
ŚVVIĄTECZNE CZVTANIE: 

JAKIM PRAWEM?! - pytaiq .alonkowie 
Komitetu Obrony Powiatu Chmielnickiego 

- sir. 4 

CZAR PAR -- państwo Rucbieiewscy 
% Kielc coraz bliiei "mercedesa" 

- sir. 5 

Do wygrania nagrody za kilkadziesiąt mln. zł! 
KIELCE-RADOM 

Czwartek - Poniedziałek, 
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BYŁEM \Al LEGII 
CUDZOZIEMSKIEJ -Naszym Czytelnikom i ich Rodzinom 

"Legionisto jesteś ochotnikiem, służysz Francji z honorem i wiernoś
cią" Do dziś jeszcze nosi bardzo krótkie włosy. Na pierwszy rzut oka -
przeciętnv człowiek. Jedynie chód i zdecydowane Rlchy każą się do
myślać wojskowej przeszłości. 

składamy życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz nadziei na lepsze czasy. 

Zatem TRADYCYJNYM ZWYCZAJEM 
TRĄĆMY SIĘ JAJEM. 

. Zaczęło się to wszystko w la
tach chłopięcych. W Polsce na 
kasetach wideo rekordy powo
dzenia bił wtedy "Rambo". 
W szkole średniej uprawianie 
&portów obronnych dało przed
smak wielkiej przygody. Po jej 
ukończeniu trzeba było się zdecy
dować - albo studia, albo praca 
w oczekiwaniu na służbę wojsko
wą Militańa jednak korciły. Z dru
giej strony służba w polskim woj
sku, nawet gdyby poszedł na 
ochotnika do formacji specjal-

nych, nie bardzo go satysfakcjo
nowała. Ostatecznym argumen
tem dla 18-letniego Janusza D. 
z Radomia było obejrzenie 
"Psów wojny". Wyszkolenie, 
uzbrojenie, twardzi faceci - to 
jest to. I najprostsze skojarzenie 
- LEGIA CUDZOZIEMSKA! 

W tym czasie obowiązywały 
jeszcze wizy do Francji. Uzyska
nie wizy nie nastręczało więk
szych problemów, gdyż bliska 
rodzina mieszkała w Paryżu. 
Paszport, wiza, trochę dolarów 
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RADIO TAXI 
Tel. 222-22 lub 555-55 
• Nie pąbieramy opłat 
zadoj~ , 

• Wykonujemy zakupy 
-na telefon 

• Odprowadzamy sa
mochQdy 

• Dowozimy dzieci do 
szkoły 

322-g 

r 

6611-11' 

Zrzeszenie Transportu 
Prywatnego 

RADIO TAXI, 
tel. 444-44, 611-999 

• bezpłatny dojazd do 
klienta w ciągu 5 minut 

• zakupy z dostawą do 
domu 

• przewóz dzieci pod 
w kazany adres 

l~ 2191-g 

w kieszeni i zanim się czlowiek 
obejrzał - już był w Paryżu . 
DOKOŃCZENIE NA STR. 3 

TO KRZEPI! 
REDAKCJA 

Przy naszych facetach możemy próbować kawioru 

Kaśka wnosi do srebrnego "forda sierry" brezentowy worek, w którym ma ciuchy, 
kosmetyki i parę kaset "Depeche Mode". Pojedzie na Wielkanoc do domu, do rodziców. 
Ale "ford" nie zajedzie przed ganek. Kaśka wysiądzie wcześniej i na piechotę przejdzie 
przez wieś, kłaniając się sąsiadom. Ludzie ze wsi jeszcze nie powinni wiedzieć, że ma 
kogoś w Radomiu. Nie byle kogo - 45-1etnlego pana, właściciela niewielkiej, ale do
chodowej firmy, i niestety, męża innej pani, ojca dwojga kilkunastoletnich dzieci. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Informujemy Szanownych Klientów, że uległ zmianie numer telefonu i adres 

Zakładu Termoizolacyjnych Małeńołów BudOWlanych "STYRBET". 

Polecamy: płyty styropianowe 
we wszystkich rodzajach i grubościach. 

ZAPRASZAMY: do nowej siedziby w Sukowie k. Kielc, tel. 61-30-47. 
Na nasze wyroby posiadamy atesty jakościowe. 

CENY BEZKONKURENCYJNE 2196-g 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wolałaby spędzić święta 
z nim, ale rozumie, że on musi 
być z rodziną Ona ze "święco
nym" pójdzie w nowej bluzce 
od niego i w nowym komplecie 
dżinsowym - także od niego
prezent na święta, żeby pa
miętała, że ją kocha i myśli. 

2O-Ietnia Kasia, jest o tym 
przekonana - że kocha i że 
się ożeni. 

Ich romans zaczął się w je
go sklepie na zapleczu , gdy 
poszła się przębrać po pracy 
i zastała tam szefa. Przyjęła 
propozycję wypicia kieliszka 
koniaku. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

http://sbc.wbp.kielce.pl



IMIENINY OBCHQDZĄ: 
8.IV. - CEZARYNA, DIONIZY 
9.1V. - MAJA, DYM ITR 
10.IV. - 'MICHAŁ, MAŁGORZATA 
11 .IV. - FILIP, 'LEON 
12.IV. - JULIUSZ, DAMIAN 

KIELCE 
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 32-45-40, 

czynne w godz. 7.36-16.00 
TEATRY 

im. S. ŻEROMSKIEGO - nieczyn
ny 

PTliA " KUBUŚ " - nieczynny. 
KINA 

ROMANTICA - 8.IV. - "Beetho
\len" - USA, bo., g. 13.30, 15.30; 
"Wind" - USA, I. 15, g. 11 .00, 19.45; 
"Ze śmiercią jej dO twarzy" - USA, I. 
15, g. 17.45; 9. IV. - "Beethoven" - g. 
9.00,13.45, 15.45; "Białe małżeństwo" 
- pol. , 1.18, g.11.00, 17.45, 19.45;10 
i 12.IV. - "Beethoven" - g. 13.30, 
15.45; " Białe małżeństwo" - g. 17.45, 
19.45; 11.IV. - nieczynne 

MOSKWA - 8:IV. - "Kevin sam 
w Nowym Jorku" - USA, I. 12, g. 
13.15; ,,Pozytywka" - USA, I. 15, g. 
15.30, 19.30; "Edward scyzoryk'l -
USA, I. 12, g. 11 .15, 17.45; 9.IV. -
"Kevin sam w Nowym Jorku" - g. 
9.00, 13.15,17.30; "Edward scyzoryk" 
- g. 11.15, 15.30, 19.30; 1D-12.IV.
nieczynne 

ECHO - 8.IV. - "Czarna lista Hol
lywood" - USA, I. 15, g. 15.00; "Obse
sja namiętności " - USA, I. 15, g. 
17.00, 19.00; 9-12. IV. - nieczynne 

GALERIA BWA "PIWNICE" - Wys
tawa prac uczniów Państwowych Szkół 
Plastycznych w Kielcach "Dyplom 
'93". Galeria czynna w 9.11-17, nie
dziele 11-15, poniedziałki - nieczynna 

MUZEA: IN dn. 10-12.1V_ 
wszystkie nieczynne_ 

MUZEUM NARODOWE - pałac 
biskupi, pl. Zamkowy 1 - wnętrza za
bytkowe XVII i XVIII w., galeria malar
stwa polskiego, sank1uarium marszał
ka Piłsudskiego, broń wschodnia i eu
ropejska ze zbiorów własnych . Oprócz 
poniedziałków i wtorków czynne co
dziennie w godz. 9-16. 

ODDZIAŁ- plac Partyzantów 3/5-
wystawa stała - "Przyroda Kielec
czyzny"; wystawy czasowe - "Samu
rajowie", "Współczesna sztuka ludowa 
Kielecczyzny", "Pradzieje regionu 
świętokrzyskiego - epoka żelaza", 
"Szata roślinna Gór Świętokr~skich 
w fotografii E. Massalskiego i R. Ko
bendzy". Czynne we wtorki, czwartki, 
piątki, soboty i niedziele w g. 9-16, 
w poniedziałki i środy - nieczynne 

ODDZIAŁ- MUZEUM LAT SZKOL
NYCH S. ŻEROMSKIEGO, ul. Jana 
Pawła" - czynne - w środy 12-18; 
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
wg. 9-15 
ODDZIAŁ - MUZEUM HENRY

KA SIENKIEWICZA w OBLĘGOR'
KU - czynne w środy, czwartki, piąt
ki, soboty i niedziele w g. 10-16, 
w poniedziałki i wtorki - nieczynne 

ZABAWKARSTWA w Kielcach -
Wystawa: "Transport i komunikacja 
w zabawkach", "Lalka, jej dom i gos
podarstwo", .Ekspozycja modelarskl1" 

MUZEUM WSI KIELECKIEJ -
DWOREK LASZCZYKÓW, ul. Jana 
Pawła 116 - Wystawa .Wieś kielec
ka i miasteczka w starej fotografii'. 
Czynne: poniedziałl5i - piątki w g. 
10-14.30 

OSTRE DYŻURY: 
8.1V. - Oddz. Wewn., Chirurg. -

Szp. Woj. - Czamów, ul. Grunwaldz
ka; 9.1V. - Oddz. Wewn., Chirurg.
Szp. Czerwona Góra; 10.lV. - Oddz. 
W_n. - Szp. MSW, ul. Ogrodowa, 
Oddz. Chirurg. - Szp. Woj. - Czar
nów, ul. Grunwaldzka; 11.1V. - Oddz. 
Wewn., Chirurg. - Szp. Czerwona 
Góra; 12.1V. - Oddz. Wewn., Chi
rurg. - Szp. Woj. - . Czamów, ul. 
C3runwaldzka 

APTEKI- stały dyżur dzienny, noc
ny i świąteczny pełni w dniach 8-
11.IV. apteka prywatna ul. Romualda 
3, apteka .Cefarmu", ul. Sienkiewicza 
28; 12.IV. - apteka ul. Manifestu lip
cowego 75 oraz apteka przy ul. Buczka. 
NAGŁA POMOC LEKARSKA 

DLA DZIECI "WITAMED", ul. Ta
trzańska 91 - czynna w godz. 
16.00-21.30, soboty, ' niedziele 
i święta w godz. 10.00-21.30, także 
wizyty domowe pediatrów, tel. 31-
80-68. (27-9). 

NARKOOENT - PRYWATNY 
GABINET LEKARSKO-STOMATO
LOGICZNY - przyjmują: lek. stom. 
W. Kwiecińska, lek. stom. spec. chi
rurgii stomatologicznej W. Radom
ski, lek. nasesl. T. Mosiołek - możli
wość zastosowania narkozy. Kielce, 

ul. M. Konopnickiej 5, tel. 31-{)1-
60,61-62-63. (861-9) 

TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe 
- 999, Pogotowie Policyjne - 997, 
Straż Pożarna - 998, Pomoc Drogo
wa - 981, Pogotowie Energetyczne 
Kielce - Miasto - 991 , Pogotowie 
Gazowe - 31-20-20 i 992, Pogoto
wie wod.-kan, co., elektryczne, 
RPGM czynne w godz. 15.00-23.00 
w dni powszednie; w dni wolne od pra
cy w godz. 7.00-23.00, tel. 31 - 16-47 
i 43Q-94. 

TELEFON ZAUFANIA dla młodzieży 
- czynny w każdy czwartek w godz. 
18.0Q-20.00 - tel. 456-70. 

TELEFON ZAUFANIA AIDS - tel. 
463-56, czynny tylko w poniedziałki 
wg. 17- 19. 

TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi 
z problemem alkoholowym) - od po
niedziałku do piątku , w godz. 18.00-
20JjO, tel. 573-46. ' 

POSTOJE TAKSÓWEK: OSOBOWE: 
- pl. Dworcowy tel. 534-34, ul. Pieko
szowska, tel. 515-11 , ul. ToporowsKie
go 31-1)9-67, ul. Jesionowa 31-79-
19; BAGAŻOWE - ul. Armii Czerwonej 
tel. 31-1)9-19. 

RADOM 
Biuro Ogłoszeń , tel. 235-19, czynne 

w g09z. 9.00-17.00. 
KINA 

BAŁTYK - 8-10.lV. - "Muchą 11 "
USA, I. 15, g. 15.30; "Kochanek" - fr., 
I. 18, g. 17.30, 19.30; 11-12.IV. - nie
czynne 

HEL - 8-9.1V. - Filmy z B. lindą ' 
.la bij mnie glino"; 9.1V. - "Smaczne
go telewizorku" - pol., bo. , g. 13.00; 
"Kontrakt rysownika"- ang., I. 18, g. 
19.00; 10.lV, - "Smacznego telewi
zorku"- g. 13.45, 15.10; ,,zabij mnie 
glino" - pol. , I. 18, g. 17.30; 11.1V.
nieczynne; 12.1V. - "Smacznego te
lewizorku" - g. 13.00, 15.00; "In Fla
granti" - pol., I. 18, g. 17.00 

APTEKI: stały dyżur nocny pełnią: 
ul. Czarnoleska i Malczewskiego. 

TELEFONY: Pogotowie Ratunko
we- 999, Straż Pożama- 998, Po
gotowie Policyjne - 997, Komenda 
Policji - 29-191, Pogotowie kan.-
400-65, gazowe - 992, cieplne -
993, energetyczne - 991 . 

BUSKO ZDRÓJ. 
KINO 

ZDRÓJ - 8-10.lV. - "Tragarz pu
chu" - pol., I. 15, g. 16.00,18.30; 11-
12.IV. - nieczynne 

J~DRZEJÓW 
KINO 

DOM KULTURY - 8-9 i 12.IV. -
"Universal Soldier" - USA, I. 15, g. 
17.00; ,,wielka wsypa" - pol., I. 15, g. 
19.00; 11.1V. - nieczynne 

KAZIMIERZA WIELKA 
KINO 

UCIECHA - 9-12.1V. - "Goodbaye 
Rockefeller" - pol., I. 12, g. 16.00, 
18.00 

OSTROWIEC 
KINO 

PRZODOWNIK - 8-11.IV. - "Kos
mita z przedmieścia" - USA, I. 12, g. 
17.00 

APTEKA DYŻURUJĄCA: ul. Polna 
84 

S~DZISZÓW 
KINO 

BALLADA - 9 i 12.IV. - .Fatalne 
zauroczenie" - USA, I. 18, g. 18.00, 
SKARŻVSKO-KAMIENNA 
APTEKA - ul. Limanowskiego 

.sTARACHOWICE 
APTEKA DYŻURUJĄCA: ul. Staszica 

64-79. 
SUCHEDNIÓW 

KINO 
Ku1NICA- 9-11.1V. - .Za wcześ

nie umierać" - USA, I. 15, g. 16.QO, 
18.00 

WlOSZCZOWA 
KINO 

DOM KULTURY - 9.1V. - "Sułtani 
westernu" - USA, I. 15, g. 18.30; lO, 
12.IV. - "Sułtani westernu" - g. 17.30 

UWAGA! Za ewentualne zmiany 
wrepertuarze kin, redakcja nie odpo
wiada. 

Dorota MoleRda 
i Bożena Achler 
serdecznie zapraszają 

do nowo otwartego Sa
lonu Fryzjersko-Kosme
tycznego. Kielce, os. 
Słoneczne Wzgórze 8C, 
80, tel. 31-24-79, 31-
16-00. 

2214-g 

Kariera jajka 

Odrodzenie życia 
W czasie wielkanocnym tr(lchę więcej uwagi poświęcamy poczciwYm jaj

kom, Ictóre zazwyczaj nie należą do datt szczególnie wykwintnych. Wokresie 
postu jada się jajka częściej, bo czasafT1i przynajmniej o tym poszczeniu 
pamiętamy. Dawniej Wielki Post czterdziestodniowy przed Wielkanocą, był 
rzeczywiście dla większości polSkich chrześcijan postem. Ale· postem bez 
jajek, ponieważ jajka należały do potraw w poście zakazanych. Ich trium
falny powrót na talerze w czasie uroczystego wielkanocnego śniadania miał 
zatem sens podwójny - nie tylko symbolizował odrodzenie życia, ale j pow
rót do lepszych dań. 

W samą porę ••• 
• 

JUZ ' 511; 
\NYKLUŁYI 

Kiedy nasza dziennikarska ekipa pojawiła się na 
terenie największej w naszym regionie wylęgarni 
kurcząt, w Suchedniowie pani kierowJ)icz~e Wac
ławie Domańskiej dosłownie zakręciła si'ę łezka 
w oku. - Panowie, tyle lat nikt nas już nie odwie
dza, ze starego systemu to co roku przed Wielka
nocą same delegacje i dziennikarze, bo zakład był 
wzorowy i nowoczesny. Teraz wszyscy o nas za
pomnieli, .. 

Nie .wszyscy, bo "Echo" 
specjalnie przyjechało, aby 
towarzyszyć kurczakom 
przy wylęganiu się. W gorą
cych komorach (w każdej 
mieści się 108 tysięcy. jaj) 
przez 21 dni trwa "produk
cja" brojlerów - tych co je 
zjadamy i ogólnoużytko
wych - tych, które dostar
czyły nam tradycyjnych pi
sanek do świątecznego ko
szyczka. 

Wylęgarnia, o której pisze
my, jest największa w regio
nie, jednak już nie jedyna. 
Konkurencja w pisklakach 
coraz większa, jak grzyby po 
deszczu powstają konkuren
cyjne zakłady: Mamy prze
cież kapitalizm, każdy może 
"wysiadywać". Tylko kurcza
ków nikt o zdanie nie pyta. 
One cicho popiskują i... tę
sknią do kwoki. 

ZASTĘPCA 

DZIEWCZYNY! bez zobowiązań, byleby chociaż 
miał mieszkanie i pracę : Trzecia 
z dziewczyn, Marta, dopija kawę 
i żegna się. 

Kochajc,ie' na wio.snę 
Ona także święta spędzi w domu na 

wsi, ale z narzeczonym, k1óry poprosi 
o jej rękę . Tak, jej się udało w 100 proc. 
Do niedawna panna sklepowa, wkrótce 
zostanie żoną szefa. Marta ma 19 lat 
i jest wyjątkowo piękna. Poza tym wy
kształcona. Skończyła w Radomiu lice
u m, rok studiowała na WSI. Jej narze
czony lIIpełnie stracił dla niej głowę. 
Po półrocznym romansie wniósłspra
wę o.rozwód, i CÓŻ, jego żona spędzi 
święta w Krychnowicach, gdzie prze
bywa załamana nerwowo. Narzeczo
ny Marty jest młody, ma 30 lat i tylko 
jedno dziecko - malutkie, dwuletnie. 
Marta też chce mieć z nim dzieci. "Oni 
się naprawdę kochają" - mówi Ala. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Przy trzecim szef zaproponował 

brudzia i kiedy przy tym objął Kaś
kę, pozostała w tym uścisku do ra
na, na wersalce w pokoiku na za
pleczu sklepu, w k1órym pracowa
ła jako panna sklepowa. Mówi, że 
od początku czuła, że coś będzie 
między nią i szefem, od momentu, 
gdy przyjmowała się do pracy i on 
jakoś tak jej się przyjrzał jakby 
oglądał. .. 

- .Towar" - wykrzykuje ze 
śmiechem Ala - przyjaciółka Ka
si, która asystuje przy wyjeździe. 
Ala także ma poważnego, starsze
go od niej o 20 lat kochanka i jest 
to już trzeci partner Ali, odkąd 
mieszka w Radomiu, to jest od 3 
lat. Ale ma doświadczenie i wie co 
mówi, chociaż Kaśka się wścieka 
i myśli, że to przez zawiść, bo Ala 
jest brzydsza i starsza - ma już 25 
lat i podobno na małżeństwie jej 
nie zależy. Chce się jedynie trochę 
lepiej urządzić w życiu, dzięki pie
niądzom swoich kochanków. 

- Strasznie pazerna -, mówi 
Kasia -_ stawia warunki - raz 
w miesiącu weekend w Warsza
wie, hotel i zakupy. Ciuchy, 
pierścionek. Teraz przed Wiel
kanocą Ala kazała swojemu, 
właścicielowi ~rzedsiębiorstwa 

budowlanego, zrobić sobie pre
zent - radiomagnetofon. 

Ala także pochodzi z podra
domskiej wsi, a w firmie kochanka 
była sekretarką. 

Już nie pracuje, 
Wynajmuje dwupokojowe 

mieszkanie bez łazienki, słabo og
rzewane. C.ałymi dniami w nim 
siedzi, trochę czyta, ogląda telewi
zję, wpadają koleżanki, wtedy 
opowiadają sobie o narzeczo
nych, snują przypuszczenia, jak 
się czyja historia skończy. Wieczo
rami, dwa razy-w tygodniu dysko
teka, pójście do kawiarni albo do 
kina z narzeczonym. 

Ala urządza się - nowy teie
wizor, teraz magnetofon, w sza
fie wisi parę szpanerskich ciu
chów, każdy w cenie przewyż
szającej sumę, jaką co miesiąc 
pobiera w "bidzie". 

Ala w gronie koleżanek ma opi
nię takiej, k1óra wie, jak postępo
wać z mężczyznami. Podobno 
zrobiła się taka od czasu awantu
ry, k1órą urządziła żona jej pierw
szego kochanka. Przyjechała ta 
40-Ietnia damulka do nędznego 
mieszkania Ali, rzuciła niedbale 
swoje norki na mokrą od wilgoci 
panującej w całym mieszkaniu 
wersalkę i sprała Alę torebką po 
pupie, wyzywając od "małych 

PHU "ROlMAX", 
ul. 'Żelazna 8, Kielce, 2'5-014 oferujemy: 
• części ciągnikowe (C-330, C-360) 
• ogumienie 
• akumulatory ładowane 
• akcesoria 
Zapraszamy codziennie w godz. 8.00-15.30, telefon 575-52. 
Wesołych Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym 

klientom życzy "ROLMAX". 
2209-g - .0 ____ o -• Chcesz potańczyć, obejrzeć występy, 

O spędzić miło czas przy świecach O 
i dobrych drinkachł 

I ~ ~:~!~~;~i: ba.! .1 
r.:--. spotkania, recitale, wesela, wieczorki dla 
'-....J zakochanych oraz działalnośt klubową o 

dla stałych członków. Informacje: 
Rynek 16 (dawrty plac Partyzantów)_ 

2058-, - o o • 

kurewek". "Pópatrz na mnie -
krzyczyła dama, myślisz, że on 
mnie zostawi dla ciebie ty wiej
ska rypo?! Gd1ie on by się z tobą 
pokazał, w jakim towarzystwie?!" 
Pani odjechała czarną .mazdą", 
a w białym .oplu" zjawił się jej 
mąż, przywożąc Ali skórzaną to
rebkę na otarcie łez. Ala torebkę 
przyjęła, a pana pożegnała. Na 
zawsze. Koniec złUdzeń. Płakała 
cały dzień, a wieczorem przyje
chały po nią koleżanki, kazały się 
ładnie ubrać i zawiozły na dysko
tekę do .Royalu", gdzie 

Spotkała czarującego, 
chociaż z łysiną ... 

... z brzuszkiem Waldemara, 
50-Ietniego właściciela dwóch 
sklepów, .dwóch samochodów, oj
ca dwóch dorosłych córek, dziad
ka małego Sebastiana. Spotykała 
się z nim przez cały rok, do mo
mentu, kiedy to Waldemar przed
stawił jej swojego przyjaciela, któ
ry wkrótce został następnym ko
chankiem Ali. On również ma żonę 
i dzieci. 
Ala wie, że ślubu "ie będzie. 

Lecz chce sobie pożyć na luzie. 
Gdzieś pojechać, coś zobacZY9. 
Kawiarnie, restauracje, hotele, 
dlaczego niby ma to znać tylko 
z filmów? Jej młodoŚĆ i uroda po
winpy otworzyć przed nią te lepsze 
światy. A małżeństwo, dzieci? Mo
że później pozna jakiegoś faceta 

/ 

Marta ze .swoim" już była we Wło
szech, a w podróż poślubną wybierają 
się do Grecji. Przyjaciółki żegnają się, 
składają sobie świąteczne życzenia,' 
umawiają się na .po świętach". Dlacze
go te trzy młode i ładne kobiety nie ma
rzą o młodych, pięknych mężczyz
nach? Dlaczego na pierwszym miejscu 
wśród pożądanych cech męskich sta
wiają umiejętność zarabiania pienię
dzy? 

Pani pewnie myśli, że my jak pros
tytutki, że sprzedajemy się za szmat
ki, za dezodorant. O nie, my chcemy 
więcej zdobyć, a od czegoś trzeba za
cząć. Może wygląda na to, że marnu
jemy młodość, my przeciwnie, prze
żywamy ją ciekawiej, choćby dlate
go, że przy tych naszych facetach 
mamy okazję popróbować kawioru, 
szampana. Ze nas zawiodą ci bogaci 
mężczyźni, wykorzystają i porzucą? 
Jest nadzieja, że przytrafi nam się to 
co Marcie. WYMARZONY MĄŻ. 

f!WA NAKONIECZNA 

Agencja Turystyczna "GOLO-TOUR" 
w Kielcach, ul. 'Staszica 1, 

TOUR 

Wczasy: 

tel, 493-95, 66-11-62 
zaprasza na wycieczki i wczasy. 

Proponujemy: 

1 . FRANCJA - Lazurowe Wybrzeże - atrakcyjna cena. 
2. HISZPANIA- Lloret de Mar. 
3. WŁOCHY - Bibione, Udo Adriana - apartamenty. 
4. WĘGRY - Hajduszoboszlo. 
5. SŁOWACJA - nad jeziorem OOMASA 
oraz wczasy krajowe w Kołobrzegu, Łazach, Oarłówku, Sarbinowie 

Morskim. , 
Wycieczki: 
1. GRECJA - Ateny. 
2. WŁOCHY - Wenecja, Padwa, Werona, Florencja, Rzym, San 

Marino, Monte Cassino, Pompeje, Asyż. 
3. Izrael - Jerozolima, Betlejem, Morze Martwe, Nazaret. 
4. Weekend w RZYMIE. 
5. ANGLIA - Londyn, Oxford, Catenbury, Windsor. 
6. Pielgrzymki cfo IZRAELA. .' 
Dla mł~dzieży: 
1. PARVZ - Eurodisneyland. 
2. Obozy językowe w ANGLII i NIEMCZECH. 
3. WŁOCHY - San Marino, Rzym, Wenecja 
oraz wycieczki krajowe wg życzenia i zamówionego pakietu usług . 

93-ł< 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Byłem w Legii 
Cudzoziemskiei 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
Podróż autobusem kosztowa

ła raptem 15 dolarów. W Paryżu 
• w dzielnicy Fontaine-Sous
Bois mieści się punkt werbun
kowy Legii. Po złożeniu wizyty 
rodzinie Janusz D. tam właśnie 
się udał. Po wstępnej rozmowie 
skierowano go do Fort de 
Nogent pod Paryżem, gdzie 
stacjonuje regularna kompania 
Legii Cudzoziemskiej. Wrażenie 
było ogromne. Stary fort z cegły, 
wielka brama wjazdowa z pod
cieniem, no i wartownik. Białe 
kepi, rękawiczki, mundur, broń -
wszystko jak z ąbrazka. Okazało 
się, że wartownik jest Francu
zem. Teoretycznie Francuzi nie 
mogą służyć w Legii , lecz w rze
czywistoŚCi jest ich w niej niema
ło. 

We Francji służba w Legii daje 
duży prestiż rodzinie legionisty. 
Ponieważ obywatelstwo francu
skie wyklucza służbę w Legii, 
Francuzi posługując się różnymi 
zabiegami, zmieniają obywatel
stwo (często na kanadyjskie), 
wstępują do tej ~łużby. Po krót-

kiej rozmowie z wartownikiem 
łamaną angielszczyzną Janusz 
D. wrócił do Paryża. Następne
go dnia rano powrócił tu znowu. 
O podjętej decyzji nie zawiado
mił ani rodziców w Polsce, ani 
rodziny w Paryżu . Przekroczyw
szy bramę został skierowany do 
sierżanta, celem przeprowadze
nia z nim wywiadu. Sierżant nie 
dość, że pytał. o wszystko, to 
jeszcze kazał wyłożyć drobiazgi 
z kieszeni. Parokrotnie też zapy
tał Janusza D. , czy dobrowolnie 
chce podjąć służbę. Odpowiedź 
była twierdząca. Po tej rozmo
wie został skierowany do ośrod
ka selekcyjnego w Aubagne k. 
Marsylii. Podróż z Paryża do 
Aubagne Janusz D. wraz z inny
mi ochotnikami odbył pocią
giem. Tu już Legia zadbała 
o adęptów wojennego rzemio
sła . Swietne jedzenie, napoje, 
dobra atmosfera. 

W Aubagne znajduje się sie
dziba I regimentu LC (jest to 
pułk administracyjny),.a wraz 
z nim dowództwo Legii. Sze
fem legionistów był wówGzas 

Pobrali się ... 
7 KWIETNIA 1993 R.: 

Agnieszka Radek i Sławomir Matuszewski 
Ewa Bienias i Artur Szczepański 

Pobiorą się ... 
10 KWIETNIA 1993 R., W KIELECKIM USC: 

Agnieszka Binek i Sylwester Dąbek 
Małgorzata Aksamit i Paweł Perz 
Jolanta Sądek i Robert Kita 
Urszula Rębosz i Tomasz Kozera 
Alina Kuderska i Grzegorz Pawlik 
Agnieszka Stachurska i Krzysztof Ruszczak 

11 KWIETNIA 1993 R.: 
Agnieszka Paklikowska i Piotr Czerwiński 
Agnieszka Rabajczyk i Tomasz Sołtys 
Agnieszka Rejnin i Jacek Lichnowski 
Ilona Radomska i Grzegorz Kołodziej 
Beata Kosela i Krzysztof Kamiński 
Aneta Bigaj i Adam Kulik _ 
Sylwia Siekiera j Maciej Futakiewicz 
Edyta Gołębiowska i Jarosław Karaś 
Katarzyna Januchta i Jarosław Górczak 
Beata Krzysiek i Waldemar Czekaj 
Monika Iwan i Sławomir Stąpór 
Edyta Gad i Paweł Grabowski 

12 KWIETNIA 1993 R.: 
Aneta Dynus i Mariusz Woźniak 
Tamara Bartkiewicz i Mariusz Błaszczyk 
Wiesława Karyś i Piotr Kubicki 

Czy sprawdziłeś już numer dowodu 
w "MILIARDERZE"? Ajeśli wygrałeś? 

SPRAWDZANIE NUMERÓW DOWODÓW W "MI
LIARDERZE": Piotr Wójtowicz, skr. poczt. 336. 30-095 
KRAKÓW 

Konkurs fotograficzny 

WI051NNA DZIIWClYNA 
"Echo Dnia" wspólnie ze 

sklepem fotograficznym i Foto 
Studio Laborator "ALFA" 
(Kielce, pl. Partyzantów 17, 
tel. 474-45) ogłasza konkurs 
fotograficzny dla wszyst
kich nieprofesjonalnych fo
tografów pod hasłem "WIO
SENNA DZIEWCZYNA". 

Prace prosimy przynieść lub 
nadesłać pod adresem naszej 
redakcji (Kielce, ul. Targowa 
18, V p.), do końca kwietnia 
br. Najlepsze fotografie zosta
ną nagrodzone: I nagroda to 
aparat fotograficzny "pre
mier" wartości 900 tys. zł, 
dalsze trzy - to albumy na 
zdjęcia. Dla trzech uczestni
ków zostaną bezpłatnie wy-

wołane filmy I wykonane 
zdjęcia. Ponadto 10 najlep
szych zdjęć opublikujemy 
w "Echu Dnia". 

Sklep 
i Studio Fotograficzne 

oferuje do sprzedaży apa
raty fotograficzne (m.in. na 
raty), statywy, a także torby 
reporterskie, sprzęt oświetle
niowy, osprzęt, filmy oraz 
chemię fotograficzną Wyko
nUJe też różfiego rodzaju 
zdjęcia w ekspresowym cza
sie 6 minul. 

generał Colcombe. Tutaj nowo 
przybyłych, w tym i Janusza D., 
ponownie przesłuchano. PÓŹ
niej wyświetlono film o Legii, tłu
maczony na wiele języków. Była 
i wersja polska. Po projekcji pod
pisywano pięcioletnie kontrakty. 
Nie znający języka francuskiego 
nie do końca wiedzieli co podpi
sują Szeregowy w pierwszym 
roku służby miał zarabiać 1480 
franków miesięcznie. Przyszedł 
czas badań lekarskich. Służba 
w piechocie wymaga żelaznej 
kondycji. Równie ważna jest od
pornoŚĆ psychiczna. Trzeba by
ło przejŚĆ różne ćwiczenia, testy, 
badania psychologiczne. Cenio
no również wykształcenie. 

gólnej piechocie. Równolegle od
bywało się intensywne szkolenie 
wojskowe. Należało się też szybko 
nauczyć współżyć z innymi nacja
mi. Do tego niezbędne było szyb
kie opanowanie języka francuskie
go. To było tzw. szkolenie elemen
tarne, w trakcie którego trzeba 
było przełamać strach, zdobyć od
porność, wzmocnić kondycję i na
uczyć się bycia w grupie. 

Szkolenie to kończył "Marche 
kepi blanc" z ogromną fetą z al
koholem i bardzo dobrym je
dzeniem przez całą noc. Po od
byciu tego szkolenia Janusz D. 
miał już prawo założyć białe ke
pi na głowę. Był legionistą Nie 
jedynym z Polski i nie jedynym 
z Radomia. 

KALVIN 
Cd. we wtorkowym "Echu". 

BANK ZACHODNI S.A. 
1/0 W Kielcach 

zaprasza do współpracy firmy handlowe 

1991-11 

zainteresowane sprzedażą ratalną dóbr 
konsumpcyjnych trwałego użytku produkcji 
krajowej i zagranicznej dla ludności 

(samochody, sprzęt RTV, AGD, meble itp.) 

Oprocentowanie kredytów na zakupy ratalne 
- 42.0% rocznie. Jednorazowa prowizja 0.5% 

Warunki w pół pracy do omówienia w Oddziale 
Banku - Kielce ul. Wspólna 2 w godz.: 8-14 
tel. 458-32 lub 357-99 wew. 105 

ZAPRASZAMY 
Nie jest prawdą że Legia jest 

zbiorowiskiem kryminalistów 
i rozbitków życiowych. W trakcie 
badań i testów część osób odpa
dła, doszli też nowi ochotnicy. 
Wśród nich było dwóch Pola
ków. Jeden z nich został złapany 
na kradzieży we Francj i. Groził 
mu sąd, areszt, grzywna i depor
tacja do Polski. Zorganizowano 
mu Legię. Zgodził się . 

Gipsowy skarb 
Dyrektor mówi jednak, że to wszyst

ko mało . - Jeśli w Polsce będziemy 
zużywać tyle gipsu co na zachodzie (w 
USA i Europie zachodniej zużywa się 
go około 50 kg na jednego mieszkańca, 
a w Polsce tylko 7 kg) to może będzie
my zadowoleni. I nie chodzi tu tylko 
o to, by nasza firma prosperowała jak 
najlepiej. ChCielibyśmy także, by pol
skie osiedla nie składały się wyłącznie 
ze sztampowych betonowych pudełek 
- dodaje dyrektor. 

Po badaniach dano im tydzień 
odpoczynku. Na Januszu D. 
duże wrażenie wywarło zwie
dzanie Muzeum Legii. W spe
cjalnej sali na marmurowych 
tablicach wyryte są nazwiska 
poległych żołnierzy. Wśród 
nich są też Polacy. Ważnym 
eksponatem jest sztuczna ręka 
kapitana Danjou, który w 1863 
fOku w Meksyku podjął nierów
ną walkę. 60 legionistów stawia
ło opór 7000 powstańców. Zgi
nęli wszyscy legioniści. 

w Dolinie Nidy 
Przeciętny zjadacz chleba wie o gipsie tyle, że stosuje się go 

do szpachlowania dziur w ścianach. Okazuje się jednak, że na 
terenie Ponidzia już przed drugą wojną światową stawiano domy 
z tego surowca. I nie były to jakieś tam lepianki. Najlepszy do
wód, że domy takie stoją do dziś. 

Po odpoczynku mieli się udać 
do ośrodka szkoleniowego w Pi
renejach. Janusz D. był zadowo
lony. Pobierali umundurowanie, 
wyposażenie, broń . Dopiero tu 
stało się wiadome, czym Legia 
pachnie. Forsowne marsze (z cze
go Legia słynie jako formacja pie
choty) bardzo dały się we znaki. 
Ponadto budzono w nocy, stra
szono, bito. Dawano po prostu wy
cisk. Intensywne marsze z nocle
gami w terenie były codziennoś
cią Pomimo dobrego jedzenia nie 
zawsze był czas by zjeść. Odpa
rzenia nóg, pleców, drobne kontu
zje - to efekt służby w tej szcze-

We wsi Bogucice między Piń
czowem a Buskiem przedwojenny 
rolnik postawił gipsowy budyne
czek. Mógłsobie na to pozwolić bo 
gips leżał tuż pod jego nogami 
Wydobył go, wypalił, a potem roz
sypał tak, by bydło rozkruszyło 
gipsowy materiał na proszek goto
wy do budownictwa. Dziś miesz
kają tu dzieci i wnuki tego rolnika, 
a sam dom nie należy do zrujno
wanych. 

Jak już wspomniałem, na te
renie Ponidzia gips leży tuż pod 
nogami. Są to jedne z najbogat
szych złóż tego surowca w Euro
pie, których czas eksploatacji obli
cza się na co najmniej kilkadzie
siąt lal. Trudno więc się dziwić, że 
w 1956 roku między Buskiem 
a Pińczowem powstały Zakłady 
Przemysłu Gipsowego "Dolina Ni
dy" w Gackach. 

......................................................... -
er··----------------------------------------------------~. 

· , 
ZAKŁADY PRZEMYSŁU GIPSOWEGO 

DOLINA NIDY 
28-407 Gacki 

:: Telex: 0612275, fax: Pińczów (D-495) 
:: 73050 

Spoiwa gipsowe: 
Telefon: Pińczów (D-495) 730-51 , Bus- - gips budowlany 

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

:: ko ZdrĆ! (D-496) 2461 - gipS gómlCzy 

• , Wyroby gipsowe: _ gips modelowy : : 
• , - płyty gipsowe ścienne typu PRO-- _ gips szpachlowy (do montazu wyro- :: 
:: MONTA (ŚCIanki dZlałowe) bów gr~h, spoinowania. wykon""'a. ', •• 
• , płyty lZolaCYJno-okladzmowe .. - •• ,- , .. 
:: GKJS (z suchych tynków) podklejanych ma gładzi) , • 
., styropianem grubo 2-5 cm) - gips tynkarski (nowoczesna, wysoko:: 
: : - płytki dźwIękochłome. sufitowe wydajna wyprawa do nakładama agrega- :: 
• , - płytki dekoracyjne i fakturalne, ścian· tem lub ręczme ciepła , gładka, do stoso· l. 
., ne i sulrtowe wama jednowarstwowego GruboŚĆ 8-20 ,. 
: : - podzespoły i detale sztukatorskie mm). ' • 

:: Umiejętnie wykorzystując wyroby I spoiwa 91psowe sprawnie budu- :: 
:: jesz dom ciepły, lekki, tani, zdrowy, czysty I użyteczny, jak :: 
:: GIPS :: -L ______________________________________________________ -Ja 

•........................................................• 

Gipsowa firma z Poni
dzia praktycznie jest je
dynym w Polsce produ
centem spoiw gipsowych 
i głównym producentem 
wyrobów z gipsu. 

Wytwarza się tu spoiwa gipsowe od 
gipsu budowlanego do gipsu szpach
lowego oraz pełny wachlarz wyrobów 
od płyt gipsowych ściennych typu 
"ProMonta" poczynając a na sztukate
rii i gipsowych sufitach podwiesza
nych kończąc . 

Większość tej produkcji zgodna jest 
z wyśrubowanymi normami EWG. 

W Zakładach "Dolina Nidy" pra
cuje prawie siedemset osób. Dy
rektor - Adam Korycki nie za
mierza nikogo zwalniać, myśli 
leszcze o zwiększeniu produkcji, 
a co za tym idzie i zatrudnienia. 
Produkcję trzeba zwiększać szyb
ko. Budownictwo, a szczególnie 
inwestorzy prywatni, w celu obni
żenia kosztów coraz częściej sto
sują najzdrowszy i najbezpiecz
niejszy materiał budowlany jakim 
jest gips. Pion handlowy robi 
wszystko aby produkcja "szła". 
Obok sprzedaży dla odbiorców 
krajowych nawiązywane są kon
takty z odbiorcami zagranicznymi. 
Spoiwa gipsowe odbiera z zakła
du odbiorca węgierski. Nawiązane 
kontakty z Czechami I Słowakami 
oraz Austrią zaowocują wzrostem 
eksportu. Próbna partia trafi nie
bawem do Wiednia. 

Przewidywane obroty 
"Doliny Nidy" w 1993 r., 
to 10 mln dolarów. 

KIELECKA GIEŁDA SAMOCHODOWA 
W minioną niedzielę na torze wyścigowym w Miedzianej Gó

rze była rekordowa w tym roku liczba samochodów. Zawarto 
też sporo transakcji, a ten kto chce jeszcze przed świętami na
być samochód, będzie miał ku temu okazję, ponieważ "AUTO
MOBILKLUB KIELECKI" organizuje giełdę w najbliższą sobo
tę. Podajemy ceny wywoławcze, zaniżane w trakcie transakcji 
o ok. 10 do 15 proc. 

FIATY: "uno 55S" 1985 - 58 
mln zł; 131 1983 - 29 mln zł, 
1982 - 25 mln zł, .ritmo· 1985 -
45 mln zł, 1983 - 33 do 45 mln 
zł, 1981 D - 36 mln .zł oraz B -
26 mln zł, 1281978 - 12,5 mln 
zł, "panda" 1981 - 35 mln. 

OPLE: "kadett" 1986 (D com
bi) - 86 mln, 1985 D - 74 mln, 
1982 (combi)- 36 mln, 1981 (B) 
- 34,5 mln, .corsa" 1988 - 80 
mln, "ascona" 1977 (B) - 18,5 
mln . "record" 1985 - 6j1 mln. 

BMW: 316 1982 - 39 mln, 
5240 1985 - 100 mln. 

MERCEDESY: 200D 1981 -
60 mln, 240D 1975 - 17,5 mln, 
190E 1989 - 210 mln, 300D 
(combi) 1979 - 68 mln. 

AUDI: 80D 1988 - 155 mln 
oraz B- 145min, 1987D - 130 
mln, 1980 (B) - 28 mln, "audi 
100· 1984 B - 85 mln, 1983 -
56 mln, 1977 - 17 mln. 

FORDY: "sierra" 1991 D - 140 
mln, 1989D- 115mln, 1986- 82 

mln, 1984- 63 mln, "taunus" 1978 
- 23 mln, "scorpio" 1987 - 108 
mln, 1990 B - 180 mln, "granada" 
1979 - 22 mln, "fiesta" 1990 B-
96 mln, 1979 - 24 do 27 mln, "es
cort" 1985 B - 96 mln. 

RENAULT: 21 1987 D - 98 
mln. 19 1989 B - 112 mln, 18 
1980- 16,5 mln, 111987 B- 75 
mln, 1984 D - 52 d(J 61 mln, 9 

VOLVO: 3601985 - 50 mln, 
3401984 - 52 mln, 

Na giełdzie można się nieźle urządzić .•• 

W zakładach myślą o prywatyzacji. 
Na terenie przedsiębiorstwa powstała 
już polsko-belgijska spółka "Nida 
Gips", która produkuje płytę gipsowo
kartonową. Prowadzona jest także 
przez warszawską firmę konsultingo
wą ocena przedsiębiorstwa. A prywa
tyzować trzeba szybko. Zakłady mają 
możliwo.ść podnieSienia wynagrodze
nia dla pracowników. ale że są firmą 
państwową, obciążone są podatkiem 
od ponadnormatywnych wynagro
dzeń . "Popiwek" blokUje wszystkie 
możliwe podwyżki płac . . 

Zakłady Przemysłu Gipsowego są 
firmąprężnć\, W celu ułatwienia zakupu 
swoich wyrobów na terenie kraju orga
nizują sieć punktów dystrybutorskich. 
W województwie kieleckim bardzo 
dobrym partnerem Jest "Interbudex" 
z Dymin. Dyrekcja chwali także współ
pracę z kieleckim .Mitexem", który jest 
odbiorcąsolidnym a przede wszystkim 
buduje dużo przy użyciu gipsu. 

Firma z Gacek nie myśli 
tylko o zyskach. 

Inwestuje m.in w ochronę środo
wiska. W ogóle cały zakład jest czysty 
ekologicznie. "Dolina Nidy" pomaga 
również tym, którzy pieniędzy nie majć\, 
Wspiera kluby sportowe w Pińczowie 
i Busku. Daje pieniądze na remont za
bytków (XVIII-wieczny kościół w Krzy
żanowicach , klasztor w Pińczowie). 
Nie zapomina o szkołach - pomogli 
m.in. Szkole Podstawowej nr 3 w Piń
czowie, Liceum Ogólnokształcącemu 
w tym samym mieście, Szkole Podsta
wowej w Bogucicach itd. Szpitale też 
mogą liczyć na "gipS", nawet tak odleg
łe od Gacek jak Szpital Gruźliczy 
w Czerwonej Górze koło Kielc. 

W następnym "RELAKSIE" 
przeczytają państwo o zaletach 
gipsowych elementów budo
wlanych. 

11MIG 

1983 D-52 mln, 5 1984 - 43 
mln. 

VW: "passat" 1987 D (combi) 
- 75 mln, 1986 (D combi) - 90 
mln, 1982 - 55 mln, 1981 D-
44 mln, "golfy" 1986 - 85 mln, 
1984 D - 75 mln, 1991 B - 120 
mln, 1990 - 122 mln, 1983 D-
63 mln, 1982 D-53 mln, 1981 
D - 35 mln, 1978 D - 30 mln, 
"jetta" 1985 B - 76 mln, 1979-
36 mln, .polo" 1991 B - 126 
mln. 

PEUGEOT: 205 1991 D -
118 mln, 1987 - 78 mln, 1985 
D- 64mln,1986- 72 mln, 305 
1982 - 28 mln, 1981 (D combi) 
- 30 mln, 309 1988 - 90 mln, 
1986- 77 do 83 mln, 1987 - 82 
mln, 4051989 D- 148 mln oraz 
B- 138 mln'. 

MAZDA: 626D 1980 - 27 
mln, 1989 - 147 mln. 

TOYOTA: "carina" 1990 D-
225 mln, "celica" 1990 - 185 
mln. 

MITSUBISHI: "Iancer" 1985-
65 mln, "galanł" 1985 - 75 mln. 

CITROEN: .visa" 11 1984 -
43 mln, AX 14 1990 - 120 mln, 
CX _pallas" 1982 - 41 mln. 

http://sbc.wbp.kielce.pl



• Społeczny Komitet Obrony Powiatu Chmielnickiego • Wotum 
nieufności i separatum dla Sejmiku • Radni walczą jak o swoje 
• Wiceburmistrzyni miala ŚWieczki w oczach ... 

Tylko jedno zdanie na temat Chmielnika przedstawione w sta
nowisku Komisji ds. Funkcjonowania Samorządu Terytorialne
go, a podpisane przez jej przewodniczącego, na co dzień prze
wodniczącego Rady Gminy w Pierzctmicy, MARKA ZATORSKIE
GO wywołało ogromne emocje na nadzwyczajnej sesji Rady 
Gminy w Chmielniku. "Postulat delegatki gminy Chmielnik - pa
ni MARIANNY ROGALI odnośnie tworzenia powiatu w Chmiel
niku należy odrzucić, z powodów podobnych, jak w propozycji 
dotyczącej Stopnicy". 

W uzupełnieniu tej argumen
tacji przytaczamy stanowisko 
w sprawie STOPNICY: "Stop
nica nie ma praw miejskich, 
brak jest sądu i prokuratury, 
urzędu skarbowego. Powstały 
powiat liczyłby poniżej 50 tys. 
ludzi. Wystąpiłyby zbyt duże 
koszty finansowe (budowa od 
podstaw instytucji, które nie 
występują). Ponadto Stopnica 
jako miejscowość nie zapewni 
wykwalifikowanej kadry do 
urzędu powiatowego, a prze
de wszystkim do instytucji ta
kich jak: sąd, prokuratury czy 
urząd skarbowy. Sprowadze
nie kadry uniemożliwia brak 
mieszkań". 

W Słowniku Geograficzno
Krajoznawczym Polski nato
miast czytamy: "Chmielnik, 
miasto w woj. kieleckim, na po
graniczu Pogórza Szydłowskie
go i Niecki Połanickiej. Miesz
kańców w gminie 12 tys. Prze
mysł spożywczy, zakłady 
przerobów "ów, wapienniki. 
Prawa miejskie od 1551 r. W la
tach 1956-61 siedziba powia
tu". 

Na dzień dobry, gdy przyjecha· 
liśmy do gminy zbierać materiał 
o Chmielniku wiceburmistrzyni, 
Zofia Gajek, po prostu się rozpła
kała . Na rozmowę zgodzili się bur
mistrz, Marian Stradomski i se
kretarz urzędu - Janina Kal. 
Z naszej rozmowy wynikło, że 
problem Chmielnika zaczął się ' 
wtedy, gdy obecni przeciwnicy 
powiatu chmielnickiego byli dzieć
mi i uganiali się jeszcze za pił
ką - szmacianką po szkolnym bo
isku. 

- Nasze, podobno chorobliwe 
ambicje wynikają z tego, że 
Chmielnik by/ zawsze miastem 
kupców. U nas najwięcej było pry
watnych firm. I u nas nie wolno by
ło tego utrącić . Bardzo dobrze roz
wijało się rzemiosło i drobny prze
mysł. Rolnicy nie chcieli się 
skolektywizować. W latach pięć
dziesiątych nasz ówczesny ,sekre
tarz partii uważał, że Chmielnik 
jest typowym żydowskim , handlar
skim miastem, w dodatku nie da
jącym się podporządkować struk
turom państwowym , jakie wów
czas istniały. Jego zdaniem 
należało zlikwidować istniejący 
powiat. 

- Gdy nasi obrońcy pojechali 
do Warszawy, to usłyszeli tam: 

gany limit 50 tys. mieszkańców -
powiedział burmistrz. 

Patrząc na mapę wojewódz
twa kieleckiego odnosi się wra
żenie, że między Stopnicą 
a Kielcami aż się prosi o powiat. 
Choćby nawet z tego powodu, że 
proponowany powiat kielecki liczy 
18 gmin i 150 tys. mieszkańców. 
Zwraca również uwagę połącze
nie komunikacyjne gmin sąsia
dujących z Chmielnikiem. Otóż, 
aby mieszkańcy mogli się dos
tać do Kielc, muszą się przesia
dać na autobus w Chmielniku. 
Ponadto korzystają z miejsco
wego ZOZ. Posterunek policji 
obsługuje trzy gminy. Podobnie 
zakład telekomunikacji i inne in
stytucje. 

- Na własnych barkach bu
dujemy przychodnię, szpital, 
oczyszczalnię ścieków. Do pla
nu na ten rok ujęliśmy budowę 
budynku pod siedzibę powiatu. 
Zabezpieczyliśmy pieniądze. Je
sienią powinien stanąć już w sta

'nie surowym. Więc co za argu-
menty, że nie mamy bazy. Do Sto
pnicy z siedzibą w Busku nie 
możemy należeć, gdyż mamy 
przykre doświadczenia. Bo gdy 
zlikwidowano u nas powiat, to 
Busko robiło wszystko, by 
Chmielnik nie mógł się rozwijać. 
Uważano, że nasz szpital jest nie
potrzebny. A ostatnio, co się dzia
ło, gdy prowadziliśmy rozmowy na 
temat utworzenia u nas Komendy 
Rejonowej Policji. Mamy LO 
z internatem. Uczęszczają tu 
dzieci z okolicznych gmin. Nato
miast LO w Busku ma trudności 
z naborem - mówił burmistrz 
Stradom ski. 

- W pińczowskim też nie mo
żemy być. Bo nie czarujmy się, 
że w takiej sytuacji utrzyma się 
nasz ZOZ. Przecież Pińczów bu
duje szpital. Można jeszcze wy
liczać. Ale niech pan spróbuje 
się dostać stąd do Pińczowa. 

Autobusem zajmie to panu cały 
dzień, bo bardzo fatalne jest po
łączenie - mówiła p. Kał. 

* • • 
Wszystko to, co do tej pory na

pisaliśmy potwierdziło się następ
nego dnia na nadzwyczajnej sesji 
w sprawie uchwały Wojewódz
kiego Sejmiku Samorządowe-

go, dotyczącej przynależności 
Chmielnika do powiatu piń
czowskiego. Delegatka i obser
watorzy obrad, którzy licznie przy
byli do .okrąglaka" skrytykowali 
prowadzenie obrad przez prze
wodniczącego Wojciecha Cze
cha. Uważają, że bez podstaw 
prawnych przyjęto wariant II. 
Powinno - ich zdaniem - odbyć 
się głosowanie w tej sprawie. Ma
nipulacją było również to, że pro
pozycję Chmielnika rozpatrywano 
na końcu, gdy już wszystko by/o 

jasne z wyjątkiem, powiatu piń
czowskiego. Dużo słów krytyki 
i rozżalenia padło pod adresem 
delegatki z Jędrzejowa, która 
postawiła wniosek, wcześniej 
nie dyskutowany, by Chmielnik 
przypisać do Pińczowa. - Jakim 
prawem?! - krzyczano na nad
zwyczajnej sesji. 

W tej sytuacji w uchwale ujęto 
wotum separatum do decyzji 
sejmiku. W chwilę później prze
głosowano wotum nieufności do 
sejmiku za to, że prowadzenie ob
rad było manipulowane. Natych
miast tei: zredagowano list do Ra
dy Gminy w Jędrzejowie, by wy
jaśniła to, jakim prawem ich 
delegatka zabrała głos w sprawie 
Chmielnika. Przecisż gdzie Ję
drzejów, a gdzie Chl1lielnik? 

W uchwale: "W sprawie wyra
żenia opinii o przynależność do 

"Powiat w Chmielniku moze ist
nieć, bo są w kraju jeszcze gor
sze". Powiedzieli jeszcze, że to 
właśnie Komitet Wojewódzki 
PZPR chce nas likwidować. I tak 
rzeczywiście by/o. W tej likwidacji 
kryły się kariery polityczne działa
czy z Chmielnika i Kielc - rozpo
czął rozmowę burmistrz Stradom
ski. 

w Seimie i życiu PlY'Natnym 
Rozmowa z PIOTREM NOWINĄ-KONOPKĄ

posłem Ziemi Radomskiej z ramienia Unii Demokratycznej 

pływać, spotykać się z przyja
ciółmi. Nie polityka była moją 
pasją Zostałem w nią wciągnię
ty przez otaczającą rzeczywis
tość. 

umożliwiała też manipulowanie 
opinią społeczną przez komuni
styczną władzę· 

* Zostawmy rozważania 
o polityce na inną okazję. Tym 
razem chcielibyśmy czytelni
kom "Echa" przybliżyć Piotra 
Nowinę-Konopkę jak osobę 
prywatną Proszę powiedzieć: 

powiatu" potwierdzono, że 
Chmielnik chce być, mimo uch
wały sejmiku, powiatem. Pod
stawą są konsultacje, z których 
wynika, że mieszkań~y miasta 
i gminy Chmielnik, gminy Gnoj
no, alternatywnego stanowiska 
Szydłowa oraz interwencji z so
łectw z gmin Raków, Pierzchni
ca, Kije i Szydłów chcą należeć 
do powiatu chmielnickiego. Po
nadto radni zamierzają ogłosić re
ferendum w tej sprawie w innych 
gminach sąsiadującYCh, a z inicja
tywy Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Chmielnickiej zawiązał się 
Społeczny Komitet Obrony Po
wiatu Chmielnickiego; . . . 

Zdajemy sobie sprawę, że do
tknęliśmy tylko tematu. Zapiekłoś
ci w tej sprawie jest o wiele-więcej . 
Prosimy w tej sprawie o listy od 
czytelników. 

Napływają do nas informacje, 
że podobnie zaczyna się .. dziać 
w innych gminach. Nie uzewnętrz
niło się to wcześniej, gdyż nie by/o 
przeprowadzonej ogólnospołecz
nej, merytorycznej dyskusji na te
mat tworzenia powiatów i całej re-
formy administracyjnej. I 

ANDRZEJ PISKULAK 
PS. Poniżej publikujemy za

proponowaną przez Chmielnik 
mapkę woj. kieleckiego. 

posiadania paszportu) spowo
dowały zmianę orientacji żeglar
skich z morskich na śródlądowe. 
Tak pozostało do dziś. _ 

~ Tak więc urlopy na rzecz
nej łajbie? 

- Prawdziwego urlopu nie 
miałem już od kilku lat. Kiedyś 
prawie wszystkie weekendy 
spędzałem nad wodami Pojezie
rza Kaszubskiego. Obecnie 
mam mało i jakby coraz mniej 
czasu. Szkoda. Czlowiek powi-

- Błędem proponowanej us)a
wy administracyjnej jest to, że two
rzone są najpierw powiaty. Na
szym zdaniem reformę powinno 
rozpocząć się od zreformowania 
gmin. Błąd ten wyjdzie ustawo
dawcom .bokiem", gdyż na po
czątku przekreślone zostało po
szanowanie ludzkich uczuć. Nie 
dano nam nawet możliwości za
prezentowania się na forum sejmi
ku. Mało tego, jakim prawem 
o Chmielniku zdecydowano bez 
nas - mówiła p. Kał. 

Błędem niegdysiejszych 
władz było stworzenie gmin. Nie 
daleko nas była gmina Korzenno. 
W trakcie likwidacji została wchło
nięta do Rakowa. A wioski z tej 
gminy oddalone są od Chmielnika 
tylko 8 km. Ich mies1kańcy na co 
dzień korzystają z usług w na
szym mieście. Podobnie z za
chodnimi gminami Szydłowa, 
częścią gminy Pierzchnica 
i Gnojno. Gdyby tak to zebrać , to 
na pewno uzyskalibyśmy wyma-

Pyka z fajki, z okolonej 
brodą twarzy bije ciepło i ła
godność. Gdyby nie prze
nikliwy wzrok, od pierwszej 
rozmowy wzbudzałby pełne 
zaufanie. PIOTR NOWINA
KONOPKA - bo o nim mo
wa - jest ekonomistą trans
portu morskiego i lotnicze
go - specjalności na 
śródlądziu rzadko spotyka
nych. Poseł Ziemi Radom
skiej, znany działacz Unii 
Demokratycznej. Był jedy
nym ministrem stanu o ro
dowodzie solidarnościo
wym w Kancelarii Prezyden
ckiej, gdy w Belwederze 
zasiadał gen. W. Jaruzelski. 

POUTYKA IE BYŁA 
MOJĄ PASJĄ ••• 

- Urodziłem się w !Satowi
cach. Mieszkaliśmy na Sląsku, 
ale praca zawodowa ojca 
związana by/a z przemysłem 
okrętoWym. W rodzinnych roz
mowach często pojawiał się 
wątek morza. Dla-mnie okazał 
się on bardzo atrakcyjny. Po
stanowiłem studiować w So
pocie, na Wybrzeżu też osied
liłem się po skończeniu nauki. 
Zamierzałem tu pędzić spokoj
ny żywot, zajmować się nauka. 

* Cóż takiego_ się stało .. że 
zainteresowania polityką 
przedłożył pan nad życie w ci
chej przystani? 

- Silny wstrząs stanowiły dla 
mnie tragiczne wydarzenia 
w grudniu 1970 roku. Uświado
'miły one mnie i moim przyjacio
łom fakt, że konieczne jest' ze
spolenie wszystkich środowisk 
społecznych. Oddzielne protes
ty inteligencji, jak to miało miejs
ce w marcu 1968 r., oddzielne 
wystąpienia robotnicze łatwiej 
było tłumić. Separacja taka 

czy "zacumowanie" na Wy
brzeżu uczyniło z pana wilka 
morskiego? 

- To może za dużo powie
dziane. Nie pływałem po dale
kich oceanach, nie zwiedzałem 
egzotycznych portów, co nie 
znaczy, że nie zasmakowałem 
morskiej przygody. Podczas pra
cy w Odwoławczej Izbie Mors
kiej pływałem do Irlandii. Pod 
żaglami doŚĆ często wyprawia
łem się na Zatokę Gdańską Jed
nak uciążliwości związane z ty
mi eskapadami (konieczność 

nien mieć czas l1a oderwanie się 
od codziennych zajęć, choćby 
po to, by popatrzeć na siebie .z 
boku". 

* Panie pośle. Czegoś tu 
nie rozumiem. Politycy 
w krajach zachodnich, któ
rych to Unia Demokratyczna 
często stawia za wzór, mają 
czas na rządzenie (dobre 
i skuteczne), odpoczynek, ży
cie prywatne. Dlaczego u li
cha ludzie zajmujący się 
polityką w Polsce są tak 
"zapracowani"? 

Kariera jajka 

WIElKANOCNE 
Jajka ugotowane na 

twardo i pOdańe w pierw
szy dzień Wielkanocy to 
podstawowa część świę
conki, czyli koszyczka 
z wszelkimi dobrami, 
który niesie się w Wielką 
Sobotę do poświęcenia 
w kościele. Tradycja' 
dzielenia się jajkiem wiel
kanocnym w intencji 
zdrowia, szczęścia, dłu
giego życia i wszelkiej 
pomyślności dla rodziny 
jest tradycją typowo 
polską. Chociaż ... Mówi 
się, że dzielenie to - ow
szem, polska specyfika, 
ale jąż jajko samo, jako 
symbol świąteczny, przy
wędrowało do nas z Nie
miec. 

Jajka wielkanocne, pi
sanki, to oczywiście jajka 
kolorowe, barwione spe
cjalnymi farbkami lub go
towane '" wywalZe z łu
pin cebuli, która daje ko
lory od ciemnego do 

, jasnozłocistego. Praw
dziwe ,;pisankowe" ar
tystki twOlZą istne dzieła 
sztuki, wyczarowując na 
pisankach wspaniałe 
wzory. W XVIII wieku bar
dzo popularne było o~ 
darowywanie się pisan
kami, ale tylko najbied
niejsi dawali zwykle 
jajko, zwłaszcza na szla
checkich dworach trwało 
jajeczne szalenstwo -
kunsztowne jajka robio
no ze szlachetnych meta
li, ZJ1obiono drogimi ka
mieniami, figurkami, or
namentami. Z czasem 
tradycja ta zanikła, znikł 
dwór królewski i pozos
tały zwykłe pisanki. 

- Zachodnie demokracje 
mają długie tradycje. Wszyst
ko można tam lepiej, spokoj
niej zaplanować i ułożyć. A czy 
można to samo powiedzieć 
(j rodzimych. realiach politycz
nych? 

• Na urlop pan czasu nie 
ma, czy na życie towarzyskie 
też go nie starcza? 

- Nie jest aż tak źle . Spoty
kamy się dość często w gronie 
przyjaciół w naszych oomach. 

* Jak duże mieszkanie zaj
muję pańska rodzina? 

- Odkąd politykę uprawiam 
zawodowo przeniosłem się 
z rodziną (żona Wanda oraz 
dwie córki: siedemnastoletnia 
Joanna i jedenastoletnia Ma
rysia) do Warszawy. W stolicy 
wynajmujemy mieszkanie typu 
M-4 o powierzchni 70 metrów 
kwadratowych. 

* Wynika z tego, że włas
nej willi pan nie posiada. Ale 
pewnie jakiegoś drogiego 
samochodu zachodniej mar
ki poseł Nowina-Konopka 
zdążył się już dorobić? 

- Jeśli .skodę 105" można 
za taki uznać, to i owszem. 
Mówiąc całkiem serio, o pie
niądze, wszelakie dobra mate
rialne nigdy specjalnie nie za
biegałem. Nie lekceważę 
spraw materialnych, ale nie 
stanowią one treści życia. 

Rozmawiał 
JAN GAGACKI 

)) 

J) 
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Ryszard Hochel Z rodziną, Od. lewej: syn Mariusz, żona Elżbieta, syn Paweł i córka Beata. Nie 
ma córki Agnięszki, która w tym czasie była w Kielcac:h, w szkole: . 

Fot. A. Piekarski 

Reporter puka do drzvvi 
Sklep w Micigoździe nie zapowiada niczego szczególnego. Kiedyś biłem tu 10, góra 15 świń 

dziennie, ale'potrzeby konsumentów 
były większe, musiałem więc rozbu
dować zakład, gruntownie przebudo
wać kotłownię ... Trudno sobie wyo
brazić, ile to wszYstko kosztuje. Te
raz chce coś nowego robić, dlaczego 
nie dać ludziom tego, ·czego jeszcze 
w życiu nie jedli, Teraz czeka go naj
poważniejsza inwestycja - rozpo
czyna budowę nowoczesnej oczysz
czalni ścieków. 

Sklep jak sklep, mięso, wędliny, artykuły spożywcze ... Ale zaraz 
obok brama wprowadza na obszerny dziedziniec, na którym na 
kilka samochodów ładują wędliny. Okazały, piętrowy dom 
mieszkalny, obok zakład, gdzie bije się od 50 do 100 $wiń dzien
nie, wyrabia 5-7 ton wędlin, wyrobów wędliniarskich, wędzonek 
i mięsa. Pracuje tu około 100 osób. 

RYSZARD HOCHEL przeprasza, 
że kazał na siebie czekać, ale właś
nie otoczyło go kilku rolników chcą
cychsprzedać świnie. Niestety, teraz. 
nic z tego, zapisują się więc na po 
świętach. Gospodarz zgadza się po
rozmawiać z dzierinikarzem, dlacze
go nie, nie ma nic do ukrywania, ale 
co tu ciekawego? Wolałby jedńak po
czekać, aż wróci żona ze szkoły, 
gdzie uczy matematyki, ona bardziej 
pamięta szczegóły .. . Wkrótce pani 
Elżbieta siada przy nas w eleganc
kim saloniku na parterze (domyślam 
się, że tu załatwia się interesy, bo wy
twornie tu, skórzane fotele) i zaraz 
poprawia męża, który pomyli/ ... datę 
ślubu. 

Urodził się w Micigoździe, miał 14 
lat, gdy po skończeniu podstawówki 
zaczął pracować w mas~rni w Pie
koszowie, gdzie: kierownikiem był 
wówczas JAN SOJKA. Jeżeli nawet 
początkowo 14-łatek nie palił się 
zbytnio do "rzeźnictwa", to właśnie 
on gOllrzekonal. Zaraz też posłano 
go do szkoły zawodowej, masarskiej, 
oczywiście, trzy dni się uczył, trzy 
pracował. Liceum ogólnokształcące 
zaliczył już jako "wieczorówkę", póź
niej było wojsko i kOrs mistrzowski. 
Pracując. jako klasyfikator żywca 
w Kieleckich Zakładach Mięsnych 
poznał obecną żonę. 

- W autobusie - śmieje się pani 
Elżbieta - gdy jechałam na zajęcia, 
bo właśnie studiowałam. 

Ślub wzięli w Wolicy w 1977 roku. 
Nie mieli nawet własnego mieszka
nia, więc wynajęli "izbę" w Wólce 
Kłudzkiej. Gdy Jan Sójka poszedł 
"na swoje" Ryszard Hochel zOstał 
kierownikiem masami. 

- Zapomniałbym o jednym, bardzo 
wążnym wydarzeniu - śmieje się gos
podarz - wtedy kupiłem ... motocykl, 
"SHL" oczywiście, Pamiętam, że mój 
ojciec był bardzo przeciwny tej "inwes
tycji". Tym motorem jeździłem rano do 
pracy, do wynajętego mieszkania, no 
i do żony przede wszystkim. Wracał 
późnym wieczorem. 

Zaczął budować dom (oczywiście 
nie ten, co teraz stoi), a skromny, "na 
bazie" starej rodzinnej rudery. Uru
chomi/ skromny zakład masarski, 
oparty na "przydziałach". Kiszka~ 
pasztetowa, salcesony ... Z czasem 
pozwolono mu produkować trochę 
wędlin, ale miał obowiązek dostar
czać je do.,. Starachowic. Tak to by
ło, władze dzieliły, przydzielały, naka
zywały i w ogóle "koordynowały". 
Wreszcie kartki. Kto ich nie pamięta? 
Ale "prywatni" pamiętająJe w sposób 
szczególny. 

W 1988 roku otworzył pierwszy 
własny sklep w Kielcach, przy ul. 
Moniuszki. Dziś ma ich osiem, 
w tym szeŚĆ w Kielcach, jednak dwa 
zamierza zlikwidować, bo "dobijają" 
je coraz wyższe .c;v.nsze. 

- Codziennie rano z brygadzistą 
i jego zastępcą dokonujemy degus
tacji wyrobów i gdy coś jest nie tak, 
a można poprawić, to poprawiamy, 
gdy nie - na mączkę. Oczywiście, 
winnym lecę "po premii". To nie tylko 
u mnie się dzieje, dziś każdy szanu
jący się producent nie pozwoli sobie 
na fuszerkę. 

Zdaniem pana Hochla uruchomie
nie potentata mięsnego w Staracho
wicach doprowadzi do upadku wielu 
drobnych producentów, ale on 
z własną siecią handlową nie obawia 
się tego. Organizuje własny skup, 
dużo wyjeżdża, płaci dobrze (14.200 
złotych za kilo żywca płacił w końcu 
marca), chociaż świń coraz mniej 

i "świński do/ek" może się objawić już 
na 2-3 miesiące. Co wtedy? Import 
zagraniczny! . 

- Nie lubię słowa "biznesmen" -
mówi - nie czuję się nim, jestem po 
prostu rzemieślnikiem. A czy dob
rym? - niech in~i.o:enią 

Wkrótce uruchomi w Micigoździe 
'zakład filialny. Tq będzie coś "spe
cjal", chce bowiem produkować takie 

I 

Ale mój rozmówca wie także, że ci 
ludzie są coraz biedniejsi. 

Dawniej na półtora tygodnia przed 
świętami wielkanocnymi ogranicza
liśmy wyrób najtańszych wędlin do 
minimum - wspomina - tylko szynki 
i wędzonki! Teraz - odwrotnie. Nie 

SWlĄT~CZNA SlYNKA 
ł ł 

I ,,5WIN5KI DOtEK" 
rzeczy, jakich dziś nigdzie nie 
uświadczy - mówi się o nich -
,,przedwojenne". Nie zdradza na ra
zie, co to będzie. Tylko tyle, że starzy, 
najlepsi fachowcy będą tu robić cu
deńka, wszystko ręcznie. Zdołałem 
tylko tyle wyrwać, że będzie "salce
son ·ryjkowy" - co jak się okazuje -
słusznie kojarzy mi się ze świńskim 
ryjem ... 

- Mało panu pieniędzy? - zada
łem to głupie pytanie, zanim zdąży
łem się ugryźć wlęzyk, ale/pan Ry
szard nie obraża się. 

- To nie tak - mówi - wielu ludzi 
tego nie rozumie, widzi tylko pazer
ność na pieniądze. Ale gdy człowiek 
coś zacznie, to życie go zmusza do 
ciągłego rozwoju, inwestowania. 

na każdym świątecznym stole bę
dzie w tym roku szynka, wielu ucie
szy się, gdy kupią salceson i paszte
tową 

Państwo Hochlowie mają czwór
kę dzieci. Najstarsza Beata studiuje 
w Akademii Ekonomicznej w Krako
wie, młodsza Agnieszka jest uczen
nicą liceum w Kielcach, ale już 
następny w kolejce Mariusz jest 
uczniem \I klasy Technikum Przemy
słu Mięsnego. Będzie następca! Czy 
najm/odszy Paweł pójdzie w ślady 
ojca i brata? Trudno powiedzieć, na 
razie jest uczniem 6 klasy szkoły 
w Micigoździe , gdzie uczy jego ma
ma. 

RYSZARD PUCH 

Kariera jajka 

Symbol 
zmarlwytńwslania" 

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem w chrześci
jańskim roku liturgicznym. Termin jego obchodzenia został ustalony 
w 325 r. na soborze nicejskim, 'w nawiązaniu do żydowskiego święta 
Pesach, na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. 
Wielkanoc przejęła wiele elementów z dawnych, pogańskich świąt 
wiosennych - taka jest tradycja robienia palemek (pogańskie gaiki), 
również pogański 'rodowód ma śmigus dyngus. A jajko? Jajko od wie
ków wiązało się z odrodzeniem, było symbolem życia, rozrodu, 
zmartwychwstania. Musiało więc trafić na wielkanocne stoły, gdy lu
dzie cieszyli się ze zmartwychwstania Chrystusa i odejścia Wielkiego 
Postu. 

I Na kielclan CIeka dom. i samochód I 
W Telewizji Polskiej od kilku miesięcy pojawił się teletumiej BOŻENY 

WALTER zatytułowany "Czar par". Będzie trwał caly rok, a jego zwycięz
cy otrzymają w nagrodę domek jednorodzinny oraz samochód - "mer
cedes", wszystko o wartości powyżej półtora miliarda złotych. Wśród wielu 
par małżeńskich konkurujących'z sobą o najwyższe trofeum znaleźli się 
też kielczanie- BARBARA i WOJCIECH RUDZIEJEWSCY-RUOZlE
WICZ. Co spowodo...<talo, że zdecydowali się wziąć udział w tej zaskaku
jąceJ zabawie? Jakie mają wrażenia, refleksje i obawy związane z kon
kursem - o tym będzie opowiadał ten artykuł. \ 

- Młodszy syn Przemek (14 
lat) w ostatnim czasie choruje na 
wszelkiego rodzaju zgadywanki, 
quizy, dzwoni wciąż do radia -
mówi p. Wojciech . Po tym jak 
pewnego dnia spikerka bgłosiła 
ten właśnie konkurs, że p0szu
kują dobranych małżeństw bez 
kategorii wiekowych - przybiegł 
do mnie i powiedział: 

- Tato wyślij zgłoszenie, zro
bimy mamie niespodziankę. 
I tak też się stało. Napisałem 
dowcipnie, że jesteśmy wesołą 
rodzinką, średnia wzrostu wyno
si u nas 2 m, żona ma 183 cm, 
ja 192 cm, młodszy syn 186, 
starszy Wojtek 194 cm. Zapro
szenie na eliminacje przyszło 
dokładnie 4 grudnia, w Barbarę 
- tak ma na imię żona. Pojecha
liśmy do niej do bitllioteki i oznaj
miliśmy jej tę radosną wi~Ść. By
ła zaskoczona i przerażona , ale 
nie śmiała odmówić. 

- Potraktowaliśmy ten tele
turniej jak konkurs rodzinny -
mówią państwo Rudziejewscy. 
Tym bardziej że w tym roku ob
chodzimy 20-lecie naszego 
małżeństwa. Pomyśleliśmy so
bie, że będzie to doskonałe pod
sumowanie, sprawdzian nasze
go związku . 

. ELIMINACJE 

dziejewscy. Uczymy się też 
wciąż nowych rzeczy. 

r NAGRODY 
Ci, którzy wzięli udział w kon

kursie tylko po to, żeby uzyskać 
nagrodę już odpadli, wszelkie 
oznaki pazerności są natych
miast widoczne, człowiek jest 
spięty i · nic mu nie wyqhodzi. 
Gdy bardzo baliśmy się, że od
padniemy, wszystko robiliśmy 
fatalnie, aż nam zwrócono uwa
gę "Jabłuszka" (mamy taką ksy
wę), dziś byliście nie w formie. 
.Owszem, upominki są miłe, tym 
bardziej że otrzymują je prawie 

sposób, będziemy losować od
dzielnie karteczki z kapelusza. 
Drażniło ich również to, że pary 
porozumiewaly się z sobą, usta
laly odpowiedzi. Z tego powodu 
zamontowano dodatkowe ka
mery, bo takie sytuacje kompli
kują wyłonienie tych najlep
szych. Komu dać domek czy sa
mochód? - to muszą być 
prawdziwi zwycięzcy. 

REAKCJE ZNAJOMYCH 
- Rodzina początkowo nie ko

mentowała naszego uczestnictwa 
w teleturnieju. Milczała . Teraz 
podcłlOdzi do tego sympatycznie. 
Syn jest nawet uoieszony, wczoraj 
przybiega ze szkoły i krzyczy: 

- Mamo rzuciła mi się na szyję 
w szkole fantastyczna dziewczy
na, gratulowała, że mam fajnych 
rodziców. 

- Znajomi natomiast zachowu
ją się dziwnie. Podzielili się· Część 
to zagorzali kibice, inni podchodzą 
z dystansem. Może wydaje im się, 
że jesteśmy za starzy, żeby się tak 
wygłupiać. Otrzymujemy za to mi
łe telefony z całej Polski, odzywają 
się ludzie, którzy rozpoznali nas 
w telewizji , a z którymi straciliśmy 
kontakt wiele lat temu. 

RECEPTANA 
SZCZfi:ŚLlWY ZWIĄZEK 
- Nie odważyłabym się jej po

dać - mówi p. Barbara, to tak jak 
z prawdziwą receptą, na każdy or
ganizm inaczej działa. Małżeń
stwo jest przecież organizmem: 
zarówno składniki, jak i ich ilość 
musi być dobrana indywidualnie. 
To co nam ;:;łuży, w takich propor
cjach, innym mog/oby zaszkodzić. 

- Jest taka witamina "M" - mi
łość i ona jest najważniejsza -

- pojechaliśmy na nie z za
przyjaźnionym małżeństwem, 
żeby dodać sobie otuchy. Koło 
szkoly, na parkingu przy ul. Wo
ronicza staly setki samochodów, 
a w środku nie dało się przejść -
tak było tłoczno. Zgłoszenia wy
słało ponad 3 tys. par z całej Pol
ski, na eliminacje zaproszono 
250 par. Sprawdzian trwał caly 
dzień do godz. 18. Komisja, 
w skład której wchodziła m.in. 
Bożena Walter, doświadczeni 
psychologowie.i tzw. łowcy głów 
bacznie przypatrywała się każ
demu kandydatowi. Byly trzy
stopniowe testy i rozmowy indy
widualne. Trzeba było odpowie
dzieć na mnóstwo pytań. Trzeba 
przyznać, że wszystkie niedo
brąne małżeństwa odpadly. Ob
serwowano po kryjomu jak mał
żonkowie zwracają się do siebie, 
jakie gesty wykonują, dosłownie 
każdy szczegół. Wyłoniono 60 
par, które rozpoczęly pojedynek. 

Rodzina i gitara to dwie miłości W. Rudziejewskiego 

ZADANIA DOMOWE 
- Co dwa, trzy tygodnie otrzy

mujemy nowy zestaw zadań, 
najwyżej zresztą punktowanych. 
Jednym z pierwszych było wy
konanie stroju na bal. Zona 
wpadła na genialny pomysł, któ
ry zrodził się z legendy: gdy Ewa 
zerwała jabłko z drzewa Pan 
Bóg okropnie się zdenerwował, 
zerwał pozostałe owoce, poroz
dzielał je na pół i porozrzucał po 
świecie. Od tej pory ludzie szu
kają swoich drugich połówek, 
gdy komuś uda się znaleźć, wte
dy jest pełnia szczęścia. Pomysł 
był dobry, tylko gorzej z jego rea
lizacją Nasze jabłko miało śred
nicę 120 cm, wysokoŚĆ prawie 
160 cm. To był grudzień, zawie
je, śnieg. Nie wiedzieliśmy jak je 
przewieźć, ani w przyczepce, 
ani na dachu samochodu nie 
mieściło się. W końcu żona po
wiedziała do mnie, to zrób skła
dane. Namęczyłem się okrutnie 

- - mówi p. Wojtek, ale na cz~s 
było gotowe. Wykonaliśmy je ze 
styropianu, pokryliśmy materia
łem. Byliśmy jedyni! Inne zada
nia byly równie ciekawe: napisać 
lub zaśpiewać dowcipnie histo
rię rodziny, dobrze ulokować 40 
mln zł na giełdzie i ostatnie -
drzewo genealogiczne rodziny, 

, kto sięgnie najdalej, zbierze naj
więcej dokumentów, otrzyma 
najwięcej punktów. Organizato
rzy są z nas zadowoleni, twier
dzą, że uczestnicy zaskakują ich 
pomysłowością Takie prace do
mowe nieslychanie zbliżają mał
żeństwo - twierdzą zgodnie Ru-

wszyscy i ci, którzy odpadają Są 
nagrody miesiąca, prezenty za 
samo wzięcie udziału. Otrzyma
liśmy pi~kny album, mlynek do 
kawy. Głównej nagrody nie spo
dziewamy się, choć przy dużym 
szczęściu wszystko może się 
zdarzyć. Boimy się tylko tego, że 
gdy zostanie osiem par, które 
walczyć pędą z sobą przez pół 
roku (zwiększy się liczba konku
rencji), wtedy może zrobić się 
nieprzyjemnie: może skończy 
się zabawa, a rozpocznie- praw
dziwa walka. Mamy nadzieję, że 
tak nie będzie. • 

PRZYJAZNIE 
- Na eliminacjach znaleźliś

my się z trzema innymi parami 
w sali i one wszystkie przeszly 
dalej. Od tej pory rozpoczęła się 
nasza miła znajomość. Dzwoni
my do siebie często. Anłosz
czukowie, sadownicy spod Bia
łegostoku zaprosili nas jesienią 

, na jabłka, Prześniaki na Mazury 
do dziadków latem, a Obrębscy 
na Zegrza. My zaoferowaliśmy 
im naszą skromną, . ale piękną 
chałupę w okolicach Mniowa. 
Kochamy wieś i spędzamy tam 
każdą wolną chwilę. Atmosfera 
między uczestnikami .Czaru 
par" jest bardzo sympatyczna. 
Po ostatnim konkursie np. jego 
zwycięzcy p. Baranowscy kupili 
całą skrzynkę szampana i za-

. prosili wszys!kicl) uczestników. 
MAł.ZENSTWA 
OSZUKUJĄ? 

Ktoś jest plastykiem i zna się 
na malarstwie. Wchodzi do od
powiedniego boksu, za nim po
dążają inni. Tak było np. z obra
zem Rubensa. Organizatorom 
to się nie spodobało i już od 
przyszłej edycji wynaleźli na nas 

Fot. A. Piekarski 

twierdzi p. Wojtek. Ale równie istot
ne są rozmowy. Trzeba dużo o so
bie opowiadać, umieć wniknąć 
w głąb siebie, być sobą Zbliżają 
zarówno chwile dobre, jak i złe, ale 
złe chyba bardziej. Myśleliśmy, że 
już nie doczekamy 10 rocznicy ślu
bu. W 3, 5, 7 roku mieliśmy kryzy
sy, ale potem ostatnie dziesięć lat 
naszego związku minęło w dosko
nałej atmosferze. 

ŻYCIE 
- Wszystkiego dorabialiśmy 

się sami. Męża pozna/am w I kla
sie liceum, pobraliśmy się, gdy 
miałam 19 lat, a on 21, kończył 
właśnie Liceum Plastyczne - mó
wi Barbara Rudziejewska. Przez 
wiele lat mieszkaliśmy w trudnych 
warunkach przy ul. Dymińskiej. 
Pqtem Wojtek wyśpiewał miesz
kanie. Pracował kolejno w klubie 
"Atest", "Mrówka", "Amonit", był 
kierownikiem kina "Moskwa", a te
raz za/ożył własną firmę, Zakład 
Usług Plastycznych. Robi reklamy, 
ale z pracą jest Ciężko, ma dużo 
wolnego czasu i stąd może po
mysł na .Czar par". 

- Basia pracuje w Wojewódz
kiej Bibliotece Publicznej - dodaje 
p. Wojtek. 

- Pyta pani, gdzie postawimy 
dom, gdy wygramy? Na pewno na 
Kielecczyźnie. Jestem krakusem, 
gdy przyjechałem tu kilkanaście 
lat temu byłem -przerażony - mó
wiłem co za miasto, stanie się na 
górce (przy moim wzroście) i widzi 
się jego drugi koniec. Ale teraz już 
nigdy bym stąd nie wyjechał. 

IWONA ROJEK 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Wąchock · stolicą europejskiej tu~styki? 

Chluba Wąchocka - zabytkowy klasztor 0.0. Cystersów. 

Do Wąchocka zawitała zagraniczna wycieczka. Rozo
choceni podróżni pytają jednego z miejscowych: -
A macie tu jaką rozrywkę? 

Na co ten odpowiada: - Ano jest, ino ją teraz zęby bolą 

My. mieliśmy więcej szczęścia. 
Wprawdzie .. rozrywki" nie zastaliś
my. ale spore> udało nam się o niej 
dowiedzieć. Ze jest, nie ma wątpli
wości. 

KULTURA 

zorganizowano Dzień Mężczyzny 
pod hasłem: .. Mężczyzno, męż
czyzno, choć tyle masz wad ..... 
Co czeka wąchocką kulturę, gdy 
opactwo cystersów stanie się ce
lem masowych wycieczek? Po
wieje wielkim światem. Może trze
ba będzie zorganizować niepo-

Opat klasztoru cystersów Miko
łaj Biesiga był z pochodzenia 
szlachcicem. Mnicha przypominał 
jedynie z szat. Wbrew ostrym 
upomnieniom bogobojnych prze
łożonych wiódł życie rozwiązłe. 
Dobra klasztorne obracał w go
rzałkę, którą pił namiętnie ze szla
checkimi kompanami i kobietami 
pozbawionymi czci. Biednych, 
proszących o jałmużnę przepę
dzał kijem, drwiąc sobie z reguł ży
cia bożego sługi i obyczajów 
świeckich . Występkami swymi bu-Problemów z nią nie ma! Aż 

dziw bierze, jak wąchocczanie 
garną się do rozrywek. O likwidacji 
Gminnego Ośrodka Kultury mo
wy być nie m·oże. Chociaż budyn
kowi przydałoby się inne ogrzewa
nie - na razie dzieli je z pobliską 
szkołą, na podobnej zasadzie jak 
Polska z Ruskimi: ciągle przykrę
cająkurek. 

NIE MA 
Z CZEGO , , 
SI~ SMIAC 

"Bez Sety tego nie 
rozwiążemy" - jak mawiają 
m1eszkańcy Wąchocka 

Najmłodsi wyżywają się w typo
wo dziecięcym repertuarze klubo
wych zajęć: ognisku muzycznym, 

trzebne dotąd kursy języków ob
cych, żeby się z turystami jakoś 
dogadać. Nie ma się czego wsty
dzić . Folklor jest - trzeba go po
kazać! 

To nie kawał 
Wąchock ma być stolicą eu

ropejskiej turystyki. Rada Euro
py i Warszawska Fundacja Kul
tury wystąpiły z inicjatywą wyty
czenia w Polsce , Szlaków 
cysterskich". Pierwszy będzie 
małopolski , obejmujący Jędrze
jów, Koprzywnicę, Wąchock 
i Sulejów. 

teatrzyku, plastyce. 
Dorośli założyli zes
pół teatraln()-{)brzę
dowy, którego ce
lem jest kultywowa
nie tradycji. I tak 
powstały spektakle: 
.. Chrzciny" , .. Wyz
woliny wilka, czyli 
młodego kosia
rza", .. Podstrzyży
ny u Piasta". Dzia
ła także chór żeński, 
który niedawno zdo
był I miejsce na 
przeglądzie zespo
łów muzycznych 
w Busku. Dzięki na
grodzie pieniężnej 
śpiewaczki wyposa
żyły się w czerwone 
spódnice. 

Wejścia na teren kla~oru 
strzeże zakonnik. 

Największym powódzeniem 
cieszą się zabawy taneczne. Jak 
chociażby niedawna .. dyskoteka 
dinozaurów", przeplatana konkur
sami, podczas których łysiejący 
panowie sugestywnie reklamowali 
szampon do włosów, a inni musieli 
w tańcu zmagać się ze .. słodkimi 
ciężarami", nosząc na rękach pa
nie. Czy mężczyźni w Wąchocku 
czują się dyskryminowani? - Ależ 
tak! Niedawno wystosowali pro
test podyktowany brakiem zainte
resowania dla nich . Na otarcie łez 

"Nie wszystko prawda, 
co chłop w karczmie 

Ś . " piWO ... 
Nikt tak naprawdę nie wie ,.skąd 

wzięła się nazwa Wąchock. Bar
dziej dociekliwi sądzą że od wącha
nia. Powstanie osady wiąże się 
z przybyciem na te ziemie cyster
sów w XII w., którzy mieli zagospo
darowywać bezludne, niewdzięcz
ne w użytkowaniu tereny i uczyć 
okoliczną ludność uprawy roli. 

Jedyna legenda, do jakiej udało 
nam się dotrzeć, wcale Wąchoc
kowi sławy nie przynosi. Opowia
da o tym, jak kiedyś do miejscowe
go klasztoru zawitały czarcie mo
ce. A było to tak ... 

dził powszechne zgorszenie do 
dnia św. Jakuba roku pańskiego 
1461 , kiedy to zaprosił do klaszto
ru na wystawną ucztę swych niec
nych - przyjaciół. Biesiadnicy 
wśród obfitości jedzenia i zmięk
czających rozum napitków, szyb
ko zapomnieli o Bogu i o tym, że 
klasztor odpowiednim miejscem 
do hulanek nie jest. Nagle wśród 
ucztujących pojawił się osmalony, 
przerażający wysłannik Lucyfera. 
Chwycił opata za kołn ierz , uniósł 
w obloki i porwał w czeluści pie
kieł . Na próżno nieszczęsny mnich 
wzywał pomocy. Osłupieli ze stra
chu towarzysze biesiady w popło
chu opuścil i klasztor. Ujrzeli tylko 
jak w miejscu, gdzie zniknaj diabeł 
z opatem powstał wielki słup og
nia. Była to ostatnia wizyta czar
tów w klasztorze, mimo ogromnej 
gości nności zakonników, której 
doświadczyliśmy na własnej skó
rze, a właściwie ... żołądkach . Bo
wiem mieliśmy okazję spożywać 
posiłek w towarzystwie samego 
opata Alberyka Siwka, w niedos
tępnym dla przeciętnego śmiertel
nika romańskim refektarzu. 

Zapach dziejów 
W mrocznej atmosferze klasz

toru wyczuwa się .ducha historii". 
XIII-wieczne mury kryją niejedną 
atrakcję dla turystów. Największe 
perełki' architektoniczne to kapitu
larz, którego sklepienie oparte jest 
na czterech kolumnach. Każda 
z nich posiada inną ornamentykę . 
Dawniej pomieszczenie to służyło 
do modlitw i narad, teraz odbywa
ją się ceremonie obłuczyn . 

Niedawno odkryto XVIII-wiecz
ne freski w kaplicy. Ukryte pod 
nowszymi malowidłami przetrwały 
w doskonałym stanie. Przedsta
wiają sceny historyczne: najazdy 
tatarskie i szwedzkie. 

Miejsce cudów 
Wąchocki klasztor będzie głów

ną atrakcją małopols kiej pętl i szla
ku cysterskiego. Turyści bywają 
jednak wybredni, szczególnie ci 
zagraniczni. Przyjeżdżają nie tylko 
po to. by zobaczyć zabytki ale 
chcą jeszcze posiedzieć przy ka-

wie, odpocząć w zaciszu hotelo
wym. 

Plany są ambitne. Na gruntach 
cysterskich, tuż obok klasztoru ma 
powstać nowoczesne centrum ho
telowe, na miarę stolicy europej
skiej turystyki. Na razie jednak nie 
ma się gdzie ... wysiusiać. Do naj
bliższej toalety jest 100 m ... bie
giem 50. Dlatego turyści zagra
niczni w ramach rekreacji wolą 
biegać do najbliższych krzaczków 
przez chłopskie pola. 

Jeszcze jedną atrakcją Wą
chocka ma być Cysterski Ośro
dek Medycyny Naturalnej. Ale ja
koś sami zakonnicy do tego się nie 
kwapią Receptury słynnych zioło
wych specyjal6w gdzieś zaginęły. 
Nikt już nie zajmuje się uprawą ziół 
i wyrobem farmaceutyków. Bo i po 
co? Skoro całkiem blisko działa 
dobrze zaopatrzona, chociaż 
świecka apteka. 

Póki co ... 
... Wąchock w kraju słynie 

z dowcipów. Trzeba wiedzieć, że 
mieszkańcy osady dzielą się na 
.. rdzynnych z serwitutem" oraz ' 
.. przyblyndów" i .. przyśtupańców" , 
tzn. napływowych, wżenionych 
w miejscowe rodziny. Ci ostatni 
często złoszczą się i obrażają sły
sząc dowcipy o sobie. Rodowici 
wąchocczanie tryskają poczuciem 
humoru i nic nie robią sobie 
z drobnych złośliwości kawalarzy. 
Nawet sołtys - główny bohater 
anegdot. Mimo ciężaru pracy spo
łecznej wszystko znosi cierpliwie. 

Bez żartów! 
.. Tutaj nie ma się z czego 

śmiać!" - tak stwierdzili wąchoc
czanie, których zastaliśmy przy 
mozolnym sprzątaniu rynku. Na
wet sam wójt - Mirosław Seta, 
jest rozczarowany brakiem inwen
cji twórców kawałów. Ostatnie 
dowcipy wymyślono 6 lat temu. 

Nie boimy się turystów -
mówi opat klasztoru 0.0. 

cystersów, Alberyk Siwek. 

Czyżby zabrakło pomysłów? 
Rozsławiajmy Wąchock, grom
kim śmiechem zanim zadepczą 
go nam zagraniczni turyści. Bo 
wówczas ... żarty się skończą! 

JOLANTA !<ĘPA 
MAŁGORZATA GORAK 

Zdjęcia: Aleksander Piekarski 

KARCZÓWKA. Bogaty rezerwat przyrody, zabyt
kowy XVII-wieczny klasztor. To nie tylko miejsce 
kultu religijnego. Już kolejne pokolenie kielczan 
spędza tu sobotnio-niedzielny wypoczynek. 

. Niegdyś było to ulubione miejsce młodego wówczas Stefana 
Zeromskiego ( .. . ) Odbyliśmy dz{!; we:frzech generalne, żakowskie 
.wagary" - wspomina pisarz w .Dziennikach" (tom II, rok wyd. 
1964). Rano przyszedł do mnie .tragik~ później Szczukin i wy
ciągnęli na Karczówkę. Odbyliśmy ucztę homeryczna,: na szczy
cie góry, za murem klasztornym, w cieniu jodeł - pożywaliśmy 
bułki z sardynkami (sic!) i popijali benedictinem. .. Zaś w inoym 
miejscu .Dzienników" relacjonuje (. . .) Wczoraj w południe byłem 
na spacerze z Heleną Poszliśmy naprzód na miasto, później do 
ogrodu, pod Karczówkę, na banhof - i z powrotem. Później, kie
dyś przechodząc tym samym szlakiem - wspomnę, że w tym dniu 
wczorajszym byłem szczęśliwy ( ... ). 

Karczówka to również miejsce o bogatych tradycjach historycmych. Jak 
podają kroniki około 1622 panowała w kraju przez dwa lata wielka zaraza. Nie 
oszczędziła i mieszkańców Kielc. Zaraza nawiedziła pobliską miejscowość Bia
łogon, gdzie zmarło kilku robotników, pracujących w nowo założonej fabryce. 
Wówczas biskup krakowski Marcin Szyszkowski ślubował, że jeśli Kielce och
ronione zostaną od nieszczęść epidemii, wystawi kaplicę na wzgórzu. 

Biskup dotrzymał przyrzeczenia i już w 1628 r. została ukończona budowa 
kościoła, a w roku 1631 sprowadzeni zostali 0.0. bernardyni. 

SpOkojne życie zakonników było przerywane niekiedy wypadkami wojenny
mi. Klasztor został doszczętnie zrabowany podczas napadu potopu szwedzkie
!ID we wrześniu 1655 r. Spustoszenia w zabudowaniach klasztornych czyniły 
również wpływy atmosferyczne, deszcze, śniegi, wichry. Mury niSZCZały. Ów
czesne władze były zainteresowane w utrzymaniu w dobrym stanie tego obiek
tu. Gubernator cywilny wydał w 1841 r. odezwę do kieleckiego społeczeństwa 
z prośbą o złożenie 400 zł na zreperowanie starego zegara na wieży kościelnej. 
Natomiast Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchowych w Warszawie 
wydała zezwolenie na zbieranie składek w całym kraju, potrzebnych na' resta-
urację kościoła i klasztoru na Karczówce. / 

Po powstaniu styczniowym, mocą ukazu zostaje skasowany również klasz
tor na Karczówce. Opuszczone mury zajmują na jakiś czas rosyjskie władze 
skarbowe. Budynek ulegał dewastacji. Dopiero w 1901 r. poddany został grun
townej restauracji. Wówczas to w południowej ścianie kościoła wybudowano 
kaplicę , a ołtarz z figurą św. Barbary przeniesiono z nawy do kaplicy urządzonej 
w wieży. W tym też okresie obiekt nabyło Towarzystwo Dobroczynności. W na
stępnych latach mieściła się tu ochrona i szkoła ludowa prowadzona pod opie-
ką towarzystwa. _ 

Po uzyskaniu niepodległó.ści w listopadzie 1918 roku Karczówka przeszła 
pod zarząd sióstr służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Przystąpiły 
one do odnowienia zniszczonego klasztoru, uzyskując na ten cel pieniądze od 
rządu polskiego. A jak dzIś wygląda? Klasztor zamieszkany przez palotynów 
został w ostatnich latach częściowo wyremontowany. Niestety, prace nie kon
sultowane z.wojewódzkim konserwatorem zabytków zeszpeciły XVII-wieczny 
obiekt. Stracił na wyglądzie budynek po zdjęciu gontowego dachu i pokryciu 
go blach", 

Samo wzgórze wymaga stałej' pielęgnacji , uporządkowania . Działające od 
trzech lat Towarzystwo Przyjaciół Karczówki ma bogate plany. - W roku 
ubiegłym - informuje przewodniczący - inż. Bogdan Klikowicz, z pomocą 
uczniów, harcerzy porządkowaliśmy wzgórze. W tym roku prace te również 
będą wykonane. Przykro nam, że władze miejskie zupelnie nie interesują się 
tym zabytkowym miejscem. Cały teren wymaga generalnego uporządkowania , 
również pod względem urbanistycznym. Mam tu też na myśli ulicę Podklasz
torną. gdzie jest wysypisko śmieci , szpetne baraki wynajmowane przez hur
townie. Cała ulica wymaga położenia chodników. 

~ Niezwykle pilną sprawą jest ochronienie ścisłego rezerwatu przyrody -
mówi Julian Mróz, członek Towarzystwa Przyjaciół Karczówki. Chcemy zain
teresować władze miejskie zorganizowaniem parku krajobrazowego. Park ob
jąłby wzgórza Karczówka, Dalnia, Czarnows~ie oraz Górę Bruśnię, Marmurek 
wraz z białogońskim osiedlem, Siedmioma Zródłami , zalewem. 

Na wzgórzu Karczówka chcemy odbudować grzybek, zainstalować punkt 
widokowy, postawić ławki , kosze ma śmieci. W tych pracach liczymy na pomoc 
społeczeństwa i władz miejskich. 

A więc póki jeszcze można - ratujmy piękną. zabytkową Karczówkę i jej 
okolice. O kolejnych poczynaniach związanych z realizacją planu będziemy 
informować na bieżąco . Czekamy też na listy, telefony z propozycjami, uwa
gami. Prosimy dzwonić pod. redakcyjny numer: 458-20. 

DANUTA PAROL 

http://sbc.wbp.kielce.pl



"Dziś 'iuż · szkody nijakiej 
uc~nić nie ' rn·oże ••• " 

W małej 1 zapomnianej Polcowinie pod Bukową Górą dzisiaj 
już nikt nie mówi o starej czarownicy spod Kosiernej Górki. 
Młode pokolenie borykające się z kłopotami dnia dzisiejszego, 
nie me! czasu na słuchanie starych opowieści swóich dziadków 
i babek. Czasem tylko w zimowy wieczór, przy darciu pierza 
padnie nazwisko Kozłowej. W oczach Jliektórych widać wtedy 
błysk strachu i nienawiści. 

W miejscowym sklepie GS, 
który jest istną kopalnią wszel
kicn tutejszych' wiadomości 
i plotek, spytałem się o ćzarow
nicę. Nikt nie umiał mi odpowie
dzieć, na twarzach miejsco
wych po~azał się ironiczny uś
mieszek. Dopiero gdy część 
ludzi opuściła ' sklep, podszedł 
do mnie starszy mężczyzna i ci
chym, stłUmionym głosem po
prosił abyśmy wys~li na dwór. 

- Panie, jest tu taka, ludzis- . 
ka o niej już nie pamiętają, al
bo pamiętać nie chcą Ja też 
niewiele pamiętam, al.e idź pan 
do starego Grzeli. On tu naj
starszy, prócz niej, wie dużo 
i powiedzieć może wiele. 

Mieszka na końcu wsi, 
przy samym lesie 

Dom Grzeli wygląd ma taki, 
jakf spotkać dziś już możemy 
tylko w skansenie. Drewniany, 
strzechą kryty i bielony wap
nem. Przy piecu, w którym 
strzelały suche- szczapy sie
dział staruszek, grzejąc swoje. 
wiekowe kości. Gdy wszedłem 
uniósł lekko głowę wpatrując 
się we mnie zmęczonymi 
oczyma.-

* Pimie Grzela, ludzie mó
wią, że pan opowiedzieć mi 
-ITloże o starej czarownicy. 

Na jego twarzy pojawiło się 
zdziwienie oraz zmieszanie. 

~ Panie ja tam nic nie wiem, 
ludzie plotą głupstwa. 

* W. plotkach jest zawsze 
coś prawdy. Niech pan 
opowie. 
Zawahał s.ię chwilę, pomyś

lał, po czym wskazał zydel. 
- Na pewno idzie tu panie 

- Panie, jak ona na kogo 
urok rzuciła, to żaden guślarz 
zdjąć nie mógł. Dopiero ple
ban w Piekoszowie wodą kro
pić musiał i mszę odprawiać. 
Kiedyś panie na Bukowej Gór-

DIABŁY 

JEJ 
W POLU 
ROBIŁY 

ce to grzybów w bród było, tyle 
ile kto chciał. Poszły baby 
z wioski rankiem i wyzbierały. 
Kozłowa gdy poszła później 
i nic nie znalazła, jakisik czar 
rz.uciła ze złości na miejsce. 
Ilem to razy tam był, ~o innego 
niż szatana ja tam nie znalazł.. 
Do dziś nie ma tam po co iść. 
Raz poszła do MietKa Gacaka 
chomąto pożyczyć, a ten od
mówił. W tydzień później żyto 
mu spaliło, później baba mu 
zachorowała i stodołe piorun 
strzelił. Chłop po prośbie .cho
dził, aby dzieci i siebie przy ży
ciu zachować. Dawniej panie 

(Ode. X) 
Zagłada oddziału w Woli Gró

jeckiej nastąpiła niewątpliwie 
w wyniku donosu. Tak informował 
szef wywiadu obwodu AK. Według 
zebranych przez niego wiadomości 
żandarmi otrzymali telefonicznie 
dokładną informację o kwaterowa
niu oddziału w Woli Grójeckiej. Na 
skutek tego zdołali "tarzanowców" 
podejść skrycie. 

Nie bez winy był i pchor. "Czar
ny", który zdjął przedwcześnie po
sterunek obserwacyjny i w ten spo
sób dopu~c~ do zaskoczenia oddzia
łu .• 

to Cygany taborami przy lesie 
koło Rykoszyna się zatrzymy
wały. Gdy poszła do nich, to jej. 
w pas się kłaniały i latały koło 
niej jakby królową była. Tań
czyła z nimi całymi nocami 
i młode Cyganki wróżyć uczy
ła. Wywary im z solonek, co na 
ba9nach rosły gotowała. Jak 
lato przyszło to nocami na ko
niu po bagnach nad rzekąjeź
dziła. Mówili, że diabła wzywa- , 
ła. Konia miała panie piękne
go. Sam pan z Podzamcza 

" z pałacu od niej kupić chciał, 
ale sprzedać nie chciała . . 

Kiedyś już ludziska dość jej 
mieli. Poszli ją przepędzić . . 

Wysz,a z chałupy, 
śmiać się tylko zaczęła. 
Ludzie się przestraszyli i nic 

jej nie zrobili. 
Jak wojna wybuchła to z Cy

ganami wyruszyła. Podobno aż 
u Węgrów i Rumunów była. Gdy 
już wróciła.to nowe pokolenia we 
wsi były. Dużo starych Wtasow
cy w 1944 r. pomordowali. Więc 
ludzie myśleli, że to jakaś obca 
albo z rodziny tamtej. Mało kto 
się prawdy domyślał, bo posta
rzała się bardzo i spokojna była. 
Osiadła u siebie w chałupie i we 
wsi rzadko się pojawiała. Za
pomniano o niej. I tak do dziś ży
je. Jakpan chcesz to idź pan do 
niej, ale nic się nie dogadasz. 
Głucha i prawie ślepa jest, 
z ludźmi nie gada. 
Kozłowa mieszka na odlu

dziu, prawie w samym lesie. 
Dom w połowie zawalony, 
w oknach dyktą i papierami 
pozatykane wybite szyby. 
Ona sama siedziałę na ławce 
przed domem trzymając 
w ręku kij. Ten kij przyciąg
nął moją szczególną uwagę. 
Długi, w kształcie wijącego 
się węża, z głownią przypo
minającą głowę diabła. 

Stary GrzeJa miał rację, po
rozmawiać już z nią nie moż
na. 

(Nazwiska i nazwy miejs
cowości zostały zmienione) 

Zanotował 
SŁAWOMIR OLEJARCZVK 

natu, ale szans przecież nie mieli żad
nych. Niemcy zaciągnęli sieć gęstą, 
mieli wyśmienite, górujące nad tere
nem stanowiska, przewagę miażdżącą 
broni maszynowej i granatników, aż 4 
ciężarówki przywiozły ich tu skrycie 
ponad 120. 

«Tarzan» tymczasem wracał w tym 
momencie z Cmielowa bryczką do od
działu, gdy więc usłyszał odgłOSY walki, 
wyprzągł konia i na oklep ruszył do 
Woli Grójeckiej. Z automatu ostrzeli
wał Niemców od ty/u, potem popędz~ . 
do sąSiedniej wsi, chciał zebrać od-

Adam Mickiewicz w jednym ze 
swych wykładów w College de 
France zaprezentował poglądy spo
łeczne uczonego - myśliciela, któ
ry: "ZACH~CAl NAS DO KROCZE
NIA ZAWSZE W PRZYSZlOSĆ". 
Mało kto już dziś pamięta, że cho
dzi w tym przypadku o Ludwika 
Królikowskiego, który urodził się 
16 sierpnia 1799 roku w podkielec
kich Piotrkowieach. 

Znani i nieznani 

Był on synem Michała i Jadwigi 
z Sikorskich. Była to rodzina chłop
sko-rzemieślnicza. Ojciec Ludwika 
był poddanym W dobrach Stanisła
wa hrabiego Tarnowskiego. Do 
szkółki elementarnej uczęszczał L. 
Królikowski w rodzinnej miejsco
wości. Prowadzili ją tamtejSi ojcowie 
bernardyni. Kolejne szczeble eduka
cji osiągał w Kielcach. Początkowo 
pobierał naukę w szkole wydziałowej 
księży komunistów, a następnie trafił 
do szkoły wojeWÓdzkiej . Nie był on 

Warszawskim na Wydziale Prawa 
i Administracji. Nie ograniczał się 
w czasie studiów do słuchania nauk 
tylko najednym wydziale. Uczęszczał 
na zajęcia także na WydZiale Fi1020-

. ficznym, gdzie w roku 1827 uzyskał 
medal złoty mniejszy za rozprawę 
konkursową. Obok zainteresowań 
naukowych wykazywał też cneć słu
żenia sprawie .. powszechnego 
Oswobodzenia i wiecznego Zbawie
nia wszystkich ludów". Tworzył 
wspólnie z T. Olechowskim i Bog
danem Jańskim grupkę entuzjastów 
o charakterze mistycznym. Po uzys
kaniu stopnia magistra w roku 1827 
wyjechał do Paryża, gdzie przebyWał 
już B. Jański. Nawiązał wówczas 
w stolicy Francji kontakty z saintsi
monistami, stając się nieóawem jed-

Uczony rodęm 
z Piotrkowie' 

jedynym synem włościańskim, który 
w owym okresie pobierał nauki 
w szkołach średnich Kielc. Jak infor
mują wykazy sporządzone w roku 
1822 na polecęflie Mikołaja Nowosil
cowa w szkol~ kieleckiej było prze
ciętnie od 2 do 5 uczniów pochodze
nia chłopskiego w każdej klasie. 
Przepisy stanowiły, że chłopcy, któ
rzy przedstawilL świadectwo ubós
twa, mogli korzystać za darmo z na
uki. Warto przypomnieć, że o klasę 
wyżej od L. Królikowskiego uczęsz
czał inny syn chłopski - Piotr Ście
gienny. Ambitny i bardzo zdolny 
uczeń, jakim był L. Królikowski, zet
knął się w szkole wojewódzkiej z kil
koma nauczycielami, którzy wywarli 
na nim wielki wpływ. Byli to. świeżo 
przybyli z zagranicy po odbyciu sta
żu stypendialnego Antoni Marek 
Pawłowicz, Augustyn Fręczkie
wicz, Adrian Krzyżanowski i W. 
Karczewski. Zapewne silnie musiały 
się wyryć w pamięci młodeQo Lud
wika opowieŚCi o wielkim sWiecie, 
a zwłaszcza Paryżu. Zapewne rów
nież na jego spOSÓb myślenia mieli 
także wpływ księża komuniści, któ
rzy głosili całkowitą wspÓlnotę życia 
i zbliżenia prcu:y. duszpasterskieJ do 
wzorów pierwszych apostołów. 

Dzięki portlocy materialnej kolegi 
i przyjaciela z klasy Teodora Ole
chowskiego - L. Królikowski'mógł 
rozpocząć studia na Uniwersytecie 

w dogODniejszych warunkach siali 
spustoszenie w szeregach oddziału. 
Sytuacja była beznadziejna, jednak 
z próby przebicia się nikt nie rezygno
wał. Za wszelką cenę chciano przerwać 
pierŚCień obławy. Udało się tylko nie
którym." 

n' •• Przerwę (w obławie) zdołali WY
rąbać : pchor. "Czarny" - Zygmunt 
Dudek. (Był w oddziale kpr. «Czarny 
Kot" - Bolesław Zieliński), czterna
stoletni (?) "Zduńczyk" - Tadeusz Ko
sicki, "Ciaptak .. - Zygmunt Małyk, 
"Marcin" (1) i "Franuś .. - Franci-

I 

nym z dyskutantów w kręgach two
rząCYCh formułę .. Nowego Chrześci
jaństw\ł". Na wieść o wybUChu pow
stania listopadowego powrócił 
w maju 1831 roku do Warszawy, 
gdzie wstąpił do Towarzystwa Pa
triotycznego i został współpracow
nikiem .. Gazety Polskiej". Na przeło
mie maja i czerwca wszedł do kie
rownictwa towarzystwa, prezentując' 
w nim skrzydło lewicowe. 

Po upadku powstania znalazł się 
na liście poszukiwanych przez .wła
dze carskie jako "rewolucjonista za
palony". Uchodząc przed represjami 
osiedlił się na terenie wolnego mias
ta Krakowa. Otrzymawszy zezwole
nie władz uniwersyteckich założył 
tam pensję ula młodzieży licealnej. 
W pensjonacie tym zatrudniał także 
swych ziomków i młodszych kole
gów ze szkoły kieleckiej, m.in. Sta
nisława Malinowskiego, później
szego dyrektora szkoły polskiej 
w Batignolles. Podczas pobytu 
w Krakowie L. Królikowski załofy! 
rodzinę. Wskutek nalegań władz car
skich został w roku 1839 wraz z żoną 
i dziećmi usunięty z Krakowa. Pro
wadził bowiem w Krakowie działar
ność konspiracyjną wśród młodzie
ży. Napisał także "list apostolski 
z Warszawy", który A. Mickiewicz 
wydrukował w Paryżu w roku 1833 
na łamach "Piergrzyma Polskiego". 
Podczas pobytu pod Wawelem przy-

ria, podjechało na czterech samocho
dach do GrOjca w ilości 120 żołnierzy, 
aby zrobić tak zwane «przeczesywa
nie» terenu .... Niemcy szukali oddzia
łów radzieckich, które przedarły się 
przez linię frontu... Ich spotkanie 
z partyzantami było p(ZYpadkowe ... 

• Nadto Niemcy w dwa dni po tym «wy
padku» powtórnie sprawdzali jeszcze 
raz tożsamość pomordowanych, aby 
się upewnić, że nie ma oddziałów ra
dzieckich w okolicy ... «Donos» był 
ważny i potrzebny tylko dla «Tarzana», 
aby mógł obronić swoją głowę przed 

gotow~ też (wydrukowaną w Paryżu 
w roku 1840) rozprawę "Wes
tchnienie pobożne za dynastię 
Czartoryskich w Polsce, przesłane 
z ziemi ucisku do jej synów w roz
.proszeni.u'''. Zawarł w niej akt oskar
żenia przeciw niesprawiedliwości 
społecznej panującej z winy arysto
kracji w Polsce i apel o powrót do 
pierwotnych zasad chrześcijańskich. 

Relegowany z terenu ziem pol
skich wyjechał do Paryża, gdzie włą
czył się w nurt życia społecznego 
uczestnicząc w pracach tzw. gminy 
Havre i redagując pismo pl. ,,zjedno
czenie". Hołdował wówczas już idei, 
aby w oparciu o nauki e.wangeliczne 
stworzyć ośrodek myśli socjaliStycz
nej. W roku 1842 nabył w Paryżu 
Księgarnię Słowiańską i w oparciu 
o nią wydał najslynniejsze swe dzie
ło: dwa tomy "Polski Chrystuso
wej". Powołując się na Ewangelię 
chciał stworzyć ustrój społeczny, bez 
walki i prześladowan oparty na mi
łości bliźniego, bez wyzysku ludzi. 
Atakował też ostro hierarchię koś
cielną i arystokrację. Tomy "Polski 
Chrystusowej" uczyniły L. Królikow
skiego człowiekiem _ głośnym. 
Uczestniczył też w pracach organiza
cyjnYCh emigracji, jednak bez zbyt
niego powodzenia. Po wydarzeniach 
Wiosny Ludów związał się ze Stefa
nem Cabetem - radykalnie lewico
wym myślicielem francuskim. Po je
go wyjeździe do Stanów Zjednoczo
nych przejął kierownictwo w ruchu 
socjalizmu utopijnego w Paryżu , 
współpracował też ze sztandarowym 
pismem tego ugrupowania .. Le Po
pulaire". Współpraca z tym francus
kim ideologiem nie trwała jednak 
zbyt długo, bowiem już w roku 1851 
drogi ich się rozeszły. L. Królikowski 
pogrążył się wówczas w mistycyzm 
I mesjanizm. Pozrywał kontakty 
z większością współpracowników 
na emigracji. Wydał w6wczas dwa 
dziełka : "Pochwałę rodu gęsiego" 
i "Zbawienie Ojczyzny hasłem na
szym ... ". Opowiadał się w nich ja
ko zwolennik równości społecznej 
i przeciwnik wszelkiej przemocy, 
w tym i walki powstańczej. Warto 
przypomnieć , że miało to miejSce 
w okresie poprzedzającym wybuch 
powstania styczniowego. 

Pó roku 1877 przeniósł się do No
wego Jorku, do mieszkającej tam 
córki. Tam też przebywał do śmierci , 
której data nie jest dokładnie znana. 
Podaje się rok 1878, lub 1881 
i 1B83. 

Proł. dr hab. 
ADAM MASSALSKI 

CEZARY CHLEBOWSKI: 
I ..... nie śpi «Nurt», bo lampa naf

towa rozświetla okno jego kwatery. 
I nie śpi wachmistrz «Tarzan» - To
masz Wójcik. Którą już noc z rzędu? 
Ile godzin przedrzemał w sumie 
przez te ostatnie półtora miesiąca? 
Komendant bez wojska ... 

o starą Kozłową Dawno to by
ło. Jeszoze we 'wsi fudziska 
nawet o. elektryce nie śnili, że . 
takie cosik jest na świecie. Pa
nie, Kozłowa gdy młoda jesz
cze była, to wszystkie chłopy 
ze wsi za nią szalały. Piękna 
była. Włosy to prawie do ziemi 
miała, czarne, lśniące. Jak 
chciała to każdego chłopa 
omotać mogła. Szkoda tylko, 
że duszę zaprzedała i z czar
tęm na Kosierną Górkę cha
dzała. Ona panie z rodziny już 
takiej pochodziła. Tam wszyst
kie z diabłem się kumały. Jak 
która chłopa sobie wzięła, to 
zara taki po urodzeniu córki do 
ziemi szedł. Doktory mówiły, 
że na płuca, ale każdy wiedział 
jak to było naprawdę. Kozłowa 
ostatnia z nich i stara już te
raz. Szkody nijakiej uczynić 
nie może, ale dawniej to zdro
wia napsuła i ludziom dobrym 
nadokuczała. 

A jak już kto~ jej w drogę 
wszedł, to z tym światem się 

pożegna': musiał. 

" ... Żandarmeria rozgłos~a wia
domość, że walka w Woli Grójeckiej 
nastąp~a w wyniku pomyłki, polega
jącej na przejęciu przez nich infor
macji, iż we wsi kwateruje oddział 
komunistyczny. Uzupełnieniem tego 
chwytu propagandowego było 
udzielenie zezwolenia miejscowej 
ludności na pochowanie poleg
łych ..... 

"TARIAN" - KROl ZAWICHOSTU 

,siedzi teraz na garści siana na kle
pisklf, oparty plecal'}li o koło kieratu, 
zsunął tylko z nóg zakurzone buty 
z cholewami i od kilku godzin wpa
trzony w jeden punkt we wrotach 
stodoły żuje między zębami źdźbło 
trawy. Chłopcy schodzący z warty 
lub idący na nią, obchodzą go na pal
cach szanując ból dowódcy. Bo wie
dzą, że choć wachmistrz «Tarzan» 
jest teraz tu, razem z nimi, on przed 
oczyma ma tamten lipcowy dzień, tę 
zalaną zachodzącym, upalnym słoń
cem kotlinkę z sadzawką pośrodku 
pod Wolą G rójecką i baraszkujących 

• w wodzie czternastu swoich podkO
mendnych, czyli spieszonych uła
nów, którymi stale dowodził, i dwu
dziestu trzech przydzielo~ych mu na 
to działanie, zbieraniny z innych od
działów. Teraz pewno się znów trapi, 
że nie by/o go wtedy między nimi, nie 
ustrzegł ich, nieświadomych i roz
dokazywanych, przed ustawionymi 
pospies~nie i skryCie na trójnogach 
przez załogi w baniastych hełmach 
cekaemami. .. " 

Panie, tu ziemia mama, sa
me piachy, nigdzie rosnąć nic 
nie chciało, a u niej zawsze 
dorodne 'zboże i ziemniaki. 
Podobno diabły chodziły jej 
w polu robić. Bo i skąd taki 
przybytek miała. Czarami ich 
zmuszała do roboty. 

* Jak to było z 'tymi czara
mi? 

CEZARY CHLEBOWSKI: 
... "Strzelec "Marcin" - Stani

sław Kryj pochodzący z tych okolic, 
wyszedł właśnie do wsi (Brzustowa), 
aby odwiedzić rodzinę, ale ledwie 
wystaw~ głowę zza obrzeża jaru, zo
baczył ich - przyczajonych przy er
kaemach, a skrzydła tyraliery - sko
kami - zamykały właśnie krąg. Po
rwał się więc do szaleńczego biegu, 
wpadł między kąpiących się, rozeb
ranych, plażujących, wrzeszcząc: 

- Niemcy! Niemcy! 
Z.e~,ali się chłopcy, złapali za 

bron ... 
DALEJ: 
"W sekundę zielona trawa i ciem

na toń wody staYJu pokryły się krwi
stymi plamami. Mimo olbr~mich 
strat poniesionych od pierwszych 
serii , nikt z otoczonych nie uległ pa
nice:Wspinali się błyskawicznie na 
zbocza wzgórz i cięli seriami. odgry
zali się czym tylko mogli , krótkim 
warknięciem automatu, rzutem gra-

siecz, ale nie znalazł chętnych. Powró
c~ więc na pObojowisko i gdy odjechali 
Niemcy, chodz~ wśród poległych szu
kając śladów życia. Jeden z nich - nim 
skonał- powiedział mu, że Niemcy do
strzeliwujC(c rannych mówili, że otrzy
mali wiadomość, iżtu kwateruje komu
nistyczna banda". 

(C. Chlebowski wyjilśnia, iż powyż
szy opis odtworzył "na podstawie roz
mowy z mjr. «Nurtem .. w Londynie, 
we wrześni u 1969 roku".) 

MARIAN ŚWIDERSKI "DZIK": 
n ••• Przed wieczorem strz. «Marcin» 

- Stanisław Kryj przypadkowo znalazł 
się koło wiatraka i w wielkim przeraże
niu zobaczył, że żandarmi otaczają 
wieś. Ile s~ w nogach popędził do wsi, 
alarmując krzykiem: - Niemcy nas 
otaczają Zaalarmowany oddział 
opuszcza wieś , byle jak najszybciej 
wyjść poza nią 

Była godzina 17.30. Oddział klinem 
piął się w górę na krańcu wsi. W tym 
czasie żandarmi zdążyli zająć dogodne 
stanowiska i otworzyli ogień . Wywią
zała się zażarta walka.INiemcy będący 

szek Rurarz. Ale wskutek ciągłego 
ostrzału nieprzyjacielskiego, padł 
śmiertelnie ranny pchor. «Czarny". 
Z całego oddziału uratowało się tylko 
czterech partyzantów .. ." 

FRANCISZEK STANISŁAW KOR
BEL: 

..... «Tarzan» nie przyznał się «Nur
towi» do swej porażki, bo jemu było tak 
wygodnie. Wymyślił szpiclów i taka 
wersja poszła w świat. .. Należy przy
jąć, że nikt nie mógł wskazać Niemcom 
miejsca pObytu partyzantów w dniu 7 
lipca, że kąpią się i opalają, gdyż do
nió~łby także , że ich dowódcy bawią się 
w Cmielowie i wtedy na pewno by im 
to nie uszło na sucho. Szukamy wino
wajcy, a przecież cała drużyna i to dość 
liczna, rozłaziła się poprzedniego dnia 
po okolicy i wieść szła, że chłopcy z la
su melinują w Woli Grójeckiej. Mówio
no 9 tym nie tylko w Grójcu, nie tylko 
w Cmielowie, ale i w dalekim Bodze
chowie ... 

W dniu 7 lipca wojsko niemieckie 
z Ostrowca, bo to nie była żandarme-

«Nurtem» za popełnione głupstwo i to 
mu się częściowo udało ... 

Partyzanci z 6 na 7 lipca spali w Wo
li Grójeckiej u Stanisława Sternika, 
Franciszka Bajerczaka, Stanisława 
Niedbały i Pawła Bajerczaka ... w rezul
tacie przeprowadzonej przez Niemców 
masakry, na łące zostało zabitych 32 
partyzantów. Pięciu rannych z nie opa
trzonymi ranamL zostało przewiezio
Rych na wozie drabiniastym tlo Os
trowca. Widzieli to mieszkańcy Grójca 
i tych rannych później zwolniono. We 
wsi zostało czterech partyzantów ży
wych. Za śmierć 32 partyzantów pono
szą winę dowódcy, którzy zlekceważyli 
swoje obowiązki. Zdrajcą nie można 
nazwać żadnego z mieszkańców oko
licznych wiosek, by ratować dowód
ców ... 

«Tarzan» wrócił na Wykus dopiero 
w końcu lipca 1944 roku i wtedy zdał 
sprawozdanie «Nurtowi» z przebiegu 
akcji. Nie mógł się przyznać do popeł
nionych błędów za które czekała go ku
la. Po wojnie «Nurt» powtarzał wersję 
«Tarzana» a za nim inni. .. " 

Na początku lipca 1989 roku 
wzniesiono w Woli Grójeckiej ka
mień pOŚWięcony pamięrj partyzan
tów, którzy w tej wsi z\łIOlt;lIi. Znajdu
ją się na nim między innymi nazwis
ka chłopców z Suchedniowa: 
Mariana Materka "Komara", Jana 
Materka "Olszyny", Zygmunta 
Dudka "Czarnego-Pokera", Józefa 
Dudka "Gryfa". 

RYSZARD MIERNIK 
Cd. za tydzień w .. Relaksie" 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Wspaniałe pary ... Fot. J. Borkięwicz 
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Anna i Robert zamieścili anonse matrymonialne 
w jednym z wysokonakładowych dzienników. Spotkali 
się, pokochali - historia naprawdę wzruszająca. Za
nim jednak do tego doszło, dO$tali wiele ciekawych lis
tów. O niektórych z nich opowiadają. 

* Przypuszczam, że na wa
sze ogłoszenia przyszło wie
le odpowiedzi... 

- Tak. Pierwszy list - opo
wiada Robert - otrzymałem 
dwa dni później. Był od osiem
nastoletniej dziewczyny 
i brzmiał: "Szanowny Panie. 
Jeśli jest pan człowiekiem bo
gatym, ma pan zachodni sa
mochód, dom lub mieszkanie 
oraz jakąś firmę - wyjdę za 
pana nawet dziś". 

- Pierwsza odpowiedź -
mówi Anna - na mój anons 
była podobna w treści. 4D-let
ni pan przedstawił się 
w dwóch zdaniach, po czym, 
myślę, by mnie zachęcić do 
spotkania pisał: ,,Posiadam 
mieszkanie dwupokojowe, 
metrów 52, stółokrb,gły rozkła
dany, 6 krzeseł wyściełanych 
w stanie dobrym, szafę trzy
drzwiową trzy komplety nowej 
pościeli" itd. Poza tym jeden 
pan usilnie chciał mi pomóc fi· 
nansowo w zamian za to, że 
kilka razy się "spotkarr:w". 

- Czy mieliście inne cie
kawe propozycje? ' 

- O tak - mówi Anna - na
wet kilka. Pewien pan miesz
kający na wsi pod Radomiem 
napisał bardzo miły i ciepły list. 
Odpisałam. Po kilku dniach 
przyszła odpowiedź. Pisał, że 
mu odpowiadam, żebym przy
jeżdżała do niego na tych': 
miast, bo nię może sam sobie 
dać rady z robotą w polu. Dos
tałam też list z Anglii. Polak za-

Kariera 
• 

• ZONA 
z 

OGlO~ZfN~ 
mieszkały w Londynie propo
nował mi pracę w jego hoteliku 
jako pokojówka za 75 funtów / 
oraz trzy wspólne noce w ty
godniu. 

- Do mnie napisała - mówi 
Robert - dziewczyna, która 
rozpaczała, że pomimo swych 
21 lat jest jeszcze -dziewicą 
i jak bym mógł przyjechae 
w najbliższy weekend to bar
dzo by była zadowolona. Nie 
skorzystałem z propozycji. 

* Powiedzieliście mi 
wcześniej, że nawet osoby 
pozostające w stanie mał
żeńskim składały wam pro
pozycje ... 

- Tak. Do Ani napisał pan, 
którego żona była chora na raka. 

sowe 
W wielu kulturach staro

żytnych jajko było symbo
lem odradzającego się ży
cia i ró. - :'1 wiele ludów 
wierzyło, że świat wykluł 
się ze złożonego przez 
Stwórcę jaja albo że świat 
jest jajem, unoszącym się 
na falach praoceanu. Te 
podania były szczególnie 
żywe na Bliskim i Dalekim 

Wschodzie. W kulturze cel
tyckiej z kolei znane jest po
danie o wężowym jaju drui
dów, zniesionym przez wiele 
węży i bujającym w powie-

trzu na falach 
wspólnego, ro
dzicielskiego, 
wężowego syku. 
Kto zdoła to jajo 
ukraść i uciec, 
kogo węże nie 
dopadną ten 
zawsze będzie 
się cieszył przy-
chylnością każ-

Lekarze dawali jej 4 miesiące ży
cia. On nie-tracąc czasu poszu
kiwał nowej partnerki. Ja nato
miast otrzymałem propozycję od 
kobiety, która chciała rzucić swo
jego męża. Najpierw jednak 
pragnęła znaleźć "odpowiednie
go człowieka~ dla którego może 
to uczynić. 

* Jakie zdarzenia was naj
bardziej rozbawiły? 

- Chyba "hodowca kózek". 
Napisał obszerny list, opisał 
swoje gosPodarstwo i siebie. Do 
listu dołączył zaświadczenia 
z Urzędu Gminy i Zwi?,Zku Ho
dowców Kóz, że takowe zwie
rzęta posiada oraz trzy fotogra
fie, na których stał wśród swojej 
trzódki. Podpisał się oczywiście . 
"Hodowca Kózek". 

- Ja będę długo pamiętał, jak 
po telefonicznej rozmowie pew
na pani zaprosHa mnie do siebie. 
Przed jej drzwiami stanąłem ele
gancki i pachnący. Zapukałem. 
Drzwi otworzyła mi lekko wsta
wiona kobieta. PrzedstawHem 
się i przypomniałem naszą tele
foniczną rozmowę. Ona zmie
rzyła mnie wzrokiem, spojrzała 
z pobłażanIem i powiedziała: 
"pan ma za mały nos" i trzasnęła 
drzwiami, że tynk posypał się 
znad futryny. 

- Ja też miałam oiJwiedziny! 
- Anna prawie krzyknęła - Gdy 
otworzyłam drzwi, facet powie
dział: "Ja jestem z tego ogłosze
nia". Proszę wejść - mówię. 
A on: "Nie, woze.m jestem". Myś
lę sobie, że pewnie źle zaparko
wał, ale on po chwili dodaŁ "wo
zem jestem i koń mi się może 
spłoszyć". 

Anna i Robert nie otrzymali 
wyłącznie takich listów, o któ
rych opowiadali. W większoś
ci były to listy poważne, dowo
dem czego jest ich trwający 
już trzy lata związek. 

MAREKGLUZA 

dego władcy. Jajko 
miało poczesne miejsce 
w ucztach starożytnego 
Rzymu - od jaj właśnie 
zaczynano Pcsiłek, koń
cząc go podaniem jabłek. 
Stąd też rzymskie określe
nie - nab ovo usque ad 
mala" - od jajka do jabłek 
- oznacza również coś 
odpowiedzialnego czy zro
bionego od początku do 
końca. 

." ..... '...,. .... 
, Końcowy przystanek kieleckiej linii autobusowej nr 

4. Po jednej stronie ulicy las, po drugiej wysoki mur. 
Na każdej wieży strażni k z "giwerą". Głuchy szczęk że
laznej furty. Czujne i nieufne spoj~enie "bramoweg'o". 
Za tym murem też jest życi~.lnne życie ... 

* ODDZIAŁ PIĄTY - KOBIE
CY. Tak, jak na każdym innym 
oddziale punktualnie o szóstej 
rano rozbrzmiewa dzwonek. Bu
dzi 35 kobiet. Mimo że w Kiel
cach istnieje Areszt Śledczy, to 
w budynku żeńskim jest tylko 9 
czekających na rozprawę. Resz
ta to skazane. Wyroki są dość 
wysokie: 8, 10, 12 lat - za roz
boje i zabójstwa. Lżejsze za kra
dzieże, znieważenie funkcjona
riusza, uchylanie się od alimen: 
tów. 

Rano nie ma czasu 
na wylegiwanie się 

w łóżkach. 
Zaraz po pobudce apel. 

W zamkach głucho obracają się 
klucze. Dowódca jednostki 
w asyście zabezpieczającego 
sprawdza stan w celach. Zga
dza się. Można zacząć wydawa
nie śniadania. Kolejno pod każ
dą celę podjeżdża wózek z żyw
nością Jed~a z osadzor(ych 
odbiera porcję. Znowu szczęk 
zasuw. 

Po posiłku porządki w celach. 
To lubią. przypomina im to do
mowe sprzątanie. Pomieszcze
nia są różne: od trzech do sied
mioosobowych. W rogu odgro
dzony zasłonami kącik 
sanitarny, na środku stół przy
kryty ceratą. krzesła, łóżka zas
łane kocami. Na ścianach plaka
ty, zdjęcia gwiazd filmowych, 
okolicznośćiowe kartki, zdjęcia 
bliskich. Na oddziałach męskich 
firanki są niedopuszczalne. 
W stosunku do kQbiet regulamin 
jest łagodniejszy - falbanki i ko
ronki ozdabiają okna w każdej 
celi. Na parapetach doniczkowe 
kwiaty. 

Gdyby nie kraty 
i ciężkie 

zamknięte drzwi, 
pomieszczenia 
przypominałyby 

pokoje w internatach 
lub akademikach. 
Dla siedmiu kobiet zatrudnio

nych w pralni od godz. 8 do 15 
toczy się normalny dzień pracy. 
Dalsze dwie .oddelegowano" do 
działu gospodarczego. Rozpisu
ją jadłospis. Dla bezrobotnej 
reszty rozpoczynają się zajęcia 
k.O. Prowadzi je Renata Kosa
kiewicz, najlepsza wychowaw
czyni - "bo jedyna" - śmieje się. 
Zresztą nie tylko zagospodaro
wanie czasu osadzonych należy 
do jej obowiązków. 

Pani Renata 
jest wychowawcą, 
matką, przyjaciółką 

i księdzem 
w jednej osobie. 

Do zakładu przyszła zaraz 
po studiach, dwa lata temu. 
Wspomina, że początki były 
trudne. Z czasem jednak wy
pracowała sobie własną meto
dę. W stosunku do swoich 
podopiecznych jest przyja
cielska, ale staoowcza, łagod
na, ale wymagająca'. O dziwo, 
udaje jej się trzymać oddział 
w ryzach bez użycia większej 
siły nacisku. Złotym środkiem 
na przełamywanie trudności 
są opanowane nerwy i umie
jętność perswazji. Jednak 
sprawą najważniejszą jest za
ufanie ze strony więźniarek. 
A pani Renata je zdobyła. 

Osadzone przychodzą do niej 
nie tylko wtedy, gdy chcą "coś 
załatwić", nie tylko gdy mają pro
blemy i chandrę, ale tak po pros-

tu, by posiedzieć i pogadać. To 
dla nich ogromnie ważne, że
by ktoś chciał posłuchać, co 
mają do powiedzenia, co myś
I~ co czuj~ jak odbierają wię-

. zienną rzeczywistość. 
.Piątka"· uchodzi raczej za od

dział zdyscyplinowany, ale tak 
jak wszędzie, gdzie są skupiska 
kobiet, wychodzi babska natura 
i. .. 

dochodzi do 
sprzeczek, kłótni, 

a nawet rękoczynów. 
Wychowawczyni ma na to je

den sposób. Wzywa rozsierdzo
ne delikwentki do siebie, sadza 
każdą w innym kącie, pozwala, 

by do końca powiedziały sobie 
to, co myślą i w efekcie pogodzi
ły się. To odnosi skutek. Emocje 
opadają. agresja mija. Wszystko 
wraca do normy. 

Kolejny dzwonek. Tym razem 
obwieszcza obiad. Dochodzi 
12.30. Dziś barszcz ukraiński, 
ił na drugie ryż ze śmietaną Po
tem poobiedni odpoczynek 
i znów zajęcia dla zabicia czasu. 
Spędzają go zwykle na świetlicy 
- małym, ale przytulnym po
mieszczeniu, gdzie mogą oglą
dać telewizję, a gdy uda się po-

• życzyć sprzęt, nawet i wideo. 
Szczególnie ulubióne są melo
dramaty, najlepiej łzawe. Można 
sięgnąć także po książkę z wię
ziennej biblioteki. Pani Renata 
zastrzega się, że nie są to może 
ambitne lektury, ale niektórym 
dostarczają rozrywki. Nie jest 
chyba tak źle. Wśród tomików na 
półce dostrzegłam wiersze Staf
fa i Galczyńskiego. 

Ciche pukal")ie do drzwi poko
ju p. Renaty. "S miało'" - zachę
ca wychowawczyni speszoną 
nieco "interesantkę". To przyszła 
p. Krysia - . młoda, ładna, 33-
letnia dziewczyna. Właśnie wró
ciła z przepustki i chce podzielić 
się wrażeniami. Cała promienie
je, oczy jej błyszczą. . żywo opo
wiada. Dziesięć godzin to nie
wiele, by odwiedzić dom i nacie
szyć się pobytem z bliskimi. A ile 
pokus jeszcze czyha po _dro
dze .. . 

Ale regulamin 
jest święty. 

Idealnie zmieściła się w cza
sie. Wychowawczyni też jest za
dowolona, że nie nadużyła jej 
zaufania i wróciła w terminie. 

Następna zagląda p. Stasia. 
.A pani wychowawcą wie, że ja 
mam dzisiaj urodziny?" - pyta 
i uśmiecha się dziecinnie. Fak
tycznie, kończy dziś 57 lat. 
W zakładzie przebywa od maja 
1992 r. Trafiła tu za zabójstwo. 
Chciała pożyczyć pasty do zę
pów. Dostaje ją. a także papier 
listowy i kopertę. "Napiszę do 
syna" - mówi i wyctlodzi. 

Już w kolejce czeka inna 
Krystyna. Odbiera z rąk wycho
wawcy "zrzut" - paczkę z her
bata" cukrem i papierosami 
przesłaną od przyjaciela z męs-

kiego oddziału. Pani Renata do
kładnie przegląda zawartość za
winiątka. Kontroluje każdą z to
rebek ekspresówk~ W porząd
ku. Można zabrać. 

Zbliża się pora kolacji. Wy
chowawczyni segreguje listy _ 
- największą świętość na od
dziale. Ich rozdawanie to 
swoisty rytuał. Każda z osa
dzonych kobięt co dnia czeka 
na wiadomość z domu lub kil-
ka ciepłych słów od znajome
go. A trzeba przyznać, że kore~
pondencja międzyoddziałowa 
kwitnie i to legalnie. Wyelimino
wało to w znacznym stopniu 
krzyki przez okno i rzucanie gry
psów, co jest karalne. 

Niemal zupełnie zlikwidowa
no ner kobiecym .drugie życie", 

tu' w zasadzie 
nie istnieje 
podkultura, 

co nie znaczy, że nie było. Ow
szem, jednostki słabsze, .gor-

, 

sze" traktowano lekceważąco, 
pogardliwie. Udało się nad tym 
zapanować i rozpowszechnić 
pogląd, że nie ma lepszych i gor
szYch skazanych. Warunki i rze
czywistość są te Same, różni się 
tylko wysokoŚĆ wyroku ... 

Nowo przybyłe traktuje się ra
czej życzliwie. Pani Renata sta
rała się wprowadzić system, 
w którym dłużej przebywające 
w zakładzie mają uczyć i poma
gać tym "świeżym". Przecież 
każda chce przetrwać i opuścić 
więzienie jak najszybciej. 

A wszystkie ogromnie przeży
wająpobyt na oddziale, mimo że 
z reguły nie okazują słabości. 
Aby normalnie funkcjonować, 
trzeba odrzucić sentymenty 
i mazgajstwo, a być twardym 
i odpornym. Kumulację stre
sów wyładowują najczęściej 
agresją. Raz któraś powybija
ła szyby w oknach. Zdarza się, 
że wypłaczą się w rękaw wy
chowawczyni. Do każdej z tych 
kobiet trzeba podejść indywidu
alnie, dotrzeć do jej wnętrza, bo 
k~da jest inna. 

Swięta Wielkanocne. Część 
z nich wyjdzie na przepustkę, 
spędzi te dni z najbliższymi. Na 
każde święta oddział zamiera, 
cichnie, wytwarza się specyficz
na atmosfera. Osadzone nastro
jone są refleksyjnie, czasem któ
raś uroni łezkę. Tym, które po
zostają w murach, umożliwiane 
są częs~sze widzenia z rodziną 
i przekazywanie świątecznych 
paczek. 

To już ostatni 
dzwonek tego dnia 
- wieczorny apel. Po raz drugi 

na oddziale zjawia się dowódca 
jednostki. Sprawdza cele, wszyst
kim mówi "dobranoc" i przekręca 
klucz w zamku. Ubezpieczający 
przesuwa zasuwy. Zamknięte. 
Sprawdzone. Jeśli nie wydarzy się 
nic szczególnego, cele otworzą 
się dopiero nazajutrz rano. Przy
chodzi druga zmiana oddziało
wych. Na noc pracują mężczyźni
względy bezpieczeństwa. Na od
dziale cisza. Za kratami na zew
nątrz zaczyna szarzeć , plac wię
zienny oświetlają mocne reflekto
ry. W celach gasną światła . Areszt 
zamiera. Jutro będzie następny 
dzień ... 

MAGDALENA FU DALA 

http://sbc.wbp.kielce.pl



- Gdy usłyszałem diagnozę - rak płuc - mówi JAN 
MOTKOWSKI - wiedziałem jedno, że konieczna będzie 
operacja. Zabieg w naszych warunkach wiąże się z trans
fuzją a ja krwi przyjąć nie mogę, bo jest to niezgodne 
z moimi przekonaniami. Może to niektórym wydać się 
śmieszne, ale ja poważnie traktuję Biblię - Pan Bóg po
wiedział w niej wyraźnie: macie powstrzymywać się od 
krwi, bo krew oznacza życie. Cóż z tego, że teraz urato
wałbym siebie na rok, dwa, ale przekroczyłbym prawo 
Boże, okazałbym nielojalność wobec Boga i potem stra
ciłbym prawo do życia wiecznego. 

dana, ale nawet w tych wszystkich 
przebadanych grupach istnieje ry
zyko w zetknięciu z organizmem 
wystąpienia innych odczynników. 
Każda ingerencja ciała obcego, 
kroplówki czy sterylnej igły jest ry
zykowna. 

Poza tym transfuzja jest sta
nowczo za często stosowana. Tak 
się utarło, że do każdego zabiegu 
zamawia się krew. Gdy pracowa
łem w innym ośrodku, mój szef 
starszy człowiek zawsze dawał 
pacjentowi po operacji tyle krwi ile 
mu utoczono, zupełnie niepo-

od krwi, to nie był zwykły przepis 
rytualny czy dietetyczny. Chrześci
janie uznawali, że mają powstrzy
mywać się od tego, co ofiarowane 
bożkom, od rozpusty i od krwi. 
Dzisiaj większość ludzi chodzą
cych do kościołów wie, że odda
wanie czci bożkom, rozpusta jest 
niemoraina, a o krwi zapominaja., 

*** 
- Świadków Jehowy bardzo 

szanuję, choć nie zgadzam się 
z ich interpretacją Biblii - mówi or
dynator Perdeus. - Nie rozumiem 
dlaczego nie mogą przyjąć krwi 
pobranej z ich własnego organiz
mu. Poza tym .powstrzymywanie 
się od krwi" rozumiałbym raczej ja
ko niebranie udziału w walkach, 
w wojnach, w zabijaniu, ale skoro 
oni uważają inaczej, to ja jako le
karz muszę akceptować ich poglą
dy. Bo tepiej mieć jakiekolwiek 
przekonania niż nie mieć żadnych. 

- Niektórym ludziom trudno 
naszą postawę zrozumieć. Uwa
żają że jesteśmy fanatykami -
mówi Andrzej Radomski, 
rzecznik prasowy świadków Je
howy. - Ale to nieprawda. Ota-

- Pyta pani, z jaką reakcją 
spotkała się moja odmowa przyję
cia transfuzji na sali szpitalnej. Pa
cjenci leżący obok mówili, że zwa
riowałem, że jestem głupi - godzę 
się na śmierć dla jakiegoś Boga ... 
lłumnie pobiegli pod salę opera
cyjną żeby mnie pożegnać. A le
karze? W zasadzie zaakceptowali 
moją decyzję, młodsi trochę mnie 
przekonywali, że nie mam racji, że 
krew jest bezpieczna ale w końcu 
widząc mą stanowczość dali spo
kój. Przecież istnieje cała masa 
środków krwiozastępczych, to dla
czego mam z nich nie skorzystać. 
Proszę powiedzieć jaki sens ma 
taka wiara, gdy będziemy sobie 
wybierać i przestrzegać tylko to, 
co jest dla nas wygodne. My, jako 
świadkowie Jehowy, stosujemy 
się do wszystkich wymagań za
wartych w Biblii. 

- Niedawno przeprowadzałem 
operację bez_ użycia krwi - mówi 
JAKUB PERDEUS, ordynator 
Oddziału Torakochirurgii Woje
wódzkiego Szpitala Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Kielcach. Ope
racja - usunięcia płuca - udała 
się, ponieważ przebiegła bez 
komplikacji. W przypadku jednak, 
gdyby wystąpił silny krwotok, pa- _ 
cjenta bez podania krwi nie udało
by się uratować. Trzeba powie
dzieć uczciwie, niektórzy nie go
dząc się na transfuzję są skazani 
na śmierć. Nie wszystkie naczynia 
podwiązujemy, inne tylko koagulu
jemy, zwykły bJąd techniczny mo
że wywołać krwotok i wówczas 
utrata 3, 4 litrów krwi w ciągu go
dziny wiąże się ze śmiercia., Z dru
giej strony jednak większość za
biegów, gdy robi się fachowo i os
trożnie można zrobić bez krwi, 
nawet tak poważnych jak operacje 
płucne. Po usunięciu płuca np. pa
cjent traci około litra krwi - to nie 
jest dużo jak na 4--4,5 w całym or
ganizmie. 

KRE\N
ZNACZY 
ŚMIERĆ, 

- W ciągu ostatnich 4 lat - mó
wi Jakub Perdeus na około 1 000 
operacji operowałem 4 świadków 
Jehowy. Każdy taki zabieg wiąże 
się jednak z pewnym ryzykiem, bo 
zarówno w Polsce, jak i na świecie 
(Japończycy podejmowali ostat
nio próby) nie ma prawdziwych 
środków krwiozastępczych, prze
noszących tlen . Te, którymi dyspo
nują świadkowie wypełniają jedy
nie łożysko naczyniowe, powodu
ją że krew staje się rozcieńczona, 
nie jest to środek pełnowartościo
wy. Na naszym oddziale połowa 
operacji jest przeprowadzana na 
własnej krwi chorego - są to tzw. 
autotransfuzje, dwa razy przed za
biegiem krew jest pobierana, wte
dy nawet łatwiej na rzadszej krwi 
się operuje, nie ma niebezpie
czeństwa zatoru, no i groźby za
każenia czymś. 

- Wcale nie twierdzę, że tran
sfuzje są bezpieczne - mówi Per
deus. - Krew jest wprawdzie ba-

• zy ZYCIE? 
trzebnie zresztą bo przecież 1000 
mililitrów krwi pacjent może stracić 
i nic mu nie będzie. 

- Wielu lekarzy stosuje transfu
zję, gdy poziom hemoglobiny spa
da poniżej 10. Tymczasem inni 
operowali z powodzeniem cho
ciaż stężenie wynosiło 5,2, a na
wet mniej - mówi Marek Pałyga, 
jeden ze świadków. Niekiedy czyta 
się w gazetach: świadek Jehowy 
umarł, bo nie przyj~ krwi. W takich 
doniesieniach rzadko przedstawia 
się całąprawdę, taki człowiek nie
jednokrotnie z pewnością umarł
by, gdyby krew przyj~ , bo jego 
stan był po prostu ciężki. My jako 
świadkowie Jehowy wcale nie 
chcemy umierać, chcemy tylko, 
żeby inaczej nas leczono, są prze
cież takie możliwości. Można np. 
zwiększać objętość krwi za pomo
cą niekrwiopochodnych wypełnia
czy (np. roztworu fizjologicznej so
li, dekstranu, haemaccelu, roztwo
ru Ringera z dodatkiem 
mleczanu). Są jeszcze inne spo
soby. W razie utraty krwinek leka
rze mogą podać tlen pod zwięk
szonym ciśnieniem, podać prepa
raty żelaza, obniżyć temperaturę 
ciała w celu zmniejszenia zapo
trzebowania na tlen podczas za
biegu, przed operacją podwyż
szyć krzepliwość krwi, skrócić 
czas krwawienia przez zastoso
wanie desmopresyny. Traktujemy 
krew, jako święty płyn wyobrażają
cy życie , a Biblię jako list od Stwór
cy. Nakaz powstrzymywania się 

Fot. A. Piekarski 

cza nas śWiat, dla którego mato 
co jest święte. Nawet życiu rzad
ko przyznaje się należną mu ran
gę, krew jest sprzedawana i ku
powana jak każdy inny towar. 
Nie będziecie jedli krwi - naka
zał Bóg Noemu i jego potom
kom, tzn. całej ludzkości. .. 
Osiemset lat później włączył ten 
zakaz do prawa nadanego Izra
elitom. Po upływie kolejnych 15 
wie~ów potwierdził, że obowią
zuje on zbór chrześcijański, któ
remu zalecono: .wstrzymujcie 
się od krwi" (Dzieje Apostolskie 
15:29). 

Wystrzeganie się od transfuzji 
chroni ludzi od mnóstwa niebez
pieczeństw. W periodyku "Sur
gery Annual" napisano, że naj
bezpieczniejsza transfuzja to 
bez wątpienia ta, której nie wy
konano. Poprzez przyjęcie krwi 
można zarazić się m.in.: wiru
sem HIV, cytomegalia, choro
bą Chagasa, zapaleniem wą
troby, wirusem opryszczki, 
durem plamistym, bruceloza, 
może nastąpić także zakłóce
nie systemu immunologiczne
go. 

- Na terenie kraju działa wie
le Komitetów Łączności ze 
Szpitalami - mówi Andrzej Ra
domski , organizujemy spotkania 
informacyjne z personelem me
dycznym, omawiamy możliwoś
ci leczenia alternatywnego. Szu
kamy lekarzy gotowych nas le
czyć bez przetaczania krwi, 
a także prowadzimy rozmowy 
z lekarzami w przypadku, gdy 
któryś ze świadków znajdzie się 
w szpitalu i czeka go skompliko
wane leczenie. 

- Faktycznie odbywają się ta
kie spotkania - mówi dr n. med. 
Stanisław Głuszek, ordynator 
Oddziału Chirurgii Szpitala Zarzą
du Służby Zdrowia MSW, prze
wodniczący oddziału Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. 
Transplantologia i immunologia 
poszły naprzód, krew okazuje się 
rzeczywiście mniej bezpieczna. 
Ale w sytuacji np. resekcji wątroby 
konieczna jest transfuzja około 6 
litrów krwi i nie da się jej niczym 
zastąpić. 

- Stanowisko świadków Jeho
wy szanuję, ich poglądy wydają mi 

się logiczne i uzasadnione z pun
ktu widzenia medycyny. Tylko że 
niekiedy np. w sytuacji przywie
zienia pacjenta po wypadku 
z groźnymi obrażeniami, silnym 
krwotokiem nie ma czasu ustalać 
jakie ma on poglądy, wtedy chcąc 
uratować mu życie podaję mu 
krew, postępuję zgodnie ze swo
im sumieniem. Generalnie uwa
żam, że transfuzje są stanowczo 
za często stosowane, a powodu
jąmnóstwo powikłań, choćby od
czyny poprzetoczeniowe, objawy 
uczuleniowe, odczyny gorączko
we czy zakażenia wirusowe. 
Trudno jednak zmienić nagle 
przyzwyczajenia lekarzy. 
W świecie medycznym środki 
stosowane przez świadków Je
howy, choćby hemakcel są za 
słabo reklamowane, mało znane, 
nie cieszą się bardzo dobrą opi
nia., Nie ma odpowiedniej kampa
nii reklamowej, która spowodo
wałaby, że środki krwiozastępcze 
zaczęłyby być powszechnie uży
wane zamiast krwi. W grę wcho
dzą także koszty, szpitali nie stać 
na takie środki. Operacje bez 
krwi wymagają również większej 
dokładności lepszej techniki ope
rowania. Nie każdy lekarz jest do 
nich przygotowany. 

*** 
W sytuacji krytycznej: po

dać krew czy nie? - lekarze 
nadal przeżywają takie dyle
maty. Jeden z amerykańskich 
autorów napisał: "kto odniósł
by z tego jakąś korzyŚĆ, gdy
by uleczono cielesną chorobę 
pacjenta, ale w odczuciu nara
żono by na szwank jego du
chową więź z Bogiem, przez 
co życie straciłoby sens i być 
może wydawało się gorsze od 
śmierci". 

Może autor ma rację. 

IWONA ROJEK 

Mróz trzy 'dni i ustąpH 
otrząsnęła się już rzeka ze snów lodowych 
i ptak wiosenny budzi brzask za oknem 

uroczyście 

I znowu 
obudzić jutrznię . 
poranek w dzwon rezurekcyjny zamienić 
i ten Dzień w dnia nieskończoność 

Zamienić także oczy teraźniejsze w pisanki 
szybciej malowane 

I w tutejszej procesji 
zamówić u siebie 
dzisiaj zamówić 
życia procesję 
do Emmaus 

Tam 
radość odezwała się do nas 
głośno 

KONRAD ZIĘTAL 

Moja re#/eksja to śniadanie przeważnie w naj
bliższym gronie rodzinnym. 

Wielkanoc kojarzy mi się 
zawsze z wielką radościa" 
słońcem, stosem kolorowych 
pisanek, szeregiem babek us
tawionych na białym obrusie, 
od wysmukłych, po pękate ma
łe i maleńkie dla dzieci, 
a wszystkie w białych lukrowa
nych "czepcach", ustrojonych 
kolorowym cukrowym "macz
kiem" i zieloną gałązką boro
winki. .. Z wielkim gipsowym 
barankiem z czerwoną chorą
giewka" stojącym pośrodku 
stołu, wśród półmiska z szynką 
i zwojem rumianej kiełbasy 
z ozdobnymi mazurkami ... Ko
jarzy mi się z kwiatami prymu
lek, w świątecznych kryzach 
białej bibułki. .. z wirowaniem 
wokół stołu, całowaniem za 

Najpierw przychodziła PAL
MOWA NIEDZIELA - zawsze 
piękna, słoneczna, pachnąca 
jeszcze nie zielenia" ale nie
powtarzalnym, wiosennym za
pachem ziemi... Poświęcone 
palmy wracały piękne i koloro-

we do domów. Jedni bili nimi, 
lekko uderzając w ramię, swo
ich najbliższych powtarzając: 
.Palma bije a nie my, za szeŚĆ 
dni Wielkie Dni". Potem zatyka
no palmy za obrazy, aby chroni
ły przez cały rok dom, gospo
darstwo, pola i ogrody, ludzi 
i zwierzęta od klęsk i żywio
łów ... Po Palmowej dom napeł
niał się coraz większą krzaJani
ną W powietrzu unosił się za
pach gotowanych kiełbas 
i szynki, bigosu, tartego chrza
nu, pasty do podłóg mieszając 
się z wiosennym powietrzem 
w niepowtarzalny, specyficzny 
zapach wielkanocny ... 

WIELKA SOBOTA. Od rana 
robiono pisanki na różne spo
soby. Najprostszy, to gotowa
nie jajek w zielonych piórkach 
młodego żyta lub w łuskach 
cebuli. Żmudniejszy, ale jakże 
efektowny polegał na "pisaniu" 
specjalnym pisakiem macza
nym w wosku, na gotowanym 
jajku - przeróżnych wzorów: 
szlaczków, ptaszków, kaczą
tek, a także napisów "WESO
Ł YCH ŚWIĄT" lub "WESO
ŁEGO ALLELUJA!" . Potem 
zanurzano takie jajka w zimnej 
farbie, a kiedy się ufarbowały, 
zeskrobywano wosk i ukazy
wały się przepiękne wzory pi
sanki. Dzieci malowały też jaj
ka farbkami lub kredkami, wed-

ług swego pomysłu. Potem wy
bierano najładniejsze do ko
szyczka ze "święconym" i nie
siono je wraz z kawałkiem chle
ba, chrzanem, solą kiełbasa" 
cukrowym barankiem do kościo
ła. A wszystko pięknie przybra
ne zieloną borowina" kolorowymi 
lub białymi ozdobnymi serwet
kami ustawiając na długich ła
wach i czekając na księdza, któ
ry wychodził święcić. 

Dawniej był zwyczaj znosze
nia "święconego" do zamożniej
szych, obszemi:?jszych domów, 
do których przyjeżdżał ksiądz 
i święcił. W dawnej Polsce przez 
okres Wielkiego Postu nie jada
no nic kraszonego słonina" a je-

WIELKANOCNE 
ZWYCZAJE 

dynie mlekiem i olejem. Stąd po
wstało przysłowie: "Mości panie 
dobrodzieju dobre kluski na ole
ju!". Przeważnie żywiono się żu
rem i potrawami na mleku. 
W niektórych regionach kraju 
w Wielką Sobotę urządzano 
uroczysty "pogrzeb żuru". 

WIELKANOC. Przeważnie 
była chłodna, zielona trawami 
i seledynem na kłujących gałąz
kach agrestu, pachnąca fiołkami 
i białymi narcyzami w ogród
kach. Rozświergotana ptasimi 
głosami, rozkrzyczana dziecięcą 
radościa" tupotem małych nóżek 
w nowych, przeważnie na te 
święta, kupowanych pantofel
kach... Pachnąca szynka" kieł
basą i podzielonym na ćwiartki 
święconym jajkiem, którym -
jak w Wigilię opłatkiem - tak te
raz w wielkanocne śniadanie 
dzielono się i życzono sobie 
wszystkiego najlepszego. Było 

każdym okrążeniem. Cioci Oli
za cukrowego "najpiękniejsze
go na świecie" zajączka z lilio
wą kokardą - jak wiosenne 
fiołki. .. ściskaniem, aż do przy
tłumionego cioci wołania: "prze
stań bo mnie udusisz" ... 

Kojarzy mi się z baziami 
w wazonie przyprószonymi 
żółtym pyłem, jak puch małych 
kaczątek. I pewnie owe cu
downe bazie siały wokół tę zło
cistość napełniającą pokój, 
dom, sprzęty i serca, i oczy ra
dościa" i wiosennym zachłyś
nięciem się życiem ... 

WACŁAWA 
ZIMOLĄG-SZCZEPAŃSKA 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Idą symboliczne święta 
Polaków! Palma, jaja i lanie 
wody - oto wielkanocne 
symbole aktualne w Polsce 
przez cały rok, Dziwne tyl
ko, że gdzie spojrzeć- pal
ma, a kokosów ni chuchu .. , 
Palma rozpościera się od 
Bałtyku do Tatr, odbija na 
lewo i na prawo i wkrótce 

knęła się w haśle: Najpierw 
NEp, apotem- w łeb! ... 

Teraz - palma odbija nam 
ponownie - będziemy od
bierać ludziom wszystko, 
czego dorobili się od 1975 
roku. Słusznie! Zabrać boga
tym - rozdać biednym! 
W Polsce uczci'ł{i ludzie nie 
mają nic! Kto coś ma - zło-

KUBEŁ 

potem - obywatel! Usu
nąć ze społeczeństwa i po 
bólu! Jak palma to palma! 
Głupota nie boli. Kiedyś 
starano się polski dom 
umaić. Teraz za wszelką 
cenę ktoś chce go ujaić .. . 
100, 500, 300 milionów .. . 
Porozdawać narodowi In
flanty, poodbierać fanty, 
kto nie ma kwitu na węgiel 
sprzed 18 lat - konfiskata 
majątku! Ale już! W 1989 
roku był NEP teraz 

włeb! Apotem będzie się la 
ło wodę o zaostrzaniu si 
walki klasowej w Polsc 
i wrogu ideologicznym cza 
jącymsięzakażdymrogiem 

Dobrze byłoby; żeb 
wreszcie, towarzysze neo 
bolszewicy; ktoś wylał wa 
na łeb kubeł lodowatej wody 
Zanim wy do tej wody wpuś 
cicie cały naród. 

LESZEK KUMAŃSK 

KOMU 5UKC~5? 
Melchior Wańkowicz po powrocie z USA wspominał często, iż 

amerykański polityk, pisarz czy inna osoba przemawiająca pu
blicznie, co piętnaście minut przerywa główny tok swojego wys
tąpienia na opowiedzenie zabawnej historyjki. Tubylcza publicz
ność tak jest przyzwyczajona do owego rytuału, że kiedy nawet 
nieszczęsny referent zapomni o swoim obowiązku rozbawienia 
zgromadzonych, ludzie klaszczą i śmieją się, wymuszając nieja
ko swoją porcję humoru, 

NA ŁEBI 
Amerykański optymizm zawsze budził w naszej socjalistycznej 

prasie licz_ne krytyki i kpiny. Osławione hasło keep smiling odczy
tywano jako objaw bezmyślności, głupoty, niedostrzegania zagro
żeń i chęci jak najlepszego sprzedania swojego wizerunku bliźnim . 
Była w tym ukryta pochwała polskiego smętku , rozdrażnienia ko
lejkowego i autobusowego, ciągłego narzekania i domagania się 
współczucia. Taki kwękający rodak zatruwał innym dzień swoimi 
narzekaniami, ale budził też niezdrową radość, że innym jest gorzej 
niż mnie! Po takim wspólnym narzekaniu nikt nie miał chęci do 
dalszych wysiłków, aby dorównać lepszym, bo wszyscy taplali się 
w bagnie niemożności. 

Nasz rynek wydawniczy w ogóle nie znał, tak bardzo popularnych 
na Zachodzie, poradników sukcesu, uczących, jak zdawać egzaminy, 
jak starać się o pracę, a nawet jak napisać powieść. Chyba jedyny 
tego rodzaju poradnik instruował, jak pisać listy urzędowe, co przy 
straszliwej, rozrosłej ponad wszelką miarę, socjalistycznej biurokra
cji, spowodowało zalew listów, które i tak nie odniosły pożądanego 
efektu. 

ani się obejrzymy jak cały 
kraj zamieni się w dżunglę! 
Tu dżungla przepisów, tam 
dżungla gospodarcza, 
w gęstwinie bez maczugi, 
siekiery i pistoletu "uzi" nie 
będzie miał człowiek startu! 
Klimat też taki już tropikal
ny; wszyscy wszystkich tro
pią Jak wytropią - to utru
pią! Takie jest prawo demo
kracji. Bolszewickiej. 
Głównym punktem zaba
wy: kto pierwszy osiągnie 
szczyt palmy i zarzuci sieć 
na dżunglę ... 

Taka prymitywna pow
tórka z NEP! Przypomi
nam: NEP (Nawoje Eko
nomiczeskoje Planowa
nie) wymyślił Lenin, kiedy 
Rosja zaczęła zdychać 
z głodu. Towarzysze bol
szewicy wypuścili ,;burżu 
li", żeby wreszcie coś ktoś 
zrobił w tym kraju poza re
wolucja" "burżuIe" dali się 
nabrać, a potem dali se 
zabrać... Epoka ta zam-

dziej! Dziwi mnie tylko ten 
rok 1975. Uważam, że każdy 
kto żyje, powinien być pod
dany finansowej lustracji od 
urodzenia! Każda bogata 
świnia powinna być zlustro
wana już od czasu, gdy po
siadała "świnkę ", do której 
wrzucała zrabowany naro
dowi majątek! Każdy kto miał 
"świnkę", czyli skarbonkę po
winien automatycznie zostać 
z.aliczony do. trefnej kategorii 
Swiń! Jak palma, to palma! 
Kto przywiózł od Ruskich sy
gnet bez asygnaty - łapy na 
pniak i gilotyna! Nie ma prze
proś. Złoto tureckie tyż się 
poodbiera - i amputacja 
prawej dłoni! 

Niedługo nie będzie się 
z kim w kraju przywitać. 
Chyba, że z mańkutem ... 
Dolary z wycieczek tury
stycznych na Węgry i wcza
sów w Bułgarii wyrwie się ra
zem ze złotymi zębami ze 
szczęki! Kto nie ma kwitu na 
srebrną "górną szóstkę" -
do resekcji! Najpierw ząb, 

Przez sen 

KWADRATURA JAJA 
Wielkanoc ze swoimi pisankami 

zwraca uwagę na rolę jaja w tych cieka
wych czasach. W zasadzie wszystkie 
nasze sprawy można pomieścić pomię
dzy zgnilym a złotym jajem. To pierwsze 
symbolizuje praktykę polityczną To dru
gie - czynione obietnice. Rzeczywis
tość gospodarcza to nieustanne próby 
postawienia narodowego jaja na sztorc. 
Kolejne ekipy gabinetowe pOSługują się 
w tej sprawie wypróbowaną od stuleci 
metodą: nadtłukują skorupkę i jajo stoi. 
Stoją naturalnie zdesperowani manifes
tanci przed Sejmem i Urzędem Rady 
Ministrów, ale ich sprawa leży. Nie trze
ba przecież wyliczać ile milionów roda
ków występuje tu w roli nadtłukiwanej 
skorupki. I tak wszyscy twierdzą że tu 
ktoś z kogoś nieustannie robi jaja. 
Oczywiście , takie komentarze to nic in
nego, jak kukułcze jajo, bo należy po
wiedzieć, że kura, która zniosła jajo była 
paskudna, nielubiana, zniewalała 
wszystko, co żywe w ku mik u i słusznie 
ukręcono jej łeb. Samo jajo słusznie 
symbolizuje początek. Może być , oczy
wiście, ciekawym dowodem pluralizmu 
z racji porozumienia żółtka z białkiem, 
ale zwolennicy silnej władzy i jakby dyk
tatury mają tu brutalny przykład skorup
ki. Jajo może być więc dowodem dla 
wszystkich i na wszystko. 

Nie należy z tym przesadzać, bo 
powiedzą nam, że nosimy się z sobą 
jak kura z jajkiem. Jajo to na pewno 
nie jest zabawka dla ludzi niezdecy
dowanych. Chcąc mieć jajecznicę 
lub omlet, musimy przekształcać na
turę . Likwidujemy wówczas jej dzieło 
doskonałe , którą to prawdę potwier
dzić może każda spotkana kura. 
" Gdyby jajko miało inną formę, ży
cie kury byłoby potworne" - pisał 
w swoim czasie Julian Tuwim. 

Oczywiście , wszystko co żyje pow
staje z jaja. Dopiero potem okazuje 
się w praktyce i po lalach, że to ina
uguracyjne jajo bywa czasem częś
ciowo nieświeże. Jajo bywało 
uczestnikiem naszej klasyki literac
kiej. Mieszkało w poezji Norwida, 
który pisał o okrągłych zerach na
szych dokonań , które "Wtaczają się 
w rubryki zaplecione giętko: Jak 
zrachowane jaja, kiedy idą w ko
sze ostrożnie i pomału"_ W najbar
dziej brawurowej roli występują one 
jednak w słowach Mikołaja Reja nie
ustannie przecież obecnych. Oto cy
tal z utworu "Dwa biskupi, chytry 
a głupi": 

"Ten powiada, iż "Nie wiem», 
a wie wszystko zdrajca, 

Ten «Wszystko wiem», a ledwo 
wie, że chłop ma jajca". 

I w ten sposób znaleźliśmy się 
spośród najświętszych wartości 
przynajmniej połowy mieszkańców 
lego świata, a rzecz bynajmniej nie 
jajogłowych . Ale jaja! 

ZASTĘPCA 

" <~ Zgadywanka 
(1g..) ortograficzna 

'" " nr 94 
Jeżeli pragniecie ładnie opo

wiadać 
musicię mieć stale to w swojej 

pamięci: 
o pięknie języka stanowi za

sada: 
jak najmniej słów, jak najwię

cej treści. 
W powyższym tekście popeł

niono błąd interpunkcyjny. 
Wśród czytelników, którzy w ter
minie 7 dni nadeślą tekst przepi-

- Z tako humanistyczno 
koncepcjo występujo pisarze ... 

- W taki sposób mówił pe
wien znany profesor, historyk 
literatury, podczas wykładu, 
którego słuchaczem był niżej 
podpisany. Mimo tych śmiesz
nych form gwarowych studenci 
słuchali z uwagą bo mistrz wy
powiadał ciekawe treści. Jed
no niebanalne zdanie wykła
dowcy zapadło nam w pamięć 
i powtarzaliśmy je sobie częs
to. Było dla nas przykładem 
mądrości wypowiedzianej fi
kuśnym, al.e sympatycznym, 
językiem: "Zycie nie jest piłko 
futbolowo, aby jo odbijać gło
WOI~ 

są słowa, które gdy wystę
pują w rozmowach, przykuwa
ją uwagę i nierzadko stają się 
bohaterami, bo takie inne, nie
normalne, dziwne, szokujące, 

'" 

Fot, A, Piekarski 

• • 

Ostatnio bestsellerem jest na naszym rynku książka M,R. Kopme
yera "Praktyczne metody osiągania sukcesów". Autor pisze ",.,nie 
można zniechęcać się błędami, niepowodzeniami, potknięciami, 
ponieważ są one częścią procesu stawania się człowiekiem suk
cesu. A zatem - jeszcze nie jest za późno!" Kto uważa, że nie 
można na starość zaczynać życia, że wszystko strącone - niech 
sięgnie po tę książkę. Nawet, jeżeli nie osiągnie fortuny, poprawi so
bie na tyle humor, że nie będzie miał pretensji do autora i wydawnic-
~. . ~ 

Nigdy zresztą nie wiadomo, jak lektura książki może zmienić nas ~ 
los. Pamiętam , iż jako młodzieniec w okresie "burzy i naporu" prze
czytałem pracę zapomnianego dziś, niestety, świetnego pedagoga 
Władysława Spasowskiego "Zasady samokształcenia" . Minęło 
wiele lat i sięgam po tę wspaniałą rzecz zawsze, kiedy mam zły humor 
i wszystko wydaje się beznadziejne. Przekażę ją w spadku swojemu 
synowi, choć mam nadzieję, że nie będzie to jedyna cenna rzecz, 
jakiej się w życiu dorobiłem . Szkoda, że w powodzi książek, zalewa
jących rynek nie ma dziełka Spasowskiego. Jest to chyr>a jedyna jego 
książka, która została przetłumaczona na obce języki i znalazła czy
telników w obu Amerykach. No cóż, cudze chwalicie, swego nie zna
cie ... Jeżeli już o przydatnych książkach mowa, polecam "Małą księ
gę przysłów" w opracowaniu Stanisława Nyczaja, która ukaże się 
niebawem nakładem wydawnictwa "Ston", Książka, która przyda się 
wszystkim pragnącym głównej wygranej w "Kole fortuny"! 

Chciałbym jeszcze wspomnieć o autorze, który był u początków 
całej tej fali poradników życiowych . Był to mianowicie Prentice Mul
ford, bardzo popularny w Polsce międzywojennej, kiedy to jego książ
ki leżały obok romansów filmowych Dołęgi-Mostowicza . Ostatnio 

, wydane "Możliwe niemożliwe
go" nosi podtytuł "Zasady 
wzmacniania ducha i ciała, 

GZEGZOtKA 
kształcenia siły woli i osiąg
nięcia prawdziwego szczęś
cia", Przyznają państwo , że 
brzmi to szokująco w kraju 11:\ 
gdzie do niedawna uważano, że~} 
na wzmocnienie ducha najlep
sza jest wizyta w sklepie mono-

sany bezbłędnie, wylosowana iloma rybaka zaczepiać polowym, albo w najbliższej 
knajpie. zostanie nagroda książkowa, zwykł: 

ufundowana przez księgarnię '" 
"ART" z Kielc, Rozwiązania 
z dopiskiem "Zgadywanka nr 
94" prosimy kierować pod adre
sem redakcji "Echa Dnia": 25-
953 Kielce 12, skr. poczt. 163, 

,,z dalekich połowów do portu 
wróciłeś, 

więc pokaż mi teraz, jak dużo 
masz ryb ': 

Mamy kolejne święta. Życzę 
państwu zdrowia i chwil6wego 
odpoczynku od ciągłego myśle
nia o sukcesach. "Myśląc 
o rzeczach jasnych, przycią-
gasz do siebie rzeczy jasne" -

ROZWIĄZANIE 
"ZGADYWANKI NR 92": 

Nagrodę książkową otrzymu- radził Mulford. 
je Krzysztof Kot z Radomia. A więc - keep smiling! 

Ktoś kiedyś i do nas skieruje 
słów tyle, 

śmieszne, niecodzienne - nikt 
się ich nie spodziewał, nie pasu
ją do człowieka, który się nimi 
posłużył, albo ich forma jest 
opacznie rozumiana. 

JaW 

stwo widzą jest nieco zajebista, 
ale drukowana na dobrym pa
pierze". Cała Polska to słyszała. 

Do trzeciego programu pol
skiego radia zatelefonował słu
chacz z prośbą o nadanie pio
senki na życzenie. 

- O jaką piosenkę panu cho
dzi? - pyta dyżurujący spiker. 

DZIWNE StOWA 
Ale co tam moje gadanie ... 

Niech przykłady mówią za 
mnie ... 

Bodajże przed dwoma I?ty 
wystąpił w telewizji, Andrzej Zu
ławski, reżyser i pisarz stale 
mieszkający w Paryżu. Opowia
dał o swej nowo wydanej 
w Polsce książce. Trzymając 
dzieło w ręce, powiedział: 
"Wprawdzie jej okładka, jak pań-

- nMy szerej" - mówi słu
chacz bełkotliwym, niewyraź
nym głosem. 

- To jakaś mało znana pio
senka. Proszę zatelefonować do 
innego programu: może tam ją 
panu nadadzą 

Mija piętnaście minut. Słu
chacz łączy się ponownie z trze
cim programem i mówi, że 
w żadnym innym programie nie 
znają piosenki "My szere/'. 

ZDZISŁAW ANTOLSKI 

- To niech p-an poczeka -
prosi spiker - porozmawiam 
telefonicznie z przyjaciółmi 
muzykologami: może oni coś 
poradzą 

Po następnych piętnastu 
minutach spiker załamanym 
głosem mówi do słuchacza: 

- Niestety, proszę pana, 
nikt nie zna tej piosenki nMy 
szerej". Chyba jej panu nie 
nadamy. Ale jest szansa. Jak
by nam pan zanucił tę piosen
kę, może zrozumielibyśmy, 
o jaki to utwór chodzi ... 

- A zanucę - odpowiada 
słuchacz tym samym bełkot
liwym głosem. - nMy szerej 
pancemi powrócimy wiemi ... " ... 

Do celi więziennej, w której 
przebywa dwóch więźniów 
wprowadzono skazańca. Je
den z więźniów pyta przyby
sza: 

- Za co siedzisz? 
- Za kasę. 
- Pancemą? 
- Nie, grycaną 
JANUSZ WROBLEWSKI 

.J 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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dziarskiego wrrr daje mniej 

lłiliiiiiiiiii; •• ~ dziarskie prrr i kolejny kandydat na miliardera ląduje na inten-
sywnej terapii z rozpoznaniem 

~ ___________ zawału serca. 

Śmiech , poczucie humoru to 
podstawowe lekarstwo na stres! 
To właśnie z tego powodu 
• świąteczne pisanki" zagościły lE LEWI 

cej. Owo .COŚ", to zestaw żyją
cych wolniej, ale za to dłużej rad 
naszych pradziadków. 

Odprężać się w potocznym 
rozumieniu oznacza .zapom
nieć się", oderwać myślami od 
przeżywanych problemów. 
Sprzyjają temu między innymi 
rozmowy, których w okresie 
świątecznym z całą pewnością 
nie zabraknie. Bawienie się roz
mową i czerpanie z niej przy
jemności oznacza postawienie 

nastykujemy twarz, wentylu
jemy płuca, pobudzamy or
ganizm do produkowania 
korzystnych dla naszego 
zdrowia substancji, dotle
niamy i pobudzamy mózg. 

Zdolność zapominania, 

ITlvlpl' " • 
10.00 u~~ak"120/-serial krym. omMlf(1 lYJĄ NUZfJ I 

wbrew pozorom, jest tak sa
mo pożądaną umiejętności&. 
jak zdolność zapamiętywa
nia. Warto wiedzieć o tym, że 
obydwie te czynności wyma
gają podobnej aktywności 
mózgowej. W przypadku za
pamiętywania angażujemy wo
lę do wykonania psychicznego 
wysiłku w efekcie, którego do
konujemy rozwiązania proble
mu. Dekoncentrując się , czyli 
odrywając od problemu także 
musimy zaangażować wolę, 
która pozwoli na zajęcie naszej 
uwagi i myśli mniej stresujący
mi sprawami. To dlatego cał
kiem niegłupio z psychologicz
nego punktu widzenia brzmią 
rady: wybierz się na spacer, 
przeczytaj książkę, zacznij 
się ruszać. Ruch, wysiłek fi
zyczny to najlepszy odpoczy
nek dla zszarpanych ner
wów! Nasi pradziadowie dos
konale zdawali sobie z tego 
sprawę, skracając przebywanie 
w domu do niezbędnego mini
mum na jedzenie i wypoczy
nek. 

10.50 Sto lat - mag. ubezp. ~ 111., ł 
11.00 :~~dróże na kresy": Ży-

tomierz /2/- rep. I 
. 'iyje ·Sięcjęiko~WfeiU r~~z-
kujących biznesmenów lub jak 
kto woli: chodzących rakiem, co 
tu ukrywać po prostu popada 
w stan, w którym iloŚĆ wydatko
wanej przez nich energii fizycz
no-intelektualnej, zaczyna co
raz częściej przewyższać zdol
ności produkcyjne maszyny, 
którą ludzie w białych fartu
chach nazywają organizmem. 

Konsekwencje wyczerpania 
się biologiczno-psychicznego 
akumulatora są całkiem podo
bne do tych, jakie da się zau
ważyć w samochodzie. Prze
kręcenie kluczyka (czytaj: 
dzwonienie budzika), miast 

także w tej, poświęconej w su
mie poważnym sprawom, rubry
ce. 

Sztuka dystansowania się od 
przeżywanych kłopotów dnia co
dziennego, zdolność widzenia 
ich w perspektywie przemijają
cego czasu - najlepszego leka
rza duszy, zdolność do .zapomi
nania się", to te cechy charakte
ru, które sprzyjają szybkiemu 
odzyskiwaniu psychicznej for
my. Optymiści żyją dłużej! Pe
symistów zżera frustracja! 

Same jednak hasła nie wY
starczą do nauczenia się sztuki 
szybkiego ładowania własnego 
akumulatora. Potrzeba coś wię-

Upłyvvaiący czas 

linię 
To imię jest mi najbliższe. 

Wymieniam je zawsze czule. 
Upajam się jego dźwiękiem. 
Chciałbym nazwać tym Imie
niem to, co nie nazwane. 

To Imię ... wymarzone ... wyś
nione ... Jedyne ... Zawładnęło 
mną całkiem. Weszło nieoczeki
wanie na moją ścieżkę życia. 
Fascynacja... oczarowanie .. . 
Na wspomnienie Tego Imienia 
uśmiecham się tkliwie. 

Zwierzam się w ciszy staremu 
zegarowi ze swego uczucia 
do ... Tego Imienia. Spotkałem 
Je na leśnej polanie w pobliżu ... 

Wielkiej Wody ... Dziś pogrążam 
się w swe wnętrze. Chcę uwol
nić się od samotności, spląta
nych myśli , tęsknoty, bo tracę 
siebie dla Tego Imienia. A może 
to jest właśnie odnajdywan ie sie
bie? 

Wciąż jednak czekam na 
spełnienie ... niespełnionego. 
Jest jeszcze tak blisko i tak już .. _ 
daleko. Patrzę w swą przesz
łość pokrytą mgłami. 

Przede mnąjeszcze jeden za
kręt. Czy uzyskam wolność? 

TS 

1 W przyszłą sobotę , 17 kwietnia, o godzinie 10, w Szkole Podstawowej nr 28 
przy ul. Szymanowskiego w Kielcach rozpocmie<się półfinał największej mło
dzieżowej imprezy roku tzw . • Maraton". Tym razem o tytuł najlepszego fila

telisty - młodzieżowca w Okręgu Kieleckim PZF Ubiegać się będą uczestnicy szkol
nych kół filatelistycznych ze szkół pOdstawowych i ponadpodstawowych. Zwycięz
cy z grupy młodszej i z grupy starszej reprezentować będą okręg w finale 
"Maratonu" w Krakowie. Tematem tegorocznego konkursu jest " 1 OD-lecie polskie
go zorganizowanego ruchu filatelistycznego". Organizatorzy zapraszają młodzież 
szkolną do udziału w imprezie towarzyszącej .Maratonowi" - w spotkaniu wy
miennym i zwiedzaniu ciekawych eksponatów filatelistycznych. 

2 Decyzji ONZ dotyczącej bojkotu Jugosławii podporządkowali się wydawD/ 
albumów maczkowych. Na czas nie określony wstrzymali oni druk kart albu
mowych ze maczkami tego kraju. W opublikowanym oświadczeniu stwier

dza się : "Zaleca się bezterminowo firmom handlowym rezygnację z dostarczania 
znaczków Jugosławii do sprzedaży, ponieważ może to stanowić czyn karalny· . 

3 
Redakcja katalogu Michel oświadczyła , że będzie katalogowała nadal maczki 
Jugosławii , albowiem katalog, niezależnie od panującej w danym czasie sy
tuacji pOlitycmej, musi dbać o to, by nie było luki w katalogowaniu urzędowo 

wydanych maczków pocztowych. Regula ta obowiązywała w przeszłości dla tere
nów objętych wojną, jak np. Wietnam, Irak, Iran i musi być stosowana także wobec 
Jugosławii w jej obecnych granicach. 

4 Poczta San Marino wydała w dniu 26 marca bardzo oryginalny blok macz
kowy z okazji "Otwarcia Telewizji San Marino· . Jest to hologram, który sym
bOlizuje satelitę na rozgwieżdżonym niebie. Satelita ten umieszczony jest na 

jednym z trzech znaczków stanowiących wspomniany, a przez nas reprodukowany 
blok. 

W sprawie poczt specjalnych organizowanych z okazji ŚWF . POLSKA '93" 
zainteresowani mogą się zwracać do biura Zarządu Okręgu PZF w Kielcach, 
tel. 476-15 w poniedziałki , środy i piątki w godzinach od 9 do 15. 

KAS 

obok .święconki" - kartki z na
p'isem: o interesach przy świą
tecznym stole nie rozmawia 
się. Mówmy więc o wszystkim, 
co w żaden sposób nie narusza 
tej zasady. O tym, że wiosna, że 
lato tuż, tuż, że wczasy, że ksią
żka, że ładny film wczoraj wi
działem - choć momentów nie 
było, że tylko patrzeć jak dadzą 
nam po te trzysta milionów i co 
my wtedy nie kupimy ... , że Ko
walska z przeciwka ma nowy ka
pelusz wcale nie dlatego, że oni 
lepiej zarabiają od nas tylko, że 
pewnie kupiła u Ruskich. 
Śmiech to zdrowie! Śmiejąc 

się odprężamy mięśnie, gim-

Z życzeniami ZDROWYCH 
I WESOŁYCti ŚWIĄT DLA 
CZVTELNIKOW"ECHA" 

KRZYSZTOF KORONA 

Wśród .przyjemności': z jakimi od kilku lat spotykamy się w postaci 
wzrostu przestępstw i w ogóle niebezpieczeństw postrzelenia, pobi
cia, okradzenia i zamordowania, pojawiło się jeszcze jedno - handel 
bronią Właśnie narodziła się, triumfalnie powitana przez niektórych, 
myśl zorganizowania w Kielcach wielkich międzynarodowych targów 
bronią , 
HANDEL SM/EleJĄ 

To oczywiste, że przemysł zbrojeniowy, zlokalizowany także w wo
jewództwach kieleckim i radomskim, szuka za wszelką cenę sposo
bów na przetrwanie. Jednak towarzyszy temu pewien nurt emocjo
nalny, z którym my, zwykli ludzie, nie mieliśmy od pół wieku do czy
nienia: będziemy sprzedawać śmiercionośne narzędzia, staniemy 
w rzędzie kompromitowanych od dawna handlarzy śmiercią 

Zwolennicy mają bogaty arsenał nie tylko broni, ale też argumen
tów, aby tak się stało. A więc, na świecie taki handel to rzecz zwy
czajna. Co więcej, Polska w latach PRL również handlowała bronią 
Teraz można to robić także, oczywiście w zgodzie z konwencjami 
międzynarodowymi itp. 

Z punktu widzenia interesów polskiej zbrojeniówki sprawa jest 
prawdziwie dramatyczna. Co ma robić, żeby jej pracownicy mogli 
utrzymać siebie i swoje rodziny? Niech się nad tym głowi nasza mąd
ra władza, niech restrukturyzuje, rezygnuje z części produkcji uzbro
jenia, niech raczej je kupuje na potrzeby wojska niż miałaby rozwijać, 
żeby eksportować. Od tego jest władza, by wiedziała co i jak. Niech 
więc także wie, że handel bronią wkracza w dziedzinę norm moral
nych, choćby liberałowie, wolnorynkowcy i inni entuzjaści zdobywa
nia zysków wyśmiewali skrupuły i parli z bronią ku wyciągającym się 
po nią rękom. 

Warto przy okazji pamiętać o aferze karabinowej. Jej bohaterowie 
już od roku siedzą w amerykańskim więzieniu. To, że u nas mówi się 
o nich - niewinni, jeszcze bardziej przemawia za tym, że w handlu 
bronią dzieją się rzeczy tajemnicze, a straszne. Czarne bagno, w któ
re chce się nas wpychać. 

1. Czy dużo zabawek zep-
sułeś w dzieciństwie? 

a) ogromnie wiele (10), 
b) kilka (5), 
c) prawie żadnej (O). 
2. Czy w dzieciństwie inte-

resowałeś się co jest 
w środku zegara? 

a) bardzo (10), 
b) przeciętnie (5), 
c) nie (O). 
3. Czy w szkole z zajęć 

technicznych miałeś lepsze 
stopnie niż z innych przed
miotów? 

a) zdecydowanie tak (10), 
b) raczej nie (5), 
c) nie (O). 
4. Czy masz wykształce-

nie techniczne? 
a) tak. zdecydowanie (10), 
b) można je tak nazwać (5), 
c) nie (O). 

JĘDRZEJ 

5. Czy twoja praca ma coś 
wspólnego z techniką? 

a) tak (10), 
b) połowicznie (5), 
c) nie (O) . 

6. Czy umiesz naprawić każ-
de urządzenie w domu? 

a) tak (10), 
b) prawie tak (5), 
c) żadnego (O) 
7. Czy umiesz sam naprawić 

samochód? 
a) umiesz go rozebrać i złożyć 

(10), 
b) tylko niektóre usterki (5), 

~JA SAlEUTARNA 
z 6 .IV.! 13.30 Młody i niespokojny box pr. rozryw. 21 .00 Wiad. 21 .15 Die 
serial USA 14.20 Sąsiedzi serial Zei! TV Magazin pr. publ. 22.00 Wiad. 
austral. 14.50 Pod słońcem Kali- ~.10 Sports ,TV mag. sport, 23.00 
ftlmii !':pri:!! ! ISA H,41'\ Rewolwer Wiad. 23~1? _L!~.?e .Sunde pr. o sekSie 

Pogvvarki 
przy brovvarku 

Bar "Baryłka" jak zawsze przed 
świętami wypełniony był brzydszą częś
cią społeczeństwa po brzegi. W kąciku 
przy stoliku wciśniętym między kaflowy 
piec i wieszak siedzieli nieroztączni 
Jędruś i Stefan. Jędruś, osobnik uwiel
biający dowcipy, pociągnął z kufelka 
spory łyk i zagadnął: 

• Czy twoim zdaniem, Stefciu, można 
sobie teraz w Polsce robić jaja? 

- Podobno teraz dopiero można . 
• A dotychczas? 
- Dotychczas, tzn. za "czerwonego" 

teoretycznie nie można było robić jaj 
w zasadzie z niczego, ale praktycznie ro
b~o się ze wszystkiego. 

• A teraz? 
- A teraz za "nowego" praktycznie 

można robić jaja ze wszystkiego, ale teo
retycznie lepiej dać se spokój. 

• Dlaczego? 
- Bo teraz potrawą narodową stał się 

"móżdżek po polsku". 
• To znaczy? 
- To znaczy móżdżek zmieszany z ja

jami. Komuna nawarzyla piwa i bigosu, 
a ci "nasi" zrobili nam móżdżek po pol
sku. 

• To znaczy zmieszali z jajami? 
- Dokładnie tak. 
• Czy naprawdę nie ma z kogo robić 

jaj? 
- Jest, ale nie wypada. Kiedyś dyżurni 

od jaj byli kelner'}', ale teraz robić jaja 
z kelnerów jest niebezpiecznie, bo po 
knajpach kelnerów więcej niż gości. 
Z chłopów nie wypada, bo ciągle glodują, 
ale pić nie przestają, a wiesz, drogi koleż
ko, co to za picie bez zagrychy. Robotnicy 
na zmianę : albo strajkują, albo głodują, bo 
chcą kapitalizmu ... takiego jak wAmery' 
ce lub Szwecji. To znaczy, że chcą, żeby 
kapitalizm był za granicą i żeby te krwio
pijce kapitaliści przysyłali do nas pienią
dze na pensje i "ku roniówki·. 

• Przecież procz kelnerów, chłopów 
I robotników są inne grupy społeczne. 
Na przykład władza. Z władzy m ożna ro
bić jaja? 

- Coś ty! To grzech. Dawniej władza 
pochodziła z Moskwy, a teraz z nieba. 
Z "czerwonych" kto jaja robił, ten był pa
triotą, a kto z nowej władzy jaja robi - to 
antychrysI. Prezydenta - jak wiesz- ma
my na potęgę. Z samymi Niemcami 
o nocnik się pokłóc~, taki mocny. 

• To właściwie nie ma teraz z kogo 
robić jaj? 

- Z jajoglowych można. 
• To znaczy z kogo? 
- Z inteligentów. To podobno teraz 

zakała całego narodu. Zresztą już po raz 
drugi. Bo za Gomułki inteligencja też była 
zakałą Ale Gomułka był ślusarzem, to się 
nie dziw ię , że miał kompleksy, ale żeby 
nasz prezydenl. .. noblista też nie luM in
teligentów, to się dziwię · 

• Malowałeś już, Stefciu, jaja czyli 
tzw. pisanki na tegoroczną Wielkanoc? 

- 40 mendlów żem pomalował w ce
buli na handel i nie poszły. 

• A bo czerwone. Teraz trzeba jaja 
malować na czarno i wzory pozytywne 
na niebiesko, a negatywne wydrapywać 
z wściekłością. Wzory słuszne to: wąsy, 
globusz Belwederem, błyskawice i pio
runy i to najlepiej w kolorze biskupim. 
Wzory niesłuszne to: gwiazdy, sierpy 
i młoty, a z kolorów czerwień i zieleń 
butelkowa. To jeszcze nie wszystko. Pi
sanki słuszne umieszczamy w koszycz
kach na serwetkach, a te niesłuszne -
wydrapanki w koszykach z drutu kol
czastego. Dalej ... te jaja należy zaraz 
po wyświęceniu rozdeptać ze złością. 
a słuszne hołubić. Aha ... jeszcze jedno. 
W tym roku w ogóle nie wolno gotować 
jaj. Wogóle ... 

- Dlaczego? 
• Bo mÓj, drogi kolego, przed Wiel

kanocą sprzedają ludziom nieświeże 
jajka i mógłbyś gotowaniem przerwać 
życie poczęte . 

- Do~ra, będę uważał. Tv,ooje zdrowie, 
Jędruś! Zyczę Ci Wesołych Swiąt! 

• Poważnie? 
- Poważnie . Bez jaj. 

Gwarzyli STEFAN LIPIEC 
i ANDRZEJ KACZMAREK 

lVlc:»ie 'l'rzy grc:»s:z:e 

c) nie (O). 
8. Czy często zdarza ci się 

coś popsuć? 
a) nie (10), 
b) tak (5), 
c) nie, gdyż za nic takiego się 

nie bierzesz, co może ulec ze
psuciu (O). 

9. Czy sąsiedzi korzystają 
z twoich umiejętności tech
nicznych? 

a) bardzo często (10), 
b) nie (5) 
c) ty sam korzystasz (O). 

10. Czy marzysz o otwarciu 
naprawczego warsztatu usłu
gowego? 

a) nie, gdyż podobny prowa
dzisz lub w nim pracujesz (10), 

b) tak (5), 
c) nie, bo nie masz pienię

dzy na jego założenie (O). 

ODPOWIEDZI: 

* 70-1 00 pkt. - Można tylko 
marzyć, aby mieć takiego są
siada. 

* 45-65 pkt. - Z wieloma 
usterkami radzisz sobie sam, 
choć często ich 'rezultat bywa 
opłakany. 

* 0-40 pkt. - No cóż, nie tyl
ko ty jesteś skazany na łaskę 
rzemieślników. 

Wybrał 
i do druku podał Ks. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Idą symboliczne święta 
Polaków! Palma, jaja i lanie 
wody - oto wielkanocne 
symbole aktualne w Polsce 
przez cały rok. Dziwne tyl
ko, że gdzie spojrzeć - pal
ma, a kokosów ni chuchu ... 
Palma rozpościera się od 
Bałtyku do Tatr, odbija na 
lewo i na prawo i wkrótce 

.~6'-_ •• 

knęła się w haśle: Najpie 
NEp, a potem - w łeb! ... 

Teraz - palma odbija m 
ponownie - będziemy ( 
bierać ludziom 
czego dorobili się od 
roku. Słusznie! Zabrać 
tym - rozdać 

- Dokładnie to nie mogę pa
nu powiedzieć, ale w każdym 
razie nie jest to dużo ... 

Mucha 

Panie kelner, w mojej zu
pie pływa mucha! 

W Polsce uczci'ł{i ludzie ' ..... 
mają nic! Kto coś ma -

- Panie doktorze, nie uz
naję tej choroby, którą pan 
u mnie stwierdził! 

- Nie dziękuję, bardzo się 
spieszę na targ ... 

- To co, mam jej przynieść 
koło ratunkowe? 

- Dlaczego? 
- Bo nie mam dość pienię- Rocznik 

dzy, żeby wykupić lekarstwo. 
Dagmara Tracz 

Kielce 
Popsuł się 

Panie doktorze, moja có
reczka połknęła złotą monetę! 

- Ile ma lat? 

Dariusz Gędek 
Miąsowa 

Samochody 
Na pewno z nikim nie cho

dziłaś zanim mnie poznałaś? 
- Nie, oni wszyscy mieli sa

mochody ... 
- Z 1825 roku ... 

Ostatnio lepiej się 
Mało uczysz, czyżby w domu coś 

się zmieniło? 
- Popsuł się telewizor ... 

- Jasiu, ile to jest jedna pią
ta podzielona przez dwa? 

Babskie sprawy 
- Wyobraź sobie, że wpa

dłyśmy na siebie z Basią .. 

spróbuj 

Koktaile 
Koktajle niskoprocentowe 
Sporządzane są z wina (prze

ważnie z wermutu), z dodatkiem 
wódki, ginu (jałowcówki), soków 
owocowych (głównie cytruso
wych), wody sodowej. Uzupełnie
nie stanowi lód i plasterek cytry
ny •. 

Oto kilka przykładów: 

25 g wermutu, 25 g białego wi
na owocowego, 25 g wódki, 25 
g wody sodowej. 

Koktajle z wyższym 
procentem alkoholu 

Przygotowuje się je bez domiesz
ki wody sodowej, zamiast niej sto
suje się soki cytrusowe. 

- Ale już dobrze, dobrze, 
wasze babskie sprawy mnie 
nie obchodzą .. 

- No dobrze, ale lakiernik 
powiedział, że samochód 
będzie gotowy najwcześniej 
za tydzień ... 

Bawół 

- Mamusiu, co to za zwie
rzę? 

- Bawpt, córeczko. 
- A wygląda zupełnie jak 

nasz tata ... 

Zęby 

Jestem tak wściekła, 
że chce mi się zgrzytać zę
bami! 

- Kasiu! Przynieś mamie 
zęby, leżą na umywalce ... 

Sebastian Wiśniewski 
Włochy 

Nagrodę za najlepszą 
naszym zdaniem anegdotę 
otrzymuje Sebastian Wiś
niewski z Włoch. Gratulu
jemy! 

PAM 

30 g jałowcówki i tyleż wody 
sodowej, łyżeczka cukru pudru, 
sok z cytryny, lód. 

Kawałki lodu wyjęte z zamrażal
nika, a przeznaczone do drinków, 
nie będą się zlepiały, jeśli skropimy 
je wodą sodową -------.... Rys. L. Woźłki 

• 
SEKS - TEST DLA MĘZCZVZN 
1. Jak się zachowujesz, kiedy na 

ulicy kobieta ogląda się za tobą 
z zainteresowaniem? 

a) idę prosto do niej i próbuję na
wiązać rozmowę - 3; 

b) również się odwracam w jej 
stronę i odwzajemniam uśmiech -
2; 

c) myślę sobie: "znowu jakaś 
emancypantka" - idę wzburzony da
lej - 4; 

d) spuszczam oczy, chyba jednak 
to pomyłka - .1 . 

2. W autobusie tuż obok ciebie, 
para zakochanych nieskrępowanie 
się całuje. 

a) próbuję ostrożnie położyć rękę 
na kolanie kobiety, a może będę 
mógł się przyłączyć - 3; 

b) patrzę na to przyjaźnie i myślę 
o mojej ostatniej miłości - 2; 

c) uważam to za skandaliczne, 
ostatecznie miejsca publiczne nie są 
przeznaczone na takie intymności -
4; 

d) szukam sobie innego miejsca, 
gdyż scena ta napawa mnie niechę
cią - 1. 

3. PrÓbujesz poderwać kobietę, 
która odprawia pana z kwitkiem. 
Co o tym myślisz? 

a) no poczekaj, jeszcze cię dosta
nę- 3; 

b) szkoda, nie jestem chyba w jej 
typie - 2; 

c) ta dama jest prawdopodobnie 
lesbijką, właściwie od razu mogłem 
na to wpaść - 4; 

d) jak głupio z mojej strony, jak 
mogłem w ogÓle pomyśleć , że taka 
atrakcyjna kobieta będzie mnie uwa
żać za pociągającego - 1. 

4. Co sądzisz o filmach porno
graficznych? 

a) podniecają mnie niesamowicie 
- 3; 

b) jeszcze nie odważyłem się obej
rzeć czegoś takiego - 1; 

c) uważam je za odrażające, gdyż 
dla mnie nie mają one nic wspÓlnego 
z seksem - 2; 

d) powinno się je wszystkie spaliĆ , 
a aktorów aresztować - 4. 

5. Chciałbyś jeszcze raz prze
spać się ze swoją przyjaciółką. Jak 
ją do tego nakłonisz? 

d) mam nadzieję , że żadna kobieta 
nie poprosi mnie do tańca - 1. 

8. Co sądzisz o starej metodzie 
kuszenia kobiety pytaniem: "A mo
że wstąpiłaby pani do mnie na ka
wę"? 

a) uważam , że ta stara formuła 
działa w większości przypadkÓW tak 
samo dobrze, jak przed laty - 3; 

Czy iesteś uczciwy 
W miłości? 

a) rzuc~ ją po prostu na naj bliżej 
stojące łóżko - 3; 

b) biorę ją w ramiona, by następ
nie delikatnie ją uwieść - 2; 

c) uświadamiam jej, że znowu 
nadszedł czas spełnienia jej kobiece
go obowiązku - 4; 

d) czekam, aż iniCjatywa wyjdzie 
z jej strony - 1. 

6. Co sądzisz o niewierności 
seksualnej? 

a) uważam , że jest absolutnie O.K. 
Ostatecznie powinno się korzystać 
z życia - 3; 

b) skok w bok nie musi być od ra
zu przestępstwem , lecz kiedy kocha 
się naprawdę, powinno się lepiej zre
zygnować z takich eksperymentów-
2' 

c) jeżeli w ogóle, to skoki w bok 
mogą zrobić jedynie mężczyźni - 4; 

d) nigdy bym tego nie zrobił - 1. 
7. Idziesz sam na przyjęcie. Z ja

kimi nadziejami się tam wybie
rasz? 

a) jeżeli dopisze mi szczęście , to 
kogoś poderwę - 3; 

b) mam ochotę dobrze się zaba
wić, a może trochę poflirtować - 2; 

c) jestem ciekaw, czy jedzen ie bę
dzietak samo złe , jak ostatnim razem 
- 4; 

b) dla mnie taki rodzaj podrywania 
jest za prymitywny - 2; 

c) bez testu na AIDS i tak żadna 
kobieta nie ma prawa wejścia do mo
jego domu - 4; 

d) nigdy bym się nie odważył za
prosić kobietę tak szybko do mojego 
mieszkania - 1. 

9. Wierzy pan jeszcze w "wielką 
miłość"? 

a) bzdury, seks jest wszystkim -
3' 

b) jest to naj piękniejsza rzecz na 
świecie- 2; 

c) przecież nie będę się uzależniał 
od kobiety - 4; 

d) "wielka miłość " pozostanie 
prawdopodobnie zawsze jedynie 
marzeniem - 1. 

PUNKTACJA 
9-12 pkt. 
Twoja nieśmiałość uchodzi już za 

przysłowiową, Szkoda, bo właśnie 
skromni mężczyźn i mogą zdobywać 
serca niektórych kobiet pod warun· 
kiem, że wykażą przy tym odrobinę od
wag i. Jednakże ten, kto ciągle nosi 
w sobie przekonanie, że zawsze zawo
dzi, w końcu robi to rzeczywiście . Czy
ni tak nie dlatego, iż jest to jego nie
zmienny los, lecz dlatego, że myśli 
o sobie w sposób negatywny. Każdy 

człowiek , choć nieco laniedbany przez 
naturę ma swoje powabne i dobre stro
ny. Pomyśl o tym i pamiętaj - ten kto 
potrafi odkryć swoje strony pozytywne 
i je świadomie wykorzystać dla swoje
go dobra, automatycznie zmienia się 
sam oraz swoje otoczenie. Warto chy
ba spróbować . 

13-21 pkt. 
No cóż , nic ująć , nic dodać . Należysz 

do tych wspaniałych egzemplarzy ro
dzaju ludzkiego, którzy świadomie po
dążają własną drogą, Jesteś tolerancyj
ny, a zarazem skłonny do miłości. Nie
raz cierpisz, ale zaraz potrafisz znaleźć 
sensowną osłodę . Twoja wrażliwość 
wobec ludzi daje się również odczuć 
w partnerstwie. Prawość i poczucie 
taktu to twoja ogromna siła . Pozostaje 
nam tyl ko pog ratulować. 

22-30 pkt. 
Wiele mówisz o seksie lecz nie 

masz większego pojęcia o tajemnicach 
udanego związku między mężczyzną 
i kobietą, Jesteś typem "samca". Mar
nujesz swą energię w sposób niekon· 
trolowany i często bezsensowny, a co 
najważniejsze sam sobie zdajesz z tego 
sprawę . Co prawda żałujesz tego, lecz 
ponownie wracasz do swego postępo
wania. Swoim zachowaniem nie tylko 
depczesz uczucia partnerki , lecz same
go siebie. Bowiem ten, kto stale żyje 
w kłamstwie , musi sam sobą pogar
dzać, choćby nieświadomie. Przed ko
lejnym zbliżeniem z kobietą spójrz jej 
głęboko w oczy. Ujrzysz tam coś więcej 
n iż seks. Ujrzysz drugiego człowieka , 
który chce być kochany i w zamian da
wać miłość . A tak nawiasem - czy nie 
tęsknisz do czułości , delikatności i do 
odrobiny ludzkiego ciepła? 

31-36 pkt. 
Twój stosunek do wszystkiego, co 

wiąże si ę z płcią odmienną jest nega
tywny. Twoja agresja pOWOduje niepo· 
hamowany strach przed "złym" 
i "brudnym". Wpędza cię to w pewien 
rodzaj samozniszczenia. Jesteś tak od
izolowany od wszystkiego co prawdzi
wie kobiece, że nie zdajesz sobie spra
wy z tego, co może oznaczać słowo 
"miłość " , "czułość", jak również na
prawdę udany seks . Jeś li na pytania 
testu odpowiedziałeś rzeczywiście po
ważnie radzimy udać s ię do psychoa
nalityka. 

Opracował 
MAREK GLUZA 

~~';r" o 

Pod SZCZęŚI15UKC!5~ 
Od 11 do 17 kW( I 

Za ten mini horoskop nie bierzeml j 
lo astrologów .. Możemy jedynie poW: I 

KOZIOROZEC (ur. 22.XII. - 2' 
Pora najwyższa, ab~ś w pracY,Zakopwrocie Z USA wspominał często 

porozumienia ze współpracownlkamj czy inna osoba przemawiająca I 
DZiałaj teraz tak~ by Wilk był. syty I OW5 przerywa główny tok swojego W1 
bo nowe starcia I konflikty WiSZą W pow..: .. . . .' 
Szykuje się poważna, ale w sumie i miJl"lawneJ historyJki. Tu~ylc~a pubhi 
do końca ostatnie, drobne nieporozu~a do owego rytuału, ze kiedy nall! 
w latach 1970- 1974 korzystny klimat ąni o swoim obowiązku rozbawier 
nie zaprosi w święta , powiniene~ sam zzczą i śmieją się, wymuszając nie, 
kich. Zobaczysz Ile będZie radosci! I 

WODNIK (ur. 21.1. - 18.11.) b d ·t .. r ty 
Pomału zaczynają się spelniać Two;wsze . u Zl w naszej sO~Ja IS CZ~ 

będziesz z siebie zadowolony, bo nie w:>~ł~wlone hasł? keep smllrn.g odc, 
Cóż, wszystko, co jest w tej sprawie -OSCI, głupoty, nredostrzeganra zagr 
przypadek. W maju rozstrzygną się pełt:l,ediłnia swojego wizerunku bJiźr 
czasie możesz się spodziewać poprawy finansowej. Nie lekceważ swego sta· 
nu zdrowia, koniecznie złóż wizytę lekarzowi, a potem stosuj się bezwarunko· 
wo do jego zaleceń . Niektórzy młodzi , urodzeni w latach 1970-1972, jeśli są 
stanu wolnego, będą mieć szansę związać się z kimś w połowie roku trwale 
i szczęśliwie. Bądź bardziej zdecydowany w dążeniu do celu. 

RYBY (ur. 19.11. - 20.111.) 
Trochę niepokoju w dziedzinie zawodowej. Także problemy finansowe mo

gą nieco pokrzyżować Twoje plany. Żyj z ołówkiem w ręku! Wstrzymaj się 
w najbliższych tygodniaeh z rozpoczynaniem spraw nowych. Naprzód przygo· 
tuj odpowiednio grunt do tych przedsięwzięć . Pamiętaj, że obiecałeś coś ro
dzinie i nie daj jej czekać w nieskończoność, tym bardziej że masz teraz dzięki 
pewnym luzom w pracy trochę czasu na realizację obietnicy. W sprawach fi
nansowych szykuje się niespodzianka, nawiasem mówiąc, miła. Dla niektó' 
rych młodych , urodzonych w latach 1970-1973 nadchodzi chwila na zdecy
dowane postanowienie. Nie zawiedź zaufania sympatii! 

BARAN (ur. 21.111. - 20.lV.) 
Niezbyt korzystne dni na rozpoczynanie nowych, ważnych spraw. Należy 

je przełożyć do maja, dopiero wówczas będą miały szansę powodzenia. Poza 
tym miesiąc spokojny, doskonaly na załatwienie zaleglych spraw. W pracy mu· 
sisz s ię wykazać pomysłami i aktywnością, wtedy sukcesy będą pewne. 
W przeciwnym razie mogą się wyłonić znaczne trudności . Wszystkie Twoje 
poczynania sprzyjać będą stabilizacji życiowej . Poświęć więcej czasu partne· 
rowi i całej swojej rodzinie. Małe nieporozumienia i kłopoty związan~ z kontak
tem z sympatią powinny dać niektórym młodym, ur.odzonym w latach 1970-
1974 trochę do myślenia. Nie bierz na siebie całej winy! 

BYK (ur. 21.1V. - 20.V.) 
W pracy czeka Cię poszerzenie obowiązków i odpowiedzialnoścI. Zapowia- łi"\ 

da się gorący, ale w zasadzie dość korzystny okres. Masz przed sobą możli· <fIJ 
wości rozwoju i awansu, ale sukcesy możesz osiągnąć tylko dzięki cierpliwości 
i wytężonej pracy. W stosunkch ze współpracownikami wskazana duża ostroż· 
ność , ponieważ niektórzy z nich, działając z ukrycia, będą chcieli Ci zaszko· 
dzić. Pod względem finansowym najlepszy będzie pierwszy tydzień maja, jed· 
nak przypływ gotówki nie zaspokoi w pełni Twoich potrzeb. Niektórym młodym, 
urodzonym w latach 1969-1972 miłoŚĆ może przynieść wiele radości i szczęś-
cia, ale pod warunkiem, że zachowasz dyskrecję. 

BLlZNIĘTA (ur. 21.V. - 21.VI.) 
Masz bardzo dobre pomysły, ale często brak Ci stanowczości w ich reali

zacji. Twoje ostatnie zamierzenia zawodowe też wydają się być nie do końca 
dopracowane i przemyślane . Zastanów się jeszcze raz czy to, czym chcesz 
zaskoczyć szefa i współpracowników ma szansę realizacji. Z partnerem pos
tępuj ostrożnie, bo łatwo o spięcia, a trudno o naprawianie przewinień . Dla 
wielu młodych, urodzonych w latach 1969-1973 zapowiada się nowa, ciekawa 
miłoŚĆ. Uważaj jednak, aby seks nie przysłonił rozsądku . W żadnym przypad
ku nie próbuj zmieniać biegu wydarzeń . Choć przychodzi Ci to z trudem, sym
patia przystanie w końcu na Twoje propozycje. 

RAK (ur. 22.VI. - 22.VII.) 
Korzystne dni w sprawach zawodowych. Nie wolno Ci jednak siedzieć z za

łożonymi rękami. Nowe inicjatywy będą mile widziane przez szefa. Nowe zna
jomości , nowe kontakty. W ogóle nadchodzący tydzień pod znakiem kontak
tów z różnymi ludźmi , a jak sam wiesz przy takich okazjach rodzą się ciekawe 
pomysly. Nie przegap niczego, co mogłoby się okazać korzystne dla Ciebie. 
W ważnych sprawach nie decyduj jednak sam, poradź się partnera. Zachowaj 
ostrożność w wydatkach. Wielu młodych, urodzonych w latach 1970-1973 po
winno pamiętać, że uczucia należy nie tylko okazywć sympatii, lecz także sta
rannie je pielęgnować, bo w przeciwnym razie nastąpią rozczarowania. 

LEW (ur. 23.VII. - 23.VIII.) JJ) 
Nadchodzący tydzień - pracowity. Ważne , byś - zachowując wszystkie ~ .J 

zasady swej wrodzonej dyplomacji - zapanował nad wszystkim i dobrze odd-
zielił obowiązki dąmowe od zawodowych. Działalność zawodowa nie powinna 
Ci sprawiać kłopotów, wszystko przebiegać będzie pomyśln ie. Nie będziesz 
narzekać na brak gotówki. To winno pomóc w rozwiązywaniu wielu trudności. 
Spróbuj także szczęścia w toto-lotku. Wielu młodym, urodzonym w latach 
1970-1974 potrzebne jest zaufanie do poznanej osoby i pelna jej dla Ciebie 
aprobata. Uzyskasz to, jeśli przekonasz ją o słuszności i realności swoich pla-
nów. Bądź, jak zwykle, otwarty i serdeczny, a zdobędziesz jej serce. 

PANNA (ur. 24.VIII. - 23.1X.) 
Pouczające doświadczenie w pracy zawodowej zmusi Cię do bardziej rea

listycznej i beznamiętnej oceny sytuacji. Napotkasz na wiele przeszkód i trud· 
nych spraw. Prawdopodobieństwo konfliktów ze współpracownikami. Musisz 
zachować dużą ostrożność i powściągliwość , a także dołożyć starań w usu· 
waniu tego, co utrudnia życie . Jeśli się na to zdobędziesz, to wkrótce odczujesz 
znaczne korzyści finansowe. Wielu młodych, urodzonych w latach 1970-1972 
przekonało się ostatnio, że obowiązki towarzyskie są niekiedy cięższe i bar
dziej męczące od zawodowych. Jednak nie zrywaj znajomości, raczej przez 
pewien czas unikaj bliższych kontaktów. 

WAGA (ur. 24.1X. - 23.X.) 
Nie/atwy czas. Problemy natury zawodowej i mateńalnej mogą Ci spędzać 

sen z powiek. Jedynie dużą cierpliwością i wysiłkiem będziesz mógł pokonać 
te trudności. W życiu uczuciowym natomiast i w kontaktach z partnerem 
wszystko układać się będzie bardzo korzystnie. Grozi Ci pewne załamanie 
finansowe, ale jeśli ograniczysz wydatki, ustąpi przyczyna strapień . Radykalna 
poprawa w tej dziedzinie dopiero w drugiej połowie roku . Rozrywki towarzyskie 
i spotkania wypelniać będą czas wielu młodym, urodzonym w latach 1969-
1973. Utwierdzisz się w przekonaniu, że jesteś osobą atrakcyjną i masz wier
nych przyjaciół , na których możesz zawsze l iczyć . 

SKORPION (ur. 24.X. - 22.XI.) 
W pracy może nawet masz rację , ale nie upieraj się do końca przy własnym 

stanowisku. Lepszy kompromis niż pogorszenie układów znajbliższymi 
współpracown ikami. Jeszcze raz się przekonasz, że w pracy zawodowej wiele 
zależy od tzw. układów i interesów grupowych. Twoja pozycja jest wprawdzie 
dobra, ale może jeszcze się poprawić, jeśli wykażesz więcej energii i nie bę
dziesz się chować w cieniu innych. Uwaga młodzi , urodzeni w latach 1970-
1973. Ktoś interesuje się Twoją osobą, a kogo innego Ty obdarzasz uwagą 
i uczuciem. Na tym tle dojść może wkrótce do pewnych nieporozumień . Jedna 
rada - z nikim się na razie nie spotykaj! 

STRZELEC (ur. 23.XI. - 21.XII.) 
Uważaj, by w pracy nie doszło do pewnych n ieporozumień . Zachowaj umiar 

w postępowaniu i dyskrecję w mowie. Nie wpadaj w panikę , kiedy szef zrobi 
zupelnie co innego niż zapowiadał. On też ma prawo trochę podziwaczyć. Nie 
łap na raz kilku srok za ogon, bo wszystkie Ci uciekną Skup się na swoich 
podstawowych obowiązkach . Twoje plany są realne, ale wymagają dużego 
wysiłku i samozaparcia . Dobra wiadomość z daleka wpłynie na Twoje postę' 
powanie i zmieni sposób myślenia o czymś , co zaprząta Ci uwagę. Niektórzy 
młodzi, urodzeni w latach 1970-1973 mają ochotę podjąć ryzykowną walkę 
o przebudowę psychiki swej sympatii. Może się to i uda! 

http://sbc.wbp.kielce.pl



I TELEWIZJA POLSKA ' I 

10.00 " Kojak"/20/- serial krym. 
USA 

10.50 Sto lat - mag. ubezp. 
społ. 

11.00 "Podróże na kresy": Ży
tomierz /2/- rep. 

11.30 Azymut - wojsk. pr. filmo-
wy 

12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
12.15-16.ooTV edukacyjna 

12:15 Mag. Notowań: 100 pos-
taci krochmalu; Kopytka, 
pyzy, chipsy 

12.50 "Dokąd odlecą dublety -
film przyrod. 

13.15 Z Kolumbem po przygo
dę 

13.40 Kwadrans z medycyną 
14.00 Mieszkamy w Polsce: 

Pojezierze Suwalskie 
14.20 Nie tylko dinozaury. 
14.35 Zwierzęta świata: "Scież

ki boga deszczu" -
"Przybrzeżne laguny" /11 
- ang. serial przyrod. 

15.05 Przez lądy i morza: Lud 
Som ba - Benin 

15.35 Najlepsi na start, czyli 
1500 sekund ze zwierzę
tami - teleturniej 

16.00 Program dnia 
16.05 Jajo - teleturniej świą

teczny dla dzieci oraz 
"Nowe przygody Zorra" -
pilotowy odc. serialu 

16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Klinika w Szwarcwal-

dzie" 1101: "Lawina" 
niem. ser.obycz. 

18.05 Magazyn katolicki 
18.35 Co do grosza 
18.40 "Zulu Gula" - pr. satyr. T. 

Rossa 
19.00 Tęczowy minl-box 
19.10 Wieczorynka: "Wesoła 

siódemka" 
19.30 Wiadomości 
20.15 "Kojak" /20/- serial krym. 

USA 
21.10 Tylko w Jedynce 
21.50 Zagrajże mi żydowską 

- piosenkę - recital Andre 
Hubnera-Ochodko 

22.20 Pegaz 
22.45 Wiadomości 
23.00 Muzyczna Jedynka 
23.10 "Portret: J.Hartwig i A. 

Międzyrzecki" 
23.55 Język włoski /25/ 

0.10 Wiech na dobranoc: 
"Groźny fant" - wyk. J. 
Stępowski 

0.15 Gorąca linia 
0.25 To lubię: S.Pietras 
1.15 Barwy miłości: "Zazd

rość i medycyna" - pol. 
film fab. 

2.50-4.00 "Człowiek z szufla
dy" - film dokum. 

get~(J.f#'łe'. p(J.9'(J.et~'łe' 

,." S-3 
10.05 Messe Des Paroisses -

Msza organowa - F. Cou
perina 

10.30 "Afrykańczycy" - film dok. 
11.00 Panorama 
11.05 "Mesjasz" - oratorium J. F. 

Haendla 
12.20 Artyści - galerie: Posługa 

obrazu, posługa słowa 
13.55 "Struktura człowieka" film 

o K.Zanussim 
14.45 "WIemość" rep. o Drodze 

Krzyżowej w Witkowie 
13.00 Panorama 
13.05 "Złoty kraj" - ang.-amer. 

filmobycz, 
15.00 Truskawkowe studio - pr. 

dlamlodz. 
15.25 Animals ŚWiąteczny 
15.55 Program dnia 
16.00 Wielka pUka 
16.30 Panorama 
16.35 Podatki od 20% do 40%: 

Gracz szczęściarz 
16.40 Język angielski w nauce 

i technice 1251 
16.55 "Życie w zoo" - serial przy

rod. USA lpowtJ 
17.20 ~spólna Europa: Europa 

Srodkowa - pr. publ. 
17.50 Rozmowy o Rzeczynie

pospolitej A. Małachows
kiego 

18.00 Program lokalny 
18.30 Panorama 
18.35 "Pokolenia" - serial USA 

lpowtJ 
19.00 Najważniejsze dialogi 

świata: "Czarodziejska 
Góra" - T. Manna 

19.25 Wieczerza - pr. poet. 
19.40 Muzyka w telewizji - Jak to 

się robi 
20.10 "Sprawa Katynia" 11/ - pr. 

dokum. 
21.00 Panorama 
21.30 Sport 
21.45 Koło fortuny - teletumiej 
22.20 "Złoty kraj" - ang.-amer. 

filmobycz. 
23.15 "Sprawa Katynia" 121- pr. 

dokum. 
0.00-0.05 Panorama 

f ',teleWiZja® 
l ~ kablowa 

KIELCE 
Al. 1000 lecia PP 19 

Redakcja 
I Dzial Reklamy 

tel. 476-37 tel./fax 492-93 

17.15 Kielecki kwadrans - maga
zyn informacyjny 17.35 Co w Ratu
szu? 17.45 Telewizja Kablowa bez 
tajemnic 17.55 Dwór polski 18.00 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej - bez
pośrednia transmisja z kościola św. 
Józefa na Szydlówku ok. 19.45 Kie
lecki kwadrans /powtórzenia! 
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MEBLE KUCHENNE 
najtrwalsze blaty "postforming" 

możliwość zamówienia pojedynczych szafek 
docinanie blatów o dowolnych długościach 
powyżej 2 mln transport w Kielcach gratis, 

najniższe ceny, wysoka jakość 

- SKLEP FIRMOWY 
ut· Piekoszowska 74 (obok pętli MZK) 
. . . czynny 9-17. 496·g 

Czwartek 
8.04.93 

,---------------------~~--------------------------~~~ 
TELEWIZJA SATELITARNA 

I ~II RADIO-KIELCE 
~, UKF 71_15 

16.00, 18.00, 22.00 - BBC 
14.00, 20.00 Mag. inf. 10.10, 
12.05 Kurier ogłoszeniowy 10.30 
Aud.arch. 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Wiadomości 11.10 
Sprawa na dziś - ogrodnictwo 
12.30 W ludowych rytmach 13.10 
Rozmaitości i muzyka w opraco
waniu O.Słoń 14.15 Od 7 wzwyż -
mag. P.Solarza 15.10 Auto radio
Moto radio 18.30 Muzyka 19.10 
Rockowa fala 20.10 Radio po ko
lacji - czwartek literacki 23.00 Mu
zyczne klimaty 
RADIC>~ .,--..ć-,-L-...__1 A~ 
UKF 71.95 MHz 

11.30 Wspólna modlitwa - Anioł 
Pański /432-51/ 12.10 Popołud
niowy blok muzyczno-informacyj
ny - aud. Ks. Stanisława Czerwika 
14.30 "Skąd to się wzięło" - aud. 
Karoliny Bieniek 15.00 .Trzy 
kwadranse z muzyką klasyczną" 
Jan Sebastian Bach "Pasja 
według Świętego Mateusza" -
aud. Aleksandry Wielochówny 
15.45 Kielecki Dziennik Radiowy 
16.00 Wieczorny blok muzyczno
informacyjny 17.45 "PAN TA
DEUSZ" - au~l. Heleny Wolny 
18.00 Msza Swięta Wieczerzy 
Pańskiej - transmisja z Katedry 
20.00 "Babcine granie" program 
Marka Dubeltowicza 24.00 Noc na 
Wzgórzu. Wiadomości z kraju i ze 
świata: 8.15, 9.15,12.15, 13.15 
Wiadomości lokalne: 9.00 13.00, 
14.00 Serwis soortowv 8.30 

Hity 
dnia 

1.15jpr.lj 
Zazdrość i medycyna 
Jest to psychoanalityczne studium 

zazdrości wg książki Michała Choro
mańskiego adaptowane na ekran przez 
Janusza Majewskiego. Rzecz dzieje 
się w małym miasteczku w okresie 
międzywojennym. Właściciel fabryki 
Widmar przypuszcza, że jego piękna 
żona w tajemnicy spotyka się z miejs
cowym lekarzem, doktorem Tamte
nem. Podejrzewa, żew gabinecie Tam
tena doszło do usunięcia ciąży. Do zna
lezienia dowodów zdrady wynajmuje 
Widmar biednego krawca Golda w za
mian za pomoc w wyjeździe do Anglii. 
Krawiec zdobywa informację, że pani 
Widmar chce opuścić męża. Nie jest 
mu dane przekazać nowej wiadomości 
fabrykantowi , Gold ginie wpadając pod
czas biegu na przewody elektryczne. 
Teraz Widmar zaczyna mieć wątpli
wości ezy jego podejrzenia były słusz
ne ... W filmie zobaczymy M. Dmo
chowskiego, A. Łapickiego i E. Krzy
żewską· 

IDOIJI 
10.00 Bogaci i piękni serial 10.30 

Der Preis ist heiss teleturniej 11 .00 
Risikant! teletumiej 11.30 Familien
duell teleturniej rodzinny 12.00 
Punkt 12 mag. południowy 12.30 
Springfield Story serial 13.20 Santa 
Barbara serial 14.1 O Na hasło "Ratu
nek" serial USA 15.00 Dziwne hobby 
serial krym. 16.00 Hans Meiser pr. 
rozryw . 17.00 Kto jest szefem? serial 
kom. 17.30 Ożeniony z dziećmi se
rial USA 18.00 Elf 99 mag. 18.45 
Wiad. 19.15 Explosiv mag. 19.45 
Dobre czasy, złe czasy serial niem. 
20.15 Zawód na nowe życie serial 
kom. niem. 20.45 Moja rodzinka 
zwariowała serial kom. niem. 21.15 
Notruf filmy z akcji ratowniczych 
22.15 Dr Marcus Welby senal USA 
23.15 Gottschalk pr.rozryw. 0.00 A
resztuję cię, przyjacielu westem U
SA 1.55 Akcje w cukrze kom. fr. 3.50 
Błękit piekła thriller fr. 5.35 Film rys. 

~SUPER 
~ CHANNEL 
12.00 Beyond Tomorrow mag. 

populamo-nauk. 12.30 Business In
siders rynek walutowy 13.00 Agenda 
wiad. 13.30 Travel Magazine mag. 
podróżniczy 14.00 Media Television 
pr. dokum. 14.30 The Jam pr. roz
ryw. 16.30 On The Air show muz. na 
żywo 18.30 Bonanza serial 19.30 
Honey West serial 20.00 Videofas
hion ze świata mody 20.30 The Ima
ge Bank pr. rozryw.21.00Agendapr. 
pub!. 21.30 Film Europe nowości fil
mowe 22.00 ITN Worłd News wiad. 
22.30 European Business Daily 
22.48 US Market Wrap 23.00 Dosta
wa o północy film krym. 0.50 Film 
Europe 1.05 The Mix teledyski 2.00 
Pr. ekonom. 

UPR07 
11 .25 Ultce San Francisco /powt.l 

12.30 Bill Cosby Show /powt.l13.00 
Vegas serial USA 13.35 Matlock: 
Wyrzutek /powt.l15.25 Hart serial U
SA 16.19Trick7serialeanim. 18.05 
Parker Lewis nie może przegrać se
rial USA 18.35 Bill Cosby Show se
rial USA 19.05 Ulice San Francisco 
serial USA 20.00 Wiad. 20.15 Gorą
ce głowy westem w/.-hiszp. 21 .50 
Wiad. 22.00 T.J. Hooker serial USA 
23.05 Zielone berety film sens. USA 
1.25 Wiad. 1.35 Partnerzy /powt/ 
2.25 Wiad. 2.35 Dzień zwierząt 
/powt./ 4.10 Wiad. 4.20 Vegas 
/powt.l 

SAT.l 
10.05 Wesele na Immenhof 

/pow!. z 7.IV.! 11.40 Sąsiedzi 
/powt. z 7.IV.! 12.05 Koło fortuny 
/pow!. z 7 .IV.! 12.45 K -
przestępstwo na celowniku /powt. 

SZKOŁA JAZDY & 
ORGANIZUJE .~ 

KURS PRAWA JAZDY kat ABY 
Cena 1.300.000 (płatne w ratach) 

Czas trwania 4-5 tygodni. 
Rozpoczęcie 14.04.93 r. godz. 16 

w Zespole Szkół Mechanicznych - Kielce 
ul. Jagielońska 32, sala 20. 

Szkolimy samochodami: 
VW Golf, Polonez, Fiat 126p. 

Informacle telefonicznie 32-44-71. 
SZKOLIMY "AJSKUTECZ"IEJI 

~ SALON AUDIO·VIDEO j, fi 
~ bo. " ul. Konarskiego 3 "~ 

,. KIELCE TEL. 446-35 .tli 

~ <I- SPRZEDAŻ SERWIS KOMIS' -9 ~ 
6/Z 

z 6.IV.! 13.30 Młody i niespokojny 
serial USA 14.20 Sąsiedzi serial 
austral. 14.50 Pod słońcem Kali
fornii serial USA 15.45 Rewolwer 
i melonik serial ang. 16.455 razy 
5 gra słów dla szybko myślących 
17.20 Geh aufs Ganze! teleturniej 
18.30 Dran sport 18.45 Wiad. 
19.00 Punkt, Punkt, Punkt tele-za
bawa 19.30 Koło fortuny teletur
niej 20.15 Mroki sprawiedliwości 
serial USA 21 .20 Halli Galii pr. 
rozryw. 22.15 Ran piłka nożna 
Bundesliga 23.15 Przeklęty 
żołnierz film wł. 1.00 Rewolwer 
i melonik /powt.l 1.50 Pr. na jutro 
1.55 SAT.1-Text 

DSf 
UWAGA! Planowane bezpośred

nie relacje z tumieju tenisowego 
ATP w Barcelonie 11.20 Kto, gdzie, 
co /powt.l12.00 Wszystko OK, dziś: 
sprzęt dla sportowców-amatorów 
12.30 Hopp oder Top /powt.l13.00 
Tele-giełda z Frankfurtu 13.35 Ta
niec towarzyski liga niemiecka 14.30 
Classics, dziś: przyroda Austrii 15.15 
Trenuj z DSF trening narciarski 
15.30 Tops sport na świecie 18.05 
Sport-show 18.55 Wiad. 19.00 Hopp 
oder Top teleturniej 19.30 DSF-Stu
dio reportaże, wywiady, komentarze 
20.00 Tenis turniej ATP w Barcelo
nie 22.05 Tops sport na świecie 
22.55 Wiad. 23.05 Lifestyle moda 
i elegancja 0.00 OSF-Studio /powtJ 
0.35 Classics /powt.l1.20 Tops naj
ciekawsze pr. dnia 3.10-4.00 Wiad. 
sport. 

10.00 Snooker 12.00 Piłka noż
na, eurogole - najpiękniejsze 
bramki tygodnia 13.00 Kolarstwo 
wyścig dookoła Belgii 14.00 Ko
szykówka mecz ligi NBA 16.00 
Pływanie Puchar Swiata w sko· 
kach z wieży /Austria! 17.00 
Jeździectwo finał Pucharu Świata 
18.00 Kulturystyka turniej w Pa
ryżu 19.30 Eurosport News 1 
20.00 Hokej na lodzie mecz ligi 
NHL 22.00 Piłka nożna - europej
skie puchary 0.00 Boks 1.00-1.30 
Eurosport News 2 

• 
10.00 Wiad. 10.10 MET /powt./ 

11 .ooWiad. 11.10 NachmitTalk/powt.l 
12.00 Wiad. 12.15 Canale Grande 
Ipowt./ 13.00 Wiad. 13.10 Tycoons 
Ipowt./ 14.00 Wiad. 14.15 Giro City 
Ipowt.l 16.00 Wiad. 16.05 E.N.G. 
Ipowt./17.00 Wiad. 17.14 NachmitTalk 
rozmowy po 518.00 Wiad. 18.15 VOX 
populi pr. publ. 19.00 Wiad. 19.15 Vis 
a Vox wywiady 19.30 Wiad. sport. 
19.45 WeltVox gł. wyd. wiad. 20.15 Vox 

box pr. rozryw. 21.00 Wiad. 21.15 Die 
Zeit TV Magazin pr. pub!. 22.00 Wiad. 
22.10 Sports TV mag. sport. 23.00 
Wiad. 23.10 Liebe Sunde pr. o seksie 
i erotyce 0.00 Wiad. 

isat 
9.30-10.00 Obrazy Austrii 13.00 

Zeit im Bild 13.10 Mag. poiudn. 13.55 
Kultra 14.25 Red Norvo ksylofon 
15.20 Benny Goodman, król swingu 
15.50 Liryka 16.00 Mag. nauk. 17.00 
Mini ZiB 17.10 Z kamerą wśród 
zwierząt 17.35 Quiz 18.00 Sport 
19.00 Wiad. 19.20 3sat-Studio 
19.30 Przypadek sporny 20.00 Stary 
- seria121.00 Nowe życie Reguli dok. 
21.45 Kulturjournal 21.51 Sport 
22.00 Zeit im Bild 22.25 Mała lisica 
film USA 0.15 10 vor 10 0.40 Wiad. 

[TV POLONIA[ 
8.00 Panorama 8.10 PONitarie, prog

ram dnia 8.15-16.00 Bid< powtórzeniowy 
8.15 "Najwainiejszy dzieli. życia" 1OO;;2}
"Telefon" /powIJ 9.15 Sami o sobie
pr.mIod. /prJWtJ 10.10 Zwiedzisz w jednym 
ctliu /powIJ 10.25 Dawno !emu cicroaem
ny odc.3 IpowtJ 10.55 Recital S. Sojki 
lpowt.J 1125 Reporter /powIJ 11 .55 Formy 
a-zewne WooIaHa Kesselringa 12.00 W.a
dorności 12.10 Program dnia 12.15"Po
między wilkJ~ /r»Mf13.45 listy ogospodar
ce fpr:mtJ 14.15 Recital B.Krzyżanowskiej 
/powV 14.45 Pamięci H.Skarżanki 15.00 0-
powieści z Wieliczki /powt/15.11 Piękne 
rJosy B.Paprocki 16.00 Powitanie, program 
dnia 16.05 Poeci dzieciom cz.2 16.31 
010ch6kowe psoty - zasOOy ortogr. na we
soło 16.46 Katalog zabytków czyti swego 
rie znacie ... odc.217.ooTeleexpress 17.15 
Dzieje tiaIej broni, 00::2 17.45 Dawno !e
mu cichcciemny, 00::.4 18.15 Weka v.ieI
klej sceny 18.45 Drogi do waności - prof. 
W.Chrzanowski 00::.2 19.00 Ojczyzna -
PoIszczyZJ1ił 19.15 Dc:lbrMoc: Przyg:)d kil
ka wrOOIa Cwirka 1925 Telegazeta 19.30 
Wiadomości 20.00 Przypannienie prógra
mu 20.05 .s.0.S" odc.2 "Jdka" 21.00 Pa
norama 21.30 Ballada o drodze krzyżowej 
22.30 Preluda organowe 22.3:> Widzę ich 
w duszy teatrze... pr. przypominający 

zmarłych w ostatrim rd<u aklOIÓW i twór
CÓN m.in. Kantor, lomricki, Jędrusik, Cze
cha.vicz, Wilhelmi, DmochoNski 23.00 Tyl
ko w jedynce 24.00 Panorama 0.10 Przy
pomnienie programu 0.15 Wysr;:Jrd brzeg 
miniatury ewangel. Ks.Niewęglowskiego 
0.30 lNybrafcy Melpomeny LSchil1er 1.00 
Quo Vadis film muz. o F.Nowowiejskim 
2.00 "S.O.S" 00::2 

e2~§ 
. 16.30 Program dnia 16.35 Śliczne 
Swinki serial animowany dla dzieci, 
odc.2 16.55 Ameryka, cz.2 film USA, 
reżyserIa Donald Wrye 18.15 Poszuki
wany: Zywy lub martwy - Zakładnik , 
wyst. Steve Me Queen 18.45 Pożegna
nie 23.15 Pro9ram wieczoru 23.20 
Ksiądz Jerzy film dokumentalny, reży
seria Marian Terlecki , cz. II 23.40 Kobie
ta z prowincji , reżyseria Andrzej Ba
rański 1 .20 Pożegnanie 

AGENCJA TOWARZYSKA 

"TOP SECRET" 
zatrudni atrakcyjne panie 

WYSOKIE ZAROBKI 
Radom, tel. 63-82-30 B/45/R 

PH ·OKPOL· KIELCE 
ul. BAT. CHŁOPSKICH 77 

(NlEWACHLÓW I) 
~ te!. 526-01 A"" 
~~WEW.3~ 

~~==ffi~ 

OKNA 
PCV 

OKNA 
DREWNIANE 
8-17 sobota 8-12 

1762-. 

PERU I 
TRESKI 

Biuro Handlowe 
EMMA 
Kielce 

ul. Karczówkowska 5a 
pok. 25 

tel. 563-57 godz. 9-16 
' ...... 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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6.00 Kawa czy herbata? 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja - program 

dla najmł. 
9.20 Domowe przedszkole 

- Przedszkolny kon
cert życzeń 

10.00 "Ich dziecko" - melod
ramat prod. USA /1941 
r., 117 minJ 

12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 TV Edukacyjna 
12.15 Magazyn Notowań: 

Sprzedać czy doło
wać: - Ziemniaczany 
biznes 

12.45 Tylko u nas 
12.55 Temat dnia - Europa 

bliżej 
13.00 Spojrzenie na Niemcy: 

Weimar 
13.35 Zarządzanie /2/- Funk

cje zarządzania - serial 
dok. 

13.55 O poezji z A.Drawi-
czem 

14.10 Teleplastikon 
14.30 Dookoła książki - mag. 
14.45 Takie jest życie /2/ -

Czy to jest miłość? 
15.00 Odpowiem na każde 

pytanie 
15.15 Stan ducha 
15.30 Jeśli nie Oxford, to 

co? 
15.55 Jaka szkoła? 
16.00 Program dnia 
16.05 Jajo teleturniej 

świąteczny dla dzieci 
oraz "Tarzan" - piloto
wy odcinek serialu 

17.00 Teleexpress 
17.20 Martin Luther King 

i jego dziedzictwo, cz. 
1 - film dok. prod. ang. 

18.05 Prawo i bezprawie 
18.25 Randka w ciemno - za

bawa quizowa 
19.00 Wieczorynka: "Kac

per i jego przyjaciele" 
19.30 Wiadomości 
20.10 Mój Kraków, czyli mło

dość, choć już nie ta
pr. poet.-muz. 

20.55 Transmisja Drogi 
Krzyżowej z Rzymu 

21.40 Małe Requiem Staro
polskie - Treny Jana 
Kocha nowskiego 
śpiewa Hanna Bana
szak 

22.05 Reportaż 
22.45 Wiadomości 
23.05 "Hotel Terminus" -

"Życie i czasy Klausa 
Barbiego" /4/ - ser. 
dok. prod. USA 

24.00 Gorąca linia 
0.10 Agnieszka Osiecka 

zaprasza: "Listy śpie
wające" 

1.00 Eric CIapton - koncert 

2.00 "Zaklęty dwór" /21 - se
rial TP 

2.55 Siódemka w Jedynce -
"Sto lat jazzu" /31- film 
dok. 

4.00 Zakończenie progra
mu 

"ł; S-3 
8.00 Panorama 
8.05 Program lokalny 
8.35 Pole "Position" - "Niez

najomi na lodzie"-ser. 
9.00 Studio Dwójki 
9.10 Czy rozumiecie, co 

Wam uczyniłem? -
pieśni wielkopostne 

9.30 My, Sarmaci- wid. opa-
rte na lit.sarmackiej 

9.50 Studio Dwójki 
9.55 Wysoki brzeg - minia

tury ewangeliczne 
10.10 Ballada o Drodze 

Krzyżowej 
11.00 Panorama 
11.05 Studio Dwójki 
11.10 Jan Sebastian Bach: 

Suita orkiestrowa, 
cz.1 

11.35 Studio Dwójki 
11.40 J.S.Bach: Suita orkie-

strowa, cz. 2 
12.00 Studio Dwójki 
12.10 Dawni gdańszczanie 
13.00 Panorama 
13.10 Australijczycy G. 

Bennett - film prod. 
austr. 

13.55 Księga nadziei 
14.45 Tego miasta nigdy 

dość - film dok. o San
domierzu 

15.00 Klub Yuppies? 
15.30 W duchu i prawdzie -

film dok. o ks. Zieji 
16.15 Mag. żużlowy 
16.25 Program dnia 
16.30 Panorama 
16.35 Non possumus - prog. 

pub!. 
17.05 "Pole Position"-ser. 
17.30 Misteria-Kalwaria Ze

brzydowska 20 lat te
mu 

18.00-21.00 Program reg. 
21.00 Panorama 
21.30 Sport 
21.45 Koło fortuny - teletur. 
22.20 "Miejsce na ziemi" -

film fab. prod. USA 
23.50 Listy do Madeleine 
24.00 Panorama 

0.05-0.40 Najważniejsze 
dialogi świata: "Ponc
jusz Piłat" wg."Mi
strza i Małgorzaty" 
M.Bułhakowa 

,. JI' ~ televvi:zja ® 
~ .. kablovvEl 

KIELCE 
17.00 Liturgia Męki Pańskiej - bez

pośrednia transmisja z kościoła św. 
Józefa na Szydłówku ok. 19.30 Kielec
ki kwadrans - magazyn informacyjny 

RZPS IIRAdoskóRII 
~~~~ ~~~~ 
POlECA P.T. KliENTOM SZEROki wyRób ATRAkcyjNEGO obuwiA 

WG WZORÓW i wyMOGÓW ŚWiATOWEj Mody. 

SZCZEGólNiE pOlECAMy okolicZNościoWE obuwiE kOMUNijNE 

dl ZiEWCZĄT i c~łopców, CZÓłENkA, bAlERiNY i GAlANTERki dAMSkiE 

ORAZ SUpER ModNE półbuTY MłodziEŻOWE. I!ZPS ·Rodoskór' 
PoNAdTO ZApRASZAMy do ZAkupu pEłNO; ul. ~:C::iego 7 

WARTościOWEGO obuwiA O ZNACZNiE tel. 536-01 , fax: 516-51 
fis: 0672212 

ObNiioNyc~ CENAC~. Dz. Splzedaży i Eksportu 
79·11 polt 213 

Pili tek 
9.04.93 

I ~II RADIO-KIELCE 
~, UKF 71_15 
8.10 Prt:gan r98rowy aro Q:i:.ierie j& 

sieri ad Cz.I<L5saIa8.ro Pa:ic1ł..a GietiI pra-
019.00 WBt:m:ro i ICÓ>Ióa1:Maiw 9.10 t--.Ie 
CZ'ytWlś p:B.d'oą 9.15 ~ da wszysI<Ktl 
10.00. 14.00. 2).00~ m.1U lO, 12.CE 
Klm ~ lUro Au!. a!d1. 11.00. 
12..00, 13.00. 15.00, 19.00 Vv'abraD 11.10 
~ na dziś pxBIó 12.3lW ~ ryt
rra:h 13.10Fba I EibściilTl..lZ'y4<awqr. D.sm 
14.15 AIraqe MTV 15.10 Aui> ICÓ> - M:t:> 
rai:) 18.:Dl.ekIuycbroł.e ad MKarj:iisIóej 
19.10 G.B.PeIgOlesi ,,5aOOI Mata" korc. 
wq>r. J.Wosia20.10~pokolacji23.00 
J.S.Bach "Pasja wg SW.Mateusza" 

RADIO,.... .,--.,ć-,-L-
El .JI~ 
UKF 71 .9S MHz 

5.00 Pi2ełuIzaii<i ~ 6.00 POla
nek z ".Jec:mśdc( 6.45 Razważaria na dziś 
7.00 Paamy Ł*j( muz...f1Ior. 8.00 -Godzina 
Czytań i JuIrzria z Kateciy 10.00 Droga 
K1zyżcN.a z KaIedy - prt:1Mizi Ks. BiskI.4:> M. 
Jaworski 14.15 M~ re!Ieksy11a 11.30 
Wspóila mc:xłtwa - Arioł Pański /432-51/ 
12.10Bki<~, a wri'n 
m.i1. ~ Trtiun -teoąja i liILI9a" M . 
Ks. S. Czerv.i<a 14.15 Zielony klp'k - 8I.d. 
u.Q1ósz 14.3> ~ z ~ - ad 
JWrółjewskjego 15.00 Trzy kwadranse 
;;iTl.IZyI<ą IdasycznąJ. S. Bach-"Pasja wed\.g 
Sw. Matet.5Z8" ad A~ 15.45 
KieIed<i D.ziemk Ra:b.y 16.00 M.rzyka ra
~na 16.15 "1f'Ir!czix w qJeI29 - PARSI
FAL" wyd. spec. -ad Mama C2ąlka 17.00 
l..h.f\ja MęIó i ŚInierti 0lysIusa 19.00 'pAN 
TADEUSZ' 19.15 ,.Mq WeISZ na ardenie" 
20.00 Rozmowy wieczome - ad B.BiaHa 
24.00 .M~omia· - pr. T. Jakutowicza. 
Wiadomości z kraju i ze świata: 9.15, 
12.15, 13.15 Wi8dorności lokalne: 9.00, 
13.00, 14.00 Serwis sportowy: 8.30 . 

TVK Ostrowiec 
17.30 .Egipskie przygody" film anim. 

18.00 .Patńck Packarcf cz. 1 ser. mIodz. 
19.00 .Cuda i inne dziwy" pr. specj. cz. 1 
20.00 .Piękna i bestia" cZ.l ser. USA 
21.00 ,,Fort Boyard" gra telewizyjna 22.30 
"Randka z Aniołem" film USA 

Hity 
dnia 

10.00/pr.l/ 
Ich dziecko 

Miody dziennikarz Roger Adams 
/Cary GranV poznaje piękną Ju lię 
i poślubia ją. W czasie pracy Rogera 
w charakterze korespondenta młodzi 
m ieSzkają w Japonii. Później wracają 
do Stanów i osiedlają się na prowincji. 
Ich marzeniem jest mieć potomka, ale 
niestety los im nie sprzyja. W wyniku 
powik/ari tracą własne dziecko, Julia 
nigdy nie zajdzie w ciążę. Pozostaje im 
adopcja. I znów los nie jest łaskawy , 
przybrana córka umiera. Małżeństwo 
Adamsów przeżywa ogromny kryzys. 
Film jest pełnym dramatyzmu, o dużym 
ładunku emocjonalnym utworem, nie 
pozbawionym jednak elementów hu
morystycznych. 

22.20 /pr.2/ 
Miejsce na ziemi 

Dramatyczna historia pewnej rodzi
ny z Pittsburga, która z dnia na dzień 
znalazła się na ulicy zasilając rzesze 
bezdomnych. David /Jeff Danielsl ima 
się różnych zajęć , podejmuje nawet 
naukę aby zdobyć nowe kwalifikacje. 
Jest to bardzo ciężki okres w ich życi u . 
Jedynym pocieszeniem jest miłość 
i pragnienie przetrwania. 

6.00 Mała dziewczynka i wielkie 
serce film USA /1944/ 8.10 Niebez
pieczeństwo w Dolinie Tygrysa film 
USA /1965/, 87 min. 9.45 Sztuka 
i przesłanie 9.50 Szmaciarz film sen. 
USA /1982/, 73 min. 11 .10 Walka 
o Rzym I film hist. niem!wł. /1968/, 
97 min. 13.05 Walka o Rzym 11,78 
min. 14.40 Szalona małolata kome
dia USA /1989/, 90 min. 16.30 E.T. 
film s-f USA /1982/, 110 min .. 18.45 
Wiadomości 19.15 Quincy. Smierć 
w kasynie, cz. 1 film krym. USA 
20.15 Powrót do przyszłości III ko
media s-f USA /1989/, 113 min. 
22.35 Urodzony 4 lipca film USA 
/1989/, 138 min. 1.25 Eskapada ko
media USA /1983/, 95 min. 3.15 Na 
oślep dramat USA /1984/, 89 min. 
4.50 Knight Riderseńal5.40 Film ry
sunkowy 

~SUPER 
~ CHANNEL 
5.30 Victory program relig . 6.00 

Zakupy w TV 6.30 Business 8.00 
ITN World News 8.30 Agenda 9.00 
The Mix teledyski 12.00 Prog. doku
mentalny 12.30 Wiad . finansowe 
13.00 Agenda 13.30 Prog. mło
dzieżowy 14.00 Close to the Edge 
program muzyczny 15.00 The Jam 
teledyski 16.30 On The Air muzycz
ny show na żywo 18.30 Bonanza se
ńa119.30 Tum of Fate serial filmowy 
20.00 Science Show magazyn nau
kowy 20.30 Film Europe magazyn fil
mowy 21 .00 Inside Edition wiado
mości - punkty widzenia 21 .30 Ma
gazyn wiadomości europejskich 
22.00 ITN World News 22.30 Euro
pean Business T oday 22.45 US Mar
ket Wrap rynek walutowy 23.00 
Miłość nieznajomego film krym. 
/1974/, 95 min. 0.45 Absolutely Live 
program muzyczny na żywo 1.00 
The Mix teledyski 2 .00-5.00 China 
News Europe program ekonomiczny 

[!7PR07 
5.20 Kosmita serial USA 6.05 Mój 

przyjaciel Ben seńal USA 6.29 Tńck 
7 /powt./ 8.45 Wrak /powt./101.45 U
lewa nad Ranchipurfilm USA/1955/, 
99 min . 12.45 Bill Cosby Show 
/powtJ 13.15 W królestwie dzikich 
zwierząt film dok. USA 14.05 Ostatni 
Mohikanin film przyg. niem.-hiszp.
wł. / 1965/, 84 min. 15.35 Gang na 
BMX-ach kom. austral. /1983/, 87 
min. 17.09 Tńck 718.35 Parker Le
wis nie może przegrać serial USA 
19.00 Bill Cosby Show 20.00 Wiado
mości 20.15 Barabbas hist. film wł. 
/1961/, 127 min. 22.50 Maratończyk 
film krym. USA /1976/, 118 min. 1.10 
Gliniarz i prokurator /powt./ 2.05 
Wiadomości 2.15 Perry Masson se
ńal USA 3 .05 Wiad. 3.15 Anatomia 
namiętności film ang. /1979/ 5.20 
Wiad. 

SAT.l 
6.05 Mroki sprawiedliwości /powt. 

z 8.4./7.00 Klipp-klapp /powt. z 6 .4.! 
7 .30 Bucky O'Hare seńal rys. 8 .00 
Silverhawks seńal rys. 8 .30 Piotruś 
Pan i piraci serial rys. 9.00 Astro-Di
no seńal rys. 9.30 Superboy seńal 
10.00 Lucas film USA/19861, 95 min. 
11.40 Wrota zdrady filrT] niem.!ang. 
/1964/, 82 min. 13.10 Zycie wokół 
nas program dokumentalny 13.45 

• ~G'" BElPOSREDNI IMPORlER 
~ ~ ODllElY I OBUW1A 
GRUPA s.c. ~ .. L 507-30, 5 0 6 - 88 

f co>< 5 0 6 - 86 
~I __ 6124-4-0L~R.sC::DL 

ZAPRASZA DO SWOICH PUNKTÓW SPRZEDAŻY: 
t/ SPRZEDA! HURTOWA: 

KIELCE t/ 
ul. Górnicza 49a (Herby) w godz. 8-16 

SPRZEDA! DETALICZNA 

ul. Domaszowska 19 

(Od ul. Bodzentyńskiej) w godz. 10-18 

I 
300 asortymentów odzieży I 

(męskiej, damskiej, dziecięcej) i obuwia 

NA PONAD 100 ASORTYMENTÓW 
OBNiŻKA O 50 % 

769-g 

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

Podróż do Indii film ang. /1984/, 157 
min. 16.30 W samo południe wes
tem. USA /1952/, 81 min. 18.00 
Wyprawa do Kalifomii film dok. 18.45 
Wiadomości 19.00 Piękni ludzie film 
dok. RPA /1970/ 20.00 Tora! Tora! 
film USA /1969/, 136 min. 23.05 
Wzgórze Złamanych Serc film USA 
/1986/, 124 min. 1.15 Wrota zdraty 
/powt./2.4O Tora! Tora! /powt./5.00 
Lucas /powl./ 

DSF 
UWAGA! Planowane bezpośred

nie relacje z tumieju tenisowego 
ATP w Barcelonie 6.00 Wiadomości 
sportowe 6.45 Powtórzenia IWszy~ 
tko OK, T ops/ 11 .20 Kto, gdzie, co 
/powlJ 12.00 Wszystko OK, dziś : 
sprzęt dla sportowców - amatorów 
12.30 Hopp oder Top /powt./13.00 
Telegiełda z Frankfurb.J 13.35 Rewia 
na lodzie "W 80 dni dookoła świata" 
14.30 Classics, dziś : legendy moto
ryzacji 15.30 Tops sport na świecie 
18.05 Hopp oder Top teleturniej 
18.35 Kto, gdzie, co 18.55 Wiado
mości 19.05 Kto, gdzie, co - c .d. 
19.25 DSF - Studio reportaże, wy
wiady, komentarze 2.0.00 Tenis tur
nieju ATP w Barcelonie 22.05 Offen
siv rozmowy w studio 22.55 Wiado
mości 23.05 Wrestling mężczyzn 
0.00 DSF - Studio /powtJ 0.35 Clas
sics /powl./1.20 Tops najciekawsze 
programy dnia 3.1 0-4.00 Wiad. spor
towe 

*** * * ~ 
**** 

8.30 Gimnastyka 9.00 Jeździect
wo 10.00 Hokej na lodzie. Liga NHL. 
12.00 Piłka nożna. Europejskie pu
chary 14.00 Gokarty. Przed sezo
nem 1993 14.55 NA Z:VWO Formuła 
I Grand Pńx Wielkiej Brytanii - 1. tre
ning 16.05 Eurofun 16.30 Hokej na 
lodzie: Finlandia - Francja 18.00 
Wyścigi motocykli 18.30 Intematio
nal Motoro-sport. Sporty motorowe 
19.30 Eurosport News 1 20.00 For
muła I 22.00 Koszykówka NBA 
22.30 Boks 0.00 Formuła I 1.00 Te
nis 1.30-2.00 Eurosport News 2 

10.00 Wiadomości 10.10 Vox po
puli /powt./ll .00 Wiadomości 11 .10 
Nachmit Talk /powt./12.00 Wiado
mości 12.15 Die da /powl.! 13.00 
Wiadomości 13.15 Die Zeit TV Ma
gazin /pOwl./ 14.00 Wiadomości 
14.15 Avanti /powlJ 15.00 Wiado
mości 15.10 Sports TV /powl./16.00 
Wiadomości 16.05 Vox Box /powt./ 
17.00 Wiadomości 17.15 Nachmit 
Talk rozmowy po 5 18.00 Wiado
mości 18.15 Traugott Lifestyle Jour
nal magazyn mody. Prowadzenie 
Traugott Vocks 19.00 Wiadomości 
19.15 Vis'aVox wywiady 19.30 Wia
domości sportowe 19.45 WeltVox 
główne wydanie wiadomości 20.15 
Agatha Chństie seńal krym., ode. pt. 
Zaginiona dama 21 .15 Spiegel TV 
Interview wywiady 22.00 Wiado
mości 22.10 Xov prog. rozr. 23.00 
Wiadomości 23.10 Dame Edna 
program rozrywkowy 0.00 Wiado
mości 0.15 Traugott /powt.! 

isat 
9.()()'9.05 Zeit m Bid 11 .05 Brahms 

i Schonberg 13.00 Zeit im Bid 13.10 25-
lecie śrrierci Martina L Kinga 14.45 Me
dytacje 15.00 Verdi. Reguiem. Pńce, 
Pavarotti, Cossotto, Giaurov d. Karajan 
16.30Wlelki Postw KaJyntii 16.55 Dzieci 
Bogoty 17.40Juliana Filmperuw. 18.10 
Turystyka erot. 19.00 Wiadomości 
19.15 Inscen. Kleista 21 .30 Skandal ze 

·zwierzętami22.00ZeitmB~d2225Kuł

bJ~oumal 22.35 Beat Kuert, reżyser 
23.05 Wiel<i Inkwizytor. Film szwajcarski 
0.00 Jazz 0.45 Wiadomości 

ITV POLONlAI 
8.00 Panorama 8.10 Powitanie, 

program dnia 8.15-16.00 Blok 
powtórzeniowy 8.15 "S.O.S" odc2,.lo1-
kan 9.10 Poeci dzieciool/powt/ Ch0ch
likowe psoty 9.50 Katalog zabytków 
czyli swego nie znacie .. . odc2 10.05 Te
legazeta 10.05 Telegazeta 10.10 Dzieje 
białej broni 10.40 Polska miniabJra 
skrzypcowa I.Paderewski 10.45 Dawno 
ternu cichociemny, odc.4 11 .15 Wokii 
wielkiej sceny 11 .45 Drogi do wolności 
prof.w.Chrzanowski 12.00WIBdomości 

12.10 Program dnia 12.15 Ballada 
o drodze krzyżowej 13.05 Preludia or
ganov.oe 13.15 Widzę ich w duszy teat
rze ... 13.45 Wysoki brzeg miniabJry e
wangel. ks. Niewęglowskiego 14.00 
WybraOOj ~ LSchiler 14.30 
Posługa obrazu - posIuga sIowa -poezja 
ks.Twardowskiego 15.00 Quo vadis -
film muz. 16.00 Powitanie, program dnia 
16.05 Jajei teletumiej dla dzieci 16.35 
J.SłleIius - Valse triste op.4417.00 Te
leexpress 17.15 Ojczyzna-PoIszczyzna 
17.30 Contra bellum film muz. 17.45 
Skrobów'45 - firn o obozie NKWD 18.15 
Polskie pieśni wielkopostne - droga 
krzyżowa w Górce duchownej 18.40 
Express reporterów 19.10 MiniabJry kla
wesynowe gra Wł.Kłosiewicz 1920 
Dobranoc: MaIy pingwin pik-pok 19.30 
Wiadomości 20.00 Program dnia 20,05 
CZ.MiIosz "Bez ty tulu" pr. z cyklu .. Notat
~ prowincjonalny" 2023 F.Chopin - III 
Sonata h-moll op.58 gra K.Kenner 
20.55 Transmisja drogi krzyżowej 
z Rzymu 21.40 Z twórczości M.Zie
lińskiego 21 .50 Panorama 22.20 Non 
possumus pr. o księdzu , który był in
ternowany z kardynałem Wy
szyńskim 23.05 Godzina szczerości 
kS.J.Tischner 24.00 Panorama 0.10 
Księga nadziei, reż .J . Skalski 1.00 
W.A.Mozart "Requiem" 2.00 Outsi
der czyli portret R.Maciejewskiego 
film dok. 3 .05 Zakończenie progra-
mu 

e2~§ 
16.30 Program dnia. Film ani

mowany dla dzieci - "Cudowna 
skrzynka" 16.40 Kobieta z prowin
cji. Film polski /1984/, reż . Andrzej 
Barański 18.30 He-Man. Serial a
nim. 18.45 Pożegnanie 23.15 
Program wieczoru 23.20 Autosto
powicz, ode. 5:.Trudny Rzym" film 
USA - Francja-Kanada 23.45 
Ksiądz Jerzy, cz. III. Film dok. reż. 
Marian Terlecki 0 .05 Zielone Lata. 
Film polski /1979/, reż . Stanisław 
Jędryka 1.40 Pożegnan ie 

RADOMSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
BUDOWLANE 

Radom, ul. Żeromskiego 94 
telex 0672264 centrala 241-81 fax 258-28 

Radomsk ie Przedsiębiorstwo Budowlane Oferuje 
swoje usługi w zakresie wykonawstwa : 

II' budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego 
II' budownictwa ogólnego I towarzyszącego 
II' remontów budynków 

Wykonujemy obiekty w wersji tradycyjnej, monolitycznej 
i wielkopłytowej IP-9Q o współczynniku przenika lności c ie 
plnej ścian - K poniżej 0 .45 W/m kw. OK bez mostków ter
m icznych. Stosujemy potrójnie szkloną stolarkę I Indywi
dualną wentylację oraz opomiarowanle instalaCji. 
Gwarantujemy dobrq jakość. konkurencyjne ceny - cena 
l m kw . p .u. ' pod klucz· poniżej 3 m ln. zł, krótkie te rmi
ny rea lizacji robót. 
Zapraszamy do wspólpracy inwestorów państwowych. spół
dzie lczych i prywatnych. 

Postaw na firmę z 3D-to letnią tradycją, doświadczoną ;_~ 
kadrą i nowoczesnymi technologiami wykonawstwa. .. 

Agencja reklamowa •• Echa 
Kielce, ul. Targowa "., 

Dnia·· zaprasza: 
I'el. 32-45-40 

http://sbc.wbp.kielce.pl



1ELEWlZJA POlSKA 

7.25 Program dnia 
7.3OMagazyn informa

cyjno-gospodarczy 
/Zygzak, Z Polski, 
Rynek agro, Wieści! 

8.35 Wszystko o działce 
9.00Wiadomości 
9.10Ziamo - prog. Red. 

Katol. dla dzieci i ro
dziców 

9.35 Kany tyn cas - pr. 
dla dzieci /wielka
nocne zwyczaje o
rawskieJ 

9.55 "Szkoła, w której 
straszy" 111 - film 
fab. prod. austral. 

11.05Staropolska Wiel
kanoc - film dok. 

11.35Podróże na Kresy: 
Grodno, cz. 1 - rep. 
Stanisława Au
guścika 

12.00Wiadomości 
12.10 W kręgu rodziny 
12.40Podróże na celuloi-

dzie Ryszarda Czaj
kowskiego - "Od 
Ruwumy do Mapu
to", "Guiula - wios
ka na Capo Delga
do" - film dok. 

.('13.30 Rokendroler - mag. 
. muz. rozr. 
14.00Walt Disney przed

stawia: "Kacze o
powieści" 

15.25Teatr Wspomnień: 
Łeon Schiller "Mis
terium Wielkanoc
ne", reż. Jan Skot
nicki, wyk. A. No
wiński, H. Winiars
ka, J. Kiszkis, K. 
Matuszewski 
Ispektakl z 1988 rJ 

17.00Tęleexpress 
17.25 "Spiochy" (1)- serial 
18.20W esy - floresy, 

kwiaty i baranki 
18.30 Poświęcenie og

nia - widowisko Ii
turg. w Świętej 
Lipce na dzień wili 

\\ ' Wielkiej Nocy 
. 19.00 Małe wiadomości 

DO 
19.10Wieczorynka: 

"Strażak Sam" 
19.30 Wiadomości 
20.20 "Intryga rodzinna" 

- film sens. prod. U
SA 11976 r, 116 
min.! 

22.20 Nina Andrycz - fak-
ty i fikcje 

23.20 Wiadomości 
23.30 Sportowa sobota 
24.00"Podmorski spi-

sek" - film sens.
szpiegowski prod. 
kanad. /1990 r., 92 
min.! 

2.00 "Zaklęty dwór" 131 
- ser. prod. pols
kiej 

2.55 Noc w Rio - prog
ram rewiowy 

4.00Zakończenie prog
ramu 

"" ł-3 7.30 Generał kapitanów -
wojsk. prog. dok. 

8.00 Panorama 
8.05 Ulica Sezamkowa 
9.05 Tacy sami - prog. 

w języku migowym 
9.25 Powitanie 
9.3OWspólnota w kuHu

rze: Polski Fundusz 
Dobroczynności 

10.00Chwalba boża 
Józefa Wrony 
rep. o rzeźbiarzu 
twórcy "Małej Kal
warii" 

10.30Zwierzęta wokół 
nas - Podaj łapę 

11 .00 Róbta co chceta 
11.20Seans filmowy 
11.50"Noce i dnie", cz. 

1 - film fab. prod .. 
polskiej /19751 

14.00 Pieśni postne 
14.30Studio sport - ko

szykówka zawo-
dowa NBA 

15.25Zy.tierzęta świata -
"Scieżki boga 
deszczu". "Przyb
rzeżne laguny" 111 
- ser. prod. ang. 

16.00 Wiei kanocny sen -
amer. program dla 
dzieci 

16.25Losowanie gier 
liczbowych TS 

16.30 Panorama 
16.40 Program dnia 
16.45 "Pełna chata" 1391 

- serial 
17.10Wielka gra - tele

turniej 
18.00 Program lokalny 
18.15 "Noce i dnie" cz. 2 

- film fab. prod. 
polskiej 

20.15Wielki spol1 - Pu-
char Swiata 
w skokach przez 

_ przeszkody 
21.00 Panorama 
21.30 Słowo na niedzielę 
21.35Chimera mag. 

kulturalny 
22.20"Ashenden" 14-

ost./ - "Łysy Mek
sykanin" - ser. 

23.10 Benefis w Teatrze 
Stu - Andrzej Siko
rowski 

0.10XXVII Nagrody A
merykańskiej Aka
demii Muzyki Co
untry cz. 1 i 2 

2.00 Zakończenie 
programu 

'
~"""'teleVViZja® 
..... kablovva 

KIELCE 

17.15 Kielecki kwadrans -
magazyn informacyjny 17.35 
Zocker - reportaż 18.20 . Pols
ka Wielkanoc" - historia, trady
cje, obrzędy 18.35 Magazyn 
muzycznych rozmaitości - VI
VID ok. 19.30 Wigilia Paschal
na na Wielką Noc - bezpośred
nia transmisja z kościoła św. 
Józefa na Szydłówku 

ELEGANCKA KONFEKCJA DAMSKA 
Sprzedaż hurtowa i detaliczana 
bezpośrednio u producenta 

• żakiety 
• spódnice 
• sukienki 

Oraz piżamy męskie i bielizna pościelowa z kory 

PPUH "KONTIN" S.A. 
Kielce, ul. Hauke - Bosaka 9, tel. 61-26-85 lub 61-06-07 

~apt'aszamy od poniedziałku do piątku w godz_ 9-15 

Sobota 
10.04.93 

I ~II RADIO-KIELCE 
~, UKF71_15 
5.00 Aktualności dnia 16.05 - Ak

tualności dnia 6.00, 16.00, 22.00 -
BBC 8.10 - prog. reklamowy 8.30 
Klucz do samego siebie 8.40 Muzy
ka instrumentalna 9.00 Wiadomości 
i Radio kierowców 9.10 Sama ra
dość 10.00, 14.00 Mag. inf. 
10.10,12.05 - Kurier ogłoszeniowy 
10.20 ,Gdzie szum Prutu' - aud. 
z Wrocławia 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 - Wiadomości 11.10 
Sprawa na dziś - tradycje wielka
nocne 12.30 Na przypiecku 13.10 
Rozmaitości i muzyka 14.15 Pio
senki z tekstem 15.10 Auto radio -
moto radio 17.00 Soft Jazz z GRP 
19.05 Compactowy zawrót głowy -
aud. P. Solarza 20.00 Przegląd wy
darzeń kulturalnych 20.10, 23.00 
Compactowy zawrót głowy 

RADle::>,....,.. ~,,-c-
J=I .... ~ 

UKF 71 _85 MHz 
6.00 Przebudzanki muzyczne 

6.45 Rozważania na dziś 7.00 Blok 
muzyczno-informacyjny, a w nim 
o godz. 8.00 - Godzina Czytań i Jut
rznia z Katedry 10.30 Barwny świat 
kultury i muzyki - aud. Sławomira 
Stodulskiego 11.15 "Twórczość Mie
czysława Romanowskiego- poety, 
powstańca 1863' - aud. Heleny 
Zmorzyńskiej 11.30 Wspólna modlit
wa Anioł Pański /432-51/12.10 Moje 
fascynacje świętymi - aud. Ewy 
Józefczyk 12.30 Blok muzyczno-in
formacyjny 14.25 ,Prezentacje JU
LIAN BARTOSIK" - aud. Natalii Ja
gieHo 15.00 "Bon Ton" - aud. Moniki 
Nyki 15.45 Program Michała Jawor
skiego 17.30 Józef Haydn - "Siedem 
ostatnich słów" aud. Aleksandry Wie
lochówny 18.30 "PAN TADEUSZ" 
aud. Heleny Wolny 18.45 "Włącz mi 
radio mamą" program dla dzieci 
19.00 "z biblią na ty" - aud. ks. Sta
nisława Bieleckiego 19.15 Muzyka 
refleksyjna 19.30 liturgia Wigilii Pas
chalanej 22.00 "Sobotnie party" 2.00 
Nocna wzgórzu 

Hity 
dnia 

20. 20/pr.l/ Intryga 
rodzinna 

Film reżyserował sam mistrz Alf
red Hitchcock. Bohaterką jest sta
ruszka, która przed laty wyrzucna ze 
swojego domu siostrę i jej małego 
synka. Teraz powodowana wyrzuta
mi sumienia chce odnaleźć siost
rzeńca. Gotowa jest zapłacić za to 10 
tys. dolarów. Ale poszukiwania to 
skomplikowana sprawa i wiele pery
petii ... 

0,00 /pr.l/ Podmorski 
spisek 

Jest to typowy utwór sensacyjno
szpiegowski. Akcja rozgrywa się 
w nieokreślonej przyszłości . Prowa
dzone są eksperymenty podwodne 
z nowym materiałem mającym za
stąpić krzem w mikroprocesorach. 
Nowy materiał ma znacznie włas
ności i przez to umożliwia wielokrot
ne zwiększenie prędkości przekazu 
informacji. Wokól badań toczy się 
walka wywiadów. 

11.50, 18.15 /pr .2/ Noce 
i dnie /odc. 1 i 2/ 

SPEED 
GLASS 

Radom 
ul. Worszawska 17/21 

tel. 430-28 
oferuje: 

autoszyby 
blachy 

reflektory itp. 
do wszystkich 

aut zachodnich 

- bezgotówkowo I 
z j{ p ~j{ s z j{ !M ty ~ 

f.I} BotU. 10-17, so6oty 8-13 !!!. 

6.00 Filmy rysunkowe: 6.00 Zelda 
7.15 Pilf i Herkules 7.35 Samurai 
Pizza Cats 8.00 Maus reiss aus quiz 
dla dzieci 8.20-11.55 Filmy rysunko
we, m.in.: 8.20 Super Mario 9.10 
Nastolatki z Beverly Hills 9.40 Lucky 
Luke 10.40 Kapitan Planeta 11.30 
Waleczne Żółwie Ninja 11.55 Wins
pector serial s-f 12.20 Harry i Hen
dersonowie serial 12.50 Pełna chata 
serial kom. 13.20 Książę z Bel-Air 
serial kom. 13.50 Moja tajemnicza 0-

sobowoŚĆ serial 14.20 Knight Rider 
serial USA 15.20 A-Team serial USA 
16.20 Beverly Hills, 90210 serial U
SA 17.45 Plac Melrose serial USA 
18.45 Wiadomości 19.15 Beverly 
Hills, 90210 serial USA 20.15 Teatr 
TV: Biała kiełbasa sztuka wg Veri 
i Franza Geisenhoferów, reż. Peter 
Steiner 22.00 Nieśmiertelny film s-f 
USA (1985/, 11 min. 0.15 Ogień 
z morza transmisja obrzędów Wiel
kanocnych z wyspy lona u wybrzeży 
Szkocji 1.15 Teren wroga thriller USA 
/1987/, 80 min. 2.50 Plac Melrose 
/powt./ 3.45 Beverly Hills, 90210 
/powt./ 4.55 Beverly Hills, 90210 
5.45 Film rysunkowy 

~SUPER 
~ CHANNEL 
6.30 Hello Austria, Hello Vienna 

7.00 Zakupy w TV 7.30 CNBC Busi
ness Weekly wydarzenia finan. 8.00 
ITN World News 9.00 Zakupy w TV 
10.30 The Mix teledyski 12.00 C&A 
Mix teledyski 13.00 Youthquake mu
zyka i moda dla młodzieży 13.30 Ab
solutely Live 14.30 Talking Jazz 
15.30 The Travel Magazine oferty 
podróży 16.00 Wild America prog
ram przyrodniczy 16.30 Beyond To-

. morrow program naukowy 17.00 Vi
deofashion moda 17.30 Close to the 
Edge program muz. 18.30 The Ima
ge Bank 19.00 Matinee at The Mo
vies 21 .30 Film Europe nowości fil
mowe 22.00 ITN World News 22.30 
High Aspirations magazyn mło
dzieżowy 23.00 Media aTelevision 
23.30 Scene On Super nowości 
muz. 0.00 Białe Zombies film krym. 
/1932/, 135 min. 1.15 The Mix tele
dyski 2.00-5.00 China News Europe 
program ekonomiczny 

[UPR07 
5.40 Lassie serial USA 6.05 

W królestwie dzikich zwierząt 
/powt./6.50 Kurz serial USA 7.40 
Zagubieni w przestrzeni serial s-f 
USA 8.40 Gang na BMX-ach 
/powt./ 10.20 Rozkaz western U
SA /1954/, 90 min. 12.10 Ulice 
San Francisco /powt./ 13.05 
Gwiazdy i ich zwierzęta /powt./ 
13.15 W królestwie dzikich 
zwierząt serial USA 14.10 Kosmi
ta serial USA 15.05 Jak ukraść mi
lion dolarów kom. USA, 117 min. 
17.20 Detektyw w sutannie 18.15 
Książę Nieustraszony film przyg. 
USA 20.15 Nazywam się Nobody 
western niem.-wł. -franc . /1973/, 
109 min . 22 .25 Wiadomości 22.35 
Kickboxer film sens . USA /1988/, 
94 min . 0.35 Nero Wolfe serial 
USA 1.30 Wiad . 1.40 Maratończyk 
/powt./ 3.40 T.J. Hooker /powt./ 
4.30 Wiad. 

SAT.l 
6.50 Piotruś Pan i piraci /powt. z 

3.4J 7.20 Alles capito? quiz dla dzie
ci 7.50 Bucky O'Hare serial rys. 8.20 
Silverhawks serial rys. 8.50 Piotruś 
Pan i piraci serial rys. 9.25 Superboy 
serial 9.55 DROPS! quiz dla dzięci 
10.25 Forum gospodarcze 10 .55 Zy
cie wokól nas /powt. z 9.4./ 11 .30 
W samo południe /powt. z 9.4J 13.05 
Wojna i pokój film USA /1956/, 199 
min. 16.45 5 razy 5 telezabawa dla 
szybko myślących 17.20 Geh aufs 
Ganze! teleturniej 18.00 ran Piłka 
nożna. Bundesliga 19.20 Wiado
mości 19.30 Koło fortuny teleturniej 
20.15 Dajcie mi głowę Dobie Gillsa 
film USA/19881, 89 min. 21 .55 Jux & 
DalIerei Karl Dali i jego goście 23.00 
Twarde chłopy na kuracji film erot. 
niemJ1981/, 90 min. 0.35 Autostop 
film erot. niem. /1974/ 1.50 Twarde 
chłopy na kuracji /powtJ 3.20 Wojna 
i pokój /powt./ 

DSF 
6.00 Wiadomości sportowe 7.00 

Powtórzenia /Wszystko OK, Tops/ 
10.20 Hopp oder Top teleturniej 
/powt./ 10.50 Kto, gdzie, co quiz 
sportowy /powt./ 11.30 Wszystko OK 
magazyn 12.00 NA ZYWO Tenis 
pólfinał turnieju ATP w Barcelonie 
17.55 Wiadomości 18.05 Bitte la
cheln zabawne sytuacje na amator
skich filmach video 18.55 Wiado
mości 19.05 Gol serial francuski, cz. 
520.00 Tops sport na świecie 21.55 
Wiadomości 22.05 Tenis tumiej ATP 
w Barcelonie - podsumowanie wy
darzeń dnia 22.55 Wiadomości 
23.05 Boks walki zawodowców 
w USA 0.00 Gol serial /powt./0.55 
Tops najciekawsze programy dnia 
2.35-3.00 Wiadomości sportowe 

*** * * ~ 
*** 

8.30 Gimnastyka 9.00 Intematio-
nal Motorsport. Sporty motorowe 
10.00 Wyścigi motocyklowe 10.30 
Koszykówka NBA 11.00 Hokej na 10-
dzie. liga NHL 12.00 K.O. - magazyn 
bokserski 14.00 Kulturystyka. 
Międzynar<;>dowy turniej w Paryżu 
14.55 NA ZVWO Formuła I. Grand 
Prix Wielkiej Brytanii - 2. trening 
16.05 Hokej na lodzie. Mecz towa
rzyski : Finlandia-Francja 18.00 
Jeździectwo. Tumiej skoków 20.00 
Tenis. Turniej ATP w Tokio - pólfinał 
22.00 Boks 23.00 Taniec towarzyski 
1.30-2.00 Formuła I 

10.00 Wiadomości 10.10 Xov 
/powt./ 11 .00 Wiadomości 11.10 
VOX Tours /powtJ 12.00 Wiado
mości 12.15 Spiegiel TV /powt./ 
13.00 Wiadomości 13.10 Kakadu 
Club program dla dzieci 13.40 Pap
perlapapp program dla dzieci 14.00 
Wiadomości 14.05 Vox Box /powtJ 
15.00 Wiadomości 15.05 Dame Ed
na /powtJ 16.00 Wiadomości 16.05 
Agatha Christie/powtJ 17.00Wiado
mości 17.15 Heureka magazyn wy
nalazców 18.00 Wiadomości 18.15 
Obce cywilizacje serial 19.00 Wiado
mości 19.15 Ocalić od zagłady film 
dok. ang., ode. pt. Wędrówki mors
kich niedźwiedzi 19.45 Welt Vox 

główne wydanie wiadomości i wia
domości sportowe 20.15 Maigret se
rial krym. fran./1992/,94 min. 22.00 
Wiadomości 22.10 Sobota 22. 100 
minut rozmaitości 0.00 Wiadomości 
0.15 Dream Teams koszykówka 

isat 
9.00-9.05 Zeit im Bild 13.00 Zeit 

im bild 13.00 Ekologia. Hałas 13.40 
Kino peruwiańskie 14.1 0 Gregorio. 
Film produkcji peruwiańskiej /1984/ 
15.35 Koncert życzeń 17 . 15Piłka 
nożna. Bundesliga 17.20 Ciro Cap
pellari i Jorge Luis Ubertalli. Chło
piec z rzeki. Teatr TV 19.00 Wiado
mości 19.203 sat-Studio 19.30 Ros
sini. Cyrulik Sewilski 22.05 Kultura 
22.50 Sen nocy zimowej. Film 0.10 
Sport 1.30 Wiadomości 

ITV POLONlAI 
8.00 Panorama 8.10 Powitanie, 

program dnia 8.15 Żródło pr. Red. 
Katolickiej 8.35 W śpiewaniu siła -
muzyka chóralna 8.42 Ziarno - pr. 
Red. Katolickiej dla dzieci 9.07 
"Niezwykłe przygody krasnoludków 
i sierotki Marysi", cz.1 "W poszuki
waniu wiosny" 10.00 Chwała boża 
Józefa Wrony 10.30 Dla mojej Polski 
- film o Ignacym Paderewskim 11.05 
Staropolska Wielkanoc 11.35 Podró
że na kresy - Grodno, cz. f 12.10 
Pieśni pasyjne - śpiewa Ewa Woj
nowska 12.40 Kany tyn cas -
obrzędy przedwielkanocne 13.00 
Gość TV POLONIA 13.10 Gra Stro
bel, ode. 2, 13.35 Poznaj swój kraj : 
Łazienki królewskie w Warszawie, 
cZ. 2 14.00 Powtórka z historii - Sta
nisław August Poniatowski 14.35 
Biegiem, biegiem - film o T. Łomnic
kim 15.25 Teatr wspomnień: L. Schil
ler - "Misterium wielkanocne" 16.55 
Program dnia 17.00 Teleexpress 
17.15 "Kontrakf - film TVP reż. K. 
Zanussi 19.00 Panu ja śpiewać będę 
- śpiewa E. Bloch 19.15 Dobranoc: 
Przygody Bolka i Lolka 19.30 Wiado
mości 20.00 Program wieczoru 
20.05 "Przygody pana Michala" ode. 
320.35 Szare piosenki - śpiewa E. 
Adamiak 21.00 Panorama 21 .30 
Święta Lipka - obrzędy w sanktua
rium maryjnym 22.01 Gość progra
mu TV POLONIA 22.20 Małe requi
em staropolskie - treny Jana Koa
chanowskiego 22.45 "Koniec gry" -
film TVP reż. F. Falk 24.00 Panora
ma 0.1 O Program dnia 0.15 Nieszpo
ry ludźmierskie 1.10 Tylko dla melo
manów 2.10 "Przygody pana Mi
chała", ode. 3 (powt.) 2.40 Za
kończenie programu 

16.30 Program dnia 16.35 Film a
nimowany dla dzieci 16.45 Kogel
Mogel. Film polski /1988/, reżyseria 
Roman Załuski, występują Zdzisław 
Wardejn, Grażyna Błęcka-Kolska 
i in. 18.20 Autostopowicz serial USA
Francja-Kanada, ode. pt. Trudny rym 
18.45 Pożegnanaie 23.15 Program 
wieczoru 23.20 Beskidzkie palmy 
wielkanocne. Film Andrzeja Rożyc
kiego 23.40 Mitchell. Film produkcji 
USA /1975/, reżyseria Andrew 
McLaglen, wyst. Martin Balsam, lin
da Evans 1.15 Pożegnanie 
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TELEWIZJA POLSKA 

6.55 Program dnia 
7.00 Tańce polskie 

Kurpie Zielone 
7.35 "Podwodna odyse

ja ekipy kapitana 
Cousteau" - "Niez
wykła podróż Pepi
ta i Kristobala" -
ser. dok. prod. fr. 

8.20 Opolskie malowan
ki /Iudowa tradycja 
świąt! 

8.30 "Szkoła, w której 
straszy" /2-ost./ -
film łab. pr. austraJ. 

10.25 Transmisja z mszy 
świętej" z Watykanu 
i papieskie bło
gosławieństwo Ur
bi et Orbi 

12.45 Teatr dla dzieci: E
wa Szelburg-Za
rembina "Tajemni
ca szkolnego 
dzwonka", reż. To
masz Dettlof 

13.35 "Dziecię zwane Je
zus" /1/ "Oczekiwa
nie" film fab. 
prod.włoskiej /1990 
r. , 100 minJ 

16.05 Odjazdowa Telewi
zja Piracka 

16.15 Pieprz i wanilia "Z 
nami przez świat: 
Wielkanoc... Wiel
kanoc" - pr. Elżbie
ty Ozikowskiej i To
ny Halika 

17.00 Teleexpress 
17.30 "Dynastia" /184/ 

ser. prod. USA 
18.20 Smak wspomnień: 

Dziadkowie i bab
cie - pr. M. Snakow
skiej 

19.00 Wieczorynka: Walt 
Disney przedstawia 
- "Gumisie" 

19.30 Wiadomoścl 
20.15 "Kroniki młodego 

Indiany Jonesa" 
/15/- ser. prod. USA 

21.05 Big Zbig Show /11 -
recital Z. Zamacho
wskiego 

23.50 "Bestseller" - dra
mat sens. prod. 
USA /1987, 110 
minJ 

1.20 Wiosenny park -
program muz.-poe
tycki 

2.20 Telewizyjny leksy
kon humoru: "Zie
lona Gęś" 

3.20 Program roz.: Pod
róże po klawiaturze 

4.00 Zakończenie prog
ramu 

"f' j-3 
7.00 Przegląd tygodnia 

/dla niesłJ 
7.30 Ulica Sezamkowa -

pr. dla dzieci 
8.30 Film dla niesł.: 

"Kroniki młodego 

Indiany Jonesa" -
ser. prod. USA 

9.20 Słowo na niedzielę 
/dla niesł.! 

9.25 Powitanie 

10.00 Program lokalny 

10.30 Wywiad ze Spiel
bergiem 

10.50 "Pan na księżycu"
film dok. o A.Zau
sze 

11.55 Gwiazdy i ich dzie
ci 

12.20 Najpiękniejsze gło
sy świata: 10o-Iecie 
Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku -
Koncert Galowy 

14.20 Pomnażanie życia -
Andrzej Kuśnie-
wicz - film dok. 

15.00 Kabaret "Potem" -
Bajki dla Potłuczo
nych/21 

15.30 Godzina z Hanną
Barberą - filmy a
nim. dla dzieci 

16.25 Program dnia 

16.30 Panorama 

16.40 Cudowne lata" 
"Wróćmy nad jezio
ro" - ser. prod. USA 

17.10 Studio sport: 
Grand National-Li
verpool '93 

17.35 Nieszpory Ludź-
mierskie Jana Kan
tego Pawluśkiewi
cza do słów Leszka 
A. Moczulskiego 

18.30 "Jezus Chrystus" 
Superstar" - musie. 
prod. USA /1973 r. 
102 minJ 

20.10 Godzina szczerości 

21.00 Panorama 

21.35 Koło fortuny - tele
turniej 

22.10 Bezludna wyspa -
pr. Niny Terentiew 

23.00 Górny - OT.TO pr. 
kabaretowy 

24.00 Panorama 

0.10 1993 Nagrody 
Grammy-rel. z wrę
czania nagród 

3.00 Zakończenie prog
ramu 

,.~~teleVViZja® 
ł. ,. kablovva 

KIELCE 

"Maraton filmowy 
TKK" 

17.00 "Zaczarowany fler -

film dla dzieci 18.30 "Nowi bar

barzyńcy" - film sciene fiction 

20.00 "Szalony księżyc" - ko

media prod. USA 21.30 "Ludz

kie prawo" - film sensacyjny 

--
Niedziela 
11.04.93 TELEWIZ.lA SATELITARNA 

I ~ I RADIO-KIELCE 
.. ~ UKF 71_15 
6.00,7.05 - Muzyczny przekładaniec 

7.00,12.00,19.00 Wiadomości 
8.00,22.00 - BBC 8.30 - Świąteczny 
magazyn ku~uralny 9.30 Wielkanocny 
poranek muzyczny 11.00 Tygodniowy 
przegląd wydarzeń 11.10 Natura skor
piona 11.30457-05Jesteśmywopr. M. 
Bieleckiej 14.00 Magazyn infor. 14.10 
Dziecięce radio 14.30 ,Dom w Polsce' 
15.00 Z piosenką przez lata 15.30 Ra
diowęzeł Pirania 16.00 Koncert życzeń 
17.00 Mija tydzień 17.10 Muzyczne po
południe -Robert Stolz ,Róże Madon
ny' -opera w 1 akcie, -jazz Konstantego 
Wileńskiego 19.05 Radio Sport 19.30 
Z muzycznego archiwum: ,Promocyjny 
koncert zespołu .Animato' 20.30 Poe
tyckie spotkania 21.00 Muzyka na 
świąteczny wieczór 23.00 Muzyczne 
klimaty 
Rr'\C)1C>~ .,--..,ć-,-L-
El .JI~ 
UKF 71_95 MHz 

6.00 Rezurekcja z Katedry prze
wodniczy Ks. biskup Stanisław Szy
mecki 7.30 Powitanie i rozważania na 
dziś 7.45 ,Panorama kielecka' aud. Re
giny Wrońskiej 8.00 Poranek z ,Jed
nością' a w nim ,Ptaki obok nas' aud. 
Janusza Wróblewskiego 10.10 Słowo 
Biskupa Ordynariusza na Niedzielę 

~ielkanocną 10.:30 Transmisja Mszy 
Sw. z Kościoła Swiętej Trójcy 11 .30 
Wspólna modlitwa - Anioł Pański /432-
51/ 12.10 ,Stare Przymierze' - roz
ważania biblijne 12.30 ,Ciekawostki z 
życia duchowego' - aud. Ewy Józef
czyk 13.05 Pismo Święte Nowego Tes
tamentu - czy1ają Mieczysław Voit i Jan 
Tesarz 13.30 Zyczenia od Was i dla 
Was 14.30 Program redakcji dziecięcej 
15.30 .Pieśnią chwalić Pana' -aud. mu
zyczna 16.00 Świąteczny koncert ży
czeń radia ,Jedność' 17.00 .Rozmowy 
o liturgii" - prow. ks. Stanisław Czerwik 
18 .00Zadzwońdonas! 19.00,Radiowy 
list Ojca Pawła' 19.15 ,Przebudzanki 
wieczome" 20.15 ,KALENDAROCKA
RIUM' 22.15 ,Greatest hits' 24.00 Noc 
na Wzgórzu 

Hity 
dnia 

13.35/pr.1/ 
Dziecię zwane Jezus /1/ 
Film jest zapisem wydarzeń z życia 

Jezusa widzianych oczami małego 
dziecka. Akcja rozpoczyna się w m0-
mencie przybycia Marii i Józefa do Na
zaretu po siedmiu latach nieobecności. 
MaIy Chrystus wraz z Józefem zaczy
na brać udział w życiu społecznym . 

23.50/pr.1/ 
Bestseller 

Znany literat pracując nad nową 
książką korzysta z pomocy auten
tycznego płatnego mordercy. Utwór 
pisarza ma być wielkim bestselle
rem. Tematem jego będzie działal
ność przestępczego gangu. Orga
nizacja istnieje w rzeczywistści. Sze
fowie i mocodawcy mafii są bardzo 
zaniepokojeni, boją się ujawnienia 
,brudnych" spraw i nazwisk osób 
powszechnie znanych . 

18.30 /pr.21 
Jezus Chrystus Superstar 

Jest to ekranizacja słynnej opery 
rockowej wystawionej na Brodwayu. 
Film wzbudził swego czasu wiele kon
trowersji i jest dokumentem ku~ry 
młodzieżowej lat 70. 

6.00 Film ryunkowy /powtJ 6.20 
Zelda serial 7.35 Winspector serial 
s-f 8.00 Li-La-Launebar program dla 
dzieci 8.30 Hanna Barbera Party fil
my rysunkowe 10.00 Dziwna kobieta 
serial s-f 11.00 Faith film muzyczny 
USA /1990/, 100 min. 12.50 Zawie
szeni na linie, cz. 1 thriller USA 
/1979/, 82 min. 14.30 Sztuka 
i przesłanie wydanie specjalne 
14.45 Fonnuła 1 Grand Prix Europy 
transmisja wyścigu 16.55 Podnieb
na droga do Chin film przyg. USA 
/1982/ 90 min. 18.45 Wiadomości 
19.10 Dzień jak żaden inny quiz ge
ograficzny 20.15 Zrobi to czy nie? 
program rozrywkowy 21 .50 Spiegel 
TV magazyn polityczny 22.35 Prime 
Time magazyn 22.25 Delta Force II 
film sens. USA /1989/, 105 min. 0.50 
Pasja zabijania film sens. USA 
/1986/,85 min. 2.25 Dzikie gęsi film 
sens. niem./wł. /1984/, 96 min. 4.00 
Podniebna droga do Chin /powt./ 
5.30 Fonnuła 1 skrót wyścigu 

6.00 Hello Austria 6.30 Zakupy 
w TV 8.00 ITN Wordl News 8.30 
Modlitwa Johna Osteena 9.00 Ken
neth Copeland 9.30 Victory 10.00 
This Is Your Day 10.30 Zakupy 
w TV 11.00 Nabożeństwo z Kated
ry CrystaI12.00 Zakupy w TV 13.00 
Charisma TV 13.30 E.R.F. 14.00 
The Mix teledyski 14.30 Close to 
the Edge program muzyczny 15.30 
Talking Jazz 16.30 Gillette Sports 
17.00 Program dok. 17.30 Maga
zyn ochrony środowiska 18.30 
West ot Moscow magazyn dot. Eu
ropy Wsch. 19.00 FT Report 19.30 
European Magazines magazyn 
wydarzeń europejskich 20.00 Pod
wójna moralność film obycz. 
/1988/, 120 min. 22.00 ITN World 
News wiadomości 22.30 Serie No
ire 22.30 High Aspirations 0.00 Tal
king Jazz 1.00 The Mix teledyski 
2.00 China News Europe program 
ekonomiczny 

4.45 Lassie serialU SA 5 .10 
World Safari /powt./ 5.55 Kurz se
rial USA 6.45 Zagubieni w przest
rzeni serial s-f USA 7.45 Bad 
News Bears kom. USA /1976/, 97 
min. 9.45 Gapowicz w kosmosie 
film s-f USA /1974/,88 min. 11 .30 
Bill Cosby Show 12.35 Detektyw 
w sutannie /powt./ 13.35 Gwiazdy 
i ich zwierzęta 13.45 World Safari 
14.40 Długa droga do domu wes
tem. USA /1966/, 75 min. 16.10 E
gipcjanin Sinuhe film hist. USA 
/1954/, 133 min. 18.35 Matlock se
rial USA 19.30 Reporterzy 20.00 
Wiadomości 20.15 Niebiański 
pies kom. USA /1979/, 96 min. 
22.10 Wiadomości 22.20 Obca ra
sa film s-f USA /1988/, 82 min. 
0.00 Nero Wolfe serial 0 .50 Wiad. 
1.00 Glina krym. franc.-wł./1971/. 
95 min. 2.35 Wiad. 2.45 Perry Ma
son /powt./ 3.35 Wiad. 3.45-4.10 
Mój przyjaciel Ben /powt./ 

WŁOSKA 

JAKOŚĆ NA 
POLSKĄ 

KIESZEŃ 

* * * 
RALKI 
ODÓWKI 

RAżAR 

HURTO'V~IA i SKLEP ARGO-AGD 
Kielce, ul.Źródłowa 17 a, tel. 450-26 

Sprzedaż ratalna (bez żyrantów) 
ZAPEWNIAMY 1RANSPORT 

GRATIS (KIELCE) 

ZAPRASZAMY ODBIORCÓW HURTOWYCH 

6.45 Bucky O 'Hare /powt. z 
10.4./ 7.15 Superboy /powt. z 
10.4./ 7.45 Astro-Dino serial rys. 
8.20 Punkt widzenia 8.25 Pod
morskie miasto film s-f ang./USA 
/1965/, 84 min. 9.55 Zielony łucz
nik film krym. niem ./1960/, 87 min. 
11.40 Reinhold Messner - między 
niebem i ziemią -film dokumental
ny 12.1 O Bądż zdrów magazyn 
medyczny 12.40 Czarna błyska
wica serial kanadJfr. 13.10 We
sołych świątfilm fr. /1984/, 94 min. 
14.55 Butch Cassidy i Sundance 
Kid western USA /1968/, 105 min. 
17.00 Za galaktyką W lewo serial 
17.30 Baywatch - ratownicyz Ma
libu serial 18.30 ranissimo Piłka 
nożna 19.20 Wiadomości 19.30 
Koło fortuny 20.15 Awanturnikz 
Rio Verde serial 22.05 Talk im 
Turm program rozrywkowy 23.30 
Butch Cassidy i Sundance Kid 
/powt./ 1 .25 Za galaktyką W lewo 
/powt./ 1.50 Program na jutro 1.55 
SAT.l - Text 

DS-F 
6.00 Wiadomości sportowe 

7.00 Powtórzenia /Wszystko OK, 
Tops/ 11.30 Roc~-Sport słynni 
sportowcy 11.45 Zyć normalnie 
magazyn dla nie pełnosprawnych 
12.15 Frei-Zeit dziś: zachodnia 
Kanada 13.00 NA ŻYWO Tenis fi
nał turniej ATP W Barcelonie 
16.30 Tops sport na świecie 17 .55 
Wiadomości 18.05 Koffer Hoffer 
teleturniej 19.00 Bez nerwów 
prog. public. 19.30 DSF - Studio 
reportaże, wywiady, komentarze 
20.55 Wiadomości 21.05 Piłka 
nożna liga włoska, 27.kolejka: liga 
hiszpańska, 29.kolejka 23.05 U
festyle moda i elegancja 23.35 
Podróże marzeń, dziś: wyspy Ba
hama 0.00 DSF - Studio /powt./ 
0.30 Tops najciekawsze progra
my dnia 3.40-4.00 Wiadomości 
sportowe 

.** * • 
~ •• * 

8.30 Gimnastyka 9 .00 Jeździect
wo 10.00 Formuła I. GP W. ~ry1anii 
- skrót z soboty 10.30 NA ZYWO 
Formuła I. GP W. Brytanii - grzanie 
silników 11 .00 Gokarty. Przed se~o
nem 199312.00 Boks 13.00 NAZY
WO Kolarstwo. Wyścig Paris-Rou
baix 15.00 NA ZYWO Fonnuła I. 
Grar:Jd PrixW. Brytanii -wyścig 17.00 
NA ZYWO Kolarstwo. Paris -Rouba
ix 20.00 Tenis. Tumiej w Tokio 22 .00 
Formuła I. GP W. Brytanii - wyścig 
/powtJ 0.00 Kolarstwo. Paris-Rou
baix 1.00-1.30 Eurofun. Nietypowe 
sporty 

9.00 Momente przegląd wydarzeń 
9.10 100 minut rozmaitości /powt./ 
10.00 Wiadomości 10.10 Obce cywi
lizacje /powtJ 12.00 Spiegel Thema 
prog. publicystyczny 13.00 Wiado
mości 13.15 Dream Teams /powtJ 

14.00 Wiadomości 14.15 Xov /powtJ 
15.00 Wiadomości 15.15 Maigret 
/powtJ17.00 Wiadomości 17.15 Kin
derkram mag. rodziców 18.00 Wia
domości 18.15 VOXTours mag. tu
rystyczny 19.00 Wiadomości 19.15 
Szpiedzy film dokum. prod. USA, 
odc. pl. Koniec V2 19.45 Wiado
mości 20.15 Prześladowany aż do 
śmierci , cz. 1 film USA /1983/22.00 
Wiadomości 22.10 Miesiąc nadziei 
film USA/1989/, 96 min. 0.00 Wiado
mości 0.15 Dream Teams Extra ko
szykówka 

isat 
9.00-9.05 Zeit im Bild 11 .30 

Brahms 1 Symfonia c-moll, Berliner 
Philhannoniker, Karajan 13.00 Zeit im 
Bild 13.10 Przegląd tygodnia 13.45 
Przed 25 laty 13.55 Eksplozja demog
raficzna 15.30 Karlsplatz w Wiedniu 
16.15 Prostytucja dziecięca w Boga
cie 17.00 Juliana. Film peruw. 17.30 
Pomniki w nowych landach 18.00 Ta
gebuch 18.15 Eksplozja demograficz
na w Kenii 19.00 Wiad. 19.00 pep 
20.00 Rodzeństwo Oppennann. Film 
21 .55 Muzyka W. Fahndricha 22.40 
Kleisl. Penthesilea 

8.00 Panorama 8.10 Powitanie, 
program dnia 8.15 Dekalog pr. Red. 
Katolickiej 8.35 Interludium organo
we 8.40 Słowo na niedzielę 8.45 In
terludium organowe 8.50 "Przygody 
Pana Michała" odc.3 /powV 9.20 
"Szaleństwa panny Ewy" odc.3 ,Mur 
graniczny" 10.10 Arcydzieła muzyki 
polskiej 10.25 Transmisja mszy 
świętej i ,Urbi et orbi' z Rzymu 12.45 
Arcydziela muzyki polskiej 13.00 
"Niezwykłe przygody krasnoludków 
i sierotki Marysi" cz.2 "Wśród ludzi" 
13.50 Wawel Jana III 14.20 Pom
nażanie życia film o A.Kuśniewiczu 
cz . 115.00RecitaIW. Młynarskiegow 

Łańcucie cz.2 15.30 Powitanie, 
program dnia 15.35 Jak cudne są 
wspomnienia odc.2 "W szponach 
namiętności" film 17.00 Teleexpres 
17.15 Z batutą i z humorem 17.35 
Polowy na rzece wspomnień J.Wal
dorff odc.2 18.15 Smak wspomnień 
Babcie i dziadkowie 18.55 Truskaw
kowe studio 19.15 Dobranoc19.25 
Program dnia 19.30 Wiadomości 
20.00 , Przygody Pana Michała" 
odc.4 20.30 G.Sand widowisko 
2) .05 Big-Zbig-Show cZ.l 22.10 
Bezludna wyspa pr.N.Terentiew 
23.00 Kabaret OTTO 24.00 Panora
ma 0.10 .ziemia obiecana" odc.1 i2 
1.55 "Czar par" pr.B.Walter 3.05 
"Przygody Pana Michała' odc.4 
/powV 3.35 Zakończenie programu 

e2~§ 
12.00 Program dnia 12.10 He-Man 

serial animowany dla dzieci produkcji 
USA 12.45 Lumen 2000. Film doku
mentalny 13.20 Ivanhoe. Film USA, 
reżyseria Leif Gram 14.55 He-Man se
rial USA 15.30 Kogel-Mogel. Film pol
ski, reżyseria Roman Załuski 17.10 
Galimatias czyli Kogel-Mogel II.Film 
polski reżyseria Roman Załuski 18.45 
Pożegnanie 23.15 Program wieczoru 
23.30 Kabaret "Czyste szaleństwo'. 
reżyseria M. Zębaty 0.15 Podstawio
ny agenl. Film ang., reżyseria Peter 
CoIlinson 2.00 Pożegnanie. 

Panasonic 
Office AutomatiOn(j4 

CE TRAlE TE 

HOMOLOGACJA - GWARANCJA - SERWIS 
IIINTERKOMII KIELCE 

ul. Sienkiewicza 48/50 (NOT) 
tel. 490-61 teL/fax 490-63 4/111 

http://sbc.wbp.kielce.pl



lELEWIZJAPOLSKA 

6.55 Program dnia 
7.00Tańce polskie 
8.10Sladami Jezusa -

rep. z Betlejem, Na
zaretu i Jerozoliy
my 

8.35 Na całym świecie 
tego nie ma tylko 
w Tyszowicach -
film dok. o starym 
rzemiośle "lania 
świec" 

9.00"Pippi spieszy na 
ratunek" - film fab. 
prod. szwedzkiej 
119nr., 96 minJ 

10.35 "Koale" - film przyr. 
11.30Telewizyjny kon

cert życzeń 
12.10Teatr dla dzieci: 

Barbara Winklowa 
"Złamana noga 
babci" , reż. Filip 
Zylber . 

12.55 Podróże na kresy: 
Grodno 121 - rep. S. 
Auguścika 

13.25 Koncert fortepia
nowy f-moll Fryde
ryka Chopina 

13.55 Kobiety niezwykłe -
film dok. 

14.25 "Dziecię zwane Je
zus" l2-ostJ - "Mis
terium" - film fab. 
prod. wł. /1990 r., 
100 minJ 

16.05Teatr Telewizji: Mi
ro Gavron "Miłości 
George'a Washing
tona", reż. H. Kluba 

17.00 Teleexpress 
17.25"Rita Hayworth -

wytańczone ma
rzenia" - film dok. 
prod. USA 

18.25XIV Przegląd Pio
senki Aktorskiej 
Wrocław '93 -Woj
ciech Młynarski 
"Róbmy swoje - już 
30 lat", cz. 2 

19.00 W i e c z o r y n k a : 
"Troskliwe misie" 

19.30 Wiadomości 
20.00 Polskie ZOO 
20.30 "Sahara" film. 

przygodo prod. 
USA 11984 r., 104 
minJ 

22.20 Big Zbig Show 121 -
recital Z. Zama
chowskiego 

23.30 Pieśni do przyja
ciela - prog. muz. 

0.05 "W przebraniu 
mordercy" - thriller 
prod. USA 11980 r., 
105 minJ 

2.25-3.45 Studio sport 

i ,'J ił-3 
8.00Ulica Sezamko

wa 
9.00 Powitanie 
9.10Z kart krakows

kiego archiwum -
Takie śluby 

9.25 Poboczne Euro· 
py • film dok. 

9.50 Polska Kron ika 
Filmowa 

10.00Wielkanocka 
góralskie święta 

10.30 Matejko - nowa
tor 

10.45 N aj pi ękn i ej sze 
głosy świata 121 -
100-lecie Metro
politan Opera -
Wielka Gala 
/1983 r.! 

12.50"Jej alibi" - ko
media prod. USA 
11989 r., 94 min.! 

14.35 Pomnażanie ży
cia 121 - film dok. 

15.00 Podróże w cza
sie i przestrzeni 
- "Kolumb i epo
ka wielkich odk
ryć" l7-ost.1 "W 
poszukiwaniu 
Kolumba" ser. 
dok. 

16.00Cudowna podróż 
- reportaż o tour
nee rewii "Holi
day on lee" 

16.25 Program dnia 
16.30 Panorama 
16.40Seans filmowy: 

"Lemoniadowy 
Józek" rep. 
o Józefie Kłyku -
filmowcu amato
rze 

17.10Studio sp'ort 
Puchar Swiata 
w skokach przez 
przeszkody 

18.00 Auto - magazyn 
18.15Halo dzieci: "O

powieści kapita
na Misia" 

18.20" K o b i e t a 
i mężczyzna 
dwadzieścia lat 
później" film 
fab. prod. franc. 
11986r., 107 min.! 

20.10Wybory Miss A
meryka 1993/11-
reI. z Atlantic Ci
ty 

21.00 Panorama 
21.30 George Sand 

widowisko telew. 
22.20"Poślubiona ma

fii" - film fab. 
prod. USA 11988 
r., 103 min.1 

24.00 Panorama 
0.10Wybory Miss A

meryka 1993/21 
1.15Zakończenie 

programu 

, JI'".. televvizja ® 
1 _ kablovva 

KIELCE 
Maraton filmów polskich 
17.00 "Nie lubię ponie

działku" - reż . T. Chmielew
ski 18.30 "Nie ma moc
nych" - reż. S. Chęciński 
19.55 "Kochaj albo rzuć" -
reż . S. Chęciński 

ZAKŁAD NAPRAWY 
SPRZĘTU DOMOWEGO WYKONUJE 
USŁUGI ODPŁATNE I GWARANCYJNE 

• • • 

ODOWE 
PRALEK 

ASZY 
S 

DO SZYCIA 
GO 

Kielce. ul. Pocieszka 17 
tel. 27 -29 1. 66-43-19. 15-15-47 

z !)l !P !ll!ll S Z !)l !M. ty 'Ul B0cLr. . 9 .00 • 17.00 10 Al 

Poniedziałek 
12.04.93 

I ~II RADIO-KIELCE 
~, UKF 71.15 

6.00, 7.05 Muzyczny przekłada
niec 7.00, 12.00, 19.00 Wiadomości 
8.00, 22.00 BBC 8.30 aud. wielka
nocna A. Kornatowskiego 9.00 "Moje 
Wielkanoce" - aud. B. Gumowskie
g09.30 Świąteczny poranek mu
zyczny 11 .00 - Magazyn informacyj
ny 11.10457-05 - Jesteśmy wopr. 
A. Komatowskiego 14.00 Mag. inf. 
14.10 Dziecięce radio - aud . M. Jani
szewskiej 14.30 "Rebirthing jest 
moją pasją"- aud. M. Bednarskiej 
15.00 Z piosenką przez lata 15.30 
Radiowęzeł Pirania - aud. P. Kacz
marka i S. Upca 16.00 Koncert ży
czeń 17.00 Magazyn informacyjny 
17.10, 19.05 Nowości płytowe 23.00 
Country w drodze 
RADIC>~ v----ć-r-
El .JII~ 
UKF 71.85 MHz 

5.00 Przebudzanki muzyczne 6.00 
Poranek z .Jednością" 6.45 Roz
ważania na dziś 7.00 Powitanie 7.15 
Transmisja Mszy Świętej z Kościoła 
św. Trójcy 8.00 Smigusowy blok mu
zyczno-informacyjny 11 .15 Muzyka 
refleksyjna 11 .30 Wspólna modlitwa -
AniołPański/432-51/ 12.10 Dynguso
wy blok muzyczno-informacyjny 
15.00 Trzy kwadranse z muzyką kla
syczną - aud. Aleksandry Wie
lochówny 15.45 Kielecki Dziennik Ra
diowy 16.00 Muzyka, Fakty, Zdarze
nia 18.30 "Pan Tadeusz" -aud. Heleny 
Wolny 18.45 "Włącz mi radio mamo" 
aud. dla dzieci 19.00 Przegląd prasy 
"Tydzień" 20.00 "Radio Zakt~ czyli stu
qenckie gadu gadu program Artura 
Switonia i Rafała Szymczyka 21 .00 
Ten stary dobry rock - aud. Janusza 
Kowalczyka 22.00 Noc na Wzgórzu 
Wiadomości z kraju i ze świata: 8.15, 
9.15 , 13 . 15,16 . 15, 17. 15Wiadomości 
lokalne: 9.00, 13.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Serwis sportowy: 8.30 Serwis 
bazarowy 8.50, 9.50, 12.50, 13.50, 
16.50 

~---....... 
Hity 
dnia 

20.30 /pr.1/ Sahara 
Akcja filmu rozgrywa się w roku 

1928. szalone lata 20. rozwój aulo
mobilizmu i lotnictwa. Dale Gordon 
chce zareklamować nowy model sa
mochodu konstrukcji własnego ojca. 
W tym celu bierze udział w sza
leńczym wyścigu przez Saharę. Mu
si wystąpić przebrana za 
mężczyznę, ponieważ w zawodach 
mogą wziąć udział tylko zawodnicy 
płci męskiej . W roli głównej zobaczy
my piękną Brookie Shields. 

12.50 /pr.2J Jej alibi 
Autor wielu kryminałów zaczyna 

odczuwać brak twórczej weny. W po
szukiwaniu tematów udaje się do 
sądu, gdzie odbywa się proces młodej 
Rumunki osl<arionej o morderstwo. 
Przekonany o jej niewinności pisarz 
składa fałszywe zeznanie, które za
pewnia oskarżonej alibi. Po rozprawie 
zabiera dziewczynę do domu ... 

22.20 /pr.2J Poślubiona mafii 
Tytułową rolę w tej komedii gra 

hollywoodzka supergwiazda Michel
le Pfeiffer. Wciela się w młodą, 
piękną wdowę po członku mafijnej 
organizacj i. Podkochują się w niej 
zarówno bossowie, jak i agent FBI. 

6.00 Film rysunkowy 6.10 Zelda 
serial 7.30 Agroman - Superman film 
przyg. wI. /1967/, 83 min. 9.00 Sztu
ka i przesłanie 9.05 Podróż na niez
naną planetę film s-f ang. /1964/, 93 
min. 10.50 Skarby króla Salomona 
film przyg. USA/19501, 97 min. 12.45 
Zawieszeni na linie, cz. 2 thriller USA 
/1979/14.30 Na zawsze film przyg. 
USA/1990/, 117 min. 16.55 Renegat 
komedia wł. /1987/, 89 min. 18.45 
Wiadomości 19.15 Quincy. Śmierć 
w kasynie, cz. 2 film krym. USA 
20.15 Manta, Manta komedia niem. 
/1991/, 87 min. 22.00 Delta Force '" 
film sens. USA/1990/, 94 min. 23.40 
W łóżku z Madonną film muz. USA 
/1991/,114 min. 1.55 Kanał 4, dziś : 
magazyn muzyczny 2.30 Ożeniony 
z dziećmi 3.05 Kto jest szefem? se
rial 3.40 Hans Meiser /powtJ 4.40 
Explosiv /powtJ 5.10 Dziwne hobby 
serial krym. 

~SUPER 
~ CHANNEL 
5.30 Victory program relig. 6.00 

Zakupy w TV 6.30 F.T. Reports wy
darzenia finansowe 8.00 ITN World 
News wiad. 8.30 Agenda wiado
mości 9.00 Zakupy w TV 12.00 Tra
vel Magazine wiad. podróżnicze 
12.30 West Of Moscow mag. wiado
mości z Europy Wsch. 13.00 Agen
da wiadomości 13.30 Gilette Sports 
mag. sportowy 14.00 Film Europe 
mag. filmowy 14.30 The Jam 16.30 
On The Air show muzyczny na żywo 
18.30 Bonanza serial 19.30 The De
tectives serial 20.00 Gilette Sports 
Special sport 20.30 Media TV 21 .00 
Agenda prog. publ. 21 .30Eco Re
cord program ekologiczny 22.00 ITN 
World wiad. 22.30 European Busi
ness Today wydarzenia finan. 22 .48 
US Market Wrap 23.00 Sherlock Hol
mes i tajna broń film krym. /1942/, 80 
min. 0.20 Image Bank mag. publ. 
1.15 The Mix teledyskki 2.00 China 
News Europe program ekonomiczny 

7 
4.45 Zagubieni w przestrzeni 

/powtJ 5.35 Mój przyjaciel Ben 5.59 
Trick 7 {powtJ 7.25 Parker Lewis nie 
może przegrać /powtJ 7 .55 Hawaje 
film przyg. USA /1966/, 133 min. 
10.35 Matlock /powtJ 11.40 
W królestwie dzikich zwierząt /powtJ 
12.40 Obcy facet w łóżku naszej ma
my kom. USA /1968/ 14.20 Demet
rius i gladiatorzy film hisl. USA 
/1954/,97 min. 16.14 Trick 718.00 
Bill Cosby Show 18.30 Parker Lewis 
nie może przegrać 19.00 Bill Cosby 
Show 20.15 Nobody i Lokomotyy.oa 
westem /1975/, 110 min . 22.35 Ze
lazna wojna film wI. /1982/, 87 min. 
0.20 Nero Wolfe serial USA 1.10 
Wiadomości 1 .20 Metyska z Santa 
Fe westem USA /1955/, 86 min. 2 .50 
Wiadomości 3.00 Nero Wolle /powtJ 
3.50 Wiadomości 4.00 Kurz /powtJ 

SAT.l 
6.00 Baywatch-ratownicy z Mali

bu /powt. z 11.4.1 6.50 Astro-Dino 
/powt. z 11 .417.20 Bucky O'Hare se
rial rys. 7.50 Silverhawks serial rys. 
8.20 Piotruś Pan i piraci serial rys. 
8.50 Superboy serial 9.20 Awantur
nik z Rio Verde /powt. z 11.4J 11.05 

III O rUTORYlOTlANY d"l .. GM OPEL PL 19 
EVCOOP KiElCE 

OPEL ul. POMORSkA n, TEL/fu 44~-64 

CORSA ASTRA VECTRA 

szyby SAMOCltodoWE, ALARMY, blokAdy SkRZYNi 
Mul ... T ... lock, OpONy dUNlop 

ZNAkOWANiE pojAZdów SOMERW. 
32-k 

Zagadka czerwonej orchidei f(lm 
krym. niem./1961/,81 min. 12.35Zy
cie wokół nas film dok. bryt. 13.10 
Uane, dziewczyna z puszczy film 
niem. /1956/,80 min. 14.35 Broń dla 
San Sebastian westem fr/meksJwI. 
/1967/, 107 min. 16.35 Butch i Sun
dace - wczesne lata western USA 
/1978/, 107 min. 18.30 Wymarzone 
San Francisco program dok. 19.15 
Wiadomości 19.30 Koło fortuny 
20.15 Wspinaczka serial 22.15 Una 
Film USA /1984/, 109 min. 0.15 
Butch i Sundace - wczesne lata 
/powtJ 2.05 Godzina filmowca 2.20 
Program na jutro 22.25 SAT.1-Text 

DSF 
6.00 Wiadomości sportowe 7.00 

Powtórzenia Nlszystko OK, Tops/ 
12.00 Wszystko OK, dziś: sprzęt dla 
sportowców - amatorów 12.30 Hopp 
oder Top /powtJ 13.00 Rock-Sport 
słynni sportowcy 13.35 Eleganckie 
sporty 14.30 Classics, dziś : w krate
rze wulkanu 15.15 Trenuj z DSF 
gimnastyka 15.30 Skateboard film 
przyg. USA/1990/ 17.00 Tops sport 
na świecie 18.00 Hopp oder Top 
18.35 Kto, gdzie, co quiz sportowy 
18.55 Wiadomości 19.05 Kto, gdzie, 
co - c.d. 19.25 OS F-Studio repor
taże, wywiady, komentarze 20.00 
Tops sport na świecie 21 .00 Piłka 
nożna Bundesliga, 25.kolejka 22.55 
Wiadomości 23.05 Wrestling kobiet 
0.00 DSF - Studio /powtJ 0.35 Clas
sics /powtJ 1.20 Tops najciekawsze 
programy dnia 3.10-4.00 Wiado
mości sportowe 

***** 
~ 

*** 
8.30 Gimnastyka 9.00 Jeździect

wo 10.00 Kolarstwo. Paryż-Roubaix 
11 .00 International Motorsport. 
Sporty motorowe 12.00 Jeździectwo 
14.30 Tenis. Turniej tenisowy ATP 
w Tokio - półfinał 18.00 Jeździectwo . 
Turniej skoków 19.00 Eurofun 19.30 
Eurosport News 1 20.00 Formuła I. 
Grand Prix Wielkiej Brytanii - skrót 
wyścigu 21 .00 Piłka nożna 22.00 
Piłka nożna: Eurogole - najpiękniej
sze bramki tygodnia 23.00 Boks. 
0.00 Golf Magazin. Aktualności z tur
niejów PGA 1.00-1 .30 Eurosport 
News2. 

10.00 Wiadomości 10.10VOXTo
urs /powt./11.00 Wiadomości 11 .10 
Kinderkram /powtJ 12.00 Wiado
mości 12.15 Vox midi mag. południo
wy 13.00 Spiegel Thema /powt./ 
14.00 Wiadomości 14.15 VOXTours 
/powtJ 15.00 Wiadomości 15.15 
Prześladowany do śmierci /powtJ 
17.00 Wiadomości 17.15 Nachmit 
Talk rozmowy po 5 18.00 Wiado
mości 18.15 Balance program 
o zdrowiu 19.00 Wiadomości 19.15 
Vis a 'Vox wywiady 19.30 Wiado
mości sportowe 19.45 Welt Vox 
główne -Wydanie wiadomości 20.15 
Detektyw Kennedy serial USA 
/1987/ 21 .00 Wiadomości 21 .15 
Prześladowany do śmierci film USA 
/1983/, 98 min. 23.00 Wiadomości 
23.15 Pan i sługa serial kom. ang. 
0.00 Wiadomości 0.20 Traugott 
/powtJ 

9.00-9.05 Zeit im Bild 11.30 
Bruckner. 8 symf. c-moll. Wiener 
Philharm. Karajan 13.00 Zeit im 
Bild 13.10 Lisa 14.40 Wiedeńskie 
panoptikum 15.30 Austriackie 
specjalności muz. 16.10 Na końcu 
wszystkich ulic. Dzieci Bogoty 
16.55 Julia. Film peruw. 17.25 O
pera dziecięca 17.55 Leo Slezak, 
Maria Jeritza, Alfred Jerger 19.00 
Wiad. 19.15 Piekielny ogień 20.00 
Rodzeństwo Oppenmann 22.05 
Kabaret z Chemnitz 22.35 Apoca
lipse WOW 23.00 In concert. Toto 
23.50 pep 0.40 Wiad. 

ITV POLONIA \" 
8.00 Panorama 8.10 Powitanie, 

program dnia 8.15 Dekalog - prog. 
Red . Katol. 8.35 Film dokum. "Na 
catym świecie tego nie ma tylko 
w Tyszowicach" 9.00 Zwyczaje 
i obrzędy- "Lany" poniedziałek 9.10 
Takie śluby - Z kart krakowskiego ar
chiwum 9.25 Wspólnota w kulturze 
10.00 Góralskie święta 10.30 "Niez
wykłe przygody krasnoludków i sie
rotki Marysi", ode. 3 "Czary i praca" 
11 .20 Ludwig van Beethoven -
V koncert fortepianowy Es-dur op.73 
12.00 Wiadomości 12.10 Podróże 
na kresy - Grodno, cz. 212·. 35 .Niez
wykłe przygody krasnoludków i sie
rotki Marysi", ode. 4 - osI. "Powrót do 
kryształowej groty" 13.25 Opowieść 
o Janie Sztaudyngerze 13.45 "Nie 
żałuję" - recital Ewy Błaszczyk 14.35 
"Pomnażanie życia" cz.2 filmu o An
drzeju Kuśniewiczu 15.00 Bo wszys
tko w nim grało - piosenki Henryka 
Warsa, cz. 1 15.35 Teatr telewizji: 
Gabriela Zapolska "Ich czworo" reż. 
T. Zygadlo 17.00 Teleexpress 17.15 
Pocztówki z Polski 17.25 Jubileusz 
Jana Kobuszewskiego 18.30 Poło
wy na rzece wspomnień - Wielkie da
my wspomina Jerzy Waldorff 19.00 
Truskawkowe studio 19.15 Dobra
noc: Tajemnica szyfru marabuta 
19.25 Program dnia 19.30 Wiado
mości 20.00 Polskie ZOO 20.15 
"Wiatraki z RamIley" reż J. Janicki 
21.35 Panorama 22.0 .Tylko nasz 
naród" 22.20 Big-Zbig Show 23.40 
Dwory, dworki, pałace 24.00 Panora
ma 0.10 "Ziemia obiecana. odc. 3 i 4 
reż . A. Wajda 1.55 "Czar par" cz.2 -
pr. Bożeny Walter 3.05 Zakończenie 
programy 

POL.:§; 
12.00 Program dnia 12.10 Filmy 

anim. dla dzieci 12.30 Losowanie na
gród konkursu Kuriera Polskiego 
i Super TV 12.45 Gość Polsatu 
12.50 Paweł i Gaweł_ Film polski 
/1938/ 14.20 Gość Polsatu 14.30 
Film anim. 15.50 Czupurek, reż. A
dam Hanuszkiewicz 17.20 Tylko 
Manhattan pilot serialu 18.20 He
Man serial USA 18.45 Pożegnanie 
23.15 Program wieczoru 23.30 Po
szukiwany: żywy lub martwy, ode. 27 
0.05 Producenci. Film USA /1968/ 
reż . Mel Brooks 1.35 Losowanie na
gród /powt/ 1.50 Pożegnanie 

OF6RV\36M)! 

NA DO 

telewizory 
magnetowidy 

radiomagnetofony 
Sprzęt zmechanizowany gosp. domowego. 
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lELEWIZJA POLSKA 

6.00 Film fabularny 
7.10 Antena 
7.30 Bill Cosby Show 
8.00 Program muzyczny 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 P o r o z m a w i a j m y 

o dzieciach 
10.05 "Dynastia" - serial 

/powtJ 
11.00 Giełda pracy - giełda 

szans 
11.15 Przyjemne z poży

tecznym 
11.30 Kultura ludowa - kon-

teksty 
11.45 Klub samotnych serc 
12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 Telewizja Edu-

kacyna 
12.15 Magazyn Notowań -

Robotnice i królowe 
12.45 "Sięgnąć nieba" 13/ 

"Latające giganty"
serial 

13.40 Kuchnia: Kryształy 
wokół nas 

p.55 Księga cudów techni
ki 

14.10 Rysuj z nami! 
14.20 Klub domowego kom

putera 
14.35 Gra muzyka - akorde

on 
14.503-2-1 kontakt: Ziemia

ser. prod. USA 
15.20 My w Kosmosie 
15.35 Joystick - mag. infor

matyczny 
16.00 Program dnia 
16.05 Zabawa w brawa -

koncert dziecięcych 
i młodzież. zespołów 
artystycznych 

16.50 Muzyczna Jedynka 
17.00 Teleexpress 
17.25 Bill Cosby show - se

rial 
17.50 Test - mag. konsu

menta 
18.10 Encyklopedia II wojny 

światowej 
18.40 Armie świata: Armia 

Izraela 
19.00 Wieczorynka: "Przy

gody kaczorka Alfreda 
Jonatana Kwaka" 

19.30 Wiadomości 
19~55 7 minut dla ministra 

pracy 
20.15 "Wszystkie drogi pro

wadzą do domu" 12-
ost./ - film fab. prod. 
włoskiej 

21.55 Program publicys-
tyczny 

22.20 Klub dobrej książki 
22.45 Wiadomości 
23.00 Muzyczna Jedynka 
23.10 lNie zabijaj 

0.20 Już nowy dzień 

0.30 Gorąca linia 
0.45 Telekino wspomnień: 

"Córka albo syn" - film 
fab. prod. polskiej 
/1979 r., 71 minJ 

1.55 Teatr Kazimierza Kut
za: Wieniedikt Jerofie
jew "Noc Walpurgii al
bo kroki komandora" 

4.00 Zakończenie progra
mu 

,." S-3 
8.00 Panorama 
8.05 Program lokalny 
8.35 "Przygody Guliwera" -

"Skradziona korona"
serial 

9.00 Studio Dwójki 
9.10 "Pokolenia" - ser. prod. 

USA 
9.35 Świat kobiet - magazyn 

10.00 Język włoski /261 
10.15 Język ang. w nauce 

i technice /26/ 
10.30 Język francuski /21/ 
11.00 Panorama 
11.05 Studio Dwójki 
11.15 Ojczyzna-polszczyzna 
11.30 Opera: Franciszek le-

har - "Carewicz" 
13.00 Panorama 
13.05 Program artystyczny 
13.30 "Kawalerki" - "Coś fan-

tastycznego" ser. 
prod. polskiej 

14.00 Otwarte studio 
15.00 Martin Scorsese- film 

dok. 
15.55 Program dnia 
16.00 Sposób na starość 
16.20 Magazyn przechodnia 
16.30 Panorama 
16.35 "Podatki" - od 20% do 

40% ' 
16.40 Sport - Świat sportu 
16.55 "Przygody Guliwera" -

"Skradziona korona" -
serial 

17.20 Ojczyzna - polszczyzna 
17.40 Moja wiara - program 

Red. Katolickiej 
18.00 Programy lokalne 
18.30 Panorama 
18.35 "Pokolenia" - serial 
19.00 Martin Scorsese - film 

dok. 
20.00 Non stop kolor 
21.00 Panorama 
21.30 Sport 
21.45 Koło fortuny - teletur

niej 
22.15 Klub Filmowy Dwójki: 

"Sny" - film fab. prod. 
jap./1990 r., 114 minJ 

0.10 Panorama 
0.20-1.10 Mecz piłki nożnej 

Polska - Finlandia 

Krzlsła i fotiii obrotOWI 
Tlstlry do banknotów (at1st HBP) 

poleca: 

PPHU ANMAR 
Kielce, ul. Piotrkowska 

tel. 32-46-48 
115 

1915-1 

USlUGI • NAPRAWY OBUWIA 
~ tcrrmlny ekspresowe za cenę zwykłq 
~ wysokie kwalifikacje pracowników 
~ podzespoły krajowe I zagraniczne 
~ wymiana spodów 
~ wymiana wszelkich elementów buta 
~ 70 rodzaJów obcasów 
~ ucięcia cholewki przypodeszwowe 

przeróbki 

, 
. PIEKOSZOWSK~ 32 (naprzeciwko. baza~ów) 

JAGIEllONSKA (obok DH $zunaen) . . 
,,~U~ZKA .(po!"~-:~ń~I~,!Y .,~iosk) .. :~;. _' 2065.11 

Wtorek 
13.04.93 

Hity 
dnia 

20.15/pr.l/ 
Wszystkie drogi prowadzą 

do domu/2/ 
Będzie to ostatnia już część fil

mu o rodzinie Gulianich. Po wielu 
perypetiach i dramatach, związ
kach uczuciowych z partnerami 
wszystkie dzieci pani Anity i pana 
Gulia wracają do domu rodzinne
go. Cała familia znów jest w kom
plecie. 

O.45/pr.l/ 
Córka albo syn 

Piotr ma 30 lat, ale jest 
mężczyzną bardzo niedojrzałym . 
Zupełnie .dobija· go wiadomość, 
że ma zostać ojcem. Nie chce 
przyjąć na siebie odpowiedzial
ności, ponieważ ojcostwo zmu
siłoby go do rezygnacji z naj
większego marzenia - wyprawy na 
Wyspy Wielkanocne. Po wielu nie
powodzeniach Piotr w końcu jed
nak przyznaje się do ojcostwa. 
W rolach głównych zo~aczymy 
Eugeniusza Priwieziencewa 
i grającą obecnie w USA Joannę 
Pacułę (na zdjęciu). 

22.15 /pr.21 
Film Akira Kurosawy przedsta

wia osiem odrębnych, wizjoners
kich, sugestywnych obrazów. Jest 
to osiem mających ogromny ładu
nek emocjonalny snów. Bohate
rem snów jest .ego· w różnych sy
tuacjach: uczestniczące w cere
monii zaślubin, wracające 

z wojny, żyjące w świecie po wy
buchu bomby atomowej. Ale ten 
film to nie tylko koszmary senne, 
to także malownicze obrazy /np. 
scena z Van Goghiem, którego 
gra Martin Scorsese/ .• Sny" to ty
powy przykład twórczości reżyse
ra zwanego .Dostojewskim ja
pońskiego kina·. Jeszcze raz Ku
rosawa okazał się wnikliwym 
psychologiem i znawcą sprzecz
ności ludzkich charakterów. 

, JI'.I" televvizja ® 
... kablovva 

KIELCE 

17.15 Kielecki kwadrans - ma
gazyn informacyjny 17.35 .Ma
giczne pianino· - film dla dzieci 
18.25 Pięć minut dla bezrobot
nych 18.30 .Rośliny w domu i na 
działce· - program sponsorowa
ny 19.00 Zakątki Europy - Węgry 
19.1 5 Kielecki kwadrans 
/powtórzenie/ 

* BLATY KUCHENNE 
• 10 WIOróW * Plm WiÓROWE 
LAMINOWANE 
• 25 WIOróW * Plm PILŚNIOWE 
LAKIEROWANE 
I ZWYKłE * TAŚMY OBRZdoWE 

CENY 
KONKURENCYJNE 

DOCINANIE Pln 

NA WYMIAR 

'~""':"-'. " . 

TELEWIZ.JA SATELITARNA 

6.00 Aktualności 7.00 Dzień dobry 
Niemcy magazyn poranny 9.00 Szef 
serial kryminalny 10.00 Bogaci 
i piękni serial 10.30 Der Preis ist he
iss teletumiej 11.00 Risikant! teletur
niej 11 .30 Familienduell teleturniej 
rodzinny 12.00 Punkt 12 magazyn 
południowy 12.30 Springfield Story 
serial 13.20 Santa Barbara serial 
14.10 Na hasło .Ratunek" serial USA 
15.00 Dziwne hobby serial krym. 
16.00 Hans Meiser program rozryw
kowy 17.00 Kto jest szefem? serial 
kom. 17.30 Ożeniony z dziećmi se
rial 18.00 Elf 99 magazyn 18.45 Wia
domości 19.15 Explosiv magazyn 
19.45 Dobre czasy, złe czasy serial 
niem. 20.15 Nieśmiertelny serial 
USA odc. pl. Zemsta jest rozkoszą 
21.15 SK-15 magazyn kryminalny, 
dziś : oszustwo ubezpieczniowe 
22.15 Explosiv magazyn 23.15 Got
tschalk program rozrywkowy 0.00 
Prawo i porządek serial krym. 1.05 
Ożeniony z dziećmi serial 1.45 Kto 
jest szefem? serial kom. 2.15 Szef 
serial krym. 3.15 Hans Meiser /powt.! 
4.10 Explosiv /powt.! 4.35 Dziwne 
hobby serial krym. 5.30 Bogaci 
i piękni serial 

~SUPER 
~ CHANNEL 
5.30 Victory program relig. 6.00 

Supder Shop 6.30 Business Tonight 
7.45 Agenda 8.00 ITN World News 
9.00 Super Shop 12.00 Wild America 
film dok. 12.30 Business Insider 
mag. finansowy 13.00 Agenda 13.30 
Videofashion 14.00 The Image mag. 
młodzieżowy 14.30 The Jam prog. 
rozryw. 16.30 On The Air show mu
zyczny na żywo 18.30 Bonanza se
rial 19.30 Dante serial 20.00 Eco Re
cord mag. ekologiczny 20.30 Scene 
on Super program publicyst. 21.00 
Agenda 21 .30 Media Television 
wiad. zeświata 22.00 ITN Worłd 
News wiadomości 22.30 European 
Business Daily ekon. wiadomości 
dnia 22.48 US Market Wrap 23.00 
Cień na śniegu film dram./1991/, 95 
min. 0.45 Media Television wiad. ze 
świata 1.10-2.00 The Mix teledyski 
2.00 China News Europe program e
konomiczny 

[UPR07 
5.00 Zagubieni w przestrzeni 

/powtJ 5.50 Mój przyjaciel Ben serial 
USA6.14 Trick7/pow1J8.05 BiIICosby 
Show /powtJ 8.35 Hart serial USA9.35 
Demetrius i gladiatorzy /powij 11.35 
Bill Cosby Show /powIJ 12.05 Parker 
Lewis nie może przegrać /powIJ 12.35 
bill Cosby Show /powtJ 13.05 Przy
padki Harry'ego Foxa serial USA 13.55 
Gapowicz w kosmosie /powtJ 15.25 
Hart serial USA 16.19 Trick 7 seriale 
anim. 18.05 Parker Lewis nie może 
przegrać serial USA 18.35 Bill Cosby 
Show serial USA 19.05 Ulice San 
Francisco serial USA 20.00 Wiado
mości 20.15 Wolny dzień Ferrisa Buel
lera kom. USA /19861, 95 min. 22.10 
Wiadomości 22.30 Partnerzy serial 
ang. 23.25 Najemnicy władzy film 
sens. niem.-wł.-hiszp. 1-19681, 77 min. 
0.50 Wiadomości 1.00 Przypadki Har
ry'ego Foxa /powtJ 1.45 Długa droga 
do domu /powtJ 3.15 Wiadomości 
3.25-4.10 Nero Wolfe /powtJ 

SAT.l 
5.30 Report regionalny SAT.1 

/powt. z 12.4.! 6.00 Dzień dobry 
z SAT.1 telewizja śniadaniowa /6.15 
i 7.15 sport! 8.25 Pod słońcem Kali
fomii /powt z 8.4J 9.15 Młody i nies
pokojny /powt. z 8.4.! 10.00 Wspi
naczka /powt. z 5.4.! 11 .35 Sąsiedzi 
/powt. z 8.4.! 12.00 Koło fortuny 
/powt. z 12.4J 12.40 Halli Galli/powt. 
z 8.4J 13.30 Miody i niespokojny se
rial USA 14.20 Sąsiedzi serial aust
ralijski 14.50 Pod słońcem Kalifomii 
serial USA 15.45 Rewolwer i melonik 
serial angielski 16.45 5 razy 5 gra 
słów dla szybko myślących 17.20 
Geh aufs Ganze! teleturniej 18.30 
dran Sport 18.45 Wiadomości 19.00 
klipp-klapp 19.30 Koło fortuny tele
turniej 20.15 Parada przebojów mu
zyki ludowej program muzyczny 
21.10 Ratownik film dokumentalny 
22.00 Sprzeciw! program publicys
tyczny 23.00 Spiegel TV reportaże 
23.40 Gorący zakład - u dr Spencer 
nakanapieserialerot. wł.0 . 15 Mann- , 
o-Mann kto jest najsympatyczniej
szy? /powt. z 11.7.1992/1.10 Rewol
wer i melonik /powtJ 2.00 Program 
na jutro 2.05 SAT.1-Text 

DSf 
6.00 Wiadomości sportowe 6.45 

Powtórzenia /Wszystko OK, Topsl 
10.25 Frei-Zeit 11.20 Kto, gdzie, co 
/powtJ 12.00 Wszystko OK, dziś: 0-
ferty podróży - Paryż 12.30 Hopp o
der Top /powt.! 13.00 Telegiełda 
z Frankfurtu 13.35 Eleganckie spor
ty 14.30 Classics, dziś: wyścigi mo
torówek 15.15 Trenuj z DSF gimnas
tyka 15.30 Tops sport na świecie 
17.00 Piłka nożna Bundesliga 
/powtJ 18.00 Hopp oder Top 18.35 
Kto, gdzie, co quiz 18.55 Wiado
mości 19.05 Kto, gdzie, co - c.d. 
19.25 DSF - Studio reportaże, wy
wiady, komentarze 19.55 Wiado
mości sportowe 20.05 Tops sport na 
świecie 22.05 Offensiv rozmowy 
w studio 22.55 Wiadomości 23.05 
Boks historyczne walki 0.00 DSF, 
Studio /powt/ 0.35 Classics /powtJ 
1.20 Tops najciekawsze programy 
dnia 3.10-4.00 Wiad. sportowe 

***** 
~ 

*** 
8.30 Gimnastyka 9.00 Jeździect

wo 10.00 Eurofun. Nietypowe sporty 
10.30 Tenis. Turniej ATP w Tokio -
półfinały 13.00 Piłka nożna: Eurogo
le - najpiękniejsze bramki tygodnia 
14.00 Eurofun 14.30 Tenis. Turniej 
ATP w Tokio - finał 17.00 Piłka noż
na: Eurogole 18.00 NA ŻYWO Ko
szykówka. Mistrzostwa Europy dru
żyn klubowych 19.30 Eurosport 
News 1 2.0.00 Magazyn tenisowy 
21.30 NA ZVWO Koszykówka. Mist
rzostwa Europy drużyn klubowych 
23.00 Snooker 1 .00-1.30 Eurosport 
News2 

10.00 Wiadomości 10.10 VOX 
Tours /powtJ11.00 Wiadomości 
11 .10 Prześladowany do śmier
cilpowt.! 13.00 Wiadomości 13.15 

Nachmit Talk/powtJ 14.00 Wiado
mości 14.05 Pan i sługa /powtJ 
15.00 Wiadomości 15.05 Detek
tyw Kennedy /powtJ 16.00 Wiado
mości 16.15 Balance /powtJ 
17.00 Wiadomości 17.15 Nachmit 
Talk rozmowy po 5 18.00 Wiado
mości 18.15 VOX populi prog. 
publicystyczny 19.00 Wiadomości 
19.15 Vis a 'Vox wywiady 19.30 
Wiadomości sportowe 19.45 Welt 
Vox główne wydanie wiadomości 
20.15 Secret Service serial krym. 
USA 21.15 S-Zett program Sud
deutschen Zeitung 22.00 Wiado
mości 22.10 Canale Grande ze 
świata informacji 23.00 Wiado
mości 23.15 Obraz zbrodni serial 
krym. USA, odc. pt. Szaleńcza 
miłoŚĆ 0.05 Wiadomości 0.20 XOv 
/powt.! 

6.00 Mag. poranny 9.00-9.05 
Zeit im Bild 9.30-10.10 Obrazy 
Austrii 13.00 Mag. połudn . 13.45 
Osobiście: Stefan Heym 14.15 
Joe Cocker. Koncert z 1989 16.05 
In concert. Bonfrire 16.15 Mona 
Lisa 17.00 Mini ZiB 17.10 MiłoŚĆ 
z oddali, partnerstwo z dystansu 
18.00 Obrazy Niemiec 19.00 Wia
domości 19.20 3 sat-Studio 19.30 
Turystyka 20.00 W atmosferze. 
Film fab. 21.30 Skandal ze 
zwierzętami. Serial 22.oo.Zeit im 
bil d 22.30 Dyskusja ofilmie~ Skan
dal ze zwierzętami 0.00 10 vor 10 
0.25 Wiadomości 

7.00 Awake On The Wildside 
10.00 VJ Paul King 13.00 VJ Si
mone 16.00 MTV's Greatest Hits 
17.00 The MTV Coca-Cola Report 
17.15 MTV At The Movies 17.30 
MTV News At Night 17.45 3 From 
1 18.00 The Soul of MTV 18.30 
MTV Prime 20.00 Dial MTV 20.30 
MTV's Most Wanted 22.00 MTV's 
Greatest Hits 23.00 The MTV Co
ca-Cola Report 23.15 MTV News 
At Night 23.35 3 From 1 0.00 
MTV's Hit List UK. Przeboje 2.00 
VJ Kristiane Backer 3.00-7.00 
Nocne teledyski 

16.30 Program dnia. Film ani
mowany dla dzieci·16.40 Galima
tias czyli Kogel-Mogel II. Film pol
ski /1985/, reż. R. Załuski 18.15 
Poszukiwany: żywy lub martwy, 
odc. 27 - Trzy grzechy 18.45 
Pożegnanie 23.15 Program wie
czoru 23.20 Racja stanu. Film 
francuski 1.00 Noc. Polski film do
kumentalny reż . T. Makarczyński 
1.15 Pożegnanie 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

__ POLMOZBYT 92--
Sp. Z 0.0. Radom, ul. Dębowa 4, 

tel./fax 260-15, tel. 283-17 
oferuje do sprzedaży części zamienne następujących 

marek pojazdów: 

STAR, AVIA, ŻUK 
i wszystkie typy ciqgników URSUS oraz akcesoria 

samochodowe i ogumienie do samochodów ciężarowych , 

OLEJE SILNIKOWE GULF 

Hurtownia spożywcza 
Oferuje szeroki asortyment artykułów 
spożywczych .J t m 
cukier, kaszę, słod/cze, makarony, 
przyprawy, oleJe, konserwy i szerokq 
gamę wyrobów firmy KNORR B/46/R 

http://sbc.wbp.kielce.pl



8.00 Kawa czy herbata? 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja - pr. dla 

najmł. 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 P o r o z m a w i a j m y 

o dzieciach 
10.00 "Wszystkie drogi pro

wadzą do Rzymu" (2-
ost) - film obycz. 

11.35 Reportaż 
12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 TV Edukacyjna 
12.15 Mag. notowań: Co 

czyha w ulu? Słodycz 
z beczki 

12.45 Chochlikowe psoty, 
czyli zmagania z or
tografią: "rz" ",ż" 

13.05 Teatr TV: "Telepat
rzydło pana Prusa"(1) 
scen i reż. A. Hanusz
kie.wicz 

13.50 Swego nie znacie ... - ' 
katalog zabytków: To
ruń, kościół św. Jaku
ba 

14.00 Nie tylko siedem cu
dów świata; "Słońce 
Rodyjczyków" 

14.30 Ja się kochał - opo
wieść starego kowala 

14.50 Współczesna proza 
polska: "Książę i wilk" 

15.25 W poszukiwaniu utra
conej księgi (1) (dys
kusja o literaturze 
współcz.) 

16.00 Program dnia 
15.05 Latającym Holendrem 

dookoła świata - film 
z serii "Oddział dzie
cięcy" 

16.50 Muzyczna "Jedynka" 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Szczęścia nie można 

kupić"(5) - serial kan-fr 
18.15 Klinika zdrowego 

człowieka - Nadciśnie
nie nie boli 

18.35 My i świat - mag. 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20.15 Studio Sport - Mecz 

piłki ręcznej polska 
Szwajcaria 

21.55 "Auoszim, Noszim, 
We-Taf" - film dok. 

22.45 Wiadomości 
23.00 Muzyczna "Jedynka" 
23.10 Linda po kolei: "Matka 

Królów" - pol. film fab. 
reż. J. Zaorski 

1.05 Gorąca Linia 
1.15 "Punkt widzenia" (3) -

ser. TVP 
2.05 Największe wydarze

nia XX wieku: "Wojna 
hiszpańska"- fr. film 
dok. 

3.05-4.00 To lubię - jazz
Janusz Atlas 

'.f' ł-3 
8.00 Panorama 
8.05 Program lokalny 
8.35 "Przygody Hucka 

Finna"(15): "Huck 
znajduje wrak stat
ku" - ser. anim. 

9.00 Studio "Dwójki" 
9.15 "Pokolenia" - serial 

USA 
9.40 Świat kobiet - mag 

10.05 Jęz. angielski (24) 
10.30 Jęz. niemiecki (24) 
11.00 Panorama 
11.05 Studio "Dwójki" 
11.15 Trzy kwadranse ze 

sportem 
12.00 Studio "Dwójki" 
12.15 Na życzenie 
13.00 Panorama 
13.05 "Dźwięk i cisza - opo

wieść o Aleksandrze 
Grahamie Bellu" (4-
ost.) - serial kan.-no
wozel. 

14.00 Studio otwarte 
15.00 "Karabin, kilof 

i książka" - film dok. 
15.55 Program dnia 
16.00 Artysta i jego świat: 

"Toulouse Laut
rec"(1) - ang. film 
dok. 

16.30 Panorama 
16.35 Podatki od 20% do 

40%: Właściciel pa
pugi 

16.40 Sport 
16.50 Losowanie gier licz

bowych TS 
16.55 "Przygody Hucka 

Finna"(15): "Huck 
znajduje wrak stat
ku" - jap. ser. anim. 
(powt.) 

17.20 Magazyn ekologicz
ny 

17.35 Od pierwszego do 
pierwszego - pr. pub. 

18.00 Program lokalny 
18.30 Panorama 
18.35 "Pokolenia" ser. 

USA 
19.00 Pod papugami(2) -

spektakl muz. 
20.00 "Dźwięk i cisza - opo

wieść o Aleksandrze 
Grahamie Bellu" (4-
ost.) - serial kan.-no
wozel. (powt.) 

20.50 Cienie życia 
21.00 Panorama 
21.30 Express reporterów-
22.00 Teatr"Dwójki": Paweł 

Mossakowski "Test" 
wg sztuki pt. 
"Skrzep", reż. To
masz Szadkowski 

23.00 ,,+" film dok. 
o ośrodkach dla no
sicieli wirusa HIV 

23.30 "Magia bieli" - film 
dok. 

24.00-0.05 Panorama 

Radom, ul. Młodziano\Nska 
tel. 217-46 

oferUje duży wybór 
kaset video 

z licencjq na wypożyczanie. 

R A B AT 20% 
Przy dużych zakupach - możliwość 

negocjacj i rabatu . 
Ponadto prowadzimy dzie rżawę kaset . 

ZJ4!P!JVlSZJIl!M~ w B0tk. 1.0-1.8 
s060ty w Bolk. 1.2-1.6 

ZAPRASZAMY DO 
BIURA OGt.OSZEŃ 

•• ECHA DNIAII ' 

Srada 
14.04.93 

Hity 
dnia 

13.05/pr.1/ 
Telepałrzydło pana 

Prusa 
Spektakl został nakręcony w 

1968 roku "na żywo". Scenariusz 
oparto na "Kronikach" wielkiego 
pisarza drukowanych w stołecz
nej prasie pod koniec XIX w. Opi
sując codzienne wydarzenia kul
turalne i społeczne autor opatrzył 
teksty swoistym humorem. 

23.10 /pr.1/ Matka 
Królów 

Fabuła filmu oparta jest na po
wieści Kazimierza Brandysa. Ak
cja dzieje się w latach 1933 - 56. 
Bohaterką jest Łucja Król, wdowa 
wychowująca samotnie czterech 
synów. Zycie jej to nieustanne 
zmaganie się z losem, biedą 
i przeciwnościami. Burzliwa histo
ria Polski w tym okresie odcisnęła 
na żywocie rodziny Królów wy
raźne piętno. 

2.05 /pr. l/Wojna 
hiszpańska 

W lutym 1936 r. lewica wygrała 
wybory w Hiszpanii. Siły prawico
we jednoczą się wokół Falangi. 18 
lipca tego roku Franco rozpoczy
na powstanie, które zamienia się 
w wojnę domową. Pomocy dykta
torowi udZielają kraje faszystows
kie: Niemcy i Włochy. Demokra
tyczne państwa Zachodu zacho
wują neutralność . 

22.00 /pr.2/ TEST 
Spektakl zrealizowano na pods

tawie sztuki Pawła Mossakowskie
go pt."Skrzep" z 1986 r. Tematem 
utworu jest problem ludzi zarażo
nych wirusem HIV. W połowie lat o
siemdziesiątych wykryto w Polsce 
pierwszych nosicieli wirusa. Pod 
wpływem tych wydarzeń autor na
pisał swój dramat. Bohaterowie to 
młode małżeństwo przeżywające 
kryzys. Pewnego dnia mąż wyzna
je, że jest chory na AIDS. Jaka 
będzie reakcja żony? Czy okaże 
współczucie i zwycięży miłość 
i zrozumienie? Temat ten jest 
szczególnie aktualny dziś , gdy ludzi 
zarażonych w Polsce jest coraz 
więcej. W spektaklu zobaczymy 
Wojciecha Malajkata i Agnieszkę 
Robótkę - Michalską. 

'
Jr~teleVViZja® 
~ _ kablovva 

KIELCE 

17.15 Kielecki kwadrans - ma
gazyn informacyjny 17.35 Po
radnik podatnika - cz. VI 17.45 
Gawęda o książce i historii 
18.00 Sportowy relaks - "Wind
surfing" 18.30 Retransmisja me
czu piłki ręcznej "Iskra" Kielce -
"Miedź" Legnica 19.45 Kielecki 
kwadrans /powtórzenie/ 

częś 
Infote 
Mindta, 

• ZW 
.SNZED 

6.00 Aktualności 7.00 Dzień dobry 
Niemcy magazyn poranny 9.00 Szef 
serial kryminalny 10.00 Bogaci 
i piękni serial 10.30 Der Preis ist he
iss teleturniej 11 .00 Riskantl teletur
niej 11 .30 Familienduell teleturniej 
rodzinny 12.00 Punkt 12 magazyn 
południowy 12.30 Springfield Story 
serial USA 13.20 Santa Barbara se
rial 14.10 Na hasło "Ratunek" serial 
USA 15.00 Dziwne hobby serial kry
minalny 16.00 Hans Meiser program 
rozrywkowy 17.00 Kto jest szefem? 
serial kom. 17.30 Ożeniony z dzieć
mi serial 18.00 Elf 99 magazyn 18.45 
Wiadomości 19.15 Explosiv maga
zyn 19.45 Dobre czasy, złe czasy se
rial niem. 20.15 K-9 komedia USA 
11988/, 97min. 22.15 Stern TV maga
zyn 23.15 Gottschalk program roz
rywkowy 0.00 Właśnie Alaska serial 
1.00 Ożeniony z dziećmi serial 1 .40 
Kto jest szefem? serial kom. 2.10 
Szef serial kryminalny 3.10 Hans 
Meiser program rozrywkowy 4.05 
Explosiv IpowtJ 4.30 Dzisiaj serial 
krym. 5.30 Bogaci i piękni serial 

~SUPER 
~ CHANNEL 
5.30 Victory program relig. 6.00 

Zakupy w TV 6.30 Finansowe wyd. 
dnia 7.00 Business Insiders 7.30 
Mag. finansowy 7.45 Agenda 8.00 
ITN World News wiadomości 8.30 A
genda 9.30 Zakupy w TV 12.00 No
wości z dziedziny nauki 12.30 Busi
ness Insiders 13.00 Agenda wiado
mości 13.30 Eco Record pr. ekol. 
14.00 Scene On Super ze świata 
rozrywki 14.30 The Jam prog. roz
rywkowy 16.30 On The Air show mu
zyczny na żywo 18.30 Bonanza se
rial 19.30 Richard Diamond serial 
20.00 Environmental Magazines 
mag. ekol. 21 .00 Agenda prog. pub
licyst. 21 .30 FT Report wiad . ekon. 
22.00 ITN World News wiadomości 
22.30 FT Business Daily 22.48 US 
Market Wrap 23.00 Duch z kosmosu 
film s-I 11953/, 85 min. 0.40 Scene Of 
Super ze świata rozrywki 1.05 The
Mix teledyski 2.00 Program ekonom. 

[UPR07 
4.55 Scarecrow i pani King serial 

USA 5.40 Mój przyjaciel Ben serial 
USA 6.04 Trick 7 IpowtJ 7.55 Parker 
Lewis nie może przegrać Ipowt./ 
8.25 Hart Ipowt./ 9.25 Metyska 
z Santa Fe IpowtJ 11.10 Ulice San 
Francisco l powtJ 12.10 Bill Cosby 
Show IpowtJ 12.40 Colt Seavers se
rial USA 13.30 Nobody i Lokomoty
wa IpowtJ 15.25 Hart serial USA 
16.19 Trick 7 seriale anim. 18.05 
Parker Lewis nie może przegrać se
rial USA 18.35 Bill Cosby Show serial 
USA 19.05 Ulice San Francisco se
rial USA 20.00 Wiadomości 20.15 
Matlock: Wieczome wiadomości 

krym. USA/19921, 85 min. 22.00 Gli
niarz i prokurator serial USA 23.00 
Siła zabójców film USA 11975/, 96 
min. 0.45 Wiadomości 0.55 Partne
rzy IpowtJ 1.45 Wiadomości 1.55 
Zelazna wojna lpowtJ 3.30 Wiado
mości 3.40-4.25 Nero Wolfe l powt./ 

SAT.l 
5.30 Raport regionalny SAT.1 

Ipowt. z 13.4.1 6.00 Dzień dobry 
z SAT.1 telewizja śniadaniowa 16.15 
i 7.15 sport/8.30 Pod słońcem Kali
fornii Ipowt. z 13.4.1 9.20 Młody 
i niespokojny /powt. z 13.4.1 10.05 
Wdowa Lemke film kom. niem. 
/1957/, 87 min. 11.45 Sąsiedzi/powt. 
z 13.4.1 12.00 Koło fortuny lpowt. z 
13.4J 12.40 Parada przebojów mu
zyki ludowej Ipowt. z 13.4.1 13.30 
Młody i niespokojny serial USA 
14.20 Sąsiedzi serial austraI. 14.50 
Pod słońcem Kalifomii serial USA 
15.45 Rewolwer i melonik serial an
gielski 16.45 5 razy 5 gra słów dla 
szybkomyślących 17.20 Geh aufs 
Ganze! teletumiej 18.30 dran Sport 
18.45 Wiadomości 19.00 Herz ist 
Trumpf zabawa w kojarzenie par 
19.30 Koło fortuny teletumiej 20.15 
Wakacje w Immenhof film niemiecki 
21.55 Schreinmakers live program 
publicystyczny 23.20 Zawodowcy 
serial angielski 0.20 Rewolwer i me
lonik IpowtJ 1.10 24 godziny IpowtJ 
1.40 Program na jutro 1.45 SAT.1 -
Text 

DS-F 
6.00 Wiadomości sportowe 6.45 

Powtórzenia /Wszystko OK, Topsl 
10.20 Koffer Hoffer lpowt. z sobotyl 
11 .20 Kto, gdzie, co IpowtJ 12.00 
Wszystko OK, dziś: sprzęt dla spor
towców -amatorów 12.30 Hopp oder 
Top IpowtJ 13.00 Telegiełda z Fran
kfurtu 13.35 Eleganckie sporty 14.30 
Classics, dziś: Bobby Charlton - his
toria kariery 15.15 Trenuj z DSF 
15.30 Hopp oder Top teleturniej 
18.35 Kto, gdzie, co quiz sportowy 
18.55 Wiadomości 19.05 Kto, gdzie, 
co - c.d. 19.25 DSF - Studio repor
taże, wywiady, komentarze 19.55 
Wiadomości 20.05 Tenis relacje 
z tumiejów ATP 22.05 Offensiv roz
mowy w studio 22.55 Wiadomości 
23.05 Wrestling mężczyzn 0.00 DSF 
- Studio Ipowt./ 0.35 Classics lpowtJ 
1.20 Tops najciekawsze programy 
dnia 3.10-4.00 Wiad . sportowe 

***** 
~ 

*** 
8.30 Gimnastyka 9.00 Ko-

szykówka. ME drużyn klubowych
skrót meczów z wtorku 12.00 
Piłka nożna : Eurogole 13.00 Ma
gazyn tenisowy 14.30 Eurofun 
15.00 NA z:.rWO Kolarstwo. 
Wyścig "Strzała Walonii" /Belgia! 
17.00 Hokej na trawie. Puchar Eu
ropy Zdobywców Pucharów IW. 
Brytania, 9-12.041 19.00 Eurofun 
20.00 Koszykówka. Mecz ligi NBA 
22.00 Formuła I. Grand Prix W. 
Brytanii - podsumowanie . 23.00 
Piłka nożna. Eliminacje MS 1994 
0.00 Kickboxing 1.00-1.30 Euros
port News 2 

10.00 Wiadomości 10.10 Kin
derkram Ipowt.l11 .00 Wiado
mości 11 .15 Die da Ipowt.l 12.oo 
Wiadomości 12.15 S-Zet! lpowt.l 

URTOWA. 
ASINGU. 

13.00 Wiadomości 13.15 Nachmit 
Talk /powt./ 14.00 Wiadomości 
14.15 Traugott /powt./ 15.00 Wia
domości 15.05 Secret Service 
/powt./ 16.00 Wiadomości 16.15 
VOX populi /powt./17.00 Wiado
mości 17.15 Nachmit Talk rozmo
wy po 518.00 Wiadomości 18.15 
Filme Stars Video magazyn filmo
wy 19.00 Wiadomości 19.15 Vis a' 
Vox wywiady 19.30 Wiad. sporto
we 19.45 Welt Vox główne wyda
nie wiadomości 20.15 E.N.G. se
rial kanad., ode. pt. Wyzyskiwane 
21.00 Wiadomości 21.10 Zeit
punkt reportaże 22.00 Wiado
mości 22.10 Saga rodu Kenne
dych serial USA /1988/, 56 min. 
23.00 Wiadomości 23.15 Avanti 
magazyn dla młodzieży 0.00 Wia
domości 0.15 Canale Grande 
/powt./ 

6.00 Mag. poranny 9.00-9.05 
Zeit im Bild 9.30-10.00 Obrazy 
Austrii 13.00 Mag. połudn . 13.45 
Turystyka 14.15 Innsbruck 15.00 
Królewski Baw. Sąd Okręg. 15.25 
Węgierska muz. lud. 16.25 Wino 
i kultura 17.00 Mini ZiB 17.10 Mi
chel z Lonnegerga 17.35 Ulrich 
Ulrike 18.00 Obrazy Szwajcarii 
19.00 Wiad. 19.20 3 sat-Studio 
19.30 Prawo 20.00 Calafati Joe. 
Serial 20.50 Fałszerstwa SS 
21 .30 Louis Bunuel 21.45 Kultur
journal 21.51 Sport 22.00 Zeit im 
Bild 22.30 Zabić clowna. Film USA 
23.55 10 vor 100.20 Wiadomości 

7.00 Awake On The Wildside 
10.00 VJ Paul King 13.00VJ Simo
ne 16.00 Klasyczne przeboje 
17.00 The MTV Coca-Cola Report 
17.15 MTV At The Movies 17.30 
Informacje muz. 17.45 3 From 1 
18.00 The Soul of MTV 18.30 No
we teledyski 20.00 Teledyski na 
życzenie 20.30 Przeboje 22.00 
MTV's Greatest Hits 23.00 The 
MTV Coca-Cola Report 23.15 
MTV At The Movies 23.30 MTV 
News At Night 23.45 3 From 1 0.00 
MTV's Post Modem. Przeboje 
2.00VJ Kristiane3.00-7.oo Nocne 
teledyski 

16.30 Program dnia. Film ani
mowany dla dzieci 16.40 Racja 
stanu. Film francuski 18.20 He
Man serial USA 18.45 Pożegna
naie 23.15 Program wieczoru 
23.20 Autostopowicz. Film USA
Francja-Kanada 23.45 Amery
ka, cz. 30.45 Myślenie magicz
ne. Film dokumentalny reż. Je
rzy Ziembicki 

Aac:lC>lTlI, LII. ŻEłrC>lTlI~kiEłgc> 65, tEll. 2:35-~9 

Skarżyskc:> - Kam_, ul_ Sc:>kc:>la 2 (ORBIS), tel_ 5"'-25-54 

<>~trc>vviElc Śvv, AY'-'Elk 45 tElI_ 65-27-44 

l<c:>ń~kiEl, LlI_ ZalTllkc:>vva ~7\ , tElI_ :3~-50 
c>ra.z: LlI _ VVars.z:avvska :3 (A.g. AElkl. <3iAA.FIX) 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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tELEWIZJA POLSKA 
ITIvip" 

6.00"Punkt widzenja" 
(3) - ser. TVP 

6.50Klinika zdrowego 
człowieka 

7.15"Klinika w Szwarc
waldzie" (11) 
"Będę ojcem"- ser. 
niem. 

8.00To lubię 
9.00Wiadomości 
9.10Mama i ja - pr. dla 

najmł. 
9.25 Domowe przedsz

kole 
9.50Porozmawiajmy 

o dzieciach 
10.00 "Kojak" (21) - ser. 

krym. USA 
10.50Z wiarą w nowe -

pr. Red. Katolickiej 
11.30Pod tatarskim buń

czukiem - wojsk. 
pr. dok. 

12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
12.15-16.00 TV Eduka-

cyjna 
12.15 Mag. notowań: Sło

neczne ziarno 
12.45"Czerwone bango" 

- film przyr. 
13.45 Eko-Iego (k jak 

kwitnienie) 
14.1 O Dookoła świata: 

Marrakesz 
14.40Z!,ierzęta świata: 

"Scieżki boga 
deszczu" - "Przyb
rzeżne laguny" (2) -
ang. ser. przyr. 

15.05Taki pejzaż: Ma
zowsze (2) 

15.35 Przez lądy i morza: 
Namibia 

16.00 Program dnia 
16.05Dla młodych wi

dzów: "Kwant" 
oraz film z serii ,,3-
2-1 ! - Kontakt": An
tarktyda(2) 

16.50Muzyczna "Jedyn
ka" 

17.00 Teleexpress 
17.25"Klinika w Szwarc

waldzie" (11): 
"Będę ojcem" -
niem. ser. obycz. 

18.10 Magazyn katolicki 
18.30 Prawnik domowy 
18.40"Zulu Gula" - pr. 

sal. T. Rossa 
19.00Tęczowy Mini-Box 
19.10Wieczorynka: "We

soła siódemka" 
19.30 Wiadomości 

20.15 "Kojak"(21) - ser. 
krym. USA 

21.10Tylko w "Jedynce" 
21.50XIV Przegląd Pio

senki Aktorskiej -
Wrocław '93 - reci
tal Bożeny Krzyża
nowskiej 

22.15Pegaz 
22.45 Wiadomości 
23.00 Muzyczna "Jedyn

ka" 
23.10 , ;Zły" - fil m dok. 

pośw. Leopoldowi 
Tyrmandowi 

O.05Język włoski (26) 
0.20 Wiech na dobra

noc(2): Choroba 
powietrza 

0.25JuŻ nowy dzień 
0.35 To lubię 
1.15Barwy miłości: 

"Dzieje grzechu" -
pol. film fab. 

3.15-3.40 "Na całym 
świecie tego nie 
ma, tylko w Tyszo
wicach" - film dok. 

i .'; S-3 
8.00 Panorama 
8.05 Program lokalny 
8.35 "Zycie w zoo" - ser. 

przyr. USA 
9.00 Transmisja obrad 

Sejmu 
15.55 Program dnia 
16.00 Wielka piłka 
16.30 Panorama 
16.35 Podatki od 20% do 

40%: Lekarz 
16.40 Jęz. ang. w nauce 

i technice 
16.55 "Życie w zoo" - ser. 

przyr. USA (powt.) 
17.20 Roman Kramsztyk -

film dok. 
17.50 Rozmowy o Rzeczy

niepospolitej A. Mała
chowskiego 

18.00 Program lokalny 
18.30 Panorama 
18.35 "Pokolenia" - ser. 

USA 
19.00 Kobiety jazzu 
20.00 Sinfonia Varsovia 

w studiu koncerto
wym S-1 PR 

21.00 Panorama 
21.30 Sport 
21.45 Koło fortuny - teletur

niej 
22.20 "Drogi towarzyszu 

Gorbaczow" wł. film 
fab. reż. Carlo Lizzani 

23.45 Poznańska Wiosna 
Muzyczna - studio 
festiwalowe 

24.00 Panorama 
0.05-0.35 Uderzenie sztu

ki: Błysk światła 

Renowacja wanien 
zniszczonych u klienta. 

, 

Materiały i technologia zachodnia. Gwarancja. 
Busko Zdrój. Tel. grzecz. 48- 23 po 16- tej. 

2057-g 

Duży wybór. 
Najniższe ceny. 

ŁADA 

SAMARA 
TAWRIA 

FIAT 126p 
Kielce, ul. Prosta 60 
(r6g ul. Tarnowskiej) 

części, akcesoria, kosmetyki . 
Informacje po godz. 18 

tel 31 -30-04 3/WT 

FOTO MAX 
KiElCE UL. BUCZKA 37/39 

(SKLEP PEWEX) 

FOTO MAX - to: 

• PERFEKCYJNA 
JAKOŚĆ ZDJĘĆ 

FOTO MAX - poleca: 

• Powiększenia do 
formatu 30 x 40 cm 

• Dowolne kadrowanie 
zdjęć 

NOWOŚĆ! 
Dla naszych klientów 
atrakcyjne nagrody. 

1719-1 

~~,:,'. ." . 

Czwartek 
15.04.93 I TELEWIZ.lA SATELITARNA 

Hity 
dnia 

ClEiIJl SAT.l y~ 

20.15 Ipr.1 1 KOJAK 
Kolejna ciężka sprawa dla po

rucznika Kojaka. Tym razem 
będzie tropił bardzo sprytnego 
złodzieja, który przywłaszczył 
sobie obligacje rządowe o war
tości miliona dolarów. Jednak 
przestępca nie jest w zbyt 
szczęśliwej sytuacji, po piętach 
depcze mu policja na czele 
z Kojakiem oraz zawodowy 
morderca. 

16.35 /pr .21 Podatki -
od 20 do 40 proc. 

Będzie to kolejny z cyklu 
programów naszej telewizji 
o sposobie płacenia podatków. 
Wiadomości podane są 
w przystępnej i zabawnej for
mie. W roli petenta zobaczymy 
Henryka Talara. Przypominamy, 
że termin składania zeznań pod
atkowych mija 30 kwietnia. 

22.20 Ipr.21 Drogi 
towarzyszu Gorbaczow 

Tematem filmu jest życie 
i działalność jednego z teore
tyków partii bolszewickiej, Mi
kołaja Bucharina. Był on człon
kiem organizacji od 1906' roku . 
Po rewolucji znalazł się w 
ścisłym kierownictwie, blisko 
współpracował z Leninem. Po 
śmierci wodza stanął po stronie 
Stalina w konflikcie z Trockim 
i Zinowiewem. Od 1926 r. był 
przywódcą Kominternu. W 1928 
r. znalazł się w sporze ze Stali
nem na temet kolektywizacji 
i został zmuszony do rezygnacji 
z ważniejszych stanowisk. Na 
polecenie Stalina opracował w 
1936 r. konstytucję, która była 
dość liberalna. Został areszto
wany w 1938 r., osądzony i ska
zany na karę śmierci. Przedtem 
zdążył podyktować swojej żonie 
list do potomnych, którego ona 
nauczyła się na pamięć. Po 50 
latach Bucharinowa postano
wiła napisać ów list z Włoch do 
Gorbaczowa. 
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17.15 Kielecki kwadrans -
magazyn informacyjny 17.35 
Co w Ratuszu? 17 .45 "Woda -
życie" - felieton 18.00 Sporto
we echa 18.20 "Anna 8alleri
na" - film prod. niemieckiej 
19.50 Kielecki kwadrans 
Jpowtórzen ieJ 

6.00 Aktualności 7.00 Dzień dobry 
Niemcy magazyn poranny 9.00 Szef 
serial kryminalny 10.00 Bogaci 
i piękni serial 10.30 Der Preis ist he
iss teletumiej 11 .00 Risikant! teletur
niej 11 .30 Familienduel teleturniej ro
dzinny 12.00 Punkt 12 mag. połud
niowy 12.30 Springfield Story serial 
USA 13.20 Santa Barbara serial 
14.10 Na hasło "Ratunek" serial USA 
15.00 Dziwne hobby serial krym. 
16.00 Hans Meiser program rozryw
kowy 17.00 Kto jest szefem? serial 
kom. 17.30 Ożeniony z dziećmi se
rial USA 18.00 Elf 99 magazyn 18.45 
Wiadomości 19.15 Explosiv maga
zyn 19.45 Dobre czasy, złe czasy se
rial niem. 20.15 Zawód na nowe ży
cie serial kom. niem. 20.45 Moja ro
dzinka zwariowała serial kom. niem. 
21 .15 Notruf filmy z akcji ratowni
czych, dziś : pożar podczas święta 
strażaków 22.15 Dr Marcus Welby 
serial USA 23.15 Gottschalk prog
ram rozrywkowy 0.00 Prawo Los An
geles serial USA 1.05 Ożeniony 
z dziećmi serial 1.40 Kto jest sze
fem? serial kom. 2.10 Szef serial 
krym. 3.10 Hans Meiser /powtJ4.05 
Explosiv /powtJ 4.30 Dziwne hobby 
serial krym. 5.30-Bogaci i piękni serial 

~SUPER 
~ CHANNEL 
5.30 Victory program relig. 6.00 

Zakupy w TV 6.30 Magazyn 7.00 Ry
nek walutowy 7.30 Program finanso
wy 7.45 Agenda 8.00 Wiadomości 
8.30 Agenda 9.00 Zakupy w TV 
12.00 Beyond Tomorrow mag. popu
lamonaukowy 12.30 Rynek waluto
wy 13.00 Agenda 13.30 Mag. 
podróżniczy 14.00 Media Television 
prog. dokumentalny 14.30 Prog. roz
rywkowy 16.30 Show muz. na żywo 
18.30 Bonanza serial 19.30 Honey 
West serial 20.00 Ze świata mody 
20.30 The Image Bank prog. rozryw
kowy 21 .00 Agenda 21 .30 Nowości 
filmowe 22.00 Wiadomości 22.30 
European Business Daily 22.48 US 
Market Wrap 23.00 Długa droga do 
domu film obycz. /1981/, 110 min. 
0.50 Film Europe mag. filmowy 1.05 
The Mix teledyski 2.00 China News 
Europe program ekonomiczny 

UPR07 
5.25 Colt Seavers /powt./ 6.10 

Mój przyjaciel Ben serial USA 6.34 
Trick 7 /powt./8.20 Parker Lewis nie 
może przegrać /powt./8.50 Hart 
/powtJ 9.50 Obcy facet w łóżku na
szej mamy /powt./11 .35 Ulice San 
Francisco /powt./ 12.35 Bill Cosby 
Show 13.05 Vegas serial USA 14.00 
Pies Baskerville'ów krym. ang. 
/1958/,81 min. 15.25 Hart serial USA 
16.19 Trick 7 seriale anim. 18.05 
Parker Lewis nie może przegrać se
rial USA 18.35 Bill Cosby Show serial 
USA 19.05 Ulice San Francisco 
20.00 Wiadomości 20.15 Operacja 
film USA /1989/, 92 min. 22.00 Wia
domości 22.10 T. J. Hooker serial U
SA 23.10 Zbrodnie namiętności 
krym. USA/1984/, 99 min. 1.00 Wia
domości 1.10 Gliniarz i prokurator 
/powt./ 1.55 Wiadomości 2.05 Na
jemnicy władzy /powtJ 3.30 Wiado
mości 3.40-4.30 Vegas /powt./ 
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ObuwiE GUMOWE 

w pełnym asortymencie (prod . Stomil Grudziądz) -- _ ••• 
OdziEŻ i obuwiE RobOCZE 

-+- -+- -+-
SkARpETy i RAjSTOpy 

CHEMIĘ GOSPODARCZĄ 
i ŚRODKI BHP 

ceny fabryczne 
Nawiqżemy wsp6łpracę z producentami E 

i importerami tanlei odzieży roboczei _ ;, 
ID 

5 .30 Raport regionalny SAT.1 
/powt. z 14.4./ 6.00 Dzień dobry 
z S AT. 1 telewizja śniadaniowa 
/6.15 i 7.15 sport! 8.25 Pod 
słońcem Kaliforni /powt. z 14.4./ 
9.15 Młody i niespokojny /powt. z 
14.4./10.00 Wakacje w Immenhof 
/powt. z 14.4./ 11 .35 Sąsiedzi 

/powt. z 14.4.1 12.00 Koło fortuny 
/powt. z 14.4.1 12.40 Ratownik 
/powt. z 14.4.1 13.30 Młody i nies
pokojny serial USA 14.20 Sąsiedzi 
serial austral. 14.50 Pod słońcem 
Kalifornii serial USA 15.45 Rewol
wer i melonik serial angielski 
16.455 razy 5 gra słów dla szybko 
myślących 17.00 Geh aufs Ganze! 
teleturniej 18.30 Dran sport 18.45 
Wiadomości 19.00 Punkt, Punkt, 
Punkt telezabawa 19.30 Koło for
tuny teleturniej 20.15 Mroki spra
wiedliwości serial USA 21.20 Halli 
Galii program rozrywkowy 22.15 
Czarny tunel film sensac. wł. 
/1986/, 70 min 23.35 Dracula po
luje na .frankensteina komedia 
grozy ang./hiszpJniem. /1968/, 83 
min. 1.05 Rewolwer i melonik 
/powt./2.00 Program na jutro 2.05 
SAT.1-Text 

DSf 
UWAGA: Planowane bez-

pośrednie relacje z turnieju teni
sowego ATP w Nizzy 6.00 Wiado
mości sportowe 6.45 Powtórzenia 
/Wszystko OK, Offensiv, Tops/ 
11.20 Kto, gdzie, co /powt./12.00 
Wszystko OK, dziś : moda 12.30 
Hopp oder Top /powt./ 13.00 Tele
giełda z Frankfurtu 13.35 Elegan
ckie sporty 14.30 Classics, dziś: 
zwierzęta Australii 15.15 Trenuj 
z DSF 15.30 Tops sport na świecie 
18.00 Hopp oder Top teleturniej 
18.35 Kto, gdzie, co - quiz 18.55 
Wiadomości 19.05 Kto, gdzie, co 
- c.d. 19.25 DSF - Studio repor
taże, wywiady, komentarze 19.55 
Wiadomości 20.05 Tops sport na 
świecie 22.05 Offensiv rozmowy 
w studio 22.55 Wiadomości 23.05 

*** * * ~ 
*** 

8.30 Gimnastyka 9.00 Golf Ma
gazin 10.00 Snooker 11 .00 For
muła I. Grand Prix W. Brytanii -
podsumowanie 12.00 Piłka noż
na. Eliminacje MŚ 1994 13.00 Ko
szykówka Mecz ligi NBA 17.00 
Jeździectwo . Turniej skoków 
przez przeszkody w Goeteborgu 
18.00 NAŻVWO Koszykówka. ME 
drużyn klubowych 19.30 Euros
port News 1 20.00 NA ż:iwo Ko
szykówka. ME drużyn klubowych 
21.30 Eurofun. Nietypowe sporty 
22.00 Piłka nożna. Eliminacje MS 
1994 0.00 Boks. 1.00-1.30 Euros
port News 2 

STARACHOWICE 
ul. Beskidzka 25 

tel. 54-30 

10.00 Wiadomości 10.10 VOX 
populi /powtJ 11 .00 Wiadomości 
11.1 O Canale Grande /powtJ 12.00 
Wiadomości 12.16 Zeitpunkt 
/powtJ 13.00 Wiadomości 13.10 
Nachmit Talk /powt./ 14.00 Wiado
mości 14.15 Canale Grande /powt./ 
16.00 Wiadomości 16.15 Filme 
Stars Video /powt./ 17.00 Wiado
mości 17.15 Nachmit Talk rozmowy 
po 5 18.00 Wiadomości 18.15 VOX 
populi prog. publicystyczny 19.00 
Wiadomości 19.15 Vis a' Vox wy
wiady 19.30 Wiadomości sportowe 
19.45 Welt Vox główne wydanie 
wiadomości 20.15 Vox box prog
ram rozrywkowy 21.00 Wiado
mości 21 .15 Die Zeit TV-Magazin 
prog. publicystyczny 22.00 Wiado
mości 22.10 Sports TV magazyn 
sportowy 23.00 Wiadomości 23.15 
Libe Sunde program o seksie i ero
tyce 0.00 Wiadomości 0.15 Avan
tilpowtJ 

isat 
6.00 Mag. poranny 9.00-9.05 

Zeit im Bild 9.30-1 0.00 Obrazy Aus
trii 13.00 Mag. poludn. 13.45 Prawo 
14.15 Joe Williams 15.15 Miles Da
vis, Cick Corea, John McLaughin, 
Joe Zawinul. Bill Evans 16.05 liry
ka 16.15 Spotkania H .OO Mini ZiB 
17.10 Z kamerą wśród zwierząt 
17.35 Quiz 18.00 Sport 19.00 
Wiad. 19.20 3 sat-Studio 19.30 n.,. 
Sporny przypadek 20.00 Stary. Se- ~~:.»
rial 21 .00 Niedziela dla wód 21.45 
Kultura 21 .51 Sport 22.00 Zeit im 
Bild 22.30 Słodka Char1otte. Rlm U
SAO.3510vor10 1.00Wiadomości 

[trł 
7.00 Awake On The Wildside 

10.00 VJ P. King 13.00 VJ Simone 
16.00 MTV's Greatest Hits 17.00 
The MTV Coca-Cola Report 17.15 
MTV At The Movies 17.30 MTV 
NewsAt Night 17.453 From 118.00 
The Soul of MTV 18.30 Teledyski 
20.00 Tełedyski na życzenie 20.30 
MTV's Most Wanted 21.30 The Pul
se with Swatch 22.00 MTV's Grea
test Hits 23.00 The MTV Coca-Cola 
Report 23.15 MTV At The Movies 
23.30 MTV News At Night 23.45 3 
From 1 0.00 Partyzone 2.00 VJ K. 
Backer 3.00-8.00 Tełedyski 

e2~§ 
. 16.30 Program dnia 16.35 
Sliczne świnki: Serial animowa
ny dla dzieci 17.00 Przyroda 
i ochrona . Wśród łąk i lasów, 
reż . W. Puchaiski 17.20 Amery
ka , cz . 3 18.20 Autostopowicz. 
Serial USA-Francja-Kanada 
18.45 Pożegnanie 23.15 Prog
ram wieczoru . Człowiek z gór. 
Film USA 0.50 Dokument i re
portaż . 1.15 Pożegnan ie 

RADOM 
ul.Betonowa 9 

A TRAkCYJNE CENY! 
... Iedź 
brqz 
... oslqdz 
alu ... lalu ... -

do .4.000.
do 13.000.
do 1 •• 500.
do 10.000.-

Dla dostawców powyżej 200kg -70.000 zł 
GRATIS po ukazaniu ogłoszenia !ł! 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Zdrowych, 
pogodnych 

i uda,nych 

• ZYCIE RODZINNE 
• , I 

MAtZENSTWA LEKARSKIEGO? 
Rozmowa z dr nauk med. MIECZYSŁAWEM SZA

LECKIM- ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Diag
nostycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 

* Czy pan sam leczy swoją 
rod~inę? 

- Zonę nie, bo jest lekarzem, 
a z synami bywa różnie. Przyz
nam, że lekarze niechętnie leczą 
swoich najbliższych . Z czego to 
wynika? Chciałoby się , aby 
własne dzieci były zawsze zdro
we. A poza tym mając do czynie
nia z ciężkimi stanami na od
dziale odsuwa się myśl , że 
w przypadku własnego dziecka 
może to być najgorsze. Najm
niejsze objawy chorobowe kon
sultowałem z kolegami. Korzys
tałem z pomocy m.in. dr Krysty
ny Iwańskiej , dr Mariana Pat
rzałka i innych. 

* Powszechnie mówi się, 
że lekarskie rodziny trudne 
są do leczenia. 

DR SZALECKI 
Rys. Piotr Wollenberg 

czasu dla rodziny, dlatego wolny 
czas staram się poświęcić naj
bliższym. Do tej pory, kiedydzie
ci były małe nie mogliśmy razem 
wyjeChać na urlop. Teraz, kiedy 
chłopcy podrośli jest to już moż
liwe. Ostatnie ferie zimowe spę
dziliśmy w czwórkę na nartach. 
Myślimy też o dalszych podró
żach. Chcemy pojechać z dzieć
mi do Grecji. Zona pragnie poka
zać synom miejsca związane 
z życiem i tradycją rodzinną 
przodków. W Atenach mieszka 
brat żony - Ermis. 

- Starszy Alek był już w Grecji. 
Miał wówczas 7 lat i po powrocie 
opowiadał o dwóch rzeczach, 
które utkwiły mu w pamięci: 
wspaniałych lodach i barwnej 
reklamie w telewizji. 

* Pana największe marze
nie? 

- Oczywiście egzotyczne pod
róże. Chciałbym zwiedzić Ame
rykę Południową. Być może uda 
mi zrealizować te marzenia. 

Rozmawiała: 
DANUTA PAROL 

, 
Powrót 

emerytowanego 
agenta 

Harrison Ford jest dziś wiel
ką aktorską gwiazdą. Potwier
dza to w swej najnowszej filmo
wej roli Jacka Ryana, agenta 
CIA, w nowej trylogii szpiegow
skich filmów. Pierwszy z nich -
"Patriot Games" właśnie poja
wił się w amerykańskich kinach. 
Ford ma doskonałą kondycję , 
we wszystkich najtrudniejszych 
scenach występuje sam, rezyg
nując z usług kaskaderów. 

ZASłYSZANE 
I CIEKAWE 

Charles Bronson na 
Ślubnym kobiercu? 
Hollywood ma kolejną sensa-

cję . Wkrótce zapowiada się ślub 
Charlesa Bronsona z młodszą 
o 39 lat, przystojną brunetką 

Kim Weeks. Była ona najlepszą 
przyjaciółką jego zmarłej żony 
i pocieszycielką w ciężkich 

dniach żałoby . Przyjażń zamie
niła się w miłość i dziś planują 
już ślub. Kim i Charles przeży
wają okres wielkiego szczęścia. 

Kim zdecydowała się nawet za-
\..kończyć karierę aktorską. ~WIĄT WIELKANOCNYCH 

życzy 
wszystkim swoim klientom 
kierownictwo firmy DEXA 

- Może wynika to stąd , że my 
lekceważymy w pewnym stop
niu zdrowie własne i swoich blis
kich. Nie limitowany czas pracy 
w szpitalu, przychodni, częste 
dyżury . Nie ma czasu na choro
by. 

* Jak wygląda życie rodzin
ne małżeństwa lekarskiego? 

pracują w szpitalu. Dawniej mia
łem około 10 dyżurów w mięsią
cu i pracę w pogotowiu. Zona 
też musiała brać dyżury. Oboje 
w jednym czasie przygotowywa
liśmy się do specjalizacji I stop
nia. W praktyce wyglądało to 
w ten sposób, że jedno popołud
nie w domu na naukę miała żo
na, a następne - ja. Biedny był 
syn Aleksander, mający wów
czas 2,5 lat. Nie mógł zrozu
mieć, dlaczego jedno z nas musi 
mieć spokój i siedzi w drugim 
pokoju. 

JAK NIESIE ECHO 
- Fatalnie. A już najgorzej, gdy 

oboje /jak w naszym przypadku! 

Jacy "m,żczyźni chwytaiq wiatr w łagle" ., 
• 

Kto by pomyślał, że naj popularniejszym zapachem 
WIOSNY '93 wśród kielczan będzie "OLD SPICE". 
A jednak, "mężczyzną chwytającym wiatr w żagle" o
kazał się dyrektor PP Totalizatora Sportowego AND
RZEJ MARZEC i dr TADEUSZ FATALSKI, szef ZUS, 
o którym sekretarka powiedziała, że pachnie nadzwy
czaj przyjemnie. 
Zastępca ordynatora od-

działu chirurgicznego szpitala 
na Czarnowie - ANDRZEJ ZIE
LIŃSKI oświadczył, że "Old Spi
cen to najbardziej męski zapach. 
Na cudze, niestety, nie jest wy
czulony, bo nie ma nic gorszego 
jak pomieszanie fiolki perfum 
z salą operacyjną. Amatorem 
"Old Spice" jest również redaktor 
Kieleckiej Rozgłośni PR -
KRZYSZTOF IRSKI, choć gdy
by nie żona, nie bardzo wiedział
by co ma w łazience . Zmieniał 
co prawda wodę na "Warsa" i 
" Nivea", ale na krótko. Uwaga! 
Na Krzysztofa Irskiego działa 
przyjemny, aczkolwiek nie na
chalny zapach kobiecy lnie wie 
dokładnie jaki, bo nie zna się na 
nazwach/. - "To ma być delikat
na powłoka, a nie brutalne 
kopnięcie w ... " - oświadczył p. 
Irski. 

ZAPICHNIAtO 
WIOSNĄ ... 

pachnie przyjemnie i dyskretnie, 
ale do tego stopnia, że nie bar
dzo wiadomo czym. Poseł JU
LlUSZJ. BRAUN natomiast uży
wa aktualnie "Golfa", a jego 
małżonka " I'adore" rodem 
z Paryża . 

Są mężczyźni wykazujący dużą 
dozę obojętności , jeżeli chodzi 
o kosmetyki. Dyrektor DODP -
JACEK BOJAROWICZ używa 
wód, które dostaje w prezencie. 

Nazw nie pamięta . Natomiast 
BOGUSŁAW NOWICKI /według 
relacji córki, która zlustrowała ła
zienkę/ nie używa niczego. Zu
pełną przeciwnością jest prezes 
firmy "Delma-Tech" - ANDRZEJ 
MIKOŁAJCZYK. Plotka głosi, że 
zmienia zapach razem z krawa
tem. Na pewno używa "FAHREN
HEITA" i "Tsara", a krawatów ma 
więcej . Temperament poIuqniow
ca ujawnił LESZEK KUMANSKI -
wioski zapach "Lancetti", którego 
można oczarować klasycznymi 
"Chanel no 5". 

W poszukiwaniu przyjemnych 
woni, zadzwoniłam do Wydziału 
Ruchu Drogowego Komedy 
Wojewódzkiej w Kielcach 
i czego się dowiedziałam? Otóż, 
jak poinformował mnie tajemni
czy funkcjonariusz, policjanci u
żywają "Old Spice" i "Denima" 
- ,;z. założenia". Co to znaczy? -
dokładnie nie wiadomo, choć fil
mowy porucznik Borewicz właś
nie na jeden z tych zapachów u
wiódł dziesiątki pięknych pań . 

Zanotowała 
MAŁGORZATA PAWELEC 

Jeżeli już o upodobaniach 
mowa, to dyrektor Wojewódz
kiego Biura Pracy, EWA MIDU
RA używająca od lat perfum 
"Wild Musk" zwróci zawsze u
wagę na mężczyznę pachnące
go natualną czystością w połą
czeniu z "Armanim" . Naszą re
dakcyjną koleżankę DANUTĘ 
PAROL pociąga u mężczyzn 
"Denim" , choć sama hołduje 
nowej modzie na "Gabrielę Sa
batini". A kto pachnie "Deni
mem"? Prezes spółdzielni 
"Słoneczna", WALDEMAR JA
KUBCZYK zakochany w perfu
mach własnej żony oraz redak
tor "Słowa Ludu", GRZE
GORZ KOZERA Ichoć nie cierpi 
tego zapąchu/ . O rektorze Poli
techniki Swiętokrzyskiej - prof. 
ANDRZEJU NEIMITZU panie 
z Rektoratu powiedziały , że 

TYLKO O VIP-ACH . . 

Denominacja-Bis? 
Pani Prezes Narodowego Ban

ku Polskiego, Hanna Gronkie
wicz-Waltz, pod każdym wzglę
dem udanie wypadła w niedaw
nych telewizyjnych " 100 pytaniach 
do .. .". Dowiedzieliśmy się m.in., że 
tzw. denominacja, czyli "obcięcie" 
złotówkom co najmniej kilku zer, 
może nastąpić z początkiem 
przyszłego roku, choć nie jest wyk
luczone, że trzeba ją będzie pow
tórzyć, o ile nie uda si ę utrzymać 
inflacji w granicach kilkuprocento
wej przyzwoitości. 

Bolek" na Służewcu z okazji nowego sezonu wyści
gów konnych przypomniano, że 
jednym z najpopularniejszych lu-

dzi na torze służewieckim jest 
"Bolek" - Bolesław Mazurek, 
dżokej zajmujący obecnie trzecie 
miejsce na liście zwycięstw /64/, 
po Januszu Kozłowskim /821 i 
Józefie Gęborysie f75/. Mazurek 
startował swego czasu z sukcesa
mi również w USA, ale pewne jest, 
że to nie jego mają na myśli zao
ceaniczni poszukiwacze "BolkÓw" 
- agentów. 

Noblesse oblige 
Mniej więcej tak jak w tytule 

skwitował szef zespołu konstruk
torów Politechniki Warszawskiej, 
dr Roman Świtkiewicz, gratula
cje z okazji uznania ich szybowca 
PW-5 za najlepszy na świec ie 
przez Międzynarodową Federację 

- Zawód lekarza wymaga 
ciągłego kształcenia , co związa
ne jest z częstymi wyjazdami na 
szkolenia i sympozja. Obecnie 
jestem po II stopniu specjal izacj i 
z pediatrii i przygotowuję się do 
kolejnej ~pecjalizacji z endokry
nologii. Zona zaś zdobyła II sto
pień z interny i przygotowuje się 
do nadspecjalizacji z alergologii. 

- Dziś obaj synowie rozumieją 
naszą pracę. Alek ma 12 lat, a 
Krzysztof 9 . Nadal jednak cier
pią , bo nie możemy im poświęcić 
zbyt dużo czasu. 

• Kto w domu zajmuje się 
kuchnią? 

- To domena żony. Od czasu 
do czasu lubię "popracować 
w kuchni". Najchętniej przygoto
wuję sałatki. Jestem zwolenni
kiem kuchni wschodniej i lubię 
potrawy pikantne, z dużą ilością 
przypraw. Natomiast żona Mala
ma jest z pochodzenia Greczyn
ką i czasami serwuje nam dania 
greckie, takie jak: odpowiednio 
przyrządzone bakłażany, ka
baczki. 

• Model spędzania wolnego 
czasu, urlopów? 

- Jak najbardziej rodzinny. Po
nieważ na co dzień mam mało 

Szybowcową. Jest w tym skrom
ność, ale i racja. Od roku 1929 
zbudowano przecież w Polsce 
prawie 7 tysięcy szybowców, na 
których nasi piloci ustanowili łącz
nie 66 rekordów świata i 17 -krotnie 
zdobywali mistrzowskie oraz wice
mistrzowskie tytuły . 

Co powie wróżka? 
Poseł Jan Rulewski popadł 

w silny konflikt z rodzimą bydgos
ką "S". Losy swe sam uważa za 
trudne do przewidzenia, czyba, że 
z pomocą przyjdzie mu znów ... 
Cyganka. Bowiem Rulewski już 
korzystał z takiej pomocy przy o
kazji otwarcia biura poselsko-se
natorskiego "S' i był bardzo usa
tysfakcjonowany, ponieważ wróż
ka trafnie ustaliła , że jacyś afe
rzyści wywi eźl i forsę za gran icę , 
a rząd Jana OJszewskiego nie ut
rzyma s ię długo ... 

I wszystkim się 
zdawało ... 

że sesja Rady Miejskiej 
trwa jeszcze, a to tylko "Echo" 
napisało . W dzisiejszym wyda
niu "Kroniki" wpadniemy na 
chwilę w nieprzyzwoite samoza
dowolenie. Otóż rzeczniczka 
prasowa wojewody - Jolanta 
Grochal i rzeczniczka swojego 
męża - rzecznika policj i, Irena 
Karyś powiedziały, że lekturę 
"Echa" zaczynają od "Kroniki" 
i relacji z sesji. Natomiast 
ksiądz wikary zZagnańska 
zaprotestował w rozmowie to
warzyskiej na ulicy. Jest oburzo
ny tym, że red. Piskulak wypi
suje takie rzeczy o radnej J. Da
niel. Radna Daniel natomiast ra
czej nie miała pretensji o to, że 
jest opisywana. 

Starczy samozadowolenia. 

Po to mnie 
zdymisjonowano, żeby 

awansować 
Przewodniczący Rady And

rzej Bobiński zapytany przez 
nas o komentarz odnośnie swo
jego awansu odpowiedział nam, 
że Najwyższa Rada po to go 
zdymisjonowała z funkcji wicep
rzewodniczącego, by awanso.
wać go na przewodniczącego. 
Oburzony jest jedynie tym, że 
wcześniej posądzono go o ma
nipulację obradami. 

Radna Sułko zadała 
dwa pytania 

Podczas, gdy przedstawiali 
się kandydaci na przewodniczą
cego i wiceprzewodniczącego 
RM - radna Sułko zapytała: Czy 
radny, prawnik Jan Gierada 
w swojej karierze bronił ko
munistów i czy radny Czesław 
Dawid należał do PZPR? 

Jan Gierada nie bronił, więc 
przepadł w wyborach, zaś radny 
Dawid był "komuchem" i wygrał. 

Nie widziano radnej 
Ziółkowskiej 

Problem radnej Ziółkowskiej, 
kandydatki na miss Rady poru
szył radny Szczepańczyk. Otóż 
zauważył, iż od stolików, przy 
których siedzi podczas sesji, je
go sąsiedzi ławą prą do równo
legle ustawionego stołu prezy
dialnego Rady. Przypomnijmy: 
Grzegorz Grudziński , Woj-

ciech Żelezik, Czesław Dawid, 
Tadeusz POdlasiński, a radna 
Ziółkowska niejednokrotnie by
wa na sesjach. Jak tak dalej pój
dzie to w tym rzędzie pozostanie 
tylko on, Hieronim Lis i And
rzej Słomski . 

My natomiast wyjątkowo źle 
s ię czulibyśmy, bo nie mogliśmy 
"zaczepić wzroku" na radnej . 

Imienne głosowanie 
radnych 

Wyjątkowo publikujemy naz
wiska wszystkich radnych biorą
cych i nie biorących udziału 
w głosowaniu imiennym nad u
dzieleniem absolutorium Zarzą
dowi Miasta w prima aprilis. 

GŁOSOWALI ZA: Liliana 
Czyż, Rzepka Robert, Jerzy 
Szczerba, Urszula Radziszew
ska, Leszek Drogosz, Jan Gie
rada, Stefan Misiarczyk, 
Krzysztof Ordysiński, Czes
ław Bujak, Andrzej Stroński, 
Tadeusz POdlasiński, Czes
ław Dawid, Grzegorz Grudziń
ski, Hieronim Lis, Zygmunt 
Pęksyk, Zbigniew Pela, Bo
gusław Gocał-Czerwiński, Ro
man Strzębała, Maria Sułko, 
Mariusz Brudnik, Marek Klim
czyk, Ryszard Kowalski 
i Zbigniew Niedolaz. 

GŁOSOWALI PRZECIW: 
Wojciech Czech, Ewa Szy
mańska-Dybich, Janusz Ka
miński, Krzysztof Oegener, 
Jerzy Jarmołowicz, Mirosława 
Bielecka, Andrzej Bobiński, 
Maciej Szydłowski, Jerzy Król. 

WSTRZYMALI SIĘ : Franci
szek Grzegorczyk, Grzegorz 
Kosterski-Spalski,. Andrzej 
Słomski, Wojciech Zelezik. 

NIE WZIĘLI UDZIAŁU 
W GŁOSOWANIU : Jerzy A
damski, Andrzej Łukasik, Ty
moteusz Wróblewski, Krzysz
tof Rzepecki, Teresa Kroczak, 
Janusz Jagodziński, Janusz 
Krawczyk, Zbigniew Szcze
pańczyk, Ewa Ziółkowska, A
dam Barchan, Jerzy Jermak, 
Jacenty Frydrych i Andrzej 
Karyś. 

lAPIS! 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kolejność określeń wy
razów alfabetyczna. Miejs
ce wpisu do odgadnięcia. 
W nawiasie ilość liter da
nego wyrazu • 
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Wyrazy wpisujemy 

wzdłuż grubych linii. Roz
wiązanie otrzymamy czy
tając litery po oznaczo
nych przekątnych. 

KWADRAT LEWY: 11 kobieta 
poświęcająca czas swojemu 
hobby, 2/ zapinka, sprzączka, 31 
w starożytnej Grecji i Macedo
nii: żołnierz ciężkozbrojnej pie
choty walczącej w szyku zwa
nym falangą, 41 pierwiastek che
miczny z rodziny lantanowców, 
srebrzysty metal, 51 biuro gdzie 
urzęduje notariusz, 61 zawartość 
kruszcu w monetach, próba, 71 

Ell 
i 

2 

3 

~ 
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Należy odgadnąć wyrazy 
7-mio i 5-ciotiterowe. Nas
tępnie z wyrazu 7-literowe
go należy wykreślić litery 
wchodzące w skład wyrazu 
5-literowego. Pozostałe lite
ry czytane poziomo utworzą 
rozwiązanie zadania. 

li gromada mięczaków 
z muszlami zwykle zwiniętymi 
spiralnie • północne, gł. ramię 
delty Dunaju lwybierz i wpisz: 
Kilwa, Kilia czy Kioga?l, 21 kró
lowa Polski od 1384 r., od 
1386 żona Władysława Jagieł
ły • Andrzej, reżyser filmowy, 
I.Popioły·, .Brzezina" i innel, 
31 rozpadlina, przepaść • Sier
giej M. Izm. 1934/, radziecki 
działacz ruchu robotniczego, 
od 1930 członek Biura Poli
tycznego WKP/bl - Kirke, Kirst 
czy Kirow?, 41 żelazne łańcu
chy do skuwania rąk i nóg 
więźniom • wieloletnia roślina 
krzewiasta uprawiana gł. w In
diach, nikla, 51 przyrząd do 
podnoszenia przez ciężarow-
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'-ł ~ 
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~ 
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Karel Vaclav Izm. 1926/, pisarz 
czeski IRais, Rank czy Rask?l, 
81 Edvard Izm. 1932/, norweski 
profesor historii, 1928 minister 
spraw zagranicznych lwybierz 
i wpisz: Buli, Byrd czy Brun?l, 91 
kawał lodu na rzece lub morzu, 
101 drogocenny kamień lub wy
rób jubilerski, 111 ugrupowanie 
literatów, malarzy ho/dujących 
tendencjom modernizmu, 

KWADRAT PRAWY: 11 
wszelkie napoje wyskokowe, 2/ 
tygodnik, który po raz pierwszy 
ukazał się z datą 4.111.93 r. z bar
dzo wieloma konkursami, 31 ko
bieta, która odznaczyła się od-
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11 -1 
wagą i ofiarnością, wyjątkowymi 
zasługami dla innych, 41 młody, 
mały pies, 51 Eduard W. von Izm. 
1902/, rosyjski badacz Arktyki 
/Togo, Todd czy TolI?I, 6/ jed
nostka główna ciśnienia w ukła
dzie CGS, 71 sprzęt gospodarski 
do przesiewania, 81 dzielnica 
Wielkiego Londynu, obejmująca 
dawne miasta Wembley i Wilies
den IBreda, Brema czy Brent?l, 
91 zbrojny spisek, 10/1 Izm. 644/, 
kalif arabski od 634, zdobył Sy
rię, Egipt, Irak, większość te ryto
riów Persji, wprowadztlerę hidż
ry IOman, Omar czy Olmi?I, 111 
nalepka. 

I NATKA 

ców • odzienie, ubiór, strój, 61 
środek stosowany przy lecze
niu alkoholizmu • kraina pod-

legła władzy bana tj . zarządcy 
okręgu wojskowego na Węg
rzech. 

• miasto w pd. Nigerii k. Port 
Harcourt albo Samuel, król wę
gierski od 1041 r. 13/ • twierdze
nie bezspornie prawdziwe, nie 
wymagające dowodu 181 • moc
ne piwo angielskie 131 .... i 40 
rozbójników /71 • potocznie -
przysmaki, specjały /71 • gqJpa 
wysp hiszpańskich na M. Sró
dziemnym, gł. miasto - Palma de 
Mallorca /71 • owoc południowy 
151 • instrument muzyczny Mu
rzynów amerykańskich 151 • for
mularz do wypełnienia 181· profil 
np. gzymsu w kształcie litery S, 
sima, esownica 141 • skrótowa 
nazwa karabinu maszynowego 
14/ • stolica Egiptu 141 • ciężka, 
jednostajna praca 161 • w dawnej 
Polsce: zarządca stadnin ksią
żęcych lub królewskich 18/ 
• wiosną płynie po rzece 13/ 
• pęk ziół, ozdobiony wstążkami, 
noszony przez dziewczęta wiej
skie we wtorek wielkanocny 151 -
zanagramuj wyraz - lotka· lina, 
którą jest obszyty brzeg żagla 131 
• Izm. 1716/, pierwszy c,>ficjalny 
historiograf Turcji osmańskiej, 
autor politycznej historii państwa 
w okresie 1574-1659 151 - wy
bierz i wpisz: Nagel, Naima czy 
Namib? • studia, edukacja 15/ 

Do każdego z odgadnię
tych wyrazów 4-titerowych 
należy dopisać na początku 
i końcu po jednej literze, 
a powstałe w ten sposób no
we wyrazy 6-literowe wpisać 
do diagramu. Litery, które 
należy dodać: 8 x A, 1 x B, 2 
x D, 2 x E, 2 x F, 5 x K, 1 x M, 
1 x O, 1 x P, 1 x T, 1 x W, 1 
xY. 
PRAWOSKRĘTNIE Iwy

razy 4-literowe, pierwsza li
tera za polem oznaczo
nymi: 

11 wróżba , przepowiednia, 2/ 
tłuczeń żużlowy, 31 państwo 
z Teheranem, 41 syn Dedala, 51 
z Zielonego Wzgórza, 61 żona 
radży, 71 dzielnica mieszkanio
wa w Warszawie, 81 okularnik 
indyjski, 91 mieszkaniec Bruk
seli , 101 państwo z Bamako, 
111 zakończenie modlitwy, 12/ 
żar, skwar, 131 werniks chiński , 

PRAWOSKRĘTNIE lwy razy 
6-literowe, pierwsza litera 
w polu oznaczonym, kolejność 
alfabetyczna, miejsce wpisu do 
odgadnięcia!: 

• ujmowanie, chwytanie • o
bowiązkowe świadczenie w na
turze na rzecz państwa • zak
res działania, dziedzina· biała 
twarda substancja pokrywająca . , . , 

CIĄGO-KRZYlOWKA IRZYZOWIA lUBElSU 

CIĄGIEM lostatnia litera jednego wyrazu 
jest zarazem pierwszą literą wyrazu następ
nego/: 

1-21 używana niekiedy nazwa przyciągarki 
w żegludze, 2-31 ssak wielkości kota zaliczany 
do latawców, kaguan, 3-41 wędrowiec, włóczę
ga, 4-51 duchowny w kościele prawosławnym, 5-
61 zamierzony plan działania, pomysł, 

PIONOWO: N dawny wierzchni ubiór męski, 
węgierka, BI długi, obszerny płaszcz męski, no
szony w XVI-XVIII wieku przez szlachtę , CI u
biór domowy, szlafrok. 

WZDŁUŻ LINII: 11 ... lekarski uprawiany jako wa:
rzywo o jadalnych pędach wyrastających z kłącza, ce
niony także w lecznictwie, 2/ miasto w woj. olsztyńs
kim, 3/ przedsiębiorca eksploatujący własny lub cudzy 
statek handlowy, 41 szarłat, 51 wyznawczyni judaizmu, 
6/to, co się wkłada do środka jako uzupełnienie czego, 
może być ortopedyczna do obuwia, 

PIONOWO: 11 szczelina, rozpadlina, 2/ miejsce ob
warowane: zamek, baszta, warownia, szaniec, 3/ hisz
pańska flota wojenna wysłana na podbój Anglii w 1588 
r., zniszczona przez burzę i flotę angielską, 4/ miłoś
nik, zwolennik, 5/ poręczyciel , 61 .Wesoła ... • w tytule 
operetki F. Lehara, 7/ prowizoryczny mostek. 

i 2 3 t.t 5 6 7 

, 

l 

JO·lKA 
r-- ..-- ~ 

I 
I 

hl I E L K R N D C N R 
IĄ R R 5 Z- R N tĄ RII 
!"'-"" 

I -

• waga towaru bez opakowania 
15/· jezioro we wsch. Afryce Igł. 
w Malawil 151 • kawałek skóry 
przybity do kijka do zabijania 
much 151 • ptak z kolorowym 0-

gonem rozkładającym się wach
larzowato 131 • mały okręt żaglo
wy o 2-3 masztach z żaglami 
skośnymi 161 • oprawa obrazu 

, 

I -
I - -

I 
I 

lub część roweru 141 • przyrząd 
do odsysania płynów z jam lub 
narządów ciała podczas opera
cji, aspirator 141 • też cyfra 14/ 
• czarny pas albo sznur, który 
chrześcijanie i żydzi nosili 
w Turcji dla odróżnienia się od 
mahometan 151 - wybierz i wpisz: 
zineb, zonar czy zwora? • 

WIROWKA 

koronę zęba , szkliwo· ozdobna 
zasłona na okno· specjalna bu
dowla zewnętrzna w fortyfikacji 
umożliwiająca ostrzelanie ukry
tych podejść nieprzyjaciela, 
strzałczan • rzymskie bóstwo 
źródeł, utożsamiane z grecką 
muzą· włóczęga, ulicznik, cwa-

niak • dawna słowiańska uro
czystość, obchodzona w noc 
świętojańską , sobótka • czło
wiek mający jakąś pasję • znie
waga, potwarz· ogłoszenie, a
fisz • ksiądz będący pomocni
kiem proboszcza • ------

Rozwiązanie zadań przesyłać należy pod adresem redakcji 
"EO" wyłącznie na kartach pocztowych w tenninie 7 dni od daty 
niniejszego numeru. Na karcie pocztowej można umieścić roz
wiązanie dowolnej liczby zadań. Podanie większej liczby rozwią
zań zwiększa szansę wygrania nagrody, gdyż za rozwiązanie każ
dego zadania losujemy jedną książkę. Na karcie prosimy dopi
sać: "NASZE ŁAMIGŁOWKI NR 14" 

Rozwiązanie zadań z "Naszych łamigłówek nr 11" 
1/ Szyfrolog - kroczenie, krzywizna, kosteczka, Koniecpol, wymie

lacz, wymaganie, widowisko, producent, - .Oczywiste nie wymaga do
wodu' 

21 Wirówka anagramowa - kad/ub-d/ubak, blotka-kobalt, dublet
dubelt, Alboin-Albion. marten-retman, amiant-matnia, tilaka-laikat, e
talon-etanol, doskok-odskok, kratka-kartka, 

31 Wiro-ukośnik - prawoskrętnie: wróżba, żółtko, Akaroa, obszar, 
malina, Daszur, drożka, knieja, prawoskośnie w dół: rasa, obsurd, róż
dżka, tkanie, Roma, 

4) Bliźniaki-szyfr: Z prawoznawstwa. "Czasem oblicze prawa na 
maskę zakrawa' Tadeusz fangrat 

5/ Krzyżówka od A do Z: rzędy poziome: spodnie, Brytania, lektor, 
żardyniera, grysik, rolki, tender, absolutyzm, wombat, minięcie, ka
morra, kolumny pionowe: zboże, Jehowa, Hydra, źdźbło, lapy, nar
rator, figi, Eblis, opis, pelagial, unia, daktyl, Cyrce, ironia, śmieć, 

61 Wiro-krzyżówka: prawoskrętnie: amnezja, szmatka, eklezja, 
grzebyk, wyrodek, graniak, kinkiet, mijanie, tanizna, machina, poziO
mo: pięciolinia, pionowo: czerparka, pamiętnik, okaziciel, mezalians, 
wykonanie, podpalacz. 

Nagrody książkowe wylosowano dla: 11 Wojciech Marzec, Kielce, 
2/ Franciszek Konarski, Końskie, 3/ Monika Szymańska, Końskie, 
41 Waldemar Kwaśniewski, Kucębów Dolny, 51 Aleksandra Sobie
raj, Końskie, 61 Iwona Komorowska, Kielce. 

Nagrodzeni czytelnicy proszeni są o dokonanie odbioru książ
ki w sekretariacie "EO", Kielce ul. Targowa 18, V piętro, pokój nr 
506 w godz. od 8 do 16. Odbioru można dokonać osobiście lub 
przez znajomych przy okazji bytności w Kielcach. 

Zadania opr ... MARTEL" 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Litery z dodatkowo oznaczonych kratek od 
1 do 67, utworzą rozwiązanie krzyżówki - has
ło PZU "ŻYCIE" w Kielcach, ul. Duża 21, tel. 
435-28. 

POZIOMO: 11 odpowiada
nie za coś wspólnie z innymi, 
121 potrawa sporządzona 
przez zapiekanie w piecyku 
lub prodiżu, 171 miejscowość 
w Szwajcarii lwybierz i wpisz: 
Sili, Silo czy Sils?l, 181 moneta 
wartości 112 złotego, 211 and
rus, ziółko, ulicznik, 22/ roz
poznawanie chorób na pods
tawie charakterystycznych ob
jawów, 231 robotnik kopalnia
ny napełniający węglem środki 
transportowe, 241 ździebe
łeczko, okruszynka, 251 za
mienił stryjek siekierkę na ... , 
261 niezwykłość, 291 obchodzi 
imieniny 28.VII., 331 jednostka 
natężenia prądu elektryczne
go, 341 Feliks Izm. 1976/, wy
bitny trener bokserski, współt
wórca międzynarodowych 
sukcesów boksu polskiego, 
351 grunt, ziemia orna, 361 
miejsce tortur, 381 rodzaj druku 
wykonanego techniką wklęsłą, 
391 tkanina podobna do aksa
mitu, mająca stronę spodnią 
gładką, a wierzchnią - puszys
tą, 401 naiwność, bycie naiw
nym, 42/ nauka obcego języka 
prowadzona na wyższej uczel
ni, 441 krótki miecz, 451 zainte
resowanie, 491 czapka z futra 
baraniego, 511 do pieczętowa
nia listów, 52/ twórca dzieła li
terackiego, 531 reprezentant 
jakiegoś typu, gatunku itp., 541 
Ischias, 551 sklepione po
mieszczenie pod kościołem, 
w którym składano relikwie lub 
chowano zmarłych, 56/lekko
atleta rzucający kijem o okreś-

lonej długości i wadze, 591 le
wy dopływ Dunaju w Rumunii, 
601 w mitologii ludów semic
kich - legendarny olbrzym ule
piony z gliny, temat powieści 
G. Meyrinka, 62/ Stefan Izm. 
1665/, wódz w okresie najaz
du szwedzkiego 1655-60, pro
wadził wojnę partyzancko
podjazdową, m.in. uwolnił Kra
ków i zdobył wyspę Als,- 631 
kwiatostan zbóż, 641 w dal, 
wzwyż lub o tyczce, 671 sto
pień służbowy w hierarchii 
wojskowej, 691 dziecko płci 
męskiej, 701 Józef Izm. 1876/, 
malarz, przedstawiciel pols
kiego realizmu XIX wieku, 751 
brutto minus tara, 771 nie chce 
przyjść do Mahometa, Maho
met przyszedł do niej, 781 wg 
staroż. Greków: okres naj
większego rozkwitu władz u
mysłowych człowieka lakme, 
akyn czy alax?l, 791 wyzna
czona porcja żywności, 81/fal
liczny bóg urodzaju, opiekun 
sadów i winnic, 851 trud, znój, 
ciężka praca, 861 Franciszek, 
minister przemysłu ciężkiego 
1967-70, od 1970 wiceprezes 
Rady Ministrów Izanagramuj 
wyraz - mika!, 881 Stefan Izm. 
1936/, badacz i konstruktor 
maszyn rolniczych, profesor 
SGGW i Politechniki War
szawskiej, 891 jamnik, 92/ naj
większa część świata, 931 cho
roba lub graniczna rzeka, 941 
państwo z Kinszasą lub druga 
co do długości rzeka w Afryce, 
951 Dominique Francois Izm. 
1853/, francuski astronom, fi-
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zyk, matematyk i działacz poli
tyczny, 971 szczelina pozosta
wiona w drewnie po przejściu 
piły, 981 przewodnik po jakiejś 
miejscowości, 991 miasto w In
donezji, na wyspie Madura, 
1021 sztuka upiększania ciała, 
zabiegi kosmetyczne, 1031 na 
bezrybiu i. .. ryba, 1041 rowek, 
żłobek, wpust, 1051 wieś 
w Puszczy Białowieskiej, gmi
na w woj. białostockim, 1061 
naturalny barwnik stosowany 
do farb olejnych, 1071 pilarka 
ramowa. 

PIONOWO: 11 ta co organi
zuje coś wspólnie z kimś in
nym, 21 bank!",ot z wizerun
kiem Karola Swierczewskie
go, 31 pomieszczenie na stat
ku, w którym przewożone są 
towary, 41 niepoważna, błaha 
sprawa, głupstwo, 51 jednora
zowa opłata przy zapisywaniu 
się na uczestnika, członka, u
żytkownika itp., 61 antonim 
dobra, 71 fachowiec w zakre
sie wiedzy o gospodarstwie 
rolnym, 81 roślinożerne małpy 
wąskonose z Bomeo, 91 dziel
nica mieszkaniowa w Pozna
niu, 101 ... krzyżówki - przed 
Tobą, 111 roślina z rodziny 
makowatych, pochodzi z Kali
fomii, hodowana w Polsce ze 
względu na piękne kwiaty, 
pozłotka, 12/ osłabienie oży
wienia, stagnacja, 131 miejsce 
mąk, w którym przebywają du
sze zmarłych skazane za 
grzechy, 141 pierwiastek che
micznyo I.a. 68, 151 zwolennik 
doktryny filozoficznej negują
cy główną rolę rozumu, podk
reślając zawodność rozumo
wych dociekań, 161 biuro woj
skowe zajmujące się zakwate
rowaniem wojska, 171 skrót 
handlowy, 191 ustrój państwa 
w dawnej Rosji, 201 poziomy 
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ruch powietrza, nośnik ciepła 
i wilgotności, 271 urządzenie 
do zmiany kierunku ruchu sil
nika elektrycznego, 281 subs
tancja wydzielana do jamy us
tnej, 301 aparat do odczytywa
nia mikrofilmów, 311 róg, naro
że, 32/ człowiek śniegu, 361 
w czasie II wojny światowej 
współpracował z okupantem 
hitlerowskim, 371 maszyna do 
obróbki skrawaniem, 411 zbo
żowa kawa rozpuszczalna, 431 
miejscowość w Kongu IKin
szasa! lub rzeka w Portugalii 
/Tyk, Tun czy Tua?I, 461 imię 
autorki powieści "Nad Niem
nem", 471 Akop/zm. 19371, po
eta ormiański, 481 sprawdza 
czyjeś wiadomości naukowe 
lub fachowe, 501 wypożycza 
książki z biblioteki, 52/ najlep
sza obrona, 531 narząd wzro
ku, 571 tańcowała z nitką, 581 
książeczka zawierająca stre
szczenie lektury szkolnej, 611 
chytry rudzielec, 651 utrzymuje 
z kobietą stosunki miłosne, 
a nie jest jej mężem, 661 ina
czej o ośle, 671 ryba drapieżna 
z rodziny karpiowatych, boleń, 
681 miasto w woj. łomżyńskim, 
701 nożyce ogrodnicze, 711 au
tor utworów epicznych, 72/ u
bierający się wytwornie, mod
niś, 73/ ogród owocowy, 741 le
wy dopływ Irtyszu, 761 najstar
szy okres mezozoiku, 801 do
zorca, strażnik, wartownik, 82/ 
uzdrowisko dziecięce nad Ra
bą, 831 solenizantka z 16.111 
w młodym wieku, 84/ najwięk
sza rzeka Włoch, 851 jarzyny, 
ogórki, grzyby itp. zamaryno
wane w occie z korzeniami, 
871 gatunek kawy azjatyckiej 
z Arabii Saudyjskiej, 901 pier
wsza i trzydziesta litera pols
kiego alfabetu 132-literowegol, 
911 pionowy kanał, w którym 
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porusza się dźwig, 961 skała 
podwodna leżąca na małej 
głębokości powstała z kora
lowców, 991 w porzekadle wart 
pałaca, 1001 okres w historii 
kraju, społeczeństwa, ludz
kości, 101/ dokument urzędo
wy. 

ił ił ił 

Odczytane hasło należy 
przesłać pod adresem re
dakcji "ED" wyłącznie na 
kartkach pocztowych w ter
minie 7 dni od daty niniej
szego numeru. Pomiędzy 
prawidłowe odpowiedzi roz
losuje się nagrody pienię~ne 
ufundowane przez PZU "ZV
ClE" SA, INSPEKTORAT 
w Kielcach, ul. Duża 21: I - 1 
mln zł oraz dwie II - po 500 
tys. zł każda. 

Na karcie pocztowej pro
simy nakleić kupon podany 
poniżej. Rozwiązania bez 
kuponu będą elimil'lowane 
z losowania. 

"ECHO DNIA" 
Kupon nr 69 

Rozwiązanie 
krzyżówki nr 55 

POZIOMO: szabas, prze
mysł, eskonto, liniał, Pajonios, 
epopeja, Prasad, szczupak, A
dam, tętnica, wysyłka, menaż
ki, tempora, surówka, resztka, 
ostraka, kajdany, Akad, Ata
lanta, epakta, Giedion, 
pszczoła, taktyk, parodia, ka
rawela, topiel. 

PIONOWO: zwierzę, Buis
son, sełedec, oktoda, Aniela, 
popas, zając , Manru , stopa, 
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zawisak, zestrój, połówka, 
kwazary, dynastia, mężatka, 
tetroda, tymotka, ikebana, a
marant, atentat, diaskop, nitry
le, Kiekrz, Dziady, tasza, locja, 
Niobe, agapa. 

Rozw. gł.: "Zdolny łatwo 
sobie poradzi poniósłszy 
porażkę, ale rzadko czło
wiek przeciętny podniesie 
się po sukcesie" ISacha Gu
itryl 

NAGRODY: 

W wyniku przeprowadzone
go losowania nagrody książ
kowe otrzymują: 

- krzyżówka nr 51 - Zbig
niew Krasowski, Suched
niów 

- krzyżówka nr 52 - Justyna 
Czaj, Suchedniów 

- krzyżówka nr 53 - Alek
sander Bartos, Kielce 

- krzyżówka nr 54 - Barbara 
Zych, Małogoszcz 

- krzyżówka nr 55 - a! Paweł 
Stępień, Kielce bl Janina Ba
nasik, Kielce 

Czytelnicy nagrodzeni 
proszeni są o dokonanie od
bioru książki w sekretariacie 
"ED" , Kielce, ul. Targowa 18, 
V piętro, pokój 506 w godz. 
od 8 do 16. Odbioru można 
dokonać osobiście lub 
przez znajomego przy okazji 
bytności w Kielcach. 

Krzyżówki od nr 66 do nr 69 
opr. "MARTEL" 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Z HERBAllFE 
ODZYSKASZ 

ZDROWIE 
I SZCZUPłĄ ' snWETK, 

Wiadomo,.. że najwazmeJsze jest zdrowie. 
Tymczasem niemal wszystkich z nas trapią 
dziś rozmaite dolegliwości. Wszyscy marzymy 
o panaceum, które uwolni nas od chorób i złe
go samopoczucia, przywróci równowagę psy
chiczną i fizyczną. Takiego środka jednak nie 
ma i raczej nie będzie. Na szczęście istnieją 
sposoby, które przy obecnym stanie wiedzy 
stwarzają maksymalne szanse zachowania 
zdrowia i witalności. Jeden z najskuteczniej
szych Pr:opoFluje firma HERBALIFE, oferująca 
"ZIOŁA ZYCIA". 

Preparaty HERBALlFIE 
nie są lekarstwami, bo nie 
leczą w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Są one 
odżywkami i należy je trak
tować iako zdrową żyw
ność, ponieważ zawierają 
elementy pokarmowe pot
rzebne organizmowi ludz
kiemu, wykonane na bazie 
znanych ziół - głównie 
chińskich - stosowanych od 
tysięcy lat. Są one całkowi
cie naturalne: surowcem do 
ich produkcji są zioła /np. 
żeń-szeń/, minerały oraz 
organizmy zwierzęce /np. 
guarana z Brazylii, żeń
szeń z Chin itd!. Większość 
preparatów jest sprasowa
na pod ciśnieniem 2 ton 
w rodzaju tabletki, obla
nych masą z kukurydzy, 
która zabezpiecza przed 
reakcją z otoczeniem jesz
cze na długo po otwarciu o
pakowania /2 lata!. 

Produkty HERBALlFE 
były dokładnie zbadane 
w klinikach i instytucjach 
przy ministerstwie zdrowia 
w USA i spełniają 
następujące dwa prawa: 

* HEGA DOSIDGE LOW 
/równowaga składników/, 
czyli w opakowaniu znaj
duje się dokładnie to, co 
podaje etykietka lnie mniej 
i nie więcej!; 

* LABELLOW /prawo na
lepki!, czyli prawo stwier
dzające brak skutków u
bocznych produktów HER
BAlIFE. Innymi słowy, 
jeśli nie ma wyraźnie napi
sanych przeciwwskazań 
i działań ubocznych, to 
znaczy, że tak jest nap
rawdę· 

pić w żadnym sklepie, hur
towni, aptece, a nawet 
w siedzibie firmy. Są one 

. dostępne jedynie poprzez 
sieć upoważnionych, nie
zależnych dystrybutorów 
firmy. Bywają nimi 
najczęściej lekarze i diete
tycy. 

Naukowcy z amery-
kańskiej agencji NASA, któ
rzy są między innymi autora
mi preparatów ziołowych fir
my HERBALlFE/ podchodzą 
do schorzeń ludzkich w spo
sób całościowy. Interesuje 
ich cały organizm ludzki 
i dlatego nie zajmuje ich naj
pierw np. chore oko czy u
cho, lecz zalecają oczysz
czanie organizmu z toksyn, 
substancji i zbędnych 
złogów oraz innych zanie
czyszczeń, a także pełno
wartościowe odżywianie. 

Okazuje się często, że 
już te dwa pierwsze etapy 
skutecznie zwalczają na
wet schorzenia, których 
nie planowaliśmy usuwać, 
a więc bez antybiotyków, 
sztucznych leków farma
kologicznych mających 
zawsze negatywne skutki 
uboczne. Niemniej stosuje 
się tu także dodatkowo 
wspomagające zioła o ok
reślonym działaniu. 

Ponieważ preparaty 
HERBALIFE, jako natural
ne zIołowe odżwyki są bez
pieczne i efektywne, a za
tem można je stosować 
w tak delikatnych przypad
kach, jak np. ciąża kobiety 
nawet z komplikacjami, czy 
ciężkie stany przedzawało
we lub wrażliwość na sto
sowanie leków. Jest tak 
dlatego, że preparaty HER
BALlFE są zdrową żyw
nością, łatwo przyswajalną 

~ i łatwo usuwaną przez or
ganizm w przypadku nad
miaru. 

HERBAlIFE wytwarza 
17 preparatów różnego 

przeznaczenia. Świato
wym szlagierem stały się 
odżywki gwarantujące pra
widłowy rozwój małych 
dzieci oraz te, regulujące 
poziom cholesterolu we 
krwi, obniżające ciśnienie, 
leczące alergie. Naj
większym jednak powo
dzeniem cieszą się specy
fiki odchudzające. Są one 
szczególnie polecane 
przez specjalistów, b0-
wiem w czasie odchudza
nia pacjent nie musi 
pościć. Ponieważ preparat 
dostarcza mu wszelkich 
potrzebnych składników, 
pacjent nie odczuwa gło
du, nie traci sił, nie jest roz
drażniony. Traci na wadze, 
przy równoczesnym pobu
dzeniu sił witalnych i ener
getycznych organizmu. 
Przez uaktywnienie komórek 
następuje bowiem optymal
ne spalanie. Dość powie
dzieć, że preparaty stosowa
ne są w najlepszych klini
kach i uzdrowiskach leczą
cych otyłość. 

*** 

W Kielcach jednym 
z dystrybutorów firmy 
HERBALIFE jest MAŁGO~ 
RZA TA DROGOSZ, która 
zaprasza klientów do 
swojej siedziby miesz
czącej się w KIELCACH, 
UL. TARGOWA 18, p. 
1220, tel. 321-792. 

Ta sama pani dla czytel
ników "Echa Dnia" ufun
dowała trzy bezpłatne 
podstawowe zestawy ziół 
HERBALlFE w cenie ok. 
1,2 mln zł. Zostaną one 
rozlosowane pomiędzy 
tych, którzy nadeślą niżej 
zamieszczony kupon Iw 
terminie do 20 kwietnia 
br J na adres : Redakcja 
"Echa Dnia", Kielca, ul. 
Targowa 18. 

UWAGA! O dalszych 
zaletach, skutkach, o fak
tach i spąsobie stosowa
nia "Ziół Życia" - HERBA
LIFE czytajcie w cyklu 
materiałów zamieszcza
nych w środowych wyda
niach "Echa Dnia", na 
stronach "Echo z Ko
bietą"· 

Artykuł sponsorowany -

1977-G 

. 

Firma HERBALlFE pows
tała w Los Angeles i specja
lizuje się w wytwarzaniu na
turalnych parafarmaceu
tyków, stosowanych dziś 
dość powszechnie w szpita
lach, klinikach i przez tych, 
którym coś dolega. A także 
przez zdrowych, którzy chcą 
się czuć lepiej. Produktów 
HERBALIFE nie można ku- KUPON HERBAlIFE - ZIOŁA ZYCIA 

Nazwisko i imię .............. ... ............................... ... ....... ... " .......... . 

Adres zamieszkania .............. .................................................. . 

LAURENT proponuje powrót do natury, nie do 
kobiety dzikiej, lecz estetycznie zrównoważonej. 

Linia: "NOWY WIEK" 
Tendencje wiosennych fryzur to obraz kobiety 

naturalnej, młodej, odmłodzonej, szczęśliwej. 
Kobieta dziewczęca, która dba o swoje ciało, fry

zurę, psychikę i interesuje się ekologią. 
Image kobiety wolnej, naturalnej, skromnej, 

prostej, która dobrze się czuje we własnej skórze. 
Bez dyktatury, dyscypliny, aerobików, solariów i wszel
kiego rodzaju wymyślnych komputerów tworzących ko
bietę sztuczną, anemiczną, typu "modelki star" o wyt
resowanym uśmiechu i agresywności. Jest to wyraz 
nostalgii za kobiecością, ciepłem, poezją, miłością, 
w harmonii estetycznej. 

dział. ad 1929 r. 

Ogłaszamy wspólny KON
KURS "WIEDZY O BANKU 
PeKaO SA w KIELCACH". 
Na uczestników czekają 
następujące nagrody: I -
kwota pieniężna w wyso
kości 1 mln zł, 11- album "Ma-

larstwo polskie w kolekcji E
wy i Wojciecha Fibaków", 
zaś 111- album "Oliwa - Muzy
ka wieków" loba albumy 
w cenie po 500 tys. zł/. 
Należy odpowiedzieć na 

pięć następujących pytań: 
1. Od którego roku Bank 

Polska Kasa Opieki SA 
w Kielcach świadczy usługi 
krajowe i zagraniczne 
mieszkańcom regionu 
świętokrzyskiego? 

2. Czy Bank PeKaO SA 
jest bankiem: 

al dewizowym? b/ złotówko
wym? ci uniwersalnym? 

3. Jakich kredytów i poży
czek udziela Bank PeKaO 
SA i dla kogo? 

Kobieta o włosach czys
tych, błyszczących jak welur, 
o zapachu czystego powiet
rza i samotnych spacerów. 
Włosy zadbane przez profes

jonalistów, dobrze ostrzyżone, 
z lekką kwaśną trwałą, łatwe do 
codziennego mycia i modelowa
nia przy pomocy szamponu 
WAS H and GO. 

Kolory modne dla brunetek, 
to brąz "spalona ziemia", dla 
blondynek odcienie miodu fir
my"Wella". " 
Mężczyźni strzygą się krót

ko, naturalnie typ "Don Juan" 
jest "passe ". 
Lubię kobiety proste 

i skromne w typie "Anouk Ai
mee" z filmu "Mężczyzna i ko
bieta". 

GUERLAIN - inspiruje się 
naturą, proponuje makijaż 
w odcieniach naturalnych. 

CIENIE POWIEK: zieleń 
świerku, brąz ziemi, szary jak 
kamienie. 

SZMINKA: mak polny, czer
wona papryka, malina. 

Kobiety będą miały wybór 
trzech harmonii kolorów: POL
NY, ROŚLINNY, OWOCOWY. 

4. Wymień 5 krajów, 
z którymi Bank PeKaO SA 
prowadzi rozliczenia 
międzynarodowe w zakre
sie obsługi i transakcji han
dlu zagranicznego? 

5. Jakie nowe usługi ban
kowe zaoferował swoim 
klientom Bank PeKaO SA 
w ostatnim okresie czasu? 
Wymień przynamniej dwie. 

*** 
Odpowiedzi na kartkac~ 

pocztowych należy nadesłac 
w terminie do 20 kwietnia br. 
na adres Redakcja "Echa 
Dnia", Kielce, ul. Targowa 18 
skr. poczt. 163 z dopiskiem 
"Konkurs PeKaO SA". 

http://sbc.wbp.kielce.pl



"Echo Dnia" 
i 

firma "Mitex" 

proponują Państwu 
WIELKI KONKURS 
ŚWIĄTECZNY. -Zasady u
działu są bardzo proste: 
należy z wytłuszczo
nych sylab ułożyć hasło, 
które .będzie rozwiąza
niem konkur,su przygo
towanego przez red. 
Zbigniewa Jujkę. Roz
wiązanie na kartkach 
pocztowych w terminie 10 
dni od daty ukazania się -
należy nadsyłać na adres: 
"Echo Dnia", Kielce ul. 
Targowa 18 skr. 163 
z dopiskielT! "WIELKI 
KONKURS SWIATECZ
NY". 

Na uczestników ocze
kują nagrody w postaci 

• wycieczek zagranicz
nych. Jedną z nich - wy
cieczkę do Budapesztu 
lub Pragi (do wyboru) ufun
dowało Biuro Turystyczne 
"MIKRON", Kielce, ul. 
Targowa 18 pok. 911, tel. 
321-661. 

MIKR N 
"Mikron" proponuje: 

• wycieczki do Paryża, . 
Londynu, Grecji, '"Pragi, 
Hiszpanii, Włoch, Wenecji, 
Niemiec, Czech, Austrii, 
Turcji; 

• pielgrzymki - do Włoch 
(Rzym - Padwa - Florencja 
- Watykan) oraz do Franćji. 

"Mikron" organizuje rów
nież atrakcyjne wycieczki 
i wczasy w kraju i za gra
nicą· 

••• 

Drugą nagrodę- wcza
sy w Bułgafii w Acht9Pe
lu w cenie 3.250.00Q.zł. u
fundował~ Agencjalurys
tyczna AGRA, Kielce ul. 
Piotrkowska 12, tel. 446-
49,412-11 wew. 260, 320. 

AGR~ 
KIELCE 

"AGRA" oferuje: 

• wycieczki zagraniczne 
i krajowe, m.in. do Wene
cjj, na Węgry, na Słowację 
oraz do Bratysławy i Wied
nia. 

• wczasy, obozy i "kolo
nie, m.in. w Rabce, 
Darłówku oraz w Wenecji, 
Eger na Węgrzech, Achto
polu klMiczurina w Bułgarii. 

• przewozy autobuso-
• we - m.in. do Turcji 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Przedsiębiorstwo Techniczno • Handlowe 

Radom, ul. Kopalniana 6, 

tel. 446·13, tel./fax 410.74, 

tlx 0672575 

o BLACHY BUD<?~LANE .. I L '!'.t,m1 I 
renomowaneJ firmy szweckleJ . 
- PROFILOWANE, POWLEKANE BLACHY DACHOWE, FASADOWE 
- KOMPLETNE OBIEKTY Z LEKKICH BELEK KONSTRUKCYJNYCłi 
- KOMPLETNE SYSTEMY RYNNOWE 

O WYROBY HUTNICZE 

- największy wybór blach tłoczonych i rur instalacyjnych 
- stale zbrojeniowe i kształtowe 

O KRĄŻNIKI GŁADKIE I TARCZOWE do przenośników taśmowycn_· 

Sprzedaż codziennie 8 ' · 16, soboty 8 - _14 
, , 

Duży wybór 
Niskie ceny 

Ciekawe 
wzornictwo 

DYWANY 
CHODNIKI 

Zakłady 
PrzelDysłu 

T y t o n i o -we g o 
w RadolDiu 

uprzejUl.ie infonn.ują 
o działających na terenie 

całego kraju finn.owych hurtowniac1;t 
oferujących papierosy produkcji 

radoUl.skiej. 

Adresy naszych przedstawicielstw: 
Radom, ul. Tytoniowa 216, tel. 221-41 wew. 462, 463.fax 284 
Biała Podlaska, ul. Jagiellońska 94, tel. 41-40-82 
Ciechanów, ul. Mazowiecka 10, telJfax 29-35 
Grabów n. Prosną, ul. Kolejowa 28a, tel. 251-75 
Kalisz, ul. Cicha 1, tel. 325-62 i 172-65, fax 705-69 
Konin, ul. Torowa 4, telJfax 42-18-18 
Koszalin, ul. Picassa 27, telJfax 43-19-13 
Koszalin, ul. Klonowa 6, telJfax 43-58-32 
Kutno, ul. Adamowicze 33, telJfax 423-60 
Kwidzyn, ul. Grudziądzka 17, telJfax 41-18 
Legnłca, ul. Łagodna 5, tel. 625-90 

HURTOWNIA 
Cerkiew k. Radomia 

BIURO SPRZEDAŻY 
Warszawska 38, tel. 410-74 

B/52JR 

UL Żróclłowa 8 
(róg Zdrojowej) 

godz, 9·18 ' 
soboty 9-1S 

1799-g 

Lublin, ul. Wyścigowa 11/31 , tel. 416-42, fax 443-21 
Lublin, ul. Nałęczowska 33a, tel. 320-12, fax 320-11 
Lubin, ul. Towarowa 7, tel. 44-38-13, fax 42-16-32, 44-38-13 
Łódź, ul. Piotrkowska 220, telJfax 37-07-75 

ZAPRA$ZAMY NA 
Ś.WIIITICZNE·ZAHUPY 

~ alkohol 
~ artykuły spożywcze 

~ chemia gospodarcza 
~ kosmetyki 

"§O'DZI'J.f!Y' OPW~IJ{ 
oa pan. ao 606. 8-22 

KURSY 
KOMPUTEROWE 

Skor.yst.J • oferty Z.k •• du Doskon.lenl. 
/ Z.wodowego dotycz",ceJ s.eroklej g.my 
kursów komputerowych dl. poczłltlqljłlcych 

I ••• w.nsow.nych 
- kurs podstawowy 
- kurs edytora tekstu TAG 
- kurs edytora tekstu ChiWriter 
- kurs baz danych (dBASE. Clipper) 
- kurs PC-DOS dla programistów 
- kurs programów graficznych 

(Corei DRAWI. Windows) 
- kurs ar.ftusze kalkulacyjne 
- kurs języka Turbo C 
- kurs języka Turbo Assembler 
- kurs języka Turbo Pascal 
- kurs administratora systemu Novell 
- kurs administratora systemu Unix 

• 

- kurs praktycznej księgowości komputerowej 

Zajęcia przy indywidualnych stanowiskach 
komputerowych. Profesjonalna kadra 

wykładowców z Politechniki Świętokrzyskiej. 
Zaświaqczenia o nabytych kursach firmowane 

przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. 
Dl. ch .. nych równlet spo •• kurs6w _ 

udost.pnl.my pr.cownl. do s.mod.I.lnej 
pr.cy • ko ... put.,. .... 

S.czegółowe Inforlll.cj. 
tel •• 6-47-.' wew_ SO 

ló KOSZULE MES KlE Ó DRESY MĘSKIE Ó 

w 

\VIOSNA!!! 
C 
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~ 

'} CENY HURTOWE WPROST DLA WSZYSTKICH ;;; 
w 

MIŁYCH KLIENTÓW Ó 
i2 ~ 
en np. nowe wiosenne kurtki od C 
~ . :=1:1 
~ 298_000 g 
C o - ~ ~ w t/ torby skórzane od 98.000 i< JUPITER 

'" i2 t/ wszystkie dresy męskie od 280.000 ~ - en ... TOYOTA ~ en t/ kurtki ocieplane jeszcze 258.000 ~ ;;; 
lU' 
~ :i -
i:: godziny: poniedziałek - piątek 9-17, ~ 
... sobota 9-14 3: 
; 25-709 KIELCE, ul. MIELCZARSKIEGO 45 = 
en teL/fax 66-40-93 I2JMII ;;; 

~ 3NVIN"ł3MVa AZn,a ~ V:J31:J3IZ0 :?!31Z00 ~ 

Zakład Budowy i Eksploatacji 
Dróg i Mostów 

w Tomaszowie Maz. 
ul. Luboszewska 71 

iNfORMUjE, iE posiAdA 
W ti~GłEj SpRZEdAiy 

CEGł~ w ASORTYMENci~: 

.~ ~ 
~ CEGłA pEłNA ~ 

CEGłA dziURAwkA 
CEGłA kRATówkA K .. l, K .. 2 

CENy kONkURENCyjNE, odbiÓR CEGły 
z CEGiELNi IW~wAł" .. TEL. J96 .. 71 

TOMASZÓW MAZ. 77.k 

Łódź, ul. Piotrkowska 276, tel. 84-08-83 
Łódź, ul. Duńska 3/5, telJfax 52-82-90 
Olsztyn, ul. Towarowa 3, telJfax 33-08-82 
Otwock, ul. Kołłątaja 49 
Pęcice k. ~anek, ul. Krucza 24/26 (Warszawa), fax 29-62-32 
Płock, ul. Remblińskiego 10, tel. 213-54, fax 339-56 
Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 72, tel. 
47-01-74 
Piotrków Trybunalski, ul. Fąbryczna 1/3, tel. 47-O6-9~ i 
47-43-21 
Piotrków Trybunalski, ul. Targowa 1, tel. 47-48-36 
Połczyn-Zdrój, ul. Traugutta 47b, tel. 623-56 
Radom, ul. Chorzowska 12, tel. 512-48 wew. 229 
Radomsko, ul. Komuny Paryskiej 1, tel. 43-92 
Skierniewice, ul. Trzcińska 21/23, tel. 181-48 
Sochaczew, ul. Warszawska 69, tel. 220-08, fax 52-82-90 
Świecie n. Wisłą, ul. Witosa 5, tel. 114-61 i 115-47 
Toruń, ul. Chrobrego 64, telJfax 330-07 
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 51, telJfax 36-67-52 
Wieniec Zalesie k. Włocławka, tel. 52-68-04, fax 52-69-12 
Wrocław, ul. Białowieska 1, telJfax 55-35-17 , -
Zamość k. Bydgoszczy Rymarzewo, tel. 84-27-00 wew. 116 
Żary, ul. Broni Pancernej 5d, telJfax 23-50 _ . 

MARŻA 1.8 PROCENT 
W kwietniu ukażą się w sprzedaży 

"RADOMSKIE" i "RADOMSKIE MENTOL" 
w twardym opakowaniu po 

cenach hurtowych. 

Zapraszamy! . 82-k 

PRZEDSIĘBIORSTWO 8UDOWLANE ' "MITEX" KIELCE 
, I URZĄD _ MIASTA I GMINY KOŃSKIE 

Proponują - na korzystnych warunkach - zlokalizowane w centrum miasta - lokale 
handlowo-usługowe i mieszkalne - w ramach realizacji projektu zabu
dowy ul. Pocztowej w Końskich. 

r--;::~~~~;;]§~~~~:=-:=~:;~~~~~=2:I Powierzchnia użytkowa jednego · 
~~~~~~ segment_u ok. 249 m kw., a w tym 

-=:'::-:;::;<1 lokale: 

~ handlowo-usługowe - parter -
-----=~~ 100 m kw. 

~ mieszkalne - I piętro - SS' m k~ 
~ mieszkalne - " piętro - 61 m kw. 

Proponujemy kilka podstawowych 
układów aranżacji wnętrz i zasto: 

t~~~~~~~~3~~~~~~~~~~~~~~~ sowania rozwiązań do indywidual-f nych potrzeb klientów 

Koszt realizacji obejmuje m.in.: . , ~ prawo własności gruntu 
~ koszt uzbrojenia terenu 

Oferujemy: 

~ koszt opracowania dokumentacji 
~ obsługą inwestorską 

~ sprz,daż całych segmentów lub niezależnie pojedyńczych lokali 
~ termin realizacji w 1993 roku 
~ dla kupujących - ulgi podatkowe 

Szczegółowych informacji udzielamy w biurze f irmy. 
-, po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

Kielce , ul. Szymanowskiego 3. tel. 404-16. 
l/M-B 
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NAJWI~KSZY W POLSCE • PRO"DUC~N' GRZEJNIKÓW C.O. 
" ZAPRASZA DO WSPÓłPRACY 

OFERUJE NAJWIĘKSZY WYBÓR 

GRZEJNIKÓW C.O. DO KAŻDEGO RODZAJU 
- -

BUDOWNICTWA. (I ATESTAMI!) 

PI~Ć/ TYPÓW WEDłUG NORMY NIEMIECKIEJ 

l l 'l . l; D I"N ., l l r 
DIN ~:.ll 7 

WYROBY DEKORACYJNE W STYLU "RETRO" 
PIECYKI GRZEWCZE 
BALKONY 

ELEMENTY OGRODZEŃ 

MEBLE OGRODOWE 
WAZONY ' 
łAWKI 

, , 

WłAZY KANALIZACYJNE 
• ODWAZNIKI · HANDLOWE 

PEŁNYCH INFORMACJI UDZIELA: 

. DZIAŁ SPRZEDAŻY O'ŻS' S.A. 

. • TRALKI 
• PRZ~S~A . 
• BRAMY 
• FURTKI 
• SłUPKI 

-" 26-220 STĄPORKÓW ' UL. 22 LIPCA: 101-. 

TEL. {O)41 141140 F~X {O)41 141088 TLX. 0613571 
78-k 
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Relax - słońce - nauka 

• 

Ogólnokrajowa 
Spółdzielnia 

~o A Turystyczna Usługi pogrzebowe całodobowe, Sklep franszyzowy 
'SONEVlX' 

'Intergraf' Kielce 

to wszystko znajdziesz w naszej ofercie letniej! 
KURSY JĘZYKOWE: angielski, niemiecki 

GROMADA 
zaprasza na: 

' WYCIEG~I 

solidnie, łanio. : Staszica 5, tel. 453- 13 

folie i papiery 
samoprzylepne 

"J ac" i "Oracal" 

Anglia - Hastings - 3 tygodnie /zakwaterowanie przy rodzinach 
angielskich, pełne Wyżywienie/ 13.06 - 04.07.93; 04.07 - 25.07.93; 
25.07 - 15.08.93; 15.08 - 5.09.93; 5.09 - 26.09.93 cena od 10.750 
tys. do 14.550 tys. zł. kursy 12-tygodniowe, zakończone egzaminem 
- 46,5 mln. zł. 12.09 - 05.12.93; 03.01.94 - 28.03.94; 28.03.94 -
20.06.94. 

Kielce t: 
N 

- WIEDEN - 28.04-02.05.93 
cena: 6!j0.000,-

439-44, 447-5 1 
WIEDEN - 18 - 23.05.93 
cena: 750.00,-

- PARYZ - 24-30.05.93 
cena: 3.000.000 ZŁ,-

- BUDAPESZT - 15.04.93 
i 24.04.93 cena:650.000,
KOSZYCE - MISZKOLC -śro
dy, cena: 650.000,-

- WŁOCHY -Rzym- Asyż-We
necja terminy:17-23.05.93 
cena: 2.200.00,-

- LONDYN - 3 dniowe pobyty + 
dojazd, cena: 2.950.000,-

- KURS JĘZYKA ANGIEL
SKIEGO - Wielka Brytania 3 
tygodniowe pobyty, 
cena: 12.500.000,-

- BOGATĄ OFERTA 
• WCZASOW - Lato'93 

.. 
_ rngl __ 
Elektronik 

AUTORYZOWANY SERWIS SANYO 

MONTAŻ ODBIORNIKÓW 
SAMOCHODOWYCH 

NAPRAWY GWARANCYJNE 
PRODUCENTOW KRAJOWYCH 

NAPRAWA SPRZĘTU AUDIO-VIDEO 

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETAlICZNA 
. WYROBOW SANYO 

~TONSIL 
~FONICA 

materiały 
do poligrafii 

(papier etykietowy, 
kredowy, 

farby sitodrukowe, 
sita) 

HURT I DETAL 

Góry Schwarzwaldu - Altensteig /nauka, zakwaterowanie 
i wyżywienie 4 x dziennie W Ośrodku dla Cudzoziemców/ 18 dni.-
26.07 - 12.08.93 - 9.900 tys.; 10 dni - 26.07 - 04.08.93; 03.08 -
12.08.936.500.000,- W cenie wycieczka do Francji, Szwajcarii, nad 
jezioro Bodeńskie, zwiedzanie Fabryki .Mercedesa". 

Wypoczynek Słowackie Bieszczady - Valkov nlDomaszą Hotel 
Ministerstwa Szkolnictwa pok. 2 i 3 os. z łazienkami, - weekendy -
160 tys. zł. osobodzień, - wczasy Wielkanocne 09 - 13.04.93 cena 
800.000, - wczasy letnie, cena 1.950.000, - kolonie dla dzieci i mło
dzieży 08 - 19.07.93; 20 - 31.07.93 - cena 2.600.000. 

Pielgrzymka - Włochy 24.06 - 17.07.93 prowadzi ks. Bujnowski, 
zapisy w .. Orbisie". Ponadto różnorodne propozycje wycieczek, wcza
sów wypoczynkowych i leczniczych w Polsce oraz w większości krajów 
świata /specjalna oferta dla kobiet!. Pośrednictwo wizowe, paszporto
we, sprzedaż biletów lotniczych, autokarowych . 

- ORGANlUZUJEMY WYCIE-
CZKI DLA SZKOl 
I ZAKŁADOW PRACY 
W KRAJU I ZA GRANICĄ 
PRZYJMUJEMY ZLECIONIA 
NA ORGĄNIZACJE KOLONII 
I OBOZOW W OKRESIE 
LETNIM 

• SPRZEDAż IiURTOWA I DETALICZNA 
TELEWIZOROW KOLOROWYCH 
BIAŁOSTOCKICH ZAKŁADOW TELEWIZYJNYCH 
(BIAZET, 14", 21", TXT, GŁOWICA KABLOWA, 
OBRAZ W OBRAZIE) 

B'A~ET 
EEltlil 
SONY 
FISHER 

Najlepszy 
na świecie 

papier ksero 
"NEUSIE DLER" 

w cenie 
47,000 zł/ryza 

Biuro podróży "Orbis" licencja - Skarżysko-Kamienna, ul,S o
kola 2, tel. 512-554, fax 512-747 W godz. 9.00 - 17.00. 

1O/UM 

~~~----~----~------~----------~r 
MITEX-EKSPORT Sp. Z 0.0. W Kielcach 

'Informacje i zamówienia: 

• SPRZEDAż HURTOWA I DETALICZNA 
KASET VIDEO B&S 

• PEŁ1'«Y ASORTYMENT ZESTAWÓW 
GŁO$NIKÓW TONSIL 

zatrudni na budowach eksportowych 
"GROMADA" - Kielce, 

ul. Targowa 18 ' 
tel: 322-971, 321-231 

oraz placówki .GROMADY· 
w terenie. 

GWARANCJA, SERWIS. RATY/19% 
HURT I DETAL ~ wysokowykwalifikowanych pracowników w zawodach: 

l'; 

2151-g 

Skle~ Firmowy Kielce ul. M Buczka 22 tel. 66-28-49 
ZAKŁAD USŁUGOWO • HANDLOWY RTV 

, 25-432 Kielce ul,Manifestu Lipcowego 71 tel. 31-80-91 

Sklep franszyzowy 
'SONEVlX' 

'Intergraf' Kielce 
Staszica 5, tel. 453- 13 

2182-g 

D1'-1rarz. cieśla 
Oferty prosimy składa~ na adres: 

"Mitex-Eksport" Sp_. z 0_0_ 'oN KielcacH 
ul. Szymanowskiego 3 tel. 409-33 1/MiB 

Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska 
Radom, ul. Toruńska 6 

tel. centrala 251-03 do 07 
Dział Zbytu 

31-30-18, 252-93 
fax 31-30-19, tlx 0672650 

Poznaj smak naszych produktów: 

> mleka spożywczego w lJutelkach i folii różnych 
zawartosciach tłuszczu; 

> śmietany i śmietanki o różnych zawartościach 
tłuszczu w kubkach i butelkach; 

> deserów tWarogowych; . 
> serków homogenizowanych w ośmiu smakach; 
> twarogów w tym produkowanych metodą 

tradycyjną "klinki'" , 
> serka twarogowego "radomskiego" - nowość 

> serków fromage w kilku gatunkach; 
> znakomitych jogurtów, kefirów w opakowaniach 

jednorazowych; 
> maślanki; 
> masła w kilku gatunkach; 
> specjał twarogowy, krem jogurtowy - nowość -

14 dniowy okres przydatności do spożycia. 

Zapraszamy do punktów sprzedaży: 
ul. Toruńska 6 Plac Targowy ul.Wernera 
Plac Jagielloński Plac Targowy ul. Struga 
ul.Policka Z (Oś.Pokldniel Plac Targowy ul. Śląska 
ul. Lubelska 11 

B/57/R 

okna, drzwi 
materiały budowlane 

styropian samogasnący 
środki uszczelniające 

dacholeum, abizol 
blacha ocynkowana l 
płaska i trapezowa I 

rury a~bestowe 9/z 

Z.A.. PR.A..S Z.A..IVI V 
"" gc:»dz. 7 - "17 

s c:» b c:» t Y S - "14-

OBWIESZCZENIE 
Przedsiębiorstwo Centralna Składnica Zaopatrzenia 

PKS w Kielcach ul. Rolna 8, tel. 490-91 
ogłasza przetarg 

na najem pomieszczenia biurowego o pow. 49 m2
. 

Przetarg odbędzie ~ę W siedzibie przedsi~biorstwa w dniu, 
23.04.93 r. o godz. 10. 

Cena wywoławcza 60.000 zł za m2 . . 

Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia prze
targu bez podania przyczyn. Prefęrowane będą oferty 
przedsiębiorstw wynajmujących pomieszczenia magazynowe 
w peSZ-PKS. 

91-k 

. - -.. 
KASETONOWE 

REKLAMY PODŚWIETLANE 
Produkowane Vi oparciu o najwyższej jakości materialy 
renomowanych firm zachodnich 

O holenderskie folie firmy GRAFlTACK (gwarancja 10 lat) 
O automatyczne sterowniki oświetlenia (produkcji niemieckiej) 
O szkło akrylowe niemieckiej firmy 

KLOCKNER BENTAPLAST GmbH 

Poleca' Państwu 
PPHU ".&A" S.c. 

27-400 Ostrowiec Sw. 

II.HI· .... I 
BDR,.OWNIA KOSME,.YKÓW 

ART. DROGERYJNYCH; ART. CHEMICZNYCH 
ART. GOSP. DOMOWEGO ' 

WYROBY Z GĄBKI I PLASTYKU .,j 
PORCELANA - GARNKI EMALIOWANE 

ZABAWKI I ART. PIŚMIENNE 
IIELCE. UL H.UIE 805.1. I 

'EL 61-JO-ll WEW.IJl 
CZ9I1I1E 1.00-17.00 508. 1.00-1 J.OO 

USŁUGI TRANSPORTOWE - TANIE ul. Polna 84 tel. (047'62-44-27 
SAM JELCZ 12 TON LUB 22 TONY CENA 6.500 - 8.000 ZŁ/KM 

• 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Zycie S.A. 

oferuje Państwu nasze usługi 
w zakre~ie ubezpieczeń na życie. 

Do najbardzej popularnych na-leżą: 

- grupowe ubezpieczenia rodzinne na życie W zakładach pracy W kilku typach, 
• grupowe ubezpieczenia pracownicze w zakładach pracy (typ P) zapewniające ubezpieczone
mu lub członkom rodziny świadczenia pieniężne (w określonym procencie sumy ubezpieczenia) 
w przypadku zaistnienia zdarzenia (zgon, urodzenie dziecka). Sumę ubezpieczenia określa 10 -
krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej, 

• grupowe ubezpieczenia na życie indywidualnie kontynuowane przez emerytów, rencistów, ab
solwentów szkół, osoby niepracujące - w wieku produkcyjnym z automatyczną sumą ubezpiecze
nia w wysokości S-krotnego średniego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej, 

• zbiorowe ubezpieczenie rolników·· jednostkowe ubezpieczenie na życie oraz z.aopatrzenia 
dzieci tzw. "posagowe" według różnych taryf. . 
Składka zależna jest od sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego i okresu ubezpieczenia. Mini
malna suma ubezpieczenia - 1 O milionów zł. 
- indywidualne ubezpieczenie z rosnącą sumą ubezpieczenia i składką według czterech wa
riantów: 
I - na życie 
II • na wypadek śmierci i dożycia 
III - zaopatrzenia dzieci (na życie matki lub ojca dziecka) 
IV • zaopatrzenia dzieci (na życie każdej osoby) 
Minimalną sumę ubezpieczenia określa się na poziomie 6- lub 1 O-krotnego średniego wynagrodze
nia miesięcznego podawanego w komunikatach GUS. 
Wysokość składki uzależni0na jest od określonej sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego i ok
resu na jaki umowa zostanie zawarta. Płatna może być miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub 
-rocznie. Suma ubezpieczenia i składka V'zrasta w kolejnych latach t~ania ubezpieczenia. 
Umowy ubezpieczenia zawieramy za pośrednictwem naszych ajentów, a także pracowników w biu
rach PZU "Życie" S.A. Bliższych informacji i wskazówek udzielamy w siedzibach ~nspektoratów na 
terenie kraju oraz sieci Przedstawicielstw. 

Zapr~szamy do korzystania z naszych usług w myśl hasła 

"Z POLISĄ PZU "ŻYCIE" ŁATWIEJ IŚĆ PRZEZ ŻYCIE". 
87-k 
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zaprasza do swojego sklepu 
Kielce, ul. Buczka ,6, 

w godz. 10-18 
*BEZ ŻYRANTÓW * NA RATY * 

PRO~NU3€MY, 

KASElY VIDEO 1V COLOR 

D KASElY AlJDIO WIEŻE 
ANTENY RADIOMAGNETOFONY 

ZWROTNltE RADIA 
SYMETRVZATORY KALKULATORY o 

ZEGARY WISZĄCE BATERIE 
ZEGARY KOMINKOWE PRZEWODY 1V 

LAMPY WlYKI 

SPRZEDAŻ HURTOWA 
Kielce. ul. Żnhvna 4/6 tel. 482-92 

9-14 5548'g 

~ Il. KIELCE, ul. ZAGNAŃSKA 84a 
li" tel. 31-11-41 wew. 186 

laPAKOWANIA I NACZYNIA JED_ORAZOWE I 
d1a gastronomii i producentów lodów i żywności: 

V' pojemniki 100-1000 mI., tacki tekturowe, 
plastikowe, styropianowe 

V' sztućce, kubki, naczynia 
V' torebki do hamburgerów, hot-dogów, fryt&k 
V' reklamówki, woreczki foliowe 
V' torebki próżniowe sledmiowarstwowe 

f-my "WIPAK" 
VI folie termokurczliwe, obciągliwe 

D8Z.DIENIA DLA GAS,.80NO_ .. 
li frytkownice 5 - 8 - 12-litrowe 
V' opiekacz "TOSTER", urzadzenie HOT-DOG 

P8Z.DZERIA DLA IAS,.80RO_ .. 
V' zgrzewarki kątowe i tunele do pakowania 

w folię termokurczliwą 
( V' MASZYNY DO -pakowania próżniowego 

V' gorący stół - do pakowania na tackach w folię 
Z Jt P ~ .$l S Z .$l !M ')' 8 o 16 2095-. 

Skład Opału 
Kielce ul. Kolberga 2 

tel. 524-52; '409-23 
poleca: 

* węgiel * koks 
o * mial 

oraz wykonuje usługi: 

." .alDochod.1D .amow,ladowawcKJID II toa 

." koparkIl koloWIł k·401 
." koparko-Iadowarkll - Oslró_k 

( ." .alDochod.1D .alDo"'adowawczJID 2,5 toa, 

fi T R fi K C Y J "E C E " Y I 2128·. 

GALA 
.t1f 

Przłdsi,biorst.o Irod kc,jao" HHdI .. , 
ul. Zagnańska 46 

25-953 Kielce 
tel. 493-51 

Of!'eruje: 
ohuwie spor.oVlle 

.elcs.ylne -
VIIi z y. o VII e ~ 

Iconf!'elccj. 17/AK 

PROGRES 2000 
Radom, ul. Zwoleńska 38a tel.lfax 528-93 

Autoryzowany dystrybutor produktów firm: 

OLlVETTI MICROSOfT SOfT"TRONIK 
DATA PRODUCTS HEWLETT·PACKARD DYSAN 

POLAROID GULlPlN AMERICAN POWER CONVERSlON 
OFERUJE: 

Q najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, 

licencjonowane oprogramowanie użytkowe : ~ 
F-K, Hurtownia, Sklep, Magazyn, Księga i inne 

~ 
~ drukarki mozaikowe, laserowe i taśmowe, 

~ instalację sieci komputerowych, 

~ akcesoria i materiały eksploatacyjne, 

serwis techniczny i modernizację sprzętu, 

alerajamy 
da Dalychmlasla.ej sprzedaży: 

t/ blachy ocynkowane, płaskie - 0.5 mm 
t/ blachy walcowane na zimno, czarne 

o grubości 0.5 - 2.5 mm 
t/ rury czarne 0.5 - 3 cali 

rury ocynkowane 0.5 - 2 cali 
t/ pr~ty gładkie 10 i 12 mm 

pręty żebrowane 10 - 16 mm 
t/ walcówkę gładką i żebrowaną 

w kręgach o średnicy 5.5 mm, 6 mm 
t/ stal kątową 25x4 - 50x4 
t/ profile średnie, dwuteowniki, ceowniki 
t/ blachy czarne gorącowalcowane 

o grubości 3, 4, 5, 6, 8 mm 
t/ oraz inny asortyment wg zamówień 

1154/11 

rat •• ,.. 

baakaoty • 

ai •• awadai. 

wykrywa 

WŁÓCZKA 

UV - t •• t 1030 

ilDport BFII. 

PUH "CAR", 

Skarżysko-Kamienna, 

Rynek 8, 

tel. 512-955. 

W NAJWIĘKSZYM 
WYBORZE POLECA 
SPECJALIS'I'YCZNY~ 

SKLEP 

·iilana· 
7 

Pani prollarator Ewie auko •• ldeJ, 
DyreIttorowl Prz ........ I.,.t .. UMul Potrz_oWJCh 

• Kielcach • Znmuntowl Pr,docle, 
PrzyJaciołom, Kolelom,Znajom"", 

• • szystklm którzy POIIIOIII w Ułatwieniu formalnoicl 
oro wzł,JI udział • pogrzebie 

I okazali tyJe serea • ci,iklch chwilach Choroby 

Śp. .Jana Bojka 
Serdeczne podziękowania składają: . , 

tona z .ynami, synowymi 
2134-1 i wnukami 

Agencja Przedsiębiorstwo 
Handlowo - Usługowa Handlowo • Usługowe 

"MERKADO" Sp. z 0.0. r oferuje do sprzedaży 

25-217. Kielce nowe chłgnlkl T-25 

ul. Hauke Bosaka 4, 
tel. 61-76-12 

tel/fax 409-49 

oraz przyczepy rolnicze 

z wywrotem 

o ładowno.cl 4,5 tony, 

w wersji eksportowej, 

posladaJ~ce 

homologacJę 'atest). 
oferuje : 

• .... Irr·I·_ Na w/wymieniony sprzęt, 

udzielamy gwarancJI. •• ~. p .......... P1 

.. ··p·l· Kisiel Marian 
KraJ no \I 80 

26-008 Górno, 

telefon 110 
woj . kieleckie 

Dru 5.'5,1 
tr ••• pDrt._ .I.lbyaar .... _ 

(e ...... I.) 

2/Ja 2122·, 

NASZE MARZENIE 

PONADTO OFERUJEMY ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE. 

S.Ce 

EXBUD 
AUTORYZOWANY DEALER VW I AUDI 
KIELCE EXBUD 

ul. Ściegiennego 262 
26-025 Kielce 

tel. 61-62-42, 61-60-95, 420-91 wew_ 25 .lO 

tlx 612697, fax. (041) 61-58-03 a 

STROPY TEIIVA 
rozpiętość do 7.80 metrów 

bezszalunkowe -
Radom, ul. Malczewskiego 3 

tel. 636-952 BI267/R 

... 

%1371 

KIELCE UL. BOOZENTYŃSKA 40 
(RÓG UL_ T_ KOŚCIUSZKI 

ZAPRASZAMY g - 17 ~ ~ ~ 

~ MEBLE 
ELEGANCKIE I FUNKqONALNE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
• atraktyjne warunki ratalne 
• konkurencyjne ceny 
• bezpłatny transport na terenie Kielc 

Kielce, ul. Chęcińska 14a 
tel. 61-61-64 

zapraszamy 
w godz. 9-' 8; soboty 9-' 4 

1851-1 

Starachowickie 
Przedsiębiorstwo 

Przemysłu 
Drzewnego 

ul. Radomska 76 
27-200 Starachowice 
tel. centr. 88-01-08 

w.154. 
Posiadamy 

w wolnej sprzedaiy 
przesianą 

ziemi, ogrodową 
do wykorzystania 

w rolnictwie 
lub ogrodnictwie. 

Cena konkurencJina. 
D-II 

ZRODŁA SWIATŁA' 
Q tarowe Q halogenowe Q kompaktowe (energooszczędne) 
Q świetlówki (także ultrafiolet - np. do sprawdzania banknotów) 

OPRAWY 

OSPRZĘT 

LATARKI 

Q wiszące Q kinkiety Q stojące Q reflektory O tradycyjne 
Q halogenowe Q ś'Nietlówkowe 

Q produkcji niemieckiej w 7 kolorach (ELSO) 

Q takte kryptonowe i halogenowe (SONCA) 

BATERIE, ŁADOWARKI itp. 
HURTOWNIA: KIELCE, Miesduz l 32, uL (0-41) 513-42, fu (0-41) 31-93-98 
SKLEP: Kielce, ul Duża 20, teL (0-41) 444-41 

2079-g 

http://sbc.wbp.kielce.pl



OGŁOSZENIA DROBNE 

SPRZEDAŻ 
Pudle - miniaturki, srebrne. 

Kielce, Warszawska 105/45. 
1923-g 

Aparaturę dyskotekową. War
szawa, 56-96-74. 

59-k 
Sprzedaż blach aluminiowych, _ 

gotowych żaluzji. Hurt, detal. 
Kielce, Hauke Bosaka 7 (parter), 
tel. 61 -40-68 wew. 17, 61-18-47. 

1883-g 

Wykładziny imp. USA 
PCV - dywanowe - tanie ku· 
pisz tylko w "Rodanie". Mie

szka I 55 teI.66-28-29 
hurt - detal czynne 9-1 El 

dom 572-58 
4fTW 

Sprzedam kamerę VHS Pana
sonic M-10 stereo (możl iwość 
miksowania dżwięku) . Kielce, 32-
15-66 w godz. 7-17. 

2048-~ 

Regał austriacki. Kielce, 61 -75-
51 . 

2067-g 

Znaczki okolicznościowe 
wielobarwne. Starachowi

ce, 
Orzechowa 1, tel. 61-66. 

1/rnir 

Yugo 45 (1986), suknia ślubna 
szyta na zarnuwienie na drobną 
osobę . Kielce, 289-33. 

2069-g 
Sprzedam rozsadę sałaty , po

midorów holenderskich. Kielce, 
542-83. 

2087-g 
Sprzedam telewizor kolorowy, 

czarnobialy. Kielce, 61-76-48. 
2099-g 

Dalmatyńczyki rodowodowe -
szczenięta. 436-87. 

2142-9 
Pilnie BMW 316 (1982). Kielce, 

28-906. 
2146-g 

Przyczepę towarową "Nie
wiadów", komputer Atari 1040ST. 
Kielce, 23-633. 

2154..:.9 
Sprzedam bloczki betonowe. 

Piasek budowlany. Piekoszów, 
tel. 236 wieczorem. 

2147-g 
TVC Sony 25 cali. ·Videokame

ra 8 Sony 3 lux - nowe. Kielce 
25-388. 

2149:.9 
. Ford sierra 1.8 Turbo Diesel 

{1991) . Kielce, 28-295. 
2172-g 

, KUPNO 
Monety, banknoty, srebra, sta

rodruki kupię. "Optimus" Warsza
wa, ul. Mokotowska 45, tel. 21-
54-01 . 

449-k 
Przedpłatę kupię . Kielce, 31 -

88-31 . 
1976-g 

Kupię przedpłatę. Kielce, 66-
19-55. 

2091-g 

MOTORYZACJA 
Ford - części. Kielce, 502-52. 

1375-g 
Sprzedam 126p (1988). Kielce, 

426-55 (10.00 - 18.00) . 
2074:9 

Sprzedam fiat 125 (1984). Kiel
ce, 61-84-64. 

2021-g 
Sprzedam opel vectra (1991) 

pełne wyposażenie . Kielce, ' 32-
21-87. 

2077-g 
Mercedes 190 D (1988) sprze

dam. Mniów 224, tel. 90 (po 20). 
2078-g 

Sprzedam poloneza (1989). 
Kielce, 572-32. 

. 2083-g 
Sprzedam 126p (1 990) FL. 

. Wiadomość: Kielce, 59-931 (po 
13.00). 

2092-g 
Tanio! Sprzedam citroena 

BX 16 (1990). 29.000 km, ka
talizator, wtrysk, zamek, ser
wo. szyby elektryczne. Kielce, 
31-44-38. • 

2098·g 
Sprzedam escort combi 

45.000.000. Kielce, 434-97; -31-
54-23. 

2101-g 
Sprzedam skodę 105 L (1988). 

Kielce, 117-160. 
2113-g 

Sprzedam forda sierrę 1.8 tur
bo diesel Cbia modo 1991 . Kielce, 
428-91. 

- Sprzedam trabanta 
Kielce, 32-58-47. 

2.115-g 
(1989). 

2118-g 
Sprzedam peugeota 309 D 

(1990). Kielce, 31 -66-68. 
2121-g 

Sprzedam fiata rit mo D (XII 
1986). Kielce, 31 -66-68. 

_ 2121-alg 
Sprzedam mercedesa 200 D 

(1983), bardzo dobry stan. Kiel
ce, 428-86. 

2130-g 
Sprzedam mercedesa 210 

(1989). Kielce, 31-93-16. 
2140-g 

Sprzedam citroena BX 14 
(1984) . Kielce, 441-19. 

_ 2154-g 

Sprzedam 126p (1992). Kielce, 
32-58-47. 

2157-g 
Tanio sprzedam 126p (1992). 

Kielce, Jesionowa 4/17 (po 15). 
2162-g 

Tanio silnik opel R 2100 80 
tys. km. , diesel. Kielce, Kruszel
nickiego 161 , 564-43. 

2148-g 
Sprzedam volkswagena L T28 

diesel 81 /89. Passata 1300 81 . 
Kielce, 253-88. 

2~9-g 
126p (1988) , VW golf (1975) 

sprzedam lub zamienię. Kielce, 
562,86. 

2163-g 
Sprzedam SKodę 110 (1976), 

3.000.000. Kielce, 66-40-76. 
2165-g 

Sprzedam peugeota- 205 GL. 
Kielce, 26-663. 

2169-g 
Sprzedam mercedesa 300 D 

(1981). Kielce, 522-65. -
_ 2170::.9 

Sprzedam 126p (1985) . Kielce, 
66-75-11. 

2171-g 
Autonaprawa Fiat 126p. 

Skarżysko Kamienna, 1.11. Sienkie
wicza 15. 

100/93 

LOKALE 
Superkomfortowy dom z wygo

dami koło Krakowa. Stanisław 
Kwiecień, Koszyce , tel. 205. 

2014-g 
Zdecydowanie 'wynajmę 

mieszkanie 2, 3-pokojowe, umeb
lowane z telefonem. Kielce, 549-
82. 

76/HK 
PoszukUję mieszkania do wy

najęcia 2 lub 3 pokoje. Kielce, 
61-30-06. 

2042-g 
Sprzedam M-2 31 m kw. Kiel

ce,555-29. 
2052-g 

Sprzedam mieszkanie komfor
towe 115 metrów przy Sienkiewi
cza. Kielce, 462-37 lub 61-62-35. 

2059-g 
Sosnowiec - sześcioizbowy na 

mniejszy. Bretner, Bialystok, 
Skłodowskiej . 

84-k 
Sprzedam M-3 42 m kw. Kiel

ce, 569-69. 
2080-g 

Sprzedam mieszkanie M-3 U
roczysko. Kielce, 310-360. 

2132-g 
M-2 kupię . Kielce, 404-35. 

2133-g 
Zamienię mieszkanie włas

nościowe Gdańsk - Wrzeszcz (40 
m kw. możliwość powiększenia 
do 100) na większe w Kielcach 
z telefonem. Oferty: Kielce, tel. 
520-52 od 8.00 do 16.00. 

_ 2153-g 
Do wynajęcia na 2 lata pokój 

z kuchnią- - wygody, w domku 
jednorodzinnym oraz lokal na lo
dziarnie z urządzeniami lub na 
inną działalność handlowo - gast
ronomiczną. Kielce, 61 5-1 60. 

2168-g 

NIERUCHOMOŚCI 
Działkę budowlaną sprzedam. 

Kielce, 31-77-55. 
1968-9 

Pilnie sprzedam dom 
wraz z pomieszczeniami 
na działalność gos po
darczą w Sędziszowie. 
Wiadomośc: , Kielce, 31-
95-50. _ . 

2063-g 
Sprzedam altankę murowaną. 

Kielce, 32-39-69. 
2097-g 

I 

Sprzedam lub wydzierżawię 
działkę rekreacyjną na Zaciszu 0-
raz wydzierżawię garaż przy ul. . 
Klonowej. Kielce, 27-949. 

_ 2109-g 
Sprzedam kiosk metalowy z lo

kalizacją. KielCe, 28-906 w godz. 
14.00 - 17.00. 

2110-g 
Działk i rekreacyjne w pięknym 

miejscu (dolina Nidy, Sobków 
Dwór) . Tanio sprzedam. Wiado
mość: Bialystok, Zwierzyniecka 
19/10, tel. 331-561 lub 521-391 .-

5/p 
Sprzedam dom , stan surowy 

w Chęcinach. WiadomoŚĆ. To
karnia 237, tel. 154-000 wew. 
162. 

2139-g 
Sprzedam działkę budowlaną 

w Jaworzni. Janów 8, Kielce, 66-
49-10. 

USŁUGI 

Zaluzje pionowe 
Kielce, 267-52. 

Zaluzje pionowe 
Kielce, 265-41 . 

2167-g 

poziome. 

380-g 
poziome. 

_ _ _ _ 380/a-g 

Zaluzje. Skarżysko, 51-39-60. 
69/93 

Signer 
reklama podświetlana 

Kielce, te1.23-631 
2144-g 

Zespół muzyczny " Perła" . Kiel
ce, 61-09-33. 

_ _ -.1248:.9 
Zaluzje. Kielce, 31-24-54. 

1421;9 
Telepiloty, telegazeta, głowice 

kablower PIP (Obraz w obrazie). 
Przestrajanie u klienta. Gwarancja. 
inż . Piekarski. Kielce, 32-23-31 . 

164O-g 
Wypożyczalnia kamer video. 

Kielce, 66-71--75. 
1871-g 

Wykonuję nagrobki z la
stryka oraz katakumby 
po najniższych cenach. 

Kielce, 473-67 po 18. 
1546-g 

Przyjęcia węselne, żywienie 
grup wycieczkowych. Stołówka, 
ul. Urzędnicza 16, Kielce, telefon 
516-49, 31-45-37. 

1888-g 
Zespół "Fandango" - wesela. 

Kielce, 440-59. 
_ 1892.:9 

Komputerowe przepisywanie 
prac. Kielce, 464-89, 437-30. 

1987-g 
Zaluzje poziome, pionowe. 

Kielce , 26-968. 
2.PQ8-g 

Żaluzje, tapicerka drzwi. Kiel
ce, 485-65. 

2016-g 
Układanie boazerii (rachunki) . 

Kielce, 61-17-44. ' 
2051-g 

Żaluzje . Kielce, 31-59-69. 
2073-9 

Instalacje wodno-kanal izacyj
ne, c.o. i gaz. Naprawa piecyków. 
Krycie rurek. Kielce, 61-44-75. 

21 11-g 
Maszynopisanie. KieIce,475-50. 

2124-g 
VIOLlN - EXPERT profesjonal

na naprawa: SKRZYPCE, GITA
RY inne. Kielce, Sienkiewicza 64 
(piętro) . 

21 35-g 
Układanie , wyrabianie boazerii 

,..pawlaczy. Kompleksowe wy
kańczanie domków jednorodzin-
ny<?h. Kielce, 502-45. . 

2136-:9 
Wesela - tradycyjny zespół 

Mariana Michalskiego. Kielce, 
32-35-39. 

21 38-g 
Oprawa obrazów, zdjęć, pla

katów itp. Kielce, Armii Czerwo
nej 112. Dom Usług . 

2152-g 

Układanie glazury, terakoty, 
solidne wykonanie. Kielce, 28-
558. 

2164-g 
Tłumaczenie dokumentów nie

mieckich z ważnością na kraje 
niemiecko języczne . Skarżysko, 
ul. Piaskowa 40, tel. 51-39-69. 

99/93 
Układanie glazury, terakoty. 

Kielce, 31-34-01 ; 31-99-92. 
2173:9 

NAPRAWY 
Naprawa pralek. Kielce, 61-69-

42, 31-78-94. 
1266-g 

Naprawa telewizorów - przest
rajanie. Ciapciak. Kielce, 61-62-
84. 

1389-g 
Naprawa telewizorów, przest

rajanie, gwarancja. Cichocki. 
Kielce, 525-36. 

_ _ 1493.:9 
Naprawa maszyn szyjących. 

Kielce, 61-47-38. 
1644-g 

Naprawa pralek. inż . Zatorski. 
Kielce, 28-672. 

1893-g 
Naprawa telewizorów. Kielce, 

61-95-77. 
_ _ __ J939.:9 

Naprawa telewizorów, przes
trajanie. Kopeć. \<ielce, 32-22-
45. 

2020-g 
Telewizja - naprawa, przestra

janie. Kielce, 537-93. 
____ 20.R.g 

REMONTY 
Cyklinowanie - lakierowanie. 

Kielce, 31-44-17. 
1998-g 

Malowanie i tapetowanie 
z gwarancją. 

KASPO sp. z 0.0. 

Kielce ul. Magazynowa 
6 tel. 31-60-28 

681HK 

Cyklinowanie. Skarżysko, 53-
10-47_ 

Tapetowanie 
536-04.' 

PRACA 

93193 
malowanie. 

Zatrudnię akwizytorów ra ko
rzystnych warunkach. Zaluzje 
i inne usługi. Kielce , 11-55-08. 

1880:9 
Legalna praca za granicą -

KONTAKT 93. Praca dla 
mężczyzn i kobiet. Znaczek 7000 
- plus adres zwrotny. Gwaran
cja!!! Agencja Informacyjna "A
WI", 59-300 Lublin, ul. Jastrzębia 
31 m 25. 

85-k 
CHAŁUPNICTWO - skladanie 

urządzeń . Informacje: koperta 
zwrotna, znaczek za 7000, -
"RASZ", Mińsk Mazowiecki, box 
57. 

86-k 

VIOEOFILMOWANIE 
Wideofilmowanie - studio .Le

Siu·. Kielce, 253-05. 
1313-g 

Wldeofilmowanie. KieIoo,66-00-62. 
1~22-g 

Videofilmowanie. Najtaniej. 
Kielce, 31 -80-98. 

1354-g 
Wideofilmowanie, fotografowa

nie, opracowanie studyjne. Kiel
ce, 544-67. 

_ 1401-g 

Videoklaps. Kielce, 31-03-67. 
_ 1420-9 

WIDEOFILMOWANIE. Montaż 
studyjny. Kielce, 66-27-54. 

1582-g 
Fotografowanie. Kielce, tel. 61 -

90-60. 
1784-g 

Wideofilmowanie. Kielce, 265-
91,-

1809-g 
Wideofilmowanie. Kielce, 464-

89, 437-30. 
--.J 987-g 

VideoFoto. Kielce, 32-57-35. 
1995-:9 

Viedeofilmowanie. Kielce, 61-
66-30. 

_. 2043-g 

Wideofilmowanie. Tanio. Kiel
ce, 32-35-64. 

2055-g 

MATRYMONIALNE 
Tylko Biuro Matrymonialne 

"Razem" pomoże Ci odnaleźć tą 
drugą połowę. Napisz: Kielce 1 
skr. poczt. 1322. 

2064-g 

TRANSPORT 
Transport samochodami: 8; 

1.1 tony, kraj, zagranica. Kielce, 
32-43-37, 221-58. _ __o _ 1_m.:9 

Tani tmsport 1.5 T. Kielce,442-5O. 
___ ~6:g 

Holandia giełda - garaże. Tran
sport samochodów. Wypożyczam 
lawety: Kielce, 31 -93-16. 

2140-~ 

KOMUNIKATY 
W dniu 22 maja br jest planowa

ny zjazd Bylych Wychowanków Sa
lezjańskiej Szkoly Rzemiosł w Kiel
cach. ZgIoszenia kierować: Salezja
nie ul. 1-g0 Maja 57 - Kielce. 

1867-g 

Zaginęła skoda favorit, 
jasny beż - nr rej. KKN 
8246. Na znalazcę czeka 
nagroda - tel. 61-28-94 
w Kielcach. 

1/sw 

RÓŻNE 
Poznaj przyjaciół w całych 

Stanach poprzez florydzki 
klub korespondencyjny In
tercultural Club, P.O. Boi< 
584, Mango, FL 33550 U
SA. Pisz w języku angiels
kim, foto. 

1597-g 

Now~ otwarty Zakład Pro
dukcji Zaluzji zaprasza od
biorców hurtowych i indywi
dualnych. Ceny do uzgod
nienia. Możliwość montażu . 
"Diżal" Kielce, ul. Przeczni
ca 5, tel. 474-58. 

1746-g 

W Kielcach posiadam wa
runki. do podjęcia różnej 
działalności wytwórczej o
raz zamieszkania - ocze
kuję propozycji. 32-41-68. 

21 43-9 

Wysocka Elżbieta serde
cznil! zaprasza 

, do gabinetu kosmetycz-
nego ul. Lecha 11 -

509-09. 
2177-9 r 

., 

EKSPRESOWE : 

Sprzedam lub wydzierża-
wię wypożyczalnię video. 
Kielce, 56-356. 

2175-g 

Siatka ogrodzeniowa. Kiel
ce, 32-38-02. 

2176-g 

Sprzedam lub zamienię na 
M-2 własnościowe z dopłatą 
gospodarstwo 1 ,29 ha z dom
kiem drewnianym w Miedzia
nej Górze. Kielce, 66-09-96; 
31-34-07 . 

2178-9 

Okazyjna sprzedaż kaset 
wideo - 300 tytułów . Skarżys
ko, Sokola 21 . Liberatka". 

_ _ 2179:9 

Sprzedam camping. Kielce, 
469-00. 

2180-9 

Sprzedam tanio volvo 343 
na części oraz piec c.o. prod. 
niemieckiej. Kielce, tel. 521-
81. 

Sprzedam lady, 
514-56. 

2181-~ 

regały. 

2184-g 

Sprzedam działkę w Borko
wie. 514-56. 

2184-alg 

Przyjmę ekspedientki do 
sklepu spożywczego. Informa
cja lO.04. (sobota) godz. 
13.00, Kielce, os. Na Stoku 
przy bloku 35 (brązowy kiosk). 

• 2185-g 

Skrzynię biegów do forda 
sierry 2.3 D kupię. Kielce, 66-
44-49. 

2186-9 

Zdecydowanie kupię 
przedpłatę. Kielce, 11-08-29. 

2188-g 

Wolne miejsca do Hanowe
ru 13.04.93. Kielce, 31-93-16. 

2189-9 

Sprzedam ładę 1600 
(1987).317-387. 

21 90-9 

Własnościowe , komforto-
we, bezpieczne 28 m kw. za
mienię na większe spółdziel-
9ze lub kwaterunkowe. Tel. 
grzecznościowy 14.00 
17.00,66-01-18. 

2192-9 

Części do fiata ritmo sprze
dam. Piekoszów, tel. 423. 

2194-9 

Frankfurt, Kralsruhe 
_ 14.04.1993 - wolne miejsca. 

Tel. 66-22-43. 
_ -9 

Sprzedam citroena AX 11 00. 
Biały (1990) . Idealny, Włosz
ezowa, tel. 428-36; 433-70, 

21 98-9 

Sprzedam mieszkanie trzy
pokojowe. Kielce, 61-80-33 po 
świętach. 

2199-9 

Poszukuję pomieszczenia na 
magazyn oraz mieszkanie do 
wynajęcia. Kielce, 26-767. 

2201-9 

Transport 2 tony. Kraj, zagra· 
nica. Kielce, 27-503. 

2202-9 

Wolne miejsca do Frankfurtu, 
Wiesbaden. Kielce, 564-55. 

- 2206-9 
Sprzed"am pralkę <łutoma

tyczną, fotele, wirówkę, gla
zurę, parkiet. Kielce, 26-414 lub 
317-063. 

2207-9 

Sprzedam odzież uży· 
waną zagraniczną 

w hurcie i detaku. Bar' 
dzo dobra jakość. Towar 
oryginalnie zapakowany. 

Kielce ul. 22 Lipca 3, 
tel. 66-28-63 . 

BIURO OCŁOSZEŃ lIECHA DNIAlI ZATRUDNI 
AKWIZYTORÓW 

W KidCAck, RAdOMiu, SkARiysku, KAM., OSTROWCU ŚW., STARAckowiCAc~. 
ZAPEWNIAMY ATRAKCYJNE WARUNKI PRACY 

ZEbRANi E iNfORMACyjN E dlA wszYSTkiclt C It ~TNyCIt ' l l.04 (WTOREk ) O Godz. 1 ~. JO 
W siEdzi bi E biuRA '" KIELCE, uL. TARGOWA 18 (pARTER) 

c 

( 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Gabinet Dalekiego Wschodu Prof. RONGEN - stałe 
z azjatyckim specjalistą · przyjęcia chorych. Kielce, 29-
z między~arodowymi uprawnie- ' 24. ' 
niami zaprasza. Kielce, ul.Bucz- . 2022-9 
ka 20/26 m 34, tel. 543-77. Gabinet stomatologiczny 

. 616-9 Kielce, ul. Tatrzańska 137 (na 
MEDIN - ROK ZAŁOZEt-tIA wprost pętli 15). Zaprasza we: 

1988. Leczenie kamicy żółci 0- wtorki i czwartki 15.00 - 17.00; 
wej, nerkowej (bezoperacyjnie), w wolne soboty 11 00 - 13.00. 
łysienia. Zapisy: . Łódź , 37-36- Protetyka, leczenie i usuwanie 
38. Adres korespondencyjny: zębów. 
Łódź 1, przegródka 1. l.:EKA- 98/93 
RZE PRZYJMUJĄ TAKlE Bank Informacji Medycznej. 
W KIELCACH. Tel. 31-12-68 - informacja 

900-9 o prywatnych usługach me-
Dyplomowany bioenergotera- dycznych. 

peuta Zygmunt Ryczkowski 2150:9 
przyjmuje 15 kwietnia 8.30- Usługi pielęgniarskie. Dyżury 
13.00. Kielce, Złota 26 (obok _ codziennie 8.00 - 22.00. Kielce, 

2022-9 2108-9 
dworca PKP). 25~-81. 

LASER leczenie 
trądzika, blizn, rozstęppw, 
kuracja dla łysiejących * 
LIFTING - bezoperacyjne 
zabiegi zachodnim apara
tem "MYOLlFT" Twarz, 
szyja - eliminacja lub po
ważna redukcja zmarsz
czek: na czole, "worków 
pod oczami", likwidacja 
podwójnego podbródka. 
Modelowanie całej sylwet
ki. * SOLARIUM najnow
szego typu. Kielce, Sien
kiewicza 76 III piętro, po
kój 311 codz. 9-1 9, sobota 
9-15 telefon, 31-01-66. 

2129-9 

DYŻURUJĄCY 
PRYWA TNY ' GABINET 

PEDlA TRYCZNY 

"VlTAMED" 
Kielce, UROCZYSKO 
ul. Tatrzańska 91, 

tel. 31-80-68. 
Czynny co 'dziennie 

w godz. 16-21.30 
w soboty, niedziele 

i święta 
w godz. 10-21.30 

CODZIENME 
DOMOWE \\!IZVIY 

PEDlAlROW rrn 

, 

Informujemy, że stomatolog 
Kazimiera Sikora 

przyjmuje pacjentów 

Usługi , 

pielęgniarskie 

dla dzieci i dorosłych 
dyżury 

w dni powszedne 

niedziele i święta 

w godz. 8-22 

Kialca 253-81 
2018'g 

GABINET 
STOMATOLOGICZNY , 

lek. med. 
IZABELA BUKOWSKA 
specjalista neurolog 

przyjmuje 

SPECJALISTYCZNE 

POGOTOWIE 

DLA DZIECI 
wizyty domowe 

lekarz storn. IWONA KOŁOMANSKA 
w Przychodni Stomatologicznej 
w Kielcach, ul. Słoneczna 1 
(róg Karczówkowskiej) 

tel. 511·47. 

Kielce, ul. Żerom kiego 28 lIlp. 
tel. 66·46.75, 61·17,30 

środa} przyjmuje: piątek 15.00 - 17.00 Lek. storn. 
Monika Iżowska 

Lek. med. spec . anesL 
Marian Paluchowski 

we wtorki i piątki 
w godz. 16-17 

Kielce, 

W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM w KIELCACH 
ul. 1. Krasickiego 6/15 Up. /Osiedle Świętokrz./ Poprzedni adres gabinetu 

(Kielce ul. IX Wieków 
ul. Śniadeckich 27/21 

tel. 61-72-07 2OO2-g 

(pediatrzy, specjal ista 
chorób płuc, 

chirurg dziecięcy) 

tel. 11-08-29, 31-34-43 
r------...., - światloutwardzalne I jest nieaktualny 11111-1 *** pon., wt., cZW., pt., 

Kielcę, tel. 576-36 
w godz. 15 - 7 

i chemoutwardzalne wypełnienia, 
- ekstrakcje, . 153o.t8°o, 

0 0, (\i)Vll soboty (1 e 
USG\ 

- profilaktyka próchnicy Oakowanie v u od 1 ()00 W 
w soboty i niedziele 

całq dobę. 

• i lakierowanie), 
leczenie i us'uwanie 
zębów w narkozie. 

7222· 

- 'usuwanie kamienia nazębnego, 
lek. med. JACEK HEC lAK 763·. 

- protetyka. 
specjalista radiolog 

(z certyfikatem) 

Badania w zakresie: usg 
jamy brzusznej , 

LEKARSKA SPEC.JALlSTYCZNA 
SPÓŁDZIELNIA PRACY 

. miednicy l1)aleJ, 
diagnostyka ciąży, 
gruczoł tarczycowy, 
gruczoły sutkowe, 
worek mosznowy, 

25-310 KIELCE, ul. KOSCIUSZKI 11 , tel. 457-03, 440-70 . 

Informuje o uruchomieniu z dniem 29 marca 1993 r. 
przy ut. Kośclu..szkl II w Kielcach (tel. 450-96) 

SKLEPU MEDYCZNEGO 
ślinianki. 

pod patronatem ·CElAL - Radom". 
Sklep czynny codziennie w godz. 9 - 17 

z wyjątkiem wolnych sobót_ Od poniedziałku do czwartku 
w godz. 6-7 i 14-16 

w soboty 7-9 

Oferujemy najnowocześniejsze. atestowane materiały 
stomatologiczne renomowanych firm zachodnIch. 

Kielce, uL Sienkiewicza 76/319 
\\I piętro (winda) 

tel. domowy 66-28-Q9 I/AI 

W sprzedaży - również wszelkie Inne materiały 
oraz sprzęt medyczny - wysokiej jakośclI 

NA.JNI2sZE CENY! 

HURTOWNIE 
*' LEKOW . , 

111 

KIELCE, KRAKOW 

Szanowni Państwo, 
Mamy przyjemność zaoferować nasze usługi aptekom 

w Kielcach i Krakowie . 
Zamówienia spoza województw kieleckiego i krakowskiego 

przyjmujq nasi Przedstawiciele Handlowi. 
Podstawowym asortymentem hurtowni sq: 

LEki, PARAfARMACEUTyki, MATERiAły OPATRUNkoWE, 
ARTykuły MEdYCZNE, ŚRodki ltiGiENY 9sobisTEj, 

KOSMETyki LECZNiCZE. 

Posiadamy kontakty handlowe z hurtowniami 
farmaceutycznymi w całej Polsce. Stale poszukujemy 

producentów, Importerów - nowych atrakcyjnych towarów. 
Chętnie nawiqżemy współpracę z hurtowniami 

farmaceutycznymi na zasadzie barteru, 

Nasze hurtownie sq czynne w godz, 8-17, 
Zamówienia telefoniczne możecie Państwo składać 

także w godz, 21 -24 pod numerami: 

tel. (041) 61-81-31. tel_./'ax (041) 618181 
Adres - Kielce', ul. Ks, P. Ściegiennego 6 (budynek WDK), 

UWAOA! 
"'YLKO W ®rnlllm" 

KREDY7 I RABA'" 
RÓWNOCZEŚNIE 

Oto nowe propozycle korzystnych dla Państwa rozliczeń handlowych: 

F:..W..ariant b 
Dobieranie kIlkukrotne towaru w ciągu tygodnia na kwotę 10 mln. zł 

_ uprawnia Państwa automatycznie do otrzymania 2% rabatu . 
Przykładowo : 
Poniedziałek - I zakup na wartość -ó mln. zł - otwarcie kredytu 7-dnlowego. 
Czwartek - II zakup na wartość 3 mln. zł. 
Poniedziałek następnego tygodnia - III zakup na wartość 2 mln. zł. 

~ariant II:> 
Analogicznie - uzyskanie l4-dnlowego kredytu i 2% rabatu przy 

dobieraniu towaru na kwotę 15 mln. zł w ciągu 14 dnI. 

Ponadto - 2Ofo upust niezależnie od wartości zakupu 
_ przy płatności gotówkq. 

S'E.!J{flYECZ!J{JP" Z.flI.!P!l{jJlSZJlL!Mry-!DO WSPÓŁP!lUłCY 74-k 

1821" 

Lek. storn M. Gromek, Lek. spec. anest. P. Szpak 
Kielce, os. Ślichowice, ul. Kowalczewskiego 4/1, tel. 561,16, 491·00 

Ct~ todtitMit ~ p~~ 40 p\4t~ fi) 8c4t. 16·17 5525-1 

• Ponad 5000 artykułów. 

• Atrakcyjne ceny. 

• Co dwa 

- SYSTEMY 
OPRAW 

DOKUMENTACJI 
... bindownice 

(oprawo typu k%nota/nlk) 
... termoblndownlce 

(zgrzewanie) 
... obcinarki. gilotyny 
... nllzczarkl dokumentów 
... lamino/ary 

• SPRZEDU u •• ltd •• Ii, 
m.t •• I.ł6w .k.plo.t.cwlnwch 

• USŁUGI - op ... w. . 
:~~:r.~o:'Ook~:~t.CJI 

F.H.U. "XENON" 
Kielce, Staszica 5, tel. 453-13 

%1 

i kwietnia. 
z.atu w konkursie 

--up Centrum MX , 
sumę 200 tys. zł. 

TYLKO W CENTRUM MX 

Ceny obowiązują do 30 IV 93 

Cukier 

1 kg 

Ryż 

8600 zł 1 kg 

Mąka poznańska 

7900 zł 1 kg 6100 zł 
Mleko w kartonie Kukurydza Papryka 

konserwowa 3,2% tłuszczu konserwowa 
1 I. 8700 zł 400 g 10500 zł 720 mI. 14500 zł 
Groszek 
konserwowy 
400 g 8500 zł 
Czekolada 
Alpejska 
100 g 7700 zł 
Płyn Ajax 

Herbata Brzoskwinie 
Golden Assam w puszce 
100' g 6800 zł 850 g 16400 zł 
Pepsi-Cola Pollena 2000 

TAED 
11. 7950 zł 600 g 19800 zł 
Szampon Pasta· 
Head & Shoulders Blend-a-Med 

750 mI. 29300 zł 150 mI. 34800 zł 80 g 19300 zł 

CentrumHK Kielce, ul. Zagnańska 119 
poniedziałek • sobota 9.30 • 19.30, niedziela 10.00 • 17.00 

Skorzystaj z bezpłatnego dojazdu firmowym autobusem MX. 

http://sbc.wbp.kielce.pl



WIELKANOC .NA OBOZIE 
Od poniedziałku przebywa w Kielcach kadra polskich 

szczypiornistów przygotowująca się do meczu elimina
cyjnego mistrzostw Europy ze Szwajcarią. O rozmowę 
pop.rosHiśmy selekcjonera Bogdana Kowalczyka. 

- Oczywiście. Dobrze byłoby 
powrócić do systemu, według 
którego grała liga kilka lat temu, 
tzn. dwa mecze: sobota - nie- · 
dziela i 10 drużyn w lidze. 

* Kadra, którą pan powołał 
na mecz ze SzWajcarią to nie 
jest "prerwszy garnitur" pol
skiej piłki ręcznej. Jakie w tej 
sytuacji śą nasze szanse 
w tym SP9tkaniu? 

Wiadomość o poważnych. 
kłopotacIl, w jakich znalazła 
się radomska firma budowo· 
lana Euromirex, należąca do 
sponsora drużyny mistrza 
Polski w tenisie EUROMIRE
XU zaniepokoiła kibiców 
ping-ponga 

Mówi prezes BRONI Sta
nisław GórsKi: "To, że firma 
·Euromirex ma kłopoty nie oz
nacza jeszcze tego samego 
dla drużyny tenisowej. Dzie
sięcioletnia umowa dotyczą
ca sponsorowania pierwszej 
drui:yny zawarta została po
między klubem a panem Kły
sem - ' oie jęgo firmą, Jest 
w niej klauzula dotycząca 
możliwości wcześniejszego 
rozwiązania, ale do tej pory 
n ic nam nie wiadomo, aby 
pan Kłys chciał z niej sko
rzystać" . 

Jesienią Euromirex ma re
prezentować Polskę w euro
pejskich pucharach. Czy do 
tego czasu drużyna będzie 
nadal istnieć? (soy) 

- Nie uważam/ aby kadra 
w innym składzie osobowym re
prezentowała wyższy poziom. 
Helweci są czwa~ą drużv.ną te- . 
go rocznych Mistrzostw Swiata 
i będą groźnym przeciwnikiem 
dla każdego. Mają w swych sze
regach m.in. Marca BajJmgart
nera (202 cm wzrostu) , który 
sam potrafi rozstrzygnąć losy 

. meczu. 
* Wiele zamieszania wywo

łała sprawa buntu kadrowi
czów na zgrupowaniu w Cet-
niewie... . 

- Myślę, że ten incydent zos-_ 
tał niepotrzebnie nagłośniony 
przez prasę. Buntować mogą się 
zawodnicy, którzy już coś osiąg
nęli, reprezentują przyzwoity 
światowy poziom i wi~za. cze
go chcą w sporcie dokonać . 
W naszej lidze takich zawodni
ków nie ma zbyt wielu. 

* Jak to się stało, że czołowy 
strzelec ligi - Artur Lipka, do
piero teraz znalazł się w repre
zentacji? 

- Proponowaliśmy mu to już 
przed obozem w Zakopanem, 
ale odmówił nie podając przy
czyn. 

* Kiedy możemy się spo
dziewać powrotu polskich 
szczypiornistów do światowej 
czołówki? 

- Nie wcześniej n iż za 2- 3 la
ta. Gdy obejmowałem funkcję 
trenera nie obiecywałem nikomu 
mistrzostwa świata. Chciałbym , 
aby poziom reprezentacji nie ob
niżył się, potem pomyślimy o od
rabianiu zaległości. 

* Nie sądzi pan, że jedną 
z przyczyn słabości polskiej 
piłki ręcznej jest zły system 
rozgrywek ligowych? 

* Co panu najbardziej prze
szkadza w pracy? 

- Przede wszystkim brak pie
niędzy. Powinniśmy rocznie roz
grywać ok. 35-40 sparingów, 
a gramy 15. Silne drużyny nie 
chcąz nami grać, gdyż jesteśmy 
za słabi. W tej ~ytuacji szkolenie 
zawodników powinno odbywać 
się w klubach. A z tym jest nie 
najlepiej . 

* Ale są chyba kluby, !rtóre 
pracują dobrze? 

- Kielecka Iskra wyraźnie wy
różnia się wśród innych zespo
łów ligowych. Nie tylko pozio
mem sportowym; ale i organiza
cyjnym. Macie też wspaniałą 
publiczność, znaj~ się na hand
baJlu. Nigdzie na mecze nie przy
chodzi tak dużo kibiców. Dlatego 
chcieliśmy, aby kieleccy sympaty
cy piłki ręcznej mogli zobaczyć 
mecz naszej reprezentacji. 

* Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy wesołych świąt ... 
na zgrupowaniu. . 

M. ROLAK 
P. KOTWICA 

PIŁKA RĘCZNA 
* Iskra Kielce - Kadra Pol

sKi. Czwartek godz. 19.00, hala 
przy ul. Krakowskiej. 

* Półfinał Mistrzostw Polski 
Juniorek z udziałem Budowla
nych Kielce, Zgody Bielszowi
ce, ChKS Łódź i Varsovii War
szawa. 13-15.04, godz. 16 ' 
i 17.45, hala ZSB przy ul. Jagiel-
lońSkiej 90. . 

PIŁKA NOZNA 
• II liga. Błękitni Kielce - Wi

słoka Dębica, stadion przy ul. 
Ściegiennego, sobota, godz. 
15.30. 

• III liga. Broń Radom - Bu
covia Bukowa. Stadion przy ul. 

"Echo Dnia" i Salon Meblowy DEK zapraszają wszystkich swych czytelników i klien
tów do wspólnej zabawy. 

Zasady konkursu są proste -
wystarczy wyciąć poniższą kar
tę, nakleić na nią kupony (za
mieścimy je w pięciu kolejnych 
wydaniach "Echa") i przysłać 

pod adresem redakcji (Kielce, ul. 
Targowa 18). 
Wśród osób, które do 23 

kwietnia nadeślą kartę z naklejo
nymi kuponami rozlosujemy trzy 

nagrody· pien iężne ufundowane 
przez Salon Meblowy DEK. 

I nagroda - 1.000.000 zł 
II i III nagroda - po 500.000 

zł. 

SALON MEBLOWY 
KIELCE, ULOLSZEWSKIEGO 7! TEL 501-72 

ŻYCZY SWOIM KLIENTOM 
ZDRO'WYCH, 

POGODNYCH 
I WESOŁYCH 

ŚWIĄT WiELKANOCNYCH 

MIEJSCE'" 
NA 

KltPON 

MIEJSCE 
NA 

KUPON 

MIEJSCE 
NA 

KUPON 

MIEJSCE 
NA 

KUPON 

MIEJSCE 
NA 

KUPON 

WTOREK 
13.1V 

ŚRODA 
14.IV 

CZWARTEK 
15.IV 

PIĄTEK 
16.1V 

PONIEDZIAŁEK 
19.1V 

o 
CHAMPIONS 

LEAGUE 

Piłkarze AC Milan wygrywając w Goeteborgu zapew
nili sobie udział w finałowym meczu o Puchar Europy 
w Monachium. Na drugiego tinalistę musimy pocze
kać do ostatniej kolejki Champions League. 

. GRUPA A: 
Olimpique Marsylia - Glas

gow Rarigers 1:1 (1 :0). Sauzee 
15 - Durrant 52. ' 

Na sportowych 
ARENACH 

Narutowicza, sobota, godz. 
11 .00. 

Pilica Nowe Miasto - noki 
Stal Gorzyce. Czwartek, ;:Jodz. 
16.00, 

Radomiak Radom - Granat 
Skarżysko. Stadio!, przy ul. 
Struga, sobota, godz. 16.00 

ARDOM 

CSKA Moskwa FC 
Brugge 1:2 (1:1). Siergiejew 
19 - Schaessens 43, Verhayen 
84. 

KSZO Ostrowiec - LubIi
nianka. Stadion przy ul. Świę-
tokrzyskiej, sobota, godz. 
15.00.' . 

* Liga międzyokręgowa -
zaległe spotkania. Naprzód Ję
drzejów - Zdrój Busko, sobota 
godz. 16.00, Star Starachowi
ce - Stal II Stalowa Wola, so
bota godz. 11.00, Orlęta Kor~ 
na II Kielce,:" GKS Rudki, so
Mta godz, 11. 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 

4200 KLUCDORK, .... 0..0'-'- 14 
1EL :14021 do 23 FAX 1_ 1lJ[ 07323e3 

1. OfEIłU)E W SPIUEDfłn HURIOWE): 
Aluykuly GOSPodARSTWA dOMOWEGO_ 
iMpoRTOWANy Sp~ĘT pRAlNiczo .... dłłodNiczy : 

(WlA~ MINSK, ROMO) 
SZEROki MORTYMENT SpRZĘTU kRAjOWEGO 

(ZELMER, ZAMEX, POlAR, MYSZKÓW, 
NIEWlADÓW, MESKO, FAREl~ DEZAMET, 
M,ETRIX i iNNE) , 
CZĘŚci ZAMiENNE do w/w SpRZĘTU 

Z. POSZUKU)EMY flKWlZYTOIłÓW 
• kORZ~TNE WARUNki WipółpRAcy 
• kONTAkr TElEfONiCZNY lub bEZPOŚREdNi W PRZEdsiĘbioRSTWiE 

w KluczboRku w kAżdy WTOREk i CZWARTEk o <jOdz. 12.00 

DO W'IIl::POł-PI:r,.c~y Ul 5/p 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

, 

26-600 Radom, ul. Wroclawska 9, tel/fax 541 - 75, 500-31 w. 12, 
tlx 0672314 

ODZIEŻ OCHRONNA I RO-
BOCZA 

* ubrania robocze drelichowe 
* ubrania robocze ocieplane 
* bluzy ocieplane 
• ocieplane bezrękawniki 
* kurtki ocieplane 
* kurtki podgumowane 
• koszule flanelowe 
• kalesony 
* hełmy 
* UMUNDUROWANIE 

STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ 

~ RĘCZNIKI I ŚCIERKI 
* ŚRODKI CZYSTOŚCI 
* OBUWIE ROBOCZE 

I OCHRONNE 
* trzewiki robocze 
* trzewiki olejoodporne och-

ronne 
* buty ocieplane męskie 
* buty ocieplane damskie 
* buty ocieplane skórofilcowe 
* buty profilaktyczne 
* drewniaki kąpielowe 
• buty 9IJmowe 

1. Olimpique 5 7 13: 4 
2. Rangers 5 7 7: 5 
3. FC Brugge 5 ,5. . 5: 7 
4. CSKA 5 1 2:11 
GRUPA B: 
IFK Goeteborg - AC Milan 

0:1 (0:0). Massaro 70. 
PSV Eindhoven - FC Porto 

0:1 (0:0). Jose Carlos 77. 
1. Milan 5 10 9: 1 
2.IFK 5 6 7: 6 
3. FC Porto 5 3 3: 5 
4. PSY 5 1 ' 4:11 

(s" 

BMW 325i 
łanio pilnie 
sprzedam 

(1989) 
su~erwyposażenie , 

m.in. 
klimatyzacja, 
ABS, . llir\\ 
elektryczne szyby, .,. ~ 
lusterka, 
fotele, 
żaluzje, 
czarny diamentowy 

metalik, możliwość za
miany na mieszkanie. 
Wrocław, AUTOCEZAR 
(071) 345-41 - dni robo
cze, (071) 24-91-88 
święta, sobota czynny 24 
godziny na dobę , 

2197-g 

• buty gumofilcowe 
* RĘKAWICE ROBOCZE 

I OCHRONNE 
• DRELICHOWE pięciopal

cowe z podszewką 
• 5-palcowe wzmacniane 

skórą 
• 5-palcowe spawalnicze 
• 5-palcowe kwasoodpome 
* olejoodporne (żaby) 
SPECJAL1STYCZNE AR-

TYKUŁY BHP 
PÓŁMASKI PRZECIWPY-

ŁOWE 
* tarcze spawalnicze 
* okulary spawalnicze . 
* fartuchy spawalnicze sl<,o-

rzane 
• torby monterskie 

ZAPRASZAMY!!! B/56IR 
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