Lato saperów
KRZYSZTOF KROGULEC

Od zakończenia U wojny światowili do dziś saperzy zlokalizowali na
terenie Polski i unieszkodliwili ponad 90 milionów niewybuchów. Było
wśród nich 16 milionów min oraz 74 miliony pocisków, bomb i innej
amuoiqi. Pod128S ich usuwania poległo 462 saperów (657 rannych).
W kontakcie z niewybuchami zginęło 3997 osób cywiloych, w tym aż 3186
dzieci (rannych odpowiednio 8491 i 6701).

D

ane te - dotycbczu nie

publikowane oficjalnie nam szerostwo Wojsk lntynieryjnycb Mtnił
terstwa Obrony
Narodowej.
Wię:kszolć wojU.owych, w tym
IUwet saperzy, którym prudsta·
wilcm uzyskane dane, była u.skoaona ~ tych liczb. Nadal saudost~pniło

pe;rzy~zziemiśmiercio

oo6ne tel.aslwo: 400 -600 tysi~
rótnego ~u amunicji rocznie, W p6ł wieku po wojnie od jej

rekwizytÓw nadal &mą ludzie.
Za.rn po wojnie grupy "rozmi-

nowania",jakje nazywano, przystępując do sprawdzania terenu
ustawiaływokół lablice z napisem
Niewypały!". l tak jut

które nie
cię:cia się:

wypaliły na skutek za.
broni lub usterki amu-

nicji. Zosiawały wi~ na ~
wisku O&Qlowym i z reguły były w
jakiś SIK>'6b ubezpieczane. Natomiast niewybuchy - o nich ten
tekst - to pociski, bomby, 1td.,
które mimo stwonertia im Wl·
runków do wybuchu, t r6tnycb
prz:yczyn nic eksplodowały. Le~
gdzieś w ziemi, rdzcwic:j4, c:zc~
na saperów lub... kolejne orwy.
Skąd at tyle niewybuchów?
Wertując historyczne opracowania wojenne często spotykamy po.
ję:cie .przygotowanie artyleryj-

skie". Poprzedzało ono katdy powatnyatak,trwałoS·ISmlnutal-

bo tet l • 2aodz.iny. Taka była
wtedylAktyka ·nie liczyłysię cele.
ale ilolć pocisków spa~cycb
na kilometr kwadratowy pola walki. tołniene Armii Czerwonej z
rozmachem .,.srtali równo", ile
mieli pod ~q. Taka kanonada
osłabiała wolę walki nieprzyjaciela. Wśród niewybuchów ~
więc:ejjest właśnie pocisków artyleryjsk.icb i motdrienowych.
Gdy ruszyła 12 stycznia 1945 r.
ofensywa w ramach wspomniane&0 przyaotowania artyleryjskiego,
z przyczółka sandomierskiego
hurap.nowy ogień prowadziło
ponad 16 tysięcy dział i moździe
rzy. Do tego doszły armie pancerne, lotnicze...

"Uwaaal
zostało,

te wszyscy mówi• na
niewypały.

niewybuchy

Tymcz.asem n iewypały lo pociski,

(dokończenie

na str. 6)
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yło to pół wtcku temu. Nad
Ś'Nl~totrzysq trai~ wsta·
wał

t}'Si4(: czterystajedenu-

Zeaar

tydzień okupad i.
wojny wybijał aocWOf' M.ichnioWL
Poniedziałek, 121ipca 190 rołu.
rozlewaJ brzask nad~ we

śnie WJi4 na sk~u puszczy. Rodził

Michniów 1943

si~nowyd%.ień,tt.6rynad Mitb.Di6w
przyniólł

koniec twiata.. Nqutn

w południc, A pn.etaczy si~ apota.
lip&&. tt.6rapałtownle prurwie po.
nad dwiekic istnień ludz.Łicb. wsi
jut nie ~c. St.t po niej l.DKZ)'Ć
~e zrównane t z.iem.i., dymi4(%
J1010f2Ciisko.
Noq z niedzieli na poniedziałek
Wleli otoc:z.yty silne oddziały hitlerowskiej policji. Uj~ Michniów w
podwójny picricieó, wto rozsta·
wionych posterunków. Aby ucicc.zk~ mieszkańców wsi uczynit momotliW\, borozbz.pacyfik.at;ji musi
b)'Ć wykonany sumiennie. Ludzie
wyru!2Ąi4C)' wcześnie rano do pracy
bądt ti.erującysi~ku stacji koleJOWej
zostanązaskoczeol

pn.ezNiemoów.

B~ JIQI1lani pod las, zos~ zmu~
ueni, by patć Iw~ do ziemi.
Wkrótce hitlerowcy wkrOCZJJ po-mi~ ubudowania wsi. PocleJ~
dzieło udlwania śmien:i. Bę;~ to
czynić, .. ponjewat wieś sprzyjała
bandytom"- jał: to zostanie tU~ e w
pótniCJ~h meldunkach.
ROZI~ si~ strzały. Nie ~e
litości dla nilr.oco. Roz~ltCYlll
matkom~ pę:Uć serca, bo zmu-

sunc ~ patn.cć,jał: mordowane
,. icb dzieci. M~tczyzn zbijano w
lfUPY i wpychano do stodół. kt6re
nast~pnte podpa.lapłon~li tywcom, bo nic

oan.eliwano. a
oo. Ludzie

W!Z)'SWch dOSI"'I lr.ula. Czasem

JERZY DANIEL
komuś udlwało si~ sforsował

wro-

ta, ale wówczas kres uciccwe kładły
ruzoly.

Po potudniu Niemcy opuścili
wieś. Zamofdowa.li prawie stu m~
czym, Dlb kobiet, lr.ilkoro dzieci.
Dopalały si~ zabudowania. Ale
michniowski. tonice świata nie
dopełnił sie jeszcze.
Gdy w poniedziałkowy, ll lipca,
poranelr.NiemcywtraczalidoMichnlowa- w niedalekim Wytusie u·
czynali dzień partyzanci ze zgrupowania ,.Ponureao•, którzy w niedziel~ zlotyli przysin;~. Tam, w lesic, poraziła ich widć o strasznych
wydarzeniich w Micbniowie. Byli
pośród nich td: chłopcy stamtąd.
"Poc:z.eUJi do nocy. Pocl jej Olło~
podejmuj• ał:cj~ na pocila. Odwet za
Micbniów kończy sie pmyzaockim
sutccsem.G~Niemc:y.

Jest ranek, l3 lipca 1943 roku
od Kielc zblita si~ do Michniowa kolumna ci~wek. z niemicc:timi polłcjantaml. Hillerowcy
Droa.ą

~dowsi.,rozpoczyn.asi~istna

rze:t. Niemcy struJ~ do ludzi na

drodze. w m.iesztaniach, mlll.'if24 do
ucie~~po.zachałupa.mi, NI

1.-

ce.. Po morderslwacb poprzednie&O
dnia we wsi pozostało okolu stu

Wieś pło~ ~e niczym

oa-

romnystos.Wnimludzie.którzy
nierzadko jencze tyli. P61niej, ady
Qlieft przyJMnie na tyle, :te będzie
mo:tna. wejłć na posorzelisko - ci,
tótrzy ocale_i4 i ci z sąsiednich wsi,
lr.tórzyprzy~•imzpomoc:lł-społ

ród zw~&lonycb resztek domów wydobywać~~ szcz.ttki ~blitszycb.
l :r. trudem je rotpoznawat ~ Po
ocalałym

skrawku odziety, charaJi:.

tcrystyt:"lftym &uzik.u.

Zwe&Jone

okrusz.k.l dziewi~odnioweao Ste·
fanb ~rowy lctoA rozpoznaJ, bo
któt móałby b)'Ć taki malutli
Nie było trumien. Su:ąlłi.swych
matek., si6str, braci, :ton. m~w.
dzieci lbiaali 'fil~ niczym w urny,
wjlk..iekolwiet naczyniaocalale poiród w3!i i popiOłu. Dopiero p~tqo
dnia po pacyfikacji Niemcy zezwolili na uTZ4dzenie pochówku. Był
niemy. Prochy pomordowanych zostały zlotone do wspólnqo dołu.
Niemcy, którzy nie pozwolili ru..
czym teao m.iejscaupami~tnić- mo-

. . .

Na granicy
życia
,
1 smterct

ai~zaorall. PoWOjniell.ljejmłejscu

slan4l

pomntk. Na tablicy wyryto
trzy nazwisb..

dwieście

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Rząd nie wycofa się
podwyżek cen energii

~dniewycorasl~zpod.,.-Uk

rm f:he'l:il "'l'row.dzonych od l
lipu br. mimo prOIUió• w lej Spnl·

•ie - pomformowal dzienmltarza
PAP 8 bm. minrster finansów Je·
rzy05iatyilski
Osiatyftskl przyponm1al,

te

podwyżki cenenergii wprowadzo-

ne zostały w zwtązku z weftciem
na mocy usrawy podaltu od IOWa·
rówiusług-VAT.Rząd reahzu)t
za rem postllnowienra Sejmu, a 1yl·
ko przyszły parlament móJłby te
decyZJe zmienić- dodał. (PAP)

Propozycja amnestii
dla sektora nieformalnego
Spelbnle środo wiska prudslę·
blon:Ow w K,..jowt'j Izbic Gctllpoduczej, 8 bm. w Wa rsuwie zostało
zortanlmnne dla pnedyskutowa·
nla oprac:owt~nyc:h pruz Jnslylut
Badali nad Demokrscj~ l Pnetłslę·
biorslwem Pr)'WIIłnym propozycji
rdonny system u poda.lko•·eco l
zasad polllykJ wobtc: ni e ewłd en c:jo
nowanej działa l ności gospoda n:uj
(IZW. se:klo rni eronnalny).

.Podstaoą unian JHI postulal dcccnlnh:ucjibudtc:luiaparatuskarbowcco pafist"jj,"J. a unlany w prawic po.
tbtkowym powinny zmierzał W5UOf'9
zat~nia przedsi~iOfców do •nwcstowan•a•- mwicrdzil dyreklor InSI)'·
tutu Mtcaysław 84k. Jako toZWlltD·
nic problemu ,.sc:klora n•cformalnc10", ktOreao rozwój ulalwia nadmier·
ny fistalitm, tnSł)'IUI Wldzi USIDSOwame m t n. amnestii podalkoowej dodał M ~k.
(PAP)

Jalto,.bmb:o korzysłnlllwafnlł
dla Połskl decpję" okmłił 8 bm. w
rozmowiezdzleanik.antm PAP minister finansów, J erzy Osiaty6skl
łrCH!owe wstępne posCanowle:nitt
,.Grupy 7" n-.Jbol•lRYdt p116stw
brlala o uduleniu łub obnl"btnlu
cel w 18 kalecorbc:h wyrobów prumyslowychm.l n .tekslyli6wlslałl.

"Nie wyobratam sobie, teby
Polska mo&ł a być nie obj~ta tymi
rozwi4zaniamt"- dodaJ Os.atyri-

sk.i.
Mtnls:ter finansów zaznaczył
jednak, te poza taryfami celnymt
funkqonuje wiele pozataryfo-

MFW zaakceptuje
&d"-tiiMfWMkkł~wy

radl Jnebu.te, te MFWDikcątlllle
")buale•l"'rKD,..-ezwnłeala,
P-'*ę wllsł.,..tzW

•

wych instrumentów ochrony
wlasnego rynku. ,.Ch<.:•albym wte·
nyć, te obnitka taryf celnych nie
spowoduJe Z&SL1pienia ich tymi
pozataryfowymi instrumentami"
- powiedział.
Osiatyński stwierdził, te polll·
taryfowymi inslrumentamt ochrony rynku posługuje si(: w.ele
państw europejskich, do których
Połska chce eksportować swoje ar·
tykuly rolne. Właśnie w teJ - najrrudniejszej dz•edzin•e rokowań
GAlT - nie os1ągni~IO post~pu
podczas ,.szczylu
w Tokio.

G-r

Oę"llorowa ,. łllrl" stan n owa ł a
budynekmleszka lnywfa lęc:lcach,

em. Pronma (woj. ndomskłe).
Wybuchlpotar.Wplomlenlach qlnęlodwoje ludzi.Wypad ek droco
wy, który był pn:yczyn~ lrj se rii
nlts~.czdt zdany! się w środę
•·leczo n! m.
0 &odz. 21.)5 Cł~tarowa ,.latra"

z naczepą prowadzona, przez
obywatela Słowacji (w szoferce Je·
cllalo trzech innych Słowaków)
wpadła w ~liZ& i zderzyła si~
z ~polonezem". Ci~t\.• wóz ZJechał na lewe pobocze i uderzył
w slup elektryczny 1 drewmany

dom. Uderzenie było tak silne, te
przerwana została instalacja aazowa w mieszkaniu. Od zwarcia
przewodów elektrycznych nastą
pil wybuch ulatniająceao s i~ aazu.
Budynek stanql w płomieniach ,
a jego mieszkańcy -71-letnia Julianna K. i 75-lctm Józef K. ponieśli śmiCrć. Kierowca .tatryM
wyszedł z wypadku z urazami k'"'·
goslupa, ałowy, połamanymi nopmt. - Przebywa w grójeckim
szpttału. TróJka Slo"'-·ak6w dozna·
la ogólnych obrateil ciała. podobnie pasaterka .poloneza".
(mad)

Nagrodzeni w konkursie z ATH
W środ~. 7 lipca, odbyło si~
w siedzibie AgencJI Turystyczno-HandloweJ w Kielcach losowanie zwyci~zców w ., Konkul'!iif: z
ATH". l nagrod~- bezpłatny wyJazd na kolonie lub obóz zor&ani·
zowany przez ATH, otrzyma TomaszSta blak,lllm. Kielce, ul. Kas·
prowiczaJ m 39, 11 - rnd1omagne-

tofon Mmayatone~ wygrat samo~d uczniowski Szkoły Podstawowtj wWiduchonj, a III - walkman
z radiem przypad ł Ellzłe Pa.-łlk,
zam. Kielce, ul. Warszawska
157m3.
Nagrody są do odebrania wsie·
dzibie ATH w Kielcach przy ul.
(mors)
Piolrkows.ktej 12.

Kandydat "S"
z Warszawy
Jedynym kandydatem na se n a·
tora z listy "S" w województwie
kieleckim ~dzie Andrzej Geld·
bera. redaktor naczelny "Tyaod·
mka Solidarność". W skład Regionalneao Komitetu Wyborczego
wejdą przedstawiciele 10 delegatur Zan,du Reg•onalneao Swi~
toknyskiej ,.S". Pełnomocnikiem
komitetu został Ryszard Cichy.
Do 16 lipca ~114 przYJmowane
z&łoszenia kandydatów na posłów. Ich nazwiska poznamy prawdopodobnie w końcu lipca.
(mali)

Rokowania Układu Ocólnego
w sprawie Celr Handlu (GATT)
ltwa.Ją od ok. 71at w UrugwaJU 1 do
leJ pory nic zanotowano w nich
przełomu. Polsce zalety R.czcgóln•e na eksporcie produktów roi·
nych, stah i tekstyliów. ZnaJdUJą
si~Jednak one na ldt~e tzw.towa·
rów wratłtwych, przed klórymi
bronią SWOJe rynki państwa EWO
i USA. Ostatnio USA postanowiły
wprowadziĆ cla anlydumpingowe
n11. stalz20 państw, m.in. z Polski.
Uwa:b się'. te przeiom w rokowamach GA1T mote nasląpit przed
IS arudnia br.
(PAP)

W perspektywie

Więcej małżeństw

"bez papierka"

we własnym domu

Tragiczny poślizg

,'
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Decyzja najbogatszych
korzystna dla Po,ski

n"-ftep Jflft

Zginęli

·-
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Komitet Nauk Demornficznyc.h

PAN pruwłdpje, ie rec~al popr·
SD,i~sięnrunklbyl oweznaa·
łlydi grup ludnołd spowoduj - reznnac.łę

wielu

młodych łudzi

zu -

wudt maitensiwa lub odlo1.rnle
tq:o napMniej.
Jak powiedział dziennikanowi
PAPczlonek komitetu prof. Jerzy
Holz~r. ~dzie temu towarzyszyć
szersze nit dolychczas upowszechni~nie
nieforn11lnyeh
związków rodZinnych, nie zalep·
lizowanych z powodu braku mie·
szt.ania. stałeao tródla utrzymania i per5pektyw tyciowych mło
dej pary. SpowoduJe to leż zapewne wzrost liczby dzieci przycho~cych na świat w związk.a<:h
poza.malteńskich Obecnie JeSt

ich w Polsce S proc.. podczas &dY
np. w Danii at 40 proc. dz.rcci pochodzi z rodzm me ~cych formalnego ślubu.
Prof. Hotzer podkreślił, te wa·
runkiem uslabilizow•nia si~ syru acji rodzinnej mlodego pokole·
nia Połaków jes1 zapewmenie
rocznikom wchodzącym w wiek
produkcyjny szans zdobycia
wykształcenia i pracy. Także polityka pronatahstyczna, kierowana
&łównie pod adresem łudzi z pokolema 20- i 30-latków, nic ma
wio;kszych szans powodzenia,
o ile te roczn1ki, tradycyjnie zawicraj~ce najwi~ej maltenslw,
me ~d• miały lepszych nit obecnte warunków mieszkamowych
i bytowych.
(PAP)

Sprzedawać!
Ra<b Mie.tska BiałecOlloku pod~la
uchwal~ o zwię;kszcniu ze 124 do )00
liczby punktów sprudaty na)t0}6w o
za wartok i alkoholu powytej 4,S proc.
Oznacza to, tejeden sklep monopolowy lub lokal z kon.~umpej11 alkoholu
przypadał ~dztc na1ysi11c mieszkań·
c6w Bi•lcJOJtOku - potnformowal
rzecznik pruowy prezydenta miasta.·
(PAP)
ski.

W kolejce po...
amerykański kotlet
Śdsk, pi~k, wynrlska, bariertli
kordon polic:ji
l olbrzymia. dmuchana butla coa~

zabezple~c:e,

-.:oll l owanygyływśrodęotw"ardu

kolejneco (czw.rtrco ju.i.) baru
Bur&er Klnc w Warszawie, usytuowuqo nt.przed w baru McDonaldL
Przed we}kicm od wczesnych
J()dzm rannych U'lławtta 11~ b, dluca
koleJka lnliiOI"ÓW amcryUńskich
koclcców.
11icrwsi
konsumenci
wcarcn~li do baru jak zgłodniałe wilki.
punktualnieoJO(It.l2. Rzucilis1ędo
punklówobsługi,nieszczcd.ącsobic

wzajcmnieszturchariców, kopniaków
i obel&- Spotka/o ich rozcurowarue-

niCZCJO me serwowano u darmo.
Na pocic:u.cnic motrut byto dost~
lylkopapici"OWllkoronQiub plasttkow,burclk~nakctchup.

łowo
S umm

Szcrowa martelingu Burcer Kina,
Grzelewska powiedzlala

Ma&dllłcoa

dZicnnik.arzomPAP,te~wWa.ruawic

wyslarczymicj'ICIIdlawszystkith.nic
~dzicmy50bie z McDonaldem przcszt:.adz.ać'".Dod.ala,tcistniejerótn•ca
m•~Zy McDonaldem a Burcer Kin·
11cm. połepjąca na sposobie przy~·
dzania potraw: .Nasze namburcery ~
pieczone na wolnym ogniu. staramy
si~ dawać duto warzyw•- powiedziała
Grzelewska
Zapytana, czy otwieranie barów w
scyluamcrytańskimniczoscantcod·

cz)'lane przez społcczcńslwo jako
amerybniucj.a nau.cr:o tycia, Orzclewska ozn»,jmil.a:,.Trudno jesl nu o
to posądzać. Staramy ~ uobić
wszystko. teby pot~. i1 firma nie
przychodzi tu cytko urabiat piemądze,alc Siara si~ te1cai wnosit,

m.in. stwofl)t nowe miejlei prxy i
tonystał z polskiCh produklów".
Na lo samo pytanie warszawiacy w
sondzicuhczncJOCipowiedzicli:
Ksi~JOWll wircdnim wirku- "Nie
qdz~ tcby to n.IZWE amerybnizac·
j~. Forma ICJOIYPU usłuJ.Jest banłto
wyJOdn• dla ~j,. .rszawiaków. Motna
wpaić nacaiiZ}'bkiqo,jcJtlorrljda
dladzieci l rodziców'".
Technik samochodowy (22 lata) ..Amerykanizacja, rojesl tylko styl, a
pou lymprawiewszystkojesc polskie:
obslup i wiQbzolć produklów'".
Pracownik umysłowy (lJ lala) .P•n•e,jalunicjlda m-jatutylkosy·
na przywiozłem na otwarcie, bo si~
nudzi na wabcjlch'". Dodał ret, te
..zn-Ac Polaków, tadn.a ameryb.niz.a·
~namnieJrOzi'".

(PAP)

" Mitex-T rade" sp. z o. o.
ogłasza konkurs
na stanowisko zastępcy dyrektora
ds. sieci detalicznej.
Do jego obowl4zków bfdzle nale.iał nadzór nad
ok. 30 sklepów debtłlc:znych na terenie k~ju.
Kandydaci winn i

spełniać nast,pujłjce

d:zl&łalności2!

wymagania:

+ wykształcenie wyższe

+ wiek do 45 lat
+ dobry stan :zdrowia

+ :znajomość co najmniej jednego ję.zyka obcego

+ doświadczenie w pracy w dutych organi:zacjach
hand~wych na kierowniczych stanowiskach.
Kandydatów prosimy o składanie piserMych ofert w d:zlaie
kadr Mitex-Trade sp. :z o.o. Kiełce, ul Zagnańska 119,

11'

(041) 31-22-37,31-89-44, 31-07-14.
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Zginęło sześciu

pracowników
ONZ w Somalii
bdlo w Mopdinu ,.u.lo,
iłodę

w ..aollcy SomalU

łr

w

~ndo..,-dl

lOSlało'

pntnW11ik6w ONZ.
Wedluate, rOZ&ło:łnt, któreJ serwu
odebrało 8BC. 2 prlCOWnlków ONZ
z&in~o w c::z.uie usa<Wti ust&WiORCJ
na nich w pobhtu SZpilala 8anaadir w
stolicy Somalu. Cztcrc;j inni pracowni·
cyONZ równietz&in~li w MopcliSZU
Wczdnic;j ruanik ONZ powiedli•! dz,ennikanom. :te w zasadzce w
Mopd•uu lłln~o dwóch pracowm·
ków ON l namdowoi~:i somalijSkleJ
( PAP)

Jelcyn w Tokio zabiega o pomoc

Najbogatsi
o problemach świata
W czwartek o codz. 9. 15 c:zasa lokalneto wToldo wmo•łonnostaly obnuty kon reren(jl " na szczycie" slcdmiuu~większych potęc pn:emysłowycb
,.G-7 ... Preywódq US,\, Japonll, Niemiec; FranrJl, W. Brytanii, W1och
i Kanady- siedmiu n~bo«aluych pańscw łwt.t.a- pn:yjęll deklara(ję pollty~, która mlędq inn1łlłl wzyw11 Koreę Pólnocn~~t , aby nJI)'cbmlast
uclłylił• dcq7ję o 'lf)'CGbnła słę z układu o nlerozpn:cslnenlanlu broniJiłd
row~ l w pełni wypełniała pn:yjęte w ukladrle zobowl!łunla.
Dokument wzywa Uknl•nę: do raty·
fikowanta układu START(o redukcji
usenałów stn~lqtcznej broni jl!droweJ),a Ukrainę: i Kazac;hsttndoprzJS-'
11/Pieniadoukładuonierozpncstrze..

Azerbejdżan

poza WNP

Slambul. Włccpremter Azerber
dtanu Rcssul Gullew potwierdZił, :te
jc&Qlr;;vn~tzaffileruprzyłi/Cl)'ts~

do bloku WNP utwononqo po fOl.•
płdzk ZSRR.
(PAP)

mamu bront J4(1towq pto państwa
wolne od tą brom.
SyptanuszcdetlaracJt .,szczyt11•
tokijQ:Jcł()potwic~poparcledla
intcgralnołei
terytorialneJ Bnłni
i łlercqow•ny i ocl.tSUĄ te niC zpdz.lłl4 si~

n.a urcculowama narzucone

muzułmanom

bol.niackim przez Ser-

Korea

Pogotowie policyjne
przed wizytą Clintona
Pohcja poludniowokoreańska
z~t<~ła pos·
tawiona w
stan
pogotowia
w czwartek - nn dwa dm przed
przybyciem prezydenta Stanów
Z.,ednoczonych Btlla Clintona.
Pogotow•e zostanie odwołane po
Je&o odlodc z Seulu w medzielę.

w sile 140 tys.. ludzi

Rząd

Przedmiotem
szczególnej
ochrony są hotele, lotniska l mne
obiekty oraz budynki naletqcc do
Amerykanów. Władze w Seulu
obawiaj<! się demonstracji i roz·
ruchów, szczególnie ze suony radykalnych ugrupowań studenckich i chłopskich.
(PAP)

Izraela gotowy

do elastyczności
Rząd

izraelski jest gotów

,.dać dowód elastyczności• tak,
by Stany ZJednoczone nadal
mogły odgrywać aktywnę rolt
mediatora w waszyngtońskich
rokowl!,.niach pokojowych mitdzy Izraelem a Arabami - oS.

wiadczyl zastrzegający sobie
anonimowość wysokiej rangi

urzfdnik izraelski.
.Jes teś my gotowi do zmiany
nlektótych stormutowań w ame·

EKSPRESOWE
SPRZEOAM

chtodnif

~

.)ełca"l.staf11"(bozpodwozja)~.

15-13-95

15452/g

SPRZEDAM .akodt laYOJit" 1991
15221/g

Klek:e,570-a&

SPRZEDAM .poloneza traka"" zabudowany {1992) Chfciny, teł. 151-t91,
151-431
15442/g
POSZUt<UJĘdowyna}tciaM-3 Klei·

ce,536-7t

15443/g

rykańskim dokumencle roboczym tak, by zbłityć nieco nasze
stanowisko do stanowiska palestyńskiego"- powidziat cytowany urzędnik dodając, lt stanowisko to zostanie przekazane
specjalnemu wysłannikowi Waszyngtonu Dennisowi Rossowi,
któty w czwartek przybywa na
rozmowy do Tel Awiwu.

KUPM:;dZialk' budowlar-.. około 1!iOO
m kw w Klełc:ach. tol. (049). 54-3&-91
15438/g
SKLEP- Giltura- Terakot• Cena

konkurencyjn~.Klell:e,.Vmi!Czerwoooj

15440/g

bówiChOfWatów W~rt4dKrb
słi, tby uchyhł deCJlX. o wydaleniu
z Kosowi obserw~~torów z rwmicma
Konrereną1 Bezpita.eńst.",. i Współ·
pracy w Europte i aby l&(ldZII st~ na
znaczne zwi~kszenie 11:h liczby.

W detiAnQI z z:adowołcmem Wtta
~

powsun1c

rądu t)'mCl.UOwqo

• Kambodły. Zapowiada si~ d.Jsze
nac!Sł;i na l111k 1 Libię, 1by wypełniły
wszysilne dol~ ich rtzoluąe Ra·
dy Bczp•cczcMtwa ONZ. Ponadto
..z uwaa• na ntepokój,,~aki blldzi za.

Prezydent Bill Olnlon uoreronl .,na szczycie" "G-7" n:l,ibocatszych państw"" Tokio 100 mln
dolarówna modemlutję elektrowni atomo•.,-eb w Rosji. Polnrormonly o tym w nw.rtek strony
rn~ncuska

l niemiecka.

Daluc fundusze na ten cel
chce przezn•czyć równici Euro-

sin;u rfki. To

~imperium z/a~

zagraża światu,

zmusza tlo "1'scigu zbrojeil ogranicza maż/i·

gid strony padały rakie same argumenty. Gdyby nie ten imperia/izm! Obyciwie slrony czuły slf
usprowietlliwione. Tukie w po/irycczagranicznej. Wszystkie naj·
baulri()obiekrp•micuzasadniolfe konflikty lokalne, na rodaM.'Ościowe, M'Qjny naM·er. moina
b)' IO w raki sam sposób uzasocl·
nić.
.
Nagle. niemal z t/nia tw tlrień
numo - btuly obraz ŚM•Jato ,,
schylku XX M.idcu pnesral oba-wiqzywać. IVprawtlzic tu i ów·

klaracjitokijskiejwz.)'W1JJił.rz4d inń·

stido konstr\lklyv.'!H:toudzilllu w wy.
sitkach mi~zynarodo~h na rzecz
pokoju ist•bilności·.
Do Tokio pnybyl Id w czwanck
prezydent Rosji, lłorys Jelcyn. Celem
jego podróży JCSI, }at podkreiii\R komcntaiOrzy,zablcpnieOZWI~kUCniC

pomocy cospodarezęi dla ROSJI Chodzi o O mld dol., które wst~pnte obiecano Rosji wiosn~ br. i o porozum1e·
ntCWSpraWIC dodatkOW)'Ch 2 mld dol
na przeprolndlcnie prywatyzacJI
Jelcyn ~nc s~ w szczqólnok•
domapł uchyłenia rucrytcji w YIJ·
mtant~: handlowej, nalotonych na
Zwi4J:ck Radztetki i utrzymywanych
przed'llriat zacl'toc.lni w mocy Qcrani·
cza to dostw ROSJi do nąjnowoczd·
nie)SZ)'Chtechnolo,u.
(PAP)

pcjska Wspólnota Gospollarcz:ł,
co zapowiedział wtcepr.zewodni·
czący Komisji EWG
lle•mig
Christophersen. W kręgu szefów
państw i rządów ,.si6demkiK OŚ·
wiadczył. te trzeblllnkte .,zn.dctć
drogę do wyłączenia .,_ eksploatacji najstam·ych re;~ktorów typu
utyv.~negow C:zamobylu".(PAP)

-

M oskwa też broni
Draszkovicia

l\losktra. ROSJA przylłCn'łl Si~
międzynarodowej
kamp.tnii
5CtbskiCJ Vuka Onw:kovitia. Pomfor·
mowano o tym w o5wtlll.lczemu
a:kretaru prasowe&O prezydenta
Borysa Jelcyna.
Potlkrdl:ł si9 w mm, te Ro~a
dolllczaSw6jglosdonarastii!<IC)'Ch
tljc.lań zwolmcma DraszkOYICiil do
a.'ISu rozpn~wy ądowcJ Moskwa
dom.1p !n~ obleltywnqośtcd~:twa
fnltzaletnegosędu RosyjskllspolccznMć demokn~lycznajcSf unicpokojonaSiancmZtlrO"Aia DrauJro.
do

ouwolmtnlclidcr~opoz.ytji

VltiaiJroil!Cllmuimle~-st"''er·
dlli~I~Wo5wiadczCniU

Dziesięcioletnie

rozminowywanie
S\em Rcap. Rozmmowanie pól
uprawnych K•mbodty poltwa
jeszac 3 l;d,., a pozostal)-.:h obsurOwkr.vu -wtymterenówlłJrsk~th
tUits!Oflych-IOiat-CIŚ101a<kzyl

.JCden z do'l\>\ldców TymCZMOWI:J
Adnum-.traqi ONZ w K•mbodty
(UNTAC) ~~~:n~:rał G~:Qtce• Por·
1nente
.l:ltęk•lnc hełmy" sUt'IIH, t~:
rozpoczęcił

rw:m1nowyw;~ni~

od
K.lm·

bckU:y 15 ml~i~y temu meu·
tmhlowano tJ 574 min. Zd.1n1cm eks·
pert6w, w kr.\lu podlotono ocólcm
3-4mlnmmrótncKQrodzaju.~'USI:m

wodlcvtQ;d50~mJctlna00t1NpeJ

Proces puczystów
zawieszony
M~ktrLI'rocctaulorównleU·

Statki

pełne

Amerykańska strat przybrzetna zatrzymała w środę 3 statki
zponadsześc.usctpięćdztesię:cio

ma nicdoszłymi tmtgrantami
zChm
Statki z 659 Chińczykami za·
trzymano na Y>odach m1ędzyna·
rodowych, kilkaset kilometrów na

imigrantów
południe od San Diego. W57.yst·
kie b}'IY zarejestrowane w TąJwa
nie.
Władze •migracyjne USA obli·
~:zaj~~t,żc ponad2tys. mclc:galnych
Imigrantów z Chin próbow;!IO dostać się do Ameryki w ciągu oslatmch 12- 18 miesięcy.
(PAP)

Policjanci
ukradli depozyt

W 1989 roku 11\ilandzti pracowmt:
w pa/ólt\1 ksi~cil F~Dl:ł w Ruad:ttC
skradł bituteri~. W 1990 ztodzi~:j~
aresztowano w Ti\ilnndli 1 sknumo

Gencrałaiszdciuinnycholiterów
pohcji t~JandtkiCJ postaWIOnO Włfo
d~WStanosbrteniaukradzictpozo
st~ą~:eco pod ich pi~ w komendzie

aurazcmod:tystanonęśćskrndzio

policji

d~:poZytu

w postati bituleni
ponad 20 mln dolarów.

lVielewskaz uje, żcwlf!luluml- tlzleasralyslrjeszcz~ .czerwone"
narzy iwiaiUwcj polityki ::.nalor- ~-yscpki, alesqonetylkopif!'gami
lo s i~ na beulrożu. Tak llletlaw- ttOJOSfl)'m, butlqjqcym demo krano jeszcze wszystko wydawala Qrobliczuśwlatn.Nawetwiuru·
sif prosie. Świat t/zieli/ Sif 110 nełt llajllczni(}SZąo, dysponujątlwa bi~tJny. Ten dabf)', zachotl· rego potęgą nuklearną. pOlistwa
nllłwgaty.tlemokrarycz'fJiiwal- -ChRl..- jat w adt:zudu ponoiciowy. tcn d mg/ -.Imperium nechnym, c/o przyjrcia.lru ogOlszDIOtto•, na ktOre można by/o ne ul::lwienla z)Mncy, bczradzrzucić wszelkie ni~po~·oclzenla. mMć spolcanoicl mi~tlzynara-

r:;!,t~a::::a ~i~ir~:~;;'';!;:

chowanteSiij: lranu·sylftaluiuuc de·

100 mln dolarów
na elektrownie atomowe

war101łci

(PAP)

wości ~·ewnętrzne pqjedyll(:zych
państw, bloków i sojuszy. Z t/~

222, lei. 283-68
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nych klejnotów 1 złotono je do dcpoz)1uwkomendZitpolll:ji. Gdy bitu·
tcrl~ zwrócono Saudyjczykom, oka·
zalo si~,tc niiJccnnicJRYCh okazów
brakUJC. a W!lród poZOlitałych JC.~I
wielefalszywych

rany ;quzqcey sir od blisku pól
wideu. Nadalilie ma spokoju 11
/nrlochmach, g dr i~ wytlarunla
w Kambotlży w<iqt gro:.ą 1\)'buchem, nfe;esl ro:rw1qumy kont:
liki w Angoli. obiektywnym zogrożenlemjest syiUat;JO w Afryce
PoludniowC. przybyło Samallc1,
Kaukpz. niezapowiadaslrspokój na PO/wyspie Kuremisldm.

z daleka Ż Z bliska

r:<"'!'Ukz•urJ'U
uwnz•e bUSOll•
rDO,J.(,
~

tlo~t~e;. l tintglej strony. Okazolo
sir bowiem, Je przez likwidodr
tbwblt!gunowego pociziołu glabu,jtxo zgroten/e wcalenie z ma·
lal o. /..leząc najogO/nl() - nie
zmknql pral.tycznic ani jetlen
punkt wpalny. Można z01y~-ko-

~·abw>'iertlzt:me. Żt!wręc:oc/M-·rot·

nie.
.
.oro rclaąa_. ~~~lmo o/brzynu ch ~ys11k~w SWiatOWt:J. spolcanoscf polll}·an(J nic me UJ·
powladobliskiego urcgulow.·ama
problemó~<. Bliskiego Wschodu,

żadnego post rp u tra Cyf)rze...
O Balkanach już nie wspomnr.

gc/yi.wOJnawb.Jugos/uwfttoWy·
rzut sumienia, ktÓf)' brtlzie g nrbil Europf i iwiot przez tlzlesirciol«ia, juko prz;yklarl bruku
po/i tycz n~; wyobraźni l be::.silności.
.
Nic td me zmlema Slf w
śwloto!4'i'J K.Ospmlarce. A;dl~. ro
na p~·no me 110 fepsu. Mowtr
tylko o .bngal)•cll , gtf)1 o paus·
towch b. blaku .rcolnt'JlC' soqn·
/izmu· lqanfe ::.c IISdWllmmi

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

dancjpróbypua.ulsierpm• l991r.
lOSlal ponowme zawieszony do 7
"'IZC!Onia z powodu mcobcmośCI
}Cdneco z oskarton~h. l lldwok<~tOw 1 3 prołiuratorów ~ ośw1:sd·
a.yl przcdstaw!Ctcl WOJ~towcso tolcstumRadył'.uwrtu:CJ ROłii

67-letn• Alebander TilJikow,
kompletw wojskonic pojawił Ji~

przcd~l.l"'lciel

wo-przem)'>lowc~o.

Włotdtic.sdytprzcbywawup•lalu
po Zd\lo';tle ~re&. St.m jego zdrowia

b)lpn:ya.yn:)z:awteucniaproccsu
pUClJ$1ÓW po r.tt pierw..zy, tut po
14kwietnia

jc~ootw:trciu

Coraz więcej
fałszywek
Moskn.Wciągu pierwszych S
miC:Si~t')'IC&O roku \O')' kryto w ROSJI
713 prz)'l).ldki fałszowania pteni~

dzy. Poi!CJa skonfiskowala w tym
cza.ęl~; f:Uszywe banlnoty o w:~rtcbci
nominalnej 25 mln rubli
(PAP)

ltmtlamizamożnychNicmi(!('. też

nic uubo przypominać. Pogl~
bia}qcesrr rrutlnoici ckonomtczue USA. zalmnanlegospmlarru
EWG, rzfllll)qcc tak clcstruki)'Wme na prol"ł"s Jet.lnucunin sl~
.dwunastki" 110 :osathrch r
Maastricht, oclrlalajqce rym samym proces imcgrar;ji nowych
tlt'mokm(ji Europy śrotlkoii'O-

;~~:w:::~~;~:P:'>';,;:;,;:c:::~
.a{jatyckimi tygf)'stwti• uzupel-

nia;ą rt:;eslr wstrząsów. kr6re
przd:yira ~nowy· świat.
Polityty szukają busoli, by pospoh-czeristwa przn
re11 J.:ąszcz problemriw bn 1""tf)'cha tllmbiegrmowych zugro.te1i,
OJ.arrl}eslfiOtnulnit:JSUniiko-mukolwlek,jc.szcurlwo- 1rzy In·
10 r~mu. si~•"Ytloll"oln. Wo/noiciOI..-aeuforiodobiegakolica.zalZ)'nn z 11 0 1 ~ tfuminowoC nc-czywisloiC. A.tórq nie tylko lrutl110 zrmcmć. ttlr 1w~et k')'llrmwczyl Nicstt!ly, małojest pnesla·
11 ck pozwaltr;qt-ycf• 110 optymizm
._ tl(f]f!Cf.'J sif pr:CI ..itlzicć przyszloict
WLADJ'Sl.AWGRABKA

prowmlzlć

.....
SŁOWO
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Okno na świat
TADEUSZ WIĄCEK

Od nosi si~ wraten ie, te władze województwa kieleckiego 1 Kielc, prezydenci, burmistrzowie i WÓJtowie, radni, czlonkowte samorządów mieszkańców ciągle podrótują do różnych krajów. Dlaczego oni
wotą si~ po Europie za państwowe pieniądze?- pytają niektórzy podatnicy i dodają: co my z tego ma·
my?

To

nie~ Jedrak wyJAZdy za
państwowe czy aroinne

plemlłd7.e . PIRC4zan•e

&ló~nic

rótneao rodUJU rundacJC i orpniucjezaaranic.zne, któreełK:~. by
pracownicy polskieJ admtnistracji
państwowej i samorz4dowej zapoznaJ i
si~ z mdodami dztalania swoich od·
powtcdników w Europie zachodnteJ
W roku 1991Zwi~~ZtkM!UtSz~r·
skich zaprosił do te10 k"JU łf\1~
potUach przedstawiete/i Amof24dbw
lokalnych Z trzech WOJ(:WÓdZIW. Poje·
chalo ołmiu burmistrzów i WÓJtów z
Kielecczyzny W INJU 1992 r FI.IM!aQI France-Poloane zorpnlzol'l'lda
wyjazddoParytairrancusttchdcpar·
lamentów 300 016b z Polsti. Zabrało
si~ z nimi ołmiu wójtów i przedstaWI·
cieli samo(Z4dów z WOJewództwa beled•eao. W INJU btd4ecao roku od·
wiedzilo re&ion Aarttus w Danii 11
burmlStrzówtwójtówzKielecczyzny,
a na czele wypriW)' stal wo.rewodł JO.
zcfPioskonki. NłnkolcnicdoFrancjt
pojechało ID Kkretarzy urz~w

&minnych z województwa kicleck•eJO. Na kilkutr~odnlowc statc UJI'JI·
nicl.nc w An&lii, USA, llolandii i
Szw;Ucarii jctdtlj pn~cownicy urz~
dówsminz.Kiclccczyzny(płacJ fun·
dacja Rozwoju Demokrącji Lokalnej
wWarnawie). l2-o!IObowa8fupanerówjednostck slutby zdrow•a m1ala
szkolemowywyjazddoSzwcQi
Przyklądów takich mo!na by mnotrć znacz.nic więcej Dyrektor biura
Sejmiku Samorądowe&o WoJCwódz·
twa Kietcckicao. Ann• Rzepka, nie ma
wątpliwołci,teka!dytakiwyJazdjcst

potrzebny i potytcany Wiadomo, te
podrótc kntałq ł me OCZ.CkUJmy, by
od razu przynostły wymierne • ton·
krctnccfckty,choć i oncjutsi~ uczy.

""'

Budzodobrzczorpntzowana byt a
ntcdawna wyprawa do Oann. Katdy z
17 wójtów i burmistrzów z Klelc:a:zn·
nybyltndyw•dualn•cuproszonydo
jednej z 17 pmn w rt~&ionic AMhus.
Zapoznawali si~ tam z roznll,tymi
problemami i sposob•mi ich rozwilł·
z.ywania, intcreJOwall si~ ochronil
zdrowia,po~społCC.Zf\lł,SZkolnic·

twcm, orr;amuc.M administracji, kul·
tu~. tlobbmi, ochronił ubytków itp.
Wójt &miny Ła&ów, ln:Ł Wiesław
Jerzy Gałka, JOicil w &minie Midtd·
jurs.OtOJ(JOwratenia·
-Burmistrzwspólnicz.dyrettorem
urz~du upoznal mn1e ze slrukturlł
pohlyczn• i admintStracyJOll &miny.
Cialem uchwalodawtzym jest rada
sklad:Uąca sl~ z 15 radnych wybiera·
nych w &losowaniu powszechnym na
czterylata. Gmin~u.micllli:~UC7600
osób. ~~~~ par1t.WJmln1CjeSI
PtorttiChlopska,tlłlrawysralatoiC)nY

dzicpracu.se60osób,au1Ujdjeslwca·
laki skomputeryzowany.
Budtct&miny na rot 1993 wynosl
250 mln koron i składa 119 z podatków
od ludnoki oraz subwenQI państ·
wowej~«:JmnieJ wif;cejpolow~budtctu. Wydatki przeznaczone SIJ
clównic na pomocspołe~ dla oeób
umotnych w starszym wieku,l1kwida·
ex beuoboci._ utrzymanie admintll·
racjt i oCwi•t~. Na inwestycje uplanowano S proc. budUlu z przemaczen~~:m na utrzyman•c dró&Jmtnn)'t:h
IUdaGflunypoclzidoujestu lfZJ' tomi!iJC, wtymjednaekonomtcz.na,lttó·
tli oplntUJ(: poaynanta pozostalych
ZWiedułem miCJK:O-. tomurW·
nlł sztoto; podstawowlł. Jest ona finan·
sowanaprzez &minę: i rodziriJw, wyposa!Dnakomfonowo.Pnyszkotefunk·
cjonuje przedszkole. Raz w roku rodzice przedszkolaków pr.cujlł przez.
tydzień nicodpłatnie n• rzecz przed·
szkoła, odnaw•IJ'łC połm~nia i
plac zabaw, pruprOWlldujlłc arun·
łowne po~dki. lniereJOWałem ~~~

tet utylizacjol odpad6w płynnych.
ObeJnaltmJedflllzdwóchoczyszczalni
ścieków, które z powodzeniem wys.
tartqJą dla cminy. Cala &ITiina J(st
skanalizowana.
Nui WÓJtowie i burmistrzowie nil·
wiązali prywatne tontakty ze swo1mi
aospodarumt wreatonie Aarhus. Jut
jestcnią 10podziewanc q
rewizyty
przcdstawicicliduńskichcmin. Wójt

Sitkówki-Nowin zaprosił na wakacje
35dzieci zaminy Roscnholm, omówi l
wymian~ absolwentów zasadn•czych
uł;ól zawodowych na trzym•csięane
praktyki. Ouńaycy ~ podobne
problemyzbeuobocicmcomy,lłc

umicjlłsobiczntml radzić. Udaloimsi~
rozwin~JI$łlłSioćnkoleniabeuo

botnych.uczcniaichnov.rych,potrze..
bnycłl uwodów, J)'Siem prutwa.hfi·
kowania pracowników. Jest od kOJO
sfo;utl]t.
upeln1e inaczej wycięcia wspól·
praca z z.q:ra.niq &rmny Kldce.
WteJdziedzintestohuwojewOdztWll jest znacznie bardziej zaa..
wansowana anitcli inne aminy z Kielecczyzny. Ma pełnomocnika prezy·
denta Kielc ds. konlllhów mi~yna
rodowych, którym jest Zbicnicw
Szczcpańczyk. W/Mnie wrócił z llolandii:
-Kielce wspólpracu,R tliostruny·
mimillitami- Hcrninaw Danii, Aint w
USA, Gaevle w Szwecji, Umea w
Sz.v.-ccji, Ucpaja na Łotwie i Oranac
we Francji W usadz•e kontakty ofic-

Z

jalnemamyjutzasobą. Jcstdmyna
etapie współpracy przynQSL1CCj W)'·

nad 200 ha, •P«iPhzuj,cy d~ w hodowli lrzody chlewnej. W samym urz~

mierne konyśc.i naszemu miastu. Z
Ga.evle otrzymaJ ił my bezpłatnie dwa
ambulanse-,volvo"i,merccdesr."dla slutby zdrowia oraz praln~ dla
Sz.pttala Oziecio;te&O. z. zamontowaniem. Przyj«:haay do Kidc trzy traruporty-dwazcSzwc(jt ijeden zDani i-

W Nlijjaśniejszej

Mo!cmyzatem przyjąć, it prosanacy,..

raz wybory, WprowadzaAcO!Imtuswoich

członków

Dlatcso na burrrustru

zostlłwybranyrolmkposiMd,V.cypo

dzeniemlosu,omino;łOJO~Iiwic.
nyBBWRnicbyłl'rezydentowiznany

W

YJIIłdanato,tebebcwue
rekniewypalil,.azałodze

BctwcdcruJfOZ• pohtycz.
na kompromitaqa. Rzecz gma w sobleniepo(/ntccanaszbytnio,inJcPQł·

wio;cilib)imyjcJpcwnicant ,.papicra-,
an1 .,atrament•w·ldyby ojcostwo te &O
n.edonoskll. bylo pewne, 1 nie JCSI .
Chcemy ot6t dowieść, it rzekomo
WRI~wsk1 BOWR nicjest wcale Walo;sowski, ale dwon:kt Odkurzylit 10
bclwcderskakamaryla,liCllłtnlto,tc

at do maja 1993. Poznal, co prawda.,
JCIO druA, komunist)'CZllą odmiano;,
pod ni.ZWll Frontu Jednot ci Narodu,
atcotymsza,byniepopcłnitJaiieJOtl
łwi~tokradztwa.Jakb)'imynatospoj.

nicpol1\fliłasi~. Pn:zydc:ntspclntlza·

chciankf'dwora.Lów
Totumfaccy PtlsudskleJO oałostli
bc:Zprosramo-. deklara~ BBWR 19
styczntal921rot\IWszelkte}eJskut·
ki,u.ró.,.·nOpraktyuncjakipolitycz.
nc, ustały w 1939 wraz z wybuchem
wojny. Sanacyjna rnantpulaąa dotk·
n~• ob}"łv..tcti urodzonych przed rokiem 1907,adotejvupy,jak'łltlldo
mo,l..cch Wił~ n1c nate2y. Urodzo..
ny 29 wndnia 1943, mó&l zetkn4ł s~
z BBWR jcdyntc na lekcjACh h tstoni
wjat.icjl Wole łrednłc:j,alc i to, Ul4·

ze sprz(:tem n::habllitacyJnym dla In·
wahdów,ló;tkami szpitalnymi z. peł·
nym wyposateniem i artykułami
medywmni.Od ~u Szwecji otrzy.
maliłmy-4 mld zl na ochron~•rodowi
ska. Zlte pienilł(ke prowadzona ~
dzle pilotowa inwestycja stopnia che·
m•cznCJOOCZ)'I:Zc:zamdcietówwSit·
kówce. W duńsktm llemm& znajduje
~~~ na,rw~lts:ze Centrum llandlowe w
Standinawti Factwwcy zteao miasta
~ nam w ulwOrumu CentrumTar&oweaowtueleach,tłOreru

sz:y ju;t }CSien" t»e.qocp roku We
wrzdniu 1993rokuod~~w I-ternin& Polstie Oni TutySIJCZne, Wf11ł'
piKielecU Filtlarmorua1m. Kolberp.
Z Duńczykami tworzymy bank da·
nych o nrmKh z Kielc i IJemJnJ, by
mostYone naw~ z.sob4 bezpoi·
rednie kontality Od N~emc6w otrzr·
OlUJemy m1lwd złotych na ulottnie
Kiclectiqo Ośrodka P~blor·
czoKi przy Wydz.ilłe ~ia i
Administracji WSP. ~e ~
tallich ołrodkóww Polsee. Niemcy za·
pewnl",45PfZ(:twartołcl250mlnzłi
przeztrzypierw!Zclatapłacedlapod

llawowych pracowmków ołrodka.
TI"NN wymiana mlodziety z Oani4,
rozwijana jest wspólp1111ca śrOdowisk
twórczych, zwtasu:u. plasty~6w i fotoarantów. Kieleccy roto&ruficy goś·
ci1iwamerykaltskimf'llnt Zenwcdz·
kim Gaev\e wspólpi'Jicujcmy wocłlro
n!ezdrOWtl.,np. poprzezszkolen•ena·
szych orpniutorów slutby zdrowia,
a z. Umea w dz.iedz•nic ochrony irodowista. W Stanach ZJednoczonych
uczysi~dwojc dZieci zKielc, u nas pra.CUJCnauczycielzJ.1int Nieudalosi~,
niestety, zorpnizował pfZYJIZdU do
Kielc amerykańskich btllłCSn)C:nów,
alestara.niawtymtienJnkut~W

łotewskim Ue~ wyltonano dla
Kielc Pt~ m~~tettały promocy)ne i
reklamowe. Kiełeckte firmy nawilłlUJ.
k0t1lallty z. Łotw\, wymtanę; bartcro....,chot]C:Sitoutrudnionczc~
dunazilłkomunikaqo;itiepskiepol•·

czen1a teleronianc. Odnaw1amy na
innych zasadach wspólp~ z ultraiń·
sq Winnią. We fnncusk1m Ora.nae
orpnlzowanc q szkolenia dla ptll·
cowników llfl'IOrtiJdowycłl_
Mówi prezydent Kielc, Robert
RzepU:
- Bardzo wysoko oceniam nasz.c
kontakty zqraniczne. Mamy z nich
wielepotytku, przede wszystkim mieszkańcy m1Uta. Jestem szc.ze&{llnic
wdzi~y Duńczykom z llemin&,
którzy wnieśli wkład w budowę Cen·
trum Tar,owq;o w Kielcach. Teraz
przyjm.IJ naszych pracowników na
pnlttyki w kh Centrum Taraowym.
Pami~tajmy td, te to nie Ilem in&.
GaevleezyAintzalctynawspólpracy
zK.iclcami,alcKieteompowinnozale·
trtnakontattac:hzzqranią,bot.all
napra.~

to n• razie tylko nam pny·

~onckorzyici.

wszelkie poczynania cht, talttc i te,
które obracały si(: przeowko szcrq;owym czlonkom związku. Dlateao,
m~ innymi, ..,.paliła si~ .IZ}'bcic;i
nitdwicwcuSniejuefonnys:ztucznej
jedności, t przcstala JPC!ni.ć pokłada·
nc w nieJ nadzieje. Stała si~ nieprzy·
datna urówno dla rządlliC)'th,jak i
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Spod klucza
ąd~ te nawe1 pólwiekowa telewi~ pailstwowa
nte strzeli sobie takteJ fe·
ty, jak roczna kielecka kablówka.
Odnosilem co prawda wra.tenie,
te n;VIepieJ baw~ si~ sami orpnt·
zatorzy, wciągant w tryby kr~c.ąceJ
si~
rozrywkowej
manynern,
niemntej patrzyłem z podziwem
na heroiczne zmapnia., by rozweseli kablowiczów za k.atdą cen~.
Najbardziej ujął mnie caniec prezesa Krysia, któreao Iwona.
Niedzielska wywołala na scen~ i
przymusiła do pl4,sów. Prezes zrazu powoli łapał rytm, ale kiedy jut
złapał- pochwalmy- z dutym wy.
czuciem, tr~cilby st~ JeSZcze dłu
JO, stanowiąc jut me tło do nast;:pnych numerów, lecz numery
byłyby dla n1ego Jeno oprawaa.
Mamtal przeto do p.am Iwony, te
n&Jie podzi~towala prezesowt
kiedy zakr;:ciwszy kółeczko mt;:k·

S

nośćwbyta.d0nicdawnatrzed4.odmia·

dla rqdzonyclt. Robotnicy pnestlłi
jej uf.ć, bo tch zawiodl._ ul ludziom
wl•dzy IIma odmówiła dal5ZCj lelitY·
mizacji . ~odmiln\88WR,powołlfllł w celu uównowatenia .SOli·
damołeiw Wll~. uszezę$1iwił Po-

lathw aen. Jll\lletski. Poleeil nUWJt
jąpatet)'CZlliePatriotrcz.nymRuchem

Odrodzenia NarodoweJ(), IU&eru,MC
jakoby dotycbc:zasowa dla przcwod·

OolBBWR,dziala,~ąąnarzeczwyk~

nia,c:eyliPZPR,uwiodiLP~

waneJprzcz.si(:klasypolttycznej. Była
jedynym Jej oparciem, ubezpieczała

tqo ruchu został, nt,jpewniej u tyczente KC PZPR, Jan Oobtll(:l)'ńsk\,

Pojaw t! SI~, rówmet z okaz,jiju·
btleuszu, Zbyszek Kurkowski mój

ANDRZEJ LENARTOWSKI
ko wchodził w taniec z figuramt .
Czekam na nast;:pny jubileusz 1
tym razem taniec prezesa powinien być gwoździem proaramu.
Musz~ to, koniecznie, wyjaśnić w
tym miejscu, :t:e nie ma krzty 2.loś·
liwości w tym, co piszę: . Jedynie
podziw. Nie wyobratam sobte, by
przed kilku laty w epocejut zm.a·
mucialej, kierownik byle mleczar·
ni pozwolił sobie na taki wyst;:p.
Przez cały czas myślalby w co 10
chcą wrobić i czy następneso dnia
nie pójdzie za tar;: doiC mleczarnianą krowę. Wdzi~czoy jestem
za pota.zanie w całości, a do tego
na tywo, kabaretu B. Nowtckie&O,
obejnałem za darmo, n te wychodząc z domu i nie musząc patrzeć
Botu.siawowi w oczy, a. on patrzy
na mnie tle od czasu, &d Y naeią&·
nąlemgonaznaczną su~ i jak 10
zwykle u mnie bywa, nie kwap t~
si~ z oddaniem.
W telewizji kablowej koniecz.
nietrzebazwrócić uwag;:napra~

kamery. Mój młody kolega, dos·
konały poe1a i pracownik nauko·
wy, Krzysztof Jaworski, zagorzały
fan kablówk i, nazywa to kadrem
po kieleclr.u. Nie wiem, czyzauwa:t:yliście Państwo, jak dokładnie
omiatanejest kame111 obuwie i to,
co powytej obuwia. Czasami WY·
daje si~, te reszta nie jest watna.
Sądz~. :t:e to za namową właście·
lek stromych obcuów- nie dość,
te szylr.ownych, 10 jeszcze kosz-

posuzepny przez. opinłfl publiCZf\lł
jatoopozycyjnytntclektualdta., p1sarz
katoliclti, osoba przykośetelna. Pnywódca PRON mial upn~wdopodobnit
ten oczywisły blef, i przyznać trzeba,
te powierzoą sobie roi~ odlf)'W:ll
przetonujlłCO. Pobtna a~ spoleczeństwa.,awnieJspora.liczbadzisiej·

FELIKS KUŻMA
rzcli, wychodzi nam, te idea uniwer·
salnej,pomtdpartyjnejjednotci,slu4·
ceJ jcdnaktc ~tt} aktualnie for·
ll\ICJI, ttó~ chce~~ utrz)'mlt przy
władzy, została podsun~ta Lochowi
Wat~c przez. JCIO nĄJblit.szych
wspólpracownikówwmomencic denmtywneJ kompromitacji zna.nqo
Etosu_ Nikt niepomyilał, te .SOhdar·

townych- kamerzyści czasami za.
pominają o &órze. Ale to mało
watny szczesól, chciałbym zwróuwan na dowcip , 1 te.by nie
czepiać si~ kabla Jak tomomtk
szafy, zacytuJ~ radio ,.Jedność",
meprzypadkovro przecie!, bo ra·
dio partycypowało w jubileuszu
kablówki. Byt akuratAdam Ma.kowicz w Kielcach i przemiły pan py·
tal mnego, równtet przemilqo,
przed mikrofonem oczywiście,
czy Makowicz lubi makowce. Potem rozmowa zeszła na koszulk;:,
klóra była nagrodaa w jakimś kon·
kursie, i przemiły pan był ciekaw,
czy to ta włośnie koszulka, którą
kolegama na sobie, i te ona troch~
mokra. Prtypomina mi si~ stary
dowcip, równłet bardzo zabawny,
Konsument pyta kelnera, dlacze·
go ta. bulka taka moltra,a.kelnerna
to, te jakbył pan, panie konsu·
ment, miał r;:ce zaj~te talerzami,
tet niósłbyś p:an bulk~ pod pact14.

cić

Pienvszy wakacyjny
ogródek

Bezpartyjna partia

wtade~ U)'Je si~ z pomysłem i któreco4
dnta zaleci JO poddanym OSOblłctc. l

~.

ulubiony mała n. a pani przepytu·
na okoliczność kolorów,
czy on,jako malarz, przy.
wiąZuje do owych kolorów wag~.
Kurkowski, pewnie zaskoczony
pytan1em, pląta ł st~ nieco, ale
wreszcie wykrztusił, te przywtą
zuje. Odetchnąlem z ulgą. Natomiast zamepotoił mnie wystrój
pracowni malarza.. Obraz koło obrazu. Jak ja czasami przychodz~
dOJCJO pracowni, ściany są gole, a
Kurkowski zaklina Stę, te nie maluje Jut od lat i bezprzerwy patrzy
mi na r~ee. na we l deski z balustra·
dynie moa~ wynteść. Przypomina
mi Się, Jak kiedyć w paJacyku Zie·
lińskteao Zltn41 obraz Jana Walask..a, natychmiast w moim pokoi·
ku, wielkościzapałczanego pudel·
ka., pojawtła s•~ elttpa. poszukująca
• bez tadnych wyjaśnień zabrała
si~ do przeszukiwania ltatdego
kąta . Jakby w klłcie motna upchn:F obraz Walaska.
l znów me starczyło miejsca na
przemówienie poselskie Adama
Wolskiego i co z tego wynikło b~dzie na pewno w nast~pnym,
ogórkowym odcinku.
Na zakończenie, naprawd;:, raz
jeszcze, dzi~kuj~ prezesowi za
tantee. Telewi~a kablowa stała
mi si~ jeszcze blitsza.
jąca ao
spytała,

z.

j~h

pohlyków, zatroskani, wb~
pozorom, nic o ich losy ale o SWOJC
wtasnc. W 1921 chodziło o powstrzy.
manie tentłcncji dcmokn~tycznyeh, a
tym samym o wzmocnienie pozycji
pllsudczyków. W 1952 potrzebny był
pomost pomio;dzy społeczeństwem
nastawionymzdccydowaniencptywnlc dO komunizmu, przyniesionego
na sowieckich kanbinach, a PZPR:
mlodl!jCSZCZCaJUttządzątą.Wtrzy.
dzicłci lat pótmcj PRON mial przy·
wrócićjejsily,choćW5Z}'Icywyczuwa·

li, te bicdac.zka, schorowana wielce,
poczyna posl4dać lo;kliwie n• drugą
cienia. Czyny _Solidarności ..
poroku 1989wszyscyznamy.
ChytruskompanaPrezydenta wy·
daje sio;, it nikt nic rozpozna w porę
prawdziweco oblicza Pilłtej z kolei
mistynkacji, nazwaneJ w dodatku
bcbewuerlticm. Czut,R tymczasem na
mil~ partykularyZmem i eho;c~ u trzy·
mania Wlll~tzmu, czyli w\adzy w
rękach jeJO
dotychczasowych i
przynlyc:h pn:torian u wszelq cen~.
,Przypadkowe spolcczeństwow nie
jest motc nadmiernie roza,amio;te,lłc
l tak nte uufa po ru IZ.S facetom,
którzy Uubowali sobie !Ujdrić, clloć
nic maj' o tym zicloneao ~.
stron~

szychneofitów,z.ostlławobj~iachtej

orpnizacjizneuttlllizowana.•nawct
pozyskana dla zapowiadanych arom·
ko quasi-rdonn. Odeszla w niebyt,
tiedyst.ałasi(:anachronicznL

Z przypomm.anych przez nu rat·
t6w wynika doft jednoznacznie, te
idea bezpartYJnej partit WBtł na pol są
scen~ pol•lfCU!.4 raz na szesnAłcic
lat, i ch~ niejesCnaszym narodowym
wynalazkiem, to jednak zysbla sob1e
doić dute uzn.sme. Za katdym razem
reammowahją pom&~ierzy bankrut u·

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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W nocy z 4 na S lipca w Wojtyniowie ojciec zabił
syna. Stało się, co się stać musiało ...

Pieklo
DANUTA KUMOR-MIERNOWSKA

Po

~~;ri!~a

..._,.K nysz1of
napisal do domu z w1~zu::ma: wy.
puszczają mnie 30, prz.yjetdtaj..
cie. POJechali do Zytkowic oboje,
tak jak wcześniej jd:dzili na widzenia,szykowalipaczki.Jakikolwiek by byt - zawsze to syn, krew
zichkrv.·•Dwa pierwsze dni mm~ly
w spokOJU, w sobot~ roZpocZfll si~
ostatnt rozdział rodzmnej aolgo-ty: Krzysztofwpadł w alkoholowy
trans. Po ob1CdZ1e pomoslo go do
kumpli zsą.s•edztwa, razem czcili
spotkanie z wolnością.
Pil zapami~tale, wracaJ po matczyne p1cmądze, znowu pll i zno-wu wracał, wo/aL daw;u fors~!
Tlumaczyla,tetooslatmegro-sze, te nie ma na chleb- na prót·
no. Gdy próbowala protestować,
przyslawial nót do gradla - co
miała poczttć?- struchlała z przeratenia wysupływała kolejne
banknoty, resztk~ n~dznej eme·
ryturki,aon zamieniał je na gorzał~. Tak ciągn:,;ł s•ę ten obl~dny
wódczany maraton, do niedzielnego WieCZOru.

W niedziel~ około 21.30 wrócił
be ł kocący, rozjuszony, roZSiawial
ich po k4tach, z pi~ciam1 rzucił
si~ na brata. Darek wymknął si~
z chaty, w~drując mL~dzy oplotkarni przeczekiwal zw•enr;cy amok.
Matka, znu1ona, ulot.yla się do
snu: poprzedniej nocy prawie nie
znuutyla oka Wstala za potrzebą
i wtedy mąt powiedział:- Skonczytern z Knyśkicm, id~ dzwonić
po policj~
Nic musiał nic wi~cej mówić,
wiedziała, co si~ stało, nawet nie
zapalah• światła; połotyla s•ę
z powrotem.
-Co czul 3m? Nic, tu pelnie nic.
Przepelni/a si~ miam. Dok:Jd
motnatakcierpicć? ...
56-letni Czesia w Cz. ma opinię
czlowiekll cichego, nie wadzącego
nikomu_ Gdy tamtej nocy wycią·
gal spod łótkasiekie~- zaw2eją
trzymał
nd podorędziu, gdy
Krzysztofbył w domu -coś w rum
p~klo.

Uderzył - n.lJpierw obuchem
w sk.rori, potem ostrzem w <;zyję.
A potem rzekł do żony.- Wreszcie was od mego u~olmlem
Kiedy przyjech;th funkcjona·
riusze, stal w kuchni, skamieniały,
przy lóżku, na kl6rym spoczywało
bezwładne, zakrwaw1one cialo.
Bezoporów wsiadł do radiowozu
- Mu~iałem to zrobie, nie mogłem
dłui:CJwytrzymać

odzinaD:.odlatmieszka w Wojlyniowie. nie
opodal Blityna. Blednie, n:~wet n~dznie, ledwo wiątąc
koniec z końcem. Janina Cz. co
miesiąc odbiera 1.300 tys. etne·
rytury, Czesław jako łllkiernik
wla~ładach Metalowych wyciągll
2 mihony. Odkąd naJstarszacórka
wyszła za mąt, zostali 1 synami
- Krzysztofem i o S lat młodszym
Darkiem. Darek mgdy nie przysparza! •m tro~k. skończył zawo-dówkę, we wrzdmu ma iść do
techmkum. za to Kn-ysztof...
Z Krzysztofem, odkąd si_~gają
pameęc1ą, zawsze było utrap1en.e.
Pierwszy wyrok za zn~canie nad
bliskimi otrzymał w 86 roku_ Jesz.
cze w z.awieszemu Aspirant
Zdz15law Cymerys ze skarty.skieJ
Komendy Rejonov.-ej Policji pa-

R

mięta

tamte czasy- pracowal k•t·
na posterunku w Bliżynic
- Czesław Cz. nicraz przychodz•l, skarżył si~. prosił, teby
z Knyśkicm porozmawiać, przemówić mu do rozumu, lecz kiedy
trzeba bylo złot)'C formalne zez..
nante -odmawia!, wahals•ę- n1e
chciał chłopakowi s:zkodzić,jak to
ojciec. No i rozmawi3liśmy, ale lo-buz nicsobie z tego nie robi!, kato-wał ich bez litości. Napięcie narastało latami, musiale w końcu eksdył

plodował.

Silsiedzi potwierdzają · nie·
nie dało się umknqć
b)·ł postrachem okolicy,
tkwiływnimjakieś diabelskie moce. Rodziców od szczeniaka m.al
za nic, nie rliczyć, ile mzy chodzili
posmiaczeni, poturbowani. Zdolny był do najgorszej podłości, największego besttalstwa, ludzie bali
się go panicznie, woleli schodzić
z drogi. Nie mial tadnych hamulców, tadnych skrupułów. Z ledwością skończyłtrzy klasy podsta·
wówki - na więcej nie starczyło
ochoty. Wolał wąchać klej, walę
sa: s•~ bez celu z mieJSCOwymi
oprychami, piC do zatracenia. Po-twór, po prostu potwór, bez cienia
ludzkich uczuć.
Starzy Cz. wstydzili si~ sweJ
medoh, me obnosili z nią po WSł,
ale wszystkiego niedalo się ukt)'Ć.
Bywało, te nocowah na dworcu
w Skart.ysku albo w les1e pod
drzewem, albo w pustym domu na
skrąju w•oski - gdzie popadło.
uciekając przed p1ęścmmi zwyrodnialca. Oddychali swobodnie
dop1ero, gdy zmkal za kratkamt.
A on - co wyszedł _z kryminału,
"zambiał" na kolejną odsiadkę.
Uzbiemlo się wyroków bez tiku
- za znęcanie nad rodzmą, za
gwałty. Z dwudziestu pięciu Jat
ponad p i ęć przeź:yl ,.pod celą".
-On po prostu nic u mial normalnie ty{:!
Katde wyjście na przcpustk~
-tylko podczas odbywania ostat·
niej, prawiedwuletniej kary dostał
ich kilka w nagrodę u dobre sprawowanie, bo w .,..i~zieniu opinię
nlia/ nienaganną! - znaCZ)'/ k.o-ICJnymi, bandyckim• wyczynami.
Dzielnicowy z Blityna r•sal do
ZK w Żytkowica.;h: .w lm~s:.ka
niu po-...>·bual .rzyby. groZI/ SJO!Iru
oroz ror/:irom zab6jsfM.·f!m, ( .. )piJe
alkohol w du:ych ilościach i ak·on·
s.zczę:ścia

Krzys•ek

11/fi{J~Jifwdomu ..• lldzit'lani~pru-.

pusuk_frst nu.'wskuzon~·
-Jednak wkrótce Krzysiek,Jakby nigdy nic. Zjawioli si~ w Wojtyniowic, 11 wraz z nim do drewnianej chaty Cz. wracał ~trach, ból,
upokorzente.
Zastępca komendanta rejono·
wego policji w SkMżysku, nlldins·
pcktor Zygmunt Król, jest pod
wrażentem dramatu:- Nie pam•ę
tam podobnego przypadku, chociatpratuJęjużwielelat,tasprawa
jest zupełnie wyjątkowa. Tylko

skrajna rozpacz mogla doprowa.
dziC ojca do tak. desperackiego
kroku Zabil, bo chcial uchroniC
n~blitszych od dalszego pasma
udręk, muslal zabić - w przeciw·
nym razie tamten drari wykonczylby ich pr~zej czy pótmej, ta
tragedia wisiala w powietrzu. Oni
- albo on. Ojciec wz.iąl na siebie
straszną odpowiedzialnoii, sam
sobie wymierzył najsurowszą kart. bo pn~eż życie ze świado-
mością,tesi~zabilowlasnedziec-

ko, jest karq
obratalnl\
Czesław

Cz.

potworną,

niewy-

początkowo

spcs-

w•ał wraten1e opanowanego, nawet - obojętne&o, beznami~tnie
opowiadał o tym, co zaszło. Dopiero w prokuraturze. podpisu~c

protokół przesłuchania, załamał
si~. Płakał,azmmplakałyurzęd·

niczki, nawet pani prokurator
miala łzy w oczach. W lej sprawie
on ,est prawdziwą ofia~
Ks1ądz proboszcz z parafii
w Bhtyme n1e od razu godzi s1ę na
rozmow~ ("w latach komumzmu
b1skup zabrontł udzielać wywia·
dów i to n•e zostało odwołane"),
jednak 1 on w końcu przyznaJe:
faktycznym winową~cą jest za.
mordowany,ondoprowadziłOJCa,
rodzm~ do granic psychiczneJ wytrzymałości: nigdy nie wiadomo,

jakakroplaprzepelnikiclichgory·
czy...
rokunttor
rejonowy
w Skartysku zastosowal
wobec Czeslawa Cz.
areszt tymczasowy. Zbrodnia zabójstwa ma swój odpowiednik
w kodeksie karnym, zaodnie
z przepisami areszt w jej przypadku stos4)e się; obligatoryjnie, bez
wzgl~du na okoliczności.
Czy Jednak. w przypadku Czesława Cz.Jest to środek istotnic ko-nieczny7
-Mote to zabrzmi dz•wnie, ale
my ną,ch~tmej wypuścilibyśmy
10 - mówią skarty:K:y policjanci.
- Tenczłowiekjut przeszedł piek·
lo, nee ma sensu pomnatat: cierpleń Jego • jego najblitszym
-z czcao si~ utrzymąią, kiedy~
dz•e siedz•ał' Od strony dowodowejsprawaJCStjasna, nie zachodzi
obawa matactwa, utrudmania
śledztwa, podejrzany przyznał si~
do czynu, !lm zawiadomi! ko-rnendr;, w~kazał narz~dz•e ... Wia·
domo, te w areszcie sadzaJą kat

P

rys. Jan Wolas<!l..

Nowe gry i zabawy
ludu polskiego

,.

go ri am1, jeśli trafi do grupyzdeklarowanych przest~pców, będzie
naratony na SZ) kany. syn byt
lf)JlSUJJłCy, więzienna feraJna nie
puszcza płazem un•cestwienia

git·cz/owieka....
Szef prokurdtury ~ Skart.ysku,
Wiesław Warchoł, rozum1e te mcje,jednak uwab· prawo jest prawem, trzeba je ~losować bez
wzg.l~du n3 okohc7ności. me poddaj<Jc "'~emocjom. - Prokurator
muo;i b~ Obiektywny at do bólu
- powiada. l dodaw - Leptej dla
Cz., by teraz nie był sam, jest zupelme rozbity, roztrzęsiony,
w takim stanie ducha mógłby sobie wyrz/łdZić krzywdę. Zastano-wimysię,jakl) przyj* kwalifika·
ej~. rozwdymy wszelkie aspekty
prLemawiającc
na
korzyś:.
Wbrew pozorom casus Czesława
Cz. wcale nie jest at tak bardzo
odosobniony, zdarza się. te
doprowadzcm do dna udr~k.i lu·
dzie czasem rcaaują tak skrajme,
wiem coś na ten temat..
W środ~. 7 lipca, rodzina Cz.
sposobiła si~do pogrzebu Knysztofa - pochówek wyznaczono na
czwanek.- Nie zapłacz~ nad gro-bem, serce m• skamieniało- m6w1
Janina Cz. - Nie ma w nim ju1
matczyneJ miłości. M~ta mi szko-da., nad n•m boleJ~- Co z nim ~
dzie., co będz1e z nam•, jak my teraz b~dz.iemy tyi:?

'"W Sosno~~. c-u pudla propo--

:yc-ja,

ż~by

BBWR wprowotlttl
psychiatrytz.n}c-h
wiród /..amlydat611. na po.riU11.

l!.}' m ()g badań

•Tytulyzgaul; Btrcla roi m~
w stl~ (..Suarular Młodych M),
Burd~/ domem nas:ym (.NI~").
/skruntt' k lani~ (.Pnlityka"),
Komuna nasza mat (MTrybu·

na")
• Pansr.".·o B. i

pańsiwo

S

miazka]q w }t'dnym domu pr:y
szo:si<! Warszawa -Białystok. o

'n/nok dla

unędów mieszkqJą

w dwQch różnyc-h mi~jsco•~oi
c-ioch. B. w Nowosiólkarh. S. w
tó/lkach.

•

• IJcwna k'rQc/otiiOIIJi.a "f"
kann p nr: mrża puako i owa n·
wrnika :amlrt:kulo wut:: pię
tfZU!<-i W.. pOÓf!KOc-lt.
Wimuramiu-siodalo z. dz.iriml
do p(}('itn~dtv, Jritlzila rio rana,
oby Q leJ por=~ wr6ctC 1/a Wroc/a~~,·iu 1 tłl)'slaitlzi«l do szkoły.
C'iOI'J:Ifln

Somtl szla do prtuy. Wtecturumi hisfCma Slf powtanola
Trnalo to kilka Inodni - zapell'niojq .Skomlalr-

• Kilku mrżr:.v:n zmnulnfonydr pruz. wlaicirirla firmy
skuptl}qc-t') złom. rozebrało po~
nml dwa kilome11y szyn nie-czynnego szlakit kolt')oKe-go z
Zqbkowir tlo B1dawy.

Pirfdzi~siąl

ciąguch

dziur w ruro·
Rafinerii Gdański~}

zrobilijuż w tym roku zlodztt'jr.

Ntkogo nie złapano.
• Nieznana osobo zogroztla
z.alructmr wody w.".- odociągac-h
mit'jskich Czr.slochotr.y.

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

• Do Rady Mit'jski~j w Wal b17)tńu wpłynęło prsmo. w którym aulor propanll)t'. by na cokol~ po pommku luflana Mor·
ch/n.,ski~pos/Owlć.. pomnik
ofiar oborqt.
(osa)

·.

_,..

.
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Koncert Z
Chopina

(dokończenie

trudnej do wyobratenia
liczby pocisków kilka procent, n1ekt6rzy tv.1erd:ą.
te pod kon1ee woJnynawet ok. lO

proc.. me

wybuchło.

Zapaln•ki

zostały

odbezp•cczone, pOCiski
zdetonować nawet w
kontalccłe z wod~ czy lekkim• glehami, ale tak s1ę: nie stało wskutek

powinny

(llumor:u.rzytóM'
r.Jcoltod)
ltubJI'If'Q)qt

utwmy Clropi1111

w

Pary~"

ti~:s:y/y

sir

W tt:}
11111;n'C't' nut bylfl Hllli lip l
\I•.Jtyslktl. w J'l•llkf~.

11·/rf"-im p01Hiffl('IIIC'III.

• KunUff to pi(luw mu:;,.'ko
gfojncn pr:r: K)'bllnych p~1ów
11/1/l)'GifyCh

wad technolog•cznych. W pierwSlCJ faz1e wojny proce m mewybu~:hów był mikomy- przedwo,ten·
nc pociski produkowJno bez poś
piechu, miałyonestanowić wieloletni zapas. Natom1ast w końców
ce dzialan wojennych robiono je
aby szybko, czę..'ilO w chalupnic7ychwarunkach,liczylasięilośt

kosztcmjakośc•- Oszcz~dLano
suro~o~.cach,

•fq·bJ·ftWi(ri>'SZ.)'S()',J./óf)'th ttsJ.numMiomrnąro

na
me przestrzegano re·

:bmów technola&icznych. Statystyka potwierdza. te najw,~CCJ
n•ewybuehÓwtopocisk• produko-

wane w Zwiqzku Radzieckim
Wytna kultura techniCZna i .,teluna dyscyplina~ spra•.ualy, te
mem1eckie pociski były sohdmtJ
wykonane. Chociat.. w memlecżabami.
kich zakladach zbrojeniowych
pracowali JCI'tcy 1 sabotując rob1h
• W crosi~ go· Chopin poro·
pociski, które nie wybuchaly. Po-zum/t11'0/Sf(US'I1'011n/SfllthU·
CISki do nicm1eckich olbrzymich
nami n/('mtiM'If!C'C! mo•·ą, Jdyi:
moźdz1erzy salwowych - ltahber
dmmł otlr:ut, rochcfnl.
ok. l metra, ci~t.ar ok. 2 ton- bardzo cz~sto okazywały si~ mewy• Grnl muzykr wfchf~m. W
buchami. Za wykręcenie zapalnit/uszy lfllllln mu tonami mi·
kaz takiego niewybuchu tołnierz
łoił.
powstani:~ warszawskiego został
odznaczony krzytern Vmuti Mili·
• Chopi11 gro/ i grnl. n oczy
tari
jr-gonltmO~t·tlynfc.
Wielu saperówjest zdania. te
równie duto, a może naJwi~CCJ
• Mmtloblrgltlo kmiN pru·
niewypałów Out nie mewybu·
s:rt/1 lmprowl:oC)r. Trzymuł
chów), to amumcja porzucona.
wr.,ystJ.fch potl no~m nupi(Szybki odwrót lub atak, eks plo~
tio, aż porilu ciszo.
bomby zas)'łluje stanowisko OJ·
niOY<e - w wojennej zawierusze
• Jrgo wzrok po•·inlziol
me b}'ło czasu na zabezptcczeme
wszystko gloino i wyruinit!.
amun1cji. Ktoś wykopal dól, po1}mroumnirbylytolaktt'pro·
uklad:d pociski, zasypał ziem1ę,
ste '111"~· dqgnr/y sir trochr
zapomniał ...
d/ui<fw sucu l w tlltJZY. Tom
Szacuje się, te najwięcej nie wy·
nft!którzy mit>/{ wdqi ...,_,ruiny •
bucłl6w pozostalo w starych la·
obraz, ai 10 pnmmł pt!Wit!n
sach
i rejonach trudno dostęp
WoiC'nty, knyaqc, te' słyszy
nych., ale tam, gdzie toczono po-polor.
ważne walki.
W pozostałych
miejscach niewybuchów stale
• Pani słyszola zapach bntubywa. Wykopywane są przy
ltupszczOiwswoimtlwont', alt'
ok~i wszelkich prac ziemnych
tarlt'n koncert nil.! ukoił Jd
- podczas orki, budowy domów,
I(SkiiOI(ZOkrojC'tn.
dróg, wodociąsów, itd.
Tragiczne tniwo zbierały
• Chop/11 utłl'fzył w okorrl.
niewybuchy tuż po wyzwoleniu,
zapatlla rina llrkko, powoli
jeszcze przed zakol'lczeniem wojmu:yko sunrła Ji( w tło/, aby w
ny. lokalne iródła historyczne
tulsir gronia s/11chocu mogli
podają, że tylko w trzech powiaorlauł, Że' są to UCZ/idO. któff
tach - opatowskim, sandomier·
gro, a oni moją uaurio do
ski m istopnict.im- do luteao 1946
domów.
roku zgin~lo od min 2000 ludzi, a
SOOOzostalo rannych. W tym rejo-• Wtfflywsryscyzobocryli.że
nie ludność cywilna rozminowała
nil' mo Mu-k/C'ł'llaa tylko kapC'wi~ej pól nit ekipy wojskowe.
Iusz w kqcit', Chopin potlnnll
Wie.\e skutków wojny nie zostalo
do nii'JO, o on nit o nicrym nit'
ujętych liczbowo przez władze
~·inl:tal.
polskie. Wedlu& cytowanych na
wscępie danych MON w całej Pol·
• S/uibo stola zo akntm, aż
sceod niewybuchów zgin~lo ok. 4
anltm1ula. Kosia i Karp« prze.
tys. cywilów, ale liczba ta obejmu·
siroszyli ssr tlzifflzito, ponieje okres od włączania się wojska
waż był mmkliwy. opl)•sklllł'Y i
do rozminowania kraju, tJ. nie
przykry z t(skna/y.
wcześniej nit od początku 1945 r.
(rozminowywanie Warszawy).
• Pianlsla ZtiÓW staną/ przy
O&ólnopolskiedane nie obejmujlj
fortl'pfonlt' lzm::ql grał urwOr,
działaft cywilów na niemieckich
klórywyko'l)'lł·al, o by/o w nim
tyłach. Na Kielecczyżnie, we
wszystko l tak trskml zu
wsiach, gdzie nie byto m~fczyzn,
Polskq, Żt' grojqc łzy plynrly
do rozminowania terenu zabraly
mu potwarzy.
się kobiety. Po wyzwoleniu organizowano kursy saperskie dla lud• Slucho}qc muzyki przycho-ności. a mimo to przez wiele ~
dziła widka ttsknolo i mrwrt
wojennych lat część pól uprawcńr( po'4'rotu do blrtlów mlo-nych stała ucorem. Z uwqi 1\1
tlośd.
setki wypadków łmienelnych.,
zwłaszcza, gdy wiosenna roślin
•.Att~azoko;,c:tlllekon«r·
n()jć zakryłaślady min. nie motna
tli Chopin pnr;«<ral sit po kła·
było u nas sprawnie przeprowatt.•inath. Uby postaw/i wszystdzić reformy rolnej. Mierniczy
klthnonogllusunąiwi~- Tok
bali s.ą wejŚĆ na pola.
miody muo·k. musiał.
W ziemi pozostaly niewybuchy
nietylkozll,aleizlwojnyłwiat~
• Nu Am1u!T)· Chopina przy·
cho.l:tli I'Ótl'lli~ż ponqtlni fu·
dZIC'- W ich dus:oclr tb·Jiy
tfmny, tfutci. J.ome i Srt1'11':

L...-------...1

ze str. l)

wej, a nawet z ... potopu szwedz·
kiego. Saper z dwudziestoletnim
statem, m~or Piotr Bemer, byty
dowódca Wan:zawskiej Grupy
Rozmmowama.. obecme slu!4cy
w ){)elcach, wspomina ;ak na Bemowie unieszkodliwił sz.wedzk~
kulę z ładunkiem wybucllowym.
Ma.,or niejedno widział. ale do
kol'tca tycia zapam1~1a tragedie
dz1eci. Koto Serocka dwóch ucz·
niów próbowala rozkręci!! granat.
10-letnichlopiecl17ymalgonll~·

dzy nopm1. a kolep rozkręca\.
Na&le wybuchło. Chłopca prze·
ci~lonapól. MajorprzYJtChal,gdy
:rv.Jok1 obu chlopców b}'ly jut zabrane, ale w krzakach znall.zł .•.
dłoń. To b}'lo bardzo blisko blo·
ku, chłopcy skryli się przed rodzicami w kruk•ch. loslały na mch
frapnenty mięśni, liście zlane
krw1ą. W gmm1e Radzymin !Sletni chłopak bezskutecznie namaw.al kole.tankę na zabawę. Ko-ledz}' n1e m1eh czasu. Poszedl z
pocisk1em sam. Szukall go rodzice. NAUJutn znalei li poszarpane
cialo. Skojarzyli z wieczornym
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nych. Nie w~edzą, na czym pole·
błąd w sztuce, stali za daleko.
Z Radomtc: dęblińscy saperzy
pojechali po niewybuchy do
Włoszezowy i w okohce La&owa
Wszystk.e urueszkoditY..II\ w spec·
jaln)'Ch mie}SCI:ch na pohgome
lotniczym. Tylko w tym roku Vt')'·
j~li z.ziemlju.t4S min przeclwJne·
chotnychi przeciwpancernych, SS
bomb lotniCZych, blisko 70 pocisków artyleryJSkich i mm moźdz•t·
rzowych. 8 granatów ~tcznych 1
ok. 400 sztuk mnej amumcj1. To
WSZ)'Stko z reJonu Kielecczyzny.
bo choć podlep im takze woj_ lubelskie, mi eh stamtąd tylko jedno
zgłoszenie. K1elcck1t obslu&uJą
teżsaperzyz Sandom1eiD. Od początku roku mieli ok. SOzgloszen
M01 rozmówcy twierdzą, te n te
nale.ty ludzi struz)'C n1eYo ybucha·
mi. Panika Jest Złym dorndc41. Ale
ostrzdeń trafiaj~cych do roz..qdku nigdy za wiele. Rodzice powmni uczulić dueci. N•e voolno
ruszaC metalowych, rrzerdZCY<'l:l·
łych przedmłOtów o owalnym
ksztalcie. Miejsce ich znalezienia
nalety oznacz~. powiadomi!! po-licję lub bezpośrednio orpn administracji pal'tstwOwtJ, który ko--

ne pole minowe. tereny przy to-rach koleJowych. rejon Chmielni·
ka, Rakowa ... Tu przerwał wylł
cz.ank~.nl6wiąc: - Prośdej byłoby
wskaza: mieJSca. &dzte me powin·
no b,.C mewybuchów. Podobme
twierdzą saperzy dodając, .te re·
&iOn łwlę:cokrzpkl nie wyrótnia
si~ t.ak•m ich na.~yceniem, jak n p
Wal Pomorski czy okohec Warszawy. Mapę z zaznaczonymi li·
n1am1 frontu, klerunkami uderzel'l
glówn)mi rubieto~mi umocnień
ornz węzlam1 oporu należY tralto-wai; bardzo oncntacyjnle.
Olicer operac}'jny Szefostwo~
WOJ~k lnzyn•cryJn}'ch MON pik
Jan D1l mformuJe, że w skali knju
37 patroll realiZuJe rocznic S - 6
l)'$. ZJIOSZen W)"JmUjąC Z ZICffil
400-600tys.sz.tuk rótncao rodzaju amuniCJI, w tym mjn. 2 - J tys.
mm. !S- 20 tys. J'IOCisltów arty\el}'jskich, 300- SOO bomb. W ci u, u
roku od mewybuchów ain:t pojedynczy ludz.e. Poza konkretnymi
zgłoszeniami
o znalezieniu
n1ewybuchów saperzy sprawdzają
JCdyme tereny poligonów po byleJ
Armil Radn«kleJ oraz te przeka·
zywane aospodarce narodowej
Pozostale usłuc1 sapersine ą od·
I'Jiltnc. Po_~awili SI~ tet .,prywacła·
rze"u:ukaj,.cy wojennych parnią·
tekdokolekqi.
Saperzy nie widzą motliwości
dokładnego sprawdzenia więk·
Slego rejonu. Zresztą sam widziałem. jak mały zasi~& ma utywany
przez nich wykrywacz min (mimo
touznaY.anyjest za lepszy od konstrukcji zachodmch). Mogliby kopać calyn11 dniam1, a p6źn1t1 okaże s1ę.te kilkadziesiąt centymet·
rówdalejtkwi w ziemi poc1sk. Wydll}e s1ę, te lepsza byłaby ... róidf·
ka. Próbowano skonstruować spe·
cjałny samochód - wykrywacz
niewybuchów. o duteJ czuloki.
Ale podczas prób urządzenia co
chwilę p1szczały, reacując do-ordynu)C sprawy niewybuchów. slownie na wszystko, samochód
Ną~cz~ciejsaperów wzywa Wo.JC·
me mó&l ujechać ani metra. Powódzkic Centrum Operacyjne, nadto q mmy zupelnie niewyczy tzW. dytumy wojewody. W krywalne, w szklanej lub drewniatymrokujut 13 razy.J-krotmcsa- nej obudOWie. Wybuchy powo-perzy musieli wracać w to samo jennych pozoslałołc:i - podobnie
miejsce, do Kar&OWI, pn. Tucz~· Jólkinne wypadki-były,są i~dą.
py, Jdzie niewybuchy znajdywa· Oby COrtZ mniej._
no podczas robót pz.owniczych.
l'r.ted laty, cdy major Piotr Ber·
Ale centrum nie wie o wszystkich ner wraz z grupą saperów sprawniewybuchach. Urząd Gminy w dzał rejon wizylowany prz.ez glo-Morawicy tak cz~to wzywa sape· wę państwa podszedl do nicao
rów, że pomija centrum, śl~c t cle· szefBiura Ochrony Rządu i podgramy wprost do Dęblina.

pJ

Lato,
saperow
wybuchem. Na wczasach mały
chlopczyk znalazł w lesie &ranu
Nic nie mówi•c rodzicom. włożył
10 do o&nisk.a, a sam schował się
za drzewo. Dzięki temu prze.tyl.
Mama 1111a zajnęli. Ponad 60-letni kowal, który bez szwanku przeszedł cały szlak bojowy w l Armii
WP td nie arzeszyi wyobraźnią.
Z&inąl, cdy spawaJ slupek ogro-dzeniowy, kl6ry okazał się nie·
micekim ładunkiem wydlutonym
do niszczenia zasieków. Zginęla
&ospodyni, która pociskiem wbijala kołek do uwiązania krowy. W
Otarowle koparka wjcchala do
wyschniętego po suszy bajora,
przekoziołkowala po wybuchu. W
maju ub. roku pod Kielcami zgin~l
rolmk. który próbowal przeciąć
poeisk pili\. W maju tego rok. u kolo
Rakowa zgłnljl27-letni mężczyz
na wraz z 4-letnim synem. Obok
znaleziono odk~tcony zapalnik
pocisku motdz1erzowego. Do
dziś nie wiadomo, czy mampulowa no przy niewybuchu, czy td
eksplodowal on skutek nieświa
domie rozpalonego obok ogniska.
W takich przypadkach nie ma
świadków.

Przed tygodniem, tj. 2 hpca teroku w rt)On Kielc po raz ko-lejny przyjechali saperzy z jednostki saperskiej w Dęblinie. Ob·
serwowałem. jak w Radomieach
koło Morawicy wyjmowali z ziemi
siedem granatów motdzierzo-wych kuliber 120 mm.J>Nóch żoł·
nierzy łmialo machalo łopatami,
trzeci sprawduł teren wykrywaczem min. Dowódca, TIUljor Klemens Kłeba dlugim szpikulcem
szuka! pocisku. Szczęk metalu o
metal -jest! Ostrotnie wyciąpjlł,
ukladajlj na trawie, pó;!:niej w~
tarówce. Czy boją się? Nie, znają
swój fach. Ale dowódca dokladnie
pami~ta datę 19 m~a 1973 roku.
Kolo Dęblina, w podobnej sytuacji Z&inęlo dwóch saperów: podporucznikKowalski i kaprtl Jasiń
ski. Trzecb totnierzy zostało rtn·

JO

Gdzie na Kielecczytnie mote
niewybuchów, czy
zaaro-ten~ Historyk Stanislaw Meducki
zacząl wyliczał: od 1939 r. wokół
Kielc, w lasach k. WiśnK»wki, bit·
wa w Kazanowie k. Końskich, w
194S r. - Skrzelczyce Suków.
wzdlu.t Lubrzanki, dufa bitwa
pancerna koło Morawicy, rejon
Górna. Radlina. 81elin, adzie radziect.ic samoloty dopadły wyco-fując:~~ się btygadę pancerną, Sta·
szów, Osiek, okolice Pod.zamcza
Ch~cińskie&o, gdzie było o&rom·
b)'Ć najwięcej

można narysować mapę

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

suwając kartkę polecił:

- Niech
pan napisze, fe tu nic nie ma!
- Te&o nie mocę napisać -odpowiedzial saper - bo te&o nie
wiem, trzeba by cały rejon przek~
pać, metr po metrze ...
,.BOR-owik" zrozumiał, udo-woli! sif; adnotac_M: ~Podczas
sprawdunia terenu s;tperzy nie
slwierdzili obecności niewybuchów".

Tekst i zdjęcia:
Krzysztof Krogulec
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Wakacje
na
straganie
- Ntt..,stytbu sirhol/{ff(),..n( mirt/tv tlomsl)tm _1
-A m trochę! Ju ts i~ przyzwyczailen1. Sprzedaję co jest
moJe, n te kradztone. Ta ctego
mam si~ wst}'dZ!C'.'

- Wal.aQtpr:mt'i, aoslwloflii, obola ......,yocnck, a

t)'

na pCWCfiiiiA.'II. l'amir10111, ftw atu i t' mAli s:J.olncgo

l/WII'II

ttt.stald : l..siąi.l.mm

Niepojęte, jak pokonał drogę z garażu do mieszkania. Cały
pokrwawiony, ze zmasakrowaną twarzą, prawie bez sił. Drzwi
otworzyła córka. Nie zdołał nic powiedzieć. Upadł.

P

owtadomtlam telefonicznte
pocotow.e 1matkf;- pamt~ta
córka.- Zamm pnybyla ~
mocstallilam Słf' sama ratowit ():Ie&
Podlotylam mu poduszk~ pod &low~. Obmyłam rany
W u.pttalu lekarze stwtcrdztli
51/uczenie m6qu, zlanunte kolet
c.zanki i krwotok podp;u~ynowy.
Ciosy w &IOWf' zostały zadane twardym narz~dzłem. Nic odlysk.al jut
przytomnołtt, Po uełt•u dnmch
zmarł.
SteranStyczyńskt<:alctyc~epru

prnoowal w hucie. Na wtele me m6al
sobte pozwoliĆ. Na m1eszkame w
Ostrowcuwystarc:zylo. Na utrzymanie.OdaternasteaodoCzternasteJO. NaaMi wt~J zawsze brakowa/o
O samochodzte m6sltylko m~rzył.
W końcu lat ostemdltestJtiYch doslrle&JszanJił'dlastebtc,

Ntelegalny handel walut4 pr.ty·
nostl mezle dochody. Dolar z dma
na dzteil zmtemal warU~- Gos~
darta tOnf:l• w :dotówka<:h bez ~
kryaa. Wystarczyło troc:hf: zar)'Z)'·
kował, by znald.t s1~ w innymśwte
<:ie. Spróbował szc:ę:łcta.
P~tkowo lJ&Wiat st~ rzadko
prled bankiem. R.u. w tyaodniu,
dwa razy. Póżntcj na aleJ~ 3 MaJa
przychodził prawie cod:uennie. Zambia / w ciągu kilku jodzm tyle, •Ie
me mógł otrzymti za cały mtesią<: w
zakladzte. To kustlo go. Wciągało.
lstnyhuard.

Nie obawiał SI~ konkurenqt. N te
windowal cen. Wolałmmejzaroblf,
ale mieć stałych khemów. Szybko
zdobył zaurame. Zrównoważony

lować z
Otodził

ROSJanami i Ukra1ńc::um
swoimi dropmt lndywt-

duahsta.

r
rodol•nsko <:mkctarzy ntcwielkie. tlermetyczne.Wytrzym:do w zawodZie lcdwte
kilku Doskonale zruu~ ~~~ wszyscy
Ostrze&:uą si~ wza.temme 1 bromą
W arupie czują St~ bezpteC:lnte
Wtedynieobawt3.J~St~ mkoao Unl-

S

kająJednakludiizeWsc:hodu

-Lepiej nie zadawit SI~ z mmi
- mówili - Stać ich na wszystko.
Ządm pieniądzy. Bez skrupułów.

Wyrywaj4 banknoty.
!'rzez mch same straty_
ryzykowal

tapewnośćs•ebtesprzedtrzc<:hlat

sprzed~.DzistaJ ie<lw icpiętdz•e·
siąt złotych. Przestall był jedyn1.
W pobh:tu dwa punkty wymiany. Jeden nilwet w Zakł adowym Domu
Kultury. Wielkinaptsglost-Kantor. Ntektórzy początkowo myśleli,
:te przyjetdta do miasta teatr
Tadeusza Kantora,

-Ukratńcy?-zntanawiast(:pan

M:trek, najwy:ł:sZJ wśród SIOją<:Yth
tu m~:tczyzn.- Ktedyśjeden wyrwał
mi piętdziesli/t dolarów, złapałem

sowałs•łdOlmtan

Kie<ly przeszedł na ~mel')'tUTf,.
móJ] zupe/me ~wt~ić st~ ~i.
Naefektymetrzebabyłodlugoc-te
krł. Niebawem wykuptł m ieszkanie,
garai.SpetniłosiłwreszcieJe&oma
rLenie. Usiadł za kierownicą ~polo
neza caro". Skończył pi~dztesiąt

dziewi~ lat. ŚWHI.l zanął st~ dla

nte&ood nowa.

Dopiął celu SWOJCJOlycia. Samochód b)l JeJO dumą. MOll wreszcie
<:zytm zatmponować. Odwiedzał
CL~o rodz•nn:t wiosk~ Podztwtah
10 dawni koled.ty. Zudroścth

Emeryt nte poprzestał n.a tym, co
osią&nął.DaleJZJawiaiSiłWL.nanych

mtej'icaCh Mó&J zrezy&nować z
dorabia ma, ale przyzwya~eme stało si~ stlniejsze. Zaczął nawet hand-

""""""·

Dyrektor mteJSkieao taraowtska,
Krzys.ztor2:ywczyk pamt~ta, te ktlka
dm przed traaedi~t rozmawiał z nim.
Poradził mu laslosować opom•k antyszumowy. Mtal kłopoty z radiem
w samochodzte, Przyjetdial samochodem lub rowerem. W br4ZOWCJ
skórzaneJ kurtce. Z saszet q pod pa<:hJt. Znallao obc:okra"owcy. Cteszyl
IIII' tch zaurantem U mtJO wymtemah zarobiOne na handlu zlotówkt
Dolary sprzedawal po przyst!l'pneJ

W albumte rod.ttnnym zachował y si~ ZdJf'Cia. Styczyński w rodzmnych stronach. Wpatrzony w dal,
Siedzi na laweacc. Pogodny. Pcłnta

- Ntkot;o n te oszuktwat- dod~e
JeJO :znljomy t ostedla. - Ntkt me
pQWttdl.la/ O mm :ZłtJD słOWL fiJne
chloptsko. Kiedył obiecal tan•o
sprzed~ synowi nurki. Dotrzyma/

Na"bllt.st Styayńskieao c1ule
nic mou ochlonl{ł . 01'4 adyktoś
puka do drzwi. Odwr&<:aJ4 twarze,
&dY na przystanku pr:znlądą~ąsi~ tm
Pllle. Do&ć JUt m~Jt pokazywania
palcami.
2:ona opowtada, te unikaltowarzyst~~o·a. N•e prznaźnils•~znikim.
Nie pil i ntepałtl , Zawsze spokoJny,
opanowany. Nieraz pros•la, by przestaljut ~mowli Sił handlem. Nte
skutkowało. Nte zdołała 10 pnekonol

,

ANDRZEJNOWAK
ao.alezara.zobstąptltmnieJegoko-

DztwtliSi!l'.:tetakilekkomyślny.Stał

za kioslucm i wymiental Ukfanirom
pieniądze.

Zapruzal ich do SWOJCJO

samcxhodu.Jeź.dziłznimt.

- N1e ~~o·chodzil z nanu ~~o u~lady
-dodaJe pan Krzysiek, który prowadzi transakcJCJe-dyme z przyzwyczaJe ma, zaniedbany Ju:ł: 1 zm~czony .
-N •gdy s•~ przed nam t me odkrywał
Troch~ sobek. M tal pełne k•euenie
JIICIII~dzy,

lataubtegłegoroku.Namnym,uś·

mtecha si~ obok samochodu Pootwierane drzw1 Atomasrera sic
lanki
Nt<:n1e wskazywało na to. tektika
miesi~cy pótntej odmient st~ JCJO
kana. Fera\neao dla StCblc dma,
w tamten c:zwartek wyszedł z domu
rano. Jak zwykle po dZiewiąteJ
W swojej nieodłączneJ kuncc. M ty·
/0, na parkingu nte pDJaWtł SI~
Widzte/i go na tarsowisku. Rozma·
wiał z handlarnrm ze Wsc:hodu
Przygotowywal si~ do transakcJi
Czekał a:tzdob(:dąsrubSZ4JOtówk~

Niektórzy JUt wczdmeJ zamawtah
u niego dolary Moah był pewm,
:teich niezawiedz•e

P

ned

czternastą

pojawtł

si~wpobti:tudomu.:l.ona
zauwaiyła

ao na parkm·
gu. Autobus me przyje:tdtał t bala
si~. :te nte zdą:ty na dru111 zmian!"
Poprostła go o dowiezieme.
Jut pncd bram~t zakładu powiedziała: - Przyjedt do domu o s.t~s
nasleJ! Teresa błdZJC czeklt z obiad<m.
-

cinkciarza
ledzy. Styczyński nie drżał przed
nimi. Czul Sili' pewny siebte.
Nieraz widzieli 10 wiea.orem.

Rozmowy w domu dotyayły na"·
czę:ś<:ieJ pteni~y. Oslatn•o kurłÓw
walut. Przewtdywanych wzrostów,
spadków. Opłaca/nolei lllWCStOWJ·
ni a w dolara lub mark~- CzułoStf' at·
mosfer~ Bitidy walutoweJ.

4awt~ SI~

n.a czas! - odpowie-

dział.

Smierć

ObrJcał nljpterw ka.!dJt WJ]UtJt.
W ar~ wchodz•IY rormty, ruble.
Zaodme zresztą z zapotrzebowaniem. PótnteJ nastały tnne cnsy. L•·
czylst~lylkodolar,marka. Wypadły

rokuralor
Waldcllllr
P•onka ma raQf'- Niewtele mówiJt iUdzte z parkmau Zaslant"4 ~~~brakiem pamt~l. Ukryw~t,~ljfakty. Wulat:,tcme
<:ht:4 mteć me wspólneso z urzf'damt. Po z.aPt•u ze Styc:zyńsk• m padł
nani<:hllrach.

P

.słowa.

Ntcwtclkiruchwmtereste. Mtm·
maJne w!dełkt mt~dzy kupnem a

w mteres.

z obieau bony. Styczyrhkt przysto-

Styuyński

Ktedyś spotyk:tl t SI~ ,.pod ktan~ ~
Taknazyw'ah m•tJSCC kolo banku
Po przcmcs•en•u PKO, pozostał tm
p.:lrlunt.PodruJ!ejstronieulicy nie
taf'3SUjlj ju1: drOJJ przechodn•om
NajwyteJ utrudnil!łą prtCJild samochodom. MnteJ natara.ywtZmkn~

Troch~ 51arołwiecki. Coraz. cl~btej
wchodził

Ucteka.J~t.

ktoł:z.klientówpukaltpytaloo}ca

Zawsze mówiła, te Jest przed ban·
k•em. Zdenerwowała st~ kiedyś 1
przestała otwterał: drzwi.- Tu nie
kantor wymlany' - pow1edztala
opryskliwie. OJCiec nie mó&łJej teao

- Czyopla<:tłosi~stać?- pytałago
<:ZłS(O

- W/aśctwte nteopłaciloll~- od·
powiada/ - Zarobtłem Jedrn•e na
htr benzyny. Zm~rzłem. To nie te
czasy, &dY w m1eś<:te przyjmował
jeden kantor
NtkOJO me oszuk•wal Sam też.
nic chciał straciĆ. Taka JUt JtiO
dewiza

Jeszcze po po/udntu widztano 10
prZed pratami. Za JC&O ~polo
nezem' prznechala biała .,łada~ lub
Jiat~. W mm- dw·ic lub trzy osoby
Podobno rozmawiali pr:ze<l samochodami. Mtaly stamt~td dochodzić
podmestonc Jłosy. Ludzie różnie
mów11i. Nie :zalostl si~ mkt, by to potwierdzić . PótnieJ w pra:tu policja
odkryła tylko Jego ślady . Na karoserii i wykładzm1e. N te zdołał zamknąćdw-ix:hs~ródczterechzam

kówgara:tu.
Tu:t po siedemnasteJ dotarł doJHero do drlwi swOJego mteszkanm
Córka zacz~ła w/Mnie oglądać ,. Te·
leexpress~ Zapytała, czy został pobity. Skinął głową i osunął s1~ na
podło&~- We krwi, bloc:te. Bez kurtki
isas.zetki. Mial w n1eJ podobno pięt
dz.iestąt milionów złotych w ról.ll}'th walutach. W zaciśni~tCJ kurczowodłoni trzymał kluc:zc od pra·
tu 1 samochodu

-7..auwatyl pan? Jakbrokowało p1emędzy, albo matka
nie chctała dat, lO brałem z
domu jakie ksuttki, albo to co
ludzie mogą szybko kupić, oo
mnie nicpotrzebne i tuta.J na
murek przychodziłem. Wte
pan, te koło mnie ustawiał słę;
czasem naszpan
-Jaki- non po n 1
- OJej• No, od h1storit. Tyl·
ko on miał co mnego ntt Ja.
Dezodoranty, szampony. Jegotona przywozi z wyciecz.ek,
bo nie pracuje. On potem
sprzedąje i tet ma p1eniądze.
- Mówilrm, tr wakaąt, a ty
tylko myJlin o piMiqdzach
-Trzeba mieć kilkaset tysięcy, :teby pótmej wyjechać.
Zresztą mnie do wakacji nie
<:iqgnie. W p il k~ wieczorem
mog~ t chłopakami pograC,
koS7 mamy pned blokiem ustawiony, gramy jak nie wiem
co, naJlepiej w całym os1edlu
A gotówka to JeSt sotówka,
me?

- M«li d brdzu!. Co .sprzt"dOJt'sz?
- SwOJe kstątk1 do szkoły ,
cojuJ: nie S.l potnebne. U nas
rozdawali tet do mnych klas,
młodszych i starszych Dzieci
te książki wyrzucały, bo miały
nowe albo tm si~ te dannowe
me podobały, bo były porwane. Ja wszystkie pozbteralem
do pudelka. l teraz mam co
sprzedawać. Matmy do piątej
to pan w ca ł ych Kielcach nie
kupi, tytko u mnie. Albo
che m l~. bio logi~.

-Która kslqtkajtm

11

drblt

1/0jtlrożs::.n?

-Nowa i nie zniszczona, nie
porwana, ze wszyslkimi kartkami. Zresztą chyba nie, bo do
rosyjsk iego to mam zupelnie
nie utywanc. U nas w szkole
n1e była potrzebna, nawet czytanek nicczytaliśmy
- Czyli- porlrralltki są rra;bardZtt'J pruzukiwnlle'!
- Nie.nteotochodzi.Ja tutaj sto~ tn:y, cztery godzmy w
dzieli. l zalety i, te by posprzedawać Jak nlijwi~cej. B&Jek to
mało kto szuka. Jut lepiej konltksy, ale to tanio, po pięć,
dziesięć tysi~cy.

- A;uk;ui wszystko pospnł"
dajcn, to rozrobisz z ptt'llirdzmf?

- Coś kupi~ . Jeszcze me
wiem <:o. PotenttO spn:edam i
bę:d~ mial wi~ccj pieni~dzy. Ja
tak jut handlUJ~ trzeci rok i
jeszcze m1 st~ me znudziło.
Ktedyi
zarobtlem
przez
m iesiąc ponad milion, :.Ie tnta
mi wszystkozabrał i musiałem
za<:ZitĆ

od początku.
- Masz;cszc:tcczos no noukt
ws:kalt7
- Pcwnte! Zdalem teraz do

siódmej! Ale tułaJ na murku
JC:St ciekawteJ Jak na lekcjach,
ludzi więcej. Zresztą -za naukę
nten'lól piem~dzy,atutaj m.am.

- Czyli 110 ,.·akoCJl' z
nif{tl:il'nil')tthil'n.?

K~t•lc

(/mtona 1 no::~>·t.tA.a ntri.ttilycłt

-Nic 1 Apoco!Comttużle

osOb- ;mttniono. Rod:ltlapr<ISf.Jtlybyktoko/).·ttk>nMual .. )

przed sklepem'.'
l J-lttiiiC80 bukmisrr Jarka
namnłlial na ,.-a4ac:ypry odpoc::rllt'k. RYSZARD BISKUP

Córb PDJn~ła mn!t SWOJe tycie
pry;r.atne. Denerwowała Slf', zdy
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Noc szakala
DANUfA KUMOR-MIERNOWSKA
Edward S. z Kielc zlodrlejską wizytę przypłacił ł.ycicm. Córka
z mężem i dzieciakami w sierpniu W}jechali za grani~. on mial opickO'I\1lĆ się mieszkaniem, podle'A'aĆ biatki. Tamtej nOC) obudziły go
pod ej rzanc halasy z balkonu. \Yiam)'ll'aczy, którzy z dachu ąsiednie~
go bloku dostali się do środka zaskoczyła obecność stam,ego pałł2.
Zmasakro-.-ali go, skrępowali, zakncblonJi, po cz)m spokojnie
przystąpil i do przeszukania szaf i n::galów.
podziewali SI~ bogatych
lupPw, w rezultacietp.rn~lł nie lak znowu wu~le:
kasety wideo, aparat telefonic:zny,
kurtk~ skórzaną. troc:h~ ciuchów
oszacowanych w sumie na ok. 8 n1ln
rl.Wysz.litakjakwesz.ll-przezbal·
kon. S~iedzi, ownem, slyszeli
dZiwne od&losy, ale pon1ewa! szybko ucichły, nie zapr?Jjtah sobie mm i
głowy. Pan S. n1e tyje. Nocni mtruZJ
stan~li przed sądem pod nrzutem
morderstwa.

S

Włamaniado miestkań i kradziete zawsze zajmowaly czOłowe
miejsca w przest~pezych statysty·
kaeh, a ostani o stały si~ wr~ plagą.
Od stycznia do końca maja br. w województwie kieleckim odnotowano
ich 253, z czego ponad połow~- 134
- w samyeh Kielcach. Na zlodzieJ·
skiezakusywystawione54szczepjl·
nie nowe osiedla. Nieprzypadkowo:
lokatorzy nie znają si~ nawzajem,
nie utrzymują ze sobą kontaktów,
me z.wracają uwqi na obcych kr~·
cych si~ po klatkach schodowych,
w poblitu bloków. W anonimowym
tłum1e złodzieje czują siąjak ryby
w wodrie, buszują w poczuciu bez·
karn~ci. Wdzi~cznym polem do
popi5u są dla nich S!ichowice, Barwinek., os. Na Stoku, w mniejszym

!~:d;:~ł~~ij~kd~::ekst:;zesr~:
mieście, gdzie mieszkańcy są bar·
dziej ztyci, zaprzyjatnieni, wi~cej
osobie wiedzą. S~iedzk.aczujnnść
odstrasza amatorów cudzego mi·

::================::: en~amywaa siekierą
z

ZDZISŁAW

ANTOLS KI

Pokrzywa
Wyrosia p#!(na powagi
jakpokrzywa

Rzadko złodziejska eskapadajest
dzielem przypadku, zwykle poprzedzają gruntowne rozeznanieterenu
i rozkładu zaj~ domowników, ich
zwycuijów, zasobnoki. Najwi~oej
kradziety ma miejsce w aodzinach
mi~dzy 8 a IS, a wi~c wówczas, gdy
gospodarze są w pracy, dzieci
- w szkole. Na ataki rabusiów nara·
tenisąwpierwszejkolejno.łciludz1e
uchodzącyzazamo:tnych-lekarze,
ksi~, prywatna imcjatywa,
trak towcyM.

Jej dlonie parzą
te strachu

~kon·

-Sprawcamlkrndlletymieu.ka·
niowych 54 na,iCZ~CICJ mlodz1 m~ż·
czy:tni mi~dzy 17 a lO rok1em tyaa,
zkryminalnąprteloścl~ -m6w1 POd·
kom. Arkadiusz Jociezyt z Wydzialu (}peraeyjno-RutpoznaW'CZe&O
KWP. -Sprawni fiLyczn1e, ZWinni,
zdecydowam, bezwtgl~dni. Z reauly
~pracuJą"
w grupach P•~cio-,
azdcioosobowych. n łciśle ustalonym podrialem rói :Jtdni obserwUJII
ftobiek.IM, drudzywykonują złodziej·
ską robot~. inm- ZliJmUH st~ uplyn·
nianiem trofeów. SprzedaJ!~, je na
targowiskach albo oferuJą - za me·
wielki von - bli:tnym i dalszym
znajomym, których kus1 okazyjna
cena. Specjalnym W"ll~ciem c1eszy
si<:elektromka, sprząt audiO-wideo,
futra, kotuchy, kurtki ze skóry, bi·
tuteria.
Sporo kłopotu nastr~cują tzw.
grupy w~rowne, arn~ujące na prowincji (ostatnio w J~dn:ejowie}, poruszaj.llce s1~ autami, szybko prze·
rzucającezmiejscanamieJsce.Dutc

zaarotenie SlwtTZaJą w1ę:l.mowie na
przepustkachiuciekmierzyzzakla·
dów poprawczych: przywódcą jed·
nej z"unieszkodhw1onychft jut, zło
dZiejskich band był wychowanek ZP
w Ostrowcu,
Populamą k1edyś ,.pasówk~ft za·
SIJlpiły sposoby mniej wyrafinowane: zamiast m~cz~ SI~ z dobraniem
odpowiednieao klucza, zł odziej
bezczelme rąbte drzwi razem z fu t·
ryną, wybija szyby, nie zw~ąc na
czynio ny rwetes. Nąjb.ardZJej naratone są lok.lle 1\i parte rze, pierw·
szym i ostatnim pi(:trle, lakomym
kąskiem q równi et domki jednorodzinne, choc1at te rzadko pozosla·
wiane są całkiem bez dozoru, a i qsiedzi częściej nit w bloku bac~ na
to, co dzieje si~ za płotem. w obr~
bie ni nteresawania przest~pc:ów
coraz powszechniej znajdują si~ tet
budowyimieszkaniajeszczenieza·
siedlone-ainieznlchmasowosto·
Jarka.,armatura,glazura.Bezlno.łnte

arabione są domki letniskowe.
Niekiedy uabowane przedmJOLY
wracają do właścicieli. Wykrywtllnc:Gt tego typu przest~pstw JeSl ms·
ka, st~ga 25 - 30 proc., Jakkolwiek

W gruncierzeczy
boisię

miloici
frubają giliskać

uuiskająctęby

At zacwie pachnieć
kobietą

Kwiatek
Ma w sobie prostotę
polnego kwiatu
Niejeden pnuud/
obojętn ie

tapotn.ony "'hotytont
Alenieja
DIDtego tcrat
uimiechasięffłietliście

pnet krople rozy
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-w opm1i funkcjonariuszy- i tak nie
naJ&orsu, zwatywszy skromne
techn1c.tne policji i m1l·

mot.liwo.łci

czemcewentua1nychświadków.ln·

nego zdania są ofiary złodziejskich
napadów, tracące za Jednym zama·

chem mckiedy dorobek cale&o ty·

Dobre rndy komisarza
Czy motna skuteczn1e uchronił
przed złodzieJem~ Komisart
Krzysztof Kls1Dia z Wydz1DIU Prewencji KWP. w~pólautor broszury
.. Pol1cja w t rosceo bezpieczeństwo",
uwaia, te jest to w dutym stopniu
realne, choć, necz jasna, trudno
o IDO-procentową gwaranci~- - Ra·
dztlbym przede wszystkim zadbat
o solidną ochron~.swych mienkań .
Wyposaic:n1e ICh W przyZ.WOite, ate·
stowaneumk1, wzmocnione drzw1,
tzw. rolokasety w oknach, systemy
alarmowe chociai n•e da.ie absolulneJ pewności, zmech~ca przcst~pców, Na nit wszaide zdad~ SI~
na na.~ lepsze nawettabezpieczenla.
Jdli s:~m1 nie zachowamy naJetytej
ostrotnośc1. NietrLYmliJmy pod b1e·
hzną arubszej gotówki, kosztowsi~

nośti,nieafiszu,myst~mąjątklem,

me sprowadzajmy do domu przy.
godnych zna,jomych. Pami~tajmy,
te o.szusl pn:yb1era rótne postacie:
url~dnika z administracji. komiwojatera proponuJącego atrakcyjne towary, pana z gazOw'li. hydraulika.,
1tp.- mm wpuścisz obcego za p róJ,
sprawdt, kimjest n aprnwd~, za14daj
legitymacji, zatelefonuJ do mstytu·
cj1, na któfl SI~ powołuje. Nie zosta·
w1ąj kluczy pad wycieraczką. me
w1eszaj ich dziecku na szyi- łatwo
mogą trafć do niepowołanych rąk.
WychodZĄC Z domu pozostaw w pokoju upalone św1at l o, wyjetd.tając
na dlutszy czas po pro!; kosoś o zaj~·
c1e si~ mieszkaniem. M1ej oko na
mieszkania qsiadów, nie lekcewat
tad nych podejrzan)'(:h syanałów.
Jeśli mieszkasz. w domku - postaraj
si~ o porządne ovodzenie i oświet
lenie poseSji. kup psa. Wyrzu~ąc
śmieci czy zb1eaając do skrzynki po
hst upewnij si~, czy ktoś n ie czai si~
naklatce,aninamomentniezosla·
wi&J uchylonych drzwi . Ostrzet
dl.ied przed z.adawan1em si~
z nieznajomymi; prze.~t~pca potrafi
pozyskaćichzaufanie i wykorzystać
łatwowierno.łł (metoda ~na tatusia·).
Pami~tajmy:

skie:tniwa.

wakacje to zloclliej-
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Samotność
Jutsam
To znaczy Jwiota ni~ mo
A istni~,.;~
.fprowadu~ sit- do ;:godytł"Dnia
- j~stl!m, ni~.jestem...
Jestsom
To tnaczy jut kto! na Zit:mi
pD%11 dobrem i tlł!m
ktoi potbawiolł)1 siebie taka pustko po wybut:hu tr.sknot)•
JutSilm
Samotnołl: mlł kolor nitbieski
t odrobiną ctUM'imi

Ta jakby niebo ŚK·ieio narod:,ontj plan~fjl
UJbtuwione krwiłf piuwsuj istoty

"Marzyn" herbu Rogate Serce, ktoś z artystycznej legendy
mtc,~ttc w plcril. :!cmowski, autor
standalizuJęcych tySllnł.:ówł obrazów
erotycznych, rozpoczynał, podobntc
jat Konarski, studia w tratowsłóiej
ASP, IdY swe obrazoburcze poci~Y
na sztuk~ uczynił &losić Stanisław
Szuhlski, (cnomcnal ny r}'$(lwnik owladnl~tiY idąz~lucjonizowania
sztuki polskicj.PrlJil,łjcjnadaćeha

raktcr narodowy, rodzr my, odwoływał
sl~dokulturyprapol5kiej,alcjecotra

&lcznym pandoksero pozostaje, it w
swy<hdotonamachart)'ltyunychsitpl po tnspt~ do tnrdycjr azteckiej,
asyry}Sbcj, dułiskreJ Ale przecie! porwał mlodych studentów uczelni ar·
t)'llyt"ZnCJ, którzy w nim, S\lchu z
Warty, J&kr pseudonim pny.Rt, wi·
dzieli sweao mrsuu, Konan:ti prza
Szutalstqowytceiałzdi'UJI'CIOroku
ssud.Ow,d)'lllomASPu.zysbłdopiero

w 1960 r. Poał11dy Szukalskieao byly
tle prryjmowane, doszukiWl!;no sip w
ntch clement6w nlQOIIahzmu, nawet
(anyzmu, twi4lłów z lilozolię Nilł
chc&o, ki:Óf\ oni wykorzystywali.
Marian KonaBki pozostawaJ bardzo bliskim współpracownikiem
Szutabktcco, został przez nic&o mil·
nowany szczepowym. Do .ie&O zadań
nalcblo rcd1q0wanie szczcpowq;o
prsma ~Krat~, orpnizowanre wystaw,
nawiązywanie kontaktów. Marian l(o..
nanki wspomina dzis~, it Szutalski
nie~mowałsi~takimi przyziemnymi
sprawami, on wr~z nre potralil pora·
dzić sobie z wlasnym gemusz~m.
rdzio by tam zabrepł o wystawy.
ZrcSZtlln•ctrzebabyloomcs~stanć.

Twórca mówi, it .zach~ta~ odlotyla
innccbpozycje,aby potazat,jat maIUJII om, smartaczc z Kratowa.
Aom.upauzeniwmistrza.starali

Tęsknota

za wielkością
JERZY DANIEL

S

llfszy-rocznrkl909. -pano
po\IŚClQ.hwych JC!ilach r
powicn:chow~cr - czerstwa, okrQiatwarz., wąsit,ly5ina, okulary, pmrtur, ciemny krawat - mo111·
t:eJ znamronowX: r.aCU:J emcrytowanegourz~nika,aniteli kogol; rodem z
szalonej hakowskiej bohemy epoki
mr~l)'WOJnaa. Ten joWJalnre wy&JI!·
~.skromnej postury ~CZ)'Zrut
to ar1ym-han::owmt od dziCSł~iole
ci z tcmpcrnmt.ntem uprawi~ i&~b. w utuce ~Marzyn~ z Krzcszo-

wie we wła.~ncj osobrc, malarz i rzet·
biarz, poeta i wynalazca, bodaj ostatni
jut twórca z llr1)'Slycznc1Q ucrupcwanraSzczepRogateScroe,którenic:tlc
nabrollo w sztuce lat trzydzrcstych
Marian Konar5ki. Postać z podr~ti:Vli·
ków sztuki. kto:i. z legendy.
Prz)'}cdul do Micehowa na Ot war·
cicwystawy swo,~ego małar~hr;;a w Galerii lłWA ~U Jaksy~. W jeJ murach
obecny jCSł duch szczepowego kolesi
twórcy, Stcran;a lccho"'-sł.:icco. który
pochodzd z. pobliskiego Ksiljb Wiei·
kieso i otrzymał po śmierci stałe

si~t postwować wedleJCłO przykazań.
Staehz Wanydowodził, itnalcty p~
coU z pami~c1, dop•erowó'llfCZU artysta ~dzlc w Jtanre wyrazić wewnętrznllwi~- Trzebaobserwować

nachlon,lf .14. ale twtJrz)t nic patrzqc na fllll- Tak dochodzilo si~t do
nnyturOfmYMarianKonarskijc$tzdania,itczas
Szukal!kieco doprcro nadejdzie. Był
w•elkrmwtljoncrem,jegom)'ili niosły
picrw1astki odkrywcze, bardzo orr&i·
nalne. Ale wokół szczepu pano ....-alo
złe nastawtcnie, zawrśt kolegów, brnk
zrozumlenia,i.tsztuloljestwludziach,
w społeczeństwie, w jego t~tsknotach,
turę,

iznajdUJCS~ułowiek.któryj(lokrc.ł

l:a. Tak1m czlowiekicm byl Swhłsti.
Wtymrokuprzypadasetnarocznica
jqo urodzrn, mo.tc wi~ byłby to
dobrymomcnt,bywjesowucciojeKOPrZcmyłlcniach napisać m docl~bnCJO, co by równie! w Ameryce,
dokl!dmtstrzprzedWOjf11!wyjcchałna
stałe.zmienrłonicsprnwrcdłi"-"onrm

optnr~. Nic dostrzep s•~ i n re doa:ni1
bow1em, te Szutalski wzniósł sztukę;
naSZCZ)'Iromantyzmu. Wsztur;cwys.t~puje przemiennott: to romantyzm,
topozytywizm,czylirealizm.Bytnurt
wieikieco romantym~u Mu:klewicu i
Slowactieso. nas1ępnie potytywizm,
potem romantyZmMłodej Pcilski. Jest
t:~oktc zasłulll Szukalsltrqo, .te wypo-

wiedzrat walk~wpływorn, któredecradowały sztuk~ polsk.lł, uarlldzaly droł9jcJ rozwojowijak na przykład nałła·
downlctwosztuki rrancuskieJ
Pan Marian Konarski ch~tnre wyznaje, te Szutalski soporwał. - JC!itcm
bardzo ~d- powiada- .te wszedłem w
ten hałas. Jutjakochłopiec mralem
tpknoty za wielkoic~ bylem ducho'~~>'0 nastawiony na stworzenie cze1~
wiel\.-ic&o.
Co sam ~Marzyn~ l. Krzeszow1c
mówi o swoich dokonaniach' Otót
tM.rrca troszecd::~jakby narzekał, te
los obdarzył co wieloma tałcntamr
- Totc.t- mówi- w bdnCJ dzicdzmic
sttukinrcdoszedłcmdomistrzostWL
WIUdlstronnmt, bardw roZWlnr~a
ruttur..przeszbdułll.

Artysta clodĄje,

.tcwtałciwieodpi4tecoroku1)'t:UoZĄJ-
mujcs~proresjOI'\llnrcsztuk4-Upra

wia malai"Słwo i rzc:tb(', pQClJit, ma na
koncie Id. krlta patentów W)'IQIUc:zych. Powiadł: - Potrali~ zrobić

"""''~
Marian KonarU i, pierwszy po mistrzuSzukalc:zykwyznąje:,tebyłopo

ncntcm Stacha z Warty.- Bardzo z
nimwopwałem-mówi-i n re m1ałem
ochotnon.tiladować On nadzwye~Ą~
mocno akcentowal Zll&ldnienic pt~k·
na,atonlcbytomitakbliskic,jak na
przykład Żechowslr:iemu. Ja bytem
dramatyczny i drapictny.Ja tworzyJem w konwencji Sllfrealizmu, ttóry
przepowiedzml surrealizm polski. Tu,
na wystawie potazux: rzeczy rótnc
To jest wystawa paml~tTnrkarsk.tl, zawien,jp moje przetycia hryanc,
opowiadania o świecie. Dłaczeao tematybobrazów jest ta b szeroka' Tu
aktnaprzyklad(lowa:blyobruwmorm t}'t:iu; wiljonersti. boWiem namalowalem postał, którę pOtmej spotbłcmwł:yciu,byłatowrełbmrłolrf),tu

znów

m

takieco. o, ubranie, puste,

alczjedneaor~tkawaW)'t'iągasi~ludz

b. ~Q. Artystyczna moralnott wymaga zmian. Tam znów l)let, bo-

Plotki
Krystyna Jarrda i "Atent:um"
Wspaniała aktorka Kryst}'ncl Jam/a, nlt:zapQ/nnlanll
Agnieszka z ~Człowieka z
monrwm·. zaangatowala sir
postluliach tło warszawskit>go
~Atl!ntmm·. Wybór tel/lm nie
był przypatlkowy. Pvprudzilo
to tlogl rbna analiza aktualnt!j
sytuacji firwnSOWI!j stoii!'CZnych tł!mrów, gronł!go w nich
r?pt:rtuaru, osobowośd tlyrek·
Jorów l, ro nąjłł·ażni(jsu, rozpoznanie która z ton t/yff'k·
torów grywa w jakim trotru.
Krystyna Jantła czrsto wspomina, it: tt!" ostatni argument
pnewotyl- w .. Atl!nt!um· nil!
gro/a wówaas iatłna, oni bylo, ani aktualna, tono dyrektora teotm. Ciceronem po tajnikoch tycilltł!atrolnf!go stoli·
()'w polowie lat 70. by/ prof.
A/('ksantlt:r Bardini. WszyJ'/·
kit: Ztl i pn«nv wyrysoll'a/
Jamłzie
na kawiarniant'j
smve1re pud,-zas tllugll!j
rozmowy przy mnlt'} cztlfnt'j.
Zdobywanie koltjnych stopni
w karierze jest o ll'k/t!
lam·irjsu, gtfy nie przyfXIfn(je
sir im z bliskll i ona prymypala

Suszony koperek
-szybki numenk
Na targornsku prud warszawskim Palaccm Kultury
l Nauki wit:lkq populamością
clrszy s1r pewna budka, gdzie

chenek chleba troc"' holcndcrslr:i

moinnkupićmytllolpowitllo,

Robi~ttakierzeczy,abyniezapuszc~

o

si~ubardzowrantu,i('.Aieztoler
ł(lyt~łfZeczneportrety-zaczy·
IQmnicnawiedzaćpokusa,abyposza·

'"'·

Co stało sili ze Sz,zepem Roptc
Serce'? Tut przed wybuchem woJny
szczep mial parcelę, nn klórej m1~ła
być
zbudowana jeJ(! pr11cownia
Twórcownra- jak powiadali Szuknl·
czycy.StachwAmcryce,tu,wkra.ru,
okrutny cw wojenny - Krltu z nu
po!cslo- mówi Marran Konarsk1,11er·
tant podchorąty z Armii K,.pwcj,
ttórywytorzystu.ią,cswetalcntyartys

tycz.nc produtowal dla podziemia ralszywcdoł::umcnty.- Po wojme-mówi
.. Marzyn~zKrzcsz:owicKonarsti-or
pi,izacyjnie pochlon~ła nas woda. l
zawiłe kolqów, którzy inaczej, nlih
my,Szukalczycy,jakn~.ttańszymspo

sobcm, blichtrem, kolorem samym,
~douZ}'Sb.nlłcrcktu.alctyłko

crcttu dekoratywneco. A nam u wsze
chodziło o pierwias~et tw6ray.
Powojme Szczep Roptc SerceJUt
si~t nie odrodzi!. Dopclnila łi~t leccn·

...
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mirtłzy Innymi SUStOnt' Wa·
nywn. Ścianybutiki zdobią ry·
moll'nnr r(!k/amy nutonhł·a
córki wlośriclrlki, z k1óro
przy}ainiq sir wszyscy :ifms:
troiWini poeci z najbliższych
okolic. Można tam prurzytać,
te ~suszona pil!trllszkajest do·
bra t/la brzuszka-. a ..suszony
koperek 10 szybki numert'k".
lntiagowany wuj sprawir Ma·
rtk Nowt~l.-oll'ski, o.rtlllnlo
nosmlgiczny varsallionista,
opist(jqzyz łezką w oku czasy,
gtly i..Lopoltl Tyn11and opiewa/ w .Złym" p/ar Ddilod,jako nnJII'irkszy plac E11ropy,
l!nergicznie znpnrc.a, żl! to on
)tst au/Ort'm sf6w, które z
poczcmrgo koperk11 uczyniły
afroc/ylJak. Ale ny pisarzom
można wierzyć?
(Al)

STRONA lO

Maniek mteszka w Wodzis/awiu od urodzenia, to znaczy od 371aL
Jaks1~g.a p.1m1ęcią. każdy dzu:ńjego tycia W)'gląda dokladnie tak sa-

mo- rano •dzie w pole za miaslem, a potem gapi się w telewizor albo
ciągnie z flachy. Maniek najbardzieJ lub• ptC wwodzisławskim parku.
Jakjest na bani, wydaJe mu się. te w betonowej fontannie szumi kolo-

rowa woda, a po aleJkaCh spacerują gołe dziewuchy. Ale po godzinie
wódka traci swoj~ czarodzieJską moc i dziewuchy znikają.- Oglądaleś laki film w telewiZorze .,Martwa cisza ..?- py!a chrapliwym g/osem.- Ogląd..lłem- potwierdzam.- No to u nasjest tak samo. Tu nawet zegarki chodzą dwa razy wolniej niż gdzie indziej- śmieJe si~.
wstaJe z ławki i chwieJnym krokiem przecma puściuteńki rynek.
amekochany,lue·
d)i
Wodz1slaw
wprost l~tml ty·
erem- babcie I1Cd7.ącona stoikach
obok zruJnowaneJ synaaoai panu~·
_
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~Pom-T ech up

cz.asy optym1z·

mutetnależ.r4dOZllmierzchłeJprze·
szlałci.21atatemuprzebztałci1tsi~

wpracownic:tąspólk~zPOMidawa·

tajączasy,kledymits7.kałotuze4ty

11 sobiejakoś rad~ kooperując z kopalniami. Teraz oUzalo si~, teko-

slące 2:yd6w i na ul1cach trudno było

palniememajączymplacićlblys·

przecisnąć si~

kot/lWI kariera spółki ICJia waru·
zach.- Zamiast pieni~dzy bierzemy
w~&tel i próbuJemy nim handlował
- poc.iesza si~ wioeprezes, WladYtlaw Senator. -Tani )tSt, ale trudno
JO sprzedać, bo ludzie n1e mają pienr~dzy. Zamm kupł4ton~ lub dwie,
naJpierw przychodzą z siatki!• biotlj

przez szwaraoc:z4cy
tlumwchalatach.Aiepn:yszlaoku·
pacja,Ntemcyz:astr.telilicz~peJ·

satych wodztslaw1an, 1 resz1~ po&·
nah w 19-42 r do S~dziszowa 1 za·
wieth w bydl~ych wqonach proł·
CIUikodoOśwt~cimia Od tamlejpory w osadzie zacz~lo b)t pusto,
zwluzcu, te 1 po WOjnie kto mó&l,
wiat st11d na SJ~k za robot111 m1esz·
kantem. - My tu tyJemy na pól
&wizdU - llumaczy Njb.ardzieJ
elokwentna babc1a. - Dopoludnia,
jak o1wane AJ sklepy 1 ur~:~dy, 10

ne, n~o? - No wt~ tak - .,Kar,ter to
kaw,.lek Europy,szokujłl W)'S!rzyton e, ana1elskłe trawn1ki, dyscyplina
jU w WOJsku, podatki do &miny pty.
n~ l 100 ludn ma dOSlatek roboty

~~ ~::~e;~j1 ; 1z;b:n:;.:e~i~::
lą.tewWodasław 1 uwszyscyr6wno

zdycltiiJ111 n 1tt ntewychylas 1 ~zsze..
rqu
W

WodziSilWiU

f1CCZ)'Wi~Cie

nikln1enarzekananadmiaru.t~ia.

Same oazy spokOJU i CISZ}/. Szefowa
Banku Sp6ldz1elczeao, Zofia Nowa·
kowska, z rosnącym un1epokoje·
niem obserwuJe opustoszałą salf
bankowych oper.cji. -IGed)i to tu
stały koleJki - wspomina. - A teraz
tylko muchy lataJ~.- Nikt nie osz_.
cz~dl.ll1- pytam.- A co tozaosz.·
cz~dnołci- par~ rachunków po 2- 3
mlhony.Samiwłdcteteledz1Wi4si~.

te 1m si~ udało c..oł odlot)ć. Kredy·
t6wtet nikt n1echce brał, wystar·
czy, te paru klientów z.utnęlo SI~
odsetkami. - Co to za bank, gdne

Jt~dob,I,M tak, to me ma arosza na·
wet na wyplaty dla ~rsonelu, w1~
pi:~tte podante Zl.niCSIC do b!Ufl jtsl.•
czedzisiaj.-ltldtmy szczerzy- m6·
wi - w wymierJJ4CYm mllS(eczku
psuonom1a me ma pnyszl~ci,
xwl:uzcza. od.k1edy E-7 omiJI nas
szerokim lukłem. Jak ktał wyskrobie par~voszyna wódkf, to woli ku·
piC tanleJ w sk.lep1e i wypiĆ pod
drzewkiem - dodll.le z &OtJCZ4, ale
1 ze z.rozum1emem. Tylko, te wodnsławslr.ie sklepy wale nie Pf~ll
w szwach od klienteli, chociat
w OJrOmnym Wiejskim Domu Towarowym kusi nawet malutki "Pe·
we.x".Jeśhktośc..ołkupuje,toraczej

przed WDT, adz1e co poniedz1alek
SWOJe n~dzne towary rozkłada rOSYJ·
ska wycieczka. - 11 tam u Rusków
niekupuj~-zarzekas1~ któl)i z tu·
bytc6w. - MÓJ qslłd kupli ru od
nichbutyizaru.umarl Mus11łyb)'f
napromieniowane w Czarnobylu
-dodaje z mtnąj~roweao noblisty.
Inni n1e podZielaJ\ atomowyeh
obaw m~rca 1 osclk1 do noty czy

WóJt Józef Syska zpdlil ~. te
n1e zarządza Wltlk~ metropolill.
- /.astÓj jCSI i owszem, Jilk w calym

na&odlt- 0 1 Cmentarz!- przypo·
mmasobieLtsiiKikazla"'kt.-Przy·
JCChaly takle bogate Żydki, zobaczy.
ly którf:dY teraz leci tra.u. E-7
i straszn1eS1~ obrazlły, te pól Polr.ki
Jddłl samochodami pt"Le.t. ten 1ch
cmentarz. Ale WÓJI im pow1ednal,
te przeciet n1e wetmie asfaltu pod

kra.tu-J)Oiwterd.t.a.-Aieztąmart·
wotą

- Antysem1c1• -

przypuszczam.
r~ką.

2.ydów w Wodz1sławtu me ma,
ale wopmntubylców aminnaJospodarka i takposzła z torbami. - Kurwa
ich mat'- rZUCIJaklA samotny roln1k
po pr.:eczytan1u z wielkieJ tablicy
nowych cen oferowanych pr~:ez GS
towarów. - GS to była k1ed)i pnw·
dziwa jXll~p. a teraz~ N~dzne reut·
k1' prstka ludz1 drących o ptlef
Rolmctwoldy, to 1GS 1dz1e na dno
- martwr11 SI~ pozamykane w ponu·
ryc h b•urach u~dniezki . - Co moc·
tlimy sprzedać 1 wydz•ertawtt
- sprzedali.łmy i wydztertawihśmy,
a teraz czekamy na łask~ Opat~·
c1 Zhandlemza.łJCSttak-zob3CZy
chłop,testontatre mu Ziemniaki,
WJ~cprLYJeldb.naskladkupić ,.a~:o
tox~. L1ay i wychodzi mu, te ten
.,azOio.x- będZie drotszy od wuyst·
kich zasadzonych karton •. No, to

wracadodomu,blerugałą!ltąga·
I~Zilł ręcz.n1e Slrąea stonk~ z krucz.
ków i rozdeptuJe na z1emt. l czy przy
tak1e1 aospodarte mot:: b)'ł w Wo-

dzlslawludobr~:e?-retoryun•epy
tająaeesowsklekancehstkl

to przesada W gnunit cią&le
robi. ostatnioRmorząd W"Lilll

coł SJ~

SI~ do budowy OCZ)"SZCUini śetek6w
1 ~~>'ÓJIO'Wl śntą SI~ po nocach potera·
Wodzisław,

godzina 16.00

fot. autor

m4dZCI01fodZ1łyreszt~cmentame·

- Zelazo było dobre , to s1~ komuś
przydało w obejściu .. Babc1e prze·
fYW3J1\ konwersaCJę i chlon4 Widok
przejddbjąceao ul1cą samochodu,
który szybko zmkll za roa1em. - A te
2.yd0w n1e ma, to dobrze- naw1ązu
j4 pr~:erwany wątek . - Z torbami by
na.sp\dc•ly,chotery.

- Nie macie dyskotd, u sieb1e' pytam - Byty w rem1z.1e, ale ktcC
ukradł sprz~t na&ltintliJąt)'. Zostało

kałclołlprfl4,tepustk.amiŚWieci .

Ameryki.JakprzyJadą,totylkozro·
biĆJaktdldJt;;CtelpoplakXprLy5y·

- Eee, tam, zhxlzleJe- macha

lubl~rw~pamenkt,JUt4uliczylem

- chwah SI~ Grzes1ek. - Ale w WodzislaWIU trudno o dobry ~towar•,
a na WieJSkie zabawy strach chodzt,
bo motnawrócić z bro~ w plecach.

To trudndrodow1sko. Przylapalem
n1edawno Jedneco szczeniaka z ka·
st\4 porno. Wzywam oJca. a on mi
mówi- n1ech sob1e chiopak pooglą·
da, co, kst~dzu z.azdrolłt~ W1~jaka
mote b)'f wodZisławska mlodz1et
pny tak1m wychowaniu. Nuda 1ch
ziera - probosza JCSI bezhtosny
WSWOjeJ krytyce, alejemu wolno, bo
1 tak wszyscy so lub•ą i .wmują. Na
taą u. du2o me wola - Ul.ISadniają
SWOJCSympatteparafiante

ki, ale polem wszyscy umyk~4 Slf:
w chalupach 1 w Wodz1slawiu robi
51~ cichOJak w arob1e.- Skąd wy, Jó·
zefowa, WICtle jak JCSI w arob1e'
- szturcha.Ją staruszk~ kolełanki
- Mote 1 me ~triem, aleJut mcdluso
Sif:dOWICnl l wy Id Się dOWitcie
- odgry~:a Się ta &adatliwa. -Czy ci
lydzi- pytam - Laglądalt do was po
wojn1e1- Paru wróciło, nie Jtdneso
z.:t~lrLehh w les1e 1 reszta uciekła do

p3chęinleprtesunlt,WI~dałyrie·

pletował WI~C~J mtJed~ tl~.

-Unasmanv.·otynlema-protesluJe dyrektor LO, Boaum1ł Goł~·
b1owski. - RozbudOWUJemy nowe
skrzydle, kup1hśmy komputery
i spełniamy w ammie kulturot wór·
cz~ roi~- Tylko, te mlodziet niespeCJalnie jest zainteresowana spełma·
n1em kulturotwórczym. - Ja tam

wideo, mecu KS Partyzant l mini.suantowanie w kołciele- łm1ej~ Si~
fantazyjnit wystrzytem mlodzień·
cy.- Akurat -dementUJe proboszcz.,
Edward Nowall;. - Tak Slf: dO te&o

JCSZCZeklałprzyjedztenasprawun·

JO terenu Je..ucze w.styd był, bo za·
raz ktoś 1m cal~ bu.~ podp1eprzyl

z 45-lelnl\ trad)'CM, ale n1ezbyt W)'·
ałuowanyml wymapnt:aml, dwa la·
ta SZkoly podyplom~q i .kurontówta• albo powrót na pole. Nic
dLIWAeJO, te COraZ mmq rodZICÓW
chce ks.ztalcić swqe pociedly i pn:y
naborze trudno w osóln1atu skom-

Martwa cisza
ZBIGNIEW OLFJARC:lYK

j~ n1ea.ystołc.i ~ktene.

Nuda?
A co lO Jest"- pyta JózefSyska, któ·
reao mten:sanc1 potrafią dopałt na·
wet o pólnocy w JCJO własnym łót·
ku.-JaJUtnawetna~tteselaprzesta·

Iem chodzt, bo W)'PIJ~ lnelicha, to
od razu kaldychce Watwić z wlad.ą
Jlkłśtnteres W1epan-zm1en1ana&·
Ie temat - Wodzisław rzeczywiście
nie jest metrc>pohfl. ale po mo1emu
to ma SZ311se na prąsZł~.- Ychy
- potakujf, wsłuchując SI~ we wrzas·
ki sekretarki, USiłUJątej zamówić
rozmowf do J ~drzejowa. - Tylko
w telefony pow1nni.łclejeszcze kic·
dyłu1nwestować.-Za1nwestujemy

pare brylnapróbf:czy"dobrzehaj·
CUJe".-Adobrzehajcuje?-pytam.
-Dobrze- mówi prezes- aletez pa·
ru ci~t3rówek opalu n1e utrzyma~~~
40-oSOboweJ UIOJi, Wl~ hale
"Pom- T echu" ZiCJII pustk.l.m1, a robołniC)'SiedZolnaprzymusowych ur·
topach l trzymają ketu ki za kond)'CJ~
iląsktch kopalń. -Jednym słowem
-martwota, kt6ra omin~la 1edyn1e
sprywatyzowany._K.Irtel" w pobliskich tanach. -Jak to mothwe"- naciskam Henryka Abramow•cza - wsz~dzie bryndza 1 upadek, a
wy macie robot~ 1 pieniądze? Ale
prezes niejest do prasy nilStrojony
tyczhwie.- Za ka.żdyrn razem, Jak
p1szecie o "Kartelu" w superlaty·
wach, od razu mamyma§f kłopotów
i kolejne tabuny kontrolerów.- Dla·
czeco?- dz1wi~ si~.- Nie wie pan?nie wierzy w moją naiwn~. -Jak
wszystko tkwi w bezruchu, a tylko
jedno kółeczko stale si~ obraca, 10
dla biurokratów mus1 b)'f podeJrz.a·

n1kt nie trzyma forsy i nie potycza?
- jm1ej~ s1e. - Jak to me potycza~
- obrataSiedyrektorka.- O, na przy.
klldostllnlocbllłmypewnemu roi·
nikOWI 500 tys. z1, bo niC 0\lai czym
oplaać rachunku za h,.1atlo.
Przez pOl Jodliny naszq rozmowy do banku nic u,; rui nawetJeden
mteresant.

młotki

szybko zmienlłJlJ wlaścit1eł1
z.a prłć przepoconych i wym1~tyeh
IDO-złotówek.- Ola mn1e Ruscy to
me konkurenąa, bo wódk1 boJłl si~
sprzedawał - ocenia SWOJą sytUI·
q~ ekspedientka z ~monopolu"
- Zresztą u nas 1d~ alówn1e wma
krajoWeJ produkąt. - Normalta
-uzasadniĄ~~ mi w krótkim wykladzie poznani przed sklepem kołeste
-Półlitrachlapniennaruiprocen·

odobnąjak bank frekwen·
c" cieszy s1~ wodnslaw·
restauraąa ,.Jubilat·
ka~, &dzie w &odzinach szczytu
tamm ptwem kat1.1,je s1e najwytej
trzech bywalców, z obojętnałcią si·
k.ających wprost w spodnie.- U mnie
rzeczywiłCle jest martwo- kierow·
mczka Teodo7ja Gala pracowala

P

sb.

kied~dlaGS,alejakknąjpazaczęla
przynosićst raty,kazalijeJwziąf

lokal w ajentJ~. Wzi ~la 1od tamtej pory JUt cztery ru.y p1sala podanie do
prezesa o rezy&n:atj~. Ostatni m1e-

tytrzym:ljąet~n11JW)'1ej

pól aodziny

Za tensamszmal masz4 wmka Idobry humor przez całe popoludme
No, to co kupujemy"!- kolesie prze·
chodzą do konkretów, proponujlłt
wspólną bies13.d~ z awmta, oczywiś·
cie, nakosztprasy

N

a.t&orszezd.ameoułe·

tach 1 perspektywach
WodzisiliWill ma prstka
miejscowej młodzidy. JeJ kariera
b1egnie utartym torem - podsta·
wówka, potem mieJSCOWe liceum

- potWJerdza wójt. -Ale co 51ę I)"CZY
rontannyw parku, to wodyJUt wnitJ
n1e bfdz1e, bo za komuny podl"zo..
no j4 do wcxłociuu i me zamterumy placić za tak wątpli~ oz·

,.,..

Po

aodvn1e 16nauh·
cach Wodvslawia
n1e ma tywego
ducha. ~Chleba naszeao powszed·
n1e10 dJ,J nam dZISiiiJ~ - słychać
z ko'ciola aropke w1ernych ~A ja ci
gadam. te 2.ydom w rt4<1zie trzeba
pow1edzu:t won~! - wydziera s•~
ktolł w przedsionku ,.JubilatkiR.
- CLeśt- Man1ek wraca z krótkiego
spaceru l koleJną nauką pod ~chą.
-Wiesz, z tym filmem "Martwa ci·
!Zł• to troch~ przesadzilem. Tam
przyn:)Jmniej kogał zamordowano,
atubylabysens.atj&,ldybysamochódpsunaoconprzypadkiemnaje·
chał.

Gdy świat znajduje się raz na górze, raz na dole,
to sztuka polega na tym, by być z tymi, co na górze.
Jean Gurrt

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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"Żona ciepl a i mila, teść wiele się nie odzywał. Za to mnie coś odbilo.
Do śniadania wódka, do obiadu wódka, do kolacji wódka i wino.

Staremu też polewałem- plakat, że ma chore serce, chowa/ szklankę.
- Pij- mówiłem- co to za rodzina bez picia... "
Ta nazwa bardzo bojowa. ,.Szogun:. Bardziejjak klubkamie nit
grupa abstynencka.Aie kiedy zobac.zysi~ Krzyśka, kiedy si~ z nim
pogada, nazwa jest akumt. On sam, w okularach, z zaczesaną do
góry grzywą, mote uchodzić za intelektuałist~. Zdradza go dopiero mowa. Grom. Dynamit. Gotujesi~ w nim energia. Człowiek witalny. Nie wytrzymuje i leJnie.
- Szczerze? - pyta.
To pytanie o wlasny życiorys. ~dzie opowiadał, bo nie pijący
alkoholicy mnją opowiadanie we krwi. Jeśli nie stać ci~ na szczerość, odpadasz. Pr~dzej czy pótniej tmfi ci~ wódka.
Rocznik 1958. Bezrobotny. Opiekun Młodzieżowego Klubu
Abstynenta. To właśnie .,Szogun". l wszystko w czynie społecz
nym.

Ciągle•
chodzę
KRZYSZTOF ŻMUDZIN
- Powiem ci tak: zawsze bylem
kimś w rodz.ąju harcerza. ChodZI·
Iem do,.siódcmki", która w latach
szdtdziesiątych cieszyła si~ ratai·
I\IIOPiniil. Złotych chlopaków tam
nie było, ale takich, co lądowali
w popra~zaku albo kryminalepełno. Chodziły tam cale pod wór·
ka i Clłe rodziny. Chodzily pa.nni·
cc, które w ósmej klasie rodzlly
dzłeci. a potem ci sami nauczyciele, co uczyli nie~tnit mamuśki,
edukowali
nieślubny
przy·
ch6wek. Mnie nuywałi honoro-

wy łobuz.
Dtacze&o? Lubilem cierpieć za
nie swoje winy. Jeśli przeskrobal
coś kolega. którego tatuś byl su·
kinsynem i mó&ł w domu chłopa·
ka przetrącić, mówilem: siedź ci·
cho, ja si(: przyznam
Chodz1łcm tet do szkoły zus:tdniczej przy radonukim ..Zrem·
bic", ale za nu mnie wyrzucili.

Belfer wymyłlit sobie trzy
godziny fizyki pod rząd. Dasz wiar(:?! Kupiliśmy z kolc&ądwa wina,
usiedliśmy na samym końcu i lu·
pu-cupu w karty. Fizyk podpatrz.yłilapsnąłnamtewma.Otalc
podszedł, złapal paluchami za
szyjki i w tył zwrot. To ja go stoł·
kicm. W plecy. At mu kr~goslup
zabrz(:czal. Wtedy po raz pierwszy pomyślalem sobie, te mog(:
skończyć w kryminale.

Poszedłem

do zawodówki dla
uczyJem
si~ blacharstwa samochodowc&o.
Natomiast w zawodó~e nie
uczylcmsi~ niczego, a raczej- nas
nic uczyli. Nauczycielki nie V~<ia·
domoskąd, w kieckach mini, paliły z nami papierosy. Wśród ucz·
niów byli i tacy, co nie znali tubliczki mnotenia. Rzucilem t~
szkol~ w diabły.
pracujących, a prywatnie

Tak dotrwałem do roku siedemdziesiqtego szóstego, do zda·
rz.eri czerwcowych. Z dachu zakla·
du patrzyliśmyjak traktor rozwala
bram~ ,.tytoni6wki". Kupa ludzi,
wrzask - to nas bmlo. Potcm gonitwy po mieście, w nocy strach
Z kolegą gadu gadu -trzeba wiX.
Uctekliśmy na Wybrzetc. na wlóCZ(:&t;:. Milicja sprawdza la nas parę:
razy i me, w porządku, za katdym
nuem puszczali. Gdzieś w paź-

dziemiku wróciliśmy do Radomia
i tebyś wiedział - nie przespałem
nocy. Wzi(:li mnie za tyłek wprost
z lótta, przegonili pod palami,
nmknt;:li w przepeln1oncj celi na
Malczewskiego. Dostałem osiem
m1~cy i na Slutewcu dwie trze-cie z te&O detali!lłn~t- odbębntłcm.
Po tym wszystktm bardzo
chcłalo m1 s~ at do WOJa. Myśla·
Iem. żeświadoma dyscyplina uloty nu tycie. Teao było potrzeba,
jak1egoś porządku. Roboty wsz~
dziemiatem w bród- moglemb)'f.
murarzem. mechanikiem. Brakowało mi tylko porządku. Trafilem
do Polic za Szczecinem.

Tam nczt;:lo si(: p1cie ekstra.
Z pacpustek wracałem uchlany
w trupa. Człapalem dobra my, padałem na ziemit;:, wartownikom
kazałem sit;: nieśt. Z p1cia wz1ql Si(:
m1esiąc karnej kompanii w Orzy·
szu i sto pię:tdziesiąt dni od5iadek
w areszcie. Tak w ogóle bylem
w woju o sicdemdziesi:jt dwa dni
dlutcj nit trzeba.

Cł

Zaraz po wojsku podJąłem pra·
w PKS, a z PKS do krymmału.
Była wypłata. Wypiltłmy

z kolcu wódkt;:, małe nicporozum1t·
nie na tematy zawodowe - dostal
wzę:by. Ru dwa sit;: poaodziliśmy,
ale Cl!e zdarzenie miało miejsce
w pracy 1 zobaczył je towarzysz
t komitetu zakladowego partii.
Wezwali nas do biurowca, towa·
rzysz pokazuje palcem: ten łobuz
pobiltamteso. Milicja i tak dalej.
Dziewię:t miesi~cy odsiadki na
Słutewcu. Mówif. ci, po tym wit;:zicniu z~drzalem. Poszukalem
dziewczyny, ożeniJem sit;:. Nieszczę:ściem.ojctccmoJej lubej," lał
ciciel młyna. chciał zrobić ze mnłe
chłopa. Pokuałem mu o tak! Jał
Kozak1ev.icz Ruskim w Moskwie.
Zamleszkal~mynadzlkowRado

miU, byle daleJ od tej ut~chłcj
WSł, ale migiem 7Jawllasi(:jcj mat·
ka, nagadala, namówiła. za.brala
ton(: z sobą Byto jut dziecko,
wit;:c 1 dziecko zabrały. Zacisną·
łemz~by,żylemsamotnie.alecią·
&le chodziło mi coś po &lowie, po

duszy. Młoda :tona. malteństwo
śwtete- szkoda, szkoda!- mył la·
Iem. Wztt;:ło mnie, teby tam je·
chat, spróbowmć jeszcze raz. Pracowalem w ,.telefonach", wplwa·
nizemi. Tatadnasztuka oblać sobie dloń kwasem azotowym. Mie·
siąc zwolnienia. Wsiadłem w potiu, pojechałem.
P1crwszy dzieńjako tako. Zona
ciepla i mrła. teść wiele si~ nie
odzywał. Za to mn1e coś odbiło.
Do łniadanta wódka, do obiadu
wódka., do kolacji wódka i wino.
Staremu tet polewałem - plabl,
te ma chore serce, chował nklankt;:. - PU -mówiłem - co to n rodziN bez picia.
Wtedy, nic ~ącjutsobiecał
kicm rady, nasłali na mnie milicjanta. Czym sit;: skończyło?
Wiesz? Dostal w mich~, ja zarobi·
Iem nast~pny kryminał. Jedyna
pociecha, że szczę: h wyleciała mu
z zawiasów na amen.
Przed końcem kary postanowijakie takle mieszkanic. Mialem pomysł - prosty,
niezawodny. Matka z teściową
dostały 1rutruktaż i wynżały sit;:

łem zdobyć

~~~;~~t~k :aj:~~~~-~;;~~~~~
wysiadywała u naczelnika,
wicłka milośt, ale

ptaka·
nawet
niiJWi~ksza mote rozbić si(:
o mieszkanie. Poskutkowalo! Kiedy wyszedłem na wolność, w lokalówce nie rob11i kłopotu.
la. te to

Do Orzysza holował mnie szer
kompami. - Trzymaj st~- powiena odchodnym i zaplakal.
A ci z bramy od razu: bieeeeat
Dzielnicowy bal si~ na mnte
krzyknąć. a tak1 tu ... Stanqlem
przed budynkiem. Rozb1erać si~!
Z gołym tyłkiem na mrozie. Zdją
lem slu1bowy mundur, z okna
rzucili mi moro.
dział

Ten kamy miesiqc odwahlem
bez emocji i przygód. Bo to nor·
maJka nie przygoda, szesnaście
godzin bmnia w du~. Po mie·
siącu wróciJem do Polic i na wstt;:pie pobilem kaprala. Chciał
sprawdZićJakość mojej rehabilitacji. Przyszedl w nocy. Szepnął mi
na ucho, :te alarm. Ja w buty i na
korytarz! Patrz~-tag~ba si~śmie
je. Chciałem cit;: wypróbować mówi. Walnijlem na odlew a1 rnr·
ba trysn(:la z nosa. Przyleciał dytumy oficer. za ntm dowódca
kompanii- taki numer mógł skoń
czyć si~ prokuratorem. l patrz...
Wylądowałem na osiemnastu
dniach zakazu opuszczania koszar. Dowódca wiedzial.tc proku·
rator może mnte zniszczył, wi~c
ukrę:cilsprawieleb.

l b)"lo dobrze. całkiem dobrze,
urodziło sł~ drug1c dziecko, tona
w rozlr.w1cte, szczt;:śliwa, przytul·
na, ale mnie znów odbiło. Ona,
aptckarka,zarab1alaszesnaśctety·

J.l - robotmit budowlany,
przodująca s1la spoleczna- trzy
razy tyle. Kazałemjej rzucić posad(:, siedzieć w domu, pilnować
dzieci. z pocUjtku szara grała, potem... Potem zacząłem na pot(:g(:
sięcy,

chlać.Onachcialachlopa,ja,ulu

lany, waliłem si(: w kuchni na pod·
los~- Takie to bylo malżeństwo.
TakiJego koniec,

Szanowatemją na tyle, żebynic
bić. Rozwód ciągnql si(: dwa i pól

roku. Wyjechala do rodziców,
wpadaJem tam nieproszony zobacz)t dzieci, myślalem te co meco
motna JCSzcze uratować.
Ale co ratować?- Ona dobrze
o wszystkim wiedziała. Ludzie donosili jej, co dzieje się w mieszkaniU. Przychodziłydo mnie n;tigorsze ntt;:IY, wuystko co odrzuciła

rzeka Mleczna. Pllem, trac11cm
przytomność, tak w kółko. Straci·
Iem wolę:, m)'łlenle, rachub~ czasu. Wi~ ten niespodziewany JH·
ny dzień, zdumiew~:tcY poranek,
który na&Je mnie oaamąl, był
prawdziwym cudem. Wcześniej,
zanim zaczęliśmy si~ rozwodzić,
mówiłem żonie: zobaczysz, me za
godzin~. za dwie, ale za miesiąc,
pól roku. wszystkosi(: zmieni. Nie
wierzyła, nie wytn:ymala. A ja
właśnie te&ojasneao dnia zacisną·
Iem z~by i powiedziałem: dobra!
Dobra, dobra, dobra!
Sama dec~a to było niewiele.
WcześnieJ leczyłem si~ odwykowo. przynosiłem tonie kw1ty
z przychodni - krótka rado;ć i znówchlanie do szcśc1anu. Tym
razem poszedlcm do lekarza. powiedziałem: espcral! Takjest t
Zaszyli. Trzylata me ptię, ale
rodziny me dało się uratować. Zonie czekała na moJe zmartwychwstanie, wyszła po razdrugi
za mąt. wyjechala na Sląsk. N1e
wiem nawet gdzie mieszka. Zatarła wszystkie ślady. l terazjest to,
czego człowiek nie tyczyłby naJ·
wit;:kszemu wro&owi. Samotność.

NI

Szukaj, szukaj drugicso. Dobrze, jeśli ten dru&i ma podobne
dna,

doświadczerua. Jeśli sit;:gnąl
wtedy łatwiej si~ dopdać.

Wstąpiłem do klubu nlepijljcych alkoholików ,. Victoria". Na
początku jako tako, potem nuda.
Harcerskie piosenki, gadki przy
herbatce. Mów co chcesz zachciało mi SI(: m1sjl, zbawienia świata .
Jechałem z Janem Sotnią, działa·
czcm abstynenck.im. pociąaiem.
Mówi:- Słuchaj ... Przychodzą do
• Victorii" młodzi ludzie. Chiopak
i dziewczyna. Mo!e by tak za lot)'t
i rozkr~cić mlodzietowy klub?

Mówi! niby do ściany, aJe JCd·
nym okiem smyral mnie do gl(:bi
duszy.- Spróbujemy- powicdzia·
Iem.
Tak powstał .szogun". Mło
dym powiedziałem, żeby ściągn~·
li jak najwi~cej znajomych. Może
piją sami, mote pije ojciec, mat·
ka ... Zbierzemy si(: do kupy i pomotem)'. Na początek zacząłem
od siebie - co ze mnie za Ziele.
Słuchali i wiedZieli, te to nie kół
ko r6tańcowe, ale nlljprawdziwsza, brutalna 1bezpardonowa wal·
b z wódką. Kurs antypijacki
Chodzi o praktyk(:. o mocne ner·
wy. Mówit;:: -Nie kłóć si(: z piJanym ojczulk1em, po co?... Zbajeruj go, żeby przyszedł do nas. Jednej z dziewczyn la sztuka si~ udala. Tatuś przychodzi na spotkam a
"Victorii".
Chodz1my do dzieci z poaotowia opiekuńczcao, urządzamy
przedstawienia tukielkowe w sic·
rociti.cach. Zyskaltłmy kąt obok
przychodni odwykowej, dwa razy
w tygodniu motcmy si~ tam spotykać . Wczdmej, odmówiOno
nam miejsca w ośrodku trzetwoś·
ciowym. Jest tam kupa sal, dzieciaki przychodzą na angielski,
nam pani dyrektor odmówiła. Ale
calą bazt;: mamy u mnte w miesz·
kani u. Te kukiełki, dekoracje, rek·
wizyty... Caly nasz majątek
Ciągle chodZ(:. Mam czas,
jestem na zasilku, choć roboty
szukam. Z Tomktem, innym wyzwolonym od gorzały, odwiedzam
alkoholowe domy_ Namawiamy
ludzi do trzetwości. Jednt ryCZ4; ze
śmiechu, drudzy płaczą! przychodzą do klubu. AJa chodz~ póki sil
Ch~. kurcze blade, chodz.ić
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Ponad dwadzieścia lat w slumie, siedemnaście lat za kierownicą,
nigdy nie karany, płacze ...
lezablltmjtjpowtarza Stan~Y
lawP-Jechalii·
my z normalną pr~lwśc1ą M1n~hś·
my przejazd koleJowy. WJech:llem
w obr~b skrz:yż.owama. N1e p;am1~
tam momentu uderzenia. N1e paml~tam. w jil.lu sposób wydOlitalem

N

sięnazewnątrz.Pole~t~ejstronłeStal

b1alysamoch6d ... Ona !dala na szosie... Gdybym b)'l winien .. Teraz
słynę: ty morderco ...
- Lud.tie robią mu krt.)'W~- mó·
w1 Kaumicrz S1ck. komendantKomisariatu PolicJi w 1'10nkach
- Strasznąkrzywdę
Asp1rant Stan1staw P dwadzieś
ciaJeden Jat wsłutbie, siedemnełcie
lat za kicrowmą. ni&dy me karany,

Zamiast rece~i

Dwa zdaniadwa klamstwa
Ni~ C'Ziłff sir f)f)'K'O/ono tlo
reanzowanio książki IV!ot/y·
slm•m Krogulm: .DZi«ko
prut sen :aplaa~ · lt'sf ro
zbiór wspomnum kilku osób.
które - przerl pólwftczem pruży/y rmgedię pacyfiktuji
Michllioll'n. Taki~ klika wierny, Jrm~mcnt kro11ikt parafii
wt" Wztlolt, przycynek tlo his·
rarii wulolskiey gmpy Armti

Kra}Owe). Sroso»·na mskrypt;Jo
głosi,

lł'Jtlano

ii . pozyor

tlzlrki wsparciu fincmsmvemu
tir.
JOu:fa
Ploskonki
wo}~votly
kitl«kicyo• w
Ojityni~ WytlawniC'Zr} Dom•'
Srodowisk Th'ÓrczyC'h w Kid·
M('h.

Gdyby ni~. Wprowallunie"

m'

Ryszarda M1ermko zao ksiqiC"t" ani

jąknę/abym Slf

slo.wm. Alt'/{yszarda Mi~rni·

kafarolnleponios/a wyobraź
nia. Zrobi! żarty t pogrzebu.
Zacyfll.ię rylko

dwa zdtmia:

.. Pnt!Jfcl~ gaury (.SI owa Lutfu"- przyp. J. K.) pruz .Exbud" w Kielcach i rt!zygnat;/o

witdeiciela zdualnlrwid edy·
wrsklt'j na nec:z r~ionu, otl·
tlali/y moi/iwolei wydania
książki, C'hoć olilor JUŻ

ri(lko

tnbl~a/ wriąi

o ro.
Sprmt'flulo sir )l'stcu rat po-

chory,

lrietl:t'nie: • Wirócl SC"fdccr·
przyjdci6f psy ZlłJQCD

n~h

~adly·

płacze

22mll,ia 1993r.,o&odzinie 17.50,
na strzy!Owamu ulic tłllkicwskie&O
i Chrobrego w Radomiu, doszło do
trq1czncsowypadku. ~Nissan•, kie·

powimen prZ)',iłć na pohqę. Ale o
wypadku pisały mne ~ooulur p·
zcty. _Echo Onut 1 .Dzicnmk Ra·
domski. PrO'nł-.Dnia2211U,Ja93o
aodz. 17.SO, kierowany rn:rz Jacka
K samochód, rue ust~nl pien•rudi·
S'waprzejazdul:tderzyłsl~lptaw•
dlowoj~ym,.fialem J26p",kltrowanym przez Stanisława P." Wszys·
tkieaktasprawyprzekazahśmypro

kuraturze.Je.utozasa~kledyspra·

wadotyczy poliCJanta. Musimy być
poza wszelkimi podCjrten1am1
-Z dotychcz.asowych ustaldi wynika,tez.asadyruchudroaowraonaruszyłkierowca.nissa.na•,kt6rywy
jcchałz ul1cypodporądkowanej, na
ul1ą:

posiadł,!'~

pierwszeństwo

przejazdu -t wicrdzi ust~pca pro ku·
ratura rcJOno~ao w lbdomiu, Ma·
rekStępniCW.!.ki.-K!crowca.nissa

na· me zasto.sowal

s1~

do zn.1ku

..Stop• Kiero11•ca .fiata• jech~l prawidłowo

dtOM upn:ywilejowar-4.

mmetelefon: aspirant P jCStwkomisariiiiC!e. Pokrwaw1ony, pot/u·
1 potnealem
Py~em- co łlf- z t~. St&s.IU, sta·
lo'?! Nie wiedz1ał Byt w szoku. w,.
d:ąt $lin, W}lklffi Się ln3JdUjC, ~
WIOzłem go dO PIOOkOw<;kiCJO Slpi·
ta/a.
czonr- ~ Ubrałem Slę:

-S1edemnaśc1elatstedz~7akle·
rownicą - powtiiiZII Stamslaw P
Tego dnia do poludnia pomqał
matcenawsi.Wyjechaloo:esnasteJ
Motorem. Motor zostawił na tom1·
~ariacie. O 17 m1ch z Czeslawą Je-chać do R.adom1a. Ona m1ała t.am
slu:tbow'l spraw~. Przyjechala po
niego samochodem. To był jeJ ~ma·
\uch". Do Radomia k1erowala ona
Dopiero w midcic pTUS~adla się:
obok niego. Przez 2ółk1rwskiqo je·
chałi spokOJnie. Oop1ero naskrzy.towamu ... - N1e w1em, co si~ ze mn11
dZiało-opow11daStan•sl:lwP -NIC
wiem, Jak wydos1alem S1~ z ,.malu·

Jak opisać rozpacz?
BARBARAKOŚ
rowanyprzezJackaK.dyrektoracementowm w Wier-zbicy, zderzył ~•ę:
z ~m~luchcm• prowadwnym przez
Stanisława P. policjanta z Pionck.
Towarzysząca mu CzesiawaM doz·
nala ci~tkich obraten 1 zma1ła
w szpitalu
2S mll,la 1991 r., we wtorek,
w ,.SiotVIC Ludu" me utazala się
• Kromka
policyJna".
Podcz.u
meobecnOŚCI rzecznika p!UOWCIO
Komendy Wojewódzkiej PollcJi
w Radom1udyzurny KWPodm6w1ł
udZJelema .Słowu• informaq1. Za
k1lka dni w P1onkach przebywa\! na
festyme dz~enmkarzc .SL" - Ola·

Nic n1e !w•adczy o tym, by przyczynil s!~ do wypadku.
- P. jest dobrym policjantem
1 dollwi'adaonym - mówi tomen·
dantSiek.- ToJcdynyczlow•ek, któ·
ry m1 pozostal ze Starych pracowników PracuJewWydzlaleKrymmal·
nym 1 ma doskonałe rozeznanie
w łrodow!Sku. Pionki to małe
miasteczko_ . Jest podporą teeo wydziału ..• N1c dZJwnego, te ,.podopieczni" wyrobili mu taq ,.opini~- Podejn:ewam, te kulił z tego
k.rnu do was dzwonił ... Takieao poliCJanta jak P. ze świeq SllfkK.

cha". Czułem na głow1c deknącą
krew. Ona letała na}e:Zdm. Wypad·
la? Wyci'l&nięlo J'l'··- Ntc w1cm
Chciałem do niej pode~ ... Ludz1e
n1c pozwol1łi ... Kn:yaeh, teby me
ruszać! N1e podchodnL Widl:•ałem policyjny samochód. polem po&otowie. Czułem coraz Wi~k.sz.y ból
Jiowy. Wiedziałem, te zna,jdUJł si~
w Radomiu. Najrkicj ulicy- JUt nie .

czcgoukryliłciewypadet'-upyta

tyciu prywatnym P. komendant nie chce si~
wypowiadał!.
z,maty,
dorosłe obrk1. Czesław~ M. poznał
prz:cz. .. sad ObleUiOłlrąm1aływd·
mowy Sld. Kiedyś ktoł wyrwal im
sadzonki Dro&iesadzonki.Czeslawa M. pn:yszła po pomcx: na policję..
- Osoba kulturalna, wykształco
na, m1la- wtdycha komendant.- Na
Ile utrzymywali t~ zn&Jomośt - nie
w1cm. Wiem tylko, te razem jechali.
- O wypadku dowiedzudem SI(:
jut po godz1n1e -zaznacza komen·
d ant.
Oytumy w Radomiu zadzwonił
do niego: brl wypadek 1 znaleziono
dokumenty Stanisława P. - Pow1e·
dziano mi, te prawidłowo jad11cy
,.maluch• P. zastal uderzony.
Dziewczyna ranna- opowiada.- Ale
sameaoP. me ma. Jak to- me ma~
Pojechalem na kom1sar1at. Tam P.
t et me byto_ O czwartej rano zbudził

cu wypadku 1'1 Dlaczeao Widząc ci~
zatrwawloncao. pólprzyton1ncco.
ludzie pozwolili ci odcjć'? ... -l'yta·
lempotemlebrzy,ayt.akizamkpa·
m1ęcijest motliwy_ Pow•edzieh, te
powstrz.ąs•e mózau,Jakl przeszedł-

no.-Połiqantubil,awynieda_tec!e

"Kroniki"! Następneso dnia redak·
Cja odebrała telefon z Pionek. Ano-m mowy ,.~:merytowany pohCJint•tak. si~ przedstawił - ponown1e za.
rzuc1l redakcji, wspólne z pohq4,
ukrywan1e ~przest~pcy-. - Razem
z policjąchcecie utr~cić łeb sprawie!
-dowodził.- My w Pionkach teaoP.
dobrze znamy! To la"dakt Teraz za.
b1ł dziewczyn~. KryJecie to! Całe
Pionkisąobun:one ...
Anonim, bezpieCZnie skryty za
słuchawką, do końca nic m:zyl si~
pn:edstawit.
- Zb1c1 okoliczności - mówi
rtcczmk prasowy Komendy WojewódzkieJ Policji w Radomiu, nadkomisarz Walerian Marek - Bardzo
przykryzbiegokoliczności.lstolnle,

tezodnia byłem na urlopie. Orturny
oficerniczawuemaczastclefonicz·
nie udZielat mformaq1. Ktoł z was

:i!a!:,=~~:t~:,~':;=~
przeszcdłcmp!cchotą
-l pewn1eszedłd,Stas1u

-zasta-

nawtasi~ komendant S1ck.- Ale dlaczcgomktaę mezauzymałwmltJł·

O

"'-Stan1slawa p_ przew•ez1onoz Plonek do szpitala w Radomiu, gdz1e
zabrano Czesław~ M.mą rozmaw1alem - mówi
Stanisław P.- Jenaejej dawałem
pić. Była przytomna, Stałem obok
meJ i naglezakręciło mi Sl~wal owie.
- To 1d:t sip połót - powiedziała. Przyjdziesz potem ... Obudziłem się
wieczorem. Id~ do niej ... LOtko pus·
te ..• -W)'S21asdz,c'?-tapytal cmsą·
Sladek. Popatrzyly na mnie.- U mar·
la- powiedziały. Zaraz potem przy·
szla do mej 51oslra. Ale onajut nic
tyta.
- N1e JCStcm wimcn - powtarza
Stanisław P. - Tam stał pn:ec1ct

wc-.teśnirJ

Jeszcze z

Dwo ulania i tllm klnnmwa. Pn plerwsu: Wiatłyslaw
Kroguftczmorł w /990roku, 11
~Exbml"j~sr ~<.ytlawcq _Słowu
Ludu~ 011 lm~o /99/. Nit!
mógl wirc umor zabit"gaĆ w
.El.b~~tl:ie"
o pftblika()r
książki, bo Jlli nil! tył. Po
t/mg/t': ~Exbud" SA łfit
pnr)ąl gazety. Tymi by/ ijl'St
wlasnoiciq
spOid:ielni

tlzit'fllllkarski('j,

klóro

go

tlził!ritlll'f

~Exbutlowi~,
w
zmman :a pt!l"i~"il: prz~z
nit!XD obowiązków ""111111/Q'.

Ryszar1l

Mernik

-

z

uszcurbkiem dla 11miam i
tlobrt:"gOsmaku- t~,'J'O/brzymia
giO"'''~

~<.'lr:Unt

;usługi.

Kosztł!m

zy..-ych - tokitka

pam1(Co

Zmarłym.

Wstyd.

JADWIGA

KAROLCZAK ·
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znak "Slop" Jak motna było nie
uuwat~ tqo :malu~ N1e jestem
Winny tragedn. _Ale po tym ,,,.szystktnt chCiałbym unuut meJ leteł
WJfob!C.
-DoStan,slawaP n1cmamyżad·
nych pretensji- mówi Maria [)ymel.
SiOStra Czesławy. - To b) l wypadek
Ta.k Z siostr11 poznah stę przy
'łll'd"nlOWfnt sadzie. M1"14śliczny sad
kolo CzarneJ
Tys1ąc drzewek..
O tak1 sad trzeba było dbaf,_ Lekarze od razu pow1cdz1ch JCj, te stan
Stostry Jełt Cię:tki. Doznała Silnych
obrucn klatki ptcrSIOWCJ .. NadliCI
prawie me by/o.
-Ona c1~tko pracowała przy tym
Jad7ie- mówi z trudem matka Clesla wy. Jest po wylewie. A jedno-c.zdnie pracowala w szkole. Teto
dnlajechalawłałnledoucznia ..• Sta·
ni~aw ~J pomapl. Chciał dla niej
jlknajiCJJICJ
- W1emy. co ludzie wypdują na
Siamsława
- po~t~ tarza Maria
Oymel. - To maJe miasteczko. Ludzlenlclubląnaszejrod;.uny ...
- SprawaJest w ICJ chwili na etapie przesluch1wama łw1adków
t zbteranta matcnałów dowodoW)'Ch
- mó'łll'l prokurator. - N1e ma podstaw, by Stan1sławo•i P. stawiał za..
rzuty spowodowania wypadku droJOWego. N1ema 1n1e b)·lopowodów,
by ukrywał spta~. Tu n•c ma nu:: do
ukrycia.Jete/1 pn.cst~pstwo popcłm
pohcJant, odpowiada u me, jak kat·
dy normalny obywatel. To społe
czeństwosądll, Ze policjant to czło
Wiek .dru&iCj kate&orit• ... Gdy bę:
dZ!e wmny, b~dz1e normalmc roz.li4

"'"'

Kicrowca~n~SS~na",JacrkK.. n1e
chce mówić o wypadku pn:ed u koń·
czcntem sprawy w prokuratune. Wlcm,tetadz•e-.urnazmarlam6wl.- To b) l traa•czny wypadek. ..
Ptsk... ZłfZYI-·· nie zapomn~ teao do
końca tycia. Ocena trqed1i należy
teraz do prokuratora i ewentualnie
SI/d U
Podobmc jak Stanisław P. odn•6słobratcnia.

- Stała się traJedia - poeitrdla
komendant Kaz1mterz. S1ek. - Zgi·
n~a młoda kob1eta. Ale dlaaqo
dobuż JC:SZCZe i tego a.łowieb.'?
Prtychodzi do mnielikiJeden 1pyta
-co ten P.JCSZCZetne~ Dz1ewczyn~
Ubił l JCSZCZe SI~ Rle powiesił?...
l toktopyta ... A1.wSlydm• pani pow·
tarzać-._
N&JwatnltjSZI
osoba
w miCŚCIC ..• To mu tłumacz~.jak by·
lo z tym wypadkiem ... Zdllwll si~ no, patrz pan, co ci ludz1e wygadują ... No to co mam robić -każdemu
po kolclilumacz)Ć~ ...
- Zaru. po ~mierci SIOStry znów
nam zniszcz)Ć chCieli sad - mówi
Ma1ia Dymel. - Powyrywali wtś
nie ... Dlaczego'--· Nie wiem.
-Niedołt,iezab1ł,jeszczesi~go
wybiela 1 -woła1Anonim.

Jakop1saćokruc•eństwo.

Po

czarnej

sem

wypadków,

,.strzytowaniełm!erci•wRadomiu:

ul. Zlllk1ewstiego 1 Chrobreao. zas..
t'pione Lostanie rondem. Pn:ebu·
dowa jut sic: rozpocz~ła.
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Irena Kwiatkowska
Dzisiaj ObeJrzymy Jlli w kolcjnymodcmkuserialu .,l.miennl·

cy". Od a:terdzicstu lat nalcty do
naJpopularnieJSZYCh polskich aktorek, tych najbardziej lubianych,
najsympatyczmcJszych. JeJ ty·
wiolemjest komedia, a o wszech·
stronności talentu łwiada:y fakt,
itwielkiekreacjepotrafiłastworzyć
w teatrze, filn1ie, tel ewi~i, na

Film tygodnia

"Bullitt"
Jutro o pólnocy Jedynka przeGstawijeden l n.IJłło'nteJUYCh filmów
łeiUK)'jnych W htJIOru kJnl. ~BulliU"
Pdtra Yatua powstał w roku 1968
i w krótkim czasie malulai~ w pierwRej dziesl,\tce ~bardzieJ kasowych
filmów wszystktch CU16w, chot
Oskara pnymano mu tylko za monW.
lntc,atorem powstł.ntl ~Bullttt.l~
bylmany aktor Stttl! MtQuHLKuptl
on prawa do poWidei RHert1 L Pike
~Mil~ iWiadek" i uproponowal
rdyKrlłAn&hkowt PeterOWl YatesoWI, zupełnte nteznantmu w llolly·
wood. Y1tt:1 odesial setnartusz
stwierd~tCJCSIOkropny. J ednak
McQueen nalepł ł w końcu retyser

uat,ptl, pod warunktcm uzyskania
wolnej r~kl w kwest t i przeróbek. Przeniósł wi~c akc;k: l Noweao Jorku do
San Francisco i zmustlamerykailskich producen16w do nakr~enia ca·
l~ci w natu ral nej scencni Steve
McQueen, kiÓICJOPISJa do samochodów wyłciaowyc h byla powszech nie
znana. nm usiadał za kierownq
,.mustanp" 11ylko w ~niebupiecz·

st~powal

go kaskader. W rezultacie
10-mtnutowa sekwei'ICja po.łctgu g.
mockodowego zyskała taki roqłos.,
Jak np. wyłci&i kwadryaz .. Bcn Hura".
Bohaterem filmUJeSt ucztiwy pohqant, któremu llllll~pca prokuratora
otr"owqo,ambttny polityk, powteru zadanie ptlnowania W'11:ne10
Jwtadb, członka pnJSierskit-J orp·
ntzacJi z Chicaro. Niestety, iwt~ k
l05t..,e postrzelony l umtna n1e
odzyskawnyprzytomnolci. Policjłnt
zosi.. wprawdzie odsunl,ty od
łledztwa,alezaczyna)Cprowaduć na
własrą, r(kf' i tnfta na trop powatnc:.J
afery_
Film o jWiwe zorpnizowane}
zbrodniwUSA,iWICeteprofes}Onlllnero przest~pst v..._ który w swo1ch
Oiłrodkach
kierowmezych nader

bhskoZ'łłiiłUnYJtłtzejwiatempolt

Yiłl itnni.

Muzyka

David Bowie w Azji

ciestąet&OStf'OłfOmnq popularnOił ·

ci!ł). obejmowało m.tn. Bonatons.
Ssn&apur,TaJw:t.n.
David Bowie to Jedna z n:~.,~wi~k
szyth swiatd wspólczc.snej muzyk1
rockoweJ. Wokahsta. kGmpozytor,
autor tekstów, producent nasruń i ak-

"Ma-WO"importer
polea

WĘtf: ZBROJONE,
ocrodOWit i cUnieniOWit.
Niskie ceny.
WROClAW, ul. Nyska 59,
teł 67-35-87
do 16,
lei. 10-20-63
po Jl~.-i~

G

tor urodził si~ 8 stya.n~ 19-47 roku
w Londymc. Nauk~ prui'Włlł JUI.
wszł:oleJrerlnleJ,bY~si~JUZem,
roclacm i 1'1 n:1 u.k.sofonie M1ał
ISiat.adyzalotyłswóJpicrwszyzes·

pól, a w rok póimeJ ktcrowal}ut profeSJOnaln;urup:jmuzyków. Wlat.ach70
wypracowal sobie JIOZYCJ( "iedneso
z n3jorygmalnieJSZyth wokalistów
rockowych. Swo,ą slliWf' UJillnlowal
ara,ąc wfilmyth (~Zapdka nteśmier
telnOiłci",.Labirynn. tcatnei telt·
wi7Ji.Manaswolmkonciekilkana!lcic
znakomttych albumów płytowych.

Rok z kablem
Z oka~/ pf~rwsu} rocznicy unr
tlzin T~ln·iqi Kablo~·d Kid« za·
proszono mni~ do studla na rozmo-.'fOtlokonanlochjubilarkf. Niestery, muslal~m otlmdt+i(, podzi(ka·
woćl pmproslć, alt pnynajmni~ w
rym mlt)SCU pOZl'ł·olr sobie agiosiC
kilka uwar dotyczących .kablówki"
z~ skruchą pnyznąir. ie nit naldr do zbyl pilnych aglqdaczy ttto
progmmu l dlorrgo nit bfdr sir ru
sil/l na poxtrbionc analizy l uczant
opim~. TKKwyslnrto~"Oiawni~for

tunnym ok r~slr- ponqltk wakot;:ji l
saonu urlopowrgo. A może zroblo·
no 10 c~lowo, by stosunkowo
nif!WJtlu witlzów ogląda/a picrwszr
rygot/n/t porzqtklljqcych rMII::otorów Mkabl6wki"l Przyznał bowi~m
lm·ba.ienicrylkopnczpittwszcty·
J:Otllllt, ol~lmlrsfąceuaylisięonf
teltwl;ji, a !teru:- po roku- mimo
poSifpÓw, unq sirfrJ 11m/al, z rztto
nlktroz.sqtlnylliczrobiimzon/1/u.

...
.....
ARG O S

.,ARGOS.. Kielce, Sienkiewicza 76, teiJfax 66-08-22

Ten posrrp wldzr pnnl~ w.tzyslklm
w programoch irtforma!'YJnJICh, bit·
żqcych, tyth codziennych magazy·
nach l kronikach wydan~ń. Sq one
corazmnldamatarskil", bl ftlówzazv.yaą} .tif nit pa.".·tarza, a dzi~nni
karskitj ruchl;wośd nit brak~. 0srotnlo ni~ zdana .fi( JUŻ. by kolt·
żonkizTXKnitbralyudzia/uw-.·ot·
nidszych wydaruniach kulturaltl)łch

(mnych nit ikdzr zby1 uwatnit')
Po fatalnych poaąrkoch znaczni~
poprawi/ sir rt'prrtuar filmowy,
thoł clqgl~ }tncu za dużo w nim
odnucqjqcQ mit'moty. Al~ tneba
pnyznoć, żt TKK prt'::tntu}~ o w/tl~
lepsze polskitfilmy umżt/1 w TYP
.Akadrmin Film11 Pofskicgo", w
któr(J Amlnd Wrm~r usilll)t' udo·
WOlimicoś rzcgo udowotlnii sir 11ie
da, o mlanowidt', żefilmy wyprotlukowune M• czasach PRL ro były same propagandowe gmoty. W .l. ub/ów~· pnypomnlnno
.Krzyża
ków", .Faraona·, tlzitla Wojd)',
a pollat/ta .DI~sirrioro przykaztui •

ul. Piolrko-..'Ska 12, tel./fax 432-06

1:Z-t8.Vli.,3 1.VIII.-81X.,I ... :zollt

• PARY14 l.AMII aM LOARĄ. Pelny progrem luryłtyc:lny w Parytu, 7 nmkOW,
Blolt. Vltla~óry. Chambord. Cłlenonc..u, ArnbotH, ~ Ie Aoduu, Tour Termlny
12 4 22VII .. .. -1 .. 1X.
• WlOCJ IY: LlclodiJ..olo-Weroą-P.twa-Florencja--Rzym-W•IYk•n (audlanąel- Monie C.~-t~no-Pompu-~Dfl-.t..yt-Perugia-S.n Mllrlno-Rlmt.rol

(9nodagów-Wioazldl,...,~6obl~.2~w8fatyatawla,.tv.wlnv
T.,.mirl)'~

2•vd.-• Vllt,2&.vm. -a.IX.. ta -29.tlt

•ttiSl.PA."iiAJr.... •MorltDell•.Barcelona,Mont5errii.Włl«<cił.Cftnada.MII
Iega.Aigec:ifłl,c.uta..S-rte,Kordoba,Madtyt, Tolldo.SaroL.Dferuo.EIEK'Uflel
(Oolinł Poległyc:h). $eg<Mł. Słii!Phi.LIIwdeoł. Nica, Monte Certo. Monaoct, Lklodi

Jnolo,Weneeje.T.,.mtn22.X.-8JO..

'

NASZIIlll'ltEZY ~ADZĄ PI.OQ IIIfi:ZEWOC..:YZIIIEGlĄlJIWOMO$QĄ ~C*CYCH"IIl.l..t\lłlt'I'WIJZAC.I ZWIUlZAIIYCH IQIIJOw.
101-'AB

Hurtownia PPH
"Drobian"
pr.ryul.M•eltunlnt&ollt,
lel.66-Qt-6t

oferuje:
pełen asortyment drobiu i elementów z drobiu, flaki, jaja oraz
wprowadza z dniem
12.Vll.1993 r. sprzedai
elementów z drobiu
l kurczaków świeżych.

l amdwien/a przyjmują
te/. 66-01 -61, 23-592,
23-688.

zobaayl/śmy III

II'CUŚII/t'} 11iż W

TVP. a slaM"I/t'fJa .Btn /lura· (lO
Osrorów)obtjr:tldmyw TKK, a ni~
w pr,;wwowtj TVP.
Czq:a mi brokJI]cl t,y.."ch, .gqrqcych • prot:mmów publicystycz·
nych l rt'porltlty, t/y.tl.usjf (klómtf}
lnit'}Jrowych polilykdw z różnych
ugrupowmi, 1/tt'Oincgo przygląda·
nia sir poczynamam ll'l01lz
mi~)skich, wtrkszt' ob«ności kitlukich nOitkuwrów(sq pnt!f:irl.tlobrt' tloiwlmlcun/a z pro/ Atlamt'm
Mossulskmr) l orrys/ÓW, C/~kuwszyrh
mi dolqtl konkursów (np. 110 rtpanaż w rcclmlu K·idCH, 1ra uaj?a·
bawnlt'}zart'JC'.ftrowallf]llroczysloŚĆ

wtsd11q). Zft'.tzlq koitfy z nas ulażyłby SWIJ}Q tlfiiJ:Q liS/f zyczc.'ti i la•
mówirti. Zt' swojt'} strony tlzifk1Uf
zatoco TKKzfiJblln wciąguroku i
t)'C'lf )t'j, by mulmm/a swQJ rodurm~v prowam lal. Jflk J lipca,
czyli pruz 18 godzinurt dobr.
TADEUSZ

WTĄ CEK

KRAKOWSKI BANK MIESZKANIOWY
lnt•rkrekbank SA

25-318 Kielce, ut. Bod zentyńska 32/40,
tel. (0- 41 ) 433-59, fax 434-10
ODDZIAł.

KIELCE

IKB SA

Informuje, te od 24. V. 1993 r. nasttpuJe zmiana stopy procentowej na lokatach 3-mlesltcznrch z 34 proc. na 35 omc.
Pozostałe oprocentowania nie ulegają zmianie.
Lp.
Rodzaj łokaty
Oprocentowanie

1.

"PARVŻ.:m.ln.:Luwr,Wen.ai,Paryt~rt~satłolklernposeto:wan!e.PołaE~Ui•
kle, Wleli Etme. tuk Trl\lmlatny. OJ::lelnle. Uoelfle:kl. Cei"ICnlm Poml)ldou. Termlny

Dflewodnik!

Tele-wizjer

""""""""
.......

POZJtriAJE.MY KULTURĘ ROMAŃSKĄ

;oli~7:,~~~· ~~;~\\a':y :t:::~~·~~
Królowej Madagaskaru", ciotk~
Kast w ,.Tys iącu talarów", Dzmr·
dziuhńsklli w ,.Klubie Kawalerów", matkę: Pawia w ., Wojnic
domowej", Kob1etę: Pracującą
w .,Czterdziestohuku", Makowską
w ,.1-łallo SzptcbródkR".

lrenlt b ·ialkowsb u rodzi ł a się:
17wrześ n ia 1912 roku w WarszaWJC. Wydzial aktorsk i warszaw·
skicso PaĆist wowego Instytu tu
Sztu ki ukończyła w ro ku 1935
i nast~pnie p r1cowala w stolicy,
Poznaniu, Katowicach, Krakow1e.
Od roku 194gzwiązalasię: na stale
z teatrami warszawskimi: Klasycznym, Współczesnym, Satyryków, Buffo, Syrc:ną, Komed1ą, Lu·
do wy m, Nowym. Na tych scenach
łfllła z -.. telkim powodze n iem za.
równo w farsach, jak i w spektak·
lach lirycznych, poetyckich . PraW IC ca ły czas wyst~powała takie

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW
MUL - T - LOCK

Agencja Turystyczna ,.J and 8" Kielce,

byw1ła ,.Złotą Mask~" 1 dwa rnzy
.Srebrną Mask~" za twórcz~ telewizyjną (rad1owy ,.Zloty Mikrofon" doslala w roku 1973).
Od roku 1953 wyst~powala

si~cioleci.

tykt (post~ prokuratora przypomina
p npterskieao bossa). Obok wspom·
manc:.~ sekwencji pośct&u,doskonaly
JCSt tet finnl nt1 Jotnisku W rolach
J16wn,.eh - Stue Mc{}tlrn, Robt-n
v..cbft,JK'łiM'Iine Bisld, RoMrt Du-

n~ejszychscenachakrobalya:nychu-

W nieduelf' po pólnocy mtloln1cy
rocka n1e poWinni prupptt l(ldzmneso filmu dotumenlalneao. w którym ureptrowano lr~ koncert o~
Da11U Rowie po Al,lt w roku 1984
TourneezatytulowaneMRicochtt"Oc·
den z utworówalbumu .Le t" s Dance•,

estrad zie i w rad iu (.. T rę:dowata"
Mn iszkówny). Doskonale cZUJe
się: porzed kame rą, w kabarec1e,
na dutej sce n ie mus1calo"'ej
i w monodra mie. Bez wątp t e n ia
JeSt n aJWyb ttntejszą po lską ak·
lorką komed 1 ową ostatnic h dZJe·

w kaba~tach .S1edcm Kotów"
( 1946-47), .,Szpak" ( 1954-1961),
.Dudek" (1964-1974). W pierwSZCJ połowic lat szdćdzJesiątych
była gwiazd4 słynnego telcwizyjncso Kabaretu Starszych Panów
OfllZ radiowego .Podwieaorku
przy mi krofo nie".Niewszyscypamif'lajll;, te w latach 1953-1956
wyłtładala w warszawskiej PWST.
J ut w roku 1953 była laureatką
Nagrody PaństwoweJ 11 stopnia zu
dzia ł al ność estradową. W latach
sześćdziesiątych czJcry razy zdo-

1-mieslfCZI'•

19

2.

2-mtesifC.llłe

22

3.

4-mieslfczne

4.
5.

5-miesłfane
6-młesłfane

6.
7.
8.
9.

24-mlesitczne
36-mlesltczne

36
38
39
42
47
50
51

9-mieSifCZI'le
12-młesltczn•

•- oproe.ntowanle poelane }es t w atosunku roanym.
Od11. V.IHJt. o~~łiiOIJtsllrilopłOCtnlowan lł lll fiCIIunbdtnhltowyc:h.

USD
rachunki ble~ce
Rachunki terminowe:
3-młesifCZl'le

6-mleslfCZI"'•
12-miesifczne
24-miesif:CZne
36-mieslfCl.M

DEM

3,0 proc.

3,5 proc.

4,0 proc.
5,0 proc.

5,0 proc.
7,0 proc.
8,0 proc.
8,5 proc.
9,0 proc.

7,0 proc.
7,5 proc.
S,O proc.

W przypadk u n iedotrzymania przez klienta term mu umowy
zostaną naliczone odsetki w wysokości 2 proc
n2'ad

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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SLOWO LUDU- MAGAZYN

"Słowo"

telewizyjne

~Will

2.00

-seriaJTP
l.SO Zakoilczenie prognmu

PROGRAMI

PROGRAMil

n~euda·

nej kampanii" - film fab.
prod.

amcryk.-nicm.

(83 mln., 1982 r.), ret. Pe-

tcr H. Hunt, wyk.: Joseph

Adams, Gary McCieery,

RoyMcCiecry
14.05 Jedynka na
Oboknas
15.15

nieposod~

-

.Ksi~~ Ouckula" (10) -

serlal prod. ang., ,.Nieustraszcnl" (lO}- serial
16.05

prod. kanadYJSkiej
Kolorowe lato- wakacyjny mapzyn dla dzieci

16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Tcleexpreu
17.10 Gra o kła~ - program
poradmczy
18.00 Randka w ciemno- zaba-

waquizowa
18.45

Zulu Gula na wakacjach
- program satyryczny Ta-

deusza Rossa
19.00

19.30
20. 15

Wieczorynka: "Muminki"
Wiadomości
.,Czterymałckobictki"(l)

- serial obycz. prod.

wł.

(98 m1n ., 1990 r.), ret.
Gianfranco Albano, wyk.:
StefaniaGarello

22.00 Reportersiut wspomnie·
nia : Stanisław Auguścik,
KrystHin Przysiecki

22.45

"ZmJCnnicy" (4)- ,.Typowalogikadamsko-m~ka"

g) IQj)OO
12.00 Wiadomości
ll.IJ Program dnia
12.15 "lli510ria pewneJ

"Słowo"

Wiadomości

23.00 Muzyczna Jedynka
lJ.DS "WoJna secesyjna" (6) "Rok 1864- dohna cienia
śmierc1" -scr1al dok. prod.

USA
13.50 Gorąa linia
24.00 "N•cuehwylny png" (2)serialscnsac. prod. fr.
1.35 Gość muzyczneJ Jedynki
- Atrakcyjny Kazimierz
iCypme

7.30 Panorama
7.35 Wakacje w Dwójce
8.05 Program lokalny
8.35 Wakacje w Dwójce
"Batman" 4- serial anim.
prod. USA
9.Ht "F1ip i Flap"- ,.Cudowny
dzicil" - komedia prod.
USA (1929 r.,l9 min.)
9.30 Wakacje w rhvójce
9.35 "KateiAłhe"-serialkom.
prod.USA
10.00 Wakacje w Dwójce
10.05 Na bocznych dropch
Europy:"Tosbnia"- film
8.45

dok.

10.30 lalowPol.sce
l l .00 Panorama
11 .05 "Snloncsporty"(l)-film
dok. prod. austral.
12.00- 15.25
Przerwa
15.25 Pawilanie
15.30 Sport- mag.azyn tutłowy
15.45 Image- magaz:yn polskich
projeklanlów mody
lUtO Panorama
16.05 Zwiedzisz w jednym dniu
- poradnikturystyczny
16.20 Lato w Polsce
17.00 "KateiAIIic"-scnalkom.
prod. USA (powt.)
17.25 Czary z gitary Ol - proc·
ram muzyczny
1755 Halo dzieci- "Opowieści
k.apilanaMis•a"
18.00 Panorama
18.03-21.00
Programy rtg.iOnalne
21.00 Panorama
21.25 Sport
21.35 Reporterzy Dwójki przcdslawiajlił

22.00 ,.Przystanek Alaska" (2) serial prod. USA
22.45 Teatr Sensacji: Francis
Durbridgc
.. W biały

telewizyjne

dzień"

(l), ret. Jan Bal·
wyk.: Anna Cie·
pielewska., Sianisław Za·
cz.yk, Janacy Machowsk.i,
Jerzy Karnas (1971 r., 64
mLn.)
2.-oi.OO Panorama
0.10 Lo u reed .,New York"
- koncert w Montrealu
1.25 Zakończe n ie programu
kowsłi,

TELEWIZJA KABLOWA
KIELCE

17.15 Kielecki kwadrans- maga·
zyn lnlorrnacwrt 17.35 Świadkowie
wiary: Maksymilian Kotbe 18.00 Bał
ka dla dzled: Gończe koty ode. 11
18.25 Pattol - film wojenny prod.
USA 20.00 Zycie na sportowo 20.55
Nadesłany reportal:' Atak z morza
21.25 Kiełeckl kwadrans- powtómn~

RADOMSKA TELEWIZJA

KABLOWA ,.DAMI"
17.30 Kraina l)flygód - ftimy rv·
sunkowe 18.00 Kraina prz)'96d:
Krzysztof Kolumb -film a.Vm. prod.
)ap. 18.30 Muzyka - Aoy Harper koncert20.00TeleatrakcjaRlrt.Bo-yard- g rałelewizyjna 21.00 Rewo!·
wer l melonik- aerlal kom. prod. USA
TVK OSTROWlEC

17.30 Kraina pnygOd - filmy rv·
sunkowe 18.30 Kraina przygód:
Krzysztof Kolumb - Jap. film anim.
19.00 Muzyka- Roy Harper- kon·
cert 20.00 Fort Boyard- gra !elewi·
zyjna 21 .00 Rewołwer 1mełooik- _.
rial sens.-kom. prod. błyt 21 .50 Te·
legazela TVK .OsttO'Niec"
RADIOKIELCE

5.00 Nowinki z Radiowej w opr.

G. Adarnczyb 6.00, 16.00, 22.00
BBC 6.07 Aktualności dnia w opr.
B. Wrśllcklej 16.05 Aktualności dnia
w opr. M. Smo.tewsldej-WOjcikje..
Mcz 8.10 Proarem reidarnowy 8.30
Impulsy (pr.4) 8.40Muzyka 8.50Ra·
diowa giełda pracy 9.00 W.adomoś·

NUMER 1769

"Słowo"

cli radio kierowc0w9. 10 Nleczvta·
leś - posłuchaj 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00. 14.00, 20,00 MI·
gazyn inłonniC)1oy 10.10, 12.05
Kurier ogłoszeniowy 10.30 Stary
Stromlec - aud. arch. A.. Kornatowskiego 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
1 9.00Wlldomośd 11.10Sprawana
dziś- przed wyborami 12.30Wiudowych rytmach 13. 1O Aozmajto$(:1 l
muzyka w opr. M. Pod-.ysoddef
14.15AtrakcjeMTV 15.10Auto radio
- matoradio 18.00PiuSWOI)f, W.Ku·
siaka 18.30 Lektury domowe - eod.
M. KarplńsJóe:119 1O Klasycy rocka
20.1ORadio po kolacjl23.00 Muzyb

......,......_

telewizyjne
mu

e
'"'
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Lł.IIO~n,-....rt,dlo6.e·Ludlitłldlloly
1UOitdo~20. 15Nil-..DOronll.
tlłlc-~USA,I98422. 10S\nlłec-

lłm1JSA.It7ł23.55i!loltto~··
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OIU UIS
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RADIO .,JEDNOŚĆ"
5.00 PrzełxJdzanki muzyczne
6.00 Poranek z .Jednością· 6.45
Rozwa.tania na cizi$ 7.00 Powitanie

dlnlwo,IGjljllcibby·Mrillll.IIOtM ........ -

7.15 Transmis;amszyśw.zkościola

.._~

św. Trójcy 8.00 Poranny blok muzyczno-Informacyjny, a w nim
o godz. 10.00 Audycja .Caritasu"z~ niepełnosprawnym 11.15
Muzyka refleksyjna 11.30 Wspólna
modlitwa połudillowa {432-51)
12.15 Popoludniowy blok muzyczno-lnlormaoyjny 14.15 Zlelony IYI·
cik- aud. Urszuli Orkisz 14.30 Po-lyczkl z językiem - aud. Janusza
Wróblewsklego 15.00 Trzy kwadranse z muzyką klasyczną - aod.
AleksandryW.elochówny 15.45Kie·
lecki dztemik radiowy 16.00 Muzy·
ka,lakty,zdarzeŃa,awnk:ho 16.30
Wszystko po polsku 18.45 Wlącz mi
radio, mamo - program dla dzieci
19.00Co &łychaćw kulturze- prog·
ram Nalali Jagiełło 20.00 Mo;e fascynacje muzyczne - l)fogram Piotra
Jaworskiego 22.00 Muzykotomia program Tomasza Jakułowicza

Wiadori'IOOcl z kraju l ze świata:
8.15,9.15,12.15,13.15,16.15;
WladomoścUokalne:9.00, 13.00,
14.00; Serwis sportowy: 8.30
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HURTOWNIA FIRMOWA

ZAKŁADóW PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
,.ODRA•- Ceny fabryczne.

~

Upusty dla stałych odbiorców.
Polecamy

szeroki wybór wyrobów . Wedla" l innych.
Klełce, u l. Warsuwska {róg Turystycznej), teł. 31 - 90-89.
Zapraszamy w godxinach 8 -1 6.
również

O rany!
Ale plastry ! ! !

~ HURTOYmiA lELEfECHNICZNA

~CONTACT 0/K
o#er&Jdje

· llflll22.55~·51mLvym.USA,.Lł90

0.45WIIclorno(d

"""'""""'

łii0~130Seeiii·NgU'IFISIIO
Zakupy-wlV\2.00T~\&.30~
PflYIIIUl)'ełLI.30Bonarlu-MrielLł.3006-

-.ótlelol-llnai2000Go'·~I(IOń(lw
IMiklrowyd'l21.00~·111191lJ!ltozrYW
kOIIY21.30lNge-.agl.lyll22.00~

+ pnewocty 1kabłe tełefonk:zne,
+ SZMOkl asortyment sprzJtu montażowo-łnstalacyjnego.
+ aparaty tełelonłczne,

22.:JOI'I"nMMrwplll\a!'JlE~~F<W22.41Wor·

+~anle lekmenły~flnnyPOUYET

1.30GifTIInttkał.IIOMI.Pll'!IIPOf*IIIOłOIOIIIY(ł!IO.IIOKolarftQ: TcudiFfMCł1100
ltnt;ł&nltjATPwGiłudl4.111fondiL
~PnaAngllw~\5..110Kdarlłw:

.-c:;...-..n.oo~I.M·...,..."
t~IOdiiOIIOT~

+~l Mnf'(~De firmy 3M do~· Ubll.tełowan)"Ch
-wyt~yctystrybutor.

l\tyjllj!lyllliMil111..... 14s,ol<myrl llliłdiwTiłńłliDc;.
u/)TQWlmy od ponitdtialku do piątku ,. godz. 8 do 15.30.
Kielce, ul. Zqnatlsb 141 (W"'oblok), 1el/rax 31-27-91. łJSIS
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1MI2040Aiporla1Powr01b121aclolllollcy

21.00 Supemodtlka (OÓC. I\21.30 Cze!wonl
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SŁOWO

NUMER 1769

"Słowo" telewizyjne
29.15

"Słowo"

,.Obronność bólestwa" film scnsac. prod. ana.
(92 min.). reż. David Dru·

~n~~~ GEm:~ Ó~~a
8

7.30 Rondo - magazyn mformacyjno-gospodarczy
7.50 Rynek agro
8.20 ZPolski
8.35 Wszystko o dz.lalce
9.00 Ziarno - pro11am Redakcji Katolickiej dla dzieci 1
rodziców
9.15 lnterwaltacje - proll"am
dla dz1eC1 oraz Walt Ot5ney przedstawia: .,Super
Baloo"- ,.Powrót dzikieso
kota" (l)
11.05 .,Opowieści o dzikiej
przyrodz~e"- .. Ldne klejnoty"- film przyrodniczy
prod. USA
11.30 Mapzyn r6tności - ty12.00 tvo:!~~"<:~;;x'zlny
12.1 0 Teatr Telewi~i ; Aleksander Fredro - ,.Gwaltu, co
si~ dzieje", ret. Olga Li·

=~~~k~~!~S~sz~:

ska, Ewa Zię;tck, Wojdech
Pokora (81 min.)
13.30- 115.55
Studio Fest1walu PolslcieJ
13.40

~c.~ołci T:'!:~~~~~~:~

Seatchi
Onmat sensacYJny. DwaJ rot~
reporleny jedntJO z londyliskich
dzienników wywołu_i4 standal poht·

weao ambagdy NRD. Qbu przylapano przed domem piP,nej prostylutti
Reportcny pO.Jd!l tym.łladem, zactn.\
tropt pow~rua polityków z pól·
f;wiattiem i natrafi4 na zupełnie
nteSI)OCizlewane po~ia i tntl')'li
21.50 Sportowa sobota
21.40 Wiadomości
21.45 Kariery, bariery - prof.
Lew Slarowicz
0.05 .,Bonnie i Oyde" - film
fab. prod. USA, (1967 r.,
107 min.) ret.ArthurPenn
wyk.: Warren Beal!y, Faye
Ounaway, Genc Hatk·
mann i inni
l .SS .,Zmiennicy~ (5)- "Safari~
-seriaiTP
1.55 Zakoliczenie programu

PROGRAMil

(13-ost.)- serial TP
14. 10 ~;~~J dziwnotuda 14.30 Sensacje XX wieku- Tra-

9.00

ł~1~~ '!:fe~~~~~

Zanambędzieszubrzcgu

..Treny" Jana Kochanowskiego łpiewa !!anna &nasuk
115.05 "Sen Staszka w Teheranie" - film dok.. AndrzeJa
Fidyka
17.00 Teleexpress
17.20 Szafa- prosram o modlle
18.10 ,. Dz1eń za dmem"- serial
obyczajowy prod. USA
IUIO Małe wiadomości DOproaram informacyJny dla
dzieci
19.10 Wieczorynka : ,.Stratak
Sam"
19.30 Wiadomości

7.3<}

f.'c~ =~?~i=~gram w~-

zyku migowym
uo Lekcja j~zyka migoweao
9.2S Powitanic
9.3<} ,.Narodzmy galerii"- film
dok..
10.00 Halolato
10. 10 Studiosport
11.05 ,.FI ip i Rap" -.Kłopoty s~
skot'tczyly" - film prod.
USA(l9ll r.. S9mm.},rrl.
James Parrot, wyk.: Stan
Laurel, OliYcr Hardy
Komedta.z roku 1931. Stu Laurel
i OUnr Hu4y me osiun'h jeszcze
pótniCJIUJSiawyAlpai Fl.apa Napo-czątku
Lu
tnydziestych arali
w 1odzinnych filmxh, które doptero

STRONA 15

"Słowo"

telewizyjne

:r.apow~adałyidtpótnltjSze,łJ\łCDiie

ciekawsze dotonan1a. Do tych pierw·
JZ)'ChkomedJtnałdałariBI,.Kiopoty

Siłskoóczyty". AIPJ Aapruem z n~
wo poznanym pnyJaddem id• na
wojn' Dowiadttił Slłl jednak, te Ich
pny;aelela włainie ponucila tona,
a ukochana córeata trafiła do przy·
tultu. Nawo}nle&JnteOjCietdtiecta.
A1piAapwn~dodomu,odbic~
dziecto:uterocińcaiponukllj4trew

Y

Panorama
1JS .,Dni morza"- reportat
1.00 ,.Ulica Sezamkowa"- pro·

15.00
15.45

LUDU- MAGAZYN

nych dzJewczynk.i, co prowadzi do
w1elu ubawnych n1eporozumieil
12.05 Wzroctowa lista przebojów Marka Niedtwieckie12.35 f::nny Hill - ana. proararo
rozrywkowy
IJ.OS Róbtacochceta-proJram
Jerzeao Owsiaka
13.25 Kukadcrstie opowieści
(S)-P1ro1echnika
IJ.S5 Halo lato -li pytań, czyli
oczko- TomaszUs
14.00 Wydarzenie tYJodma
14.30 Maadalena Abakanowicz
-Projekt" Vert1cal Grecn"
-film dole. AndrzeJa Papuzińskieao

14.45 Kulrowa pielgrzymka- re·
portat
15.10 ,.Zwierz~ta .łwiata": .,Oka'11~0- klejnot Kalahari"

riil x~r.yp~~~~'i 1 )-se·

IS.SO Halo lato
115.00 Panorama
16.05 Losowanie gter liczbowych Totalizatora Sportowego
16.15 "Ptlna chata" - serial
prod. USA
115.40 Seans filmowy- progn~m
Ewy Banaszkiewicz
17.05 Balladaodrodze-Nalca·
w~dzilata

17.55 Halo dzieci - .,Opowieści
kapitana MiSia~
18.00 Panorsma

::~ ~~"!~~r"lo~ln1.1m

dole.
Grzcaom Skurskicgo o
Zbigniewie Buczk.owskim
-aktorze
19.00 Marek. Bihński - muzyczne opowiadama
19.30 l.alamido, czyli porykiwaniaszarpidrutów
20.00 Studio sport- mityng lek-

k.oaUctyczny - Oilo 93
,. Golden Four~
21.(10 Panorama
21.25 Słowo na nicdzielłl
1135 BennyHill-ana.program
rozrywkowy
22. 10 Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej- "Pograniczew ogniu .. (ost.)seria!TP
lJ.IO .,Śmicrt leszczom".- film
muz.-dolc. o histoni zespołuT.l.ove

24.00 PanorarTUI
0.10 Art-noc
2.40 Zakończenie proanmu

telewizyjne
+ -'Ił''·''

"'"

UOSitfńl,..tti.SOf'lc:IIMPanłplnei
120~1.SGDnlplt-qW10.20~

b'l"' -

pPOCiUcH \0_!10 Koto
lelelurrtłj
(powl) 11.30,_...dleulll-~tutNTV

13.100woje III «odlt -llomlcla

USA-at~;..
198Ct\S.IO,~dodzlllt•-koMtdia.
q.IIIS41U$h$ .. 1tłtUNij11.201dllll
talo6tł-1tltlwnltl1lOOStudłoSporl.pilla
l'IOlrlłll30WIIdomołci1135SIIOWMikt

l

~ttUOKok:lłońllfiY20.15IIIIolć)el1

tytlo""-"-llltiOdrllllltniul...ll1t2110
~+MIM-Ihow23.10Cti--gr.clll

e.. t~ob'tvlrUOBolnlll~-wloiW

...,.._,

. . ~.119t~UIICer-

,reeld-QyWty(powiJ3.!$SIIOWWib t

TELEWIZJA KABLOWA
KIELCE

17.15 Kielecki kwadrans
InformacyJny 17.35
Muzyczna podrOt 18.05 Bajka
dla dzieci: Gończe koty, ode. 3
18.25 Goście w TKK 18.40 Nadesłany reportat: lodzie podwodne 19.1 O Dealh Before Dis·
boner - film sens. prod. USA
20.15 Kielecłd kwadrans - powtórzenie
magazyn

RADIO KIELCE

5.00 Nowinikt z Radiowej - w
opr. P.Solarza6.00,16.00,22.00
BBC 6.07 Aktualności dnia w
opr.K.Irsklego 16.05Akluałno6cl dnia w opr. B. WliUcklef 8.1 O
Program reklamowy 8.30 Klucz
do samego siebie- a ud. Z. Heń
ka 8.40 Muzyka lnslrumentalna
9.00 Wiadomości l radio kierowców 9. 1O Sama redość - a ud.
B. Nowłcklego 10.00, 14.00 Magazyn\nformacyjny10.10,12.05
Kurier ogłoszeniowy 10.30 Audycja M. Orkisza 11 .00, 12.00,
13.00, 15.00, 19.00 Wiadomości
11.10 Sprawa na dzli -lato w
Cedzynle 12.30 Na przypieckumag. z. Heńka 13.1 O Rozmaltoidlmuzykawopr. M. Podwysockiej 14.15 Plosenkl z tekstem aud. B. Nowickiego 15.10 Auto
radio-moto radio 17.00 Koncert
tyczeń 18.00 Plus w opr. G.
Adamczyka 18.30 Muzyka 19.05
Radio sport 19.15 Compacłowy
za"Nrót głowy - mag. P. Solarza
20.05 Przegląd wydarzeń kulturalnych 20.15123.00Compactowy zawrót głowy
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"'"'00l.aki(IVwTV1030Dllennikeuropejsld
1100HIIoAwlriro,łvolo'Młdlftt130tMillY!I

TOW ARZYSlWO U BEZPI ECZEŃ

kri!O-Withoórlolwoptjsklchi200Program
ftllYCm;13.00TIIedylkii7.00Mifll)'ftekoo

REASEK URACJ I S.A.

lotitmY17.30$wltlmodyi8.00Sc•na-•~~:·
ł'flll8.30~-l!lłillY!II900WiecJ:Ofwki·

nlt201Ó)ttDoubltUII·-~USĄ,!933

-

21300c!wrbde101-llfllt2200WJ~

22.30Sc-n.OOllolalftiOdl:and!oiLI-proptmn.or,wr,OOO~tlyM-wyMady

l~rocb.konctfty,II~\OOTt·

""""""

ł.30Gillvulyb900tMoazynlfl(ll11111.tJO-

IofiiW'YCI'I10.00KollfllwoTouriMFrai'ICt\UIO
llftrtumltjATPwGIIald~1400fOf·
IIIUMI:Gr-1111$PiillloWkiej~l5.00ltllił

W" "W" ARCIE" W"·ARTO

tumitjATPwGilaadtedJI530Kolar.CWO:TU

UBEZPJEczyć UCZES1NIKÓ W IMPREZ I WYCIECZEK

lli!D:Tudtfrt!ICI22.30TMtumiejATP
wHiwpo!IG.30FO!JUI!-GP'Mibj llr)UIIil

OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓ W
NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ

Odpowiadamy za uyle.." Jawi do mózgu i zawaly serca.
ZAPRASZAMY DO

ODDZIAŁU W KIELCACH

ul. Annii Czerwonej 105,
tel. 416-57, tellfax 476-95

CllfflnCti700GoU.S<:Gilillł()penwGIInu9-

ln11.00S~•tfb M$wENen20.00Tiflit
UllllłATPwHewpor1~2200Kolln·
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0:1-llfilłTVf'I0.30Piose~cltdzltd\O..t5

lllok~t2.00'Madamo*:i12.15Pr0Qfllll
dnii12~RodpiellllntLIIo~fllUSit
bola.l1310 SpollwW ~~ wlańc:utlt
-Wt.\idlnlk~I3.20StudlofntrwJtuf'W

k'-jTWO!elt*IT~t3.30.t.",..roc·

ODDZIAŁU

W RADOMIU

ul. Czachowskiego 34,
tel. 639-152, 253-67

Biuro Ubezpieczeń, ul. Staszica 1,

tel. 468-03
oraz punktów akwizycyjnych na terenie obu województw.

hłełlef-W~TVf'dLIINocldttri3+0Mage·

1'fiiiii'Pdlodtlii14.00~Dlłwnoluda·
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OllbriiiOCka.Bolełl.lt.dtll:l930~
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St.OWO LUDU- MAGAZYN

"Słowo" telewizyjne

"Słowo" telewizyjne

ten prezentuje granice ludzkiego
wyczynu, maJowniczc rejony
niezwykle okazy fauny i
Oory. Program prowadzony jest w
bardzo niekonwencjonalny sposób przez Nl.tolasa Halot, który
prezentuje poszczególne sekwencje płynąc pod wod4.lecąc na lot-

świata,

7.30

Tydziełl-

magazyn rolny
8.10 "Ostatni świadkowie• -

"'ponat

8.30 Notowania
9.00 ,.Dzieci Hendersonów"
(2) -serial prod. austral.
1030 W okolice Stwórcy- program Redakcji Katolickiej
11.00 ,.Powrót do tródeł" (2) .,Susannah York. w Szkocji" - serial dok. prod.
ang.- kanad.
11.50 Telewizyjny koncen. ty.

12.20
12.45

ozoń
Zkamerąwśr6dzwierząt

Dziwadla
Rozśpiewane lato" T~czo
wego music-boxu"

13.30 W starym kinie: "Arystokracja podziemi" - film
fab. prod. USA (1933 r.•
95min.)
Wcyklu"Wstarymkinie"z.apomniana komedia ameryka.ń.s.ka
z roku 1933, której remake ten
sam retyser uealizował dwadzieścia lat p6iniej (ze świetną rolą
Beuy Davis). Do wnies:zk.alej w
Nowym Jorku matki ma prLyjech.ać z Europy jej OOrka w towarzystwie bogatego narzeczonego.
Dziewczyna jest przekonana, te
mamusiaopływa w dostatki. Tymcz.asem w neczywistości matka
tyje w n~dzy,jest starą tebracz tą.
lubianą w swoim środowisku i w
świecie przest~pczym. Przyjaciele
pomogą jej pru:istoczyć si~ na
krótko w wy1womą dam~, by córka ani przez mameol nie podejru:waJa mistyfikacji. Rzecz jednak w tym, by tebraczka dobrze

=~::o~.-~lp i R!~:~:ai
Frank Capra, w rolach głównych May Robson, Warnn WlłłJam, Guy
Klbber, Glen4a Farni i inni.

15.15 Ushuai.a- magazyn osobliwości

Pierwszy program z cyklu, który na całym świecie zyskał sobie ogromną popularność. Magazyn

~k,~~~=io*:o~g.

16i.IS Studio spon.
16.40 Antena
17.00 Teleexpress
17.30 ,.Dynastia" - serial prod.

USA
18.30 7 dni -świat
19.00 Wieczorynka: Walt Disney przedstawia: "Nowe
przygody Kubusia Puchalk.a"

19.JCI

TP
Zakończenie

programu

PROGRAMil
7.30

bicsk:a - zapi'O!Il.enie do
Tune:lji - rcport:at
10.5<1 Halolato
11.00 ,.Cyrki świata " - ,.Grupa
akrobatyczna z Szanąha
ju" - serial dok. prod. Jap.
11.00 ,.Rodzinny bumeran.g- 12.45

Przegląd

tygodnia dla nie-

słyszących

8.00 .. T~emniczy opiekun" seńal

anim. prod. jap.
8.20 Film dla niesłyszących:
,.K.Jejnot w koronie'" (7) ,.Córki pułku" - serial
prod.ang.
9.15 Słowo na niedziel~ dla
niesłysz.ącycb

9.20 Powitanie
9.30 Program lokaJny
10.30 Tam gdzie ziemiajest nie-

~~=~anre;:~~l.-

Czarnadama

13.00 Podtóte w cz.asie i przestneni -

,.O&nisty

USA
13.55

1-łaJolalO

14.10

.,Zwierz~ta wokół nas" ,.Podlj lapę;• - program
Adama Kochanowskiego
Koneen. roku - relacja z
koncen.u galowego studentów-muzyków, który
odbył si~ w Galerii im. Jana Pawła li
Godzina z Hanną-fłarbe.
rą - filmy anim. dla dzieci
Programdnia
Panorama
Halolato
"Cudowne lata" - serial
prod. USA

14.40

15.00
1555

16.00
16.10

16.20
16.50

.,SlrnsZydełka"

17.20
17.30
11!1.20
18.30

Halolato
Studiospon
Halolato
"Musie Hall"- przeniesienie spektaklu z Operetki
Warszawskiej, wyk.: Wanda Polańska, Mieczysław
Wojnicki. Gratyna Brodzińska

19.20 "Nasz Okudfawa" - program dokumentalny
20.10 Godzina szczerości
prof. Wojciech Noszczyk.,
chirurg
21.00 Panonuna
li.JO Festiwal Polskiej Twórczości
Telewizyjnej
.,Nieszpory ludtmien.kie
Jana Kantego Pawłuśkie
wicz.a do słów LeRka A.
Moczulskiego"

22.30

5

~~-n~~a\ J~.t":it:.~fr~

23.10 ,.Święto ulicy Kanoniczej"
-widowisko plenerowe
24.00 Panorama
0.05 David Rowie ,.Ricochet"
(1)-rcportatztoumcepo
Atji w 1984 r.

"Słowo"

telewizyjne

1.05 Zak.oftczenie programu
TELEWIZJA KABLOWA
KIELC~'

Powtorzenie prograrnow wybranych pnez widzów. Kabel na bis
17.00 Do-Re-Mik 17.00 Nadesłany
reporta:t: Lotniskowce 17.30 DeszCZl!WY jeZdziec- lilm sens. prod.

USA

pierś

cień .. (2)-serialdok.prod..

Wiadomości

2U5 "K.lęjnot w koronie'" (7) ,.Córki pulku" - seria]
prod. ang.
21.10 Kabaret Olgi Upińskiej Ryba, brzana, kiełbik
2155 Sportowa niedziela
22.45 Wieczór w te~nne
23.15 Kino europejskie: "Okropna dziewczyna•- mm
fab.prod. niem. (1989 r., 91
min.), ret. Michael Verboeven, wyk. Lena Stolze,
Monika Baumgan.ner, Michael Gahr i inni
0.45 Mała antologia kabaretu
(l) - Ulopka, wyk.: K.azimien Krukowski, Alina
Janowska. Barbara Kraftówna.. Irena Santor i inni
1.30 "Zmiennicy" (6) - "Prasa
szczególnejtroski'"-serial

2.25

NUMER 1769

UT!

...... lllllodraJMl,prod.!Nm,1971(powl)
12.00C:Z.rgCr-~dY~g(r

12.30Sidnll~l1015~

prw:gala.tlykf, lpoltiiiW!fto-IWIII\3.35
111-* - Catnllltylk:rlllca-.tallł.OSRoc:ll

IMnd T,.!!- ..-.n PfOd. USA,

l~

15..0

Slybko,PIIIlflOd-lllłi~Pfod.USA.

'*17.36,.,..,tMIIitii-.-11111.3D

RADfOKIELCE

6.00, 7.05 Mtay=y pnoldaóanlec7.00,11.00,12.00,17.00, 19.00
Wladomo&ci8.00Audycjaekumenlczna (pr. 4) 9.00 Magazyn kułluralny
wopr. M. Bednarskiej 10.00Muzyka
dla wszystkiCh 11 .05 Tygodniowy
przegląd W)'datzefl 11 .1s 457-05 Jesteśmy 14.00 Magazyn Informacyjny 14 10 Dziecięce radio- aud.
M. Janiszewskiej 14.30Polska kolonia artystyczna wNiemczech -a ud.

M.

i!J@j!+iii!
1.'5~1.15KiiONhdoddlil

tondii,PfCIClMg.,118410.00~jiii1)411D

15.00 Z

Karpińsklej

piosenką

przez lata 15.25 Radiowęzeł Ptrania
-aud. S. Kaczmarka \S Upca 16.00
Koncerttyczeń 17.05MijatydzJeń
jutro OOłl'ł 11.15 Nowości płytowe

18.05 Radio sport 19.30 Tylko po
polsiw - aud. B. NO'Mcldego 23.00

Country wdrodze 3.00 Zakończenie
programu

RADIO ,.JEI>NOŚĆ"
7.00 Powitanie 7.15 Rozwa1ania:

na dzl$ 7.30 Minął tydzień- magazyn aklualno6ci 7.45 Por~ l
.Jedno6clą• 9.45 Ptald obok nas aud. Janusza Wrćblewskleoo 10.15
MuzvQ relleksyjna 10.30 Transmł
eła mazy św. l kościoła Sw. Trójcy
11 .30 Wspólna modlitwa potudnlowa{432-51) 12.15StarePrz)'mlerze
- rozwa1an1e biblijne T. lycniewtcza
czyta Andrzej Cemp\,ra 12.30 Clekawostki z tycia dochowego - aud.
E\IIIYJOzelczyk t3.00Niedzłelazna
mi 15.30Pieśnlą chwalić Pana- aud.
muzyczna 16.00 Koncert tyczeń
radia ,.Jedność• 17.00 Melodie dla
Was 18.30 Plsmo święte Noweoo
Testamentu - czytaJą Mfeczy$taw
Volt \Jan Tesarz 19.00Barwny świat
kultury l muzy1d - aud. Sławomira
Słodulskleoo 20.00 Babcine granie,

a w nim: Kalendarockarlum.

Skład

nica Złomu, PoiSkaooc, Nowości CO
O.OONocnawzg()rzu

~ll40łłiiGIII-.,_11l.30KCIID
lor1uny20.15~pallqiM2-IIalldl

prod.IJSA.Ił852.00~wwlttr23-aZ4

~-lllflłY!'Irlll01IrOW21.55'Mc!Danew
ltn..,.ob-fOlllUinlallld~
0.00~11lPf%(1d-m.~. prod.

USo\I~IPollt.\

mPWO
7.55 LH.a-Wnblf- prugram III ciDid
1.25Wdaii!W~a.50Jebonowll.9. \5

Scoobr0001005Sdulllll~- . . . . .
kullwńi'JI\O.IOCIIdootNkobllłi-Wieiii .QO
Zp(IWf(Jimlw~-w11112.00liQUIIIł
BoMIII-...,13.00hll.'łattltc)III---
IWIII\3_30flodónl~ - -'-114.00

Ml;orOad-..W!UOStuiiDSp.wt.firaUa \
- Grłndl'riltW. Sr)tlflli ll55Gtu)'t~

llwta . ~-~ - korllcll.
prod. lliem..l9121l4S~!I.!Oiolor
dlrltwo,tD)Ijhollbr-IWli20. 15Poclllocł

e!QSri- . . . . . ~21 .55Sp6egi!TV
i'IPOfłla22.40Pri•Tlrlll - ~bl•·

!illl)'ll23.00~lattlłgN2130~
-~P\rybora0.05J(a11114-~
Cjii040Siudlo5port,~~lłnlj
~~115111mmiellllr.

---

clbnU- .... 1451QoiU)MI.,.... - terlll
2.1Difonlldt-..W105Hinlillllwtpowlł
3 .55EICIIIolh'(powlt)4.20Marliltlłwo,lo)tj

'"'"

7.25Rłi!*-..W7.50RzlłciCzlrwofii.-

USA. 19'110.15 PafliC In Echo
Pwk-clrllllltJP(liiCUI)Iprod_USA,\tnll.35
WQ&Im prod.

WlpOintftiiiiZbM-.-lll(paMJ\2,00Wife.jlfolk-MfiiiiDcJwti12.30~ - MŃII
(pcML)13.001ł.AS.H.I130łlllln--"1142S
WkJOIIItwledzliUC:łl~ - -"'!pri'I9)0orwytpo!lll15.15ft~lo)Jint-llollll
dłprod.USA.I95917.00TooMinyllMvts

llebyii.PfOd.USA.IM51UfiMII!oc:k-wlll
IU:I~-II\IIQUYII~rrt20.00
~20.15irllpltUnliotlca-ftlmpnr

godowyPfCICI.USo\198723.10n..tbnlrShow
-llmllntul.prod. u&\IM!łO..tS~-•
rt.I140~1 .50CIMitu-~
Owtłlu-IMfL-ł"-WI. Iilmkrynllllny, \1110

......,.._,_

lOO'Miclclmołcii.30Jo1110111NnYIQI

fiM - program,.apA'I.00KiyofDnkl-fOl...aniareBibllł!Ul'llctary-DfD!JIIItiii

IIIJnoJIO.OOTNt .. .,OIIIO..,-progn~~~relgijny
\0.30~wN11.(11MazatO'yllaleau.d

rai12.00ZP:JJvt•TV13.00a.IINTV-proaramr~IS.30ERF-niMIIeeklprogrllll

lE

WĘDLINY DRÓB
OD~.VU.I993

r. URIJCHAMIA DZIAI.A.LNOŚt

tpOflówrnot«<wyddli.OO"'ltSSIIIcc."._do~~~UIMiglzyn~lt.OO

RaportAIIInc:IIITJn.\1.30GIIIII!ISoortl
20.00SinłollhtF.tt.-a.obrtLprod. USA,
198522.00'lt'lldor-*l22.30~1n10w
~23.00t.llgalyn}auowy

O.OOW;eckltaplrtejl-llllgllyfiOiillftllfD
lllb1tleb::lwlj0.30TIIedylłd

"""""""'

9.00Ka]llllflłwo, MŚWMenanillD.OOKo-

HURTOWNIAJUVEX

larstwo: Tour de Frwote 10.30 l'omiAI 1~ GP
Mttkllil!r)tarilll.OOTtnls:lu'!lilfATPw
Gellldl\'iflll)ll.OO Bl*: -.tld a~

Polecamy ~ j8kołc:l
.,.clllnyw konlwNftCV!nych cetiiiCh.
Zapraszamy od 6 do 15
Końskie,

rltbgijrry14.00leiJdVI!d15.30~-"'lel
16.001Mgaeyn~17.00GO!-~

14.00Kda!Do:T0111cll Ftance14.30F~
l : lbndPrb:Fillnełii1.00IColarltwo:Tourde

Frmu{c.d.)llOOT. . U'"fATPwGilucl
(e.dJ11.30WyaclgllllnCIChoclowe· lndyC...w
a-łlnd 21.30 Kollrltwo: TOIII cle FilinCe
22.30Filnni*I:GP'MtłldejBfytenii23.30TI

ul. Spacerowa 19, tel. 52-94

nll: tumlejATPwNiwpol't(ti""'

"""""

I.OOI'tMillnii-P"9JI'Iclria8.05NilÓ"l)wle-/MIIUYI!relcreiC'/Inr8.40SiowolllnlldzltltlłS~Iłllf-.--'-'TVPIJ..tSI'rot-
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;t.U~.~M ....,,u,...".quJUIIł,..lr~our""''"

Rąaly, llldy, lfłtUłdin,y,

~Wagi~ eldtronicor~ Q.ol

~-.

,"..........,..,

wiardi,ftmk obrotow~
~

~ r::n:~:::/:::::::=~wiom ~~

fllfflllycll-.:f'lllulll;l3.35~

Kielce., ul. Buczka ll,JOd.z-9-17, tel.S42-ll do 16wewn.76. fu:S37-12.

S79fpl

-IIIM-._)1111

-

SPRZEDAJEMYW BARDZO DOGODNYM
SYSTEMIE RATALNYM
-PIERWSZA WI'UTA 20 PROC.- 8 RAT -IEZ POAĘCZ'IQEU
- IIEZRATNY TRANSI'ORT NA TERENIE M. KIELC

PRZY ZAKIJPACH POW. 3 MIUONOW.

H

~~'i,iG*WPc.;;l,:;oN;;.~
~·-IWi&IM'12.10Pro!Jimdnii12.15TI

IIJdllliZieci:BtJMoKliaiiQJ1100'MIIklhillo~llllwl4lleli:kltl.~1pr:tyjenlnej
~1UOIGuzbypalskie!5.00Kiu
~{Ode. 2t-lllfiiiM'16.00PIMhlnil
prognmclrialli5Rod'tpcQiclt-~

17.00TelteXIIfusi7_15Prmcletll:lllllfiiY

Komputery: IBM- AT/366/466
Commadort - c-64, A500, A500, A1200

Kalkułat~ry: Citizen, Gasio

~

branocki: BIIIIw--19.30~

:lO.OOIWIIolla8cliii-I«<IITYP2UXIPanollrN.21..25GI*TVPok:ril21 .35 ZllkNII'ik..eloclt.l)-ll,.t.h.PfOd.polslclei.(3Clłkl.l
23.00IGnleSZkJClllec:Utap~UZ~24.00Pano
~0.05Ptowullllponildtllłlk0.10Ftsti

Drukarki: Epson, Star
.,....•
Meble pod komputery, fotele obrotowe
Klelcl,ullłodzentytlslul3,1e1..486--30,00dl-10-18.

17.35SenS&IszQwl...,.nlt17.35Nitycza1'11111.•5PIDeenli:lllliJl)'CDiejJedynld19..200o-

W81 Fo11ki1j Twtln:tok:l Tllftill)inlrl mlpl

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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"Słowo" telewizyjne
IP®IimJID~

ll81Qiloo

PROGRAMI
11.00 W'tadomołcl
12.10 Proaram dnia
11.15 ,.Dynastia· ( 197) -serial
prod. USA
ll.OO - 15.15
Jedynki na niepogod~
13.00 Ek6-lato
14..40 A ja 111 to, jak na lato
15.05 ,.ReporteB• (S) - ,Kzyk
1J11. dla młodziety
15. 15 Kino wakacyjne; J)ucku'ta• (li)- serial prod. &nJ...
.Nieustraszeni• (JI) .Dziewczyna o imieniu
Wanilia• - serW prod
Unad.
li.05 Luz - maguyn nastolat·
ków

16.50 Muzyczna Jedynki
17.00 Teleexpress
17.20 Takijest łwiat- mapzyn
reporterski
11.00 .Roseanne•(l)-serialkomediowy prod. USA.
(198! •. )
Pierwszy z 23 odcinków amcry·
kańskiego serialu komedioweao
zn:alizowanqo w roku 1988. który w USA od n iósł mespodziewany sukces i cieszył się: carom~
popuJa mości4- Bohaterą jest tu
korpulentna matka Lrojp dziect,
gospodyni domowa l robotnica z
fabryki tworzyw sztucznyc.b, 11:10ra musi bo rykać si~ z probleiTWDI
dnia codziennego i klepotami IY·
powymi dla niezamotnej rodziny
a merykańskiej. 100-kilo&.ramowa
kobieta mimo r6tnycb przeciwności losu nwsze potrafi wyb~
z kłopotów i utrzymał w ryzach
Jeszcze 1~, lemweao, bezrobotnego i popi.ia.J4ceao ~ To
ona dba o dzieci i zachowanie harmonii tycia rodzin neao. Wie lą
awtazd.4 tego serialu ok.ulła sie
Rostt..ue JJan--Anłold (otrzymała
prest.itow4 nagrod~ publiczno-

śd).

"Słowo"

a obok niej ~Pl\K- John

Goodnam.. Lecy Goranson, Sarah
Gilbert i inni Rdyscrowała fJłea
F. .a.
18.30 Takijest świat - mqazyn
reporterski
19.00 Wieczorynka - .Kapita.n
Zed"
19.30 Wiadomości
20.00 Prosto z Belwederu
20.25 Festiwal Potst.iej T~ r
czośc:i Telewizyjnej: Teatr
TelewU,;i
Tennessee
Williams .Szklana mcna·

ten.•

W Teatrze Telewizji przypomnienie jednej z naj&fołni~:.~szych
sztuk Telllll"SSeC WlUiuua, wybitnego dramaturp amerykańsk.ie
ao, któreao utwory do dziś porusza,M widzów na całym świecie.
.Sz.klarui mc.naten~· napisał w roku 1945 i Jui w nastf:pnym roku
drliTiłt został sfilmowany. Bobatetq.)eSt tu młoda kobieta, kaleka
utykająca na non., która stara SJ~
uciec od rzeczywistości w świat
marzeń uosobionych w kolekcji
szklanych zwierząt. Obejrzymy
wvu52Ąjącą i lfa&icznt opowieść
o s;amotneJ i wra!liwej dzicwczynie,którapono:si.kl~~wzetknit;

ciu z bru talnym światem. Telewilja polska po raz pierwszy pokazala t~sztuk~wrok.u 196J(z Jadwigl)
BarańskJI w roli głównej). Teraz
obejrzymy spektakl z roku 1992.
Retyserowała Darbara Bory•Dualęcka. w rolach głównych M..afton:a&a bdlb. Aaaa SHIIlk,
Grupa Oantłęcti, 7..blplew Za·

IUdtowAI i inni.
11.50 Robert Palmer - koncert
UA5 Wiadomoki
13.00 Muz.yczna Jedynka
D.OS Wieczór z kontestatorem
- Prosram Michała Oaór-

to
2JA5

LUDU- M AGAZ Y N

Gor~~ca

linia
D..SS .ŻCI.aznyGustaw"'(l)-se·
rial prod. niem.. (1979 r.),
ret. Wolfpng Staud te,
wyk.: Gustav K.nuth, Eva
Brumby, Rainer Hunold

ST R ONA 17

"Słowo"

telewizyjne

0.50 Pneboje Boau!lawa Kaczyóskieao - Ada San
1.40 .Sprawy rodzinne• (l) Jerlal obycz.. prod. wt.
(1990 r.)., ret. Marcello
Fondato, wyk.: Florinda
Bolt.an. Cathe ri ne Spaat,
Horst Buchholz
3.10 Zakończen1e proaramu

PROGRAMil
7.30 Panorama
7..35 Wakacje w Dwójce

8.05 Program lokalny
8.35 Wakacje w Dwójce
1.45 ,.Nowe przysody Calineczti'"-serialanim.prod.
)o pot\,. ;q
9.10 ZadziwiJ.i4cy świat :r:wie~1 : .WiLk w twoim domu•- serial przyrodniczy
prod. ang.
9.40 .,Pokolenia"- serial prod.
USA
10.05 Na bocznych dropcb
Europy: ,.Friuli- Włochy
-filmdok.prod..holedner·
skiej
10.30 lato w Polsce
11.00 Panorama
11 .05 . Powrót Atscna Lupina"
{3)- ,.Niezwykle spokojny
uczony"- serial prod. fr.
12.00 - 15.25
Przerwa
15.25 Powitanic
15.30 7 dni polslc.lego sportu
16.10 Panorama
16.05 ,.Afrykańczycy" - film
dok. Ma.tb NoWJckiqo
16.30 Lato w Polsce
tl.SO Pol5ka Kronika Fl.lmowa

2893

Pne&l4d kronik rilmowy'h
17.30 ,.Pokolenta"- serial prod.
USA (poW1).
11.55 Halo dzieci - ,.Opowieści
kapitana Misła"
18.00 Panorama
18.03 Protram lokalny
IB.JS Koło fortuny- teleturniej
17.00

19.05 ,.Kosmiczny wyścia" (3),.Spojrzenie na ziemi~" serial dok. prod. USA
20.05 "Allo, allo"- serial komediowy prod. •n&·
20..35 Au to-rna.p.zynmotoryzacyjny
21.00 Pano rama
21.30 Sport
21.40 Vademecum wyborcy
proararo publicystyczny
22.05 ., Pozowała m dla Playboya•- film fab. prod. USA
(93min.),
Film oby~owy. Populamy
magazyn o tema tyce erotycznej,
,.Piayboy", zamłeszcza o&foszenia zach~4ce młode kobiety do
udziału w konkuJSie na fotomodelki Zał~4 si~ m.in. tny kobiety, z których k.atda pro"-adzi aktywnetycic zawodowe. ma rodzi119.
aJe jednocześnie prqnie jaki~
alra.k.cyjnej odmiany w swojej
egzystencji. Bio11 one udzial w
udanej ~i fotoaraficz.nej, ale me
przypu~4.. te skończy s~ ona
dla nich osobi~ katastrofą. Pruderia i hipokry.lja otoczenia, n kłamani e ~czym, zawdć brzydszych kobiet, sprawią. :te ich tycie
rodzinne i towarzysk..ie ucznic się:
komp l ikować ... Retyserowal Stephea Stalfonl, w rolach głównych
- Lynda Carter, Michelle Grune,
AmandaPetersoa, Joh.n Fł.n.a l mni.
ZJ.J5 Noc i stres
14.00 Panon'łma
O.OS Zakończenie pqramu

TaEWIZJA KABLOWA
KIELCE
17. 15 KJeleckl kwadrans
- magazyn lnłormaC)'J ny 17.35
Sportowe relacte 17.55 Z wodą
za pan bf"at 18.00 Bajka d la dzieci pl Gończe koty ode. IV 18.25
A1moteka Polska Czterej pan cerni i pies (ode. VII) 19 10 Mis-trzostwa Pol słd w akoMch przez
przeszkody Słopłec 9 3 19 40
Nadesłany reportat (ode. 292)
20.35 KrzytOwka

22 21.10
świata

szczvacla- nr

Najsłynniejsze

regaty

21 .40 Kielecki kwad ran s.

telewizyjne
-
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teVfax. 34-59-20.
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SLOWO LUDU- MAGAZYN

"Słowo" telewizyjne
W'!l'@ll.llE
lliJIQ]Xll!l

22.45

sza:

listyśpiewi\lące"Ba·

ba w babie- - widowisko
poetyckie zl966 r. z udzia·
Iem; Anny Prucnal. Wieslawa Golasa., Boaumila
Kob1eli, ret. Edward Ozie·
woński

13.55 Mistrzostwa Polsti Dance
14.20
14.35
15.15

16.05

16.50
17.00

17.20
18.00

Show
Parada klaunów (l}
Letnie MTV
KinowakatyJne:"Duckula"{l2)-serial prod.ana..
"Nieustraszeni" (12) .Nieporozumienie" - serial prod.kanad.
Dładzieci:.,Takiek" Szy.
mon KobyJiński oraz film
prod. franc. z serii "Zoom"
-,.JuliawMauretanii"
Muzyczna Jedynka
Teleexpress
Studio sport - apetyt na
zdrowie:
"Spcncer"(4)-seriałprod.

USA
18.30 Studio sport - sport dla
tatdeao
19.00 Wteczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 7 minut dla ministra pracy
10.15 ,.Giiman i prokurator" (2)
-serial krym. prod. USA
21.05 Tylko w Jedynce
22.00 "Country Ameryka
Memphis, Tennessee"

Wiadomości

23.05 Media w film1e:,. Tren na
śmiert

23.55
O.OS

I.OS

250

Cenzora" (2)- film
dok. Krzysztofa Maaow·
skiego
Gorąca hnia
Telekino
wspomnieli:
,.Nieproszony &ość"- film
fa b. p rod. polskiej (57 min.
1986 r.), ret. Feliks FaJt.
wyk.: Cezary Morawski,
Jan Frycz, Maria Pak.ulnis.
Gabriela Kownatka
Teatr Telewizji: Tadeusz
Rótewicz- "Do piachu",
ret. Kazimierz Kutz, wyk..
Piotr Cyrwus, Jerzy Trela,
Jolania Jagodz•ilska, Ar·
tur Dziurman
Zakończenie programu

m1eszbnłe l sprowadza maik~ z
dla psychicznie chorych.
Wreszcie Chatlie wraz z Sydem
zos1aj4 przy,Kci do ZCiłM)łu Freda
Kamo, który przyaotowuje wiei·
kle tournee po Ameryce. Charlie
jest ~ród uczestników wyprawy,
ale jeao brat pozostaje w Londy·
nie i zarabia jako autor skeczów
dla Freda Kamo. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych stanie si~
zamkni~ciem pewneao etapu w
tyciu Charlesa Chaplina 1
otwarciem noweaook.resu- Sla.rtu
do wielkieJ światowej kanery ...
Retyserowal Bu Taylor, w rolach
&lównych - lu MeSilu e, l'wim,
JM Gtal')', Let WhJtJoclc i inni.

Mac" to brytyjsko-amerykańska
&fU pa, którapowstała w lipcu 1967
roku w Londynie 1 zadebiutowała
podczas sierpnioweao ,.National
Jazz and Blues FestJYal". Zacz~ło
si~ od teao, te J ohay Mayali
przy.i4l do swojeao zespołu

12.00- 15.15

21 .00 Panorama

PROGRAMil

USA
10.00 Wakacje w Dwójce
JO.OS Na bocznych droaach
Europy: ,.Gryzonia Szwajcaria" - film dok.
prod. holend.
10.30 Lato w Potsce
11.00 Panomma
l i.OS .Miodzielicze lata Chap h·
na" (3)- senal prod. anJ,.
Trzec•odcinek.serialu o wcz.e;
nych lalach tycia jedneao z nljwi~kszychaktorów w historii kina
Chatli e stara si~ o pr11ą. w Londynie:, ale nie chce byle jakie&O za t·
rudnienia. Jego brat wynajmuje

dziewi~tnastoletnieao aitanyst~.

Petera Greena. Ale ten po
pewnym czasie zabral z sobą
basist~ Joh na McVIe i perkusist~
Mleka łleetnoda i utworzył swój
zespól - ,.Fieelwood Mac'". W la·
tach siedemdziesiątych ta JIUPI
zdobyła sław~. Film nak.rtcono w
roku 1988.

20.50 Cienie tycia:

,.Kąpiel

w

anojówce" - reportU
Przerwa

1!.15 Proaram dnia

7.30 Panorama
7.35 Wakacje w Dwójce
8.05 Program lokalny
8.35 Wakacje w Dwójce
8.45 ,.Annene" - serial anim.
prod.jap.
9.10 Truskawkowe studio program dla młodziety
9.35 ,.Pokolenia"- serial prod.

"Słowo"

telewizyjne

nt.ładu

23.00 Muzyczna Jedynka

PROGRAMI
ll.OO w,adomośc1
12.10 Proaramdnia
12.15 .Gliniarz i prokurator" serial kryminalny prod
USA
13.00- 15.15
Jedynka na niepoaod~
13.00 Aanieszka Osietka zapra·

"Słowo"

NUMER 1769

15.30 Moje ~tki: Jerzy Wło
dawtec
16.00 Panorama
16".05 .Broń XX wieku" (l) ,.Cicha wojna" torpedowe
i rakietowe ok~ty podwodne - serial dok. prod.

USA
16.30 Lato w Polsce
17.00 ,.Znaki czasu" - program
Redakcji Katolickiej
17.30 ,.Pokolenia"- serial prod.
USA (powt)
17.55 Halo dzieci - ,.Opowidcl
kapitana Misia"
18.00 Panorama
11.03 Proaram lokalny
18.3! Kolo fortuny -teleturniej
19.05 "Stan Laurel - ostatni
śmiech"- film dok. prod.
an& .. ret. Bob Wriaht
10.00 ,.Fieetwood Mac"
Dokumentalny film muzyczny
o dziejach lesendamej lf\IPY rockowej, który uealizowano z ok.az,ji
dwudziestolecia wydania pierw·
szej plyty tego zespołu. ,.Fieetwood

telewizyjne
H.!HMU!i
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1 1.30 Sport
l i AS .Cudza krew" (J)- senal
prod. kanad.- fr.
11.30 Andrzej Sobkowski .,Chuhpn wolności" portret pisarza emigracyj·
nego, autom ,.Szkiców
piórkiem"
23.15 .Gustaw, cudzolotnice i
inni" - proaram o ksiątce
JerzesoPilcha
13.35 . Era Wodnika"
24.00 Panorama
0.05 Zakończenie programu
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Cena l m kw. stropu DZ-3 -140.000 zl
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- słupy energetyczne ZN-1 O, ZN-12
- krawężniki, obrzeża trawnikowe
- płytki chodnikowe
Sprzedaż l informacje: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne . Montorem" sp. z o. o.
25- 312 Kielce, ul. wa,.-zawska 44, te/. 470-87, fax 487-48.
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UWAGA, ROLNICY!

IGelee, ul. J.glellońlka 23125,
tel. 424-60 po 18

poleca:
- wyroby ze szkła
- porcelanę, porceiH

(talerze, kubki).
Serwisy obiadowe,

czarny porceli~
slołki 0.91,
nakrętki.

Czynna 8 - 15.30
(sobo1y-nleczyn":!,,

Przedsiębiorstwo

Pińczowie

cQ

nELMON" w
proclukuje
atestowane pługi 2- l 3-skibowec:::J
Ceny promocyjne do końca lipca.

~ sprzedaje wysokiej jakości,

jJ:J
("L,

Pług 2-sklbowy- cena

Pług3-sklbowv-cena

5.200.000 zł
6.200.000 zł.
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l..r' Plugi wyposażone są w lemiesze zapasowe.
'L.J
("L, Istnieje możliwość dostawy maszyn bezpośrednio do odbioroów.
...1l
Lr' Informacja: Biuro- Pińczów, pl. Wolno<ci 14, tel./fax 730-07
'L.J
[L,_Magazyny- Pińczów, ul. 3 Maja 40, tel. 723-97 (hala POM).
•-_"''::ll
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NUMER 1769

"Słowo"

SlOWO LUDU- MAGAZYN

telewizyjne

!Sm®ID&:.
PROGRAMI
12.00

Wiadomości

I:Z. IO Prosram dnia
11.15 ,.Zawód poli<:jant"(J)-se·
rial krym. prod . USA
13.00- 15.15
Jedynka na niepo&od~
13.1 5 Podró:tedołwialaszlulti
"Sttuka Islamu" - film
dok. prod. niem.
13.45 G~ muzyka. - muzyane
starcie
inslrumcneów
eleklromcznych 1 akus.
tyctnych
14.00 PrzeszJ~ - prtyszloki•
,.Ola kraJu"- ,.Opowieść o
umku w Kóm1ku"
1430 Ksi~p cudów Jechniki nowości nauki i techmki
14.4S TakJakwkime-ewoluc:ja
po)~cia ,.1dol filmowy"
15.00 Mmiatury- ,.Jan Matejko
wszyslklm tnany"
15.0! "Reporters" (6)- j~zylt an&ielskl dla mlodziety
15. 15 Kino wakacyjne: ,.Duckula" (13)- serial prod. an& .•
"Nieustraszem"(IJ)-serial prod. kanadyjskiej
16.05 Telefcrie: ,.Krówka" om
film z seru: .,Dzieci !wiata" - ,.Ola" - film prod.
norweskieJ
1650 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.10 ,.Kolej neay"- pro&nm
publicystyczny
18.00 ,. Khnika w Szwarzwaldtie" - ,.Nap prawda" serial prod. mem.
18.45 ,. KoleJ rzeczy"- cd.
19.00 Wiectorynita
19.30 Wiadomości
2G.IS StudiOsport

telewizyjne

.GdzlesąmOJepieniądze"

nkepr.zestlijąistnieć-po.

- rcpona:t Wojciecha WorotyóskiciO o ofiarach
,.Westy-life"
21.35 ,.R.E.M."-koocert
ll.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
13.05 Szczphwa matka i tona?
- program publicystyczny
23.45 Go11CJ. linia
0.55 ,.Supcrw1:tia"- film sens.- fantast. prod. polskiej
(1990 r., &3 min.)
Film sensacyjoo-fantastyctny
z roku 1990. Swiatem f'l4dzi Superw17ja- wytsza forma lelewitii.
Ludzie dzielą si~ na .,minusowych" (ślepo posłusznych SuperWI~i) om ,.plusowych• (rz,dt.ą·
cychłwiatem i Superwi~t). Do lej
pory wydawało sią, :te ctłowick
rodzi si~ i umiera z .,plusem" lub
.,minusem", ale nieoczekiwanie
prof. KeiJer wynalazł awizyn~.
etyli środek pozwalającytmienić
,.plusa" w .,minusa~ i odwrotn1e.
Spowodu.re to w1ele meoczekiwanych komplikaCJi i wydarzeń ...
Retyserowal
Robf:lt Glli\skl,
wrotachgłównych -Ja•Nowlcll.l,
Małgorzata
Piorun,
Maruna
Trybala. Joanna ŻG i ko'łi'Sb i inni.
1.25 Standardy jlU2owe śpiewa
Lora Szafran z zespoł~m
,.New Prcsentat10n"
1.55 ,. Białe tango" (8)- .,Oferta"-seriai TP
1.55 Zakoliczcnie progt11.mu
PROGRAM U
7.30 Panorama
7.3S Wakacje w Dwójce
8.05 PJO&l1m lokalny
8.35 Wakacje w Dwójce
8.4S " Robm Hood" (2)- senal
amm. prod.japoliskieJ
9.10 PrzeboJe DwóJki
9.35 ., Pokolenia"- serial prod.

&raniae Niem1ec i Czech"
-film dok. prod. bolend.
10.30 Lato w Polsce
11.00 Panorama
11.05 ,. Wielkie nadtieje~(6-ost.)
~serial prod.ana.
11.00- I S.ZS
Pr.zerwa
IS.lS Program dnia
IS.30 Sport - gem, set. mecz magazyn tenisowy
IS.4S Ojczyzna - polszczyzna·
Kalisz- Konm - Licheń -

:ZI.IO

fio!l~

"Słowo"

USA
10.00 Wakacje w 0\1.-ójce
10.05

Na bocznych drogach
Europy: .,Tam, &dzie gra·

Tu~k

16.00 Panorama
16.05 Altysta Monsieur Rene
Ma&ritte (2) - film dok.
prod. •n&.
lł.JS Lato w Polsce
17.00 Losowanie &ier liczbowych Totalizatora Sport()wooo
17.05 Skrzydla blitej maneń magazyn lotnicty
17.30 ,.Pokolenia"- serial prod.
USA (powt.)
17.55 lłalo dzieci - ,.Opowieści
kapitana Misia"
18.00 Panorama
18.03 Pro&ram lokalny
18.35 Kolo rortuny- teleturniej
19.05 Swiadkowie XX wieku:
"Kob1ety polskie" - proaram dok. Mariana Kubery
o roli kobiet w historii Polski
lO.OS ,. Wielkie nadzieje" (6 ost) -serial prod. an&.
11.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów
"Sara" (3) - serial komediowy prod. USA
ll.35 Teatr Telewitii. F~dro
razjeszcze- ,.Damy i Huzary"(79min.)
Z oka~i 200 rocznicy urodzm
Aleksandra Frtdf}' telewizja przypomina nlijslynniejsze insceniza-

n.os

STRONA 19

"Słowo"

cjc ,te&o dzieł. ,.Damy 1 huzary",
komed1a w trzech aktach protą,
powstalaweLwowiewroku 1825.
Akcja rozgrywa si~ mi~dzy kam·
paniami 1809 i 1812 roku .,w domu
Majora na wsi", gdzie zjechali si~
koledzy pułkowi gospodarza. Hu·
zarzy poprzys1~gli sob1e, te ni&dy
si~ nie o:tenią, ale ich twarda pos·
tawazaczyna kruszeć wtder.zenlu
z wdzi~k1em powabnych kobiet.
Osi" intry&ijcst próba wyswatania
18-JetnieJ dziewczyny podstarza·
lemu, ale maktnemu m~:tc:zyt
nie ... Retyserawala Olaa Uplńs·
b, w rolach &lównych - Martk
Walc:zewski. Bronislaw Pawllk,
Wojdech Poko~ Jan Kobusuwsló, Danuta SzaftarsU.. Ryszarda
HaaiA., Zona K~te6tma i inni.
24.00 Panorama
0.05 Zakończeme pro&ramu
TELEWIZJA KABLOWA
KJELCE
17.15 Kielecki kwadrans magazyn Informacyjny 17.35
Nasł milusińscy: Dzieci pani Tomaszewskiej, et. 11 18.05 Bajka
dladzłeclptGończekoty ,odc. V
18.30 00-AE-MI - program dla
dzieci Marioli Góry 19.00 Szlachetne tdrowle: Alergia l jej rodzaje 19.20 Perfekcjonista- komedia 20.50 Droga do grobu,
cz. l - reporta:t 21.15 Najsłyn
niejsze regaty świata nr 3 21.45
Kielecki kwadrans (powt.)
TVK()S"ffiOWIEC
10.00 lekcja języka niemieckiego (18) 10.30Telegazeta TVK
.Ostrowiec" 14.40 Superman serial animowany 15.45 Białe
kołnlerzykl (5)- wioskiserial komediowy 17.00 Lekcja języka
niemleckiego (18) 17.30 Dan
August (16)- serial krym. USA
18.30 Dallas (16) - serlal USA
19.20 Steklwa Pięta- film sens
USA 20.10 żandarm l kosmicikomedia fr. 22.1 O laury l kJksy
(3)- taskakulące gagi spor1owe
23.00 Telegazeta 1VK .Ostrowiec•
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PROGRAMI
12.00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 1S "Klub Paradise" ( 12)
,.Kuchniaszatana" -serial
prod . ang.
IJ.OSS- IS. 1S
Jedynka na niemod~
13.15 ,. Dziś przed nami Rozlocze"-filmdok
14.30 .,Cudowne podr6te" film pnyrod. prod. ana.
1450 " Małpy" (6) - ,.Mał py o
krwawiących sercach" serial przyrod. prod. austl'lhJSkleJ
IS. IS Kino wakacyjne: ,.Duckula"(14}-serialprod. ang.,
,.Nieustraszeni" (14}- se·
rial prod. kanadyjskiej
16.0S Teleferie:.Zatadneskarby" oraz fi lm z serii
niezwykle
muzea
,.Muzeum krAwiectwa"
16.SO MuzycznaJedyn ka
17.00 Teleexpress
17.20 " Muzy pod gruszą"- ma·
gazyn kultu ralno-a rtystyczny
18.00 Najw1~ksze wydarzenia
XX wleku - " Ken nedy amerykańska legenda" (l)
-serialdok. prod. fr.
W doskonałym serialu dokumentalnym produkcJi francuskiej
tym razem Jlltrwsza cz~ filmu o
amerykańskim prezydencie J ohnie f . Kennedym. 9 hstopada 1960
roku zoscal p1erwszym katolickim
prezydentem Stanów qednoczonych. Podczas trzech lat swojej
prezydentury wyratnie zaznaczył
swoją obecnośt w pohtyce mi~
dzynarodowej dzi~ki watnym decRiom i nawi4zaniu kontaktu z
przywódq ZSRR, Chruszczowem . 221istopada 1963 roku Ken·

L UD U- M AGAZ Y N

"Słowo"

nedy padł ofia~ zamachu dokonanego na _)C go tycie w OaUas, Jeco śm ierć wstrząsn~ałwiatowlło
p i nią publiczną. W p~ lat po tl'l·
gedi1 w Dallas został zastrzelony
jego brat, Robert.
18.30 "Muzy pod grusz•" cd.
19.00 Wieczorynka
19.30 Wi adomości
20.1S .,Klub Paradise" (12) ,.Kuchniaszatana"-serial
krym. prod.ang.
21.1 0 Tylko w Jedynce
21.55 ,.Sophisticated lady" przeboje Dut.ea Ellingtona wyk.: Lonl Szafran,
Ewa Bem, Ryszard Ryn·
kowst.i
22.45 Wiadomości gospodarcze
23.05 Muzyczna Jedynka
23. 10 .,Andrzej Banac h" - film
dok. Jana Łomnick iego
23.45 Gorąca hnia
lJ.SS Wiech na dobranoc "0 hono r rodziny"
24.00 Barwy mi łości : ,.Nowy
Jork- czwarta l'lno" - komedia prod. polskieJ, (84
min., 1987 r.)
Film z rok u 1988. Akcja rozgrywa si~ w mał ym miasteczku,
gdzieś w Polsce. Na przeciwko
wi~zie ni a., po drugiej stronie ulicy
stoi bar ,. Błysk", w którym pracuje
ł adna, atrakcyjna dziewczyna.
wi~zien i a wyc hodzi c hłopak., któ·
ry usiłuje ją poderwać. Alezainte·
resujeją dopiero wtedy, gdy wyjawi, te samochód ci~tarowy zatrzymujący si~ przed więzieniem
wozi zutyte banknoty. M łodzi ludzie zaczynają raze m planować
dokonanie na pad u na ciętar6wk~.
Dziewczyna krndnie pistolet
stratnikowi w~iennem u , a chł o
pak zapewnia A te kocha si~ w
niejjut od dwóch lat, gdy zacząlj4
podglądać z więzie nnej celi... Retyserowal Knyszto r Knuze, w rolach cłównyc h - Anna Wojton, Janusz Jóurowia, h'ona Pawbk,
Gusta" Lulklelłic:z, KrzysztorKowalewskl, Kazimierz Kaczo r i inni.

z

telewizyjne

1.25 To lub ię - spotkanie
z Eltbietą i AndrzeJem
l isowskimi
Z.OO ,.Kontrakt Kaltenbacha"
()) - serial sens. prod.
niem.-wł.
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proaramu

PROGRAMil
7.30
7.3S
8.0S
8.3S
lAS

Panorama
Wakacje w Dwójce
Program lokalny
Wakacje w Dwójce
,.Kot w butatłl" - serial
animowa ny prod.jap.
9.10 ,.tycie w zoo" - serial
przyrod. prod. USA
9.3S .,Pokolenia" - serial prod.
USA
10.00 Wakacje w Dwójce
10.05 Na bocznych dropch
Europy ,. M iędzy Mont·
pellieriBezeirs-Franc)a"
-film dok. prod. holend.
10.30 lato w Polsce
11.00 Panorama
l LOS "Marx i coca-cola" (l ) film fab. prod. niem.
12.10-15.25
Prze rwa
IS.lS Powitanie
15.30 Wielka p ił ka
16.00 Panorama
16.0S .,Niszczyciele eskortowe"
(3)- fil m dok. Zbigniewa
Wawra pośw~cony dzie·
jom polskiej marynarki
WOjenneJ
Jł.JS lato w Polsce
165 S Atlantyc ka parada- re por·
tat - 50-lecie bitwy o
Atlantyk
11.30 .,Pokolenia"- serial prod.
USA (powt.)
115S Halo dzieci - "Opowieśc.i
kapitana M1sia"
18.00 Panorama
18.03 Proaram lokalny

18.3S
19.0S
20.00

"Słowo"
Koło

telewizyjne
RłiilijifS!i

fortuny- teleturnieJ
SkyWalker(l)

Bezp~du:

Moniusl.k.~ śp1eW1

cały

""

\0.30iklrlanl.l-ttnii!Potlt) 11.215•5

świat

fpM)I\50Koklloltl.llyllJOO...,_.·

XXXII Festiwalu

111Mdl3.200rlrlłl'r..lołln·--'U

- koncert plowy
Moniuszkowskiego
21.00 Panorama
21.30 Sport
l i AS ,.Po północy" - film fab .
prod. niem. (1 98 1 r., 107
min.)
Drama t psychologiczno-sp<>·
łeczny,zreallzowan ywrok u 1981.
Akcja rozgrywa si~ w końcu lat
trzydziestych w raszystowskich
Niemczech, w okresie szczylowej
popularności Hillera w tym k~u.
Bol\alerq jest dziewczyna. która
zostaje wciąani~ta w wirwydarzeń
politycznych, które zaczynają burz)'ĆjeJ tycieosobis1e. Mi lość w latach faszystowskie&o terroru rów·
met stanie s~ przyczyną tragjcz.
nyc:h przetyć młodych ludzL Retyserował WoU Grt.nua, w rolach
głównych - Oeslret NosbuSt:ll,
Wol rgan&JoiJ, Marion Knthl i in·
ni.
23.3S Camerata (2) - magazyn
aktu a l nośc i muzycznych
O.OS Panorama
0.10 Bez p rąd u : Sky Walker(2)
1.05 Za kończe nie programu
TELEWIZJA KABLOWA
KIELCE

17.15 Kielecki kwadrans
- magazyn Informacyjny 17.35
CowRatuszu? 1 7.4 5 Wyśclg lsa

rnochodowe 18.00 BaJka dla

!Ss.M-

illl-llriiiiUSBona~~ą!S45StarTNII-•
rlll1ł.455l5-~11.201dt111CIIoltl 
~ll.tlDMq&tyiNgionllny1UO'MI·

ck'lnlok:IIUOWitOomc*:i'P(IIIOMII.OO
Pril,~p!.lllld-V.O.II.:'IOkololorUry
20. 15lolt'OtlNiłP!I'IIIfdl~-llflll2\.20

FlllllllyC.mll $wbM • ~ 22.15 Rok
INduzv-łlwllerPfod . , 111841).10The!WwtnglloiFr........ ·horrorprod,ang.,\951
!ł5&a..Trtk-Mnllpo.t.)

łOO

""""'

..OMiOt-MNI!O.OOf'itknl l bogld

-Mriii\O.lO~c.N-.tlowll.IIOAJzy
.._, _ ~11.3111~rodDnrrt

-~ll.DOPirii\2\UOłłlbil
~-Mrilltl.20Sin&t81fbara-•
riii\410~--"115.00Moróm

twololil!hotiby-..W11.00Hine,....I71'JJ
Klolu)t.tuełelll?-..n.l t730Sirumt.-ilt
rOIWIIU·..n.llł.OOEllł-Mgll)lllclan.
ddllr1145~1110Eąiolłw-
gllYII\9łODoeirttutr.łheu.t'J'·Mrill2015

bWOdlllcall!yele-ltriii2USIIIIunlcu.. .
rodziMIUitlt·lłiiii21 . 10Wlllnltoponw:

G'IIIIIływlt~22.15,.-..il.akllr
~prod.USA,t9900.tSPI'noL4-

łłrillllOSUUDit ...

rodPN-1«111155

IUo1Ujtllll~?--llriiiU5IrclnlicM-Mńll

uo Hani Melw IPM-1 4.15 ~ PMJ
440Morclltltwt.kllelllobby-Mriłl5.30~

llloeld-Mflll

...,

7.350rr.aui!Chłrhlłrownl00Mlfdzy
n.wi.la~lJSeun.;.ca..llafll'llł
MrilljpOII(.Ił.OOW~oti~NIIIieulwlll-lłrill

IPowlłł30~SłMII-wiii!PNJ

lo.25Yitilg-llllprfY90dprlllilJSA..I978

11.55'111\tttjlrolk-Mriii!JIOolt)12.25Aolt-

dzleci:Gończe koty, odc.6 18.20

--Mrill(pOool)1U5Vegq-..WIUO

Telewizja kablowa bez taJemnic

llld'ltb'Fild·DIIIIłprodiJSĄ.IłSIIS.2S

18.30 3 x 3 - turniej d łe dzieci
18.50 Grób zwany Szkocją, cz. q
192 0 Cannonball- fi lm sensacyjny 20.55 Cz/owM!k z lasu - reporta1: 2 1.20 Krzytówk.a szczę 
ścia nr 22 (powtOrzenie) 2 1.50
Kielecki kwad rans (powt.)
Redakcja nie ponosi otlpowle-

~SIHłt-teńiiiL15M'.Btłwtdn

dzblooścl u zml:any wprocnou ch.

-Mn1111.40~Jtllrie - --

1710nr..,.,.,....\USWSD(W-....
llll-wllllł.55Wote'łrf . . . - .."•119.2SRo.. _ _ ..,..zo.oo'Midolllold20.15S.
~-.....II'«!USA,1!16822.051'di
qlndłłłaullon·..W....,._prllliUSA,19S1
Z3.05tłi....,.5-0-.-1110.00Slpillg-Mńll
050~0. 55Doe-•stnptod.USA.
1ł70U5~Z.45~-ter'-'
tpoM.J:UO~l<IO~-IIIrilll

lpoM_)430HI-nJe5-0-IIWiai!DO'olJ
SUI'fii CHANioEL

Płyty

wiórowe

firmy "Polspan"
•' laminowane i zwykłe
.,.. blaty robocze
.,.. obrzeża z klejem i bez kleju
.,.. płyty pilśniowe
.,.. panele boazeryjne

.,.. listwy wykończeniowe
poleca Hurtownia KJK
Kielce, ul. Górna 25, tel. 450-83.
Zapraszamy w godz. 8- 16.

6.45TtłtdyUJ7.000zlllttwblvlttłt-dył

P~,.HA'WED"

Kiela, ul. Górno 25, UL 45o-82 (te.ren"Ctntrali Rybnej'J
ZAPRASZA DO HURTOWNI

'łlftiDLI

Codzienne dostawy z Zakładów Mięsnych
Starachowice, Płock, Tarnów i Dębica.
Biuro hindiowe
Hurtotrntur 1,
Kitlce, uLGdm1 25
ttL 45()...82

Hurto wnił nr 2

Kielce,
ui. Ka=ówl<owsks 44,
lei. 505-06

kus!•1.30SWLIIInttte.O.I.OOWIIóelmokl
830'""'01-""''Z'f'!'ł.OOZak~wTVIZ.OCI
T~tU0~PI'l'f'~~~~zyet18.30

lkNIIU • Mria11930HontyWesl-

•ńll

2000M191ZJntpCirbly2100S-.MI~
21.301Mgazyn~alli22.00~

-

2230PnfrHirtpOI'IIlyzfwopy22.411nlor·
IUCłł....._2300Wigllyn)laowyO.OO T..

'""""""'

1.30GilnNiłybł00lolłglllyftgollcl!ly

1000Koi1111....,; lOIJI'dtft..:e{1lłUip - ok.

175t.łlł.30Eirulul-llllgłlylldziwnydl
IP)ń0w17.00JII!Iilłtc:two-HDniiSIIOII'wfab

llłtbo~11.00Trłallton·lrotwMI!wlłdb

19.00Kclantwo:PSwBromcnljl(ll'l8daJ19.30

(letw~. C..I1all ll)t>nej')

Zapraszamy od 7 do 14,
w soboty od 6 do 11. ".,••

~~20.00w,tc.glgolo::attow:
WEftltfUtA.21 _00Yiplyfi~F~
122.001<'*'5twoTcudlftiiiCIINfwiZnilł

""~23008oQ. walkJIIWOCioweów

I.OOwt.clcmoKilpOIIOM

PUH

7..301'tncr1.. 7.35 Powltlnil-progr•m
dNI745l.llllbrnywPcłtcł: Rcllccutleld

Park Nuodcwy 8.05 T...__..: W lebirync:le
t.05 KtOwb - progr•m dl• dDed 9 50 s.zese

OFERUJE:
WYSOKIE.J JAKOŚCI
WĘGIEL,

MIAL, KOKS.

mlliot'.o.Mklollld-urllllilillild 10.20PioMnklllllllo\0.35DOIS-IłłlłiTVP,odc. ll
{pcwl]\2.00~12. 10-15.50Prlii'WI
15.50PoMIIrie\6.00~16.05TIIIIerle

-Zat..dnełklrbyi7 .00Telhpressl1.15
~idllc:lpak-tttłelckd.lledlmlo

ATRAKCYJNE CENY
przy zakupach p owy-Lej 5 lo n
( b ezpla tny transport w promleniu 20 km).
Przy zakup ach hurtowych
istnieje moiJ i wośt negocjacji cen !

Zaprnszamy codziennie od godz. 7 do 15,
soboty do 12.
Piekoszów, ul. Kolejowa 39 A, lel./fax Kielce 4~~.1

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

dllel)-,Oik.31745GI*TVI'uklnlali.OO·lylra~IINNa~-t**Dfl9"ł·

~lt.ISDcbrV«<IIII.JO~

N .OOT...,_,1 Wlll*yncie21 OOP'IIIctu.
2125GołtTVPolonia2USfllliwllpcltikilj
twerezold~ : Pogrlnic:.l:twogniw

UtliiM'_ttl,Andrulllcrie23.00KslcrilWspOieznnctt:....,..24.00Pinar0. 05PrcgrMirajWo0. 10Mt~-prog

.._

r.~/OZry'llkorwyAOz.EuropyiJł0.50-7.30
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STRONAli

SŁOWOLUDU-MAGAZYN

Gorączka

zlota
- Czy lo pan jut rym m tym
alchtmiklt!m?
-Czym, przepraszam?
- No. poszuki,.,-aat!m, aaro~~o·niklem?

- Eee,jakija tan1 chemik.
Szukam, doświadczenia robię.

- C.udzit! mówiq ...

- Pnyszedl pan na prześ·
piegiczysięzemnieśmiać?

ry;t. Mart!k Wok:ro

Niezwykle zdarzenie: "Zmartwiałem z przerażenia - leśną ścieżką jedzie
na koniu kozacki oficer! Przecież dziś Kozaków tu nie ma. A on jedzie!"

Tajemnica
powstańczego skarbu
TADEUSZ WIĄCEK
Poopublikowaniu w .,Magazynie" report ażu., Dziwneprzypadki w pałacu Wielopolskich", skontaktował się ze mną pan Stanislaw Gulalc, z zawodu elektryk, były długoletni pracownik Wojewódzkiej KolumnyTransportu Sanitnrnegow Kielcach. Opowiedział niesamowitą historię związaną z poszukiwaniem skarbu
powstańców styczniowych. Oto jego relacja:
,~· k<J:lega, J~zer B.,

Mo

mn~szkan1ec

Kielc, pochodzi z

Zagnańslc.a. Jutjako dzieckoslyszal
opowieści o tajemniczym skarbie
powstańców styczniowych, zako-

panym gdzieś w okolicznych zaglasach. Przekazywana z
pokolenia na pokolenie legenda
dosila, te działo sif' to wiosną
1863 roku. Gdy 18 marca tam tego
roku wojska generała Mariana
Lnngiewicza przesrały bilw~ pod
Grochowiskami,general podzieli!
swój oddzial na kilka mmejszych
i one poszły w rozproszenie. Jeden z tych mniejszych oddziałów
znalazł si~ w lasach wpoblitu Zagnańska. Powstańcy mieli z sobą
skrzyni~ ze zlotem i kosztownoś
ciami. Obawiali si~.te skarb może
si~ dostać w r~ce wojsk rosyjskich.
rostanowili wi~c zakopać go
w miejscu oznaczonym tylko dla
wtajemniczonych. Oddzial rozwiązalsi~. a skarb został w lesie.
Ludzie opowiadali sobie o tym
rótne histońe, ale nikt nie wiedział, gdzie ukryta zestala skrzy.
nia ze zlotem i kosztownościami.
Byl rok 1969. Józef B. zwierzył
misi~, że odkrył, w którym miejscu zakopany jest skarb powstań
ców Lnngiewicza. Postanowiliś
my w dwójk~ odnatdć legendar·
ną skrzynif. Przyszlo lato. Zabraliśmy łopaty i pojechaliśmy do
Zagnańska. Kolega prowadził
mnie przez las. Wreszcie doszliś
my do niewielkiej polany, otoczonej drzewami i krzewami. Poludniel słońce staJo wysoko, wokoło
glucha cisza. JózerB. zaczął grzebX w trawie i pokazał mi stary,
omszały, mocno wkopany w zienli~ kamień. Cót w tym niezwyknnńskich

łego?

-To tylko tak cisi~ wydaje- po- Takich kamieni jest

wiedział.

dwanaście, są ułożone

w kształcie
tarczy zegarowej, a katdy z nich
może oznaczać godzin~.

l rzeczywiście. Po pewnym czasie odslonitiśmy dwanaście takich
kamieni. Nast~pnie wyciągn~liś·
my sznurki. Jeden przeciągn~liś
my od kamienia oznaczającego
godzinę szóstą do kamienia
z .,godziną" dwunastą. Drugi
sznurek rozciągnęliśmy mi~dzy
,.godziną" trzecią a dziewiątą.
W miejscu, w którym sznurki
skrzyżowały się, zacz~liśmy k.op;i.
Dokopaliśmy się na gł~bokość
pi~dziesięciu,

sześtdziesiąciu

centymetrów, gdy nagle uslysu·
liśmyturkotkół.

- Jadą chłopy po drzewo- mówi Józef B.
Kopiemy dalej, ale słysz~. te
ten turkot jest coraz blitej. Odlotylem łopatę i poszedłem na skraj
polany. Wlazłem w krz.."\kt. rozglą
dam si~ i raptem zmartwialem
z przerażenia -leśną ścieżką, kilka
metrów ode mnie,jedzie na koniu
kozacki oficer! Przecież dziś Kozaków tu nie ma. A on jedzie!
Wojskowy, przystojny, twarzśnia
du z czarnymi wąsami, na głowie
czarna czapka z baranicy, dł-ugi
płaszcz z epoletami. Patrzy przed
siebie, nie odwraca głowy w moją
stron~. takjakby mnie nie widział.
A ja niemog~oczu od niego oderwać, widz~ go dokładnie, nawet
dzisiaj bym go rozpoznał. Kolega.
dolączyi do mnie, ale nic nie spostrzega. nikogo nie widzi. Kozak
przejechał, zniknął w zaroślach.

- Uciekajmy, bo nas zabiją
szeptem do kolegi.
Popędziliśmy w las. Gdzieś po
godzinie wróciliśmy na polan~.
Cisza, nie ma nikogo. Chdalem
kopać dół w poszukiwaniu skarbu,
ale Józef mówi, żeby dać sobie
spokój, te przyjdziemy lu innym
razem.
Min~ly jakieś dwa tygodnie.
Znowu wybraliśmy si~ do Zagnańslca. Odnaleźliśmy t~ samą polan~ w letnie popołudnie, Było cicho, spokojnie. Zabraliśmy si~ do
kopania w tym samym miejscu,
w którym przerwaliśmy robotę.
Raptem usłyszeliśmy odgłosy
przypominljf\Ce rżni~cie drzewa,
tak. jakby jacyś ludzie pracowali
r~czną pilq. Pomyśleliśmy, że to
chłopi kradną drzewo. Ale tak: nie
było. Odgłos rtni~tego drzewa za.
czął nagle narastać, co robiło
niesamowite wrażenie, bo zblital
się do nas. RoZ&Iądamy si~ - nic
nie widać, nikogo nie widać,
adtwi~k rżni~tego drzewajest coraz bliżej, słyszymy go obaj coraz
dokladoiej. Nie było na co czekać.
Wystraszeni zabraliśmy narz~·
dzia i w nogi. Po raz drugi coś wypłoszyło nas z polany. Czyżby to
"coś" stneglo powstańczego skarbu?
Nie odwatyliśmy się już pojechać na poszukiwania po raz trzeci. Dopiero w ubiegłym roku, po
23 latach, wybraliśmy si~ z Józerem B. na wspomnianą polanę w
zagnańsk im lesie. Odnaleźliśmy
to miejsce, ale już bardzo zmienione. bardzo zarośni~te. Nie
było już kamieni
ulotonych
wiesztaicietarczy zegarowej, nie
było śladów kopania przez nas
dołu, w którym natrafiliśmy wtedy
na pozostalości po ognisku, na jakieś stare, osmalone kawalki
drewna ... Pewnie już nikt nie
znajdzie
skarbu
tolnierzy
Langiewicza.
-mówię

- Ni«h rrko bos/.a broni!
Cielcawośt...
- A co pana obchodzi, co
pana interesuJe?
- Atówir wfaime - cltko·
lł'Oił, bo ludzlt' opowiodn.Jq
tnki~rz~czy ...
- r wierzy pan? Na
niedowiarka mi wygląda .
- O to lO, tłobru powl~lzio·
nt!. Nit wi~rzr. jok nie zobaczr.
Wit pon co mówiq tuto} w Borlztntynieopanu?
- Pewnie, :te w1em. Złota
szukam i Jut.
-Al~ lo cirkawe! Uda/o sir
coznaltźf?

- Kpi pan, czy tylko chce
wiedzieć?

- WittlziK! 1}•/ko wietlzlr:ć!
NIAonm nie powit!m.' Nit
zdradzr!
-Eec.
-Niepowltm. Tajok-utfalo
sir l
- Uczony pan i nie wie.
Pewnie, te się nie udało. Nikt
tego na ~wiecie jeszcze nie

zrob 1ł ,

to myśli pan. :te mnie
uda?
-Jak to musi( ni~ mlat. Musi musowu. Moi.~ pan b...C slawnyibogary.
- No, tak kiedy~ pomyśla·
Iem i si~ zaczęło. Kupilem
książki. piecyk zbudownlcm.
metalu zgromadziłem i kombinuję różne sklady, próbuję
tak: i tak:. Ale to trudne. Wie
pan. te mektórc metale to się
rozpuszczająjak masło, a inne
ZR niCnie chcą?
- 0 1 Cit'l..aw<'.
- No.Jutmisi ę udało kolor
uzysk:i.ule to nic złoto. tylko
jakieś coś inne. Wagi nie ma
-Jok}lli tak rozmllh'inmvpowit'tl!. p1111 pm1rtl(- po ro 10
panu l
-Co?
-No, loszukanil'.lakllo ma
si~

crP

-Naukowy mott

być,

pos-

t~powy i dla siebie. Zawsze Ja·
kiś człowiek mus1 być pierw·
szy.Myślipan.żecicomiesz

kali,albo tyli na ziemi przed
nami to byli mądrzejsijak my?
gościa, który wymyślił, jak

7..

wytaplaćnatenpn:ykladtela

zo, też si~ wszyscy śmiali i
mówili, :te głupek: . Jak tu o
mnie, w Bodzentynie mówią.
- Pan sir ni~ pt:!I'JIIIIIJ~. tylko

szuka l
-A jak! Jak znajdę to lm pokaż~. Niech się wtedy ~micJą.
No, do widzenia się: z panem,
czasu nie ma. Robota czeka.

Amator alchemik ALBIN ŚWIDERSKI
przerwał dymanie w miech, żeby
pogada: z niedowiarkiem
RYSZARDEM BISKUPEM

Niemało jest ludzi, którzy zetknęli si~ w swoim tyciu ze 2jawiskami, które trudno racjonalnie wytłumaczyć, z dziwnymi przypadkami. z niezwykłymi wydarzeniami. Zwracamy się do nich z prośbą
-napiszcie do nas (z dopiskiem na kopercie: .,Niez'tl.-ykłe zdarze·
niej, spróbujcie opisał te przypadti (mogą to być również opowieści zasłyszane, doświadczenia osób bliskich, znajomych). Bę
dziemy te relacje publikowaC: w ,.Magazynie"
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Poczla

wwlkq po111pq utrą p/t!fflqdu
SMitJskitjkiiJY- Ttzulnulprkvlłlt
ttaldyslt INit. 1«: tr..dNl,o "",;,.
}f1n/twykorzystoł:pozytkitmtiiD

k11ltury, mukl i mlntkoir~
Klrlc.MamyltHhl,kt6rqfN1trtifHl
tozrobi(,bylrrmtylkonkpnnzłcll

l.,..

rl:aly asolljl o lrOI]IlQntorll
obm:bll artyslyWłtj no pot/Qflłlt
iwlrtllry litatrzykil amatonkkfo

,,magazynu''

po:wołq d()fiNicK lllffrrM Jnt tfKllt
tond Ptlnrr Prrzyrkftrlr l po Po1111 ",_
tlał UII('C'"Jfltt. Pr.;ydtJ/ły llf h IIII .,..,...
11«7J'tfd.. H1vfam Pnnu WUtnltltk
MDtkl /kuk/d. ktdnJ Mfftt llrłrlrHłllo
pntr/ 111tjtdnym zlt!fll. Pnmt Puff# o
llllt(1Vqf
't.rr.t l'nllllsukruów ~ pmq l dllio
:drowf<t
ZIH"'"Ola~ttmr

TEODORA U KUCHISKA
(AdrrłtiiOyrtdnlcql)

wWcłlu.

JUięikt~ Kllll'llllfll

Kadrowe oświaty
empiria

Miemik ZIIPrtiS%11

Z11any kfrl«<d Ultytyk. humqW:fOronllfcrfWryflkllrj/Mirll· zystn. ftndml~. /dlttonlstn
llf()Wa, 11 f/pro (lliNizlrln). mi .Sio•'łiLmlu~.• EMnDnia",prud·
godzi/l)' 11 udostymlona zoslflnft slrflloi"C'tt. bimUmtft. Ottnt kot~
drrtnym 1/o t'lll'(~anla Galtria rrrto ..y, ko'lfminłitr, Of'liliiiZtJtor
Rui"y w Drt••fnit w 11 rhtdnfolldt imprn tltrlldo•'flh, tJktor, mDlilprzy ul. S. UromJkl~ 4ft (przy cyklista. kllbtJmiarr. protollr, pot-

s

~rc;;l:!?":'~7,,;~::'.s":. ~:..~!~~='~i:/::-,;:

rllnfn16r.•~ oruz .Pidił Q MIchni~ !:hZ/!;;!~· :nr.)::.oo}:;,:rq~';
tł'lt /łynDrtiD Mitrliikil • DUIOM

lrHJtJnl:ultHtJtt'jtł)'fill,kowr;~~ska·
11 krtłJu tkspt~:yQI nnblnrsk/<f.

W St!'WIIIt turySf)'C'Vfylll,tltJitritJ
JllkGMitjs«praeyortystylllldklll<flfYIIłl nriboml (Krf(fl Ptlrty:DII·
rtl) lld611rtmlana bfdzlt d& tlltitd:alllll,ltr:btzzbJ·fllltpabsorNIlMIIIa ,ospodartJJ. Furtka jnt

(l klrltdirll poda/tłlk6w) drvrl
tom "'łosll)'rll .Wo/nydl ~rr6w",
KsiqżJ;a }nt zbitJITtlł frlittofltiw

Kumllflll Ddnnatl)'C'h "' .Siowit
l.#du"wlolorh/991-1991 I'IWJis·
tq kroniką wyrJarur;, zdond, ttaslręidw/otMoł/nyttJGtJłursll. łt)

lonlas/f z 11it'j na(Jói"Y o/mu
Polslt.l """' •·spillo:nnd, knvu UJ·
sluJJ4ią«JJ f/11 pojmltrhowtsko,
dtlt 111iu/no tor~. moit M'stqflił wmlnzblt!JQ pnn flupk6w nqllu pfHI...Mko, usfqił nn l ower przy dronyth pnn Jlufl('dw, jokltpj
pltilkll, udponqł, pł)pfllr:tłno.,.. królts,.",'fltotolntp olnurtlu.
nriblony w dmo"mt iw/at. a mol~
KJ/qikr l/a ranni~ (t llustro(jo1nnd sobą lDJiano~t-lł.
mi l u/jrdami) ~~>y/lala Ali'fl(ja
Ko""rtowoKuman-Art,olttOtlit
Centrum tortlbin
Kumnilski zopro}tkro•·nl jt'j
Kiritrkit Ctt~tn~m Kul1ury, oklolfkr. Zrobi/to Durlull Du"ld.
,,,";łt
mlrnaquslr wno""m ~ntnrhu ttatroii!Ymprzypl Monl11t:kl, nllmo
KoJUytnJI(J{6w
:h}t!ltzukludtmbwl!tfnMym, mus/
W Wojt!WOdzkim Domu Kuftury
flllsltbl~wrobloł. W)'nlljmł/itlł'l-~
odplarnlt JIO"'it!l:tztltln
dlo w Kitłrt~rll dzttJ/ojq attty nma·
tonkfttnJHIIyortystyrVłr.
krtityrfl
.Domlł Ksiqlki" (klf(lornlll ttkomlljł
iHJnud
tJtrolna), /imt)l .Cnlt"x~ S:koly llt~nlr
Tolłm.Oinrlts/011~ ooJ•·ruinla 1. 104 mln :J. BtOrqr/l(lł/Utł'Ofr
wtymruultottł'tJrtotkoMy,ktobf-

s. .

SfHifQ llrrbo ttp~roqll)'f'll obsolll'l'tiiÓWIIC"UIIłll'ft/DJOłiO:fiJICI!,wtyml
MllJ'dlllf~tttyfllttlloluzlodlositblt
mlaJr p111c;y. Zmnft,J~-I.Y sit bowitm l

to ZMClllit moll!woki zntflldttlmfo w
nkolorlr /III, WwlrłiiiiO~tlMifnlosi(

zlctJndydnttm. Aft pytoninjurorów t!f"
tamlnnwtOw~M"i"tt~b.JXPrrtmyślllfl~.

ro(Jl)nafnt, tyr;;:ąrr konkrttll)'rh sytuoQf, rzy to tlydnktyanyrll. rzytrl fł~Y('ho
IO'OII'I."l)'('lr. Orrny )11rot0w m11szq łJył
jott·nt. P"tJ~YM'ą}qr;y'Winltll włtd:ltł,
atmu nit mfdd:f~ pror;y. SzktJło frst
pn«ld itUrytur;jq}atvrur lpublfrvtą,
nas:rtii1JJ1Óittq. Wszysqtf0Slr7;)'/flylif
OJtiron&r.nultHyttt-lłltrylkorzlo"k"'

l /lfllrłł/ł(frh. Woł« .Mdprodukqf~
dyrtłt.tocy.u}(lifwti'OJrtOUIIfllillłltfl/t
dobrtp prnrotł·nlko rhwytą)q sit 11ft
IIOJO/IItllł<fflo(YflrC'ZIIS~oiwfnrłtlłltl~
tłypr:yJmOII>'Onin' ofKnlllzrdq "lłlati

WltkaMiqlkMkllnoJi"tj.plnnllly:o)t:J
funkQonowtmle. Konkllrt nit po•·tflit!ll
w fatiiiJ'"' '""'PIIdk• staM'łoł kallt/ydll·

sposób WOIIIIIIOtylfynfty, 11;.

Podmi«y- )urony konkllrs11 l Uli·
kojqt:ypmc;y-fti'Ud"'IOI)'. Altldróll
..pntdmiotdw" jury kankun11 ""'
ttlnciftły jłlt ftrutllcDnku,_ IW(Jjąo
wlrtoro.Kirltrkltttnp/rlndowot!UI,it
nit kwGiifikn~ IIWf)ltOiyt'lłlt, ttlt
doiwlatku-ttlt '""~· o ~ln11t
rzynllik,.odtfywojq,.o}lstOtll!dr.qrolt. S1qd td Msz;ym :thlnltm fllrlttrtrOwa"ltpnQkl#rntof/awpolirykrkodrową w nkolorh tfndt wszyliko lrtd11klr
)tst dvilm bl(dtm. Co rych/d wifr powill/f() kuratorium potlqjqr włtJlriwr
dzlalollftJ lok w qtru polityki w trud·
liftn/a )ok l pozyr:jf flbJOiwmtU... roJ.
ft~u, a 1111d~ wszyliko M"spófll:lolnł
W promit OIJQIIIWQII /lfZtbitJU konkursów
tir EUGENIUSZ KOSIK

dd

W

olcrdfOiłJ' tndlłj·ml fl#fnfiUnl JHihf'rłyllll

·kollkll'-0'. (}qytrirtrnlrwszyscy. Nltlrt6n;y f10 prostli 11/t 10rrpll nn'd pm;lfl(ltł'Ołpodoli n UJtrtltllłlnff .J'W't'IO'".
bqdipftrw:SZt'fDqltJIUł,iqrtJOJit. Tak.
KnrkołOiftlłt 111blf'l/ :nofnltttlo
pmcY no t1or/t lłtlur:,yritlll :nr:;ytuJjq
tdtloryeyłlnbtol)łltnt6wrolltpprof.
Andnt}ts Di~tlfikl. Jonljvtbfrlqrtta
df11Jimroklltorzyllo}qJitrolJiqdołlll
prarq,lrhtlot/ąjflłJ'tUsylunrJoprnwno

)t!JtlllntJytjuJIIOOkrdlona.I1Minls·
Itrsiwo EdukacJI Norodołł'tj, kurDtorfa
)Dkdotqd nit JpftVZOWQiy. nit okrrill1)' lrll SIOIIIIII ZOIO'IJdO"'t!gO· N/t •·indomo Ulitnijlik lrlr rroktolfi'(IĆ lwkonku,.
snrll, Nk w/~ thl-..·lłqo, ft spruwo to
budzJwitftkolllrowttt/1.
W ~ti(kttitydr nicoliiCh 11/tdatmo
pnrptOWQtrJJIIO lconkllrs.,." wblą
{lnyjft.Cqz'"".q-tbyłyontrzttrlnł;a;y
:rrot/tJt.ZIIłltrrltflł s:łctJły l qol «VtDJ-

lo~po:yt;ji",zykrtJ,blllJfllntJ-IIIIrw

,._

Kk/~

Do prezydenta

d,lliOdlltl"._ lfłOmllłym w ruto-

Ulotll}ąmq/tlt/ld:/(krwiq:41ntt,._

""'!lflirstwftpn~wol Q)o był snu kil
Pf'lf'tlrti'WfldUJII•!TIIk.So-ftitflkOłf·
lnłrsll}nt u ...,:m\1 m/tK radna n~uYtt-

(IUmln).NtJtoflł/lllldz/llltl}qrr

""!}q był ..".,łlmlfl-lłl słobJI. "prr:yw rrirl11 po;,stwrh, "ttatlt ll'lzyllko "
po;,stworll tJif&IQJII.Skirll. No tolc.
AuMswokrnlttrnntf",_a1WJl)fll·
kojnt ~.fftnt tłcspttymtntll.
MEIJolłlklłiTlloriiJwJplrN(Ir/rkntlfJIIO)'C'Irtnd'fY(IrthJtqdlctJIIrqHjlllft..,..
pmrowaly, pntn~ łwntlt UJ·
tl'lldtl/ntlo "" barlei tlyrdrtortiw
- dotlą}qr lm lpso fDrto flllfl/, VIUC'Ztnla, Totd dyrdctorzy "qjaridd sami

'"'tltiololttakiq t/lo tło/Ho lfOtotill l
flt4llóq widoki H I,."UJIIIffJ.
Wo:nsltkn""anll")'fNN.cuilll4fl't!~ta MlolaM olalri( }«łttlł ". .,rltakr : Kvrnton11111 Oi-rrltt1y w
Kitktsdr do Wl~tlłiq, Jako, lt JHNitOl
była diiiJII. tonoM fTI:MO")' 11n nUIIt!
ttmllf)'.
Ntr tttMI kto :osto,.lt
pnzydn.ttflł. trl.. 1}1powg110 nUII)"rll
knt~dydottiw. Wrmrit)tl")'typowolnm
'"""
IIZtJ.IIIdnlq}qr
IM
IO)'bW
IIIIJtrPII)qco:
11 hlstOfla ldlslr ~M""ortJJł. N~
p/trw był L«<t. Pottm prosty por:rl")'
Kolodli<f Pitlll- wf((' trodyt;jn.
11 szykll}t sit w Ptlls« bnroborft, o

MY'JO- 1 t lik.., 111 LO lm. K. NDI'tł'fdo .,..
Kldrarh dyrtkrorto poiWJinln komJJ}r

m4Jkant/ydll/ bfd:ltpolntboM'tf/Mlrlu
dorodW..., a rf z knlti stkrttorzy, , .
mDrllilcO... l lnnyrll, wf~ zntddq f11d:it

włosfUl ł#Wiunrlf.

DyMtiK A11· wWDKro:mnittklllbylkolalllllł
dnq~•rllłsklrłlrloltJ, trl, byKCK
tnno'JI'łl;, kasu'ł}q tyf~·o 10 "''" zl
zufQblolo M """lłJmmo'flnl•". toCVIIt. Natowszyllko(,lllsintm(nzrmidiD/tlurf'OdrólyiołWII',. /lfnY<Yklialłt/ okoliC'Dioklo'JI't! m
l)łiii,Jalrttwbldqcymrolnł ... salll- p6l 1111fiarrln ortu Swtrtokrr;ysltl
tllt/'Y1Jn'Sko-kosmtf1tlfł)m Lllll· Klub lhitd l Mlod:Jrty SP«Jolnd
ft"'llu(t~z Worna ..y). MarzyWIU Troski) WDK potrll/lwroblł. Od
sirrówr!lrlu,.","Ontnltwtymlllftll· wlod:I<IOjtwódzkirllrhrttylkoftltrflustud/onoJralira.lio~~t~yth-nM· nfplzynnplortdlllswo/rhpracow!twprzyszloklbf<l:lttollot;jaro- nlków. .Ait,}okslfuknzujt, pr:td/oM'O-oruzSiudiD ttltM·IzyjntttO. rollotomotfiwośrlwąj~'tidzklt!ff'
Bn:asodntsq •'l((' oba..", ftttma· buditt11. Nn p/arr dlu WDK--owrflupn;ypi.Monluszkinitmlaslr ulw brokljjt"' tym roA·u oko/o
(tw)
WXOJfWdnrotmłllt"rtlzitontylko I.J111Idzl.

to(jll /N'O/NtfOW'IJiflllj(J. Tot tq firorR
jfC'łndrOifłOitpsl. Tt/lllłtiN#fiiOIII,Jtlit

::::;,1:'...:11':,~~~1:!0;~~ i!:~~:

':z'7/..'e.::.~~~:;;~;;;!/~. .-~!~~

tWur:;ydrlpnrdm/otu, rtprt'ZM/ant rodzlrtiwl)oko•-,J: ffi/Ó'szkoly. Jut som

skład komi~JI)nt M'łtkr kOIItro~rsy}·
ny: protJitmlllyrrlfY. &, :nśrio 11 kn..".

NodtM"sz:ylfko)nlnuk"'l'pliti'Dirl-wryrzqzydspotolwpnt!11f0tt'Od:::nnlokonkll,.
m. Nit II!OftltO b&.o-ltm b.Yłlfl"rdY, n
kolłktt111t numo.,. t/otynq«.sytutltji
llndntluryslł}q sir"' kwtsttorlr

ftt!I/Ogt181tvro-•~ltotł'Otl'rzyr/J

PytonlnntJjr.(itidmalokollkrttMI
pnn Jllrorów podtoplllt. Ttumpirio;op/suftdtltł"nt!JOtrJJ·
m1n11 konkursOtł"t!JD- Doh:indatnft
:nltm : ttJ(I tonkllrsDWfiO tJU~minłl
nir frJI f(lfint propt~~Qwon/Q. Trzrba
"'~ ro ryrltld MEN, kuratorrom opm·
co•"Oł, raQDnalntkl]lttrlnQflflni:otj/1
P"tbląll kot~klłrJów, i wkoitr.:yt Wlllunlol)'llrl. Nit II!OfłlSir 0/ft poM"tdrzył
"'rtJit.u 1994, bentq ""M-lt/11 pr:ypod·
z:~~.;.~ilfOIIIi<ls:q roi( OfiiJ)"ffl'qjq
skonstfłHI'IWint

Prn;:· robodarz bord:lt'j IJrd:k rozu·
filio/ dol( robotnika n co M tyntltl:f~ l
numbfd:lt frpltJ. Jrld/sobitnltda ro·
dy, to UJiqp/, alt mołt ~tlr/Jo ponroit w
osoWdrdobrydrl/:ynhM~hmudomtł·
((iw.

ltakJOkpo•inf:inlam.Jivso•"Oiom
na Po1111. ZDWiódl Pnn ntOJt notltl<ft
/I(N/Obflit}okBitnll, GomulkuiGitrrk.
kt.Nzy wit/t o/J~'Oii l nlr PfJW rym.
Hu}blitsztPOIIaOIOC'"JflitstofllsitJOk
lfłO!tnp. srnotorSirPi,;, I*}'IOC'Zył dr/~
p11sprawr o ttlitslo'lrit!fflt! osoby preydtfttDIM1Wt!t :OifOnkutlo•·inlziola 11r
co ludtir myl/l o Plt'zydt,.dt. SmGtor
zrobi/ llitdłwlnl:lq pnyllłlfr. Chlup
:opladlfr:Q'II'Ifł'- Gdybyprzyn/o karał
VZJ'II'nq Ut to sonw Jnn)'t'h Polnktiw to
budtri IKml:o by slf :ostlrl. Bylypłlrlfl·
mm t :robi/ nlttrlrltdobrtfon•1tlr:lr60- :za nont pftn/(ltl:t .yQtrZtt~i poJ·
fawltlsmntoro•·lt(prón koblt!l) as/a·

bitJ/IPanuou/Oryttr,obljąj~s/rM'C'lO·

pn::::~~:~::~:~:~~·,'l-::u::~=~:r ~~~~=~';Z:::/;ąO::;!~~~=:~:

•-lod:om o.t..•lotoMym. by tąo rodUtju
.montwl)l"bylypnqrowodzontpr:.tdt
ws:ystklmws:kolnlrtwltirtdnlmwmujłl bqdi w at,..'t'll: Jdy 1,..'0 tlll', l'llrh
slulbo"'7'. Wttw(y to mot 11 u pozwolił so-bltnnpntprDIO'Od:nll~pnnubitJqjq·

rtJO sir o pro(( ltkq/z mlod:ldq; ortlłlonin

łlml<Jftnolti

lllt!lodynJO'(Ir:
znaw.uwa wltdzy mnytnzyc.M} kondytlutu. W uspoltkonkunowym polł'innf
:oslqśł IJW(jaliJrl ntJdt~~t.•szystko tlltllld)'Q' z Wąttwódzkląo OJrotlkn Mttll~"I'JD. MzytotonykllrotOt)Jnicytd
procoM."/eylllluJ.owl: WSP, prudJta·
WlrłtłtknmittrOwrod:lrlrlskirll, tró}tk
klosn..,.rnlorzywUrk~·rtlctorryr..kól.
(}pJ'ÓcZ hoJplt()tł'Oflio :ąjf( l (}WJZtffl

flft0111u by/obyftr:tprowad:iłl ra:mo.,.

W frllttonlt .Rotll11nkl tnr6o pln·
1/lpro
"'· - p. Ftllks Kuimr1 pnytanJJ ..
w;nlf pro/ Bronltlo"'O Gtr('lllka lD-"'~~"9 w ..."....lndtit d/o J)'K6dnlkn
• WprGJI", Z,odzo.Jqr tir z bytyrotą
lłiOJIIOZq 1HDcy$tjm11,}4kq pr..nhtnwil
8. Grrtmtk. K11imllkll'e1t/onlfltjtdnllk
trlniJ!ł041tDiC projrwm Gf'l'rmko pł
clł"~ Ma~ozytt.Siuwo Ludu~:

,.po-

s:qr..Cn~lmyiO,nlrlt•kllllllłltM/Dmy,

polllt!Mlt pamirtomynazbyt dDbn.tJOk
IIpoii I wnlostko odlł'ololłltrtllqo hr-Stjm11 oruz".n,.;os:zq tltbotf:
W roll ~n/f'rio IWpaltO•W·

zydiłiM

fi· lł"'łtm

ro:porznlt d:lnlulnaJł St11dlum koszty,lrhmnklrri.Jtslllllstrpl(/ą
r;y: l) .Tr:plory"(461,S mln zl),
Gttory Klai)'Ctntj. Ponadto •ynq}·
1) .Kirl« "(166,J mllł), J) ~lmpu/1"
mlfk Slllr kDmtrnl"f, prrnt.'Orl:l
(141 mln). ł) .Molt Kitlro#nkf"

p/attt~f#GrłltfJIZOmltnootM-or.ył

,,Rachunki trzeba płacić"

jqrslrtonuto .ytnyrh tlirt. pr:«IIM'Ofąjqrsiti'JI'Oim/nonrrlzfomlpnltu, roblqt publlkt: PfY"'łllłltJO lyria JMYJfdr
d:itrf itp. A M to UJ szlnrlltn ~tum~
tm/11 pod potronattm Mlltkl Baskit'j,
któro si( w nlq rznwlml. Dobnt, tt
Pnn to towarzySiwo pr:tJOIIII l zltkro·ldoMJI to •)'sokoplotnt btzroborit ku
fHUIIrod:tnostrpwym. Pnmtprt:Ydmtit, u rzy nit tJy/oby ltpt<fl osrr:rdllftJ
110 "'IZ)"Jtkit odpo•itd:Jn/nt Jttii!Orris·
kofHIWOinłf"d:Jkomptttllllł)'th,

rma-

•)'dl l :RmDi11yrłt :nmloll JlltOronttiw,
/.:orit!l11"'irz6wt plró•·'Czy mt lłi(Jtflu
potljqł wn!oJinł 11 nitMyp/oC'tln/u dirt i

poborów )a:c:t po odMvlon1u ldt :t
llnno•'llk, irlltornnr.:yftOC%4•-::ym/
prtmit111 w dół. Czy w Polstf!bmk spo-

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

llłftOfH'ln•Wkl,anwontlłDiumllłlt.

NI( t<tpnntllitłlimy ro l )ok tmY..1I
pod6wrnls był_r posd Gtrrmd'".
loko łKUJtlłił ")'dam-fi. o kttifyd
pfszt "_ K11im11 l rz/oMk KIM"II Porlo·
/llltr~tarnąo U~t/IJ Dtw.okmtyr-~r<L kt~

tm111 pruwodnicrył prof. Grmnri. " .
rtn"Omsltdoobn•·iqzkllmiNrlnlodll-

••

Nit wir111 • qy;". lmft!lllu fllsrt
p. Kuimo u!;ytł'Q,}qr' llrzby lll~f<f, ult
JHlmlr(lrllnftjrstdobro, n tltłpt'łi'IIO
•n:byt krótka. Otól oni w p/Milszym
Pfl)'/Hidku, onlwdmf}mpasrl Gtrrmtk
nit mÓ1411 trlr- bil pnK'niura nit
dopunnolo iJYskM.f}l. Dtboty, ktdrq
tak dn"rzt pam/flll p. K11blw poprollu
lłitbylo. By/otylko-kllrlo:afnttutl/t
- pr:rmr,.·itnlrwl«mnrJwlktJ And~
jnKmtO.
ffillh:J by/o }u! tylko ~OIOWOIIit,
AtM :t~dtf)"'lowalo oirftJ pozollonfu
"•stn~U~Włsb. WDrro)ftJMktrlnł:itł,

•JoA kOfldl"'m/tłlllwod:l-hl•two
Jpm•vhlłwtlokwmn~ltlrll, h•'lllostłro
odwolnnlt.Aiłdrzrjll Ktnrn z/linkOl ";..
llolyłl m./,., poslowit
U11/l DtltHJkm(yntl(/, ayli klllb11 ptą{.
Gtrm~kfl. ~ta.jtu1111, Jl-(; IHII
pott!fft ...,";"/t UJ odwołt~llltffl.. A h
rMłllrJmlko

wi(knolłłył•llllftłll:ulil•ro,tajłd:łl
,tłlłltl•nolrlstorla..
Sltlłl'tłlf.IID"Wttjdfirtrtimyostrrpi~
lrlfNIMKIIimy,to/tokpolłiiKIIŹiłłknit
ll{omy, prHtitM'Oi.paflli(tDifłY,}IJkP'Oj

otak nn prof. Grmnko 111/lowol podbu-owołklamJ~", IICU~t M k!Ółlt.q
flllt(qyttllłlków.

po·

POJfqd)' poll&nnt Ftlikso Kuimy
:nllqylbym oso/Jdtit /h> folkloru poli/yr:llt!JU, o/t msodo wol~toid siOMI, o
J.tórą•·ulrzyllrl,któryrhp.Kuimn..,...

JmitM'(I, 1lqjt mu pmwo do t/OJU'flfD
Aflitłyri!PtJtfqd6w. Wolno.iłslowonit

o:nnrzojnlnok nYJbotót pisan/a nftpro•·dy.
W nudzitl, Jt znt!)d:lt Pnn, Pnlfit
Rtdokturzt, m/(jstf! d/o mąo listu na
/trntDrh.SIOMTILUIJu"
pnzo.rll!J(: llir.:mltt~nym I".DCU!ł·

"~

JULIUSZ J. 8/UUN
Kirlee

,,Nerwowa sprawa"
z.,..",romsfrtloPnnuw:..iq:kvzn,.
tykultm wł.luprzylłlt: 1.YII. 1991 r. pt
.Nr,_ lpniWfl~ W Ort}"kl/k p/tira
I'DIIIRNitrktorE. lfliklojntlłOJHI#IIt
jakob.ymrNimOwllwyrlnnl#:aświntlczt

IIUJOpobiOI, Q urzyllliloiiiiO'Itifor:.
W l)llf mltjsw Pn111 Rnlokror pn•·1nnu

:o:umrv-ł.

it n~r ""1tlu/tllł otlnol11ąo
:nJ-..iodrzrnlo, tylko skil'rOM'oltm po-ki'ZJ"''tl:ullr,a do loklad/l Altrlw:yrry
Sl/tltiM"Iii wKidrorh, ~odnitzpiscr/lfl"
IIII ")'t)'C%11)/nt/ kif'rO"'nlkO Zilkladu
MnJ:ycynySqdowtj. Po11i RnluktDrbyln
o tym pnr.tmntt pnltiformnM'Ona. Nafllltllllt tokitj ptil proMv/y J/IIM'iO lilii/t W
lltł'ltllltfrtndsytllndllnnmtnmnitnu

ptlnui ..'łmla l pndryw.'łl mO} 1111/0I)'tt'f.
Nit••itmrzytobyloprtf'OC!.tllltPo"i
Rtdoktor,rzy:llylnitnoJ/oinlmltlf!'RO
/nktupnnfnl(}ntorOwonykllltl,rrpllł·

nuprzyt:)'lltl, wkn.tdymrrultnold)lmi
sirdrablin totyt[Dk(}o w polind JprOS·
IO'fl'łltf/Q W IIDJirpnym wydaniu .Afot.ll·

....

W:alqanrlv,obybyłwłnt)'JQtlnym

przt.ly/<tlll PtJIIII Rtdcr/.:ttKO•i k.urok~
pir l•młlk(JI, któnt łltlo~r~~dnln. !t
lllt!ll>)'dullitpr:r..rmttit:nhlotkztti/IJ
było (Hlllqptntltrn jak lll!JbarthitJ
slun'fY'".
Lqrzr_,.rnzyro#runku.
Lri. mnl. J. RUDNICKI
Nopowirt
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rahwt)·chkomach,braliame~Y,~· - - - - - - - - - - - - - - -. . , . . -.....

W bramie

'"""

KRZYSZTOF ŻMUDZIN

l.

Wclło<W s1ę: do nie&o przez; bractemna oś1iz1a kiszka. Ka·
m1eme tworzq obuslronny spad,
lfłCZij s•ę: w równ1utk1ej hnii, powr
11~e oś symetrii d7 i cląca bramę: na
pól. Kiedy <ipadnie deszcz. p/yme
mę: Jak

tę:dywoda.

dra bez pałąków, nylonowe 'iZCZotkl, kawalk i zabawek
Podwórk.o wttsloe, dłu&łC. l cicho tu Cichos•edzą kr6hk1wkJat·
tath. me &ruchaJą gołę:b1e
Pan J an pracował w Radomiu
Był tonwoJentern w spółdzielni
inwahdów. Jetdz•l po sklepach.
rozwozilspotywuy IOWllr.
Tam, &dz•e nueszkalem wczdme), waliło s1 ę:- mówi- mus•alem

~r::J~~eę: ' ~=t=~~~ob~

z::~C:;!'~~:~:~~jznudzlło . - - - - - - - - - - - - -Mili pani Mu•anny duto czytal
,.Trylo&•f' pr:z.eczytał trzy albo cztery razy. i>m1 Mananna aytywX nie
lubili, ~~<1ę:c: wteczora.m•, przy twiecy, mąt opowiadał JeJ całe ksi\tki. A
onawyp&ala.

jej tywot w tq bram1e
Wchodzimy- czysto, sucho, jak·
by letki wietr:zyŁ Na prawo widok
mabbryezny - zesztywniała na
ba~ dziewt:z)·na, let~~ca na
Cl.ymł; m ł odziUtki amoł z pow1ekl·
miucaśn ię:tymijak p1~. Trup•ojiSndw i atło. Czuć upach leków, Wfjt
dentystyczne WJenlo. Oziewezyra
JllsttZy,zrywasię:. Wszystkoniczym
nawystawie
IdZiemy daleJ -do wylotu bramy
ku podwÓrku. Tam w • dać końskie
klfby, stychaf konski ~m11~ch -A po
obu stronilch był hotel- mówi pan1
Mananna.

uciekać

Nie narzeka. Jest spokój. T ylko
te trzysta tys•ę:cyza pokój z kuchnią za d uto.

2.
Zaczyna padać.- Hej'- zaczepia
mme ZMJO my piJaczek z Radomia.
Robi w Skaryszewie u murarza, mi e·
su zaprawę:, donuc.a doza.s!lku.-

tm hotel. Pan1 Mananna pam1ę:ta
dom Lc:usówmuroWJnych. Wczd·
nlejstatdrewmak,leczspłon.ąl W
roku 1900 po-..-stal cały zlep•onych
domówci:s&--lestnakommiedatamówi pan• Marianna
N1emcy i Czw z.amawJaiJ mieJsca dla siebie i dla koni. Tatl.d pam
Marianny był roln1k1em - m1:tl pola
wokół Skilryszewa, wtrzydz1estu kawałkach . H odował jw•me, ale na
czas ,.WStfpów" prze!)fdzal ZWie·
f"Ziłtk.a do st odół ki, a do staJn i wprowadza ł cudze konie. P r:zyp~dzała Je
tu okoliczna szlachta- inte res był
wspamały. N1emcy i Czesi pra.b1e-

-------. W

widłach Wisły

Rów
R

m«rzhał:~m&l(bokoJn.

Mq1 rolym )rsttstwtm ...,.-raiul

Cz/owltk kopal dwtt

tOIPtl

rod~I'IY

lpnr,-..·al.
- GorqCTI- p011dada. -Da /Hill l
pipnaitit tysircy na .coi 110 plrio".

Dolom
WrtX-i/porygoilntu .• Coitfopl·

r:la·

muslało byćboiTIZtJ

mutnt,

bOJrSlatth"'talsirnonogoth
Ptmno Ba11u. k ... moł, rlup1
jrzdtm-zlotyłsnmokn·l}k(

Nit )nltm Bot1q,

pamenk.ipotrzyd.tlestce..Alelłlstar

om ()'m bord:::/tjpunnq. ozdot.-

ntk pomiflrł Offł i pyrom odlil·ointt
- Jlfd:lt po11 kopal?

sza,co matrtydLiCŚCi O!uem lat, babClę: poc•eua. Lepiej t)t samotnie

- Potrtolrm. bo wodywn)M· no·

mtw}'JićudraniaipiJikLTastar

podło.

S:tawnuClkalwlerdzi,tejtslszczę:ś

tr..ufrv kopo/ me- bfd(.

Czlo~~o1tk

l iwa.
Pan14 Mariannę: u wsze zab1tra)ą
na ŚWI~II, WI~C bywa W Warszawie
rudoroku
-Aleterv~ w si erpntu,tetpojad~
- upowtada.

Bo tak

O.. mtol mitł pifłdzk
siqt mttrów dlllpiri l

dnoprołotr dla kopula
osobiidt./Vqjq/alot•rldw

W SkaryttewJe pam Marianna
ma dalSZli rod:un~. natomiast obte
córki m•eszb.lą w Wanzaw1e. Co ty·
dmft przyJdd!JJII w odwiedziny
Pr.t.YJe.ł:dhJljld wnuczki, po studiach. na dobrych posadach
Wnuczkom 11~ me u/ otyło - ObłC

1

rlupt ;rsl i

tyft.

Wy·

piftm. klamot nit bfdr. lllrJutro
przyjd(. Nit', ;utro nit pny)dr. bo
rntr odbin11m. PoJI~Iru bfdr no
Mur. Ponl do pt(tnoldtno llłillko

Dolom.
- Parr'no Basiu, k .. mat- roz·
au/ił li(.- Poni)Utdobru kobitu
Ja tom MqJqlkll nlt:tvbl(, alt tO w
W)lkopf( jak SI( patrzy. Nit: byle
.imcmdokf~ mo pan/ do aynfrnio.
Minrio pQjume. Czat nughl.
Rottslali.imywfdzatrumosl/nymi. Przyszli. Jdr:n jak dąb. to do
rr:s:ty Istnialu Qflawa. żt lapulu
id!pnewrOd. Kupoli dwlr ro•/!ltfY.

Wnuczlcamaukocłtane&a

p i eska,kundelka,awlaśn iewsJerp

n•u wyJetdta na dalszą naukf do
Włoch. Piuka pr:z.eciet do Wioch
mezab•erze.Diatcao,kiedy tuosta t·
nio była, powiedzi a ł a:- Musi babcia
przyjechać do Warszawy. Bo p u~sek

i Pilicy

JERZY FIJAŁKOWSKI

P

r:::yb)'·ly.tlo K1rlr alolł·itk zo·
llł·itdzti.JIIca lcttlrrkq starOlitikr...,..

ro~t"O-stt)tl - Zupytony adrztkl.itch)'"bo noslł"Oirhgruntnch.
Nil', proszrpnna.Sit)ezlfmowllyczrić
lł'Si Dabrolł'c' lwlqr:ont sqjoko d:itl·
mra ,;.;u~to du kirlrtki(j oglommu;ji.

cll'Oko zapylujt ludzi, która z ulic
mlasta}tsl llqJStors:a'! Zdun/o są pod:ltlont: mo!t ulico Du:o. możr Malo. o molt &dzrntyńsko! Podchodzi
iaf/oWIIfi l wy)aln•o. i t ulica [Rwo;,.
ska IV dr/t/nicy Molikdw, bo dtwo n b] l
prud attrysiu mtlionaml lat. tarty
iortaml.a/tiV//ftratur:tgrologir:n(j
rzytomy. t~ Kitlu mqjq dobrą rvodtdtwOtiskq. Jtst to loi):OII ttolorlrzny.

Czy pro ..-dqfrst. trkitdy spn;rz«:
1ntzy kośnl'lnrj 110 Koraówrt w kltnmku zachodnim. 11-idał,o/ym okitm
Aklłofzrron?- Tok. IH:ljrst to na:'IWJ
przysldłka w ltslt pod M1rlgoztlrm,
l«lnft tam korono"lł'Dno trzydzitstu
sll'dmtu rrsorzyr:::y171Sk1C"h linrodu nirmitt"luąo.
Portf'mr:v.J(łcyzl.,ysicyturystozopy

rys.Mardc Wowro
. __ _ _ _ _ _ _.....

lal lł'tWJi$"·irra Kotarzyf!O napotka"tro rol11iko, czy rzraywrirlt Std"an
bromski podpisał sir 110 bitlon(j
irwmt "'"'·nquztut(jsu; kophaki lTok, pros:r pana. alt 11/t ZltJO poWO+
duzostalslolł·ny.

Nitvlorzyi«''it,itnos:alł·oda)ntot
wk staro, olt it'lł)'plywo ono r lł"Opit

ni Witku dtwOifskirxo. 'lApoml(fqjmy
'lłl(C.

Nauayrlrl pytając llctnlo przy totJ.
Ittykaltmulłymit11/C trzynajWotnitj-

:::n':;"::;.,.,r:;:~~!t;t~~~::~~:

wr. ujido kallali:aey}nt llł'Oda z pOl
skalo1111 nlua.nymi IIO!IIIOZaml.

W podkltltrkit} wsi Sukdw wltlt
rodzin mltnko na Modn,..,lll, alt /11
dzftd nit kDrrystfdq z ptasich lffloul,
bo Modrzf'l'dr, to nol"II'O ffqjstarr..t}
rzrirl Sukolł·o. Suków nit ptKhodzl
zoiad suki. bo wimfmowlrrzu p/sono
Su/ków,pfl}pllsza.olnltodzalożyclr

fo, kt6rym by/ Su/tk. Nuzlł·tsko to za·
rhowalo sir kolo Kitle dorqd.

rowun~odmdwtl

Przyn/i po tyJodnw Kop/q. Po
god:inft Pr7)'szlo maitonko .tJrbOił'tgO"I:otqdolodlłttit.'lti)'SI(

cyno t,ydr. Ror.t::.rnin nJIIHonkt
:ostały oddt~lollt. Wybudmrln
P"lrn.f)oml.• D(hawy" pncrwal
Jt)wplllnwk/lll}lro:t/,ltolltjtlur
do ln11~. MaiZoilkil ttlklł·r.fl/ono·
wolo nl(lklrprzymtoty .dębowr-

''"- Dod11orl<.lzo ~rmq s~ofr;qotlpormml
Zlltfllłilllom. Wmzz rolł·r:m
tcroztlumlutrotorl'pllfllr)i
.Dębalły" mr m111l już giOił)"
tło lcop1mlo. NazqJutr:. pr:::yr./1
dlł'DJ. ł'r:)"~zfl 1 slrdh fi Dd roll'ł'nt.
-Cumuntrkop•rcir!
-.OrtJowt'XO"nlrma
-Axdzitjtst!
-ł'ontrllpozosdtk.

-A6t:fltt'J(onirmoirctt'
łOtrmottlt .• Driwtł)'"zzosil
kirmob.Jo,.-il Sit n n krOtko. Z oba·
Ił)' prudflnunsoll")·ml ront::.rnlo·
mimolionkt. no}tnlflltyiVJ!nidh
Slf IV ustronntmftJSt:e. Wmirdzyr..oslupadltlrnr: l zetful n.lw.
Mąt pi"ZJIII'dziul drrh"rhy l zoaql
kopoć. Wtnf.y lłn.i<i/1 kopur:t, wf·
duć zt1stlck Slftkończyl. Pnycii·
nircl polntbq, wykopali ro ....
Wz,tllpdltum millo11u l rhcitli
jrst.rzt
wypił
flosrk r.
Odmówlhi~t~y. Byli oburztnt.

Jak puwztol P"TWSZ)' drot ll'lt:/onlr.ny1 ~rmlo n/ÓW/, itdlł"rlj itbro·
1:7 :ffaldli na kltii'Ck1m bo:urzr mlrdzloff)'KfOSZ, rh~i/1 xofrdnoruintti
taksob",.yrywafl. !.tzostof rozriqg·
n/(/yiiOt/n/1
K1td~ ro:budmvy-no zaglrbit
slorkolł't, lł)'SIDfUI tam pracownik
uzysknl mi blt~nkftrit dtltgacyjnym
pitr.q1kr z noptstm: .Sol rys gromndy
Baranów"

/Urn dzif';t sl( w Gnybolł'it,
te/Qa11:- Hu/o, c:y lu Kopni·
fflo _G~zybów•' - Nit, 111 kopoima

dzlł·oni

J/Ofk/.

Kolo Kotisklrh lrtydut11 wlri Nitł·
Kittfy w Kotiskich orwitroffono.

lł'tlł.

Zqjkit dotyczyło mtlllont'l(o okrrsu polityrznf'KD. W kltltcklm autobu·
sit mitjsklm nr lm•liqontzDirz)'ml{lt
ałii'OnlunQąugo sir ch/opoka. Poso·
trrorwe stojqr po stroflit m lodz1tifro
m6wiq. żto,.jtdzlt na tolnltrJY Ro·
dzitrkich. lttlliQofllllasrotylsltfrsz·
at bordzitj. Musio11o mu ."tlumo·
czył, żt to 11ozwo ulit7do ktdrt} zbl1tal
si,O...aurobus.

Do flitdawno w WUML wyk/odo·

'lo Grzymol koll'tlfl JUI Glinlony
LAs,)tdzitsir tam prr.n Zazdrośi.

- Zumlo mokro, skofrqymJUI·
ro. lobczka b~ rlrzclola.
0tJm0Wf/Offt
ił'spfiftlfk
otl

Ltnln polłitdzlal:- Ul do wf 'Wf)/noii,
o rodom 14·/od:r

Figlama geografia regionu
pytał prztrhodn1a,gd:•t Dąb·

- -- - ,

BEATAZNOIKOWA

Brat pani Mananny studiował
b•olottf w Krakow1e Byty łata tr:zydZieste. Z cateao Sk.aryszewa
UClłSZczaiO na w}'f:sze SIUdla Siedem
osób. l te s•edem 016b to było na·
prawdę: duto. Brat, oficer rezerwy,
walczył n:~ WOJnie. Za•nąl w Kałymu
Ol.iSii!Jjesttalr...

Wuystko byto k 1 edył. Te ko01e,
testlijnie,ten hotel. Jej rod:tiCC.,JeJ
mąż. .J6:ter, ~ tóry, ady tył, lubił
prl)"Jmował dtlenntkarl.y
Ta opowieść Jest z WO:OI"IJ 1 dzd

po~oJe- to byt

~

.~
~~;~tal~~~mpr;y ~!~~e~~: . __ _ _ _
_::s:- rys. Janusz D~o
"'=":S;~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Cały

pr:zyjeldżah NłCmcy

Po WOj me ,. Wstępy" podupadly,
CzCSł 1 N1emcy przesali przYJet·
dtlt:. Zaal.ldalo za to wielu SI4U·

' ' .,.;ri"Y / - - - " "

Byłtalttest ołartem,anawetun:ę:d·

l..eje na tałetO.- Proszę: ze mn11mówi pani Muiann.a.

).
G16wnie

""''

\\(

ków

OJciec był rolnikiem, a mąt, Józef, pucował w rabryce broni.
Dojetdta ł codz1enme do Radom1a.

Porozma1•••ilł

Czw. Wyn:vmo•••ah

·l

~f'ti~sitr woDY-

4.

Hej. heJ!- powtar:za 1JUt wiem, te
ma p ustą ki eszeń , suche sardlo,
wielkie w tym zakresie potr:zeby
W1~ leplej dosi4ŚĆ Się: do dwóch
starszych pań, które okupuJ• ła
wecdę: kolo pomalowaneso kredą
wtJicia. Panie nastroszone: kto
zacz"Czesochce."

W bramie, na kamieniach, na
ści anach pelno domoweao plasliku. Jak i eś powygmane bafie, wia-

GI' MA NiECH RUS!'~

_

.w~;y·•~iwett:U,e'::~~~"::;.~

tydoszkól Zatow\es~ewyanałycałe PfU lll'ltet do popniania kon1. Na
tych Witkach dalo Się: zarobił. wię:c
dorołh, rodzice., n•e m1eh me pr:zeawko.

-Ja jestem pl'l)'bh: da. rodem nie ~d- md•i pan Jan.
Jakby się b:al mó•'i~, jakby nie mial o CZ}·m. Jeśli kloś p)1.1 go o te
domy,jest w kropce. Czy poiydo~-skie? Czy prted•·ojenne? Nie •·ie.
Stare domy na pewno.

Tojestul •ca M•ckicwicz.a,dawn•·
ej Kościel n a. Skaryszew. Ktoś, kto
mieszka tu od zawsze a lbo choć
od sześciu lat, jak pa n Jan, n•e
dziwi się:. Domy parterowe. dziurawe, ubo11e. Jeden szerea. Komuś z zew~tn te domy roztapiaH serce, przyporn ut-Ją coś, czeJO
ni&dy nie widział. Nad wejśc•em
ku ty atu rowy metal. Czarny, wiekowy. Obok otwarte dnwi, z•ewa
znudzony f~er.
Popoludme wca le me leniwe.
Obok kopift rów, dwaj spoceni
K.Jną. Tneba td4!yć przed deu.·
czem.
J estem przybłę:da - powtarza
pan J an .

STRONA 23

żt RBdom odd:ltlil sit od Kitle 1
stworzy/ wlosnr województwo, bo jut

ffO,

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

wą nkolr, pulqtm "'id:qt:: m6~·11iry
lilajollit /'11'01"%1', lllr.q/ pn.tmÓW/t'flft

ods/owa.dllriyl

Koilskalmtiw1ńsko

mla-

T11rys1a spfdzllnor no Sw1rro Katurzyff/r, PDitm opowiodal,;ak ladnit
by/a polołOffa ta Witi w Górach Swi(toknysktch. Coi lu nit gro w naszym
poiOtzll)'tnJ/O'Ił'n/NWit.

A wogólt~groflo rrgior/0/noftsr
tNdna.· plzztzlrXtrlu. a c:yto Zadu·
P1t·

STRONA 24

SŁOWOLUDU-

M AGAZYN

NUMER 1769

Kurczak, mielone, a może "modlitwa dziewicy"?

Co pani gotuje
w niedzielę?
. I;liedzielny. obiadjest wyjątkowy chOCbydlatego, że zasiadamy do niego bez pośpiechu, nąjczęś·
CtCJ całą rodztną. Tra~ycja każe ZJeść~ siódmym dniu tygodn ia lepiej nit w pozostałe, nawetjeśli
czasy tru~ne. Co gotUJemy? Znglądante do cudzych garnków to niezbyt eleganckie zaj~cie, ale cza·
semkorct ...
A• nu KfH)'dul, his l oryle nlukf:- Ni~
bowitm
ni~ znrul
lnnOttoYlQI. Ulubioną
zupą m~ rodz1ny, twlanao podczas upaltiw, frsl ~łllodnifc l1tn.'Skl.
RoblrlfJuulodlrromlrkafbotwftO'.
IM ltJO}tiJica fOID ...'Dnt, duta tidtnl10'· $wi6ny z młodymi t!mtniolcaml.
A na dn«J, klltaok, ba panoWf' sq

j~sl~msp«jolnl~ornlnolno,

totl#r pod fUSIIJnO, a on
kulinar"J'Cłl

mlfSUitTJtl(naftinlki)DdqjqtyłktJna

d,sn-...).Prr;notow~rfObn.pąp
raw,rylkozsolą,anqjltpitJudqjtsif

w mfkro/afdw«.

poleau, toJó:ka prnrlkozatcr)'<ht
llawia, ba i somo rhlapllołfubl.
l wit/t por jus poiOIIQ>Ia, alt
Wi(hrf Kawolawy n/juk l urryJ ni
mox/a.TK'f1tdoilukobrlo.Wtsrladowno l>'t wsi nitbtlo, 10 sit
Józko prowk ra'tl'lino. Zolcol~u
'll'UiosfnWicłlclomnoco l fTO. ba
lnit"'łłitltStorsolodWichci.Coto,

kothant', znacy doiwlod~nlt f
di)'K. zuro sit da ... uo. Zllnlm sit'
Wichela /obtniala, lo Pfl7 ni)~
dtn.d~tci,ll!ttisitlcrtcil.cholr

Cudzy
/cieszyni

nie zaluj

U

JD:t./1CI Grsi11y zu,.st
Wt'solo bno. Staro
Gtslno p1tr~o do :u·

bo~IJd:kowkosoma.Ltxlkond

l'lfmlmom, 1om zawu bldu brlo,
oltchlflbyslt'lllnichbillomprzrj"'u ...'OI. Wynucllij(Jm:tslartmi
lrDIQmi dn ...·inmi, lO ....tn:/o lak·
ll)'ltl z mucłlaml, pnr. potllal(t:
ktm1fuchmnl, ubozdrszympnn
sufit kopal o, bo dOm stary brll
dziurawy. Cholupollaro, olt)oro.
WnolaJimlodoiaz:llibuchala,
J(lk u im111lców (HJITI, Dzittllo
JDzkaty/ochnllnlll.zt}oichfłfpJk
:11cyłnitr101rr, ł>fti~t'Drnetotojok
.Q-"M"~ Sl'tblo. 11frcnit' w ruchu.
Jko:dt!nu, bolojcdwma;om{HJ
II'Wiu porajjuch Jt~lm chlopDSI.'Ic
l)fy,Jttlttt btały,jnfn rorny, u co
.!'filiO, lO lł'Om /adnfqsr. $ ...10nlł'k-pl0111tk w l)!fh 11111/)"Cłl pa110'11IOCI!, d:ia/slc!, 11'/'yStt"t)'SJI/ci('trQ!IIIt,OitK('nfbJIUnifh /UŚ•

mittłlnmtt'duokolaKIOM-)'i:dro
wrloluJOkmoJarornon~l. folo
fflqjOmrtd~>'O:opm~toiJd:ktt

"''i«llit w PQrno<y Spol«nJicht>d,y ZtllltO, alt' i nit pa pnii•w
l:uwstprzyslupkuctkonuliJtt>1/0SIJ,balunltplmOnduro:nosi.
Jak :11pómoxtpr:.ynitslt, 10 JOzka
GqJiontkt~mrą)fundll}t. />sylt>ryn!.mlt puom. Za dwu, lrzy dni
lnbfotl )Nizam z ju!Jidt-lupotlków, 11ft rn St' b/doki pnrz l t dwa
dm IU!))om, to ..." koeliant /od
h·/nlanlmola
GodomwomlolyJó:1,bolunu
sitdiiii(OSI'lll(iĆnlmou. Luno
fllbisirboK/(,K'tsrflt,jpiKllłihu

lat.. No,/rpilubilffstlu,botomcvlom,A'tl)llmilru!yntpilkurskom
zob1ro :dy pDdkarmlć, a prunti
siJma tra :opttllt pol, a i :a kolnitnpr:.mt' 11/t ...,./iwa. Jó:kn wł.
chrómd:lo/drajllzponna.cl!tÓit'murlllopolcottlkollllklnapvHr
tr:o. Nit po ...·•m, mlodr bardzo
JOfrłiUbll/lfł,lllt/nolt'znasyK·si.

WszyJtkltlche>d:tiluJO:klsom
N•«lllnochtórychlopakflustckt

wy smo/11, przymila/, a nowtł lo
ilubit godol. Wichelu nall'tf sit
trocl.,pnutrtlSyfa,altlwtstlso
llirzrobi/olptt~~nidso, ba pitny
razmorio prublrat)ulc wl11fitt·
KOl fcotll. Port nil,)' tO Sld pak/ ód/o zJó:kom,uttntod:iod lcaiWGtyjski, ltn znO'łl'll łysy, o tomttff
lobroJIIin"jalcn.·ltr!, asiamitli
zo storp. Loj kwurdy lorztdr do
ZJI)'Zimo miota Józio Grsino, olt
pnttltlunanlttulcitlontthyjus
JI)'Zia. chadoz :rby itucn~ miDI a.
KltdyróintiiMcki}Oitłtawitdly,

D<lplm~ rtfYfrJum JfJma, albo zyllco t mrtmt. który łjado wszyslko, co
UlfJIIdr - pus:aom wodz~ fonlol,/1.
Wtttb> kuraoka udusilabym w rurwonym wfnit'. To /olei wiosiei prupls, z
jorrynoml, pi"runkq, nury/ pim n".
kom/. /VI~ lublr pln r:lomr, wfrc no
''"'" ną}nrJdrj wyblt'tamy sir do
babdno pynntnopolronlcl, szarfalki
rz;ytorrllcl...

Dottulo

Ząodlo,

tmtr)łtka:

- ~fyjlr o oblnh1~ w rulalnltJ diw/H,
bo nit' mom ~ldlclch zapasów w lodó~- Jntd'"Jł z mrton no tm~

lt"pitjpO/cnrwont:jlpłilzit'lontJ,btJ

non~~dJokinni.BylyzakomultJimalt

to la dni~ wnlądo, 1 morrhtwlci l ff'bult. Dodqjr m1rso. dołlod11it mitnom l w/('to'am sos Qtdrw trzMo
szlelanki wody. jtdiiiJ lyttc:Zir.IJ mqkl
:inntrlano•d Jjtd11o n.~lcru). Bard: o
ważtr~ sq przypro."" - imbir, pltpr:.
sól, poprykiJ s/ odko lu/1 pltprz Myt'łr
Swit'lnt dani~ do rytu.
Obiad nitdzltlny : ...yklt }tst bn.
zupy- bo mqi nit lubi, ak! dos10-

to l ttroz mulo dostqjtllf)'.
porzqdnit, co
dollJmko ...'f otył.
W nf('t/zlt1t CZ(SIO JOIIfir lcrvp1M
nalcawolkllprtfi ~>'Oiowtjalbo citłr
ci,.y. No drvflt ";, :o...'Slt')tsl mf po.
Czrsto fOllUt lcapustr ~ pomidorumi,
:opra...'łonq imittanq z mqkq. /Voj(tpltj udqjq misitmldotttz wolowiny
l boaku tkJ lt'fO ~bulo,jq)/w f przyprawy. A do zltmnioktiw Ieonitairit
ncrypiwri l sałata. Wszystko z
GłtiwlcO'tł·ać w/~ trubtl

noplsolado.ChlopskiD~r.Co

dzlalki,A.tóranasrot/f)twtycłltrud

lf)!Cit fZtJsadt. Wiclodom do słoików
doslo,..."/twszyJikozwlosnych:biorOw

st,:epodJ6s~nomcholupt:acy

lcatrzt'bapokroiłwko.flktlzalaćna

IJ minutlyikq wódki. thl·l,mu /ytkoml s oju sqjoK'tfO· Pottm tni(SO no patt'ftri(,noro:grzonqollwkrlubsosso}Ołll)'. Po JO mlnuttJch 'tlł')l)mlflr mlrso
na talrn nqjlt'p~ lyikq f't'llzakuwq l
przykTy'łł'fJfll, aby fH'lOitiJIO cltpft.
Ttrot no oliwit pnumażom ...'DrzyM'D.'pokrojonq wlcostlcrporokr. nqj·

ryJur:t./łlskit),altnl~wiritlcOitf.Yiif
Pt'nł}t,

lomnaplsola,Bótt,jt•/ymtwi, bo
Jtllztttmolorhrueylo,nuiwożnit}

lot~nno / denko (mqi. Wlodti·
mitn.)~t d"''"'""' Toyoty):- I.Attm
npto wyjrldtomy w ni~zitfr no pllctllk,awtrtłyobitJdprzyfOia ...·liJm'!yno
trlllu. Znokom1d~ smtJiclj}t np. ~
/rrf...·ico 'łł'O/o ...'D w sOJ/t' t:hiiukim.
Mirso trztba poleroił w plollry, lrklco
obić l pozostar.•li na ptwit" nos w zafnllit. /'rzyJotOWifl(}q Z ofi ... kl, sosu
sojor.YJD. dobru ro:gtr/trio'I)'Ch paru
zqbkOwczosnlcu. To ...·szystko mln:omy(no zimno) l przypraWO/Ił/." Jmblrmt, pitprum, solą, ortgont' f przywinionym z FronQi :lt'ltm pror.'On1/Jislc/m. Tt" sos moi11o taktt potflot
CZI'rWQnym wintm
Gdy zostq}hfłY wtlomu nrstu przytotOWiflf .111odlii'N( thi~~~ ·. ulu·
IJfOflt dtJnlt' mo)rro m(to, toktt' :
kuchni chiriskit). Dwit pfrrsl kurno-

boluczq~.Znmlosltl'fOmoUbyćnp.

Boi",a H'ąjosinł'ic. na urlop/t
...)'f'hoWI'ffl'O)'m:- W tygrHIIfiu p~u.Jr
nrsto tyllcu tUPf, alt' nD nlnlzirlr
po'll"/nlt'n był A.owalt'lc mfpo. Nąilr
pl(j moim smalc/f)t'kurnok albo mirlont'. KliOfmm musi ...yslorqył dla
wm·stklch, nadrablamy zitnWiioktrmllsurtiwkłlmf. A dostalu siada nos
sporo, ja l oJ m luro d:ltri, ktÓrt' samo
wychowJdr. Pt'Wnlt, tt')nl d(ll<o. al~
starum sir był uiml«hnl(lo. Now~t
flłJillcanl«mltslqco,gtłybrakldtno

chltb, łl rod:ltnnitldq ), 4 bOC'htnlcl...
C:rlloroblrA.oP>'tka,plarlflzlt'm·
nionant', zupy mlmnt albo ..prało·
ki·. Do ulqjontj kaszyjr:zmimnrj,
nit::byt rrstd udtram SUrrJ'fl't' :inn";okl. Tn.rbDtowymlmtJł.posoiiCdo
SIIKikuJ/Ioplt()'lconD/0-/5minul.
N" koricw dodtJJrt:riulrlsloninkr.
Cksny1 Bardzo nailko. Nqjn(irid
k/sirl u/bo IIJ/artłlco. /Vit'ttJZ ~(
du«<olcom lody, Wt'dl llf tOił"ff 1
prostrro pntplsu. Jtdrt~ blllły,i rorldf
"'lilnt mlria. Do ljąj('t 111•nydt t
rukrrrn l waml/q dodą)r wyst11dzofl,1
bw,;ori i ~~~<klot/om wszys1lcoth1 UJmr•lalmka. Czplu 1rzrlla mlnzał. dt>pókl masa nit :omanni~. Ni' sq tt
111qftludymrl!~takltQrlciM,."t,jolctt'
zarłlodnlt, rt'klumowont w ttlrw1;Ji.
aft dzl«iom lmakl(iq ...

O niedzielnych obiadach rozmawiała
BOŻENA SMORAWSKA

Jtl'/iiechiopy~nd:oł:ro'tl'tfOmi,

motorami, sumochodom1, troklf)o
ftlml l l/Iksami. Józka prztdSfa-

K'io/11 Wichr/t' jako wylcszlolcu·
aomsioSIJT,/ubirolojom,fry:uftllłYIIII, maluwal o, potlrni/1/omi
psi11k111 o, no lilkofilo wluwod;y-nlu. Lqj bdytys /uctylwly! &lanKi do bioltxo rona. Kotirtlc na
nicordyjon i' polteki cion. mO) F~
luJ polom w brb)'ff tłuk, choib)'i

solmko o•roro ...·o z IHinona,J mandorynl'k, kl...·/, onanasalubi bnoslc ...·ml
z pus:ki. Wszystko mtbo pokroił ;
:alflisoklt'm:cytf)'n)'
Panl Joonno sptOolmut Slf jtdnak prrtdt wcystfctm w karmimfil
dwutnotfniO'"J(I ~trko, klóry jal
:orlrto')'f'Otry l)'m, ro dustn)t' wprost z
tnatrzy11t)pitrsl...

gdzie dalej?

rfo~t•itkunitkcltll,tocltnotlla·

mt do hulan10 nlf'lly. l stała '"
Wkhdo lo Jó:1 prowd:iwom kopalniom t)·dawyrodoJci. Jus l IIO...'ttmn!WkhrillrtncyłlcoWGitra
krialo.boJIIk:tltmprosiilclultb
luC'iorit,Jok 111/o: llub~t' zrt! T~d
nositbrla poKOtf:ił, :tlltskóil·
romi~kuludlcl/od:itfl,lkM·I"'"

ttckiloniiintitprn.tnflki,o•:ol
fychhuluntklf11(61nopolskich,bo
ro)l'dtll !ymur 111 z msy s1róny
kl'qju przyjtzd:ol. Al~ ...'!zystlco,
rodobrt, prrnrkosi~kóitcy, pnys·
lo krpslca no Mo1yska. J6:ko sit
nuK'tl nit tkllplllł'QIO, kltdy st
IV/rhcia cłl/opo przygrucha/a.
Prusfolio kilomnróK•cłl/opino
nnlcllmbtl)llitll~ ...·ltlcla.D""VIdni
m11uJ/o, altrado ztsi~loplo·
rilo. Wichela mu sit lad pitnrro
lł"f'Jr!ymo spodoba/n. Jole przyj~
rlłof.luk i :ostoi. No tn«iom not
jusdoKo•'fJiasltpr:t'lllós,do"""
botyslt':orow:ion.
Grsionlka posmutttinly. alt
Józkas,,rtny, bo:od'llYI rygodttit
kd:lt' fłll ...'S i '"srlitlro pDnoł no
lnyllalud:i,boKołł'Qfborofy,oi
tti~ bidny. J6:ka CV·

kumbo)nisru

dzy klf'l:ynf mgdy nit zoluj~.

KU.IVDZIA J OlKO

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Psycholog nie radzi

Kowal i szczęście
EWASTAROŃ

Z

llacil'toprzys/oll·lr,pm ..~
da.t Kaid} Jrst J.o,.·ofrm
il'lrJJn~szczriclo

Juksq·
d:lrit. w jakim Jtopniu oddQJr OlłO
Mas:tJIOfloJotdoł;ydu' A mo~tt::fS·
CteydodtotfZICil'dOM·moskł/,

!l'.Jfo-

llq murumtpr:tbl)ts:-1To :ulriyod
sytuuqi, oclpoM·Ifflt. Mudt MQf,
oczytrdidt. Chotiu~
A by ałowttk pot(Jql joklti dztuf unlrmusl "·frr:ył, żt)rgo okl).,."noił
przynitslt'puzyf)"łl"tttQ'tkly. Wllllf)'m
przypadku, dochlHf:l do wnlrulr.u, tt
wyslftk nil' opltmJ Jl( 1 r~mljr:.
nltto. W 1)"/UO(j/. kitdy lurhit mogą
sami dt()'do~r>·nł o r..·olm IOJit, rzri·
tit}byft·qjąukrywnf.JtJitsqd:.ą.itffir

od nich nitzoll'ty- wyctkują pumO!;)'
od tntrych lub popudfł)q 11 rrzygnoQf.
Ciy w :wtązb z ljm ~~>yltorey dał
alow,tło"l moU/11'0ił dztofun/o,
oby sum ro:~r>·tq:ul ~~>lrkrzoił Sfto'Oich
problt"łllów-,Czosto"l u.tlt_.",.·o, oll',
ttil'Sitfj",flll'ZOitr".łU

1211lhpaprz)'PłdaSOroczntc:abcs

I.J:a!fkieJ p;acyfibqr MtthniOWII, podcw
ktilltJ hrtlerowcy urnoniowali ro n.JjnlnlCJ
203 mreszbliców tej Je~CJ w poblt111
Suchedniowa wimki N:~,~mlodsu oliara
nuat•9dnt Nreona~nobhstoSO
dzteci. Wi~knołi m~n Niemcy spaliUtywccm Wt~nrcd:Jd~osodz..ll od~e~~ w Mlc.bniOWIC Uroays\OŚĆ odJIOnt~iand:b)'PretyMtchntowsklq,kt6-

ZBIGNIEW MOSKWA
NUDYSTA. Cołr l.yrlt! r;hodzl goły, bn: «n to pn:y tlus:y.
SZCZEGÓLNI MORDERCY: to ci, ro :abijo)q nos.
LAPANIE ZA Sl.OWO: W szkolt używa sir okrrślcnfa: .pmrabfomy
Mlck/t•w/ao, tcromskll'go ... • • JC'tltrak lrpitj byłoby zochował ich t/ziela
worygmolr.
PRO MEAfOR JA: Rodzimy sic :wyrokiem imitrd, ktOr~o lt'rmin K)'ko·
nfllrfajtlt ni~·fatlomq
KOT l PIES: lo rud!omesklady pchrl
UCJE.KJNIER: Pnrkroczy' graniC'(... bezarJ"aicl.
JALMut/riA : Zobt~onit'osponsorów, to nicinnrgo)ak itbramna ty lt',
ŻC t!'tJancfco na::lt•ona
NIEUFNOŚĆ: Sial sfr tak podtjrzllwy, ir nie dowirno no...-ct wtasnym
slor.'Otn.

rogdyskoficzylcmsprzqtoćztzdolr'n
sobir pylonir,Jak to sit stało, troi
lrzyrozyspnątaltmwrymrokuszol·

ni({pn.a całyrok szatnio spnątono
była ok. pl(du razy).

~InDII~

zumtcr~Hcymsyncmn.tlęk.rchTulol,iod

n11:biuki W.k tur)'!tyczny. Rllllumy
pruzlaszajtp)Zlllkami. Wklótccdotnodzimy do drQii ufalioweJ Suchednl6w8odzcntynimij.unypl"l)'niej{napnwo)

~s~~~~roczy)tości.Ponlchmo2n:~jesl.·

Uflawiono rzc:ł.bę

Pltl}' MICb-

niOtiSkitjprzttbtaw~o~dl/opsk:tm.ltk~

ae przc.i'ć u Znllhnu nl.tku nrcbleskie·
IOl,Skm,bydotnridoKanucniaMtchntowskic~. Jest to &6nrr ~dąQ naJW)'t·
IZ)'Itl

mteJKCm

l'la~kowy1y Sud~edniow1;

Michniów

tldr Pockru l! WOjnyśwlłtOwt:J d:l~łD
schronttn1cm. in partyuniOm hn:1 P1wn1·

CEZARY JASTRZĘBSKI

WytUSit Przync;eycrellldłuccit!ok 200

wspanraly pomnrk pn.yrody- 300-letnl

wspanlałe"")'t:hodniekWlliC)'IÓWI'Io'Oill!Ct

ka.Ponu~tlo·unlmnłotyliomob6zn•

wr·

stawionywl916r.pomnikpołwr~yte

lnik011l.WJ'Chodztmyzluulwpoblrtu
sztolydoehodllmydo&l6w"MJdrOCtWMi·
duuowtc. Po 3 km od WJjlcra przy przystanku PKS doaeramy do lfObu zbtofowc.
10 rniesztz.pJo m;qtb umordowanych,

m du114 11~ utna.ne u pomn1k pn.yuxly
urwrskaiskalki,zktól}'t"hn;rJwiękncsi~
~7metrów W1978r.n.tpobłisbmtele

nieopow-ierzchnt 10.5 hautworzonolezcrwatprzyrody
ZKamltni&MtniowskrecoWI'IClmydo
MtrilntoWa. O pdl.. 11.26 odJddta słqd
autobus PKS do Sb:rtysb (bilet u 7.600
zł.).•zeSbrt)'skapociąa:doKicłcmamJO
lodz.l9.20(biktul6.100zł.)

Pomyśl!
sir to lt"ltdy, kiedy nie
znano oni somochodOw, afli kolei,
kiedy nowrt królowf~jddzill .rozstawnymi" końmi. Zupytono wOwaus p~·nqo poamistr:o, ilc koni
zomówU k.ról na unfonc zopnrgu.
Poamistrz powiedz/ot: .Polowq
znmówlonyd! konl}ritlti som krOI,
polowqrcstlyjqomlnistu,poloii-'Q
po:osrufych koni l pOikonlt'tn jt!Ź·
dzl sfut.ba, o pozastotych koni
dosiada fory J. •
llrzomOit·ionokoni?
Odpowittli z popn.t!dniego nuPo 60 tlniorh :aroinic ćwicrć sto·
M."U, po 61 tlnfarh po, owo, o po 64
dniad! - roly stow.

KRZYŻÓWKA "MAGAZYNU"
Odimcje szukanych wyrazów
podeJrzane przezdziurk~ od

zostały

Skandaliczny drut
lfls:rtllcm do szkoły. PictwJZq
OlObq kt0rq JpolkOfl.'ln, byfo M)'Chowawaaynf: - Ni~ dos/oniedr i!uodt'rtw,bos:atnionirpospnqtanolZ
~~>·rod!onym poaiiCirm ubowlqzku
Pf733lqpi/rm do portlfdkOw. Doplt-

J:a?O~nobrrf:lrwdu!)·mswpmu

:alr:.olo Qd Want'go .umt(jsrowitnia k1mtrol/". CryjU:otfptNirdztrltidt flOto pvtllnit'-, Jrih taJ.. - pnrcn>lqjrlruwatflll"ttsfowa:.OBufriiC!J
mi potudttfurhu, o bym J'(Jg111.l:tl nr:
o·min«Zamr,któryrhnlt'l/101:r!lntt,"(. odwor.:r - abym zmit'ml to. ro
:mrmrt' mogr or11z mqtlm.U - abym
odrQinrl Jnino od drutlt'!(o.

Zdarzyło

Z brudnopisu

DRUT: Dzlr;, rozdan/n iwiadl'l:two. powtnirn być nqjspoko;nit'}·
szym dnitm w mlym rok. u nkolnym.
Powmirn, o/t' nil.' zuwszt!)t'S/.

Są 011<"11/'flna U/(ł{'l('ll/t i plynq.r:
flitWOinformar}t.
K1óro z pfiJtow tyclowychjr:st frp-

Pl"l)'rumkaplicatizbrrpanu;Q.NaJ6~

!4b0botWiłiYIUt)'SI)'CZI\CJUIÓWwd\o

wuwyzwolcńc:zydi,IUI:odXIXw-niepo

nUjązpróbjoA.Ithkulwirkw:wiązań

KielqKlC~ItmdoSkadysklo&odz.I4S,

dllmJ w las. Na prawo tnl,jdUJC 11~

wroskilnlnC,1ludzraluwwalklch~

na whtt' .'./tt"'l'q)q r.:aum trmlrmjr
d(l /r/...tf!lrOtl"'/11 r:!«l)""IHf/U!cf i f'!l·
dtimo."·omo tl:lolair nit '"'"qo•fh
SZUfil poM·atlunsa. Lud;lt pnri1nad·
arn/, t t n/rod nit'lUidyłut"·') .tit:almnUjq "'trutlm·r;h .tyruaqoth i rnyg-

biletkos:ztujelliOOzl)ldzlcmywkteruntupnceiwnymdoj:u:dylllkoni«pcronu,

IIQWI/IeJOIIIOdW!tllllaiMauzoleumWalki
i ~1\s\W& Wd PolskiCj. Tncblrwzi~
udZiał w tej urOQ)'Slold, byumanifest~
W1t, te ofsara micsztanców MrchniOWIIWJPr&wfrOlpOCZNcmynaSIIQtf'KPwBcrezowic(dojazdz

lfłl.lfl'C'Z/II,bar<l;i(lnttzalrlni.MitUtl·

n~·.:h sy/uaqac-h m OJ{! zwvr:q,o po/rgat

plzicpolcwej§lronletorOwma~tck

ra,a;tjednym w wa!nyth elementów pla-

ulawupomnłenie

~----------------~
Myśli z przeceny

l.Mdzsrni:tttą SI( mt(<f:Y Stlbq poJ
lt':g/rr/tmO«try\lr;/QJti(JtOflll-"iiO"/l'
rit. N!tktt)n;); z nos są pntł.Mollt, tl'
to. co ich s(XJiyko w zyctu zaltt)· w
giÓ!Ir."n'imltr:rodnlch, odlcllrhorakUtu, umt(l("lttolrt,nly Jnmsądzq, it
ich przyn/oif)tJI :ilrtl'ln!lttO~~>"OIIU
pnc los, pfZ}·potlt'k .onyrh •, obdu·
rzotrych wlnd:q, ay trllnntlily :ewnrtnnt. no l.tórr c:low1tk nit mu
""fi/Jit"U. Postat~·a ta tworzy Si( wcfqgu
ro/r-go żYcia, od warsnqo rfzim;,.
stwo, kf«ły moltr uczy sir. do jakirga
stopnia możr drc;ydo.,.,'at a soblt f(".
n~h. popn.r.: nKolr, a ~t·rrs:ctr duJ.
wiotleunia z okttsu dorosłoi d. Prz.tkona nt~ o wlolnyth moż/lwoiriOt:h
kll'IOwonto sytuaQq mu bardzo wa~
"q roi( w ~lU ałDfllftka WtrJr.s:ośt
bodafi wskDZ/łJl', uludzlrotzlt. ltYWflflrtffYm umi(lstoł'o·irr~lu konifoli
(pn.~konanl, triwr'ltJt zolrlJod tfith, o
ni~ Dnr od ifl·tatD) są mnltj kof!/Qt·

Sko;,r:zytem. Skońr:zylrm l poszt"dltm po panią pro[rsurkr. -Tu nit
mo tfruta - slwiud::flo. - Gdzic?No tu - powir>t/zio/o wskmrl}qc na
knwafekstatkt, k10ryk1oirozpn1/ u
tl~a Ima tt!JPIU. - Poai Bo!tnkn ni~
przyp11ir ""amszotni- kontynuowo/a. Byto 10 dos,ownie poJ(Il' szukanit dziury w ~alym.
W pit'fwszym odruchu :apylolrm
som sirlJoir: - Ca jl.'st.' W dtuglm
wziqlrm z soltq Kowaiskirgo t 11-)'SZ·
/Iimy no n koln~ boisko. Zpntrdz~
lt"IOI(f sialki ogrotlzrniowt') lll}'dłu
ltoliśmy kuwałrk drutu lwp/rtfiimy
go p0initj W SiDikf f/DSlt') S!OIRI.

klucza.

POZIOMO: 2) .. .zyb jad .,
5) .. .luta z Ind ..., 8) ...ora ro .•,

Ponl Bol.tmku przyj(ło s:OIIIf(.
Zo/atwlf /0 nasz koftfJO IIC"Zrti 0~
ul.".
EUROPA ·J•md w/c(Jr;,skq kat~
drq znojtlujtSI( szklona skarbonka.
Na.;wlrctj" nttj pa/skir;h stuziGt6wrk.
Wchodzrn!JI do Europy1

SKANDAl.: Wjtdn(fzkirlrckidr
podsto!lr.'ÓWf'k, w czosit /mprey za·
koliaento roku, W'/IJIIItdono ksl(dzo.
Gd:le"·onołci?

9) ... rai.tyl..., lO) .. .lyczek z siar. ,
ll) .. .sujedogar... ,13) ... prawian ...,
15) ...fuka epop ... , 18) ... prycia.,
21) _.dnobrz ..., 22) •.. uozeria w
śpi ...,D) ...serzJa/ ...,24) ... kański
suk ...,2S) ... uk na fil...
PIONOWO: l) ...awa roz ... ,
2) ... uch w WOJ •••, 3) ...dzaj wag .. ,
-4) ••.gram poet. .., 5) ... cyphn ...,
6) ... basa zwod ..., 7) ... ynla w Ch•-··
9) •..ochodrz..., 11) ... OJU .•.,
12} .. ..śny krz. .., 13) ...IÓrka pien .. ,
14) ... ebeli.~, 16) ...Clyt w Tatr... ,
Jn ...ica Ans..., 19) ...tko z kre ...,

20) ... sujedok.l~b ...,2l) ...za...
Na rozwi\Unia czekamy 7 dm
MINOS

JAG

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

Rozw•ązan•e krzyżówki

z nr

1766:
POZIOMO: Wilanów, inter·
wal, brakarz, lukier, Leon, orka,
tram, cajg. tuba, ukaz, Polska,

dziekan, banknoty.&pimla.
PIONOWO werbel, legato, namaz, wiszor, su:Jwaga, Krakatau,
"Kalewaln", elaborai, Nagasaki,
ostrakon, Budrys, kokota, zendra.

din&i

•

Nagrod~- .,Trylogię"- ufundowaną
przez Wydawnictwo

Wtedza Powszechna i Ksi~g.ami~
tm, S. Żeromskiego w Kielcach
wylosowała pani Kaz1mrera Kopacz, ul Sosnowa 3, Czaplów,
26-004 Bielmy. (Nagroda do odebranta w dztale linansowym wy-

dawnictwa)

·.

~
SLOWO

STRONA 26

l

-
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MAGAZYN

.,.

~Welłi.An-B l UROKOM Pl EKS

#~ '·
~o&~
~o~~

-.

'
gabinetowe, sekretarskie,
kOmP.uterowe,
konfer~ncyine, i bankowe.

MEBLE

KRZESŁA obrotowe i konferencyjne.

menadierskie,

,......-::=
0;:,-:-:K=-=N=-=--A-I::J

1

~-..

....,
OfttuJe my Po~ń 5 tMU
WŁOSKI
ora;< POLSKIE

.,.

DRZWI
,.t.u

BEZPŁA.TNE 'aranż ;;~ Cfe wnętrz
-...,,
BEZPtA"'t:f'łY trt:~n s p o rt l mon,o~ź
·.,

•
• 12-m1e s ię~a g\ł',u~ ncia.

HOSsA •

KOMFORT 1 ESTETYKA

Klllc:e,lll.i..lavwi22io1Mit4rlloreti'I(P)
ł-11111.H-:M-211tłtłulł-Ot-łl

',.

-....

w''twoiM

' . ,.

'--.

snlazE

Kielce, ul. Warszawska 4 , tel./fax 425-82

'"""'

OKNA

PRZEDSIĘBIORSlWO

INFOiłMATYC ZNO

1CONSULTINGOWE

.A_::X. C> :N'"
25-::JA...S KIELCE UL
KU..JAVV.SKA
TGL/F.A.X ( 0 - A l ) .-12037

0~.·
~

~
4

o

1!

o

kompute~y. aęlo

o

0d=

kompu"""""'

ptqektowanie • instalacJe Sted komputm>W)'Ch
oprogra~

o

poryfena Jfthry. m"f'Zf. e!C l

~'?;. o ...
·~

<

o

komputer()IV.o'l!
systemy alarT!lOWO!
komputt:rowy sk.lad reidam

""

--======------= •
WYPRZEDAZ
po obniżonych cenach

D

DACHÓWKI

OŚOEZMCE

hnfll>'tnlf~: um~nrowo-puuko'K'~

Warunki do omówienia w

BLAOIA OCYNKOWANA
STAL ZBROJENIOWA

S.VJI. I993 r. zosta ł a rot:lfiuan:a
spó ł ka cywilna .,KORA"

kntaltoM~,

ztwonyw sz1~1cznyrh IJ'P .StubiCor~, kolor- brąz. l popił.'/
nmm«kltjflm!Y BRAAS

o.-.IIIIJIIIIIIOfiOI.łf~Kł

"""Ydt'~-~~
hof.KOAA·.~.-.pnu

TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

J erryJaniszewskl

IJI ..,.

~~$-"''''''''''''"'~o~''.....:KAZJ"'"''"''"'~A''''''''"''''"'"
łł

--

do pokrył darliowych

byływsp6łwłłlłcideł.

lliformoqa: IYplzlol Ugmnlr:ny
Kroków, ul. K1mirk1ąo 5
Id(~/]) 36-57-89 Mt'Kn.]8
fax 17-98-Jl,tlxUJló106
Hu11otmio 1/YDROTRF.STS.A
Krokdw, ",_ Gromadzka 66
1~1. (O-/l) 56-17-31

§

~ WSKLEPIE FIRMOWYM ~
~ ~ "łł
Mr ARC"
~
§§ ~-; 4
§
§

§
~
1 lipca 1993 w godzinach ~
~ 10-18 będzie prowadzona oka- ~

~:n~j::vu=~~~s~:~c;::zm;:;:~::Ci'e::~~7~~~

§ 0i00eg0.
§

europy Zachodn"'l' usA
/":S:=PE:::CJ:-;-A;:-LH::;E,;:-A;::TRAK=:;~CY:;-;JN;:;:E;-::OF:=E=R1Y:=::PRA:=::C::;Y....._
NA WIOSNĘ, LATO i JESIEN

~

_ ...,::::!'

Radom, ul. Sandomierska 14

o

~ zyjna sprzedaż obuwia przece- ~
~

§

~

kolor- czm.·Jrń 1rmnlt
z 10-lmriq gwomndq
nl~ml«kidflnrtY BAAAS

ORYNNOWAMA

-Końskle, ui. WojskaPolskircoJ.

Kielce, ul. Zagnaoska 72,
tel. 484-19
godziny otwarcia 7- 17,
sobo -8-14.

1

po/ OM·kowf',

U041fl

MATERIALY BUDOWLANE
TRANSPORT

~

pefn~.

zarz•dz1e Instytucji Kielce,
ul. Pakosz 68, teJ. 617-JSJ.

~

§

Sprawdi czy nie znajdzie się coś dla ~

CIEBIE

MASZ SZANSĘ I TY!

FRANCJA - w,nob<>"'C

~~O~J::A~~~~~~~~~i~ktualne

§

~

•

Z.mówićmoieszponadto:
., reklamt na samochód

propozycje pracy na farmach

Nabywca obuwia, także przece- §
~ nionego, bierze udział W losowa• ~
~ niu cennych nagród w ramach ~

§

~ konkursu stałego klienta!

Najlepsze! Najtrwalsze!

NIE ZWLEKAJ, SEZON w PEt.Nl!

'Aync:r~lftlonnaQCOIJ'lyln&R~ldii•Wnl
~"~~~

._J

)

;~~~=n

.,.•

., zapalniczki z nadrukiem
t/ Obwolutyznadrukiem

.,. nllepklzfollilłmOpRylepnei.
'fi' 463-67, 452-91

"''''''''''"''"''-''''''''''''''''''''''''''''''~
llł.NiePOdłegłote~
Kielce, Zamkowa~Skład reklam• ,.F.,\bud 13- t):~,~o ~c~l~~. "~lo~ ,'-tudu",}~l- ~~~-;S8, , Kj~~e ,u1. Tarzo\~Ca, 1.8 ~- ,.., ; ,• ~e~~.kcj~pie 1odp_owia.dą l(1 tr~ zaw~~OfJXC" o,ło~(l, ,.. . ..... ,.. .
1

1

1

66-ro.•u poc:d. 1
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"PIK ELEKTRONIK"
poleca:
telewizory, magnetowidy,
odtwarzacze, wieże, radiomagnetofony.
SPRZEDAŻ RATALNABEZ ŻYRANTÓW

CENY BEZ PODATKU VAT!

Zapraszamy od 10 do 18

---------------------------Kllleel'iahgOry l ll\llł'llldowlskowO-~)

.:

u.--~a\

"EKOPOL"

sklep
meblowy

NOWINY,
ul. Składowa 4,
tel. 5 9-645

e hMt kuchni FOR'lE- młlblc z ~m wypontenfem
wg umówienb klienta

";..::::;;c:

e z•tawy pokoJowe e ~ e mlodDei:owe e aypialnlłl
e meble kuchenne e kn..ta e fot• e atoly e atoWd rtv e z•tawy
wypoczynkowe na um6wMnia e ~eklow. wypoeat.nle biur

e ._t avd firmy 'TARDO Sprzedaż

na r~~ty. Bezpłatny transport na terenie miasta.
IUelu, •1. Lepiekil 28, fel. 481- St6
OJDDY pa.-

pł.

ZETO-KIELCE S. A .

zaliladowe pny
ZPW Trzuskawica
w Sitkówce i Sobkowie ofen1.ią bialy
cement w cenie

ZAPRASZA
_..,._ , _ , 00 NOWEGO SKlEPV NASZFJ FIRMY

ISI.t+JJI•

oraz inne

tel. Ol H 94, (c) O l 0013

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

0~~:

,.--- ---::;::-::====-.
..,
a.

6'ii'u 1!.1.111
o-k

mateńa

"""'

yi.Śni•dukich31/33

--- -·-.-;;,..,;

3 . 100.1100 /tonę

ly budowlane.
Telefony: Sitkówka
66-28-11, wewn. 297
i298orazSobków Ił.

(Z VAT - 454.000 z/)

10 - 18, sob. 10 - 1.5

BEZ ZMIANY CEN

SKLEPY

l

w"Magazynie'
$J7Jf]o(JXJJJ) dJ

""'~;.!.."::.'::

Kosiarki rrawnikowe
mieszanki traw
nawoz;y spe t;;aliszyczn e

Mitrosołt

'''"

O&lasza pnetar& nieOJp'ltniczony pisemny- ofertowy na sprze.
dat prawa wiecz:yste&o utytkowania nieruchomaści polotonej
w Pińcz:ow1e przy ul. NowowieJskiej o pow.2.1501 ha zabudowanej nasl~pującyml obiektami stanowiącymi wlasność centrali:
- magazyn murolł'OIQ' o wymtorarll 78,0 m x 18,5 m
- 'ft'ialo slalott·a o wymiarach JU,Omx JB,Om
- budyn~k otlmlnlsrraqjno-soc;}afny
- budyn~k muro•'tlnyo wymiarach 11,0 m x 11,5 m
- t/rogi w~·nrmn~. plaa, ()!rodzMi~. boanico koh;iowa, .,.·aga
samochodo•·a. 11utalat;JD t:ltktryana.
Cena wywoławcza wynosi: 2.160.800.000 zł.
Przedmiotem Sprzedaty mo&ił b)t poszczególne obłekty
wehodt4ct wsklad nteruchomości .
NieruchotnC.IM: polotonajest przy głów~j trasie Kielce-Pirl·
czów.
Warunkiem przysiiiPtenia do przetargu jest:
- zlotrnl~ Q[crt w sd~tnriadr ermroll w wlakO'Il'a'l)'rh kop~r·
tach z dopiskiem .Pnctmz" w m~pntkraaa/nym ti'rminfc do
rlnia 19 lipca 1991 r.
- wp/aren/t watl/lun w wysokoid 116.000.()(}() zl w przypadku
skforlania ofrny 11a rolośtmeruchomośd lub 10 proc. lł'OI1oicf
wybronych sklodnfktiw mqjqtkll w kosie rentrafi l11b nu kon1o w
Bonkii"Siąsktm Katowirc l O!Kidre nr J/1800-97 do dnia 29/tp·
ca 1991 r.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30 lipca 1993 r.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
- dodatkowych rokolł·ali z wybranytm ofrrenromi
- Stł'Obotlnąa wyboru o.fe"nta
- Ulirzymania wodium,jddi ąfere111, ktÓrt'gooforo zostanie przy.
Jr1a, uchyli sir od zaM·ardo umowy kupna
- uni~YI!nienla pne10rgu bn podunio pnyayny.
Podatki i opłaty zw1ązanc z nabyciem i przeniesieniem prawa
v.lasnoki ponosi nabywca.
Wszelkie dodatkowe informacje nie ujtlc w ogłoszeniu mot·
na uzyskać w dziale technicznym cc:ntrali pod numerem telefonu 66-03-46.
St.lad reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam

.Słowa

. . Gry ka~npo.~t•tow•

~

ACM AGROCENTRUM KIELCE
ul. Buczka 38, Żeromskiego 17

Kielecka Centrala Mate riał ó w Budowlanych
w Kielcach, ul. Żelazna 31

Komput•ry P</38(1/486

~ .~. Akc•IOfła
""'...,"
~a.nput•rowe

'coMPAO

"'""~~·

Exbud-11 $p. to. o.IC111cł
Hurlown~ •rtylwłów
ł)lurowych

".plemlczych l

o,.ru/e
po •tnkcyjnyeh eeMCh

_ .""""',.",."

nJXOIJIA

v~
•
•
•
•
•

lit-ProgrolnY

o!c-,o"'b"y'"'do"'k"'on"'o"'Jq:~:::u·p~:·wc"c,
.. :o"=~=;:=mcc,;ckl•:cpo-'1•
w okr.sledo 2311pco
udzlol w losowonlu noqród

wezmą

PRALKI l WIRÓWKI
GARNKI od 0 ,5 do 40 l
WYROBY ze SZJ<ŁA l PORCEUTU
INNE ARTYKUŁY GOSPOO. DOMOWEGO
OOZie:;t. KONFEKCJA

OFERWE W

CENACH FABRYCZNYC H

PPH •• DUOPOL "

-- ".,Wr manynowy

KIELCE, ul ZAGóRsKA 209 (codzJennłe 8- 121 f S- 20}
JĘDRZE./()W,uŁ 11 USTOPADA43 (7-15), fel. 82D-27

bero, fu, telex

(.5 ))0/f

- • rt ukolne l biurowe

-•rt higieniczne

Całodobowe

- ".p~er czetJMnY

,.CHARON"

- r•ddr.kturowe
- druid •kcyden.sowe
-papier ". ~mwy, toNbid
Kielce, ul. GOma 21,
lei. (041) 490-81, we'MI. 243,
fax (041)482-77.

Cech 1/zemios/ Różnych
wKielcach
Informuje, te w zespole pa.
wilonów budowanych przy
ul. Warszawskiej 34 (przed
Domem Rzemiosła) są wolne lokale.
Osoby lub Instytucje, które sfinansują koszty budowy poszczegółnych lokali
mają zapewniony okres utytkowanla co najmnłej 25

K 1<-lu. _ir" • .Jl . .,,..," J.'. /'i/-.ł.'l•. J1dr:uu .. r.J~- 73

+
+

kompll'l!..'>tl1't3 ob~lu~a poJ::I't.Cbó\\
autokar.t":m~

+

mit:dL)narodOI·W prlc\\ol}'

+

J.ałal"ianit·aktó"

Ludu", lei. 448-58, IGelce, ul. Taraowa 18.

7.J:onu

+ Y.Jsfa\\ianic przt·zlckana kart zgonó"' " domu nn:.ułcgo
+ pomoc prl) t.ała111ianiu "Mdkich ~Pm" ~i:van~ch
z pol,'lZCbl·nt. za~ilkó" ZUS, k"atcr na cmi.'nlartach,
kalakumb. pomnikó".
Po:~iudamy K'lasny Donz PnL•dpoJ.:rz,•houy
z L'h/oduiq do przec:Jwwywauia ;:u•!ok i kup/ic:q.

0YJ.:Oili:;u,kmy po~;ru•hy na krt•dyt i nu ruty.
niskid1 L"(.'lluc·h.

Naftt)'Ż.'>;:a juko.~,: wolu~: Pr:J'

z powodu l mierd

lat

Dom Rzemlo$1• III plfb'O,
301, teL 473-zg,
411-41 wewn. 242. JU1tla

.. mcrccdt•s", Hutokary

+ lnmmy, "'ic1irc, "i:v.ankl i kl'li::t.l)

ŻONY

blnt•resow•nyehap,.
s.nmy do biur. Cechu pole.

Uslugi PogrLebowe

wyrazy

aJębold qo

W5pólc::zucia s kła~,.

Dyrtkcja, Rada Na dzorcza
i p ...cowaicy Oddzialu ZUS w Kielcach

Redakcja nie odpowiada za trdi: zamieszczonych o&loszcń .
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OGŁOSZENIA
POSZI.IKlJJĘklkalune~dlitlał
nołt prOdukcyjfili 30 m. K*ce,

PRACA
;z..~

31-16--18.
32-36-26.

tynkaqy

551-28

15014/Q

PRZYJMĘ

uczniOw b!Khlrz, la!Mr·

niltKlelce,WIIOM134

15126/g

SPćlDZIELNIA ,Twćrczoeć' Klelol,

ul

~skl7utrudnl piutyczą

do pro-

;tlkiOW*nla ublorOW dv.wt.rakich
871/k
P0TfłZEI3NA pOmOC do &-fl'litllfCZ·
negodzlecka. Ttl 40.-604, po 20.903/a

15262/g

DO~CIAiokal26m

256--4-4,pol9

Tel

15300/G

POśREDNICTWO
kupno, spnedat,

."--nomocnilt'"

wyn~jetn.

~.

Slenkiewiez:a61.\lł.66-12-71.137Wg

PóSREONIClWO .Kontrakl"- lwpnO

krawiecki. Tloe Bla'l<ielc.,
ullgodii16Utrudnlw,'kwlhfikOMIM
krawcowe
1525 7/g

OPEL DM~r &eoop: zatrudni ptl·
eownlkll-wyłWUłcenłtwyWtwdzla
lesprz..-ty~tellłkceeoriOwlbieg

·~ ~

ifzvtq

ob&lugl kompuł«t

...,.

niemiKkiego l

Ołtl'lY piMmne
PomorW~.tełJfu«!>-64

Kleb.IA

ZATRUONIĘ ~ 1 \llr'ltSlvm
~cefliemdOuklaclulotograllcz

nego Killte.,

15150/g

6t-5s-ł3

t.AlWA domowa praca, mieSifCZt!Y
zaroblkdo8IIWI.~~u
5.500 66-400Gor:IOW !,akr 887 961/ło:

POSIAOAM ..mocł\Od .star

2(X)",

wolnyczas,cztkamrwolerty.Tel.70-03
Busllo
3321b

wswn

144

831/d

INTERl.CXl..f,4 - wynajem, kupno,

soned&L

Klełee.

Gklweeklego

4~(11-ln

LOKALE

et,kupno-IPf'ZidiZ.W)'nljem,umial'lfl,
blilplllneoflf1Y,komplek-.~

pt1--~utSienklewlcn.76,

66-13-61,66-4S-93

83411

centrum, K5M. Tel
15028/g

M--2 kupif

409-24

15335/g

W1adomołe

kawałerkf l lllelonem.
\Ił. 53---2oł-91

Sl<artysko,

""''""

15025/g

z

WYNA.JMĘ dwupokojowe
MmTel. 6!-34-71
ZMłEHIĘ

w

WY~mieszkanie36mkw

centrum Kialc 1 talełooam Wladomołt

500--76

SPRZEDAM
31-55-23

lelefo-

15136/g

mlntlulnle 1-I)Okojl)we

POSZUKUJĘ nieruchomotc~

k.afl dosprzedaty l VoYOiitell

mleaz-

."-łno

mocnók"Kiek;e,u\SienklewieD6\,tll.
66--12-71
67oł/d

30m 1'1112-pokolowel'lll konystnycłiWI·

runkach Tel 66-25-54

Sf'AZEOAM

M-3

15!451g

48

Ttl

1'11

31-72-69

15106/g

~ mlnruonitl
Klelc8.28-509,po17

~ńU.

MIESZI<AMA M--3- Barwinek, BuezkaiSIIIIIdewiela (53 m kw~ 2 pokołal:
BohlterOwWarau.W<tl3pokoJa,7 ~
ro).Pełnomoenlk"Kiake,ul.~

Cll61,tel.66-12-71

676/d

15084/g

MAliENSTWO,dwojedZieelposlUJw;amiMzkaniaTII.31--&s-40.

OOW'fNA.E,OArrueazbnle4-POkO-

1531610

;ow. z ltlefonem l pratem. Plalne u
roł(.KlekM,61-21-12

14773/g

SPćtDZIELCZf 38 m ao.nowtee za-

SPRZEDAM dDalkt ~ 20

(Gómo-Pare.lla
31-10..56.

37).

&I'ÓW

Klalcl,
15277/g

SPRZEDAM dom komfoflowy ~(lała~,
ul. l oluMkal7
152861g

PóśReor«:TWW

."--llOIIIOCnlk"
kupno, sPRidat- wynaftm. K>eb,
Sllnkilwiela61,t116&-12-7113784/g

budoWIIJ'Iłl

15287fg

loł8oł8/g

MIESZKAIIIIEdoaprJ!IdMiaaktwła*

~dUZyl)lae,lanio,l)ilnle.Stara

chowka,uł.PialtoowsiQII9,~51g

au.ku. BuP:o,

łtl.

ełloWskaB2

35-14 lub ut Wldu15 143/g

z

\...fonem Tel 540-06wgoctz..9-18
1102/hl<
SPRZEDAM M-2, lllelon, ~
Pionier I<Mtlce,61-75-76.
14962/g

U.J•11Eflll;rniHzkalllll wSzczecjnlfl
\oł972/g
na Kielce Te1.25--385
AGENCJA .R-5" domy, cttialkl,
mleukan;a kui)IIO - lfl!'ledlt, ob&ługa
praWN, wteenv Klek:a. Nowy SWial 36,

tai46J-6J(II-17)

966111;

f'OSZ\Jt(UJĘ(lJ!egOgaratu. Kie~.

J\-81-26
KUPIĘ
ołO

15201/g

llltUlkai'H dwuQokqowe ok1S2Sołlg

m l(;elca,66-16--6S

ATRAKCY~

dllalkf

Busko.tiiZS-51.

BO

TAMO sprzedam dom plf1ruwv murOWłlnyzdzialkąwSzydlowcu(.wlallo,

gaz, c.o., woda, kanallzlej&, liłl) Wlldomość,tat S.eydlowlac, 171-499,Wifazlwa465-210
69/u
DZIĄU(Ę budowlaną

wtnku

sprzedam.

SPf\ZEDAM

&4,\al 1\5-245

drewniany

dom

dllalkłt Bodl:lflłVII.

z

ut. Suct.dnlowlka
1443\lg

BUDYNKI goepodareu - Zgcnko
m kw.). SuehldniOw 200 m kw~

(1\łO

Gruetkl400mkw .PW.omocnlk".l(le!-.
ea,ut SlellkliWiezał l ,teł.66- 1 2-71
672/d

DZIAt.KJ - H. Mai, BuKOWka - rmpobudowa, ul Busko - 530 m kw.,

cąQ

MuiOwlłiOOmkW .. ~KoelaN
2150mkw.,.Mwoania łOOmkw_ lgOrskoSOOmkw~Kilk:e,uł.

Sienldawleu61,1el 66-12-71. 853/d

OZIN.KI flłu'Herine - Marzyu (dom
~zclzia&li1200mkw.)Ama110wb(dom80proe wyto:ołrczony,dzleł
u1.~61,tii.G6-- 1 2-71654/d

- GCwy
~~-2.6l"llldomlmdr-111M)'mlbud)onklmlgosi)Odar~

Cellny k. Aotrkowlc {rlkrlllc;łal, Kowala

(opłlotal

Tel
15115/g

pOirOCZN.).

ZAMIE.NlĘM-5M

2-poko,owe

T<lł

15217/g

557-63.

POśAE:ot..cTwO

J<oru.ut"

kupno

-~lamilna..~l\ll

Kielca. ul.

S~ieWiaa

78.

6&-oł5·11

toel'łll-56

89611

1712

m z maiiOalami budowlanymi na Bukówce Talelon31-44--45,po 19

SpeejlllllO.dDIIlill(lw

tod.DnneTel.234--41

lst•n surowvl. DomłiiWII4ea (c!MI
drewniiJ"'V, gara%,. daillłka 2.400mkw),
~KI~utl'll.,domcloramontU l

dzlalkłf2oł0mkw., J,drle;owul.l<ołoclał
na .•"--nomoenik" Kielce. ul. Slenklewł

S~DAM dom I1!Uf0WIIny wraz. l
~~zy!T'I.Ialll
2oł0mlnWI.clomołC~,uiT
~76
15227/g
KUP\ĘdZUIIkfbudowtanl\wKlelcach
lul:lollioley/IW\,t200m,uzbr~elak

SPRZEOAM dnalkf zagoapodarowa~ 57 arow-w m•e)SCowokl Pllrzehnieak.Kiele.Wiadarnoeć,teł.66--22-96.

15190/g

NAUKA

budowlani O.t-

'*"'

CAŁ00080WE uelllgi ~nvsko-

Agencja

-mabymonialnl

.Paullna"
13321/g

MATRYMONIALNE

umochodOW.

WYPóZYCZAUIIA
pn:yctap. Aulokotnłl.

SzydłoYo41c.
17-11-40,ui.S~I5

t•L

90651<

DAOi'f aon.ezna.

mon-

~-

\at-llfWia. Klak:41,ZIOCI23.1el.

66-93-92.

15011/g

SZVB'I'~OoUza

ehodnlełllii'IOI'IIIMmne~kfllfl

tl,elerwlnty'n.dWolilldo.utl.ld'lod-nlełl(szytQ~).Ew::oop" ~
oa, ut Potrcnka 53, \aloł45--64 900ła

oltn41 Zakład

Sektr~

RÓŻNE

13030/g

lnlnl(',auloalannv .Eveooc:I"Klałce.ul.
f'romorW53,111.44~

WAKACJE.zkOI'WnlwS\opc:u.Kialea.
11-06-01
BO
ZAMtENIE;clzlallą budoWłan4 2000 m
l'łnlachOw t
n1 Sllrr.ochOtl. Tel

8 1--97-92

15069/g

PI'Udul(cyjno-.._ndlowv
Kielce. uf. ~kolzo.rwska 251, lei
66-25-54 ptoduelnl koniakcif damskla]llllfaklaJuprauadoWSPO!pracy
odbiorc:OwllufttJwVChlłndywidj.~
ZAKŁAD

AGENCJA .C.fO" ez.stochowll, 111
336--64,ui.LJmbollrM5udzlałal'lfoko
fl:VIlnvch warunkaełl n.tychmllltowvch ~k pod ustaw nlaruchomcMd farnoehocty, zlo\o, ~ rM w

godl.I0-15

14256/g

WVW~mł.

łotys](.

nleh. Tanlei arnortyutory pruOie
.golf",.l)allll",.opal",.alu;datavorl"
Pomoc:drogowa..Kllloa,24---322.560fgd
AUTOALARMY .asher-, .bolllł"' 2nllkow.nla montaJ: dodatkoWych Ubell)ieez.ll\ radlomonlll., autoa\ałdryka.
lanło,IIOiidnll Kialea, uf Obotna 26130.

111 8 1-56--31

14406/g

AUTONAPRAWA samochody \Uiło
Klałca. (Walll;owa

WI, liChoclnla.
560--10.

AKRYLONE

laklary~

prołes.fonalna • •
firmy-~

AliTOAlARMY
gend" ••

samur.r

Prawdziwi l/lllti)'Ufllkll teehndoo;U l
w,"konanll36milliteYv-aneP.z:nlł
ldubtl~orwlnllt~
~~rryllfWii~Klalce.

al 10CIO--IeclaPf'4,lel

oł29-e7

618/gcl

CZĘś6 do UITI()Cłl()dOW UIChOd·

nleh.Kielea,Targc!'Q\8,111321-237

mystow~~ 1 ,

Ooblennielkolo-

643/d

KIELCE, ul Walig6fy 1

..a.ft-I W 7, 1-17

,..."..,....,

KURS PRAWA .JAZDY
kM.C - C*\1 2. 100.000

k.at. E - - 1..200.000
"~,. k-1 ... W.. 1993

•

kMentli.Ttl 11--30---90

ut. PID-

trel. 59-639

...
s:~~y [!
L:ll

14Q901g

.A--Z" D\łlkowaniel pofazOOw, llktt' u

11,

14426/g

lf'f'G Oolłtronł l krałOWI

row S1U19 .BartOil" N!Mwly.

AUTO-MOTO

90111

gn:IIIJbów, l·

mortvzatorówwuniOChodaełluehod

.,...tyw~••t..ch
14-łlł/.

14936/g

SZVBY Sllrnoc~. spnadat,
ITIOfllli. .Autollnlx" - Szawc. 39 k. os

64410

11893/g

LA'NETYwvoozvc;um. Tfłl"'ł''ftU

OKNA

PlASTIKOWE

OftEWHtANE

DRZWI OŚCIE!Ntet: ,
STYROPIAN SAMOGASNĄCY
TRANSPORT, MONTAź
PH . OKPO l M KIELCE
ul. Bałłlllon6wCnl og1kleh 77
(Njawaehlów l)
ta l. 571 - 9 1, 526- 01 wawn. 3,
>n1 · 8 -11. sobota 8 -12

fi'IOChodOwkra]-~nieaKiak:a,,.-

n.wlkl35,473-44

1072/hk

SKl.EP.For<ta".SO:Z-52.

14827łg

MOTOARTcKielea.~J-3.

MEDIN - roll zalozenil 1986 leezal'lllkamlcytOiaoWai.~lblzo

paraqjna}, proetatv. chDrOb reuma-

tvcznvch. ivt*lia. Zll)lsy -lOdt
37-36-38.Adtlsk~

lOd!l,f)fU{If(ldka1.(LH:anaprzyjmu~l.lokławKialel.cłll
1217411

GINEKOLOGICZNE taM ubiegi
(ws.tyltkla)-k~niklugranlclna

WVial-

dv.lnlormaejt:•neJa.Mrn'ltllA"'l.Odt,
ZlehcM:IIVł 105,godz.t0-1B.IIi.
9111/r

~

logopadvaoa,

taryngologle.lna. Gabnat .togo• kiałca,
ul8uczka14,tel.6&-31--67
87111

Kielce, vl

....

-

Zagnańska

KJalee, Walleól'l' 3/5

la l. 81-87-78

~- podwoziOWe samochodOW uehodnleh. Zamówianaa
14791/g

poleca neJt•n f e J

BOXER-oryginalne.IINIOW.neiU·
toslllrmy (2 łata gwarancji) O.,.Stl)'blx;J&.
moniiL .Cabox", Kilk:e. Polna 7,
461--38.
5&4/GO

ZNAKOWAME polaldOw .Korr~~"
Kielee.Mielelalsklago65,66-21-72

14744/g
.FORIJ"-konlynglnl 93.502-52

zamienne
do samochodów
skoda

Części

(wszystkie typy).

Nadwoziado
skody favorit.

14828/g

SIKKENS- lakiery samochoclowfl
l/AT. ol1je silnikowa, Kielca, Zlota 23,tel
508--łil

8oł11S

(10-18)

SPfłaWADZAMianlo,l'lfoUimOwlanil

kfleo\1 semoc:~. motocykle w:uvatklchmarek..IOII!ce 59-273
13487/g

:'lr::l~
27

MOTOR-ZBYT

lei 485-25. Amortyzatory. cztk:i lilnl-

32-73-49

l;tli~b
KIELCE. ul. ZAGÓRSKA 306

'""''

spn:edlt, montat.
626/g

BC.OI<.ADA~blltgWo~-T
--l()()(.UIIk~pojaldOw.ao

ZNAKOWAME pojaz06w Klak:e,
61-&4-56.66-49-20
14865/g

MEDYCYNA

10ak;e,222-28

a:t!MESTOfiPER -ai.IOI..Ianny nowel

~;·
- ~
. . . . . . . . . . C». .C:II
66--IS- OB

591/D

AUTO-KONSERWAC.IA.~ill

FSO. FSM.SuchtdniOw, u1,1QelilcU97

ganar.ąl

l

61 - 88- 52

66-21-49

OlwoK!IIct,32-49-t'

472-82

kl dcluaztll,
SPRZEON.ł działki

.IMAGE" - lowłlnysko-mltrymo
nialna. bttudnimy
Kielca,
81-25-49.
15000/g

AUTQ-Al.AAM-$VSTEM .boXIr" poezueMt bazplaael\stWI
Klele1,

se~.akeaiOria tndywldualnawldad

rogorta..Klałea,61~152711g

.El.IXIA" - usługllowwz'l'skla, matrymonlalne.\Oiłca,4fł3-5oł
149211g

No-Mnv.teiJ'tu59-2051(lelel

APARATY słuchOWłl. mfnlaiUTOWe,
stllndaroct...(spn:llda.tralllll'lfi).OobOr,

,u-".."-.:.rł..to,/ił"qi_...,
b.BI..(lSA._.olłlllnlo<,....ry".

652/d

euel,llf Sfi-12-71,

loł9S2/g

OMI,.u•~JH"~U•fttnluit

ll)d••Mv:

OOM'f- KI~.~ (stan
surowv. dtlalka 5 900 m kW.), b\Hie

1496Jig

l'ro!r•IIIOWIDO.S:J!Qieł

~~~~~~KElCł:

65&/d

Sf'RlEOAM 1a.n1o dZllłllf w ZgOrsllu
kolo Kielc 1600 m. 8u0ownie1Wo ;aono-

15203/t

Mlrkełlnlluf6p-lll3łly.Prołek~

~fi l ,lel.e&-12-71

15077/g

I/)'Cll"'At,woda.Kiek:e,oł28-91,po\8

EliBOD U. ZAitU.D INFOAW.TYKI
poaukuje klndydltow na atanowiskł:

halalu)TUCZW~Vk. Tamobn:a-

.Enklr'*"'.

,SOQr".,PI.null".~--zni1kl
~Montat~

rute:ZY.gloftliOW,anlen..WoBltonic"prał.
tli. MazuRka IZ. Kielce,

15006/g

TOWARZYSKIE

GOSPOOARSTWA rolna

OZIAlJ(l budowlana, Dlatlo, woda,
D~LCena PQYst'pna. l'hsłllchOW2ko
SPRZEDN.łdzlałkfbudowlaną

no-

ka\600mkw) .• ~-l(lała.

735 m n1 61123-174.
15076/g

loKiele,gminaDaleazvea

k..,.el

31--oll-72..

SPf\ZEDAM l hl pny tru141 GOmo-Parcela33gmlnaGOmo
13112/g

Telefon

~.-atnejpeniM-2umt~

lc!Mne

61-47-69

twowłanłl

Clłnlerna,

worodkllclor"2NIIIaleOI)Iłlka~
dllae\Uaml~wclomYTel

ce,AIIkAndrorwkałiA,~~~~~

gafihii. ~Klelea.ut.SIIn

cia 2-lub 3--ook~ llołlieezrie

uslugi~wciorftuehorego
l&StrZYk~ lfNana OpatrunkOW,Ill"""""

banielk, miernn11

SPRZEDAMdZI-ałkf ~.\(lal-.

4,5hl(1

POSZIJti;WĘ ml. .lkanill do"""""""-

ProdU

ł'lliadelyłaei'lov!oll.lor*lca\ocloboltl.te

Klalee,32-12-52..

mle!Mtinll~wKielc8chKlelceM

NIERUCHOMOŚCI

~

SPRZEOM4 dOm w . ., . surowym
umknittvnl,dllalka3łatOW+Ndw

32-38--67

14970fg

AGENCJA

~DAOi'f.

dzialkf

SPRZfDAAC

Domuwwlca\59

2,

loł902/g

AOENCJA.Wygode"-!lief\.IChomoł

OOWYNA.E,CIA k8waleł1o:a pl1tne u
foklO(Ir( Ki&b, 401-29
15334/g

SPfłZEOAMmleszkanle60m.Kitk:l,

14799/g

7hl,ubucloWatlla. Klalea.456-7B.
RRMAJIOWikuł*lakafuiiOI~
weentruml<lele.Klełce,42-001

mow~"'""

152f101g

SPRZf,DA.'.4domak~W

ealltn.lm.Kialee,81-SI-96.

GOSPOOARSTWOrolnatanloSI)fllóam Warua--.GM-14-15.
\3 1/w

ZAKŁAD

AUT~Al..ARhl:rnorllN*

SPRZEI)N.4dllelllt~KW-

01,31-76-09

-lprzltdai,Uil'lill!'ll,-.ynej~

K.lek:e,uL Slenkia'lricla 76,66--45-11
--'158.
89011

DROBNE

(blurowłec

-

'-l'll

POl.MO SHL) 6\6f0

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

Części

motocyklowe
l motorowerowe
do si msona, jawy 50,
rometa, jawy,

WSK. ETZ.

11ll<

RĘKAWICE

ROBOCZE
RAJSTOPY - . FENIX"
PPH ,..1\-tADOX"' KIELCE
ul. SaiiiSonowicu 4 1
(lf'OJntiiii"/.P,,..,,;.t;,.;j

trl.JI - 14- ,.,

"""

SLOWO

NUMER 1769

LUDU

-

STRONA 29

MAGAZYN

OGŁOSZENIA

DROBNE
KOloiNI(I,

. . . . . . . . . . . . . . . ." .

SPRZECMi .llkodt IIVOrll" ('92193)

Sl)rO
SPRZEDAMtanio~._..

DYWN«,wykllddnykowary,

nit tiUbnlj. 526-29.

Wl«'f,łt~I~
Wyk~Kdny PCN tuer 21 J m)
garflor,pegulan.~ełt(S0Wl0f0twt

-·

SklepKleQ,ui_Bodzentytlab32

SPRZEDAM .peugeot~!

toiJIRiUM

MlfSZJ(ANIE 67 m kw do pier'W$Zego
podłltkowa.

Kielcl,
630/gd

SPRZEo.w

.opla

16---ru-ow.
Klek:e,66-3S-91

~

śfiRZtOAM kamar • ..s:NIPI

do

aq»

rlf"'t~TII484-96.

14910/g

VAT<~e 1

~

plytklcerarNc:vlePO(a11111łyl~

kiltltlcU hurtownia apqsu ul Cedro
~ 7 (w pobllu """""90 cmwot.ru

nac.dzyrM),11l 11-16-21,25-522.
15116/g

.MEACEDlSA 2500· (XI.80) CZM"'f
nwtailk.ABS.

cantralnyamełl.elał!·

trycznyazyt»rdKh.elel<ti)'W'IIIultll'·
ka.a~lelga.łlłWO,niklowl.lll

nadkola.

Ol)lłłll'ly, OUllkOWIII'Iy,

bieg 70000

tat'll.ly lub
212-71, 28-106.
15109/g

.ur-.

SPRZfDM4
.C-330"

pru-

utn1otn1t na

aprtł<lam. Kle~.

c:3ió",

Kfa]nol141zaazkoł-.151381g

śPRZEDAM ciWlik Ć-.360 3P (88)
lub umilnit 111 .I)CIIoMu', Jadt'
Bn:eehOW 11. gm. O.lluyce. "' 265
O.lluyee.
1S129/g
Sf'IRZEOAM~IM.. Wcent"""'

_tultto'l2oeermt tł9 r l Kielce, 566-62.

15165/g

.VOJI07ió"dlnllt1N7 r)Unb.
151481;

dobry~.251-153.

BUSYturbodiHII.dll4óif (1992),
,llatducalo"(1t91), .PIUQIOt" l1990t
61-24-71,453-13.
1515tlt
Kllł15167/g

SPRZEDAM PfO(itAlCif taluzjl.

ct~,571-79

•OfliA

IWSET'TA

ul::ywaNI

624/gd

omeot 230'

IITII-1Ił'ii~POrełlkurcza..
kamlłodlt~.OK.CNeklłl'
Klelc:a,teł. 31-.57-ll.
15141/g

TANIEJ PO

dłłiHI
15327/g

PAWIL.ON 27m,_ targoMsiW G*irdiiLuOc:oweł-Klelol.ll-77-19,~~g

170"

Klełcl,61-42-71:1,61-42-70

(1990 r.)

15166/g

Sf"Rl.E[).AM .clnQul<:ento" 903 cm
u.k. (t993iatarm0llllkowronv SlwfVIko,lai.S37-5911
201181111.

KOMPLET muryn do produkcil ropa'-11 a1<nv111k na owoce. Lubartów,
tłl.26-72kleł". G-83e.
15124/g
K~llnlfdoprodukcjloltll
,.h.-.lnyeh t Ori\M'III.
wtrObbw

o.leRyce,leł

15119łg

• .

SPRZEOAM !.aNo .FSO 1500 ME"
(1990)StarKI'IcJtMcl,24-21. 2551111
SPRZEiWii,wl"buM(1986) IQelce,
ł1-73-21,pou.sna.te(.
152961;

.RENAULT 19 CHAMAOE· !1992).
klllee,11-14-021ub 11-14-Q1.
15301/g
ŚPRZfOAM ,126p" (17 r.) . Klllcl,

31-41-&4

153081g
pe~nowar

SPRZEDA.t utywanycn,

(19891 Radom.31-o:J-12,P015.91261r
SPRZEDAM , _

205

SPRZfOAM,fiBli126P't19931 Klei·
15326/g

ce..32-21-32.

BO

66-04-23,0495-72734

15315/g

KWce, 502-96.

,FIATA 126p't1983)1tanbardlo~

brt- .o.a, 403-45
uliedllnla, ulga

rOttli

nie

.00Młro4000AE ~-. ~-·

14MGig

Tlł.66-28-42.

SPRZEONro4 .ltltblłl
Nle-a.6ów

SAMOCHOó

ri•

KDmlt
14915łg

rokl.

dottawct:v ti1

.opelbldfcwdeutt"cer-.201Nn T....
lorl66-40--53,9-lł.
1101/hk
TAMOaprudlmłoemlt:domldeMI·
~..,552-37
14!M3/g

ZPOWóóUW)'jal(tu~ komlbotowy .tKzon aupw'" (90 r.),

boatri

~budowlanlllu:ltoPłtlczowlo. TII

Pltlel6w733-12.

149551g

SLAll<lo;rodll~kiełctl,z:ą&ska103
150S6/g

SIEDZENIE 2-lll.nie dO .aulouna1
15133/g

apnedlll\61-47-94

SfiRZEOAM JelcU 325" turt1o III r.),
opl.andeltO\Otlłlny,łl•nbarclzodobty

Wo11JachowiG6.

15122/g

SPRZEOAM ,aubaru jUSiY" po wypadku(l991) Tll61-56-9ł. 15164/g

SPRZEOAM iUiU'ilł ~· Tlł
15173/g

41>-134

śPRZEDAM c~
(1988r.) Kilb.449-59

c:36():3p
15186/g

kOMB.A..Nf~:NIImllc::

..lagrodli" Kfllkbw. ul

15245/g
omlgł

2.30"

15253lg

(1981r.).Kieb.32-39-4ł.

TN«>~m.r~clo

clleM1(1992)

101łce,55C)-77.

fN«) IC)fUdam ;m dla 1:9"
•MIUG92).1Gelce.550-n. t5192/g

SPRZEDAM ,IMfCedeaa 3ó70'izo.
llm\I.Til505--&4

SPRiEDiiJII4nt:INfYciorllmilslkslnvl
~prrytrultE-7~

- • .., 23kbJtdrHjOrw.639-57

336łl

SfiRltbAij ,pok)rll.za' (1992 r.)
60000.000 lł Plec AntłrMJ. ~
k.Niglowic.
340.1

P\ANiHO ~il;ncl'

mM! lltywtolll sprzedam. J,drujOw. 8H)-35
3391)

nowe

SPRZfDAM

,clnquacento

700' JtOO:IjOw, Willnów 38 p.

l.eo{l

Miksltal

3-JIIj

SiATKA pocltynkOWII .Rsbltu'. Produkc)l-apneóal.IOełce,5SI-75,raroo,

wleeloram.

13803/g

KOMPI.ETY

wypoczynkowi aktnl·

t"llklllc1.,421-71

134791;

śPRZEOAMkumlk.Kitlce. 28-154

1<13091;

PRZtOSiĘBi(jisrwo

l-łalld~owo

..u~~ugoweoflrulldo~"""""

19"
15192/g

4,!5 1onvwwertłllbPOrtowei. pOiladliMctlhotnologl.cltl•t..U
,.. _ _llpr:tft
~~Klliel.....-.

Krainoli lO. 26-00IGOmo.teL 110. woi13604/g

Kielce

GiAZIJRO(~emota~
Ki*>~. ul.

59-774.

1905 Roku 10 fi - 19), 111.
14672/;

OKAZJA! Słl4lld ogrod:l:eniOWII, ceowniki 65. kllb, ~ 20, lal
61-52-0Q
14890/g

SPfiZEóAM

przycupt IOWII~

.MERCEDESA" buSI 2400 (1983),
CIM70mlti.TII.232-0Q.
1520$/g

Tumtln-0~1

SPRZEOAM
27-354,po16.

31-73-04.

.t.aporntCłl"

152S51g

aapyrolnk::tl:wywrotamo~

15244/g

.opli

15224/g

CiltQnikl. T-25', ,Mlr 80,82 Of1ll pny-

SfiRZEDAM.FS01500'(19ł7) Klel-

SPRZEOAili

P0LM0 Sł-łJ

9,

TN«>~m.,."..,..21',NI
~ (1988) KiMel. 66--1S..79

ce,11-34-17

~27a..llł.53HI~

072/k

ZlkopilńtQ

t.l67-G7-25

totclowyeh ~do NriiOChodOw:
,polonu'", ,12Sp", ,126p" SkNip" ul

111 Clł$CI.
15197/g

TANIO

10.

14928/g
rlłl

konteMr

Zbo2owej.

Klełce,

wzory

fH!t-209

SPRZEDAZ

15074/g

lJII(LA[WiEbQulłril,ubudoowy flł

46401.

14974/g

iAASZVNOWEobrablenll -~·

.now.
w

~-

32,tll53ł-73.

doł·
Aekoe.tOW-

Klelctl,

14991/g

14776Jg

SZJQARido!nOwy. Kielce, 4,24~g

'NIOEOFILMOWANE
255-91

Kie'lce,
14758/g

TAPETóWANE. ma~IM. 53a:::ó4

14102/g

DOMOFONY, brMIOfonv, ...rmy
13967/g

,Oarmar" lUla, 610-463

"'.mtv
monuor~n
a-r-racJI. 1Ge6ce.

t>ClMOFtiR
552-39.

14953lg

CYKLii5WANit llkiii'OwMII. l<WCI,23-216,~m.

WIOEOR.MOWAHE +

150461;

kltO;iiOWII-

Sf'flZEDAMbłechfłnope~oc:yn
~1.8lklelcti,S57-&415054/g
Sl'ftZEOAN~z:bolowy,ko

~~~55

gm. Chtdnv

15055/g

OfiGAEGATty~Nr'lkl.ruut".,..,.,w4~ tlfdlil Nllt~nlowe. Klllu.
61-75-32, PO 11.
15066/g

SPRZEOAM lllnlk. pnednle u . .
Rlrie oraz kolumnt klltownlcy do
C-330. Cełlny 11A k. OwniiW!Ikl.
15070/g
SPRZEOAM ,tuM' (1990)1łzotlfiN
.mora· : lll!"ag&1em}. Kltllce,
15060.1g

.J'OlOtEZA CARO' (91 r.). l<lllce,
18/12..
15265/g

.Cebo•' Kltlle, Polna7, 461-31. 585/gd

15144/g

,HADES"-dodl1koWIIOrzwi,rownlet
atllowe.Kiea,31-29-a:J
16000/g
ZESfAwtNiabt~.lntlnylelewt

zy11e, piloły, gtowlcl kablowe. NIPI"II-.helloł",,llemłi".Gwa,_ncjl klllctl,
250-44.
1S314/g
EU.A-wldlolllmowalfłle,motlłatna

mikMn.l,llnlo.!Oelce,61-47-41
15246/g
WIOEOFILMOWANIE,
roil Killce.32-57-35.

lotograiOWII15247/g

lJ1<l.ADNoliEboUeol. ltłlły, J»Wła·
cu, ~,.. tlpttowanll. Tal
468-20,po 15
15235/g

PI1.Nif: ,renlulł 25" (84) 62.000.000.
59-535,66-75-85.
15249/g

SPRZEOAM cilialkt ~ 1"111
Tll61-94-34
15261/g

chłodoill

595-21.

SPRZEDAM

~~~ liChniemi

,f.ERCEDESA 400" IW89), pod·
wyt;w)ny, pnedMonv, na bll11'11•kech,

stan Idealny. Kielce, ul MaSMiskiego

MP'Itd•b11onlark13SOI,.t0ł,wlbrlcvł

12/3.

"'w
lak. ..t..nlnl2 gm. Busko, 28-121
Kolaczkowlce.
335/b

SPRZEOAM .~ 744GL" (1990)
~Uea.31-14-52{15-19).
15269/g

nv. WNYttkllllormy do pusllków. Broni-

Sf'RZEOAA4.robura'dtNII,PfZ'ł'o

cupfwyolll'l'otkf 4,5l Smogonów 131
336lb
KON'T8'ERY'nagieldliel0w&r0wej
ui.Pdelkii.F~ 2~

Tel. 446-99,po1S.

SPRZEbAM

ł56-24-41

SPRZEtWI4 .aw.n.

(1987 r)_
136.

15264/g

8X

f'lelulełów, KIMjowa

15149/g

NN'f4AWV
31-21-43.

15153/g

111ewlzorów

Kielce,

IGlica,
1S1131g

4 L Kltllol, sn-21
15123/g

CYKUNONANE, lakierOWinil Klei·
et~, 23-218. -..cwrem.
15046/g
2AluZ-JE. Slwtyl.lko, s 1-39-60.
20819/ak

OOMOfóNY •

pOIIOflrOCUIII IJWI·

rancji.Kielce,434-79

14425/g

DóMKI-bllmofonv. Klelcl, 434-75.

;.,.~~0~~
•MERCEDESA 3070'" (19117) clugl,

ZAUJZJE- montaL Tll31--57-76.

14399/g

Wi5Eóf!iOMOWAME ,Omega'". Killct~,31-92-59

wysokispmtdamlwb~r-.ltfteł
SlYdostalfllłC%Y

Klelce,31-78-31

15201/g

.LANCIĘ BETĘ'

61-41-69.

,.

~-

Klllct,

15275/g

142»'g

CYi<liNClWNiE Kielce, 32~.
WJ..CHINłE...~

1,70'

31. teł.
15340/g

.~

14425/g

Sf'RZEDAM laxnłk 1200 m,.~
rlłl ~ dliałllnołć gospodar~
ora:domiednorottU"onyl~

slrf

1S034/g

akorótorl .alttl-120".
15331/g

IOelcl, 66-29-93
15291/g

cord'".Kielcl.441-41

TRAHS~T

NAPRAWA
66-14-94.

Kllb,
151111/g

UKŁADANIE glan.wy, m.lowanil,
tlpetowanie.Klllci,31-86-05.15294Jg
NAPRAWApiecytiiOW~Kilł-

ce,61-26-87.

15211/g

zeSPOt: llll.lrfCUtY .Pagoa~ •

leklerow&nll

31-44-17

13253/g

NAGROOKI, pa,_pety, schody. Zlklld nagrobkowy, Rlldkow!ce 143, III
141104/g
590-2S

CYKLINOWANIE,
61-61-23

laklerowerH.
14653/g

TRANSPORi'IOIOblutl1200kg. RI·

chuntd

klllcl,32-54-ł9,wleczorem

14867/g

WYKOI'iJJĘ ktłity lkbtdltll, ogrotal'llluo2ł.1al

61-93-25,po16.126001g

ZESPóliYIIJlYC.l>"IY .Perta• Klełctl,
31-92-711
12140/g

LUSTRA. atmoi, 113iugi azldarl.lldl
Klllce, SWifloknyslcsi e

581/gd

LOMBAA0452-39 udliela potyczek
zaltlw - obigacie - ~110 :tota.

pod

KantorCZV'V'Ywnledtielł66--24-22

.....,

ablowy. Kltllce, 66-N-80, 66-76-21,
po19
15219/g
WIOEOFILMOWANE: 61 ::u:3ó.
13144/g•
TRANSPROT 1,5 t. IGeloe, 555-40

Klełce,

WIOEOAlMOWI\i'it

13731/g

NAPRAWA. pneatnjiOII I'NgnllolflllldOW,
1"1'1
(zacł'locii'H).
Kielce.
31-80-00
13740/g

MECł-W«:ZZ'E

~

BIURO

"""'
Of1ll

kłllcl,

ctywanOw

ctyU.Cl:anle

31-75-&4

12383/g
rachunłlovloe

mgr B.lrbary

Aułlo;owsJdl:l-pelnaobet~!ktlfgl,po

'"""''

505-17.
15104Jg

RTV u kliellłs. Gww.rancja. Kielce,
31-63-49.
12333lg
MEBlEkuchenM.łatlenkowe,Wl.ory
l~ChocirM,

komplełuowl

k~.IS..t9-26.

zabudowa.
15021/g

Kielce,

61-30-93~45,56-43-771053/hk
VERTłCALf. tlłu$, tok*ulły Rok
~.Kllb.61-24-26
13204Jg

l.ICH'fUE bramy gara.too.". Kielce,

566-27.

13140/g

ZAiUZJE - tflniO. RYbko. ldlclnll
Klllol,61-&4-62.
134901;
NAPRAWA
261-12..

-

tMbłi

renowacja

13502/g

TaEPILOTY,glowlolkebloWI,I8f·
wialv, obrotnica, liRlwy Nt.lltłoflll
.Cetronlkl~ -lr\1. c.dlowskl, 504-45

13418/g

.BEsr - dodatkoWI drtw4 klllc•.
417-74,22--051.
1346Vg
WI)EOFJLMOWANIE.

Klllcl,
13340/g

32-53-72.

2:.Al.UZJE potloml, pionowe.
31-27-47.

NIJ'RAWA
32-34-44

kłllce,

13215/g

WIDEOFI.MOWANIE.
nii.Klelce,66-16-27

lotogre.'13S33lg

lellwizorow

Kielce,

13566/g

ZAliJZOEtanioiOIIce,117-25ł.

13667/g

Zdecydowanie zalrud·
biegle władającą

n1ę osobę:

ję:z.niemieclr.im.MileWJ·

dz•ane

panie w wieku

20-JS tat.
Kielce, 1el. Jl-60-21
(wcwn. 46)
Ul IIII

CZĘŚCI
do ciągników

C-330, C-360
pasy klinowe
" bizon"
ogumienie
akumulatory
Moto-Agromax

26-425 Odrzywół,
ul. Tomaszewska 28,

TRANSPORT 1.5 L61-7i-711.

Sld1d reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam .. Słowa Ludu",1cl. 448-SS, Kielce, ul. TafiOWII8.

do weqst·
dy$t1ytluCjłl

montat.

biOr dokutMntOw u kllanla. IOełce, ttl
523-34 bólwołl- twOI problem stlinil
lltmolm.
12426/g

Ban~nOwku.

SPRZEDAM ,1/nigf 500' + 1M8 + 50
dysków,
drulwb,
2 Jovttlckes.
66-20--83.
15263/g

prołnjonalnl

obłełl1ów.

CYI<UNOWANE,

dzenla,konłlrukc}lllłalow>IMe~

TAPETOWAi'iEO mUowlnil, upKh15258/g

lowanil27-682.

WIOEOALMOW.v.&E. •

WIOEOAlMOWANE.
31-o6-01

ALARMY
kiCh

dllkl, ZUS, POTidyPJiwne). Uwaga. od·

USŁUGI

'MOEOALMOWANE

Kiel-

13407/g

13841/g

Masułskilgo

PONTON 5--otobowy, ntJ!WY. Kielce,
66-37-21.
15255/g

14732/g

iALUZJE. monw.. go.ranc;a
ce, 22-347

1S029/g

15233/g
T'FWłSPORT3,5L

14731/g

USlUGI.tOianlkil- roboty tobrlldll
w~ ~S1olmod'Klelci,31-1()-Q.

CYI<UNOWANIE.IOek:l, 569-72
15181/g

31-80-911.

1"111 etnlłltl·

MODELE odlawnk:la w drewnie, wor

rOblr~)II.• Stołrnod"Kiełce,

31-1o-&2

f .w IBnsport .!Uidlm' 66-32-25

SPRZEOAM rNbłe .kolilnlce" tanio.
Skll'!ytko,lel.~1-746
20826/lłl

SPRZEON.4 kltllwmby
rlliPiaskl. Tal. 31-oo-12.

MONTAltaiiiiJi. Kielce, 61-77-36
14725/g

ME.Ci'WićbE trllł)lnłll a-,-now.
wy!Uidlin., tapicefU oraz CJYI.l.ctllltl
10itłce,31-82-71
13060Jg

·-gnlla. K!Mce,31-49-97 15048/g

SPRZEOAMsldepik ~
~ Spmdam lllefon.Kielcl,61..07-27
1521tlg

a.u-

14621/g

WiJEOfllMOWANIE ,.Focus'. Kll+-

t

gilm. Nljnowaza

kłl~.
15119/g

bUZY wybOr NPle C«<Y
WlOrN:two. ~nv. chclo:tnlld. tG.~.
Zr~l,god.L9-11
14214/g

14569/g

ce,JI-12-20.

~óiAVRóLEf'A" (88), _mii'CIÓI$1.
30CKr 177) apnldłim lub zamienlf.
SQrtylko,lll.541-295.
201251111.

rzywny,

lłektrycZne..

KAMIEI'iAAŚTWO: komlrlld, t.lua·
n~.
MgfObkl
Kielca,

1~,

31-36-05(wllclorlfm}

.,NJTOSANA H-9-20" po rttmoncle
apnedam. l.lrban.kl Andrut Kraino
Parcell29
15179/g

u9in

NAPRAWA talewitorOw 61-36--25
14447/g
INSTALATORSTWO
Klełce.31-63-20

NAPRAWA !nlek lulorroatycznych.
14011/g

Klelce,68-1G-67

ln
Zbvt
nilogrlnlc.tony. Lubartów. lei. 26-72
klif 0-836.
15125/g

.Pólói\IEZA·

TRANSPAOT510f\ 1.Ston.RKhunld.
61-ł<l-96.. 560-70
14453/g

TRANSPORT ,'ICiksWłlganam• 1 L
14002/g

32-50-60.

Zf.SPólllll.lrfCUIY, WIMia. NIJnli·
l.lllceny klllce.32-34-21. 13799/g

31-13~-

lei

15061/g

tel.92

Redakcja nic odpowiada za t~ z.am•eszczonych ogłoszeń.

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

u ...

SLOWO

STRONA lO

LUDU

OGŁOSZENIA
SPRZEOAM

KUPNO
KUPIĘbukM.chody.

551-28

plrJ90Wit.Kielce,66-44-70

32-36-26
15013/g

m!~~2:.~·1 ~~a_c:tr"i\;~g~g
KUPIĘ

.Naza".

Waraza-,

46-19-85

941/1<

SKUPUJĘ

samochody powypad·
kowe, v.ycolana l eksploalacji: .polonez", .125p", .126p" Kielce,

61-73-52.

15223/g

TURYSTYKA
HISZPANIA- regularne przcjaz.
dy. Klelce,565-44

14912/g

zu~~ei~~J;zlorj~7'5:g
~

przejazdy

.toelczanln" - regularne
do Hlupanlł IOelce,

31-40-34

15003/g

DO
HISZPAN11
32-2ii-G7.

bet

wizy
1418Sig

EGEA (Wogry), obOl, 19- 30VII,
Achtopol

{Bułgaria)

preyczept

wczasy,

cam--

15401/g

śPRZEDAM pOl blibllake wraz z
pawllon&m handlowym. Oferty 1539
SPRZEDAM .lorda probe" t1990),
katalizator, klimat)'lOCja, ABS, ttKbo.
Tał.538-12.

15389/g

SPRZEDAM mieszkan'- os. Pod
Delnlą, 11 piętro, tełaton, 51 m.. Tel.
538-12.
15388/g

SPRZEOAM
31-71-79.

.nysę•

{1985 r.). Tel.
15381/Q

PROFESJONALNE

strzymm.
ps6W. Kielce, Pornorska 16, te1
457-95.
15376/g
SPRZEDAMdomtctz.lal~t620m

uzbfojona) w Kielcach. ul. Wtgoda.
Wollca, ul Szlwlna 3.
15380/Q

SPRZEDAM.Ilata 131S mlretlorl".
15375
Klek:e,31-04-88.
.POLONEZA CARO" {93 r.) sprzedam- zamienię na .126()•. Kielce,
27-762.
15371!/g

_ u~~!ołar:'!:ói~

3-18.V... .,Agra",446-49. 15322/g

32-34-45, grzecznoSCiowyi ~ 1~o

EKSPRESOWE

SPRZEDAM
.stara
3W200"
(1987r.). Cena przystępna. Oblę-gor
55 grn. StraWCZVIl
15379/g

SPRZEDAM dOm parterowy, murowany, działka 625 m kw Skartya.
ko, ul. Ole$nlcka 7
20828/sk
SPRZEDAM wypoutenhil sklepu
spotywczego Kielce, 502-18

15387/g

DO

WfDZIERZAWIENIA

l'landlowy

502-18

w

Kielcach

lokel
Kktlca,

15386/g

SPRZEDAMdomjednorodlmny z

dllalką

600 m kw plus garat. Cena
150.000.000 Ostrowiec, Opatows·
8567/o

ka 48,1el 65-18-32

• 126P• t8Ór.). Tet 31-34-78
15392/g

7

ZATRUDNIĘ emerytowaną
dawczynię

spl'l'e·
Tel.667-260. 15336/g

SZTUCER z lunetą, dubeltówka
.12" Merket Wlodzlmierz Kręcisz.
WzdOI k. Suchedniowa.
15343/g
Wł..AŚNOŚĆIO'NE pokój z kuch·
"'-ut. Zagórska 56136 sprzedam lub
wynajmę tw pierwszą sobolę po og·
łaszeniu}
15342/g

SPRZEDAM .ftata 132" (1981)
Wioski, "forda granadę" wersja USA,

DROBNE

OZ'I'Wle ton NI .sterze 66•, tanio.

Klełce,

314--323

15344/g

SPRZfDAM kontenef _peugeota
505".Kiełce,31-50-70.

15346/g

Co,

SPRZEDAM ,.eobaru legKy"
(1991)powypadku 10ełce,25-442
15351/g
SPRZEDAM.Iadę21Ó7" t1986r ),

.FSO ME. (1989)_ Daleszyce, tel.
270.

15350/g

SPRZfDAM .lon:la sierrv 1.8

.

.. ....... 1..... ,"1 .........
~

~

-.IW....W.SW... ....... ef"'t.ł.M.• ....... •

..,.

--

KIELCE

mm
rA.UTwowlrr.m Dł. s. .ti.IOt&nO •

...........

PA.'.ST1f'OWYTl.tniALIIIAITOIA..Il.'IIS·
... .,..,.,......

.SIERRE; 2.30" (1985)- betwypadkowy Sł)fzedam. Ostrowiec. tel
62- 86-96.
856S/o

CLX" (90 r.). Kielce, 615-68 9
1536419

SPRZEDAM wyciąg budOWlany w
dobrym stanie MZ-250 l &liniklem
do
remontu. Chmielnik., teł.
5-i-2 1-65.
348/b

drov.icielka przyjmuje zo schorze·
nłatnl:tarczyca, migrena, układ~ 
tania, ztamanla ko6cl, akrzy>Monle
krfQosłupa. ukled pokarmowy, bel.·
plodność,lnne. Kielce, 61-~tJ~ig

...._

DO WYNA:Ji;CIA pokOj + kuchnie.
Białogon, Pańaka 61
15361/g

"-""'Citd

SKRZVNKI owocowa,
rodzeNowe 61-71-61.

• . . . . , . . lflrł,t,., ..... ".,..__,_.,.,.

SPRZEDAMłubzamlenlę

bi

ne com-

{1989) stan dobry. Nowy
Korczyn, ul &opnlc:ka 1, lei. 'N91b
.nysę:"

MŁOCKARNIĘ l pra~

do llłomy.
Zbludowlce 128. tel Busko 20-16.

3<7/b

..FORlASIEmĘ 1,80"(90) •• łof·
da fiesto 1. 1" (90) rozbity, motocytde
.honda", .YB''"hat, .kawasekl".
Kktłce, 11-Q7-24, od 9 do 17

15371/g

SPAlEDAM ttw. .mercedesy

4100" (1992) . .2080" (1992),
"3080" (1992), .8 110" (1992) Powypedko-. Kielce, 31-28-18
15373/g

SPRZEOAM
.forda
aiłlf rę"
(1985 r) 1.8 od 1,5 roku w Poisce.
Cena 79 mln. Tel 31-11-41 wawn.
198,do 15
15374/g
SPAZEDAM dzlalkl budO'Mane
Cickoty41 (100modza~kt

7410

KOMPLET W)'I)OClynkOW)' stan
bardZo dobry. Kiełce, ""rtownie
.Paplrus".490-14
15367/g

reprezcnlacyjny.Kielce,66-24-42.

KUPIĘ M-2 hlpoteczrve. Oferty
15357 .Słowoludu"Kiełce

15324/g

15357/g

REKONSTRUKCJA, wyrOb mebli
stylowych.31-24-74
15341/g

SPRZEDAM .-udi BO" (1985)
Klek:e, 25-442.
15352/g

Zarząd

NUMER1769

MAGAZYN

SPRZEDAM .T26p" {1983r). Wotlca,ui.SzkoiM3.
15369/g

15391/g

• SL"Kktlce.

-

BIOENERGOTERAPEUI1<A -

Ul·

8/upłd

og·

15349/g
handłO

FIRMA posZUkiQe lOkatu

wego w centrum Kktlc. lei. 485-35,
11-16-86
15397/g

.dTROENAAX" (1991),
Tel.-439-02.

~-500"

poi 1,1
15404/g

Kielce, Panora·

15421/g

KAMERĘ
wideo .panasonic"
M8000
SVHSNHS.
Klełce,
61-70--98
15426/g

SILOS na cement kupi Sł)()lka LM
Kielce, ul Plotrkowska 29, lei. (041)
43-565. 44-G91
15401/g
~PEUGEOTA

205"

11991)
15411/g

31-G2-08

2519

KIJI1Ę prze<lpletę, 31-4~~
ZATRUDNIĘ

sohd"-'

pani~

do

prowac1Zenla domu dla 4 o&Ob Tal

31-32-10,po 19

15424/g

SPRZEDAM pustaCZArko kr0CZ41·

4 pustaki+ torma na 12 blocz..
kOW betonowych, Suche<lniOw, ul
Leśna 14,tel t04n 543-25~~ ~,~
cą-

1

Miasta Kielc

.TARP~-

informuje, it posiada do zagospodarowania lokal o paw. 171,39 m kw. w budynku
przy ul. Planty 7/9 w Kielcach.
Oferty na zagospodarowanie lokalu wraz z ce n ą za 1 m kw. powierzchni nalety
składać w Wydziale Spraw Lokalowych Urzęd u Miasta w Kielcach (pok. 138)
w terminie do 20 lipca 1993 r.
ttt7.,..11

diesla alo'ZyniOWegO,

blacharko do remontu 539-86. po
18.

15428/g

SPRiEDAM gospodarstwo rolne
2.5 he. ~ę Sktonl6w 36. tel.
630-41, 1 km od dworca PKPw ..lfd·
rzejOwle.
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Zarząd
ogłasza

W AGROCENTRUM
Ceny bez zmian
np. rożno ogrodowe
cena 219 tys. zł

Miasta Kielc

przeta rg nieograniczony na wynajem lokali handlowych:

1. ZagOrska 3 o pow. 80,80 m kw.
2. Buczka 3/5 o pow. 50,22 m kw. + 25,22 - piwnica
3. Hota 39 o pow. 66,12 m kw.
4. Hota 39 o pow. 117,76 m kw.·
5. Hota 39 o pow. 107,58 m kw.
6. Krakowska 17 o pow.113,41 m kw.+ 47,49-piwnica
7. Sienkiewicza 54 o pow. 111,00 m kw.
8. Wiśnłowa 3 o paw. 100,00 m kw.
9. Żeromskiego 51 o paw. 83,45 m kw.
10. Warszawska 9/11 o pow. 91,82 m kw.+ 48,0 - piwnica.

tdlil-"-41
IJ.DIO·T~I·kl1l·lll,~li..U.III·"'·•,.

-·ltomu*'Jtl•

IADIO-U.'U·Mt:lCtll[S·ItiSU·II ... ,.
POMOCDIIOCOłi'A·IoUI ....·"
rottJOłll

'''"

Kielce, ul. Wenzaw:.ke 34
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Jl·11-1.1,66-li·71.'*'J.Il,
CSI.U]P0Ql[80'11;10llftn50Wt:CAI.ODOIO'łll:..('IIAI(lt'l~ . . . ~

teJ. 439- 45

..........

fllledriOWy...ckąlooMS.W..,-TelM-41,
~ll.UI-llt

lollW·WYSUtY

(Dom Rz.emiosla)

Przetarg odbędzie się 20 lipca br. o godz. 1 O w sali konferencyjnej U rzęd u
Miasta.
Wadium w wysokości 50 mln zł na każdy lokal motna wpłacać w kasie Urzędu
Miasta po k. 2071ub na konto Bank Świętokrzys ki S.A. Nr 703998-30300-3210-5-01.
Stawka wywoławcza za 1 m kw. powierzchni lokalu wynosi 30 .000 zł.
Umowa najm u oraz zasady przetarg u udostęp n io n e są w Wydziale Spraw Lokalowych.
Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
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Kielce, ul. Buczka 38
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MEDISTAR S.A.
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Leczenie
stomatologiczne
przez całą dobę
również w dni
świąteczne
UWAGA! W lipcu taniej
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FIRMA HANDLOWA XL TO

SKLEP DLA SKLEPóW
KIELCE, UL. ROLNA 2 ,
tel./fax 546-96,
9 - 17,sob . 9-1 4

OGUMIENIE

POLECAMY
• MEBLE W SYSTEMIE
KULOWO- RUROWYM
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Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszc7.onych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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• MEBLE SZKLANE
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~lepszenałwieciewtymsewnie

Sporo emOCJi dostarayl bieg na
100m m~tczyU\, w którym Carl
lA1rls - 10,07 przqral minimalnie
ze swym rodakir.m Andu Casonrm
-10,04
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Pozazdrościć fonny

sprzed Un~u Gmmy w Bodzentyme n1Jlepsi polscy kolan.e weterani
wystlrtUJ4 do VI Wrłdp Sllalwai
Walkil Mt:cUibłwa Wa;l Polsklt.J.
W tym roku Siarterem zawodów
~dzie prezes Polskieco Stronnictwa Ludoweao, W•łdellllr Ptwld,
a kolan.e pojad4 tr1J4: Boduntyn Swl~:ta Kalarzyna - G6mo- RAdlinLuzcuny ~ M4chodce- KloabbBn:ainkl- C.lrkoty- Swlt:ta KatAnJa- Boclzcnlyn z lym, te uczestnicy
kilkakrolnie ~d4 pokonywać pę:ll~
wokół Klonówki .
B1uro z.awodów m1~cić si~
bę'dz1ew łledzrb•e Urz~du Ommyw
Bodzentynie, a z.apisy kolarzy w
sodz. l- 9.30. Stan pierwszej arupy
Uwodników fWtV!I O lodz. JO.

Dwudniowe
emocje kolarskie
Natomiast dlteń wa.dn•eJ, w sona lt'IISte H11ta N•n - Bart.-.
nowiny - Lq6w - Ledt6w - Barte-bol~.
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tokrzyski·, a biuro zawodów pn.ri·
muJezaloszenJaw&od%.8.30-10 na
skrzytowan1u dr61 Bielmy -Św1~ty
Krzyt.
Pozałończeniu rajduuczestnicy
rywalizować b~dą w jctdzie indywi·
dualnej na cus pod gór~ na trasie
Huta Non-Jocllowy Ow6rdlug<Mci
4,Skm.
Orp.n1Z1toram• obu 1mpru 54
dz1alacz.e Kltłec:klrco ToWII'Q'Siłl'l
Cykli5(6wwspólnie z Połsklm Stron·
nlctwe.mLudow)'lll.
Wszysileich moi<Mntków kolaeslwa w w0jew6dltwte luelec.kim
serdeczniezapraszamy na malowmcutrasy.
(Jak)
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Mą.!łt'Y Si~ odb)i w N,~bht\lll sobot~ polkarskt pojedynek o Puchar

Polskt pom1~dl.y Radomlakiem
1C6mikitm Ltanaznów me. dOJ4t•e
do skutku. R;;~domtanle~ l)'m CZ.Ule
miJą zaplanow:~ny obóz w Zakopanem, a warto u.macz)"!, te 4 lipca
(mcdvela), kredy to przez PZI'N został wylilatlony termm spoikama
w Radomiu, aoje~e nie Prt.YJ«hali,
tłunlacząc

sr~

niemotltwołdiJ

skompletowania składu
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Jut 25 lipca z.alnaupndiJ ro:r.pywld plłkuu dflłP(j lici. P• kilkuletniej
,rurwie • lej klasie roqrywdt: :awlw ubaaymy rulbolist6w R.atło!Riab.
O łl.CUt6ładt prl)lOłOwań do n••~• 1a0n11 m6-.l ptinl4cy obclwl~i •,-rekte~ klubA, Ah'DRl.EJ MĘORZYCKI.
- Wszystkom manc~ nasze finanrrud(IO:ki. Na ~cie dzo~ko
WSI)Uciu sponsorów wc:hodZ4CJth w
skład zarządu klubu znalazły si~ p1e·

iOWe

n~ic:yt.lpn.ypo\lt'&ńdosczonu
motebyć realizowany. JutJulro piiUrzc~na 10-dnlowezaru-

powanie do Zlkopaneao. Wczorll,i
pn.cpmwldulne zostały Wll~pne roz·
mowy l. uwodnihmi co do
w:zeg616w Ich kontnktów l. klubem.
'L'r Ckyzanoslłlt: n•J•kld:r.mlaay
kadrowe. w uspole1
- Nie ukrywam, te chcemy ";:
wzmocnić. Klłku anczy trener Józ.cr
Ar11onW orazjeso asystcf'lt Wlodzi·
micn.Andrzcjcwski ubi-:~4 na obóz
w Tatry, by tam ocenić ich przydatnoić dodrutyny. Dopierowtedy podj~lc z.os1an4 roimOWY w sprawie
ewentualnych transferów
'I)KiedyrwloiM()'Idbkc.•bc-Jn:~~
wlkql.Jedcautkę"

RM..t.U1

-Mot.esiętat.zdan)'Ć,tcdopiero

winau&Urac)'jnym wyst~p1e wdrusicj

Nominacje

na sędziów m ligi
Wzorem sędziów suubla ce.nłJ'IJnelo I l II lici, rhnld :l..arz:lld OKS
w Lublinie, jako cospo1J.n makrore&ionu, prz.t pfllqdzJJ ep.amln teore~
tyano-sprawnoklowy dlaarbltnSw,którzywsezonierozt:rywkowym93/94
ublesall slęonom lnaqe lll-l isowców.

Testy pozytywnie zaliczyli i zobaczymy ich na boiskach klasy
makroregionalneJ:
• St:lnblaw ADAMSKI. Bogdan
BONIO, Złllgni ew LIS, Andrzej
MALARCZYK l Sławomir NoWAK - OKS Kielce.
• JanuszOPARCIK,Mit.tt)'daw
ROGALA, Jacek Sl.PAKOWSKI
ITomaSI. WRÓBEL- OlS Radom.
Nalety dodać, it nowicjuszami
w tym gron ~e ą Stanisław Adam·
ski i AndrzeJ MaJarczyk om Janusz Oparcik. Tomasz Wróbel

Nie będzie meczu

Radomiak ~

IIJplstartdowyści&UPn."RajdŚwi~·

CL\"TWAIIZI1IrPOI..Sl.J.t-,..,. . ..",.
ot-ni;OJ 1

'fOUtl'Sli[GOL'UII[aYSI.J.WA IAOW4o~ł(N.

Oto inne, lepsze re~utuuy uzyskinepociczas mityngu w Lozannie:
KOBIETY 200 m Prlwalowa
- 22,17, 800m Curhll (obie Rosja)
-I.S7.S6,100mppi.Aiiusb(Kuba)
- 12,85, trójskok Krawl~ (Ukraina)
- 14,61, skok wzwyt KostadlnoYt'l
(Bułgaria) - 2.01, skok w dal
Dredlsler (Niemcy)- 7.08.
MĘżCZY:l.NJ 400 m Grinclley
(Wielka Brytania) - 44,SJ, skok
wdał Poweii(USA)- 8..51, oszczep
ielemy (Czechy) - 88,36, kuill
Guentbotr (Szw..;caria) -21,71.
W sobot~ cuki.Ją nu kolejne,
wielkie elllOCje, tym razem w Osio.

Szcze&ólnie dobrą formą .blysreprezentanci USA Gail ln-

n~l(

Carl Lewls nie mial sobie równych
na 100m- 19,99,JohllftJ'CrllyZwyci~yl w b1e1u na800 m- 1.44,27,
z.aś Kerin Ylunc na 400 m ppł.
-47,37. Ponadto Kenijczyk lsmul
Kirul pru.biecl 5000 m w cz.asie
ll.06.71. Wnystkie te rezultaty ą

ROWht)'• łlu taNono&odz.IOnas

ORONSKO

SOCHFJ>~1ÓW

ll.>;().Jo,.,.-~

-
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ld.l'-1141

SĘDlJSZÓW
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,,...... .. _....,..fląlJiłl.dll'llifliłeatQ'
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WlELKA

Zcodnle l to:tkhtu.lan~l dllłe emocji dostarml rozoetm~r w irodt: płl.·
nJ• wleczort m wLozannie lekkoalletyany mltync Grand Pń•IAAF 1 ucW.·
Iem ..-ielu łwbtowycb pW.d ,.kt6lowtj sponu", \\-pnwdzle 1ym ruem nie
lOSłaJ ,obity bden rtkonl, jednak al. S-krotnie uzpklwano n~ lepsze lecoroczne l'fl:llilaty na bitde.

W~U,~bh~medzi.el~.lllipca
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Sport

Lekkoatletyczna
gala w Lozannie
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STRONAJl

SŁOWOLUDU-MAGAZYN

z R.adomia powrócił do tej klasy
po dwuletniej przerwie, a wacś·
niej jut przez 4 Jata był ~dzią
III ligi.
Rada

S~ziów

maktore&ionu
it z ogólnej liczby
któprowadzenia zawodów oraz e&nminów teoretyczno-sprawnoś
ciowych, przekazani zostan11 ponownie do dyspozycji OKS.
A wi~c zapowiada s;~ mezwykle
postanowiła,

JOarbitrówllł lisi -sześciu,
rzy tU )'Skają najnitsze noty z

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

hdze.Mtrnowcz.dnicjszychz.apowicdZJ poru.druai noc dojdziedoskurku

zaplanOWllnyn•so-bołęmcczoPuch:l.r

Polski z. Górntkiem Łłcz.na. Oołciom
me odpo-.uulal ren 1crmm, w.ęc
PZPN zm1enił &O na 181ipca, a przecictwtymczasiezcspólprzeb)'WiiĆ-~·

dziew Z..top•ncm._W~ałiśmy wi.~
pismo do futboloweJ eenll'llll. B9<Jztomy &tliĆ nalomiasl w czasie obol.u
lparrinsi z l.c&rll i GKS Katowice.
'.'rTrwakonkunnadyrl'ktoBRido-mlaU.Kledypozrarn.y noweco sternika
klub111
- Wprnwdzie mamy kilka q/oszl'ń,

alczdccydowaliimystęprzcdlut)trch

rcrmmdo)Oiopca.Powódjcstlylkojodcn.SzuklmymenaaerazprawdziwcJO Zdlfl.cnia, lakiCIO, klóry mócłby
pokicrowłiĆ klubem, jał.o samodzielnąjed~osiq I')SpOda~"Cą. N1ejes11_o
udamc latwe, aJe wiefl\\ te lNIJdz.le
sr~ od!XN'iedni
bndydal, klól'}'
przedsłaWI re•IJ14 wi.lX SINkiury
i pn.yszlej dzWalnako Radomtab.
DARIUSZ WIKW
zac•~ta

rywalizacja tald.c wśród
w Cle mi•.
Podobnie jak sę:dziowie, testowi teoretycznemu poddani zostal1
obserwatorzy. Jlrawo e!Z3-mmowania sędziów liiligi otrzymali·
• Bocuslaw HILGERT, Tadeusz
HYC, Jerzy KUCHCIŃSK I , Florł:ron PLEBANEK. Jeny SOLNICA
zOKSKielce .
• Jan BOREK, Steran LĘKA WSKI, Rynard RUSlECIU oraz (po
dodatkowych egzammach -jako
te z powodu wyjazdu nie byli
obecni w Lublinie) \\-1:rodyslaw 81NIASZEWSKII Sldan MAREK z
OKSRadom.
Nowa twarz wśród egZa.minatorów to Stefan ŁękawUi. Osobne
aratulac_JC naletąsię: Bogusławowi
Hilcertowi. Został on prymusem
wśród wszystkich ldaJt~Cych ,.profesorów", Test napisał"* pi4tk~.
~panów

(u)
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Szepty na obwlsb

Głowa wkonspirze
KRZYSZTOP ZMUDlJN
ma/4 kandydaci na parlamentarzystów, wymien,. S/9 wszystkie - ł4CZflle z c::l)'StŃ
cl4 moraln4 1zamlłow•nfem do patriotyzmu - • konsekwentnie pomija jedno. Stan zdrowia. Jest lo szez9{161ny nadmiar polllycznega taktu, który mote prowadz~ do kolejne/ senacko-sejmowe}
katastrofy. Je&/1 bowiem SeJm 1Senat zdomlnu}41udzle chorzy (nie piszę, .te z n 6 w zdomlnu/4 bo jest to chybi oczywiste}, za rok. za dwa
$ród ktyterlów, jakle spełniał

W

będziemy mleł kolejną przerwaną ltadfmclł.

Pojawili s/f jednak prekursorzy nowej, zdrowotneJ $włedOmO!d.
Mierz4 s»y na zsmiBry. dokonu}4 ~wwtakłw)och, dają prryfda!l

Innym. Bohater •fery karabinowe/, dyrektor Szwondet; zechciał wystattowat do Senatu. Nie bytoby w tym nic fllłt:/zw)lc:U}nerJO, bo senatorem watto b)'ł ze wzglfddw prestJtowych l prakt)cznych, co zrozu...
miałocałe stado k~ny, badyllłny, W)'fW6tcdw muszt.an1y. szelek i mączldrybnef, gdyby t»~~ dyrfłlctornle UDie1niiBW8gOparlamentam6'{10wybotuodatanuzdrowłł. Ofót wybralonSenatzewzplęduna

serce. Stwferdzlł, tefllł Sejm sen:e ma u Mabe (czJowfek po uwale),
ale na Senat- wumtaz. Nletóbstwolbłogostan,}aJdoplnle publlc:z:na
umała za wyró.tnlkl sefiBCide{IO tywota. wydały słr panu dyrB#clorowl
warunkami wtalcłwym/ dospfdzenla całeJowocneJ kadencji. lnleą to
.tadne dyreldorslde faM berle. Je4JI we.tmlemy pod uwaot zpony, ułamania netwOwe tudzJe.t ob)'C:lł.lowe posłów, gdy z•uwa.tvmr• .te
Slabostld fe &łu.tą za .ter r61nym ~ łobuzom. zrozumiemy
sluszno61! Intencji d)'rektonl ~,..

Do choroby 88łCłł prryzn.t s/f motna l/ud to zrozumie. Co Innego
płowa. z płową }Gst całkiem InaczeJ. Dawno minęły czasy, kiedy warl8t

ud'IOdzJł za nawiedzonego Duchem $włętym. Teraz warla t jest watfa·
tem lju:t.

1.yjemywcznachptO$liiCJdch, ldedybleneslf wszyska wprost. bez
koniecznego d)lstansu. Metatory w .tyciu nie obowf4zuic, za to chamstwa Jest nadto. Jestem pewien, te .tlłden ldlr*. imbecyl, debl/, kretyn
nie zda sJę na sąd pt"O$tiiCkJef10 ełeldcntu l atan $woJe/ gł6włd pozostawi wtajemnicy. A wszy:stkJemu winne łlawne zbiorowe uprzedz.enła,
c:iąflłeposzuktwanle tyd()w, masondw1Michnik6w. T• nasza ogromna
narodowa podejrzlłwolt.l tetaZ &pójrzmy, co z tegO wynika. Będziemy
m1et parlament pełen ujawnionych dobrowolnie zawałowców, gndiJ-.
ków, astmatyków, nerlcowc6w, nowoi'WOtOM::dw l wątrobiany, fllłwet
po częki zlustrowan)Ch łgentów bezple#d, M beZ jednego Włlńólra.
l to dopiero napr~wdf Je:rt niezdrowe.

ccnci, handloy,ey, eksporterzy, im-

Wolne iarty

ponerzy

amy wreszcie w Polsce
niemal idealny ustrój poUtyczno-ekonomiczny! Jqo
genialnalć zasadlasi~oa tym. te nie
mamy tadneao ustroju! Panuje powszechna wolnalć, maczy nikt nad
niczym i nikim nie pamuel Jest to JWJ·

M

ranljalldu.,porqdkuispokojuspołea

przyporni~

rrustrat6w,

którzystoMnaszczycieKasprowqoz
nartami przypiętymi do gicz.ałćw
pierwszy ru w tyciu- i mUSZ4 7j&chaćt!Wieciejattowygląda?Zamyta
si~oczy, recytuje:.Ręta, oop., m6za
oaścianie" i-sru!Na krechę! Albosi~

uda prz.c:t}t,albDnie! Ruletka po pol·
stul A minister rmansów przekłada
kult~ z lufy do lufy~. t przysliWia t~

neao~- Do niedawna miełiłmy system

spłu~dostroni!SU:oda,U:nieswo-

paclamentarny. C6t on nam elawam
Kłótnie w Sejmie i demonsll'ICje
przed Sejmem. Obecnłe Sejm rozwitzano i IJf05Zł- jab cisza po burzy!!

jej .• Z dnia na dzicó -inne przepisy!
Sicdz4chłopati w tym ministerstwlei
tombmujt: jat. tu W)t tlientów z

IWO-.

-jutl0,5proc.Atkn,iówqmniejrozwini~ych- Oproc. l!! Nr,;tansze promy
tosmiane-wSomaliil... Ludzie!Sprowld7.1jcie stalki tosmk:me wyłpnie z
kriJów niedorozwiniętych!!! Czysty

cle typakiem - ~ dm w smtttł
wyborcze., bysut na czele narodu!

Proponuję. tcby FSM przerzuciłuię Dl produkcje mai olitrafowych

zyst.l

sputników! W tońcu cali Europa u
nas b9drie mo&ta tupit u.jtanicj!...
Amerybflce pot~ sobie nosi w
wyłciJUktopictWSZJdoBielsb.!Połs·

ste" jut nikomu u!erE! Uwa:Wn, 1e
&dyby julro fl.1d podał się do dymisjiniktbynłc:r.auwatył. Wkol\cuU'Itima
poYJtniejsze problemy i rząd do ich
t'OZWI~anikomuruejcstpo

trzebny •.
rządu ..

Cllyba,tedo~ia
d~i pbi·

Podanie si~ do

netu premier Suchockiej IDOlloby
doprowadzE do stworunil ustroju
absolulnie idcalne&o, w którym m.ił
R4łbY wreszcie podlial na ,.my"
i ,.oni", ponieważ nie byłoby przeciwto tomu demonstrował . R~
nieadministracji

państwowęj

staloby

~wreszcie ukoronowaniem ustroju
sprawiedl..iwości społecmq. Symbo-

lem OftiO mumfu sprawiedliwalei
absołutnejbyłbypolic)ant.którywra

m.cb

samoobsługi

sam by SI~

pałq

Kupujcie
statki kosmirme!!!
LESZEK KUMAŃSKI

rumom

przed

wprowadu:ruern

VAT wtu~ w towar, a potem wajchawlewo-i zmiana o 180 stopnim

Wił~- na rybt.i., woj~
P1ost.onk~ - napzybki-i~ew
Polscewreszcie!~spothjl

W JOI]:IOd.ar«JuttenspotóJ Oltu-

P'rosą-przytładpierwslyzbrzesu:

pobił". Tak wi~ postulu.ił: wybory
odwolłt , rqd pocu:zuć psam~ pJUY·

~liśmy! Nikt ruc nte wie. chaos kom-

pletny, wszyscy~ poeubili,c• produ-

Kosodrzewiny, mchy i porosty
spolcctne- ud.IJ' limby, cyprysy i
sltZeliste świerki! Powój pnie li~
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lat,j.Uwpowicdzeniuos. ... ttórecze.
piło się ohftu i krzyczy: płyniemy!._
lnieiOjestpof.ne,proszęPillstwa,U:
~i bankrut chce budować dobrobyt
państwa_

Grmne i pesymistyc:me

U w te szranki! Do wyborów parl.tmcntarnych!!! W zdrowyeb J)W·
twach takie nic nie odwatyłoby się na
at taą betczelnotć ze stBCbu, U: zo..
staloby jut na starcie tniuczonc

pruz mass media i wł1Sn4 partię połi1~! Niłt by ich nawet niedopuicił
do prmlsionb włłdzy. l co dopiero
na salony! Zostaliby spuszcuni tu·
cbennymj schodami dla shd:by!
Ale-jatpi!ałem niedawno-pociemny s~: jut nicdtuaol Jakid
dwieście,ltZ)'Sta Jat- i będzie normalnie!...
Szanowni Czytelnicy!
Zanim doczekamy si~ normalnoł
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si~ b)t
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ka!;ie
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i senatorów do pudła- i po kolanach!
W ~u zapanowtła nuda społeczna!
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Smiecb pnecb.odti c:r.asem w
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zgrani, miemoly i beztalencia bez

piUWldzieiL Uwqa, importerzy!
Stawka celna na kosmiczny pekaes 15 proc. Alejdli importujecie slltet
kosmiczny z krajów rozwijąj~h się.
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A Startysko mote produk:OW!t laserowe.błasznitowy" ... To jest hlcior!
No, lepszym hicioremjestJui tylt.o

mtejscu. Felieton dzisiejszy JCSt
moim potegnaloym relietonem. Zre-

kandydowan~ do ScjmuL Niektóre
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nazwiska, które

powinny trafił do muzeum osobliwości. a nie na !Hty wyborcze. Jut samo pokazanie się w icb towarzystwie
jest nic-polityczne, a co dopiero
ubiepnie się o polityczny mandat.
U niet.l6rycbjcdyncco parlamentar·
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