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Dialog na dachu
-

W!er~~

pan w dw:hlf1

-Gzie tant! Al&

si~

ich bo-

-

Tak miałem
nie raz l nie dwa w tyciu.

to pon

Pnuqd>llf

jcrł7

'

A

m6wi~.

IZ<C:fłc'- :!'0

te

pon no,a

pozuch4.

- To akurat jen prawda. Czasem się spr•wdl.A. Idę sobie uli~ a tu widl~. ie ~~ hy_c, u
a:u:r.ik, Myśli sobie coś. To jak ja

~ ~C:~'fe~ :'ęu s~i~:~:.o ~r-Co,

J)t"ltJłf'diZIJfllt

- Jak to - i:y~l)ie.
N~
wie pan, i'.e CKI pokuleli. \udz;IC

Rvs. JontUZ DeJG

Zaklęcia

rodzy Pań$t;vo robiuw u ko!andor1 AD 1991, ulun·
my, co moiemy, ieby kodow.:my pnez ,.fl:bud" wloi.lo Fortunr obra~olo siq
nie . Oby koidy dli eń pnyn!Osl
oczt!kiwonrm kierunku. lo·
choi troch.;: tgdoici.
A, lo iui sprawo koidrt·
osobno. Najvrainiejsze, ,
Nie ukrywomy, ie wyslolli·
pnysrlorounr los nie
my re d. Wiesłowo Sorańskteil
nikomu
pomyilnołti.
go do Cyganki. Za ~kladkowe
kominion
pieniqdut wywrÓi:Jia, ie 9::1·
nej nie powinno by(, o uy
!~piej, lo sl• okote. UJnaliimy ta za tdec,dowonie dobro
rokowonio, bo pneciei <noglo·
by być gonej; bel iwiolełko
w lunelu, 1 somo tylko siekierą i pnedągami od nodmicrnego wietu:enio.

D

!lll widok komin lana ehwytaJ•
•lę u
J'Ut.lk , Wby mi~ pnet.

magiczne, czyli -

d:dękuję.

-

A

wie pan chocrd co ai'

pOin"2łkilo?

Wiem, bo mi oJ6wi4. Je·
den traflt w totka
dru11i si-:
dobrze otenil. A JedneJ kobiec-Ie
udalo &.lę pn:y,.oróeil: wiernoo<ć
męu. Nl~r.le D!l\ąlnięcia nif•ądzi p~n!

hun

Trudno to.k
2t' s:c:,kiem.

kulą

p~H•dllliimy

red. -Lidię Zowistovnką . l e te rnym kotem no kołoi\Och , z sowa no r.omiilniu. Zwlenęta no·
dal s a tdrowe, o noue j ko·
loi<r Mce - chiromgnlte wyszło
uarno no białym, ie po..,in·
niŚ'TIJ byt d 1a ~iebie leps i. Jo·
ko d1plomowa.,r psrcholog l;ołe ianka Z<rwistow~ko lopewnio, i e dobro. to nie.wr~r·
pfwc:dn y kopitc;~l, lrtóll jeri w
kald71n r nas Róbmy wiec 1
niego coddenny u lrtek. Daj·
my sobie prowo do bl.,dów i
patkn;ęc. niech ulawiek u lo-

- O spo:u1ju.

Jtlruw•u. l'•e ·

nlądurh . 1 jPS>:~.'2'f' lnOEe o ly rn,
iCIJy w liZ r~cy lud.<.((• oyll t>tdo ·
woleru
- P•,k•o;.>. A IIII; pc.d IIJO<C'IJ
Rok,co byTHUt pu td,.rl:' al u•nuil •:.m, ttón ~ IIU~''ł ,.4,~q ro ~
mowf'

-

!\.1o m

k r-ty k n'l,;

m•

('IIIJ:

głos?

-

A

~k

u po•~1

- t>v.ękuję, . nie narrekant.
Tyle \ylko, ic dawniej mój taeli

to było panle C:()!l. Arystokracja.
Ubranie pnynaletalo. ~llnde~.
spnqt. Ten•z tn:eba się ••me·
mu w ciuchy do roboty zaopalnyi:.
I
t pecyfika nia ta co
wc,-.ora.j. Dzis iaj to s ic,o Ujm u ję
~lównie drotno6ci~ kMałów ga~14•yr h. pny sadJ.)I ~ię tak n•e

wiekowi n ie będri ~ 5ą d ziq w
sk/opi.e,' 1\0 poctcie , w unę·
dtle. Ani kulem. Al\i sumie·
niem bliin łeg~ swego. No UCI·
my s i ę w,bo~ro(, ui miecho t ,
pamo!}Qc.
Korieówka store go roku by·
la - JC11!ste - mo1dorua d!ct
n:~ ny ch n a rwó .. 1 więc no poctatku now'i!O nie dajmy się
pnesodnie Vfc~goC w otchla·
nie polityki, Od tego~ ta·
wodowcy. o: jf"}ełi 1ic; nic pokoiq z .,oj/epnej stronJ, ta
wymówimy im pub!ictllq sl ui bę, ole b:~t owa"lur i oko·
l!c!flOiclowe9a Jlreut-; spakoJ·

http://sbc.wbp.kielce.pl

ubrud:u;: Ale 11a mOJ wid~ k za
g uz1k ludne 1'<1 ·''~•~Ulu I'IIW)' la.l ma rzą
- A !)IIII o C'~ "' "'(lr."ff'

ją

A eo ' \\ al pa" ł mlłl l o, ,..... ~~~

' ' ' >ue~ie' IJ~lt'~ łtr oa l

OCIIIił.

uśmiechnij się!

W samej rodo.c ji • nod cza ·
rod1iej ską

-

ptw•u•

-Ni<-, ale Jak widzę c:urnea:o
kot. to ua wnelki wypĄdek u
siebie splunę. Wiadra, takonolea, trzynasty - tak 1>11mo.
-

cale :i;ycie hrt? Potem do mnie
' czasem taki jedt'n :r. drueim
goM'iu dojd ~ie, rę:kę podli i móWI

ję.-

-

To taurn .l'..dtQW iil l J.'(l·
my śl no..-•! Rarlo «'l
1
<po o<OjU!
Mniejl:ey~ h
kl o pnt t.w l nl'd l;•.,il
Zadowolenta' l H e.ia Jal; ~ ":
)XItn;y! Wnystk lm ( ~ . . te •no ko• rt
. .Słowa Ludu" ~ N•r-t11 "'~ dan.yl
Niech kozdy m a to na 1'0 u~lu
l"je!
Lep:s~eco roku nit
k n

w mija'

z,.,.,.,.

k.DIIUJI

,Jr, JOZ EF DZ I0Lł:K
1 kt<'o•v •·t ro · ...a tc os l
RY$7.ARD B JSK.UI'

ni e. Ktoi mądry powiedriał.te
wprawdzie WSIJ Siko jest poli·
tykq, ole polityko
n ie
jest
wn)"!'tkim. Pomięta1rnr .
Podnoimy nęłciej głowę do
gorJ, ,,'Jdtie slo1ice w~ c hodt!,_
i ko;dr tapo do": łw iot jest
norna wdc; pię~ ny. A iy cie jed ·
na l stlr.oda je zmarnowot w
pogoni !O byle
uvm, crlbo
lgolo w ,.po tępiericą~ h S<'łO •
rach". Więc - ułmi edmi J''I'IJ
si ę ! l ni ec h n:os ten u imie ~ il
nie opusrno pnu colr rok,
tok jak zespół nouej gozc ty
nie opuki Pc;~inlwa, o Poń·
stwa - mamy nodrie~ - nos.
!lqdimy roreml Z serca iyur
lego wurstkim Ct Jtelnikam

REDAKCJA

lft'llOł<A

MAGAZYN

l

Czy Tadeusz lazewiecki
będ ZJe· człDWi·ek'Jem prezydenta ?.
!T lf1Miala . . ull::••nenl•

..... , . . zlane,• ą411ka.llla
w Bd1nlllene s prftllk-rena
Tadeunem Jbuwieck.lm pre·
»duł
nył

Lech Watę.a -'"'lad·
ddeanlkanowl PAP, le

•ło metna m6wlł • ltonlt~t
ayda ruul~tat.h lt.J ~voo
WJ'. Peal e 101-ał aottalę w Wa r -

llawle, 1po tk a my tlę u d dd
lub dwa, b7 dalt.J rot\ułał
•prawJ' - dodo.l prezydent.
L«h
Wałę.a
oiwladct.>·ł
d.denniltnrzom, te w cuaie
rounowy z premierem ustanawiano alq nad najwainiej:szyn'll l
najroztildnh~JSZ.Ymi
rozwląumlaml dla P:"ZYl!:dołcl
Polski. Znając palńotyun premiera - po,..•iedzlał nie
wyobratwn Jobie, aby :mbrakło Tadew:u.
Mawwleck.it>(O w pracy dla Uilju.
-

Jalr.o unędujący p~ler

- shnerd:il Tadeusz MaUJwlecld w rounowie .& duenmkaruml - mównem o stanie par\stwa. Rounawlali~
~łównle o pn:yu.łułcl. B)'ła to

Po

południu

roun6wcamł

prezydenta bylJ Jaa Kn,..UOI
Bldedll 1 K ongrHU Uberalno-Dernokrat.ycznego,
pnewodnlczący Reclonu Mazowne NSZZ ,.SOUdamość" Mlr.llal Boal, pełniący obo'llro1ązkl
nefa kancelarU prezydenta
Jacdr. Merkd, przewodniczący
OKP Mlecr.yslaw GU l IJdet"
Porowmienia Centrum J t.rollaw Kaceylilkl.

-Tom6j pie.rv.:szy dz.leń roboczy w Warszawie. Nie bylem :ler.zcu u tony, a jutem
u was - powiedział tego sameco dttia Lech Wal~;:&a odwiedzając z:1logę
Z4klad6w
Wytwórczych Lamp
Elektrycznych lm. R6iy· Luksemburg
w Warr.zawle. Pn:yjechalem do was - dodał by "''aS zac.hęcit do dUalanla,
pnetonać, ie len u.Jdad )St
wuz. Jestem tutaj, bO chcę
&łu.tyć, byt ~dry wa-

•·ara

~ mądl"llicią, lli1ny -

zastępcą

MOSKWA. Zdecydowonq wię1r.

szoKiq glosów, 1S6.5 'lO, prty ~l
pn.eciw l 57 wslnymujqcych się,
Deputowanych ludo.vych
ZSRR p~yjąl w czwortek u~to·
wę o referendum.
U5IDNO lo po tc:JZ plerwuy
w okresie władzy radzieck iej
okre1ła referendum Joka drogę
bezpairednlego
sprawa...anlo
przez noród władzy pań~otwowcj.
Puedmiotern refetendum mo·
ie być zorówr~o pr1yjęclo nowej
Jok l 1mlono istnlejqcoj ułlo·
WJ. Pr(ewidzlono, ii referendum
n.ie po.,.inno decydować o ID·
ktch ~rowgch jok
gronice

Zjo1d

Ze

sln·ócie

lider lłamlt Alla OficJalnie zapowiedział

że tO

lu~c:;o ocllx:dą ~"'ę w Alb.·'llll! w peh1l wolne wybory do' pnrla-

rnentu. w kl6r.n:h wt·~.nli! udLial rótne part.le. AlJa t:l.I)OWied:z.lal
tt·~. -tnpn;owc ~pr•lV."ad1.tlnic 1Vl~podarkJ rynkowej. popieunie
~:.,~c~ck:;dc-,h ;:~~"~)·cjl w Albanld oraz ogranicLanie klerow-

Pól"cja

nagrodziła ..•

_,dzh:nn,ikar..y,

kt6ny

po-

df'jlno:"owaU w !IWO r••ku tem.tt.J rwht'lól~ 1. jej pr.tcą,
oehrom~ obyw<~te;I l Ich mienia,
u sukcu,- 1 po-

.,pJ,,.....

ratki w W3lce :z: przesl(;pcaml. K<'mc.ndant wojewódzki
J)(l!kjl w Kielcach - Jacenty Frydrych
wtęc;Jyl
m.in.
nagMdy red..
red. Dalliiiele
K11Rllt r· Mie,uo~~ll.tel

Krawi~t*leJ.

j ,Atułłe

Obowi~tt.k"""~
Ch:ipow~z.ialnołct

Wróżba
C•-e, A

wzo-

k:ł6rcJ

o:;:::ll;;.

ubez.pCr-net~la

cy.,.ll~j
upojazdów
meU81 r. pny}m.o..,.ne "' w terminie do 1!1 ~yn

łytk-ow.nll<ów
ehanłez.nycb na

Dia 1•1 r. w acencjach l czqł
urz.ędów pocUowo--te!e-komun.a tere!We
w6dzt .. ll..ieleck..lcco l radom--

ei

..,'O,._

nłkaey}nyt:b

mlllfCłlłll

JK!rflloit.
lf...:lcsme
Soldl 1DC FrancJI, c:u Duhela
"'Nil!lf!C;ecll, to lera!nlejuołf.

POiillf"11 l'OifUIU'iQ}q V nich Wf•
rvt" l - doprllll)ł(ll - lłic lO
jut U'olM, CZII ifOrJI/1141}4 Z

proroc.:uch jokobu pnepou•iedni,
ale M kil ., ooóle .dl'l:h4jq;
ecU W 111m jtłl.
Prztpou:ftd•ue 14 wvzcrolllem

10111. l chot
ba.tdau:ąc.'

nlekolłl«:llfll

u:hlrę

lr:c·

~tnou:ld.::om,

:~::~,:~~ !!:1:r:::·~~~~' ;;~~~~

ej!, lltnruko U

w 1559

prl:fpocrledzlał l opUol
NoJircułomiiJ niLZWJikle

gólou:(l, z
dztnl.em.

roku
llunnu
•:ae-

kllkulclllim 1Cifpr:c·

Pod'oflll;łe

rrtułq

14~

v:lcu,.q. Przvpodd7 But mo!ł'.
Oto JH!loe hrobl#po Wlodllrlowo 14'1rloglou:tkfeQO w Tęgobo·
r:u. Jtd aoc, l l u:rzdnłc IBU
roku. St.alU aplrJI'łVJI!łCZII.Ił lnco.
Mftflum, o kt6'11"' do cf..-U ~k
Jtlt tMtmv - przepou-l•da proror:o t.arę pop>t.ske dla .,po-

T o prze.Uo najjmiet.:r.e o-cxeklwanla: w ramach prywatyucjl .,Exbudu" ~ kupna
zgłosiło około JID proc. re!leictant6w wi~j nli liczba akcji

"Exbud"
już prywatnył
wystawionych do publlc.wej
9])U.edaiy. Trudno lObie wyobrai.IĆ wl~szy dowód :r.aulanla dla 1-k~i.n.ąd wa.nej i'
cenlanej 1.-my.
(czak)

"Westa" ubezpiecza
do 15 stycznia
Nleobo""'~-e
bupłeez.Mie
AlJTO.<:ASCO

lllllcro.

~ ::,'!~~ o:!~~o

...
l
dnia

r114ZG6CI Z K,•.t.;-". ~Vbl.t
kup knko~d:l, KClrOI WOJIUła,
-'*'' ZIIPl'_.,.. te krą!ąt4 ~
Pobce od lat,
wieruo~a114

Oddział

PZU w Radomiu
Informuje, te w ~ąz.ku z
dutym :r.alnlereaowanlem kUentów r6iuec;o rod.UI.)u ubez.-

pi~laml

lr.amunlkacyjnymł

auto-caaco pn:edluf.a &odz1JU" unędowanla. l Lllk dziś,
28 bm. PZU c:r.ynJU" je.t od
lod'Z. 7.30 do 11, 211 bm. r6wnl~t od 1.30 do 11, a w niedz..lel~, H bm. maina miał
wlać ubez.plecze:nla od
aoc:tz.
• do 15.

(blo)

dobry rok!

"'6r•

pr:lłł-ilvclt rtulrc-O.Ch" ł odr~t
f1G: ..zoc-•• Polsko, jell.e• s::fo-

c-he-JN,ltitLto l "-'•P'I"'ial-1:, •1011 gord.ziu ltt'Oil'lli lc:róle.,i, •

Jl'OIIItiL'CI! IV nimf gn.Ui.u, pruki p6}dzitsz w rouvpkę (._,,,

tcró!b(.
tZęiiD lll'ł11111 1•ko molto dziel lilt'roclddl. N._.
U!d~(. 1tbł/ IL':i,..t J4 Jf!'rlCI.
A
}tdi'Ulk-Jut ur pntpotcltdrd~~th
l
wrói!Hicll, aiUaldnl• od lti)O,
jak l• trakłu}tmu, !l&ollglc:nv u·
rok, d'reucz otorcl.a. 1~ o ID•
jrmn.ieę. Stc:-e-g6l11le ur momrlł
tacll pr:tlornDICVCh, kltdV kDii·
cz11 1i( rok, olbo w-Ule:, albo

At ICI/Ptllli tlę tl4ł oc:-ekltNIJic, Kiedv7 W roklf, J"l, kl6rJI- u:e-cłi"V przeona Eu.l•tlllu• n - :<~kOfltZV oku•• ,tule-ret.
w tv"'- wlalilit r-oku,
jtd
pukli! llfo n.a.uwch dr-łtr:'l, .. p~:JIJ·

U'Jłpadkl IOCZ4 Ji( zbl/ł- tNrtkO

d:lt

chlod~te)

!eb11 nafll(:hmlinl podda(!
je
analizie-, u:icdv wlałnie

~~~•. pott"'

u-kłelko

,.medrc-a

l oko"

pr~:t·

.slojg ID1Jł/4Ttta~: ,pogllldomv ku
grokudom. w uklan4 kłllę. Ul
ogfcłi. w fUJV po o\;Gwlr,"' koftv. S:ukom11 podoblerUiaco •v·
luacjl opl-lonvc-11 ldedlłi 10 uuonvch kłięgoc-/t, li •lezronrml.alq fllł114tjq:, jaka "'u drę
t:v dzili4J. Szukom11 padoblnJIWO.

ludzkiCh IOIÓICI

-l

peln4

iw!Ddomokl4, tr o•• •Ie chcą
''< powtanal. Szukamv. !ebv
1i4' tupokoit, dowl".:ie.!,
podtulił. WIJ)ÓlŻlf'.:i• Z t.ajtDUaitq

jeJI trudne.
W J-ut roku !;Uł'larhiu•z,pnr·
kllu:-l•ru beae-d11kiVIIÓW pod
.,aed':ę "'

NfUZC:I(ill~

Pobko/

6(-d.:lnz

u::dvcll4l4 .:a pakoje-M".

e,,.

kłłqtę

Jnóreoo

pokojuw,

Pok/t"JI .,dliiOI C:Z&I niepnvJmq

z

chcłll!ll,

redo~-

pr~::,o~~:f:j~j~'~·u;z'~~r~~~~:~'a~
•lcompUkoU:olła

uluktz. olt dDbrze Jtli pomuUtć thtD<Ie, !eb<dzhr lepie-.J. Mo!ll! powh11u~my
jokoi pomuc: wró!ble" przeora
.t;ułi4Chlu.s:ll l w !991 roku !11ć
•poko}ni•J1 T4k uu 4U:.V.. -

~~d:C!~::!a·=!~r: ~~;~~~~o-!?i·

tu )ul tr:'CI!Iłill ł todrt~c:) nit. U'oł
IID prze-Qaplt. Wr<>tbll, Jole: ltzlotni4 mon~ 11ff'c1l 11am b(--

d.rie- bupl.c:-114 :r.ach(tą. Pl11111łt

nrulmu sami.

M

JADWIGA KARÓLCZAI\.

Wars:GI('III zapCitcLodill

podwyżką

Benzyna - przed

wynlieflialn)'Ch tipOWodUją Z-:1Korekta c-en paliw płyn
nych nie naat.ąpi dokladnie t; • pewne wuost cen benzyn)' i;
oleju napędoweco, ale w •looadejściem
nowea;o
roku,
•unkowo niewielkim stopniu.
czyli l stycznia 1991 r. -powiedział dz!ennlkanowl PAP
~::l~j~d~e d~~~at~~~a ce~ł
dyrektor ekonomiczny CPN2
Jeny Plicbta. Najprawdopodolmi~j nastąpi to kHka dni
~00-100 d na litrze.
p6tnlej, co wynika t; trybu
Krojowc rafinerie wnlnskują,
podejmowania decy-zji w tej
aby Importowane paliwa :t
sprawie.
Zachodo b~ ly r6wuiei obh!Moina przypus:rczać, że bu:łone podatkiem
obrotowym,
diet państwa nie :zrezygnuj~
kt6re musz..ą płacić nane nz dotychc%350wej
wielkości
finerle. Obecnie Importowa·
podalku pobleran~o od pany
oleJ
na~dowy
l ben:tyna
liw płynnych. Roz.llciC'nia dopodlegaJOl tylko 12 proc. cła,
larowe t.e Zwi.ązklem Radziecco powoduje, ie 5-:ł nawe
kim i koniec100śt płacenia u
Larlu.-e.
tamtej&z.ą, ropę w
walutach

~t,:,' i1C: ~ w~~~ć. rl~~~

e

Ihlsiaj, 28 FUdnla o
&odZ... Ul w kleleckim Domu
Srodow.i.M Tw6rczsch razpoewie się inleresuiący kon-

cert

PZU w Radomiu
pracuje dłużej

się

~ustachiusza

przeora

dtl paAtlwo, to od'lł'~•. 11itrn111

tu~e głosowonio .

zapoWiada

Koniec rozterek

!,';:u::ia:~• •~',o;r,n:c

Giennodij Jonojew zostol w
ezwortek wybrany no nowo U·
tworzone stanowisko wlceprezy·
dentg ZSRR. Jonojew, zdecydo·
wonie popitrony przet Gorbo·
czowa uzyskał wymogonq licz·
b• gloWw dof11ero w drugiej

BOGUSLAW MORAWSJoU

(PAP)

u:itik4 co:d4 w .fu:lqiJIIII Jowl·
Ujl u r:-łf"łMim KapUolu •k-

e

e

państwach.

p:~~ ~it;b~l41fc~

• Władca . lz;oku, Saddam U u:o~ajn ołw:odczyl w łrod'! podc'""". ~potkama z. amba~adoraml irack1rnl v.>.'ołanym! do &iidadu. te ~~ i:ot6w prre-prawadUć pownine i konstruktyY.-ne rcnmo'N)' oparte o w:r.ajl":nne posumowanie, lecz odrz.uca
torend
ur,o~ancjl, pr61nuki l nan.ucanią wolt, kt6rym stara się ~łu 
gi.\<!~ 'f1<ld a:neryital'! ki
Bl'lłdad codzl się podjąć ro:.!nowy
z. USA 12 5lycr.n!a, a w.ęc na 3 dni prz.ed uplyv.·em ulUmaturn
ONZ_ w .,;:mnv;e wyco!aniD- ~ię z Kuwejtu. USA wyraialy lOw ....- •~ ;po:kania •IQ do knticta g:rUd.'lia.
W.ceprcm~er ZSRR
I1Jor Blelouvow, który prz.ybyl do
Rao,:riadu Jako '."'~·. la...'lnlk precydentD- ZSRR M.lchalla Gocbatl.ll.\';1, •p.;..lkal 'IQ w czwartek t; prez.ydentem Iraku Saddamem
lha~~Jncm. Prmad 3-&odt.iune ~potkanie
odbywało
&Ję pny
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ZDZiSŁAW

ANTOLSKI

Portfel
Na dnie szafy
znalaz.lem sfarq
malq i wiotką

marynarkę

ojca

wew-1~ętrzne; kieszeni
tkwił wytaTty portfet

W

z wężowej skóry

Otworzył .rif: przede mną
zaczarowany sezam dzieciństwa
pachnq.cy lodami i rurkami z kremem
pla"'tykowi żOłnierze
i western z Jobnem \Vaynem

W przegródkach złamany grzebyk
z widoczkiem Zakopanego
skasowane bilety ko!ejowe

1u.~ terko

Skarb jakiego n ie kupi~
za :adne pieniqdze

złowie ku- będ:a:ie3~ miał., utuymanie _do k-ońca
;o;:.·cJa w tym Je!ow1c zakpili z.e rnme koledzy, kJetły )\ll po raz czwarty wybrał
!ie_ m;e<;zkaniec tej małej wiol' kl , na o;kr<lju sędziszowskiej
gminy. do nar:a:ej redakcji. Akuut byłam gdt.lei w terenie.
Uzy -k.~ł:lm w1ęc od kolegów
wickc (!nigm.atycmą wiek, it
o lo d o IYł;;~ d.:y w Jeżo\\-ie rwie
·~~ n!noe nklatura. A to becat
J<J~ b• ·dt.ow<t Jam Z' ietowlanahll ~w1.eth<'ę. ;ui tę ~w1ethcę
p.oJ i ł<~ rn ~ nunl. a potem WY·
fJoerllłam ~oay .. n.
Ale
teby
nome •• ~l'lhltę <l o wl.;dLy &oiP.('ItWJ r.chat? Co to to nie!
J<dn k. b3rwne jeiowlkie ż.y
r--it' tal!: lllt.Jt' :ta/a!Cyr.OWiliO. :U!
fló'lc.ntmnlam i tym
r"'zem
('o::lw>('d.:.IC mo1ch .~;tarycb ma-

C

)(lt il}'C!'i

Altur iit " UJkiem" chleb po
rot.wo!ono.
Jakiś

<"łlałup .. ch

lnP,~~l·:t.na poinfonnowal mnie,
!(' oto ~po•ob.ą się ielowia.
~ do kolejnych
wyborów

~ol!ysa. i U poroin10 panują
cej ci.. zy. to tak naprawdę
wcale
lej c•r:ey nic I"lłl. Ze
z.loś(· kw:~sl si~ po chałupach,
a obie rllwy l!zykują się do
wyłcJgów PO władzę. Mllfi:t ci
lllol. Tez je1;t clę do
czego
rwać. N1c t7lko tneba &n:l-

:t

l~~~e~~~ . !~t~f:~j k~~~~c~CC~Il~~~~o~e kt:c;

~prowy ... Jokiejf Niech no
sobie · przypomnę, oho mam:
Koroltzoltowo, zom!ost 50n'lo no·
pisoC, co U-Nielbio, ~wrix:il~ sh;
do mnie ·z prop<>l)Cją noszki·
cowonio okoliczr.oiciowego komentono.
,.Pnypomnij,
co
pisatiimy,
czegO iyc.zyhSI"I'Iy CZ)'telmkom, no
som wien" - pO\Iooied:.łolo i po·
biegła kupić opłotek oroz karpio. Jolt. ~wyk/e, z no~~o"yku do
stołówki KW. gdzie zowue byto
1\0jłotwicj. Ale tom w tym ro·
lr.u nie prowodzą dlo towol'l.y·
ny tego towaru. KW rozwiqzo l
się, towonyu Korbo no emery·
tune. Co :oS do slowo pisane·
go i drukowenego na naszych
lamach, :o gdzie mi tom do tok
1nokomitych bodoczy l lllOWców ,.SL" jok ci, ktOrych !O·
trudnic redokejo "24 Godzin",
Ani mi się róownoC, jui oni tom
w,szukoją, pnepiuą,
wydruku·
ją l przypieprzą ko.i:demu
co
tn:ebo.

Powinienem roczcj pisoC o
Swietlonej przyszło$ci, ole to
nlebezpiectne, 51dyi lllÓW zbyt
wiele znaków zopytonio, niejos·
ncicl l pułapek. Nonych promincnekich repre:.entontów nawo sytuacjo, siworzona po 9
grudnia, wymieszało okroprtie l
leoaz trudno pr:tewidzleC, gdzie
ich let:hu nuci. A te nuci to
je~tem pewien. Jedynie senatOI'
Jeny Stępieó, nie Uc:z:ąc brocl
Koczyflskich, rtill! musi się mar·
lwiC o pn.yuloU. Stoi twordo
u boku pn.ewodniclącego will(:
moie lic:yC na owonre.
Podobno mo .:tostąplt w nq·
chie p. łzę Cywirl$kQ, czego mu
noprowdę trudrto .:tozdrokiC. Podobnie jak redaktorowi J. ł.
Brounowi, którego brok zdecy·
dowonio mcie powoinie :o clą
tyć no dolnej koderze. Posel
Broun, mionowlcie, dowal się
fotogrofowoć
komerzll! telewizyjrtej w przer6i:nych lon1telo·
cjoch: o lo w sztabie wyborczym Mazowieckiego, o lo w
.,lnterpelocjo~h" obok ~okiegoś

lclt tę nomenklaturę, co wla- sza.ly się kobiety .:. Koła Cos. dt.ę chce zagarną~...
podyń Wiejskjeh i tą dały wyPukam do Stanisława Kołączności
na dyą~onowanie
wala, który po ueściu lalach
'wietlicą, co z. kolei do blaskJada ur-z.ąd. 1\toie to on chce
lo.tci rozianylo .:twolenników
jeszcze jedną kadencję TUlSltlmborskiego sołtysa
l
dU~ jeWwl&nami. Gdz.l.e tam!
l skarbnika komitetu budowy.
- Z tamtej sitW] s.:.ykują się . Na to Stamborskl odciął się
- objaśnia I'.Oitys ust.ępuJ=łcy.
na
wiejskim :or.ebraniu: .,Ja
- Stamborsid lata od ::h31'.1wam pola ~armo nie dam,
py do chalupy podpisy
dla
~Jebie
z.blera.
PrezydenteJ-a
chce być, czy co? Niech bien.et Nii..'Ch się irą daleJ. Zostawię im Le kokosy. Kadencja uplyn~la mi bogato, na
ncrwnch ...
Trzeba to przyznać Kowalowi, że w najgoruym momencie sołtysostwo objął. zaraz po
J<Jnuo:z.u Stam.borskin1. Akurat
bo§cie ze mnie dodzieja zrojc.l:o':,Vianle wraz ze ;;tambors- bili. Zamknę świetlicę l nie
wpusz.częt Nic wam nie od·
dam, oni się pned wami nie
bl;d~ rozliczał. SwicUica
na
mojej dz.lalce stoi!".
zgodzie wielldej wybudowali
Taldcj mlewatJ jeżewlanie
gma~z.y~ko jak malowanie. Anic ścierpicli i pomiena]y si~
le że robili to nJe!ormalnle,
ludz.iorn jezyki. Istna· wleia
na chlop3ki rozum, tak po- Babel. Sprawa trnliła do są·
tem, kiedy jut plęknlala na
du, a oni równo podrlelill siq
skraju wał, nijak Stamborcki
na dwa zaciekle wojujące &
nle mógł się rozliczyć ~ sposobą obozy. Jak & jednego &ałecznych pleniędty. Nie •wiatruli ludziom wodę w studni,
domo tet btło, gdz.le .de: poto z drugiego wybili przeciwdz.lały doch9dy :. :uo}ław, & lm·
nikom parę okien. J'ak na
prez. kuJturalnye.h. Nie doU
jednej br3lnlc ktoll wymalona tym, do awantU17 wmie- wał %Jowróżbne znaki. to- dru-

wpro\"ldzte polemi.~;owol, ole jej
nic pnegodoł. Nie bylo Brouno co prowda w sztabie Ty.
miflskiego, ole do
Gdańsko
rćwniei 110 kicllsz~k nompono
~ę nie polotygowol ...
Cót my tu je-ucze momyf
t·1tcholo Cholońskiego, po prawicy byłego premiero Mozo>·
'l'licckicgo, p::xiczo5 zowiązrNO·
nfo legoinej opozycji. Też wy.
broi moment: lechll się jeUCLII!
nil! umocnił, o tomci jui: oponujQ. Nicuety, w prolrtyce O·
rnoczo to kilkulelnie Jcżok~·o.
nie. Wałęso nie zechc~:~ chybo
Jekkomy:Sirtill! l przed uosem.
jak nie pn.ymier:tojąc były pr~:~·
mier, CK{doć włodzy. Pewne
szoose mo p os~:~ l Edward Rzepko
weryfikujący bez
rozgłosu tobul'fY

~ecjolnego

pulkownikó.v,
którzy po jego weryfilr.ocjl sku·
pili się wokół Tymifiskiego l
prowie postowlli no
swoim.
Slon twlerdzll, ie sq to dutej
klo~y fachowcy,
więc
istnieje
moillwo5ć, że ich iciągnle
do
Peru. Posel Rzepko
miałby
wówczo:s więcej a:osu d!o S'NfCh
wybof'eów.
Chocioiby jak Kozlmien. Ujo:.dowskl, którego imlen1o furtk·
cjonoriuue KGB (zwlouczo e·
merytowoni) lękojq się jok ognie. Znojąc nieustępllwośt Kozio oroz je-go odwagę l fontozję podcz.os llcytowonio, je·
feli nic w tej, to t pewnokiq
w następnej kadencji,
..,tle
stotych czekistów tom gdzie oni
wysyloll swe ofiory, chybo te

:ie.~~i~~~~ :1!~~~1 p~~~~
wni poseł Rokito, nowet z pomocq ministra KodowskJego nie
rooło jeszcze udzielit
zadawalającej odpowie<(zl posloi'V-1 Ko-

walczykowi w ' $prowle

owych

:!~ !~~;:~f!yc~o~f:.~~stwf"o~~j

tkwiC w ławoch posel$klch niczym niemy wyrz(Jt sumienie.
Nie jestem pewien oy profesorowi - posłowi Wiqckowsklll!-

cJemu osmaloną ncz.a~ podrzucili, ieby się mial na bacz:ności, bo go moie 11potkat coś
zlega.
Dotąd się swan;yli,
dot~d
kłócili, aż Wlesz.cie,
którejś
~tyczniowcj nocy, kiedy dostępu do wsi broniły
zwały
śnle&U, iwieU\ca •~ła
w
ogniu. Zar byl taki, że nie

słynnemu el:ologowl udało
s.ię dop ro".,adzlć, ~wlunczo te
kodeneJO oie trwolo długo, do
urochomlenio cl'.ocluiby jednej
now~j oczyncz.oln/ iciek6w, np.
tej slyonej kontenerowej w Stopni·
cy, ole rtie mo1twmy się tym
zbytnio, wu~slko jeszcze pt:ted
noml i pned Nim, zwlos:zczo
wobec zopowiodoneg4 pnytpie·
uertio. SzczegQinill! będzie ono
konieczne w przypadku pcu.lo
Brodec,lego, o którym od dnio
wyborów, wszelki słuch zaginął.
W przeciwieństwie do seno·
taro Stonisiowo loko, który Jed·
nok od czasu do cz.or.u zobiero
glos l mówi bordzo mqdne,
lednie l pn:donujqco.
Mnie
w koid)·m razie przekonał.
lopię się w tym miejscu
oo
tym, ie te cole moje rozwoionia polbow-iol"le sq wlekłwie
roejoi"IOir\Cgo potwierdzenia, nou·
\owych dowodów l choć odtoblny argumentów.
Noklodom
więc kopclę l p('cłlę uukoC outol")'tetu , tln. jolo.iejS prawdziwej
Cygonkl. No Slel"lkiewiczo (rOg
Stoszlco) jest ich ile duuo lO·
ptog nie. Wvciqgom mamonę, o
Cygonko korty l wrQiy w tym
swoim ipiewnym noneuu:

mu,

sposób bylo przy$Łąplć do .gaszenia, :1 strabcy po prostu
dzl, bo przeciei
pnedmiot
sporu przestał istnlet.
Ale
gdz.le tam! Doplc1o zaczęło się
judzenie, oskart.1nJe, dociekanie: kto podpalił, kogo ukarać, kogo osądzić? We
wsi
·nect. jasna wszyscy wiedzieli
kto winien, ale milicja w taden sposób dojść nie mogla.
Owczesny kom~ndant posl.erunJru w gmlnJe rez.kładal ~
ce: "we Ql nawet dziecko
wic, kto podpaliJ, ale
jak
przyjdzie zeznawać, to Ws:tJ"S-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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- Kochoniefiki,
kochonieńkl,
puezydent ni epewny - premie'
wi$1 no włosku. o porlamentu
jut jakby nie było.
- Co ty godo!.Z, Romonof pytom całkiem zdruzgotany pn.eciet tylko co były wybory,
prezydent jok t obrolko, premi~r dopiero będzie
dcsygno·
>'I'Ony, o porloment do moja onJ
drgnie.
- Mileńki - mówi Cygonko
- llieKu no Vl'losku, Romon _no
wylocill!, ludzie flO ulicy{ Romon/o colkiem koputes.
- Ale ni~:~ Polonio - mówię
durrmle, patrząc 1: iolem no
znikojqc:ą w cz.elułcioch umot
cotkiem jeua:e nową podobitnę Stonico.
Ani chybi czeko 1"101 prz~·
pieuenie. l jok tu $ię dziwit"
te moc truchleje.

kubeł". Do dz.l.ł
nie wiadomo, czy to zwarcie
w Instalacji elektrycznej, czynle wyląctony grzejnik, czy
U:.ż celowe podpalenie
miało
miejsce.
W takich to wlaśnle okolittnościach w wyborach
na
sołtysa pned
sześciu
laty
przepad! Sta.mborskl, a unąd

cy buz.le w

Awykreśl, pani,. te
nic dojechali. I wydawala lilę,
ie to nies:u:z.ęśele ludzi pogo-

,",

głupio ,

objął Stanlslaw Kowal. Nie dziw wiqc, te lekkie·
go fycla nie mial We wsi niebyle o spokój. A,
że
wojna jeiowian
nie
wyg;ll;la, prt.ekonał się w lu·
tym 89 roku, ldedy w kolejnych wyborach ponownie
został sołtysem. Nawet my w
redakcji mieliśmy
wówczas
potężnego pietra, bo oto palacz ::e szkolnej kotlown\ w
Klimontowle, bo w szkole od•
bywało się :.ebranie
(wszak
swoj~
jwiet1ict
jciowianie
spalili l na obcym Wrenie
musleli wy~lerat) ostr::egł nal
- .uwożojl.a na umoch!XI, bo

po Jlim

łatwaświęta

v:
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kę

t•meczka s:e.E'na- choć n1e
tet poddala s:~ operacj!l Otót Heather Locklear
sU; ona na~··.n w C)'>\ilu. cz.yli poza
,.Dyn.a.t.lo~~").
musiała

(t.a.k

chC<łC pu::rpodobać się

udo/O
fZO

20

a-o, do

~t•"•J
rop~:

~~~~'"'
!pie-

pod o

l dnia

!)ginął.

senoiY jed·
obiero

jqdr.r:e,
\ .Mnie
o/.

l~tety, ~tdY preyleeia·
Iem do Denver, e:dtie
panuje pachnąca naftOl t
r ov6barni dynastla Cnrring·
tonów - nJe lastalem miate.r
Blaka. Poprz.edrUeco dnia uęa.lowawuy
Cri.ste-1, poklep:r.wny wnuka po tyłłcu i pogrozlwuy patuchem Alex!s odleclal oo do Stngapuru. Na
spolk&nk: u
1woim synem
Stevenem, cudowni• uratowa·
nym prut 1lt0oinook!et;:o teka. n.a., Ot.o par.:~doks: Steven

N

z~nł

na

swoje•

mu nleliłmowemu, lecz. unę
dowemu lll(ius\o~1 rrommy
Lee kompozytor, muzylt
wy~pujący w grupie
rocka
.. Motley Crue"') zgłos!la się
do pewnego ameryk<ulskiego
chirurga nie mniej zdolnego
od At.jaty l. Singapuru l ~
większył on jej cycuszkl, cuS::G, nieL1ety, nie sprawdLllem..
Owszem. sprawdr.a je, cholera,
ale Tommy. Ponadto pt(-kna
bt:dde
Hea t her, sądząc ie
jesu:r.e plękn!ejs7.8 - obcięła
swoJe długie, .ł!lcz.oe włosY.
Popatn.cie na !GtCJCta!ię, kt6re u dało mu się :r.dobyć podnas pabytu w USA - He.ther
t długimi, pu.nystyml włosa·
mi w !ilmie .,T. J. Hooker" l
Heathcr 1: C'l.Upryn!uł. Prawda,
te plęk"lie5~ta je:rl ona 't d!u-

ne: HeatOOr, oj. nuta kochana Heatber - ubterz .uę w
diU&!e wloayl Doł:tC'tam Się do
Ich okrzyków 1 tak jak on1
n.:r.piwJ: do niej Illit z. Denver
do Nowejgo :Jorku i poślę jeJ
jedneco kwiatka_,
Kw!aty1!... Sto rói gości1o
podczas nieobecnołcł Blaka w
pokojach Jego czarujqceJ to·

fY7.8-;_<;:~~~Y ~s~~lhc,m~~

aby rc.ultocl\a.nn w męiu Criltel byla l-alcie rOl.koch.an.a vr
kwiataeh. W plerww.eJ chwiU
pu,ysJoło do mnie podejr:.enie,

On
.,,_
"'""

.....

wom opr>n_v- poprzecinają ... Aw:tntur:. była pr~.ednia. Jan
Janowski wystawlony do kandydowania prxet obóz Stambvrskiego, prtegral z. Kowalem :z pnc<:lwneJ sitwy. Ko·
nll'C końców sitwa Sbmbo"·
kiego obraxlł~ sl<: l z grotbą:
.,My z wt-oJaMI pracowat nie
bl:dzlcmy'' - opukiła sal<:.

- Pn.yszlł do mnie sąsle
dtł, mówią:
Być
10Hysem.
Chc"-my wy Pć s. inicjaty~A-"1\.
ten wodocllłff uobić, bo pr.tet·
pane jest ltilka lat. A ja do
nich: Mus~ mlef: .ta sobą ludti. No to ~rali l e podpf..&y.
Niech pani
patrey. A!<e my
tamtej sitwy w belu
nie
prt.eslc:ocz.y;n y_ Bo )ak od Ku.·

dla tego Jet.Gwa ucb!ł:. Mote
już ludz.le doszli. do ro~mu..
Nasza Iitwa rąk n!e z.akłcda.
Zabawy w alko!c un;ądumy.
Porządku
piklujemy. Jut Ie
par~: millonów m.1my n.a wodę
do s!ikdy i dla wft.

•~

,.Miidarnokiowl~"-

rnie

,

w

'=
po, w

dti11łacr

::!'
. ·~~~e. :bal~~. ta~:J~t':t~
pJplrroch_v.
dzieci to

j

od-

=•
m ie
•nie

""'bo

by ły

PArtyjny, krat nuka
Do •r.kol,. sit: ll·

se k or,.t ka.

~

•

11 potE'm
wd ych a )ą. Umie m6wić. obiec ywał: ... Ja tac.ąłcm budowę
wodocią g u dl a vnl. to mi jut
tq o nłe popaujc_

cryzJ...

RYSZARD
SMO Ż EWSKI

-

NiE'<:h

się

\\-")"blE'~ają

-

w po·
wybory WSZJ"~klch
dziadków co ledwie dychały
&a.nlOCbodaml z.wietli,
teby
dodaje

Mok)·sowa -

pr~nie

m!eł:

prtewacę.

Ja«

&l"alL to d-z.l.adki na
wracały. T akie
w

pr~

picch~4;
go~podo-

Andrzej Prwlilsld, takie 1p!•

się

J OLANTA MAJECKA

WJi trot:hę jest, ale sl<: boj'!,
bo włedut co to 7.naez.y Stambonkl. To taki 3-tyaodnlowy

lagMnlu:"<:a Cristel macr..a.ła \V
tych
pa.-tuds.twach
s~.'oje
i!ICU'.e palunki1 Pilnuj
11ę
Cria.t.el. bo ten Doaa.ld - 1Jdy
kup! clę jut za !r>nkę - 1. t'uaern moie ci te paluszki p:~wr11.:ręcać. pouclnat. odgryU!
Qdsryf.ć1
Sam bym od-

ker Saru011 L&'l.k.o, ong:ł aktOł"
gdańs.ki.
Andrzej Z.el.li1~kl.
kiedyś nasz
ł~~o'ietny raJdowlec samochodowy, dtlś gadający w "Wolnej Europie", oj,
pomlesz.alo mi się! Oni byli
byH, pill, pUl, lecz nlc w je·
den wiec~.ór. Kaidego wl~zo
ru ktol wpadał do Stut.ków.
Tego z.aj wiectoru naJpierw

ze swojego rejestru ...

wiMł tl' jut
od rmon:a Nle«h
i nni pop racują Młodych we

ltl~o, J\'ony_ Rotwód v .....n.:r.ł
z. winy D.:lnalda
Trumpa z: powodu .,nJeludz-

pą"'.
Pota Staszkiem, ktbry
tam pre.cuje. był jetttu Wla·
dyslaw :\1':nk!ewicz., pracuJą
cy w Dziale AnaHz .• Wolnej
Europy", !!<pilteru]ący Wl.m.te

Iem w nocy kolorowy tygod·
nik niemiecki ,.81\d" tnr 43).
No i z niego ~A-•tiąlem te fotogr.:r.lie 1 te plo.ty o ku\łaach
bela plękn~h bab x .. Dynastil~. l tak się 1alcm wciąg
llil~ w inny liwlat przez. klawe

~~ ~~w~.~':"'~~ ~:;la~j

lu-

czy sobie w!_,.y łlicme, tu l
tam bujnie }eJ roenące, druga
k(Htlbinu}e jak .t.:lm.if'nlć pr~Y
stojnego l prtedet lei baca·
t~o Blacka
na ternpawego
m!llardosz.ulera t Las
Vegas {pa.tr'~ fotoeTafial
Ona i Donald!).
A ja glu;>i sp!le.'Tl się
u
Marysi 1 Stasz.ka Załuskich w
Monach!um t m1 sU; pom:en3lo. Był to fajny. schr g ut w:eczbr t &o!podarz.amł. l motna

te r6te -pochodzą od W!ł&ate~o
tenls*y Marka, jeJ dawnego
mda Odrwc11cm wstri:te ~
ewentualno.łł:.
Mark
syplał
jut bowiem t Falon, a te. wy·
derka
wydrapalaby Crłstel
dwoje OCUl za Jedną r6t~-

-~~~-- 111;- J;r:ez .~J~:y ~~. ~:::~

K o-

~r\~~~ =d~u~:,~

orEeCJ.Oay

powiedz.le-ć-t .,Wolną ~ro

nlebez~ieez.ncj

wieś

PS. Po powrocie do kraJu
prr.eczytałem w .. ~bu
Krakowa" (lł.XH.90), li sąd ł>u·
..-ego Jorku ..or~kl re-z.wi'łr..~nle maiU•lstwa ,ledneco .t na.ibogólUz.ych finansistów an'M."-

o

PtZJ"~tle-!
Mo.:la
prz.yl'llrit mu ona .
śtnierć na dnlc morr.a. w mljlepseym rade mG:; la u. kończyć
lłię dla niego potworną npetotą buz.l, którą to bułką t lnnyn~ wdtil;'kaml uwod:tll mlody<:h Yal\lkesów. Tymet1U1em
sim;apurskl chlł"W"C podtn)'·
ma i w nim !)·cle, tw:~.rz.yctkę
mu ~~pi<:-ka:r.ył, wrestele wyrafnlc dołot)'ł mu wzrO&tu,
steven moie dW rozkochał: w
.obie wsz.yst1dch chłopców arneryir;at\.XIch. a!e nie Jut
pcul(jed:a.lane. cz.y nie pn.err.uci się on teraz. na •.. zakonnice.
Jlmi wlaami? Te-;ot ume~o
Jnk~ ladnie on.i palr:a.yll
w
zdania są amerykańsc:y w!e~i
aleble - n.pltalna sloatra w
ciele Heat her rotkochani w
nieco, on w !<tpitaln:'l sl011trę.,,
niej, bo ładnie otdabla ona
No t N:«o mowa o opera- sobą ekrany telewizyJne
l
c.li, ujawnię 'A'am 1 całeJ rokinO\\'e. Piszą do niej littl'
d 'tlnie Carrint:tonów, łe ek'łprc-tl'sl'.!;l~Ci!, p:-ost-1~. bla;at-

prT.C'C'id

~5

~~de~a~d~s J'~~~ru!
tele. kasyna gry). To od niego
otrz.ymuje plękna Cri:Meł 100
rót tycodnlo\\-"01 Trdzleń w

toWan.JCho. ~ l ten ,.&ild",
te 'tda.lo mi słę. li je$.tem nte
tylko w M<"nachlunt. ale i w
Denvet l

~kNiedys'ky:~c~e~~ ;~;~~~h
z "Dynastii"

mor!'\s:lej

ok o-

Marka! SIQd w;ęc te r6te?! Crislel odmówiła mi wyja!nleil i w o~6le nie chelała ze mną rozrnawlat, Pewtu.e
PnY'()U!iU:uła, te cbcą się ułapa~ .na cumo" do roboty
prz.y nafcie Ca:rri.nctonów, ale
)a malatłem prawdt. Bolesrt:\
prawdę dta rotJcochaneco w
nieJ Blaka. Otóż Unda Euns,
ayll Crbtel. z. .• DynaKU" !lh"-

ru:. A kt.o ma smołę w rę
k.:acb7 K to P\Kt&kl po iwietllcy ro-r.ebf'ał, tall:"•ie .jui nie ma

z czego

odbudowiłt7

N-G e6i. , ~JI!Pl go.pod<trtY,

We dalej

nAJkać lej Q.Qroł.'"l·

klatu r y, albo ni(.~ zn•neco rni

cs.orli pó,ldae 1 domu 1 osób,
to ode mnie musla loby iU: z.
płeć. A tona nie p6}.:1~ &roz.!, łe mnie wyclepnłf', jak r.p.t·

~~lt ~=~mBo~;;.:~~

źe

.iak

trr.eba
~:Je

stę nie uda wygrat_ to •
wieś PGdllłeiH!

dw6ch.

I

&Dłly~w.

~

Ja

~ę~~~1 :OJ~;";.';;""~~

klf ornwora.
Sbmbonk!~co ŻOflłl

na mój
widok ai się iMchnęla: - A
wykrdl pa ni te glupfo wid
~ swojcgoQ rejestru ...•4. St.ambor sok.( macha ręką, trily dala
•połlój t l.tumaC.tJ":

A 1

świetlicę: rnOŻłlll

jeszcze
odbu dować
NaJlep:eJ .brlob)'
dr..ia łnć w Alal".J cu:łci Bo na
tamtą skwę me ma rad.:f. J ftk
ktn' tylłl:o sled~ol i CU'lk.a. t.oe
mu •kapnie :r. g miny,
albo
JKąd,
to ri~ nie doc7.ek3 .
J a cha;: d tJ&I :tł: 9()01ecuUe. coś

-

sp11em. a potem

p~ląda·

Dl.:r. in.uych \l:odr, bl!dduz.
a la korbuje - odc!~:la
Stamborska ...

robił,
się

-Ja tam d~:!al-Jć n.le prte·
dla spoleezer\stwa. Nd!
w J etowie. to tię
pr'lertucllem do Kffmootowa,
za miedsę. T am nałeł;( do "Soltda.rno&ci". Cheleli mnie na
pne"A•odnłctąceto. ale te byJecn w IJ'II'til, to się: nie pc:ha·
stanę

dało się

Ci z. pneciwnego oOOtu podlob-

no

u.pr~onowalt.

s()łt~m. Tr~t

:t<!bym

by ł

rat bym sW-

DYla raey prz.eg! ałem o
jeden JIM. bo mówiiL te .sa.Wuie :te Stambo~skil:n A co
tb 7.8 • sitwowa nie. Sąsl3dam i
jesteśmy l tyle
Ja x niłW!t
za.ta.r~-u. nie trz.ytnam.
Chcę
ieby w w\o.scc był spokój. teby Kończ.yly s'ę te jeŻ<)wsk!e
awantury. bo to wtlyd od lud"&!. Jałt rnnle techct\ na soł
i)"sa. to bf:dę tądal lawnf!'go
glosowania. chcę wiedz.lef: kt o
}e-t u: lnU.Iłtował

tern na t.en stołek. P$ co!
P neciei przez. Ie partie wylecU!Ie-m '1. ·soieełwa, bo pcawdę:
w ocz.v móWiJem Ja tam po

No cót, obestłltf'R wit>3kę,
ludU do rO:I.mOW)" Raklouił:łflł.,
pa t r,.Y ł am, teby w alrić wtnc.wajcę.
ak flie u oala!Jam. Ani kllorrn..alwa, anl
non-.enklatuq-. Ni<k t l!ię: n»
prs.yanaJ.

-·Ódw"h;dum

Jw.

redak~jach nie ~Z<. mote z.
tamłet 'litwy b yli. T• ~
rancl ... ~
,leste7.r. Ja.na
tego, co to prwJ:ral "w 0<1ta.łnk h W)"borach ·z:
K&'A"a!em l dowł.adu k &lę: Janpw~iego
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w oez.r

A wieCIOCem
nl',we~o ••kys".
Jaoow~kJ.

wie4

wyłH'ała

ZolOtal

nłła.

Podobna ob6t

St{lmbor•kk«o
wystQpoił
do
gminy o POdz:.i.a.l ws.l na. dwa
ao1«łwL,...

MAGAZYN

S'l'RO NA l

Nl1MERI IJ3ł

Moja najciekawsza sprawa
Opowiada mec. MAREK KLESYK

Czy pan wie,
że ma ze mną ~ziecko?
ni o.

oam N.

nie

chciał

Jię

Af:~~~ć ;:,~~\~~!'!.~e~~

tona Jako powód ro~padu potycia
małteńsklego
potlala
chorobliwą

z.udrołć

męta.

cierplal Q(.l na urojenln. na tle_zazdrojcl, n."ł
podłot.u
paranoldol.nym, lzw.
...espót Otella. l leezyl de; w
...akład1.ie p-·)ch:atrycmym. Po
wielu dluclch rozprawach •ąd
on:e!li rozwód 1 win, obou:L
.-\dam N. po \onow;! odwołać
tle od l('I!O W)tnku, tłotyłem
wll:( r..:wiZJę dn Sądu Wojew6d:r.JcJ.go. Jt'uue nie uląło
no jej ro1patnyt, kiedy Adam
N zjawił Się u mnie i powie·
ddal: - PJ-nn<;: ~A-')~f)(ać rewi~:Ję, bo ja o;-u: tcnh;, a mo)a nan:~uotl.l jf'st w cil!,i.y.
Slub odbyl s1ę wkrótce l
pal'lslwo N. zamlcukali pod
nowym adr.:~cm. Dwa miesią
ce p6tnirJ do Ich mirnkanla
...apukala młoda, oltnlo 20-lctnla dt.i<'wc:zyna Za nią stała
Jej matka. - Czy p.n wir, t;:
ma ze mną dzircko~ - spj•tala. - Ale ja paniq pierwszy
raz wldzt: i n!c: nie wiem o
tadnytn dzlec:!<u - odpowled:tlal osłupla ł y go,podarz. W la l~!m nzic wszystkirgo
dOWIC SI~ p3rl W sądzi e U•
slynal l u kobietami tamknc:ly się drzwi.
W Jakił czas ;>O.~;nlej Adam
N. otrzymał poV"w do s.1du o
R~c~oyw!tc:c,

llOGDAN

1

PAS ~ EilN!\1{

Jesienne
popołudnie
Zow('IHt•n'll
J.t

notł

t.ubrztntRq

f'lC 0·$;1/lłO'II!f'

Z~<•,tv-1-:alo 1r ~f(;lo:d~

<''< IJrt.Jrło>r~'lir

.'ti u~ r o :u•n~ ern

J.K!Winrn:~
się,

byla

-.ma~

Okazał o

te hbtoria,

cr.;'l01

którą d~ iew·
opn·.~·,('o(l~ala
uie bar-

dro trzyma si-: kupy
Ot.ót
wedJu~ }!>; OJ>Owladan!a
po·

dobno prz~Ptydriełl balowali
razt:m ~ .'\damem N. w mleukanlU je~o ku~yna. Ddewczyna powirdZJala takte, n. Adam N. tawiOlł ją do swt~lch
rodziców
mlesz_lo;ającycb
w·
podmiejskiej w iosce.
Wsi o
takiej nazwie jest na Klclccc:zytnie_ dokladnie sześć. Zarroponowale m wiqc sc:dzlemu,
lo! wetmierny
taksówkę
l
dziewczyna ~:aprowad:d uat do
rodziców Adaffia N. Podejrzewalem bowiem, te nie Wie ona. w któr ej wiosce napraw·
dę mieszkaj!!; rodżlce
Adama
N. NJ I'! -ląd:dłem, t.e-by r ó.Zpo·
tnając sytuacJe rodti nną l domową moje~o klienta r.apoUlB·
!;a si~ ze w~zy.stklml su:~g6lami. Sąd. ni estety, nie za:odtil slę o.a ml11ą prrpozycjc;:,

ale razem z

moim kl!enlcm
sami poszu ojca dziecka.
W jedneJ 1: podkieleckich
w1l malt'tllśmy męf.c-zyznę o
przezwisku Cesarz, kt6ry ju:t
pleć razy miał f.enić .się z rói·
nyrnl dziewczynami, o c::ym
opowiedzleli nam mieszkailcy
wsi. Nie było Jednak moiliwt~ścl wezwania go do sądu.
W międzycz.a!rle badanie krwi
wykluczyło ojcostwo
Adama
N., co Warza tle nJeslycha nie
rzadko.
Koronnym at~umentem w
spnune przeciwko Adamowi
N. i dowodem dziewczyny na
jej :r.najomołć z moim klientem byla kartettka :r. napiaa·
nym odręcznie jeJ:O nazwiskiem i slarym adreum. Adam
N. ze zdc.mienlem rozpoznał
swoje pilmo. Przypomniał lObie, t.c pracując Jako magazyn ier podawal czasami rótnym
ludziom swój adres. Ktoś komu go dal, musiał się nim potlu:tyć. Ddewczyna przyparta
do muru pr~c; matkc: wska-zała ńa n!ea:o jako ojca d:t.lecka,
bo czyi moa:Ja aię puyznać,
post.anowlll~my
kać prawdziwego

kanie

znała?

z

Notowała

LIDIA
ZAWISTOWSKA

Polak oAmerykanach wRosji.

mtmli

,r.ow

.,.

~~.~~g:~':o tr:~~}a r:::~::

-------------------~------

slonu•o:ko

Jt·ł•''llli1Jl0- IC7!1

l

ustalenit ojcostw a l alimenty.
ZJawił s1ę u mn1e ro;trzt:siony. - Nic:c:h mnie pan ratuje
- prosił. - J a na:prawdt: nie
mam :r. tym nic: wspOinea:oNie m1alem powodu, itb3'
mu ·nie wierz y~ Na sali 14d0·
wej lJBwtlcm się sa:n W cusic informacyjnego przesłu·
ct;:mia powódki, chciałem do wiedtieć s1ę od niej
szczegó·
low dotye1ącycll Adama N.,
ktbre ~ąc j-.go kochanką.

bl

~

•.

GRZ EGORZ KOZERA
l:a-.1 "'•• s!Ttłllll dtlt'Onil v
~n· b r •ll,fltl D'lł!;em

1'1

~ l·· m

rolru ttrK .ame:rykań&ltl
~.:.~.nu;ot woj..itowy B-Z9
utywany do bombardowan iA Japonii, mU81al. {)n)' mU6uwo lqdownć na terenie
Zwlqzk:u Radtieckleso. Dosjanie :tWo!nlli lotników . do·
piCSio po tr:t.eeh mtesiQC:~ch.
lataJąCe J .su,ped«tccy n ie od·
d.:.tli WCllle. Parę kit pół.nie)
ll:orutruirtor Tupolew r.bu.dowal k<OPię B · Z9,
Zdarzenie to po"'łuiylo J a ro41awowi
Abramowowi-Ne' wcrlemu za punkt
wy.)ś
cia do nap!Unia powidei pt.
.AKiłflci.". K&i<łik-ę polectl mi
pro[e<-or Józ.et RurawUJ l
t)·lko dlateco !:! lrup:tem
t

W

wodv

lfrllt-:"r,srrofv

11111 d1it· ........q,m : "tl$!•'110 podtl<drko

<;tr~.~~ ~u;;rl

,;,1"•111'1 u'Oofq

W Jt- •t'~' (' J; O;tó>lr~d.ue
S ;" "' ·n 1 • -) . .!f' ""~tr•;q~ci
\~ h

.:<oi , ru·•tt·J oclwul)'l

Gruzinski toast
W}

p!jm~· l-a nu~e

~lu~zn:

dzieci, naszq przyjalU, nu-n

\dek i zn na1ze trumny zrobione z desek

pneczytalem, gd)J. mam tut
dosyć 1fteratury prz.n;oclo-Noo~~e:ruaeyjne-J. a do talr.eJ .Alianci'' <>IQ utUcza~ą.
Poo,..·iekil!. Abramowa warto si• )ednak z.a~ntcresować t:
paru powodów. Po ple:rw:ue.
.,All.an('l" sq p~eklowym
deb!utero
autora.
którego
znalUrny dotycbcu:s jako do.bre-ro

• KJak",

dramntopi&ólł' .:.a (..Kliłr.. Anioł na dworcu".

..Mastro'1,

:;tuh•tnicgo

dębu,

który ju(ro r ano posadz.i m y.

Po dru&le. w
beleftystyce n :e ma
pt'alrtrcmfe- utworów :r. wypol~kJej

jąt.łtiem łui[łUit Odo)ewslcle&0. \Jika;t~,~jąc)•cll porlu.N: obU-

c-.:..e ~inWnu lat 40. ' ,0, l
po trzecie, Abramow n.oplsal
~Aliantów'"
w
Kanadtle z
my"ą
o u.yte1n lku a.r»Qrykań~lnm
ł byla
to ter~•
.,o.a ostro pr:z.etywany strc•
emlgracyiny".

Debiut AbrarrlD\ło'o. - pro.
ulka wyp:KH udanie. DramatyC'U\e losy a.merykn1\skich
lotników W RosJI. ich UWk::·
:tlenie i brutalne t.raktowante,
~abiegi strocy am~ykańsklej
· o uwołnieme pilotów ora~
rotm~ns A.:ncryka nlna t:
Ro5jankq zostały nalotone prU):r.
pls3n3. na
tło
hlstGt)'CUle.
F abula po·Nieki Jest ri.kcyj.
na {akcja rozgrywa się w
1945 r.). główni bohatcrow;e
l1\ wymyśl~ a.le pojaw':iją
się
równie! portael autcn·
tycme Stalin. Moloto·"··
Truman. Tłbbets, Seon~acy)1a
intz-yga wiąte się ~tłówn;e z
..P:-o;lektem Manh.attan". e:r.yU
prt..,-gotowaJ~iaml
USA
do
uwcea!a · pk-rw.;zcJ bomby
atomo~-ei, t pod tym wt.~;le
dem Abramow oka.z.al rzeteJ •
noś~
w czym pomó~tl mu
polski bl.zneotmen z Toronto.
Knysdof Topolo;ki, który ze.
brał
wiqk"!<to<!ć
malerlalów
dotumc:ntdoych..
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,.Alianci• n ie aq U'lworem
antyrad.l.leek.im. lee-l. ant3'.5laiinowskJm. Nie W'.:!-ZYJJCY Ro6jan!e
wyst~J:'IC3'
w
powietkll ~ ill l w yra<:howan i.
W sad)'lityemc metody fu:nk cjon:musz.y NKWD stQOOw ane
wobec
amerykafliSkich
w1ęinlów. tylll:o po:.o.mle WY·
dają s!ę wyolbr.-.yrnione. Gdy
porównam)' je ze ws:pomnie.
n!am1 wlętnlów .t:r:ltnow&kicłi
lagrów. 1.c okat.e się, !e aut.or
nie puesadt.U w opisywanlu
okrucieństwa. Mot.n.a by
się
jedynie z.:rstanowić, czy meczywUcie RO"-janle pasu~li ·
by cię lak daleko w •tosunltu do Ameryltan6w. Ale cllodzllo pt:r.~K;et o )edna :r. naJw:ębz~h ta}ffnnic U wojny
t-""intowej
Bta~c dobrą ks:~ą Sftlsacyj:n.q t pn.ygodową. ,.Altan·
ci"' mogq t!c.-:r.yt n.a pawodl:e·
n:e u pol6k!ch ezyteJnilt{)w.
COI"klł'\o·e tylko.
jak powicU
Abramowa ł(r!:~ała pr:r.yję'ta
pn.Pt c:Q·tetn;khw amcr,..1tail·
•)drh_ O tym ~a razle cicho.
l arosbw
Abum -- N-f'.ł'·
ly, .. 411and". lllaly,.lolr
lł9łl,
' '""'-l Blalewleła. L m , -

-.n.ooo ..t.

.!

!"'
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PRZESTRAJANIE, nCiprawo te·
SlUBNE suknie, WJPOiynollewi1orów. Kielce 457·2-'.
nio. Kielce, Armii C1erwonej ;~
79939·9
SPRZEOAM "Yolkswageno sanNAPRAWA: telewiłCWJ' ko!oro·
tono", stan ideolnr.
Kielce
we, uorno·biołe. Pnestrojonie.
4117-65.
79938-g
, Kielce ł1·1 6 -47.
791196·g
W!DEOFILMO'ł/A NIE.
kiel·
O~iednio~
ce 66·43-77.·
79721-g
l<cuem 1 wideo. Biuro TurysłynSPRZEDAM dJiolk' procowni•
ne ,.WICTOR", KrokOw,
tel.
uq 1 altanką, .,fialo 126p"
33;·219, 331·262. Kieke,
teł.
(19114). Kielce 31-99-97.
315·261, 44ii·U, po 111. Ostro19933-g
wiec 538-29.
78509-g
WiDEOFILMOWANIE. Kielce,
MONTA:t ialuzji uybko, lo·
31· 01 -116.
79942-g
nio. Kielce 31·45-56.
71951-g
DOMEK w dobrym stonie 1
BP ,.1-!ERA" pornogo samotdliolką do 2000 m k. Kielc ku·
nym. Kielce 530·22, po 15.
.
79245-g
pię. teł . .U2·29.
19937·g
SPRZEOAM
c:iqgnik T·25, Dąb·
PRZESTRAJANIE telewilorów,
rowo Górno 36, gm. Bodtentyn.
gwororn:jo. Kielce 489-U,
19936-g
.
78736-g
SPRZ'EDAM tanio ,.st~
nojto·
WIDEOFILMOWANIE
sprownr techniunie,
ciągnik
niej, Kielce 27·2 19.
711J90-g
C-330, ston ldeolnr. Dąbrowo
MONTM iolulji s1ybko i 10·
Górna 37 gm, Bodnntyn.
lidnie 1 g~>~ororn:ją po cenoch
79935-g
•konkurencyjnych. Skoriysko-Kom.
ALARMOWE systemr CANDA
ul. Zielno 3117, lei. 513-0111.
- mieukonio, domy, inne O·
791114-g
biekty. Kielce 540·33.
79961-g
ZAKŁAD Fotografii
Borwni!j,
WYNAJMĘ
lub
1pnedom
Kielce - Urouysko, ul. Topo·
mienkonie M·•· Kielce, teL
rawskiego 63, tel. 31·54·73. Po·
20-071, godr. 18-20.
79946-g
lecomy wn ech~tronne
usługi.
SpecjolnoJt 10kladu
rdjęc:io ·
- SPRZEDAM T-25, C-330, lei•
studyjne: ilubne, komunijne, re·
no-Podkonane 40, pou.
Bo·
klomowe.
79292-g
dtentyn.
79945·g
SPRZEDAM tolewitor, wideo.
CHEMIA - korepelycJe . Kiel•
Kielce 456-56. •
79U7-g
ce 207·.79·
79963-g
- laAPEZOWANIE
falowon il!
blochy. Kielce, lll. Wonrwno 8
(Cedlyrta - Moz ur).
7971l ·g
PRZESTRAJANit
pol-sccom.
Ante nr
s.olelitorne.
Kie lce,
ll-13-00.
79811-g
BIURO Motrymoniolnl! .,Eiibie ·
to" Joprono. Ostrowiec. Skr.
poc:1Ł 13.
7112-o .
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dy

leich

""~ J.1
li-
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lj-

ny

n-

•~

<•
ń-

"·

Now<oo

Roku J99J
IL'SZtlstk i rn
kLie ntom.. ~lic.:. u AL Pro- '
\'Weotitm? ·
tiX!n!e, olf)ł;-37 K idce.
799-13-g

l

Jesjonal ne

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

SPRZEOAM ,.syrenę" w co•
lub l'la CZl!ki (1979). Kielce, ul. 1 Moja 121126.
79176-g
SPRZEOAM cb:ioUę budowlo·
ną pn' rol•wie
w Bolminie.
Botrnin 120.
nl49·g
--:-RoTEX"noprowo
mou,n
sąiąc,c:h
26-030 Suchedniów,
P .. ri,Jontóllt' ł (Jadąc 1e Skar·
;,uo d:r~:~cit 1 E-7 w pierwną
• u licę w lewo).
79928·g
WESElA, rnbowr, 1e spół-;;;:
JyCln' ,.Perło" Kielce, 200·85.
79917·g
SPiil:EDAM~ik- Wiasnej
produkcji. Krajno 11 28.
7992.:C·g
SPRZEDAM suche
- bole so;,:;o:
....1!!32-g
- · kełce 549·09.
- Sf"iZEóAM --;;WOJ9ę" - di;:
s.t. Kłeke, 31-33-63.
79913·g
lołci

~-'"3Tetni;gQ

-:;o:

banio". Ki eke 31-11 -61, po 16.

---~~
799 1 6 -g

KUBKI, locki, wideh:e jednoIOJOwe kupię. Kielce 233-21.
79923· g

3."

o ~;»ow. ok. 100 m kw.
ł
NA SALON SPRZEDA.ZY SPRZĘTU
RADIOWO-TELEWIZYJNEGO.
..
Zgłoszenia tel. 527-20 w godz. 10-18.
80003-g ~

E

t

IDT,ACffi

P OSZUKUJ E LOKALU w Kielcach

m. Radon.tia
z dnia 10 grudnia 1990 r.

l

niejącej

komory K-XVII

,.ŁUCZNIK"

B

w RADOMIU

poszukzis~iP~Yda~YREI\TORAwisko
~s.

l

~

CHINS K!\

Kl.ELCE, ul. Manilestu LipC0\\"1:!10 SSd
reJestracJa tel efoniezna Sl- !2-!8
- najlepsze d'ekly: eboroby nł'uroto,.iezn t, tiki, n t rwl ~,
bóle &"ł0\'1')1'-migrMy, bile kręcoslup:~ , nnw ubó le ~
bóle kon:eniowe
- :alcr&"IC, ashna oslrnr:clowa
- eboroby ak6 ry - łward:Una , hu~yca, a lergie,
- leezenie o ł y łołd - moacole nO('ne
- bc'lplodnołl: czynnościowa.
7992-i-;:

ekonomiczno-finansowych

~
§

Wymagania:

wykształceni e wyższe ekonomiczne (akademia ekonomiczną,
uniwersytet)- dobra zn a j omość j~zyków obcych w tym ·wymagana znajomość przyna jmniej jednego języ k a zachod niego (prebardzo dobra znajoferowany angielski i ni emiecki) mość zagadnień ekonomicznych, finansowo-księgow:., ch d oś wiadcz e n ie i u mie jętność w kierowaniu d u żym i zespoł a mi

./~:~~:n!~!~~-.za~ierające

kwestionariusz osobO\'Vy z przebiegiem pracy 2awodowej oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata należy skJadać do zastępcy dyrektora ds . administracyjno-pracowniczych w budynku usług technicznych,
11 piętro pokój 309, teł. 291-41, wewn. 850 lub bezpośredn i 272·35.

3007-k
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~ · NAJLEPSZE INTERESY
ZROBISZ Z "PRELBUDEM"

§
§D

~

-~t~l!!g

§
§

Szanowni

Państ w o!

~:O'ti:glp:t:~~k":J~RSlu~~WLANYCH .,PRELBUD"
W KIELCACH, ul. WROBLEWSKIEGO 4

~ ~F~~~~~~ot:E'i-S:S~C:)K"!:t~~'t~~TOWYCH
-

Poda j( do publicz:nej wiadom ości , te prezydent m. Radomia w dn. 7.XII.t990 r. wsze241
postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej
l pozwolenia na budowę magistrali cieplowniezej od lstniej~cej komory K- VIII zlokal h:o wany po p6łnocnej sirostronie ul. Katowicklej pn.y
zb iegu z ul. Szklaną do ist-

płyty

str opowe konałowe 7.modernizowane typ SM, SS, PSP, PSS
stropowo-balkonowe
pły t y korytkowe
nadproża typ L
elementy sieci cieplnych (koryta i płyty),
prefabrykaty systemu SBO,
płyty drog9we

~

8

§D

~

§

§J3
§

płyty

.t. DOSTAWY WYROBOW BETONOWYCH
-

ru:ry betonowe ze st opką 0 200 - 0 1400,
płytki chodnikowe, h'ylinka, krawężniki drogowe, bloczki betonowe

A WYROBOW :ZELBETOWYCH i BETONOWYCH nietypowych doku-

zlo-

kalizowanej po p6łnoc nej stronie ul. O.trowleckleJ w o&lelu Pr~d oc.l n ek
Osoby zai nt eresowa n e mogą
zapoznać si ~ z :r.arnien:enia mi
inwe5t ycyjuyml oraz zgłosić
ewentual ne
z.astrzctenia
l
wnloslci w Urz~dz! e Miejsldm
w Wydziale Architektury i
Geodezji {pokój 188&.) w Radomiu, ul# Zeromsldego 53 w
te rminie 14 d ni od daty u kazunia się nin iej ~zcgo ogloozenia.
3128- k

Lek. med. Ano;J. fł .II,QY ń!lr.:a
OABL'IfE."l' LECZENIA AKUPUNKTUR-t\ -

ZAKLADY METALOWE

Obwieszczenie §

prezy denta

STRONA t

H
~

].:j
t!

D

mentacji zama\\iają.::ego
A PRODUKCJI i 1\IONTA:ZU stolorki okiennej i drzwiowej typowej
i wg dokumenta.::ji zamawiającego
A WYKONANIA i 1\-IONTA:ZU elementów wystroju wnętrz jak boazerii,
osłon grzejników, desek odbojowych, ścianek działowych , mebli wbudowywanych Up. wg dokumenlocji własnej lub zamawiającego
.t. DOSTAW MEBLI z montaiem

~
~

~~ . ~::::~:.~::::::::::u:::::~::::::::· ,,._ID
8

8.
o

~

przy UL. WRÓBLEWSKIEGO W GODZ. 8-16

INFORMACJI UDZIELA i ZLECENIA PRZYJMUJE
dział produkcji tel. 426-69, 412-41, wewn. 260, 280, 238, 283.
Gwara ntujemy krótkie terminy, wy soką jakość robót. Ceny konkurencyjne- warunki p1at· ności do uzgodnienia, moiliwość ud zielania bonifikat.

580-k

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY

mroooooooooo~~

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA O

"

KJELECKIE ZAKLADY FARB i LAKlEROW
.,PoLlFARB"
26-\20 BLlZYN, ul Staszica 16
OGł... ASZAJĄ

na

sprz~aż

nii:ej wym. pojazdów i
cena

urządzeó:

wywoławcza

9.000.000 z1

cena wywoławcza 8.000.000 zl
3) przyczepa rolnlct.a D-45 - szt. 2
cena wywoł awcza 2.000.000 zł
4) przyczepa sa mowyładowcza W-5 ·
cena v.·yv•oławcza 2.000.000 zł
5) wózek akum, widłowy WW-1204,
cena wywoławcza 1.500.000 z ł
6) wózek akum. widłowy W\V-1207,
cena \Vy woławcza 2.000.000 zł
Przetarg odbędzie się 14 dnia od ukat.ania siE: og ło
szenia o godz. 10 w budynku administracyjnym.
Biorący udz iał w przetargu v.inni wpłacić wadium w
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do godz. 9 w
dniu przetargu w kasie zakładu. Szczegółowych informacji udziela dział transportu t.el. Bliżyn 196.
Og lędzin można dokonywać w dni robocze w godz.
· 9--14. Zak1ad nie odpowiada za wady fizyczne. brakli
w ich wyposażeniu oraz zastrzega sobie ,Prawo częŚC iQ
wego uniewatnienia przetargu bez podariia przyczyn.
Ewentualny drugi przetarg odbędz.ie się w tym samym dniu, w godzinę po ukoli.czeniu 1 przetargu,
3129-k
ZAKŁADY

TWORZYW SZTUCZNYCH
0

na

28-340
OGł..ASZA

PlONKAEJ. ~t·~akładowa

7

PRZETARG NIEOGRANICZONY

sprzedaż :

1) maszyn i urządzeń do produkcji sztucznej skóry
(szlifierka drobna, linia formowania włókniny.
rozcinarka wł., urządzenia do drukowania i wytłaczania skóry, Ć\lo~iekarka boków, mieśzalniki,
zbiorniki do zestawów kolorystycznych, oziębia
cz~ i oddzielacze cieczy itp.)
2) ma.!:zyn i urządzeń ogólnego zastosowania
(spręiarkli amoniakalne, mlynek do rozdrabniania tworzyw sztucznych, wózek spalinowy, wy_.::marka rolkowa, tokarka TUB-25, przegl:tdarki do wagonów, silniki elektryczne N-30 kW
do 100 kW itp).
Pełn e wykazy maszyn i urządzeń wraz. z cenami wyv.olawczymi znajd ują si~ w Zakładzie Remontów TM
- t€-t 122-221 oraz urz. do produkcji skóry teł. 122-146
Prztolarg od~dz.ie się 8 stycznia 1991 r. o godz. 11
w o.ś1·odku szkolenia - byłe kasyno:
Urz.qd2.Uioia maina oglądać w dniach od 3 do 7 stycznia l9Sll r Warunkiem przysL1pienia do przetargu jest
v. placenie w kasie zakładu wadium w v.-ysokości 10
proc. c('ny wywoławcze j.
Zast.r"l.q~amy sobie prawo do unieważn ienia przetargu
bł•ot podailia przyczyny.
·
lnftml1UJI.'my również. te posiadamy do up ły nni enia
1.-. ~.:.vsk a toczne oraz szeroką gamę wyrobów hutniczych,
J:><> C(•nal'h nitszych od cen detalicznych .
3 130- k

~

KIELECKA SPOŁDZIELN!A
HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SCh ..
w KIELCACH, u:J. M. Buczka 31
by łe WZGS ,.SCh"
OGŁASZA l~RZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż bazy m!l:gazynowej byłego Oddziału KSHP
.,SCh" w Staracho\1/icach przy ul. 17 Stycznia 4. (z moż
liwością adaptowania na bazę produkcyjną), posiadają
cą na terenie o pow. 20.395 m kw. 21 obiektów i budowli. Cena wywoławcza terenu i obiektów. wynosi
1 miliard 200 mitrionów złotych.
,
Wadium w wysokości lO proc. należy wpłacić na konto KSHP .,SCh" Kielce, ul. M. Buczka 31 najpóżniej w
dni~ przetargu lub w postaci potwierdzonego cz ku
rozrachunkowego przekazać na nasze konto nr 29519242716 - 13 1 w Banku Państwo\vym PKO l Odd:z.iał
Kielce, a czek złotyć w Siedzibie przetargu.
Informa<'je dodatkowe można -uzyskać :
w KSHP "SCh" Kielce, ul. M. Bue:z.ka 31, tel.
540-50, teleks 0613301 lub Handlowo-Produkcy jnej Spó~dzielni Pracy w Starachov.icach, ul.
Ostrowiecka 5, tel. 60-59 lub 23-90 tlx 612432.
Przetarg odbędzie się 15 stycznia 1991 r. o godz. 11
w siedzibie Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni P racy
w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 5.
W przypadku niedoJścia do skutku I przetargu, n
przelarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetarRU
bez podar:~a przyczyn.
3139-k
CHEMICZNA SPóŁDZlELNlA PRACY
.,CHEMJPLASTYKA"
w KIELCACH. ul. Peryferyjna 8

~

I' OLSJ<.O-SZ \tiWZI<A SPOt.KA .,VILARD"
KAU0;\1. Pod lc~ie l\tlecz.ko\u kie 35

.

~

"l.Kłrud m od z.M r a:t
~ - SZW \CZIU- \\ Vlklndric "c;tacjcmar uym
~
k"n'•·kl'ja ltokka
~

~

- SZWACZKI -

l\

u kł11d~ie stl'lł'jonarnym

do

~ '"\p1tłka :t.<~P<'"nia kumfortowe warunki
~

~
~

~

11rd10 atrakc~-jne

P•·nadto

spółka

Ym rmtokarcm.

:-;7c-.t~gólowyCh lnrormacji udziela dział kadr

~w t;nd1.mach 7.30

..

zawodu

pracy orii"Z .
płłłce \\ wys. do 2.000.800 zł.
dowozi pracQwników luksuso-

15., tC'I. 239-!l!).

3 136- k
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PRZE1'ARG NIEOGRANICZONY

~rzedaż:

1)

s:.:y<·it' n;ka\\ ic Nboczych l:.jczonych U! skórą

~ ~'~~~;~t' możlim>śC po~.:yuczcnia

OGŁASZA

na

RADOMSKA WY

.,TEL

~zisz.ów, woj. kieleckie
PRZETARG NIEOGRANICZONY

rolniczy C-360 - 20 mln z.ł
2) samochód ,,tarpan" skrzyn'iowy - 10 mln ·zł
3) ładowacz zawieszany ,.troll" - 7,2 min zł
4) kosiarka rotacyjna ZTR-!65 - 3 mln zł
5) ładowa cz chwytakowy ,.cyklop" - 9,5 mln - :U
6) wóz asenizacyjny HTS - 9 mln zł
7) pług 5-skibowy - 1, 7 mln zł
8) pług 4-skibowy- 1,5 mln z.ł
9) rozsiewacz nawozów RCW-5 3,1 mln zł
10) sie\1.-'nik zbożowy SZU-3,6 - 4,1 mln zł
11) obsypnik do 'Ziemniaków - 1 mln zł
12) wóz asenizacyjny HTS - 5,5 mln zł
13) agregat Uprawowy- 1,5 mln zł.
t przetarg odb4:dzie się 10 stycznia 1990 r. o godz 10
w siedzibie PGR Sędziszów.
Jetełi przetarg nie dojdzie do skutku, o godz. 12
od~dzie s ię n przetarg.
Bliż.szc inCormacje o przetargu (wystawianym spru;die) można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa POR
Sędziszów .ul. 15 Stycznia 5, tel. 18 i 59 lub 6 10-32
Jędrzejów. Spr-u;t można ogiądać- na irzy d n i przed
przetargiem:
Osoby p rzystępujące do przetargu winny wpłacić
do kasy przedsięb iOTslwa wadium w wysokości 10 p(oc.
cen y yzywolawCZf'j najpót.niej do godz. 9.30 w dniu
przetargu.
Zastrzegamy sobie prawo uriieważnienia przetargu
bez podania przyczyn. Sprzęt będzie sprzedany wg stanu w dniu prz.etargu. Przedsif:biorstwo nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
3120--k

~~~~~~~~~~~~,~~'~'~"'~~~~~~~~~~~~~,~~'~
~

GOSPODARSTWO ROLNE
SĘDZISZOWIE

~rzedaż :
1) c~t~g n ik

1) samochód .,żuk A-06" furgon,

OGLASZAJĄ

w

PRZETARG NIEOGRANICZON.Y

2) ci:tgnik rolnic2!y C-401 1,

w

PAŃSTWOWE

-

,,żuka"

skrzyniowego, typ A 09-M, nr rej. KJG
869Z, rok prod. 1973, cena wyw. 5.250 mln zł
2) ,.tuka" skrzyniowego typ A-13, nr rej. KIH 234~
rok p rod. 1977. cena wyw. 8. 750 mln zł
3) ,.żuka" skrzyniowego typ A-11 , nr rej. KIH 8510,
rok prod. 1984, ·cena wyw. 8. 750 mln zł.
Przetarg odbędzie się 8 stycznia 1991 r . o godz. 10
na te renie sp61dz.iclni. Przyst~pujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokośc i 1O proc. ceny wywoławczcl najpó?nit>j na godzin~ pr-zed przetargiem w
Kielcach przy ul. Peryferyjnej 8.
Pojazdy można oglqdać na terenie spółdzielni. Ew~ n
tualny II przelarg odb~dzie się w tym samym dl.l'.iu.
ChSP .. ChcmipJastyka" w Kielcach za.!ltrzega sobie
prawo uniewaini{:nia pt'4etargu bez podania przycz.ynJ'.
-.
3115-k
-
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w

RADOMt

na spn.edaz następUJąC\'
l) samochód c1~zaro·

pod.wozia 82507,
88 proc., (po "
4.200.000 zł - l si.
2) :'C::h~ ~~~~~oky;
70 proc., cena wy
3) samochód l'll f:żarov..
podwozia 395709,
cia tiO proc., cena
l szt.
Przetarg odbędzie się w
szenia w prasie o godz. I
ul. Struga 60. Poy;yisze ·
dni przed przetargiem w
Za wady ukryte i bra
si odpowiedzialności i sp,
takim stanie technicznym
przetargu.
Przyst~pujący do prze
w wysokości 10 proc. et'
kładu, najpóZniej w prz.e<i
codziennie w godz. 11
W przypadku niedojści
przetarg odhf:dzie się o g
Zastrzega ~ i ę prawo
podania prz.yczyn.

0

f~~o~9 Ś~

IOi'

Wc:z.a
skrzynio
prod. l

~woła w~

!Iee częscJ

dai będz
' jakim
gll winie!
wywoła~
ie ń przef

).
Cło
1..

skutJC
11 tes

OGLASZAJ .' \ PRZET
na sprzedaż samochodu ,
957R, rok prod. 1980, ce
Pr~larg odbędzie sif,l

ogłoszenia w biurowcu z
godz. 10. W przypadku
targu, II przetarg od~d·
godz. 10.30.
Wadium w v. y~koSci
należy ·wplacić w kasie
dzieó przetargu.
Pojazd można oglądać t
ZCW "Nowiny"'. Za wady
Sprzedaż w stanie te<>
Zastrzega się praY:o u
podania przyczyny.

na

sprzedaż:

ciągnik rolniczy "u
nr 010195, nr si.lnl
70 proc., cena wyv.
2) sam. doslawczy m
1970, nr 62520, nr
iycia 75 proc., cen
3) sam. ci~żarO\\'Y ,.st
37696, nr silnika 13
· cena wywoławcza
4.) sam. cięża rowy ..
96930, nr ~i lni ka
proc., cena ~ła
5) autobus ,.jelcz R
15355511, nr !!i.)pik
proc., cena "'"Y1f"Oł
Wadium w wysokości
proc. (
uczestnicy przetargu win wpłacić
najpóźniej w przeddzień
rzetar~1
Przetarg od~zie się stycznia
w świetlicy MDK Stąpork . ul. 22
du). Pojazdy można oalą ć w dni
1991 r. na terenie zakład · Rod:t~ a
it:'waini(':
Zastrzeqa się prawo
podania przyczyn.
Przedsil:;blorstwo nie bi e odpow
ki oraz \~vady ukryte \ . u:cie
przctarglL

l)

STRONA 1D

- KJELECKA SPÓŁDZJELNlA
HANDLOWO-PROD UKCYJNA .,SCh"
w KIELCACH, ul. M. Buczka 31 (b. WZGS .,SCh")
OGłASZA

PRZETARG NlF.OGRANICZONY

sprzedaż bazy produkcyjno-magazynowej Zakładu
M ~haniczn~go KSHP "SCh" w Ostrowcu Sw., ul.
Obrońców Stalingradu 79 posiadającą na lereme o pow.

na

2594. m kw 10 budynków i budowli.

furgon ,.star A-29'' nr podod. 1982, stopiefl zużycia
t."·cza 10.500.000 zl- l szt.
skrzyniowy ,.żuk A-11", nr
prod. 198~, stopieil zllży
) woławcza 9.800.000 zJ -

w

dniu po ukazaniu si~ ogloiodz. l a Wrenie RWT w Radomiu
~isze
ki można- oglądać na pięć
z.. 9-14.
~ce części zakład nie ponoodaż będzie s:ę odbywać w
• jakim majdują się w dniu
~e się

~

winien

wp)acić

wywoławczej

wadium

w kasie za-

pr.red ień przetargu (kasa czynna
t" 11 3).
aedojści "do skutku l przetargu, JI
się o g z.. 11 tego samego dnia.
rawo
h,~ waźnic:nia przetargu bez
. 3126-k
N

!E~fEN

WO-Wl\PIENNICZE

w SIT OWCE-NOWINACH

3-052

KÓWKA

'RZET

G .N lEOGRANICZONY

hodu, '
180, ce
ie się

125p combi", nr rej. KIG
·ywolawcza 6. 900.000 zł.
H dniu od ukazania si~
.,No"'iny" w Sitkówce o
dojści a do skutku I przesię tego samego dnia o

[wcu Z
rdku

[_odh<ld

~~~
?ądać t

a wady
~ie

tec
awo

proc.

~Y

PIONKJ,

złotych.

Informacje dodatkowe można uzyskać w KSHP
"SCh" Kie_Jce, ul. M. Buczka 31, teJ. 540-50, tlx 0613301
lub w Zakładzie Mechanicznym KSHP "SCh" w Ostrowcu Sw., ul. Obrońców Stalingradu 79, tel. 510-82
. Przetarg ~zie się 10 stycznia 1991 r. o godz. 11
w siedzibie Zakładu Mechanicznego KSlłP ,.SCh" w
Ostrowcu Sw., ul Obroóców Stalingradu 79.
W prz'ypadko niedojścia do skutku I pn.etargu, n
przetarg od~e si«: w tym samym dniu o godz. lt.
Zastrzegamy sobie prawo uniewai.nienia przetargu
bez podania przyczyn.
3138-k
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hołe~die riOSiano popf)i:l, ogórł.Ow ( p0fllidor6w firMJ

ROYAL SWIS

bogcrty wybOt POSion bojowych (grl.lftłOWJCh l u•lamiowrchJ,
• Rodki ocłwonr
{m.in. DEOS, SYUIT, FASTAC.
AFALON, AZOTOP, CHWASTOX, FUSIUADE)1
plondeki tonow. lto'liel Ofo.l foli• ~&pn•dowonq no ..try,
op'Jłliwo.cr.e fifmJ PtlMET (nojtońue w -1. kiełe<.ilfl),
Zapł"auomr do nouego Ulepu pny ul IUC"Jta SI (.głębi piDcvJ. Dło klientów t motorrzOWGnych otworty poding,
79691.-g
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dero.atoloclnne łwłałoW)'eb łh'm,
u twardu.ne i-. Iaiiem lamp p baloc~aowd
wyll:ooywual~ 1 naprawę ul.updo ił'6 prołrl.YftftJ'Ch.
ZAPR.ASZA.'\11": IUELCE, 'lll. kromskicco H
m pi(łro, lel su.u.
5-g
wy~łnien.ia
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.,STĄPORKOW"

SI'ÓŁDZIELNJA KóŁEK ROLNICZYCH
w CHMIELNIKU, ul 22 Lipca bl. 16

RKOWIE

DĘBOWA

teł .

1.24-414

LlKWJDATOR
RSW ,.Prasa-Książ.ka-Ruch" PUPiK
K l ELCE, ul Buczka 11
działając na podstawił! ort. 6 ust. l w zwi<1z~u z ar~:

~
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wy ..
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~oła
lei ft
• ~ik
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!ddzleń
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się
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~· godz. 8-13.
if'wnini<'nia przct:trJ:U bez

na
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OGL.t\SZA PRZETARG NlEOGRANICZONY

osObowego ,.rial combi". nr rej. KRH
060B, rok prod. 1986, cena WlW. 21.000.000 d
5) samochodu osobowe~o .,fiat 125p''~ nr. re]. Kil
828C, rok prod. 19i9, cena wyw. 8.000.000 zł.
Przetarg od~dzie si~ 10 stycznia 1991 r. o godz. lO
na posesji RSW pny ul. Chf;C;ńskiej 20126.
W przypadku ni('dojścia do, !>kutku ! prz('tarR;U. H
przetarg odbędzie Si~ w tym ~amym dniu o JZ:Odz. 12
i tym samym mit:d~cu.
.
.
..
Biorący udział w przetargu obow1~z.am są wpł~c1c
wadium w wysokośd 10 proc. ~ny wywoławczel w
kasie naszego przt::ds:i•:biorstwa Kielce. ul. Buczka 11 w
terminie najpóinicj w dniu przctarf:tu do ~odz. 8.30.
Pojat.dy sprzedaje się w takim stan~e technicznym.
w jakim będą się majdawały w dniu przetar~u. 7.a
ukryte wady teehniczne nie ponosi się odpowicdzJalności. Zastrzega się prawo do unicważci~nia pr'l'.etareu
w części łub całolici bez podania nrzvc-7""·
.,, '1fl .l.{

od pow icd:tialności za brarz'!cie przl.!znnczonym do
3089-k

V411lłEL

l) ciągnik C-360 - szl ł
2) ciągnik C-385
3) kosiarka rotacyjna - szt. 4
ł) kopaczka elewatorowa - S'.l.l 2
nt. 2
5) kultywator 6) talc.r zówkn
snopowl:\załka

8) przyczepa 0-47 -:- szl ł
9) koparka KM-602A
10) samochód .,żuk A-11"
11) motor MZ-250
12) m otorower ,.romct".
Wyżej wym. maszyny majdują się w bazie ZUM
Zrecze Małe. Przetarg odbędzie s.i«: 9 stycznia 1991 r.
o godz. 10 w baz.ie w Zreczu.
W razie niedojścia do skutku I przetargu U przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. I 2.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wao'-:l.lm
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej sprzętu w kasie SKR n'Sjp67.niej w dniu przetargu do 2odz. 9.
Spółdzielnia

e

HURTOWNIA

sprzedał następującego sprz~tu:

7)

zastr:wga sobie prawo

9

~o~~n{~jt;;·&dzzi::~~ ~ y~~~~fc;~ ~.~~~~~~~~~

-Ruch'' (Oz. U. nr 21, poz. 125) i art. 4 ustawy z dnia
20 stycznia 1990 r. o zmianach w organiutcji i d'l.iałal
ności spółdzielczej (Dz. U. nr 6, po:t.' 3~ z póżniei
szymi zmianami) oraz uchwa1y Rady M1mstnlw z dma
29 października 1990 r. w spraWie zagospodarowania
majątku Robotniczej ~półd'Lielni WydawrJiczej ,.Prasa-Książka-Ruch" w hkw1dacji:

OGLASZA l PRZETARG NIEOGRANICZONY
C-355", rok prod. 1975,
4.8.0367/R, stopień zufycia
awcza·l2.000.000 z.ł
l .,żuk A-05", rok prod.
'lnika 520101, stopień zuwoławcza 11.000.000 zł
A-28", rok prod. 1974, nr
4, stopiefl zużycia 75 proc.,
00.000 zł
a:(', rok prod. 1981, nr
54189, stopień zużycia 50
cza 60.000.000 d.
', rok prod. 1986, nr AO
563070. stopień 2:utycia 60
cza 56.000.000 zł.
proc. ceny wywoławczej
\\.-płacić w kasil! :r..akladu
rzetargu.
stycznia 199 1 r. o Rodz. 9
IS

36

ł) ~~\odu

ee

wywoławczej

u l.

na spnedai nast«:pujacych pojazdów:
l} samochodu cit:iarowego .,star 29A .., nr rej. KIH
821H, rok prod. 1983, cena wyw. 7.000.000 zł
2) samochodu ch~żarowego ,.star 29A", nr rej. KIH
824H, rok prod. 1983, cena w)·w. 7.000.0000 z:ł
3) samochodu dostawczego ,.nysa towos", nr reJ.
Kffi 4.16G, rok prod. 1980, cena wyw. 19.000.000

AGROCENTitUM

e

•adu naJpó.lniej w przed-

dni przE:d prutargiem w
kryte nic odpowiadamy.
cznym z dnia przetargu.
twamienia przetargu bez
3101-k

SPO:ŁYWCZYCII

""J'Woławcza

terenu i obiektów v.>ynosi 590 mln
Wadium w w·ysokości l O proc. należy wpłacić
na konto KSHP "SCh'', Kielce, ul. M. Buczka 31, najpóinlej w dniu przetargu lub w postaci potwierdzonego cz.eku rozrachunkowego przekazać na konto nr
29519-Z42716- l31 w Banku Panstwo\\ym PKO I Oddział Kielce, a czek złożyć w s1edzib1e przetargu.
Cena

HURTOWNIA
A.RTYKUWW

uniewa:inieąia

KIELCE. POMORSKA 16. tel. 457-95
ZAPRASZA W GODZ. R--20
W sprzedaiy duiy wy bór:
- ubrania z dilnsu - ubrania dzi ecięce; - a::••
lanterla - zabawki ...... kwl &ty sztuune - obu·
wie damskie, dziecięce - swe try ; blu zki; gar'lonki
Zapn.Ualll)' '1'6wnld. do oauyeh sk.l cpOw w

-

Kl ~h:aeh:

aL Wo.hb Poltlflqo 4
al. "pod~nka t'ł'
UL Slowacklf'IO 11

pl Wolaośd - stoisko U T
-os. Barwlnelll;, u l . \\'aplcanlk<ł .. a HJ

·~·-

st,por.ów, ul. Gwar111l Ludtł\\ ~J
- Piń ttłw, ul. We.ola t.
We w n.yatlll; lcb •lllepaeb w d"łtJ •l)r7td.li!' marny:
~
ubfor)' bardzo ~lcp.nckił' dl.l pań i p~niw, arlylud7
cospadarstwa domowqo, po§tJrl l wiei~ lnn,.rb
at~eyjoyrb artykułów.

Za11rauamy do nlil h11riOI111l ,.TAJłtiEL" w RADO~IIU
ul KWIATKOWSKIEGO 446, lei. 50S-U.

f~7~~;~ ~; b?~~~i~~~~~~ia~oŚc:dy ukrytj:[;~

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

do nowo otwartego sklepu
:ze spnWaią uęKi samochodowych
i artykuł ów prze mysłowych
w RADOMIU, ul. WERNERA
W godL ł--17.

!

4) półautomatycm~ zamykarkę bulelek
5) agregat chłodniczy
6) pom pę z silnikiem
7) silniki z motoreduktore!D8) boj ler e lektryczny
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: orga nizuje

do 30 kwielria lł91 roku
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Pojauly motna ogląda~
w zajeulni przedsięblor
stwa.
Zastrzega się prawo aniewainienia
przetarga
bez podania przyczyn.
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BUDYNEK ok. 150 m
WYNAJĘCIA

Kielce,
Oferty BO nr 79878.
79878-g
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przetargu.
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Kielc, gm. Zagnańsk., tel. 11- 15-76.
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tym samym dniu.
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"?kktta1cenie wyt.sze ekonomliczne lub tcch- g~
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-;c!:!:~j~ta;,t.~~::t~raz warU nki pracy i pla- ~· :J
cy do uzgodnienia w biurze spółdzielni w Barczy B J

OGŁASZA PRZETARG
na N~?zG!~Nl~:t~~~w
.,jelcz PR llOU", rok prod..
1982-83, cena wywoławcza 25.000.000 zł.
Przetarg odbf:dzie się
14 stycmia 1991 r . o g~>
dt inie 10 w św'i.etlicy

8
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Warunki
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Wadium w wysokości 10
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§

Ewentualny
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kowsklej od skrzy1owartia z

RADA NADZORCZA

~
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1

ul.
Mlyilską
•~k ol neso na wy10koścl
KłosoweJ oraz. w ulicach

SPOŁDZI ELNI

O

:! styczni a do 15
1991 r. w goch. 12-15.
:_.
T ELE FON 485- 41 , 4&3-50.
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Pro~ktowany IUOCiąl

obejmuje odcinek w ul. Starokra-
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15
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UWAGA MATURZYSCI
Tow ar~ysh\O Wiedzy Pows:r.echnej

Podaję do pu blicznej wiadomoki, te prezydent miasta
Radomia w dnlu te Jrudnia
1990 r. w•~ l postępowanie
w sprawie: W)"dania d ~ji lokalluacyJnd n11 bl.Uiowę całO~~cu w dzielnicy Jdow~ Wo- ~

2) lej spustowy
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Obwieszczenie
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E
G~llNN: ::~~:Jt't;:: ,,SCh"'
t ·5pneda:
t
l) wydlutarkę d o chleba 0,80 kg

SP0t.OZIEL:<IA PRACY
w RADOl\UU

USŁUG OGKODNICZYCłl

P.&:lED814BJOKSrWO U :CII N ICZNO-JIA.NDLOWE
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ZAPRA.SZA.
d• SALONU AlłOIO - WIDEO-Tl' 8 .\T
w KIU.CACH Prt7 ul. KJII6tlllcco IZ

OferuJem7:
- ICAMERY WlOEO
- TELEWIZORY PAL SEC AM 14- 18
- MAGNETOWIDY
- ODTWARZACZE WIDEO
- RADIOMAGNETOFONY
-ZESTAWY .,WIEZA"
- OSPRZĘT DO KAM ER W tDEO (re!leklory, statywy
generakiry aaplsbw ..J
- KABLE POLĄCZEN JO W E WI DEO-TV
- K.A.SETY WIDEO
- KASETY lllAGNETOFONOWI!:
- KASETY Z PROGRAMAMl n a ,.at arl" l •.commodore~
- ZESTAWY DO ODBIO RU T ELEW IZJI S AT ELIT.
Katdy spru::t ~akuplonJ "' naud Urmle obk lY ,e•t
1!-MJESIĘCZNĄ GWARANCJI\
DO SPRZEDAZY PO BARDZO ATR AKCYJNYCH CE.
NACH K.EWELACYJNE ZAMRAZARI{I MELCOLD" l
..Ct\.RAVELL" produkcji duńsk!c: J t. Zć · ltl!CI GWA
RANCJĄ.

:6~~?;~~~W~T~MI~~~~':~~~CHU~~~l~TOSCl

400 TVTULOW ATRA KC YJ NYC H KASET WI DEO
ZN"AJDZI ES Z TYLKO W NASZEJ WVP02.VCZALN I
Dla llalyc:h lcllent6w korzystne wnrunkl wypotycr.cfl
Tylko k ase ty llcene)onow:ane.

-. .~~p~r~n·~m~m~y~w~•~~·~'~'~- "~·~w~w~~~''~'."~~
-"~·~2~·~·~
~ ·~,~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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luońco"MO

róinyoeh b'egoooch.

popncszlodzoć.

Ot.

chociaiby ta 1 góry, floie pracuje, ki i coły dzień holosy sly.
chot. A lo odł;urz.ocz_ o ło tu-

MARIA
~~;,~ok ~bnh:.

ie kto' wrencle pn.y.
n:odl, Jok dobn.e, to lttoJ ~
wysłucha. Bo ono jut .nie moie,
jui dluiej IM wytnyma. Modli
się Jedynie do Boga o łmlwć
Htoiclw q, o skrócen.lo Jol mę4d

J:

~~
=~· j;' :!"!"~~~
łolić, 5koro łodnemu 1 nich

tyci• się nke tok ulo.lyłoi Więc
]ok się tylko pytom, za oo, zo
jokie gneehy, to1r1 mi los Bóg
zgotowoł.

na jak tyłlco do S. przyjedZ~.
no w9~ocje, 110 ptef'wne, to do
babci pn:yled. l nie z pultymi
rę\lomo, 1owne jok•ś kwiotet,
jol;qi a~odę pn)'ftiH•e. To.
meok tu bhko mo ukołę, lo
ko ra zy w tygodniu pnybiegnie.
t tyłlto co fq dDwi, ie lo wnuki,
to rvblq chyba berintereSQ'Młie,
bo n~ w tCJ'n'liOI'I ,we chcq,
zreu:tq wied:r.Q, ie nie -m.olaby
lm eo dać ...
onO w oqóle lub i d.l...eci l
młod.:.ei. Inni mówiq, :ie dzislej.
$i nosłolotlkowie IQ tt.i, egois.

•it.

panie d zieci, o ki co drugi dzień
kol6ety robi, bo tłuczltiem wołi.~
A lbodzboltu,coklsiępc;Kę
mi«<i~cy

temu wp110wodl:ili. Po-

noć boozerię, a:y
zo~lodojq l wien::q,

ooi tołiego
l wiere.q no

ok(qglo. On to na..,. tu był,
pnepros.zol, ie przez poro drll
bęchio gloSno, ole jat mu po.
W:ed.z.lolo, t o ,.;ę floie l90(1zo,
io poi\ltwo z opewmło }ej spo.
kój, ki tyll.o ~ romioooml. l, oczywiicie, "....rcił, A OJlO
i toir mu tego n/e dotuje. l to«
nie popuScl. Pos1ło już rcu :r:
miotłą, to~ tytko $mlof 1 do
m~a

odprowodl.ił.

Nie, nie mo Oo kogo iU. K.o.
letdi z plOty jui zopomn'oly,
choć Jak miolo siły, to rMejed.
nej slu~o poWIOCą. W lokłodzie
tet jq doc:enl!;rl:, nowet od1no.
aenia d<xotoło, iyW! te koiody to
b'fło. ..

Ale n<~jgon;l:o lo jui te btedo.
Nte mo noc, joedynie to lórlto, 00
IOClej pryclę pnypon»no. Stół
i kn:eslo poi:yc.l.Q'Ie. Rodio maleńkie no boterie, ole chyba
popsute, bo tyflto uumy l tnos.
W slychoć. Teiew::r:Olo: tei nie
mo. Ona nowct oszczędza: no
ob!odoch. Siosb-o z PCK gotuJ•
Jej dwo, C'l:OI:Iomi trzy reny w ty·
godl'llu. l ło jedrnie zupy, bo
toniej wychocbi. No kolację
kTomilo chlebo z mof90ł'ynq wy.
storczy. MU$\ W)IS'torayć. bo masło pn:ec.iei
kupi. lo, c.o to5loje, poc;hłoniojq 1 ~ . Tok.
włcUnle leti, bo lo tyłłr:o ołłcjol
nle się mówi, ie l<! betpłotne.
A toki łeton:, tcAo pielęgnio r.
ko:, co przychoodzl, tei mll'!il IWO·
jadO&IOĆ ...

Ono mo je-szae jedno tmar··
twienie. 2eby tok Jej dl.leci stę
a.o.sem o jei ~~ nie dowiodlłoly ... OM S(lolnfl niowiełe mo)Q. OL J~nrync, nojmłod:no, je -

AN NA
co palWOlo zapomnieć o
_.Din'f'Ch łroKoch l zmOtt-Me.
Jui pnygotujit korwę.
Nie, nie potneboje po.
mocy, do sobie rodę, w końcu
przez te kililonokle lot no kół
kuch 1\iel~eoo mt.Giolo S.:~
fiOVCiyt. PtM'Oie, te Ple 'IIYSZ~I
k~. ołe pn:ecieł Mot nie
nloc:h.

cimtłco.

:~~~ l:it!b~:ę ~~:

Ot, chodo!by ponl KO:Si-o. sqsiodto z pierwszego piqii"O, Ro.
bilo •oble ::r.oluA;>y, ki :rrob:ło l
je;. Zo .., sioslz"o z PCK, zoml.o~ot
•tot w kolejce, łiqdzie .obie z
nami no c.hvritę, pcrozmow\o.
Zowone to jOlkoi odmiono, od
dęi:kie} pt"cu;y, o dlłeWI;łyno jest
rolo sympootycz..no ...
hełltq Anno: no nudę '*gdy
nie nonekO. Codd~·e hoł
zoj~y. wpodnle
no plot~!.
T<fto .stonzo pani, jak oną, lldM
w\oddcć, oo tłę: w f-Mecie dz.ie·
je. A Ja': jut zos!ojo somo, to
rno }o61cz• Mlewhoł l rodio.
PCWOie, ie .., ~. be:r:wońoi·
dowy $pf'Iqt, nie loden tom kckw, c:zy sureo, ole joit clo nieJ.
to wy5(orc;r.y. Sq tei kl5fqill.i.
c;t,ot dluao cz)toć nie mołe, bo
lo jut nie to oczy oo kiedył. No
l :r.O$łojq jeuae robótki. Plęk".
e hafty, ko110n~l dz,lorgone ny.
dt:ruem. r.&, nJ. no spn.edoi.
Ot. dlo s.eble, dlo lll(ljomych.
Przelewać się jej nie pne-łewo,
wiadomo rento, ole po oo Jej

storej, l'*lei wielicie ~qdze.
Byleby no tycie l a.ynu wy•lon::r.)'ło . CzoM!m kl nCM'et je-51
zło nc Adomo - syna, ie uLrod.
kitłm utlłuje wclsnąt J~fi

boM-

not. Molo. to dlo nie-j zrobił l

toki w;ełl,
...",.lull'lfeć,

mU6zq $1C wyuoleć,
o potem wy10slofq
no pon.qdnych ludri. '

Crr eze.go jeJ

dwutełnich bliinit~kó.oł. Sq

t<*i:o
rośonne, ole somo boi Silę ::r.
nimi :r:ostoC. Niechby ti~ coś
nolo ... Ne zo ki bofdto 51~ Clio·
uy, kiedy pani Elo pnychodz4
z urwl$omi .w odwledz-ifly... l mo·
ie je<siCliO kg() jej brcMuje, ie
nie mate pójłł: no polo, no fq.
kl, u,;qić lub poloiyć lię no
pochnqeej WCWI'ie. A serc• lei&.
ko, gdy pomydl o SW)'ffl dow.
nym ~u :r: ogródl<iem. Ała
pn.C!eief w:l;lys;lr.cgo nie moino
CIO.

Dłotego

0110

nic norzeł:G

go o

rychłą

-Nie t.n.a,z pan Sił: 1
~;los 2..:.1bieras:r:. To .)4.."1 1 pudel miniatura, nie bez r:)dowodtt. Tuolcj pójdt1C nu:
od hodowcy.
-

l'r::ecJo:i. /lll hml

Wlł

rotrue:tlł'?

-

Chceu ]>Rn Wicdti..'(',
czy kupll:7
- P..:wnit', :e kupił, prezetu b11łb11 lilio. d:terka

- Ch11b0 er~ Oł01tld boli!
Tlflł' piC"tl.f~dzil' :o płO a.;z
papierów? A jo.lc lo JCSt
bvdle, co mi li"i ro::r~ie
ł zoczl'!il1 :Teł iftk dorcnt11
ezlowiek? Co z takim potem 1D domu robił:'

iyc:MJ Me

w

łoll o-zem, ie na pn:ytlod
lie moie pomóc poni E$1, :r: lej
lOtnej klotł;i, w pnyp~nowoniu

nieć.

Przyjaciel
za stówę

lc~e rętt.

tyrc-ml, Iopsud. To nieprowdo, ki

J :ee~ k::Ow ~j =:

7

- Z ciokawokl lo ostem
dOwek. Na kupno · • nte •
rystł!. lyd~;,cy l J}()So:('"dl
w

BEATA SZCZEI'i\NEK

m•

NA

s«:.

robi n~ol, by ptenioche ,_~.
cze brelał Przecie! te meble, to
wyltlodrino, telewiuw l rodlo od niego. N e sq nowe, ol• lod.
ne, gUIS'Iowne l nie tniUUGn41 .
Trudno, oby wdo.iec ....,-chowv.
jqcy dwoje dOf"oe:tojqcych d~ie.
ci, miał no r~iliOńO- wydo•l.
Je-j ~torc..zy to trosko, to ser.
ce, lt!óre uuje no: kotdym kro.
ku. 5ofT.e Adomo, 'Nnucdi Ko.
roliny i wnvloo Toml.o. ICCHOII-

Dwie drogi

~ó-:,~~jlę :U;=-j~'1C:,.,s~c;:j~:
Jedno walczyło o nłoepodlegloit
joko lqan..:.Oko: druga - jako
si;Jilitariusdo. C.erplef'ie, ból,
ron y - ole takie pletw5ło mllołć l nod~ejo no lcpue jutro.
W 194~.C6 tef rMe b.,ło łollwo,
ole jui ino<:.loj. Uczyły .tę, po.
zoillodoły rodzłny, no iwiot Pf.t'f·
uly dlieci. Morio miolo kh tro.
Je, Anno tylko jed~. Chowały
S"NNje po<iechy l procowoly, bo
z męiow~el ponsjl nowot do
15 rlie storczolo. Z !Oku na rok
poprowioły jednak swój
Ilon·
dord, popn:eprowodzoły slę do
wlqhzych mle.nltoń, w których
'l i\Oio do slę miejsce 1 nO pro!.
kę, l no telowizOf. DVed rosły,
"l
CIOSem p170f'lio5/y ~q ,.n.o
IWOje". Oble kobie-ty pn:d.,ty
S"WOich męiów, (Jie tq stl'o1ę
jakie nybko zopełnlly v..'lułd. l
gdy wydawało się, te pn:ed ni.
mi jut tyłka spokojno •tonKt.
wydarzyły się te dwie ttogedie.
Morii spohl s!q dom, 'M"O'l. ::r.
'11/'Szystkim, oo w ni1n m!olo. Sa.
"'SL ocalola tytko d\otego, te
alturot ""PoJec:holo do rtf!2, by
posie<hieć pay c.horym d.aeo:;tu.
Aortt1 pn:e!yło jencze gof'Sly
sZ:dl: lekorze st\Y<Mdzi'IJ gU'l no
kn;gosluple, wprowdz.ie- nóezloś.
'-Wy, wprowdz!o toki, kt(Ky .W.
powinien lię rozrosloc!, ole wr·
rok był Jodeon: do końco 51W0ich
cłn! jui n:gdy nie ston:o no nogoch. Jut ZO'III'$'lO będJie poN·
uoć ~ę w wóltu no k6łkoch .
t w tym m>ejf.eu los:y kobiet,

1':',

o6Ntr'lej. Oto tom (! 1e 1-...q bozostało l tq liaycznq, i lq

'Jeioq

~i"fR()HA

dyno co to w $. wttolo, trojie
wlo'"ego dtobiozgu cłlowo, o
t ięć no poohtwowej po$odz;e, ki
jolt niby mogq pomóc? 0W~Uet"n,
czOHm zoj~q. o!e 1ero1 bJet
po ~tuełci• 800 d koe:duj(!. ~o
rlon lO chyba no be~ne
pejd1ie, bo b)'ł w tych slof'ych
~od toch l lo 110 stoncJY!Qku, ki
toro1 mówi, ie wuyMWch, Jolo:
leci, W'f'Wolojq, Ałe do S. nie
wróci, bo gd1ie by tu m.euloł
l co fObii. Apn.iesri:o somo ci-:...0.
łe dzieci chowa, bo jej mq!, k)
jui będzie d-NO \oto, jt* do ICo.
nody wyjec:hol l podobno woicit
nJe mote. Nie, nie rozwochq
coS tom wspomlnolo, ie ch·,bo
tęi pojedzie ...
Jak jo mom HYI o ~ ~MJ,jeJ

M

J n.ia

im.orć.

I'Q!.POl)fOSol Bo.

Oroo chee
j;yi l wyfWOC r tegQ iyclo co
nojlc.,ue.

_SPOTKANIE,
KTÓREGO NIE
BYŁO
$c.ieili tycio tyt;h dwóch kobiet nigdy •lę me prLeoięly,
.cho<: pn:eciei pnez w.ele, w.e/e
lot biegły tolc bkko sieOie •. A
może teo-oz, choć pozomlc trr..e.
~ojq w•róinych lo:ieJunfoch, l<!
bordto błfs-ko slebio1 l.ołuję, fe
MoriQ nie poznało Anny, ie An.
no nie rniolo jej o'cotji pnok<Otot . - j re<epty no tycie, A
moie, to nie 0<1e pooMflny się
•poti::oe. Mofo to órvgoe i tr:zc.
cio pokolenie ...

PI3Cl'1: "'n za rytykol U mnie taniej m;,: u
facbowGl,
a
1owar -4
plcrwszoru:dnym golunku
On jest taki skulony, l)o
pn.emoczony. Słowo
r.onoru, Le lo
minhHur.l
St6s1y ::r. miotu. W domu
mam jencze dwćo:h, bo tnnc jut J>O"Ziy do lud;o.i. Waroly taki, ::r. pl~•mką. !lir-rsc
mu się k*i, jak I"'Jtr:.-.t>-

ba. Bir:n paJI.
wy

-

~ tiF.)' ll"til-

opchnę.

Za

(łu.;;o!

N1e mo•n
prukoNmio, :e 10 ,c~l to,
ot-omtcl':od...-i.
-Na tlrl'zcnt ()Udde;;;
najlepny, Z nlm n~c ma
tadueeo kłopotu w uomu.
Zona nic tnud s;.; ba1 , d'l.•C·
d będą mlaly r ... doch(. A
Ue tyle, co mucha. Byle
co wtrąbi 1 Zotdow6lony,

-

Pokaż J!O

fiO

Nc1

J)o.'W·

uo miniatura?
2-cbym J<i~ tak sł..(<l
nie t"UtUJ'ł. Jo'lk c. kil wCif>..
k:wn. Pr.occa•l mne lu
111.8ją, nJeraz 1 fo ...ami ,·ton.
Pt:hn.; gc w dwieście, l>o
akurat plermw2e patn<'bnc. No, dnjc:'::r. ran In·
~>'!.~ Pat.naj p::tn tylko, jak:~. to bestia jlrzyJcmna. ulnY jak tXIIrzt'ba, 0&0•1.
tit'riC, kolor .. J akbym mia l
na n~o ltwio!.y,l.n7..n"llll01l;~.
bym nie ~pukil. A tak \o
u sldwl:~ póJd.:.:c. N'a pk.
dajesz pan Maniu ·;~:k.; .ta
pll$ka pod cholnk,.? N1e,
no to n('go kupcowi ato~-.: uwrac.a•u.? Ja go l tak
~rrz.cdam. Pi(;C :;c:t('k t pi~
ld:ic do ludz.i. Nc. nie, Per<'łk87 Pójdz.lcu o;r, ~lu.t
bę~ Pó;dtiesz, pOjd;dc~<zl
-

;..,i

Pr«"i<'nł '"''•lt'c:zny "cisiu.!

R.

BL.'iJU~POW I

n;L

tdel«lllch ha.r:arae.h nlclleeodonowany bodowc.a .-z
MAREK TUSZSJO.
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Kto obrabował
KiłONICliCA ~:Ch\[~
sklep z zabawkami? aktualności \!!!~~~
P

Nie
n u1

ro nlf, bordto prouę: ieieli nocłoi w imię s l u s 'l n ej
l pro tr p mam., wr c;iuoC brudn e sprawki Woi·

nrch Osobi stołci - CIJ,;m't lo pnynojmniej inteligl!!ntnie.
pełłom
w wódnono-spirytusową ofeł'•• lrtilro d1iwnie
m:Jłe danekoC się publicmego finolu. Nie pcham się,

si•

gdyi brok mi n osu no niuchanie po sejmoWJ'Ch koiJion:och,
uqdow.,ch gobinetoch i groniunrch stanicach. Zwloszuo ie
ni~t mam wOdnonego węchu, bo nie pij., co nowioHrn
m6wiąc - sprowio, ii dla wielu Poloków i drił jutem podaJ·
no np.
A •uoroj brlo tok : gdpm pn:ed kilkunastoma lotr 'louql dr·
reittoro woC w Tomowie toprosił mnie, wicie, ro1umicie, ÓW·
c10snr puewodnic::qcr YłltN: ,.Wpgdnij<.ie, porounowiomr se,
wicie, roium icio, t w o r 'l., s 1 u dprelr.tone". No l ledwie wr·
tr1.eniliimr sobie ,.d d.,; dobry", o t w p r z J s 1 k o Wond.zio
wC.t.lf'o pon.,C kowq pa turecku, on podrepłoi po połsku do
s1ofłi po . butelkę i kielinlli. Tn:ebo było widliK jego gębę,
gJ, od1nowilem p icia - najpierw brlo w ni"' 'ldumienie, po.
l.tm n,nmok, Wrosr~ie duir l.lr.. Bo toki, co nie pije 1 'll'lodtq
ITI \1~ b't(
któł,
albo m!l Kogół ID Sobq.
Silaro 1.oi jeslrifll't pn:f Yloinpch Osobisloicioch dnia dtisieF
- to pokoi• wom, jolr. 'l pn:.,J.W"tUOjenio 'IOStrochono
boi słę wtorgnq( w IGs iekl stowiane dlo ochronr tychie
UsobrsloJci p n:.r jenne bardriej rol,lrochone ~uiby prolu·
rohnskie l p:łliqjne. Oto ,.Go1eto Krokowsko.. (nr 287) po·
dJio w:odomo.łC, łe .,w mikołoja .. ą noC' włomono
do
,.sorleou Jo bowkorskiega pr1r ulicy Wybickiego". Policjo ujęło
sprowcow tego wiomanio - ,.ke~ronego jui Andn:c}o K. orot
31·'-lnlego Andrzeja W.•. lnstrnkt, intuicjo, uy moie coś in·
n;)QCI:, korola mi obejn:eC miejKe re~bunku . l ~nolodem tGm
pe ..ien drobłol.iJ pn:egopionp pn:u policajów. Drobiotg, ktO·
ry podn:ocił moje podej n eni G, ie to nie Andn:ej k. orcu 3l·let·
ni Andnej W. wiomoll ~. do sklepu t JGbO'II'~Gmi w mikołaja·
wq n:~c , len On, wetoraj wstystkim Pafokom mil.,, o d1.ii
ł~t mi/p, 1111 i dtii Woi no Osob\$IOŚ(. Zresrtą, jui zestawienie
O~'llict•lDłcl, wtqiqcr(h sili 1 owym robunkiem, moie wskorr·
.,,;,~ ic:eikl ku Niem u wi odące: 1obowki i
mikołojowe
n o c ł Ten t ai drobio1.g rnole rionr prtf ogoloconym z m·
b>J·~ek skle pie rdoje się potwierdroć moje podejneniG, li ro·
btł~oo_m był On. Kto bowiem tomtej nocy mógł rgubit pny
s!tł!t <Ue roba,.kCJW1m pompon od uuotej C.Jopkil No kto11
s'~
pł"O.>o.

s.i•

l . ~.,doi.• mi •się,. i e .~o~no brlo t• niby jego niecnot• od·
worme uJowniC: UJO Wnte 1 wrlqC Go w obron •. On pn:eciei
trabil lo, co musiał uobiC: w imi• słuunej sprowr sięgnął po
U'tn nio~uun.,, ba broklo mu forsp dlo słusmej $fMOWJ. Nie
w~ogo Gq bowiem iadno ustowo s.jmowo, nie spt.uy
M:'l .Zocńód 1 '?Om q c q, nłe wpisono SIO w rejestr podopiecrn.,ch
młft<slro Kuron10. Boi N-et downG nomenklaturo ongił Mu
P'n.,dono nie rostoto oRcjolnie rmotono pn:łl..l Sejm ewy Pre·
tydentG. Nadal c~l.i 1 nim bnydkie norwonieo od fl:uskK:h
wtiłte: DJ i odek MróL
Wurstkie; drieci polskie od · lot p~ciu do stu powinnr JMol·
sitowoC stt.ojk g•norołnr l kn:rknąt do Belwederu: pn.,wrOcK
uJt.lWq !wtętomu Mikołojowi Jłl9o pi.kne ionię i rogworonlo·
wo( Mu beJpłatne o t ..on:ie wsr,stkich sklepO. t Jobawkoml
w mikoJojową noc!
l łJie na d1ii -

rtłiC

br moino -

kcnno'll'ołowej polityki...

RYSZARD SMOŻEWSK!

Krzyżówka

ze sponsorem

Nagrodę- 20 żetonów (warto.id 100 tys. zł) -

ufundowal Salon Gier
"STAR PLAY" Estrady Swiętoknysk:iej pny ul. SienJUewicra 34 w Kieł·

cach.
POZI0.'\10: l) pienii"SSl'.a lub
odkro}o.\11 kroo*a z:

tmałn ia

wy nad }e:t.i.oum Onyc, na
wacbód CMI Baroewa, S) kr6-

ebteba.. 7) arent, ł)
pac)'llkl\. tl litochana
Petronii.Mza, 10) kawa raz..
p!MXUlłrta.
11) watna ruda
t.ekn.a. 14) r na owiec o dłu
~l. JQ!>Iej l 1*\1~~ -.:e-lnle.
17) odmiana węd:1 lłrunatfle.
co. l!l stary sub~t t. J..,aikl". Ul Usta t. wynikami. !O)
wodorost morttkl. 1ł} -"'raifli-

lowa nelr.:
kancu•k:h, 4)
k<Mllrabiianda. !5) wymowa ,.A"
jak .0" .." ~ tO!'JY)IIttm.
8) u tw6r J. KochauowsikietG.
11) ta5iemiec.. t!) mie)N:owośt nad Warlit t. Bajwl~k:
uym
w P<.rlsee skupiskiem
Sl(arych ~w •. 13) !mi'! odtwórczyni glóWilel rOił w hlm~ •• Lecą tur:~w!e''. 15) ku-

PIONOWO: l) Połak ll'lez:ej
daty. !~ or4todeok wy,poc.:ey-Jiko-

klłłka., Ił)

bochna
kf'1łC i

lnloi.( autora ,.Ogro-

du fraat.ek",

http://sbc.wbp.kielce.pl
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n~nowa

Ro1wi1tN~n~ b naklejonym
na kiU'C~ poc'łlłmo.-ej łt!JIPG
nem) prosimy nllolhylał: w
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