdarr.enie lHodqła."
tt 30 ..SfQaka jN!eń fltarowa "'
-~f.

b

31100 O.wnl cda.~ie- :r.
n Bonlla.cio
to.:lll Lekela p~ek Geo.rt-

s,.....,.

!11.00

Wrocław

.. D-.'6Jid"
31..30 Pan.orama D'l!.a
łl.łS

32..15
a1.0G

ł;m~ ł~~~~!!a~bJ'j zi:,~

polfolłycłl.

atocUI.lowc6w

1.3.30

A!td~ja

Mun -

.ka: .. 1'1' &:rudala" -

łilnl

SWdlo lm.

.....

,,Jcłll aadt"jcbie Jutro" (3)
- acrłal prod.. USA
.,Re~r.mowy bel& tckttt6w"'

-

Ovrab Wlnhey

ahowf

..Ta drotra''

prr.et,-wa)ll nlezllcr.one pn.yco.. .
dy r6wnlet JN"CCWe. lld.'l'łii!I'O
walł tloward llu11bH t łłoward
Hawlu w rolac-h ciOwuycb Jack Buetel, Walltr Hustoo.
Jane RuAcll. Thorrllł łot,..chell
llnTII,

.ti.Só Koment.arz 114M.
Z4 00 CNN - llC'IIdlkwl

Ne.-

OJ5~awlec'lu

PONJED71ALEK
17 grudnia

Sp1
Za
teł.

http://sbc.wbp.kielce.pl

MAGAZYN

STRONA li
M.acaa~ W.:wł&Ji łaiłWko

Jt.U

llkl-1
11.15 ..Chod! Ul ~ .. -

......,

t~llrJtTPf'~di
&ił'I"IIU~j

t.~.

.....

(r. pred. 1812 -

11.«1 Preet'&lU•W.
1.150 Prwcl~ PlW7
11.10 Wr.c-Jaw
aa

-teR;.

,.Dwłllli'"

14 Ol CNN HNdlłM
HelA.U OdU!oak N altt-'e •. Dwbjl<l"
lł.IJO

,.Ullc.

St'laolnłl!)WI.,

M•t~7G

11.00

kra)6w

na<łbal-

E~;!~inl AnaWIJ.iool

17.00

17.:;!1 UD!weru.lay

k~Jrs

,keyka

anFet.k!eco
18.00 PI'Of'"llm lokalny
18.30 .,Cudowne Jata" - ;'MX'ial
prod'IHtrjl USA (powtón.e-

""'

MUIG .,Ot.erwalor"
11.30 Ję~)·ir nleml~kl (9)
28.00 Studio Spoi'\
%1,00 .. Ek•prM l'e90~rów"
:1.30 Puor&nl.l Dnia
ll.ł5 Sport
11.!111 Perł7 & lamuM: .. W~Ia11 łwlat bra.el Orknm" mm, prod. USA

31.35 .. w

Sr..atł'Snlacb

l'OZIIDOWa a:

-

na

Ut..se~

CZNła.'łlietn

M;.&ouem
ZIM Koment.an. tklla

lłł'adll.ne
1.1<1 Utdweruhs7 łlu.rw

211.511

CNił

aa1lełskJ.toco

Nekc,..•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'TY11"'T'T'l

NOWA HURTOWNIA
PIECZVWO FRANCUSKIE (wypłek no miejscu)

-

CYTłtYNY i POł-4ARANCZE

-CUKIER
KOSZULE i SWETRY z importu
PROSZKI DO PRANIA hiupańs.kte
IN'NE ATRAKCYJNE TOWARY .

-

.,WI'MOTECH"
ul Pn:emysłowa 5, 26·930 GOf'batko-Lefnisko

SKODA

19 erudnia

ło

wof. radomskie, lei. 217, 218, 249, łł1 067666
łnfDI"macja l wzory także Biuro Handlowe, uł. Mi10, H pi~o, 26-600 Radom, teł. 241-21, w. 19.

· J"aOGILUll

5288-r

uo ~-~łlr<:Q'

1..00
ł..OO
ł..YI

..D~ri dobey'''
Wladomołci poraDOe

.,ARIMA"

,,Domowe prcedr;rz:koW

1..:15 .,Viva la Tle" f.Dł'O
lab. prod . fr.
U.et-~~65 Tde•bia e. .kwyJ-

to tylko

J.Z..OI KrJl)lkJNm

,,Kll.o"
Oruowałd 1-ti.O
1a..30 ,.SytweW bistorycaac"·b141ę Józd r-i.alo"'*f
l&al' Odowiek l łrodolriako Ziemia ~ komoo.u
J3.30

pn:yadcM łyt.kowanłe

P&D.teon rodu
~~ u-

d :"Obiu •

14.35 Roln.ic.:y fMm
-

~,.,.

Qrd.mi&ny ja,blonl

.J~ niemiecki (li)
16.30 llmworsyt.tt Nauca:~>ełlak!
- Polt>ka emicracje, - nlici•
Jofl.6li Procram dnia

16.00

1111.00

Wi~ci popołud.oiolft

1111.10 ,.Video-tcop"
16.28 Kino natltola~:

..Ik'o-

I.J.ł

,,sto lM." -

ł..1D

be&pleceełt
,,DC>mowe

16..$111 Dfa
mlodych
wMb-6\\•;
..$&mi o .ooie"
1?.15 ,.Te!~:~~p..--e."
17...JO .. B~&n8·• - PT'Ofrl"llll Ta.deuau Jacewicz.a ·
n.a .. IO mi.nut "
IIUO ,,K.Uni.ka ~weco o:rlow~
łl:i"

lł.30

-·~

,.T~,.

•

1L.,..,.6r'olnac.. a:uyll reporterów
11.15 Dobranoc:; ~WockJIII:
Wicele l )oso .... w ..

Spółka

pl)ra.nne

-

1uacu:r.a 11-

1poHcaa,.at.

p~"

tAlii .,OII.ni&n 1 pr'Okuraior'" (%)
- - u l kol'1mioabi.T pr<:C.

USA

1G.2111 ,.To

tLM-lł..$5

t.!~ mOte pJ'&Y(!.ae"'
Trlcwh,ł. eolulr.-yJ·

11.00 ,,Ord7" (!10) -

-

,p.doltwti'' -f:iimprod..

CSRF

-

PllOGJtAKl
._., ~z.let\dobry"
W la.dornałd

11..10

a.erlal

.,Den&y~:~a••

a.nhDOWADT prod.

~·llutY'Ch
Prze~any w
.n..u

cWe)6w )l;ulturze XV

13.00 Flcyłl:a - \VIIIkiwokl ma.cnctycz.ne elal
13.20 Spotka.nla s 11terahK"Il -

ReJ

1 KO<"hanowakJ -

•nowle a&owa

w-

loi.OISA.c:r~Jkolł.-~

ma-

14.35

Sa:u·

rabi• S..udy)lka
lS.OCi .. KWn byt?" Vror.MD
dla malur1}'.t6w

Pru~

14dT l moru -

umi eję tność

już od 8 gru dnia 1990 r.
i oferuje. swoje usługi w zakresie:

20 rrudnia

tAl

wiedza i

.,ARIMA"

rozpocz ę ła swoją dzialalność

C'L;WARTEK

H"-&ońa-~

M.OII Acl"<*Zkola -

fa chowość,

~UX-11-lED

A·

ullraso ~gr aficzne badania
i konsultacje
utopedyu.ue
lec::zenie przewlekłego bólu
masai ręczny i. wodny
fizykot e rapia (solux, diadynnmic, ultra-

diwięki)

-

inne zabiegi rebabilitncyj ne

gimoastyka korekcyjna dla dz.ieci :r. \\adami

postawy (sala gim nastyczna, basen).
JEDNOCZESNJE ZAPRASZAMY
na rewelacyjną gimnast}kę odcbutb.a jlłcą
dla paliCA.LLANETICS

KURS SAMOOBRONY
dla ntlodzieiy i

dorosły c h.

ZADZWOf'l, PRZYJEDZ,
RADOM , l\11X-!\JED .,ARI'tA"
ul. SZEWSKA 13, teJ. 24'1-69.

SONU proponuje PANSTWU najwyższej klasy sprzęt AUDIO-VI Dm.

Zapraszamy do sklepów w Kielcach, ul. Sienkiewicza 21, Sienkiewicza 33
teł. 66-25-11, wewn. 183. Konkurencyjne ceny. Gwarancja.
~....,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Drba-nowe wcielenie...

trgoctrdl .NIE", który pnegl:qdofem • tromwoJ-. J-.
" " potrrrf z obnyddNel'lt" lec• • toncu 5pJtal. ~
N. odspnedalbfttt "'" lo ,.uolse", drugi lei CKosil
Mil tet• phma" o swo]q proi~ - wdorvjoc: po.
liKhem .NIE" - pCHfparf IOC.hWJtera: ,,Ale Jajo!"'
Tett tromwojoWJ oł:lforell poiwioduo o btrstowiunej ton.
ne lrliJodnillca, kv ttOre1111.1 pogoni11jq ludti róine p
·
PmtcM •ursl\im cieka-K. 1116rq - ltty111alqc: sl4 l 11..-wi•..
\iego illl:tora .NIE"' l llurwiaulrieto ję1010 ,,Alfabetu UrboNt'".
tok maina br uittt: co len Urban" co ten Uurwiel 11'10 jem...
do pOWII'iedt&niał Hm •• Jet'zy Urban, jeiłi chce dUi 1!10wić moie jedynie mówit ta, co m6wil wuoroj: n Te.
WuoN:j.
blll:dqc 11 włodlJ, ll;'lówił ..nie" opozrcji, notomi11st rhii - będqt
w opoącji - móllri on .,11ia" włodą, IIIOro wuoraj brta opeącjq. W istot:ie zochowoJ on
s-.o~ pogh:;;dy, tyli' łe pnebtal
je w ino. ciuchy. Zochowol, bo mu~oł. Z~i ooleko wuoroj
robrnqł, abr dtił m6gł slomlqd powrocit. Powiedrmy, ie WC.IO •
rajsą premiet", geMłol, uy minister podjqł j11llqł pa.skudnq
dec:rzję, będąc w stonie wiel)liego napięcia, w biegu. Było to

IIA

o spned1111ie

:'u':':,i,tL,~n ~i :~, ':\l:=oj~~::J

=:•

txO::I

1

t~ ~

cpj• w JWoje, cha. cho, cha, rqcUI l fq obmocrwol i się w
niq wsłlKhiwał, cha. u;G. cha, swoimi uuhmi. No i połefll
.-plwwa/w milirafon krlll:loctwo.. Wpluwol n~ w biegu, 11ie w em•·
cji tea 1'0 J.imno, • wrochowoniel1l. Dupo blado - nie wrl·
gołby si111: Urban 1 tomtych mo11ipulocji. Po.sla11-:1 'llrięc. Pll'J•
iqt stotus diabła, albo moie wreucia posto110Wił Ne gtortc.O·
WIIĆ. low1!'0Wiłł, liKI :rnaleft dla siebie j~:~kii
llierunelr:ł
To
Urbo-nowe wclele"l• dla wielu .,de~je si4 brć nie·
IWJ\łe. iwioduqce o jego pot•inym c:horollterze.
lymuaMm
p~;achnie to detMminocjq. No l pogo11il go do .,NIE'" pewien
przymus. Otói Jefl)' Urban" w downym C111sie bojoWJ pubłicys·
to ,.Po prostu", potem raptem propoltyJnJ mollip\łlont. nauCIJI
sili: b r t. Co to tnouJł Jego 11le moie nie bJC - jot sili:
terot fltodnie mówi- na rJ"ku.
Pismo Urba11o jest dtli GIII:Sto kupowane, gdfi - powtonom
- o" ludzi intrygvje łJm swoim nibr diab elstwem. Ponadto lh·
bon pon~Jsłowo redoglol'ie swojq gatetlt~~:. Mrłl•, ie będzie CleD
k~~pow11no i iutro. jeili wolcół nodal ~d•le hvc:ut: t)'le kle~l
tonio, tJie wi-watowanio. Ten, co ry):nqł no cat., tramwaj, ie
.,NIE" jest ,.uojsem", pewnie łJI Iłkuluje sobie tak: o tem Ur·
banie swoje wiem, ole pfl)'nojmniej przet chwilę nie bede słf·
ual tych olllosll6w, modlów, c:molcań, " iKh więc:. kurwa, PJ"'
kuje, p.siocty, opluwoJ Ownom, podejrzewam, ii przestolby si•
on sprzedo•ot l polalibr no bogolq, nie poryłnljqc:q emef)'t~.
TJIIIo jed"ak wtedJ bJ połod, gdJbr no jego ,.NIE'' nie bpło
:iodnef reollcji. GcłybJ ;a 11itt "ie podoi do sqdu, nie "opi.sal
o nim o11i dobrego, oni pn:e.łe wuystltim złego &ława. Gdrbr
go nie dostnlliJono, nie widtiano, "ie słyuono, gdrbJ jedrnq
reolr.cjq no jego obec.M, jat mwue, halołllwe lol'rpnkowienie,
bJia - c l s' a. Bo co lo lO diabeł, który 1111i bawi, ani do•·
c.ił Tolr. więc popch11qłe"' go JWOirn felietonem, cholera, do
uczekonia w tjm .,NIE"'. Wpieriod, mister Urbonl Zoroa, ZOł"OZ,
a moi• on kombinuje, ie weunq go do no-oo rzqdvł O" br
pouedl beJ skrupuiOw, a jo pójd• do \ioslr.u i tup~ sobie to
z asrano -f oj "• ,.NIE''.
Za obrzydliwe po6glqdanie duszyczki Ur'bono l spelluloW!lni.e,
spehiiOWQI\ie - oni on, e~nl Wr 11le powinnikir miet do mNe
pretensji. No~~eryłem sf4 toktego podsryw11nio od ,.NIE" i od
prosięcia, kt~ obesrola lliedJł Urbcti'ICI u PosM"to.
Obesralb
go, o on to oblisranie opisc:l radoi11ie w swoim ,.Ałfabec..ie•-

RYSZARD Sl\102EWSKI

Krzyżówka

ze sponsorem

Nagrod ę

- 100 tys. zl - ufundowało Przedsiębiorstwo Handlowa·Tech·
uicznc Sprzc:tu Pożarni cz ego i Ochronnego "Su~..:u~" w Kielcach, pl. Partyzantów 17, td. 430·28.
P ozlomo.
l)
Interesy
wla .. ne pcnad pu blicme, 8)
~tol1ca w Anduh. 9) futrynA.
10) Kdk i SJia otó~a. U J Jdtie
sL:- Pnpłef kt~pa l , 14) palu
pob.k!ego pru.yd <>nta, 16) ~o
U
brod y nau7 m pra.dNdOO'l, 17) d o prz.echawanta ~ta
w. ielh\tta tub takwa, 1:0)
w y.:ej króla 22) ara liki na
l!Sclach,
13) prvz.ms l'.:...-o1
JXl\lo'-ta~ł'e
wLdi<Jt wyk<Jilu.
2-U
~~:óry d .c.!c l ąec ~·.Jk."'
!\torz. B.:ll ł.\~kiego i ~<.ar1~ego

P.on o wa·
2Jwpom :, ~:a
tv, 3) ma~.)'111U'~I lub koleK UJlO:'Ił

Knz\'ZOWK I

(NR 163-l )

jowy, 4) u:-.wór na trzy lrU.tcumenty, 5 w(t.) menu, 6) olicer odpowied zialny "Z3 poruadek w cun!&Onie , 7) rm;wlnl~le (teitstu, tematu) z modyCJI:acjam i, lł) autor p.leriet-t :ojki, 11) du..:,~ nlezbf:d,ny
niem•··A~akow: , 13)
~nłta,

rze:n.

ko6.."-«a ku15) matt!':'ac z. p a:13) wypocl",vnek,
za

k16ry pl~ 19 Ferenc, k ompozy to r, !l) ubioru kon!a
c~* m:jprreCn:ehr.a.
T USZ
T Pr m in natl.f ula ni4 roztciq·
.;uft mija po 10 dnUic h od da ·
l lf m1m.er u. Pod odre• em redak('}l p rorimu doklcit U' ll t'lę•
t1111qd k upon .

Rnrwlą,unle

a nr. 163!

Po11omo: 1lXa.p:a, prl'omyk,
knna ll.tacj:s, uli<'zka,
Puck,
mw.y k , baca!~ nu r\, st.tuczka.
Pcn,ylwanla, k iecka. r andka,
Pionowo: Sforz.a. k ()k:ol. J)olnlcz.yk, ryza, mac:~~uJa, kła d 
ka, k leks, k alumnia. u b ran1t' ,
~nope.k, ~ taova , .atyra, zj.a:z.d,
cyrk

-N~1~~~::~~~~~0 ~~~:;

•. Prome x '' w Kie lcnch, ul. K.
$wltrcuw:kicJ:o 15. u}muj:)cq •!~ ~prz.edai..\ ~pru;t"U aud ie>wldfX! wylo~owaliltmy
dla p 1'Cn"ł 7 Soehackld Z
ł.o0p"J'>Ul3,
ut 1\:oo.edc a 4.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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