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• Francuzka ' to coś ekstra w moim życiu
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Alka mieszka z czteroletnim synkiem w czerwonym
domu, który nazywają Moulin Rouge. A na Alkę mówią "Mietła", nie wiadomo dokładnie dlaczego. Może
dlatego mówią, że dale sobą pomiatać. Mężczyznom,
oczywiście.
Najpierw pewien góral, który przyjechał do Radomia kle-

Babka skrzyczała wnuczkę nie dlatego,
że kradła, tylko że dala się złapać

Żalosne. od. lotJ
KAMILA ma 17 lat. Trudno już zliczyć wszystkie jej ucieczki z domu. Rodzice nadużywający alkoholu przyzwyczaili się do nieobecności córki i nawet odpowiada im ten stan. W końcu Kamila sama
zarabia na życie. Związana z kieleckim półświatkiem często zmienia partnerów do kieliszka i łóżka. W zamian za świadczone usługi
ma pieniądze na ciuchy i kosmetyki, i nie chodzi głodna. Jak ma
. ochotę to kupi sobie luksusową wędlinę i jeszcze .•• whisky.

Ojciec - kierowca MPK, za każdym
razem przyjeżdża odebrać Kamilę
z Pogotowia ' Opiekuńczego
w Dobromyślu, gdzie trafia zgarnięta przez policję z pijackiej meliny.
- On i matka dziewczyny wyna zainteresowanych jej
losem, ale chyba są bezradni - mówi Andrzej Chrapkiewicz, dyrektor placówki.
glądają

pać klepki na daczy pewnego
biznesmena /zostawił ją
z dzieckiem/, bez alimentów,
później Alę już 25-letnią, zaszczycił względami sam kierownik ekipy budowlano-remontowej, także przyjezdny,
także sezonowo zatrudniony

Takie kruszyny, kiedy

urośniecie?

kimś stopniu szkoła, no i ona sama. Kłopoty w domu, rodzinne awantury, to jednak główne przyczyny ucieczek. Dzieci są często
okrutnie bite, wykorzystywane.

Boją się .

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Alka vel Mietła ma dwa
szczególne upodobania - do
obrazków świętych i języka
angielskiego.
Malowanymi

Boziami,

rzeźbionymi, takimi, które
świecą w nocy, zawiesiła
ściany w całym mieszkaniu.
Tylko patrzeć, jak zacznie na
zewnątrz Jezuski
Boskie rozwieszać.

i Matki
Po angielsku "Mietła" mówi dobrze. Zwłaszcza teraz, kiedy
od dwóch ta! jest w związku
z cudzoziemcem, którego
poznała
w Warszawie,
w księgarni, gdzie kupowała
kasety do nauki angielskiego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5

- Panna zasmakowała
innego życia,

W nocy z soboty na niedzielę w
Szpitalu
GinekologicznoPołożniczym przy ul. Prostej
w Kielcach przyszły na świat trojaczki. Szczęśliwymi rodzicami
dwóch dziewczyn~k i chłopca zostali państwo KWASNIEWSCY.
Pani Danuta jest nieco zażeno, wana. - To już druga wizyta prasy
dzisiaj - mówi. - A ja nie chciałam
rozgłosu. Ta sytuacja bardzo mnie
krępuje. Nie jesteśmy już młodzi,
nie planowaliśmy dziecka, a tym
bardziej trójki.

pełni wolności

i odpowiada jej
to. Rzuciła szkołę - chodziła do zawodówki; poznała środowisko
przestęPcze, w którym amatorów
jej wdzięków nie brakuje, wpadła
"po uszy". Jest kompletnie zdemoralizowaną osobą. Kto ponosi za
to winę? Na pewno rodzina, w ja-

U Kolodziejówjuż ... jedenaścioro,
a kobieta ma dopiero 37 lat

Seks w mieście - seks na wsi - jak myślicie Państwo - C?~
taki podział ma sens, czy on istnieje. Jak można uprawlac
seks bez stosowania środków antykoncepcyjnych, bieżącej
wody i seksownej bielizny - pytają niektórzy. Są złośliwi, czy
mają rację? Przyjdą brudni z obory i kładą się pod pie~yn~
- szydzą miastowi. A poza tym na wsi rodzi się coraz więcej
nie chcianych dzieci.
Czytaj na stronie 25

okolicy.
Zaszczycał
ale tylko w nocy,
bo kiedy rano od niej wychodził, zapowiadał: "Ty mi się
Alka na ulicy nie kłaniaj, bo
ja tu jestem znaczącą osobistością". Tak ItJięc w dzień
Ala go nie znała, natomiast
ożywione życie nocne prowadzili przez trzy miesiące.

w

względami,

mają troFot. A. Piekarski

W szpitalu przy ul. Prostej kieleckie trojaczki
skliwą opiekę·

Zasiłki

Poród odbył się siedem tygodni
przed planowanym terminem. Pa·
ni Danuta do końca myślała, iż urodzi jedno dziecko. Nie robiła
wcześniej żadnych badań . Dopiero w sobotę zrobiono jej USG, które wykazało , że na świat przyjdą
bliźniaki. To byta pierwsza niespodzianka, druga miała nadejść za
kilka godzin.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

pogrzebowe dla... martwych dusz

W Prokuraturze Rejonowej w Kielcach toczy się
śledztwo w sprawie malwersacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa
dotyczy wypłacania zasiłków pogrzebowych na
- Za wczesnle jeszcze, by
podawać szczegóły - powiedział
podstawie sfałszowanych
prokurator prowadzący postępo
dokumentów. Nieoficjalnie
wanie, Jacek Szydłowski. - Nikomówi się, że nieprawidło
mu nie przedstawiono. zarzutów,
wości ujawniono kilka mie" wciąż badamy, ile osób zostało zasięcy temu, kiedy to rozmieszanych w sprawę, na jaką
poczęła się tzw. wewnętrzna
kwotę popełniono oszustwo i jak
długo trwał proceder.
kontrola ZUS. Jednak do
prokuratury zgłoszono ją
Z nieoficjalnych źródeł dowieznacznie później.
dzieliśmy się, że suma malwersa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

cji sięga ponad 100 mln zł. Obecnie zasiłek po zmarłym równa się
pięciu najniższym emeryturom.
Bezpośredni związek ze sprawą
miały z całą pewnością dwie pracownice. Obie zostały zwolnione.
Na dokumentach potrzebnych do
wypłaty zasiłku pogrzebowego
niezbędne są jednak podpisy czterech osób ... Zatem, kto jeszcze
miał związek z oszustwem?

Dyrektor ZUS, Tadeusz Fatalski, odmówił jakichkolwiek rozmów i komentarzy na ten temat. Sam zgłosiłem fakt nieprawidło
wości do prokuratury - powiedział.
- Trzeba poczekać na rezultaty
śledztwa. Ono wskaże winnych.
O wynikach postępowania
będziemy informować na bieżą
co.
M.FUDALA
K.KULIŃSKA

Minister
odpowie
, .
we wrzesnlu
Minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski prawdopodobnie we wrześniu po powrocie z urlo'
pu odpowie na list prezydenta Lecha
Wałęsy, w którym prezydent zwrócił
się o zmianę decyzji w spra\l{le powołania Mariana Zacharskle'go na
dyrektora Zarządu Wywiadu UOP 'podał wczoraj zastępca rzecznika
MSW, Janusz Wolny.
Rzecznik nie miał do południa
w 'czwartek informacji o skróceniu lub
przerwaniu zagranicznego urlopu szefa
resortu spraw wewnętrznych, który
zaplanowany jest do 5 września br. J.
Wolny zaznaczył, że urlop ministra .nie
jest stacjonamy".

Nie

chciała się

ucz~ tablicz~i mnożenia

Dziecko
bite drągiem
Do czwartku nie odzyskała przytomności 8-letnla Ania, która - po
dotkliwym pobiciu przez własnych
rodziców - przeszła w środę trepanację czaszki I przebywa na oddziale
Intensywnej terapII szpitala w Grajewie /woj. łomżyńskle/. Rodzice zamieszkali w pobliskiej miejscowości
Ruda, zostali zatrzymani do dyspozycji prokuratora - poinformował
wczoraj nadkomisarz Zbigniew Puchała

z KWP w Łomży.

W chwili pobicia dziecka - w poniedziałek - rodzice: 26-letnia Barbara i
30-letni Edward byli pijani. Mają pięcio
ro dzieci w wieku 4 - 9 lat. Anię postanowili ukarać za to, że "nłe chciała uczyć się tabliczki mnożenia" - opowiadały policji inne dzieci. Do bicia córki
użyli drewnianego kija, zakończonego
metalem oraz gumowego węża do mycia okien. Nieprzytomne dziecko dwa
dni przeleżało w domu i dopiero w
środę po południu - dzięki interwencji
dziadków - trafilo do szpitala.

Drzwi, które

twój
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126 osób zginęło i 237 odniosło rany wskutek
ziemi w rejonie miasta Muaskar w zachodniej Algierii, ok. 300 km od stolicy kraju - według najnowszych danych oficjalnych.

trzęsienia

Algierski ośrodek badań astrofizycznych poinformował, że
siła trzęsienia wyniosła 5,6 stopnia w 9-stopniowej skali Richtera. Obserwatorium sejsmologiczne w Strasburgu we· Francji
podało nieco wcześniej 5,4 stopnia w tej samej skali.
Według algierskiego instytutu,

zarejestrowano
w czwartek o godz. 1 .13 GMT
z epicentrum w górskim rejonie
Beni Szugran w pobliżu Muaskaru Iw nazewnictwie francuskim Mascara/. Po nim nastąpiły.

"Kotek"
•
w areszcie
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Sopocie został tymczasowo aresztowany 26-letnl Mariusz B.,
pseudonim "Kotek", którego policja
zatrzymała w Szczecinie. Jest on
podejrzany o rozboje I wymuszenia
rozbójnicze - poinformował wczoraj
prokurator rejonowy Piotr Wysocki.
Mariusza B. trójmiejska palicia poszukiwała od kilku miesięcy, jako jednego z najgrożniejszych bandytów trudniących się ściąganiem haraczy z restauracji i agencji towarzyskich.

szczęśliwy

Osoby - właściciele sklepów,
punktów usługowych bądź innych placówek świadczących
usługi na rzecz ludności w Kielcach lub w innych miejscowościach woj. kieleckiego, które w 1994 roku i w'latach poprzednich za pomocą gróźb zamachu na życie, zdrowie lub
mienie były zmuszane do-płace
nia pieniędzy, proszone są
o zgłoszenie się do _Wydziału
Dochodzeniowo - Sledczego
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Kielcach, ul. Seminaryjska
12, pokój 138, celem złożenia
zeznań w godz. 7.00 - 15.00 lub
kontakt telefoniczny, pod nr. 29-

082.

Wstrząsy dały się odczuć zeznaczną siłą - powodując panikę

W październiku 1980 r. silne
trzęsienie ziemi nawiedziło El
Asnam W środkowo-zachodniej
Algierii, niszcząc miasto niemal
kompletnie I zabijając 4 tys. IlJo:.
dzl. Ostatnie silne trzęsienie ziemi W Algierii nastąpiło W 1989 r.
W rejonie llpaza !TO km na za.
chód od Algierul - zginęło

dom

lionów, lecz już za 3.650 tys. zł
możesz je zainstalować we
własnym mieszkaniu.
Chcesz mieć spokojne, bezpieczne życie? Szczęśliwy dom?
Zgłoś się do firmy "HADES",
Kielce, tel. 31-29-83, Radom, tel,
538-13. Zapamiętaj!!! "HADES"
pomoże ci ochronić to co masz
najdroższe - TWÓJ DOM!!!
8/KAK

@
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I Zjazd Gwiazd Radom'94

(['abela kursów akcji
'
rr@)~~sja'18 si~tPDiaJczwanekl
Kurs (t s. zł)

,

•

Edyta Górniak! Maryla Rodowicz z zespołem! Ryszard Rynkowski! Marcin Daniec! Polskie ZOO: Jerzy Kryszak! Andrzej Zaorski!
Marcin Wolski! Jolanta Zykun! Wykonawcy "Spotkań z balladą": Feliks Szajnert i Krzysztof Stachowski! Mariola Góra! Formacja Taneczna Show Dance "Fakt"! Prowadzenie: Krzysztof Ibisz!
Uwaga: Po koncercie odbędzie
wielki pokaz fajerwerków
w wykonaniu najlepszej polskiej
firmy pirotechnicznej - "Absolutus"! Takiego widowiska jeszcze
nie było! Najlepsze w Polsce
światła oświetlające tegoroczny
Sopot! tS. Gocłowski/ Nagłośnie
nie: "Vanax"! /Dealer "Yamahy" na
Polskę/. Scenariusz i reżyseria leszek Kumański! Patronat nad
imprezą: "ECHO DNIA" i TV DAMI
PLUS Radom.
się

Radom, 17.09.94 r. amfiteatr,
godz. 18.30. Najlepsi wykonawcy
i najwspanialsi sponsorzy. Bilety
do nabycia: "Orbis", Teatr im. J.
Kochanowskiego, Klub "Łaź
nia", amfiteatr, Agencja "Kuman-Art", ul. Żeromskiego 75,
tel. 455-456.
Sponsorzy koncertu "SZOK,
czyli Zjazd Gwiazd Radom'94":
1. Gaspol - Region Stąporków,
2. Cementownia Wierzbica, 3.
Bank Pekao SA w Radomiu, 4.
TUiR Warta SA, 5. Pulsar Electronics, 6. Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Sofix", 7. Global Cosmed
GmbH, 8. Polskie Linie lotnicze
lOT O/Radom, 9. Zakłady Piwowarskie SA w Warce, 10. Radomska Fabryka Farb i Lakierów RAFFil, 11. Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 12. MAKPOL - Kowala Kolonia, 13. Agencja Celna "Aksyd", 14. Zakład

_KunaPRO-Water

Systemy uzdatniania wody
GENRALNY DYSTRYBUIDR URZĄDZEŃ FIRMY
ofen.!J.e szeroki asortyment urządzeń
do filtr(,Lcji i uzdatniania wody:
lUtry domowe,
lUtry rezydencyjne,
systemy odżelaziające,
systemy zmiękczające,
stacje uzdatniania wody,
a

Notowanie akcji Universalu zostało zawieszone. Podczas
czwartkoWych dogrywek specjaliści zgłosili 22 oferty sprzedaży, z czego 15 wyczerpano w całości. Nie było chętnych
do kupna akcji Kabli Inadwyżkę zrealizowano w 38,9 proc.!,
Krosna Izaledwie 0,1 proc.l, Mostostalu Export 134,8 proc.l,
Pollfarbu Wrocław 120,5 proc.l, Sokołowa 110,8 proc.l, TonsIlu 139,51 oraz VistulI 19 proc.l.

wówczas ok. 30 osób.

SZ()

_

--

giełdzie

Zawieszony
Universal

Radom kontra Kielce. Sensacja sezonu!

To będzie
- absolutny S Z OK!

Hades uczyni
dom bezpiecz,nym

Komunikat
policji

dalsze wstrząsy, z których naj:
silniejszy 15,1 w skali Richtera/
zanotowano o godz. 1.44 GMT.

- nawet w Oranie, położonym o
100 km na północ od Muaskaru.

główny wstrząs

ochronią

Skutecznie broniły twojego
mieszkania przez cały urlop, gdy
ty wygrzewałeś się na plaży. Zapewniły ci komfort wypoczynku
bez cienia obawy o pozostawione
w domu futro żony, telewizor, wideo. Twoi sąsiedzi mieli mniej
szczęścia, po wakacjach zastali
swoje M-3 kompletnie ogołocone
przez złodziei. To właśnie superdrzwi z firmy "HADES" dały ci
poczucie bezpieczeństwa!! l
Superdrzwi wykonane z grubej,
5-mm blachy odeprą ataki najwytrwalszych włamywaczy. Do tego
są ocieplone i ognioodporne. Nie
ustępują pod żadnym względem
antywłamaniowym drzwiom firm
zachodnich. Różnią się jedynie
ceną - nie za kilkanaścIe ml-

Na

9 stopni w skali Richtera

Urządzeń

Techniki Powietrza
"Radwent", 15. Przedsiębiorstwo
Marketingowe
"Consmarket"
Spółka z 0.0. , 16. Agencja Usługo
wo - Handlowa "Miara", 17. International Transport Spedition - Agencja Celna, Adam Michalczewski, 18. Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska - Radom, 19. "Techmatrans" - Radom, 20. RFWM "Polmetal", 21 . Zakłady Metalowe
"Łucznik", 22. Przedsiębiorstwo
Handlowe "Duet", 23. Reemtsma
International /Poland/ Sp. z 0.0.

Wielka kreacja
wybitnej aktorki

Krystyna. Janda
VI Kielcach!
12 września 1994 r. !l godz.
20.15 w Teatrze im. S. Zerom skiego w Kielcach wystąpi Krystyna Janda w światowym bestsellerze teatralnym "SHIRLEY
VALENTINE" Willy Russell'a hit londyńskich teatrów, przygotowanym przez Teatr Powszechny w Warszawie, w reży
serii Macieja Wojtyszki.
Organizator: Agencja "KUMAN-ART" w Kielcach. Patronat: "ECHO DNIA", mecenat:
Polskie Linie Lotnicze LOT,
Gaspol, Cementownia "Mało
goszcz", Bank Przemysłowo
Handląwy SA Oddział II Kielce,
Bank Sląski SA w Katowicach
1/0 Kielce.
Po spektaklu organizatorzy
zapraszają wszystkich widzów na
lampkę szampana w foyer teatru.
Bilety do nabycia: "Orbis",
"Sig ma". Teatr im. S. Zeromskiego, Agencja "Kuman-Art" ul.
Warszawska 44, tel. 425-69, 41041 W. 154.

Akcje

maks.

min.

358
555
6.750
2.800
485
625
420

72
110
1.610
455
114
84
280

1.200
190

181
161

985

160

280
277

71
87

Kurs:
18VłII

(tys. zł)
BIG
BRE
BŚK

Elektrim
Exbud
Irena
Jelfa
Kable
Kredyt B

Zmiana
kursu
(proc.)

124
rk380
2.200

obrotu
(mln zł)

0.0
9.8
4.8
8.6
-5.8
-4.8
1.2

44.695
131.655
127.657
165.548

10.002
49.623
18.442

-6.5'

75.560
1.954

1.100

-4.3

18.770

482
570
pw170

-9.9
-1.7
-3.4
-1.2
0.0
-1.7
0.0

10.862
3.551
74.268
65.102
11.584
12.896
25.687
12.310
16.960

1.330

180
495

415
670
175

Krosno

ns560

0.0
0.0
0.0

Mostalexp

ns 165

3.8'

Mosfalwar
Okocim
Optimus

Wartość

10.759
19.898
71.519

1.700

455

G 2000
G 2110
1.815
351
1.200
540
84.5

2000
2110
390
351
320
137
22

Ootimus 2
PolifarbCn
PolifarbW
Pr6chnik
Rafako
Sokołów

ns340
520
285
ns42.5

660
830
670

164
141
28.5

Swarzedz
lonsil
Universal

294
ns475
zawie-

-6.7
0.0
-szo-

One

750
1.980

171
337

Vistula
WBK

ns278
1.385

-0.7

9.148

0.0

79.981

3.300

875

Wedel

rk2.075

9.8

53.132

1.170
3.825
20.760,3

300
W6lczanka
590
Żywiec
4242.6
WIG

550
2.900
12.481,2

0.0
9.8
2.8

14.620
156.658

1.350,1

725,5

1.220,8

WIG 20

2.5
Razem

Rv n e k r 6 w n o I e a

500
500

402
450

AmerBank
Dom-Piast

390
410

G 1210
825
1.280

1000
470
139

Krakchem
Prochem
Efekt

765
350

1.440

1.292.842

rv
-4.9
-9.9
-0.7
-1.3
-6.7

2.670
8.080
7.304
4.699
7.528

D - nowa minimalna wartość kursu W ostatnich 52 tygodniach; bp
- bez prawa poboru; ns - nadwyżka zleceń sprzedaży; nk - nadwyżka
zleceń kupna; pw - akcje po wymianie, pw - akcje po wymianie.
(PAP)

m!! SKŁAD MAlERIAl.ÓW BUDOWlANYCH
Kielce, ul. 1 Maja 186

"MIĘDZY

MOSTAMI"

OFERUJE: FARBY - lAKIERY - EMULSJE . CE(jŁĘ - DREWNO - LEPI_K
OKNA - DRZWI - OŚCIEZNICE

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ "MIĘDZY MOSTAMI"

także

wszechstronną pomoc w analizie
problemów związanych z uzdatnianiem
wody i trafnością ich rozwiązań.

Biuro Handlowe:

.

02-950 Warszawa, tel.(022)46-55-25
ul. Emaliowa 15, tel.(022)46-27-75

Punkty

sprzedaży

detalicznej i hurtowej:

PHU "E(CA["
Kielce, ul. Piotrkowska 12, tel.(041)68-14-20 wew. 145
"CZYSTA WODA"
Warszawa. ul. Pańska/Żelazna, tel.(022)20-03-3 1 wew.153
Wrocław , ul. Słotna 11 , tel.(071)60-80-31
Gdynia, Al. Zwycięstwa 228, tel.(058)24-89-86

OPEL

e

Jędrzejczyk

26-600 Radom, ul. Słowackiego 15a, tel. (0-48)60-00-41, tel./fax (0-48)60-00-40

CORSA, ASTRA, VECTRA, CODO

W kontyngel)cie '94 (bez cła) •
tylko d/a WŁASCICIELI PRZEDPŁA T
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Pokrttne losy kieleckiego MOSiR,
stracone miliardy
,

Od kilku lat takle dziedziny życia jak sport, turystyka, rekreacja dotyka w Kielcach regres. Mamy za sobą parę chybionych koncepcji na dostosowanie tych sfer do tempa ogólnych p~emian. Ich efektem są miliardowe straty w miejskiej
kasie. Swleżo wybrane miejskie władze muszą połknąć
"żabę", pozostawioną im przez poprzedników.
.,,-

Miejski
Ośrodek
Sportu
i Rekreacji od początku
nie miał szczęścia
do przekształceń własnościo
wych. Zabrano się do nich nieudolnie, bez sensownego programu.
A właściwie program był jeden - pozbyć się obiektów MOSiR, wydzierża
wić je i kłopot będzie z t;jcmy. W konsekwencji ośrodek wypoczynkowy w Cedzynie, halę Widowiskowo - sportową przy ul. Zytniej oraz
krytą pływalnię przy ul. Krakowskiej w Kielcach oddano w trzyletnie
dzierżawy i zgodnie z zawartymi umowami
pomiędzy
MOSiR
a dzierżawcami zwolniOno tych ostatnich od płacenia czynszu. Nowy
Zarząd Miasta niedawno wystąpił do
dzierżawców tych obiektów, by zgodzili się na zmianę niektórych zapisów umowy, a nawet z propozycją,
aby zrezygnowali z dzierzawy. Jedynie Andrzej Ordysiński, dzierżawca
hali sportowo- widowiskowej wycofał
się z poprzednich uzgodnień z honorem. Uznał, że interes miasta jest
ważniejszy od korzyści prywatnych.
Pozostali - Halina Janus - gospodarz w Cedzynie i Andrzej Najmczyli, dzierżawca krytej pływalni,
postawili sprawę twardo - twierdząc,
że umowa to rzecz święta Nie mają
zatem zamiaru się wycofywać z tak
intratnych dla nich ustaleń.
Tymczasem miasto co kwartał
traci na tym interesie ponad 40 mln
zł. W ciągu trzech lat dochodowej
działalności ośrodki mogły odprowadzić do kasy miejskiej

pół miliarda złotych,
ale miasto nie otrzyma nic. Stan
tych obiektów obecny naczelnik
Wydziału Kultury Sportu i Rekreacji
·UM w Kielcach, Artur Sabat, ocenia jako dostateczny. - Dzierżawcy
czynią tam jakieś drobne remonty,
bo przecież chcą na tej działalności
zarabiać. A zarobić można dużo mówi. - Chciałbym, żeby po wygaśnięciu umowy z dzierżawcą basenu przy ul. Krakowskiej uczynić
z niego obiekt miejski. Pływalnia ta
przynosi spore dochody.

A jak uporano się
z pozostałymi
ośrodkami MOSiR? '
Pływalnia przy ul. Szczecińskiej
trafiła w ręce Wojewódzkiego

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Miasto wytypowało
dzierżawcę w drodze konkursu.

Nie było zresztą wielu chętnych do
zarządzania tym obiektem. W 3letniej umowie dzierżawczej zawartej pomiędzy miastem a TKKF,
zobowiązano gospodarza pływal
ni do płacenia czynszu w wys. 7,5
mln zł kwartalnie. Jak do tej pory
TKKF wywiązuje się z umowy sumiennie. Obiekt, kiedyś bardzo
zdewastowany, znów jest w dobrej formie, często zaglądają tu kielczanie.
Basen leśny na Stadionie w 3letnią dzierżawę otrzymało Miejskie Towarzystwo Sportowe "Fa-

zainwestować w ten obiekt i uruchomić go. W tym akurat przypadku, żeby zbierać profity z działal
ności, trzeba najpierw pónieść
znaczne nakłady. Ale dziś jest
szansa, że jeszcze w tym roku

narciarze pojawią się na lelegrafie. Spółka sportowa "Alpine",
której udziałowcami są: Wojciech
~ołąbek oraz Franz Plchler Włoch, deklaruje rychłe przystąpie
nie do niezbędnych prac inwestycyjnych na wyciągu. 1O·letnia umowa zawarta pomiędzy nią a władza
mi miasta przewiduje 6-milionowy
czynsz co kwartał. Spółka "AIpine"
docelowo deklaruje zainwestowanie w remonty 5 mld zł. A co będzie,
jeśli nie sprosta tym ambitnym pianom? Umowa zawiera pewne obwarowanie: jeżeli dzierżawca nie
wywiąże się z wcześniejszych ustaleń, np. nie będzie płacił czynszu,
zamiast inwestować będzie dewastował, wówczas umowa zostanie
zerwana. To dotyczy także innych
dzierżawców.

- Obecnie jednak Telegraf jest
w tak złym stanie, że gorzej już być
nie może - twierdzi naczelnik A Sa-

wziąć objekt w dziel'Żawę,
chcieli brać za darmo. Po długich
negocjacjach wycofali się ostatnio
z takiej możliwości: "Fundacja
Anny - Pomoc Dzieciom", reprezentowana przez Ann, Gocał
Czerwińską wraz z AgencjI! Reklamy i Rozrywki RP I AClenCI8
Reklamy "Test". Teraz amITlte!at-a.
rem zarządza Wydział Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego. Poprzedni zarząd chciał
żeby Kadzielnię przejęło Mło
dzieżowe Centrum Kultury. Jed-

nak MCK, po dokonaniu
technicznej amfiteatru, zrezygnowało z tej perspektywy. Na razie
miasto nie ogłasza konkursu na obiekt. Powód - nikt nie
zajmowania,
wykładania

pieniędzy.

sem koncepcja jest taka:
Kieleckie albo Młodzieżowe
rum Kultury zarządzają "mf1t~·"t_
rem . Wywołani do tablicy bron
się jednak przed takim finaiem. By
uporać się z konieczną renowacją
amfiteatru na Kadzielni, potrzeba
co najmniej miliarda złotych. Należy wymienić praktycznie wszystko: ławki, scenę, zrobić jej zadaszenie, wybudować szalety,
rawić schody, itp. NaIPr,awOoIPo-

~~~~;~!

te

nakłady

musi

Jakby
z kolei samoistnie

się

ponieść

Patronka piłkarzy Korony?
Fot. A. Piekarski

zakończyła _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....

sprawa ośrodka
w Borkowie.

mar". Kwartalny czynsz w tym
przypadku wyniesie 6 mln zł. I ten
obiekt mimo że parę miesięcy temu wyglądał fatalnie, dziś jest
w pełni wykorzystany.
Nowym dzierżawcą hali wi.dowiskowo - sportowej przy ul. Zytniej została Okręgowa Rada
Związków Sportowych. Za jej
użytkowanie co kwartał ma płacić
miastu 12 mln zł. Jak widać nauka
po poprzednich niefortunnych
przekształceniach
nie poszła
w las i obecnie majątek MOSiR
trafia nie do osób prywatnych,
a do klubów sportowych i różnych
towarzystw o charakterze kulturalno - sportowym.

Uporano się
z Telegrafem
Stan techniczny zamontowanych na wyciągu urządzeń od lat
był tak kiepski, że korzystanie ze
stoku zagrażało bezpieczeństwu
ludzi. Toteż na dłuższy okres został zamknięty dla narciarzy. Nie
było też chętnych, którzy by chcieli

bat. - A spółka "AIpine" według nas
ma realne plany zagospodarowania stoku i daje gwaraflCje.
Gorzej rzecz się ma

z hotelem "Relaks"

nad zalewem. Obecni dzierżawcy
zalegają z zapłatą czynszu oraz
opłat telekomunikacyjnych, za wodę
i energię elektryczną od stycznia
1993 r. W Urzędzie Miejskim myśli
się co z tym fantem zrobić. Zeby
problem rozwiązać powołano nawet
pełnomOO'lika do spraw rozliczenia
likwidacji MOSiR, dr. Mieczysława
Piechnika Jak się z tym bałaganem
upora, zobaczymy. W każdym razie
sprawę trzeba załatwić szybko, żeby
znów nie okazalo-się, że kielecki zalew i jego zaplecze gastronomiczno- hotelarskie nie są przygotowane do
sezonu.
Jeszcze bardziej złożona jest
sytuacja

amfiteatru na Kadzielni
- kompletnie zdewastowany nie
może doczekać się dobrego gos-

podarza.

Było

kilku

chętnych,

Z Temidą

Wyrokiem Najwyższego Sąd!
Administracyjnego "Borków" p r z y z : - - - - - - - - - - - - - nanogm. Daleszyce. Parę dni temu
dokonano przekazania obiektu.lo
leżanki udali się do pobliskieOdtąd gmina będzie sprawowas_
go
mieszkania, w którym w tepiec~ę nad bardzo dochodowym"
raźniejszości przebywa wyżej
Ośrodkłem Jazdy Konnej "Ama- .
zonka". Podobno wójt Daleszyct
wymieniona. Widziałem zainchce go sprzedać za jakieś 10 mld ą
zł /jest to cena realna! Niemcom. ~i
Władze Kielc nie mają jednak za- c
miaru lekką ręką oddać .kury zno- n
szącej złote jaja", która, co prawda,
w ciągu ostatnich 4 lat jakby zmniej-)szyła wydajnoŚĆ, ale ... Kielce chcą O
odzyskać to, co wydały na ,Ama;.Jzonkę" od 1990 roku do dziś'l_
A wszelkie inwestycje w tym czasie c
pochłonęły około 1,5 mld zł.
Los .Borkowa" podzieli wkrótce U
ośrodek wypoczynkowy w Cedzy- nie, o który upomina się Górno. "
Niebawem i ta gmina wejdzie,w posiadanie obiektów MOSiR. Ii
teresowanie pana Mariana

Obywatelska
postawa

BEATAMŁOTKOWSKA

by

waży 1,2 kg, a dziewczynki po 1
kg. W środę podjęto pierwsze próby karmienia ich przez żołądek.

Nie zrezygnowano jednak z kroplówek. Cały czas wspomagane
jest również oddychanie.
- Proszę spojrzeć na monitor - mówi dr A Chojnacka. - Tu są rejestrowane wszystkie czynności życiowe.
Niestety, takie urządzenie mamy tylko jedno. Dziewczynki podłączone

- Kiedy lekarz powiedział, żerl
zostałem ojcem trojaczków,
myślałem, że to żart - mówi p.
Zdzisław. - Pytałem kilkakrotnie, czy
na pewno chodzi
o mnie. Teraz już to do mnie dotarło. Będzie ciężko, ale jakoś
musimy sobie poradzić. Najgo- rzej będzie z mleszkanłem.
.
Państwo Kwaśniewscy otrzy-:
mają zasiłek z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Nie wia-.
domó j~szcze dokładnie, ile on WY-l
niesie. Zeby sporządzić dokumen-.
ty, na podstawie których będzie'
wypłacany, pracownice MOPS'

NIE PLANOWANE,:
ALE KOCHANE

życiu

dozgonną wierność, jednakże ona
rzuciła go listownie, gdy wrócił do
T exasu spakować rzeczy przed

mile chwile
Europy dzielą lata świetlne . Cudzoziemska kochanka, to coś
ekstra w moim życiu ".

Cudak John
Johnowi Cudakowi, naprawdę tak się nazywa, Polska ogromnie się podoba. Tak bardzo, że
postanowił tutaj się osiedlić, w dodatku w Radomiu , gdzie znalazł
miłość swojego życia. Pradziadek
Johna, Polak, wyemigrował do A-

DJSIIIf
01
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Szczęśliwa mama kieleckich trojaczków - Danuta Kwaśniewska.

Fot. A. Piekarski

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Na wcześniejszym dyżurze urodziły się bliźniaczki - mówi dr Anna Chojnacka. - Zażartowałam,
żeby dobrze poszukać, bo może
jest jeszcze jedno dziecko. Nie
miałam pojęcia, że te słowa okażą
się prorocze i sytuacja taka zdarzy
-się przy następnym porodzie. Gdy
panią Danutę przywieziono na porodówkę, przygotowałam dwa inkubatory. Nie wierzyłam własnym
uszom, kiedy dowiedziałam się, że
jest jeszcze jedno dziecko.
PoróQ odbył się przez cesarskie
cięcie. Zycie dzieci było bowiem
zagrożone. Ważyły zaledwie 1,71,8 kg. Jak wszystkie wcześniaki
nie miały w pełni wykształconych
płuc, nie potrafiły samodzielnie oddychać. Dziewczynki zaraz po urodzeniu trafiły do inkubatorów,
chłopca trzeba było podłączyć dodatkowo do respiratora. Tylko
dzięki temu przeżył.

- Najgorzej było godzinę po porodzie - mówi dr A Chojnacka. - Musiełiśmy nieźle się napracować, żeby
utrzymać dzieci przy życiu. Ale udało
się. Teraz zagrożenie już minęło·
Pani Danuta ze łzami patrzy
na maleństwa leżące w inkubatorach. - Co ja z wami zrobię -

mówi. - Takie kruszyny, kiedy
wy urośniecie?
Państwo Kwaśniewscy nie są
już młodzi. Pani Danuta l'T!a 37 I~t,
jej mąż Zdzisław 41. MaJ.ą dwo!e
dzieci: 14-letniego Pawła I 7 -letnią
Ewelinkę. Nowo narodzonym nie
nadali jeszcze imion. - Nie było
czasu o tym myśleć - mówią. Rodziców zastąpiła więc Ewelina.
Chciałaby, żeby siostry miały imiona Jagódka i Patrycja, brata jeszcze nie nazwała.
Dzieci pozostaną w szpitalu ok.
dwóch miesięcy . Muszą w tym
czasie osiągnąć przynajmniej dwa
kilogramy wagi. Teraz chłopiec

jedyna szansa kontroli nad
kolegi".
Dalej czytamy: "Funkcjonariusz policji w rozmowie ze
mną powiedział mi i zarazem
-przekazał, że w przypadku
mojej osoby nie można mówić
o przestępstwie i powinienem
zostać uniewinniony na pierwszej rozprawie. To dla mnie
paranoja, Panie Prokuratorze,
że potrzeba było aż trzech
miesięcy, aby to zauważyć!
Nie rozumiem, po co mam siedzieć do tej rozprawy, skoro
potwierdzi ona tylko moją niewinność? Ja chciałem udaremnić bójkę, jest to czyn obywatelski, jestem pewien, że na
moim miejscu każdy obywatel
w takiej sytuacji zachowałby
się podobnie .broniąc praw,
a czasem nawet życia drugiego człowieka.
jazdą

Nieforłunne
y nią. Zaczęli się szarpać z koprzekształcenia MOSiR ilegą, a biorąc pod uwagę, że
kosztowały i jeszcze przez jabyłem sam nie mogłem ich
kłś czas będą kosztować miasto"
rozpędzić. Mój kolega oświadbardzo dużo. Ludzie odpowie- ~
dzialnl za nieprzemyślane decy-'"
czył mi, że pan Marian dał mu
Z poważaniem
zje odeszli z Urzędu Miasta. Ni-kluczyki od samochodu, aby
kogo nie pociągnięto do odposobie pojeździł, bo on nie ma
Zdzisław R".
wiedzialności. No bo po co, ple- n
takowego. Ja ze względu na
Zawzięty
prokurator,
niesteniądze pochodziły przecież od
ty, nie zwolnił człowieka z apodatników. Czy błędy pop-I,
złe samopoczucie kolegi, któresztu.
rzedników naprawią inni? Na e-',
re było wynikiem spożycia alfekty trzeba jeszcze poczekać. ____________________________________________
koholu przeciwstawiłem się teRYSZARD PUCH,

------------------------------------------------------------Takie kruszyny, kiedy urośniecie?

są do prostszych,

pomysłowi, a następnie
wybiegłem za nimi. Musiałem
wsiąść do samochodu, była to

mu

pokazujących

akcję serca i liczbę oddechów.
Również tylko jeden jest inkubator
otwarty.
Pani Danuta nie potrafi sobie
wyobrazić, jak będzie wyglądało
jej życie po powrocie do domu..
Jak zmieścić pięcioro dzieci
t dwoje dorosłych w dwóch niewiełkich pokojach - zastanawia
się. Jak żyć z jed nej pensji. Na rodzinę też nie możemy liczyć, bo
moi rodzice są już starsi i utrzymują się z renty. Teść podobnie.
Ja pracowałam w "Transbudzie" ,
ale od dwóch lat jestem bezrobotna. Zasiłek dawno się
skończył. Próbowałam szukać
pracy w różnych firmach, ale

bezskutecznie.
Pan Zdzisław jest taksówkarzem
w Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Kielcach /tel. 444-44/. Do tej pory jego zarobki jakoś wystarczały na
utrzymanie rodziny. Chociaż raz. gdy
chorował i musiał poddać się operacji, konieczna okazała się zapomoga z MOPS. Co będzie teraz?

czekają na powrót p. Danuty de

n

.
domu. Pomoc obiecał równie9
prezydent miasta, Jerzy Su·
I~
chański. - Bardzo się cieszymy
z trojaczk~w ~ p?wie~ział. - Zazd1..../1
roszczę, ze Ja Ich nie mam. Na l
~
pewno państwu Kwaśniewskim ---~--------

pomożemy.

Niezależnie od pomocy, jakiej '
udzieli miasto, liczymy równłeż i
na ofiarność naszycb czytelników. Bardzo potrzebny jest
wózek dla trojaczków, ubranka.

Już dziś państwo Kwaśniewscy '
za naszym
pośrednictwem
dziękują wszystkim za okazane
im serce. Szczególne słowa
wdzięczności kierują do perso-

nelu Szpitala GinekologicznoPołożniczego
w
Kielcach.
Przyłączamy się do podzięko
wań.

JOLANTA KĘPA
PS. Wszystkim, którzy chcieliby w jakikołwiek sposób pomóc państwu Kwaśniewskim
podajemy adres: Os. Barwinek
5 m. 135, tel. 61-20-62.

http://sbc.wbp.kielce.pl

meryki i w Texasie

założył

ro-

dzinę . Rodzice Johna nigdy w Pol-

sce nie byli. On sam przed rokiem
na pomysł , żeby tę Polskę
pradziadka zobaczyć . No i wpadł
po uszy. Zachwyciły go Kraków,
Gdańsk , Warszawa, Pojezierze
Mazurskie. W Kazimierzu na rynku nie trzeźwiał przez trzy noce. Ale najbardziej zachwyciły go Polki.
- To najpiękniejsze kobiety na
świecie - zawyrokował . - Są czułe,
dobrze się ubierają w odróżnien i u
od Amerykanek, są wykształcone,
po prostu piękne . Pierwszą miłość
do polskiej dziewczyny John
przeżył w zeszłym roku w lecie .
Dziewczyna pochodziła z Sandomierza. Poznali się na Mazurach,
w M i kołajkach . Przyrzekli sobie
wpadł

ostatecznym powrotem do Polski.
I nie poniechał tego zamiaru , mimo że Kasia napisała , że pokochała innego. - Może oczekiwała,
że zabiorę ją do Ameryki - zastanawia się John. Kiedy znalazł się
w Polsce po raz drugi, w czerwcu
tego roku , najpierw udał się do Kazimierza. Tam poznał 18-letnią radomiankę - Basię. Po kilku dniach
dosz.ło do miłosnYCh wyznań i obydwoje przyjechali do Radomia.
John oświadczył się rodzicom Basi i został przyjęty. Zamieszkał
u nich i czeka aż Basia zda maturę· Wówczas zal)1ierzają się
pobrać. John ani myśli o powrocie
do Ameryki. Rozgląda się za
pracą , chciałby uczyć angielskiego. We wrześniu przyjadą jego rodzice, którzy zaakceptowali decyzję syna. Chcą poznać przyszłą
synową i zobaczyć kraj, dla którego John porzucił najpiękniejszy ze
światów - amerykański. Młodzi są
zakochani i szczęśliwi. Basia mówi, ~e Ameryka jej "nie kręci", że
przyjemnie będzie mieć w Radomiu amerykańskiego męża.
Czy 21 -letni John różni się od polskich chłopców? Basia uważa, że
ta~ . - Jes~ ~ardziej wyluzowany,
a JednoczesnIe dojrzalszy, prowadzi
naprawdę samodzielne życie. Jako
~oc~nek jest romantyczny, aranżu
Je: rózne miłe c~le. ~olscy chłopcy
nie zadają sobie takiego trudu nie
dbają o to, żeby spotkanie, biie z
sobą, miały jakąś oprawę. A John
ku~uje ~ty! sam przygotowuje kolaqe: przy SWlecach. No i ten łatwy,
przyjemny, bezpruderyjny seks...
EWA NAKONłECZNA

Minister
odpowie
, .
we wrzesnlu
Minister spraw wewnętrznych AndrzeJ Milczanowski prawdopodobnie we wrześniu po powrocie z urlopu odpowie na list prezydenta Lecha
Wałęsy, w którym prezydent zwrócił
się o zmianę decyzji w sprawie powołania Mariana Zacharskle.bo na
dyrektora Zarządu Wywiadu UOP 'podał wczoraj zastępca rzecznika
MSW, Janusz Wolny;
Rzecznik nie miał do połUdnia
w 'czwartek informacji o skróceniu lub
przerwaniu zagranicznego urlopu szefa
resortu spraw wewnętrznych, który
zaplanowany jest do 5 września br. J.
Wolny zaznaczyi, że urlop ministra .nie
jest stacjonamy".

Nie

chciała się

uczyć tablicz~i mnożenia

Dziecko
bite drągiem
Do czwartku nie odzyskała przytomności 8-letnla Ania, która - po
dotkliwym pobiciu przez własnych
rodziców - przeszła w środę trepanacJę czaszki I przebywa na oddziale
Intensywnej terapII szpitala w GraJewie /woj. łomżyńskle/. Rodzice zamieszkali w pobliskiej miejscowości
Ruda, zostali zatrzymani do dyspozycji prokuratora - poinformował
wczoraj nadkomisarz Zbigniew Puchała z KWP w Łomży.
W chwili pOOlCia dziecka - w poniedzialek • rodzice: 26-letnia Barbara i
30-letni Edward byli pijani. Mają pięcio
ro dzieci w wieku 4 - 9 lat. Anię postanowili ukarać za to, że "nie chciała uczyć się tabliczki mnożenia" - opowiadały policji inne dzieci. Do bicia córki
użyli drewnianego kija, zakończonego
metalem oraz gumowego węża do mycia okien. Nieprzytomne dziecko dwa
dni przeleżalo w domu i dopiero w
środę po południu - dzięki interwencji
dziadków - trafiło do szpitala.

9 stopni w s

II
1
"r II

dal miejsca tragedii nic nie sły
, a w Zakopanem rozl legł się potężny huk ...

/

l

126 osób

zginęło i

237

kamerą

nakręcił

~ajpier-::' urwała s!ę tyl~a cz~ść

• • Al • •• k 300 k
d Jraclwszy sterownosc "leJkomej
gleru, o •
_ o !Natym" lotem spadał na ziemię .
nowszych danych oflcJalnycNim do niej doleciał ze śmigłow
':a odpadły kolejne jego części,
które zostały porozrzucane
Algierski ośrodek badań ast- w promieniu 1 kilometra od
rofizycznych poinformował, że
iejsca tragedii. Na miejscu
siła trzęsienia wyniosła 5,6 stopzginęli dwaj piloci Krakowskiej
nia w 9-stopniowej skali Richte:.(olumny Transportu Sanitarnera. Obserwatorium sejsmolo- jo: Bogusław Arendarczyk i
giczne w Strasburgu we Francji ,Janusz Rybicki oraz dwaj rapodało nieco wcześniej 5,4 stoptownicy TOPR Janusz Kubica
nia w tej samej skali.
i Stanisław Mateja.
Według algierskiego instytutu,
Janusz Rybicki
glówny wstrząs zarejestrowano
Urodził się 41 lat temu w
w czwartek o godz. 1.13 GMT ;karżysku-Kamlennej przy
z epicentrum w górskim rejonie
,I. Lotniczej. Po skończeniu
Beni Szugran w pobliżu Muaskaru /w nazewnictwie francuskim Mascara/. Po nim nastąpiły

l!'

"Kotek"
•
w areszcie
Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Sopocie został tymczasowo aresztowany 26-letnl Mariusz B.,
pseudonim "Kotek", którego policja
zatrzymała w Szczecinie. Jest on
podejrzany o rozboje I wymuszenia
rozbójnicze - poinformował wczoraj
prokurator rejonowy Piotr Wysocki.
Mariusza B. trójmiejska policja poszukiwala od kilku miesięcy, iako jednego z najgrożniejszych bandytów trudniących się ściąganiem haraczy z restauracii i agenci i towarzyskich.

8/KAK

_ _

®
-

-

podstawówki postanowił konty,'l uować naukę w Technikum Elektrycznym. Wtedy też odezwały się w nim zainteresowania
iotnictwem, postanowił więc, że
:lpróbuje dostać się do słynnej
Oęblińskiej Szkoły Orląt. Poje;hał na
zaczęli

Ilonów, lecz już za 3.650 tys. zł
możesz je zainstalować we
własnym mieszkaniu.
Chcesz mieć spokojne, bezpieczne życie? Szczęśliwy dom?
Zgłoś się do firmy "HADES",
Kielce, tel. 31-29-83, Radom, tel.
538-13. Zapamiętaj!!! "HADES';
pomoże ci ochronić to co masz
najdroższe - TWÓJ DOM!!!

•

Osoby - właściciele sklepów,
punktów usługowych bądź innych placówek świadczących
usługi na rzecz ludności w Kielcach lub w Innych miejscowościach woj. kieleckiego, które w 1994 roku i w 'latach poprzednich za pomocą gróźb zamachu na życie, zdrowie lub
mienie były zmuszane do płace
nia pieniędzy, proszone są
o zgłoszenie się do. Wydziału
Dochodzeniowo - Sledczego
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Kielcach, ul. Seminaryjska
12. pokój 138, celem złożenia
zeznań w godz. 7.00 - 15.00 lub
kontakt telefoniczny, pod nr. 29082.

zdjęcia

Dzięki

trzęsienia ziemi W rejonie m;-ok~ła , następme s~!gło~lec

Hades uczyni
dom bezpiecz,nym

Komunikat
policji

Wstrząsające

12-letniemu chłopcu,
który
wideo
upadek śmigłowca na ziemię , tragedię zobaczyła cała Polska.

Drzwi, które oc hronią
twój szczęśliwy dom

Skutecznie broniły twojego
mieszkania przez cały urlop, gdy
ty wygrzewałeś się na plaży. Zapewniły ci komfort wypoczynku
bez cienia obawy o pozostawione
w domu futro żony, telewizor, wideo. Twoi sąsiedzi mieli mniej
szczęścia , po wakacjach zastali
swoje M-3 kompletnie ogołocone
przez złodziei. To właśnie superdrzwi z firmy "HADES" dały ci
poczucie bezpieczeństwa!!!
Superdrzwi wykonane z grubej,
5-mm blachy odeprą ataki najwytrwalszych włamywaczy. Do tego
są ocieplone i ognioodporne. Nie
ustępują pod żadnym względem
antywłamaniowym drzwiom firm
zachodnich. Różnią się jedynie
ceną - nie za kilkanaście ml-

ialo-czerwony śmigłowiec.
eli zlożyć mu hold.

Kuna

egzaminy, ale koledzy
go namawiać, by zrezygnował z Dęblina. Tak też
postąpił, ale kilka dni poźniej otrzymał informację , że jego wyniI<i uzyskane na egzaminie są
'ewelacyjne i zaproponowano
TIU etat nawigatora, Z propozy;ji skorzystał ...

Superpilot
Posiadł wysokie kwalifikacje jako pilot Przeniósł się do Krakowa, zasmakow!!ł pracy w górach
mimo że miał bardzo intratne

propozycje pracy na Zachodzie,
to pozostał wierny Tatrom,

'1'lłAN S110 lłłIA(~JI

kręcą.

Pogrzeb, jakich
mało
W niedzielę w kościele na
Krupówkach w Zakopanem odbyły się uroczystości pogrzebowe całej czwórki poległych . Wolą
rodziny Janusza i jego samego
było pogrzebanie go w rodzinnym grobowcu w Skarżysku Zachodnim . Tak też się stało. We
wtorek o godz. 16 w kościele
pod wezwaniem Najświętszego
Serca Jezusowego rozpoczęły
się uroczystości żałobne. Ucznie przybyli mieszkańcy miasta
i władz miejskich oraz wojewódzkich. Po kilku minutach
nad kościołem przestało być cicho. Pojawił się biało -czerwony
śmigłowiec,
krążył
nad
kościołem kilkanaście minut To
koledzy Janusza, górscy ratownicy przylecieli złożyć hołd swojemu koledze. Tłumnie zjechali
się też górale z Tatr) Beskidów
i Karkonoszy. Była czwórka
tych, którzy przeżyli, byli też ci
którzy Rybickiego nie .znali lecz
wystarczyło im to, że zginął pilot
ratownik.

1-1 ~łoś

się ...

Na cmentarzu obecni byli
wszyscy ci, którzy chcieli towarzyszyć Januszowi Rybickiemu
w ostatniej Jego drodze, Były też
krótkie wypowiedzi, krótkie, bo
kilku mówców walczyło ze wzruszeniem, Rozległy się dźwięki
góralskiej muzyki. Górale grali
utwory o zbójnicku Janosikowym. Jeden z taterników stoją
cych przed trumną Rybickiego
podszedł do mikrofonu i powiedział: "Załoga 1-1 - zgłoś się".
Zgłosili się, W Dolinie Olczyckiej
ranne są dwie taterniczki, trzeba
natychmiast lecieć. I polecieli .. ,
PIOTR SZPAK

Jako obywatele jesteśmy
uczestnikami chyba najbardziej spektakularnych przeobrażeń jakie ogarnęły Europę

środkowowschodnią

II poło XX wieku. Stopień
tych zmian jest nieporównywalny z jakimkolwiek innym
obszarem
świata.
Zachodzące W Polsce procesy
transformacji
stanowią
wprawdzie istotny, ale tylko
jeden z fragmentów W ten
sposób postrzeganej rzec~
wistości. Fakt kontynuacji
przemian, brak stosownego
dystansu do nich, ale także
niezbędnej wiedzy i przygotowania u wielu, a przede
,wszystkim ludzi zajmujących
się polityką, w sposób znaczący utrudnia obiektywne
podejście do zachodzących
procesów. \
Do 1989 r. mieliśmy do czynienia z układem, w którym
wobec omnipotencji państwa
społeczeństwo lub jego znaczące grupy były pozbawione
możliwości
samodzielnego
kształtowania swej egzystencji oraz wpływania na społecz
ne i państwowo ważne decyzje, Zrodziło to sumę czynników subiektywnych i obiektywnych, określaną jako wyczerpywanie się możliwości
rozwojowych tzw. porządku
W

Nowym wójtem Tadeusz Tkaczyk
Wygląda na to, że gminne potyczki w Strawczynie mają się
ku końcowI. Na sesji Rady Gminy w minioną środę radni odwołali krótko urzędującego Stanisława Pogorzelsklego. Je;Jo miejsce zajął Tadeusz Tkaczyk, który już w tej kadencji
sprawował obowiązki wójta.
Strawczyńska sesja rozpoczęła
riię spokojnie. Przez prawie

trzy

rJodziny nic się nie działo. Dopiero
~dy niemal punktu.alnie o 1~.OO
'ozpoczęto dyskUSję nad wmosGE:NRA.4iem o odwołanie Stanisława PoURZ"orzelskiego, zrobiło się nap-

Systemy
•

Jaki był?
- Janusz był wspaniałym kumpiem, takim, z którym można konie kraść - powiedział po pogrzebie jego serdeczny kolega Roman Wojcieszek /były wiceprezydent Skarżyska, a ob~cnie
przewodniczący klubu radnych
Porozumienia Prawicy/o - Przyjaźniliśmy się od czasów szkolnych. Łączyły nas na tyle serdeczne więzi, że poprosiłem go
by był moim świadkiem na ślu
bie. Jaki był? Dziś cała nasza
klasa jest na jego pogrzebie
i wszystkim łzy się w oczach

Refleksje z Wiejskiej

z przedstawionym dopiero podczas sesji dokumentem. Po czym
"wytoczył ciężką artylerię'.
- Cieszę się, że są na tej

sali
radni, którzy nie ulegli pokusom

wyborcom po "flaszce wódki", by
na niego głosowali. Na dowód wójt
przedstawil trzy anonimowe
oświadczenia obiecując, że przyjdzie czas na ujawnienie ich autorów. Dostało się też Tadeuszowi Tkaczykowi, który sprawował
funkcję wójta przez kilka tygodni,
zanim wojewoda kielecki nie
przywrócił na to stanowisko Pogorzelskiego: - Niech pan Tkaczyk
powie, czemu wcześniej się

3wdę gorąco.

ofe"!J.e szerokl asortymeJ Zarzuty KomIsji RewIzyjnej
do Jiltrc;Lcji i uzdatnianiCJobec Pogorzelski~go okazały s.ię
lUtry donlO"We
lruzgocące.
Stwierdzono, ze
nieprawidłowo gospodarował o~
fi~ltry zyd "n

li
re
~CY.J • e.'
mieniem komunalnym, prowadził
systemy o~e1azla~ące, złą politykę finansową, naruszył
systemy znuękczaJące, przepisy dotyczące przeprowast.a<je uzdatniania wodJClzania przetargów. Ujawniono, że
a także
POM w Promniku sprzedano /zda_.niem radnych/ za ... 18,3 procent
h
wszec stronną. pomoc ~wartości, pozbawiono gminę doproblemów ZWlązanych chodu z powodu oddania w wiewody i trafuością ich rczyste użytkowanie firmie BP "Pol----:;.....---------car· sporej działki /str-aty wyniosły
Biuro Handlowe:
około 315 mln/. n~gminnie odra~
02-950 Warszawa, tel.(022)46-!Czano daty terminóW ~tnoścl
ul. Emaliowa 15, tel.(022)46-27Podatków zarówno od oso~ prawnych, jak i fizycznych. KomiSja Re. d t wizyjna wnioskowała o złożenie
Pu n"kt y s,?rze dazy
e adoniesienia do prokuratury na nieP!"lU E[CAL;
gospodarność wójta.
~Ielce, ul. Piotrk?,wska 12, tel. ( Wójt Pogorzelski wysłuchał tych
CZYSTA WODA
.
zarzutów w milczeniu, po czym
Warszawa, ul. PańskalZelazna, oświadczył, że nie może się do nich
Wroct.aw , ul. Sło~na 11, tel. (07 ustosunkować. ponieważ członko
Gdynia, Al. Zwycięstwa 228, te wie komisji nie raczyli zapoznać go

materialnym i obietnicom wyjazdu do Niemiec - zaczął. Reszta to nie są ludzie, a tym
bardziej radni - stwierdził.
Przez kwadrans wójt karmił
zebranych sensacjami z życia
gminy. Oświadczył, że motorem
akcji odwołania go jest Zbigniew
Banaszkiewicz, szef lokalnego
PSL, który, chcąc udobruchać swe
kierownictwo
niezadowolone
z wyniku strawczyńskich wyborów, mąci teraz ile może .
Stwierdził, że radny Ryszard Mikurda w dniu wyborów przez podstawionego człowieka proponował

http://sbc.wbp.kielce.pl

gminą nie interesował? Bo Interesował go zarobek w Niemczech. Siłę roboczą Niemcom
sprzedawał. Ale teraz czas pomyśleć o dobrej emeryturze,
więc się nagle Strawczynem zainteresował.
Wójt oskarżył T. Tkaczyka

o przekupywanie radnych ofertami pracy w Niemczech i pieniędzmi. - Zdaję sobie sprawę, że
zostanę odwołany - oświadczył
na koniec wójt. - Całe życie walczyłem z komuną, teraz będę
walczył z postkomuną w tej radzIe!

realnosocjalistycznego. Nową
sytuację znamionował konflikt
między tymi , którzy nie są w stanie rządzić za pomocą dotychczasowych metod, nie są zdolni
do zapanowania nad procesami
społeczno-gospodarczymi i politycznymi, a tymi, którzy - bardziej czy mniej jawnie i świado
mie - buntują się wobec starych
urządzeń, instytucji, wzorów zachowań i sposobów alokacji
własności , pracy, dóbr i przywilejów.
Warto pamiętać, że u źródeł
przemian leżał kryzys, który od
lat drążył porządek realnego
socjalizmu ufundowany na nienaturalnych regułach i mechanizmach. Jego zdolności adaptacyjne i innowacyjne uległy wyczerpani~ , Było to zjawisko, ktÓ-_
re wystąpiło z różną siłą we
wszystkich krajach socjalistycznych. Cechą wspólną była niewydolność gospodarcza oraz
niezdolność sprostania aspiracjom
podmiotowym
społe
czejJstwa.
Dziś nie sposób z góry przewidzieć ostatecznego kształtu
systemu politycznego, a także
kierunku przebiegu transformacji. Należy przypuszczać, iż uproszczone byłoby twierdzenie,
że system demokratyczny jest
koniecznym następstwem systemu posttotalitarnego, choć takie następstwo jest możliwe
i wysoce prawdopodobne,
Sterowanie I komunikowanie w systemie posttotalitarnym powinno wpływać na
wzrost prawdopodobieństwa
przejścia do systemu demokratycznego w przewidywanym
czasie
I
przy
niezbędnych kosztach. To
przejście musi trwać w czasie
i wymaga znacznych kosztów społecznych, a także
wiąże się z ponoszeniem
strat. Takle są prawidlowości
stanów przejściowych I nie
ustalonych - w tym również
okresu transformacjI.
Proł. RYSZARD CZARNY

Ani pan Mikurda, ani pan Tkaczyk nie uznali za stosowne usprawiedliwiać się z zarzutów postawionych przez Pogorzelskiego.
Tylko radny Banaszkiewicz zabrał
głos: - Jeśli ktoś tu jest rozpolitykowany, to nie ja, panie Pogorzelski, tylko pan. A swoją
drogą, ciekawe, Jak pan walczył
z komuną należąc jednocześnie
do PZPR I MO?
•
Tuż przed cztemastą, w tajnym
głosowaniu, odwołano wójta Pogorzelskiego. Za było 15 radnych,
3 przeciw. Chwilę później upadł
wcześniejszy wniosek odwołane
go o pozbawienie funkcji przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Gawła, oddalono go również 15 głosami, zaś 13 głosami
wybrano nowego wójta. Został nim
Tadeusz Tkaczyk,
Plonem obrad rady będą również procesy sądowe. Zarówno
Ryszard Mikurda, jak i panowie
Banaszkiewicz i Tkaczyk wystąpią przeciwko Stanisławowi
Pogorzelskiemu. Radny Mikurda
zapowiedział, że zażąda od byłe
go wójta miliarda złotych nawiązki
na rzecz gminy.
Nie jest do końca pewne, czy
w Strawczynie nastąpiły w środę
ostateczne rozstrzygnięcia . Samorządna Grupa Mieszkańców,
popierająca Stanisława Pogorzelskiego, zamierza bowiem przeprowadzić w gminie referendum odwołujące radę . Złożono już stosowne dokumenty w Wojewódzkim Biurze Wyborczym.
Być może więc na finał strawczyńskiej wojny przyjdzie jeszcze
poczekać.

TOMASZ NATKANlEC

,

Babka skrzyczała wnuczkę
nie dlatego, że kradła,
tylko że dała się złapać ...
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Od kilku lat coraz więcej mło
dych ludzi ucieka z domu. W ubiegłym roku policja zanotowała
4987 zgłoszeń o zaginięciu nieletnich. Najdogodniejszym okresem do ucieczek są wakacje.
Najwięcej zdarza się ich między
majem a październikiem. Uciekinierzy mają po 12 - 17 lat, ale
bywają też młodsi.

- Ostatnio trafiło
do nas
5-letnie dziecko. Błąkało się
po śmietnikach w dzielnicy
znacznie oddalonej od własnego
domu - opowiada dyrektor pogotowia. - Ja nie sądzę, żeby to
dziecko uciekło z domu. Pozostawione samopas, przewędro
wało pół miasta. Tułało się tak
kilka dni, a rodzice nawet nie
zgłosili faktu zaginięcia chłop
czyka na policji. Nie bardzo kwapili się też, by dziecko od nas odebrać. To się po prostu nie
mieści w głowie .
Dzieci w wielu rodzinach są
traktowane jak zbędny balast,
którym nie warto się przejmować, a najlepiej byłoby się ich
pozbyć. Rok temu miała miejsce
taka 0(0 historia. Młoda kobieta,
matka dwójki pociech wybrała
się do męża, przebywającego
na kontrakcie we Włoszech. Były
właśnie wakacje, więc pora jeszcze bardziej sprzyjała wycieczce. Ale na zabranie dzieci z sobą
nie było już stać tej pani - powierzyła je zatem opiece koleżanki.
Ta zajmowała się maluchami
przez dwa dni, a potem ...
.. poszła w tango". Należała do
tych, co to nie wylewają za
kołnierz, szybko zupełnie zapomniała o swoich podopiecznych. dzieci wycieńczone, brudne i głodne wyszły wreszcie na
ulicę,

zaczęły

żebrać.
Sąsiedzi zawiadomili policję,
- Parę dni temu wydarzył się

podobny przypadek - mówi Henryk Rutkowski, 'Wychowawca
w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Dobromyślu. Przywieziono do nas 9 - letnią
dziewczynkę, przyłapaną na
kradzieZy. Dziecko tłumacZ)lło,
że kradło ponieważ było głodne.
Rodzice małej - Cyganie, wyjechali do Niemiec" żeby dorobić.
Zostawili ją z baoką, która nie
bardzo interesowała się losem
małej. Gdy pojawiła się u nas, by
ją zabrać, skrzyczała dziewczynkę. Ale nie za to, że kradła,
tylko że dała się złapać. Nie oddaliśmy jej dziecka, poczekaliśmy na przyjazd ojca.
Młodzi ludzie,

dzieci "na gigancie"

muszą
często

z czegoś żyć. Bardzo
wówczas
popadają
w konflikt z prawem, większość
kradnie, inni sami padają ofiarą
przestępstw.
Dziewczęta są
gwałcone, chłopcy wykorzysty-

wani seksualnie.
- Domyślamy się, że takie sytuacje mają miejsce - mówi Sła
womir Lasek, wychowawca. Sami zainteresowani nie zwierzają się jednak ze swoich przeżyć . Takie przypuszczenia nasuwa natomiast ich obserwacja.
Bo z czego żyje "na gigancie"
15-letni chłopak upośledzony
w stopniu lekkim? Pieniędzy zarobić nie potrafi.
.GÓral"

trzynastolatek
ze Skarżyska
pięć

minut nie usiedzi w domu. Zna doskonale rozkład jazdy pociągów i włóczy się po całej
Polsce. Najbardziej jednak upodobał sobie Udzbark Warmiński,
gdzie mieszka jego siostra
z konkubinem. Odpowiada mu
atmosfera tego domu - wieczne
libacje alkoholowe, podejrzane
interesy. Nie chcą go tam, a on
za każdym razem wraca. Rodzice zupełnie się chłopcem nie in-

lubi opowiadać
o swoich wyczynach w czasie
włóczęgi. Jest dumny, że uda
mu się umknąć przed policjantem, ukraść skórzaną kurtkę na
bazarach, wykiwać konduktora.
Czy wyrośnie na kryminalistę?

kończącego się niespodziewanym odejściem leży nadmiar
troski ograniczającej samodzielność dziecka, przesadne sterowanie nim i wyrażanie oczekiwań na miarę pragnień rodziców, a nie jego własnych.

Inną grupę

Młody człowiek szuka życia
bliższego ideałom i spodziewa
się je znaleźć na przykład w sek-

teresują ... Góral"

uciekinierów
narkomani. Mają
swoje zaciszne miejsca, gdzie
bezkarnie mogą oddawać się
stanowią

cie religijnej . W podejmowaniu
takich decyzji dużą rolę odgrywa
też motyw ciekawości. Jeżeli do

Patronka

LTY
nałogowi nastolatki, a coraz
częściej dzieci wąchają klej
i różne rozpuszczalniki. Grupa
kilku chłopców z Kielc udaje się

w tym celu do Kazimierzy Wielkiej. Tam na strychu jednego
z opustoszałych domów narkotyzują się bez przeszkód. ich rodzice nie wiedzą jak im pomóc,
są bezradni. Nie widzą dla nich
i dla siebie ratunku. Nie ma instytucji, które wyszłyby naprzeciw
problemom narkomanów i ich
najbliższych.

* * *
- Od rodziców odchodzt się
w różnym wieku i w różny sposób - twierdzi prof. Irena Obuchowska z Zakładu Psychopatologii Dziecka UAM. - Zdarza
się, że .. odlot" jest przedwczesny, burzliwy, nagły. I to niekoniecznie dlatego, że rodzice nie
zapewnili warunków do harmonijnego współżycia czy też nie
przekazali tradycyjnych wartości. Często u podstaw procesu

*
*

dołączy się naciski grupy
rówieśniczej, wewnętrzny bunt
łatwo zaowocuje rozstaniem.

tego

** *
Nie tylko ucieka się "od czeale też "ku czemuś". Istotne znaczenie ma tu brak
przygotowania dorastających
dziewcząt i chłopców do radzenia sobie z siłą popędu
seksualnego. Im większa była
uprzednio izolacja od spraw
płci, ich przemilczanie czy
zakłamanie, tym większa jest
moc popędu. W zasadzie już
nigdy w poźniejszym życiu
człowiek nie poczuje takiego
wewnętrznego pędu do poko(lywanla
rzeczywi!!tośćl.
"Skrzydła u ramion" same unoszą młodzież do lotu. Niestety, coraz częściej zdarza się,
że jest to jedynie żałosny "odlot" narkotyczny.
goś",

BEATA

MŁOTKOWSKA

Igraszki z
Pan Marian podjechał. do
sklepu nocnego w Starachowicach po "odżywkę w płynie".
W sklepie było dwóch mło
dych ludzi z równie młodą
dziewczyną, którzy poprosili
go o podwiezienie, bo to noc
przecież i niebezpiecznie. Pan
Marian podwiózł i został zaproszony na poczęstunek za to
podwiezienie. Wypito pół, poproszono go zatem, aby postawił teraz swoje. Odmówił, więc
dostał w głowę, zabrano mu
z portfela 3 miliony, złoty sygnet i kluczyki od "malucha",
którym młodzi odjechali. Niedaleko rozbili się i wylądowali
w rowie. Dwaj młodzieńcy
siedzą, panna ma dozór policyjny.
Jeden z młodzieńców nie
może wytrzymać w areszcie
i pisze do prokuratora o uchylenie aresztu, m.in. tak:
~Panie Prokuratorze! To pan
zaproponował nam,
byśmy w jego towarzystwie,
a w szczególności naszej ko-

Marian

piłkarzy

Korony?

Temidą

leżanki

udali się do pobliskiego mieszkania, w którym w teraźniejszości przebywa wyżej
wymieniona. Widziałem zain-

Obywatelska
postawa
teresowanie pana Mariana
z kolegą, a biorąc pod uwagę, że
byłem sam nie mogłem ich
rozpędzić. Mój kolega oświad
czył mi, że pan Marian dał mu
kluczyki od samochodu, aby
sobie pojeździł, bo on nie ma
takowego. Ja ze w7.ględu na
złe samopoczucie kolegi, które było wynikiem spożycia alkoholu przeciwstawiłem się tenią. Zaczęli się szarpać

Francuzka to coś ekstra w moim życiu
John jest romantyczny, aranżuje mile chwile
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Kamal jest
Libijczykiem,

znów są tylko we dwoje, z syn kiem .Mietły" . Rzadko ruszają się
z Moulin Rouge, najwyraźniej
im dobrze. Czy Kamal zabierze
. Miet/ę · do Libii? Ona nie zapuszcza się myślami w przyszłoŚĆ. Ma
narzeczonego i to jest ważne. Że
ludzie pokpiwają niewiele ją obchodzi. Kocha go bardziej niż poprzednich kochanków, bo z nim
może rozmawiać po angielsku.

studiuje w Warszawie . Tak
powiedział po angielsku .Mietle", a ona przetłumaczyła sąsia 
dom. Dziwili się, studiuje filozofię, a taki jakiś niechlujny,
z brudnymi paznokciami. Kupił
.Mietle" wideo i dwie Bozie na
ścianę - posrebrzaną i z bursztynu . Kamal kocha . Mietlę · - to
widać. Wozi ją starym .BMW·
i pomieszkuje u niej częściej
niż w akademiku w Warszawie .
Tak się do niej przywiązał, że
kiedy na początku sierpnia zjechała do niego rodzina, żona
Dżamila i troje dzieci , nie
mogąc bez "Mietły· wytrzymać
dłużej niż tydzień, przywiózl do
Moulin Rouge tę swoją famiiię ·
•Mietla", jakby nigdy nic, zajęła
się dzieciakami Kamala, nazyEkscentryczna
wanymi przez sąsiadów smoczFrancuzka
kami - gotowała, opierała,
Marcin, inżynier lat 29, rozwiea z jego żoną, przechrzczoną
dziony, zakochał się we Francuzprzez sąsiadów na . Dzikuskę",
spacerowała wieczorami po o- _ ce z samego Paryża. Ma na imię
Marie Lou. Jest od niego starsza
kolicy, a raz czy dw!,! wybrały
o 10 lat i bardzo atrakcyjna. Rusię do miasta na . Zeromkę· ·
dowłosa , ubiera się wyłącznie
.Dzikuska· nie znała angielskiew czerń, nosi kilogramy biżuterii.
go, rozmawiały na, migi: N.ie
Poznali się w Krakowie, gdzie
wiadomo, czy domyslala Się , ze
Marcin załatwiał swoje interesy,
. Miet/a· jest narzeczoną jej
a Marie Lou snuła się po kawiarmęża, słyszano jednak płacz
niach jako turystka. W jednej
Dżamili - najczęściej w nocy.
z nich poznali się. Umówili na wieJak przystało na arabską żonę ,
czór i następny, a po tygodniu ona
pokornie zgodziła się wyjechać
przyjechała do niego do Radomia
z Polski, już po trzech tygodi razem żyją już drugi miesiąc. Maniach , chociaż początkowo Karie Lou kocha ptaki, więc w jednomai oznajmił , że rodzina przypokojowym mieszkaniu Marcina
jeżdża na całe wakacje. Teraz

stoi a klatek z ćwierkającym drobiazgiem . Marie Lou kocha szampana i nfruits de la mer". Więc
jeżdżg raz w tygodniu do restauracji do stolicy. Marie Lou kocha Paryż i chce tam wrócić , z Marcinem
oczywiście, bo kocha Marcina. Nie
zamierza za niego wyjŚĆ za mąż,
gdyż uznaje tylko wolne związki.
Marcin jest nią zafascynowany,
mówi: .Niby taka kobieta, jak inne,

Europy dzielą lata świetlne. Cudzoziemska kochanka, to coś
ekstra w moim życiu ".

Cudak John
Johnowi Cudakowi, naprawdę tak się nazywa, Polska ogromnie się podoba. Tak bardzo, że
postanowił tutaj się osiedlić, w dodatku w Radomiu, gdzie znalazł
miłość swojego życia . Pradziadek
Johna, Polak, wyemigrował do A-

mli_ <7DIIrtIJSlJ
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ale cudzoziemki zawsze są jakby
inaczej
zbudowane,
inaczej
pachną . Myślę, że kocham Marie
Lou, wybieram się z nią do Paryża. Jeśli to naprawdę miłość ,
a nie fascynacja, przetrwamy
każdą próbę · Przyzwyczaiłem się

do jej ekstrawagancji, strojów, ptaków, kuchni. Jest bardziej wymagająca w łóżku niż moje dotychczasowe polskie partnerki. Przekonała, mnie, że powinienem wyjechać . Swiat ma tyle do zaoferowania, zwłaszcza Paryż. A Marie Lou
uważa, że należy korzystać z dorobku światowej kultury, zaś w Radomiu nie jest to możliwe. Prawdę
powiedziawszy, to ona ujawniła
przede mną brzydotę mojego
miasta i udowodniła, że Radom od

http://sbc.wbp.kielce.pl

meryki i w Texasie założył rodzinę. Rodzice Johna nigdy w Polsce nie byli. On sam przed rokiem
wpadł na pomysł, żeby tę Polskę
pradziadka zobaczyć . No i wpadł
po uszy. Zachwyciły go Kraków,
Gdańsk, Warszawa, Pojezierze
Mazurskie. W Kazimierzu na rynku nie trzeźwiał przez trzy noce. Ale najbardziej zachwyciły go Polki.
- To najpiękniejsze kobiety na
świecie - zawyrokował. - Są czułe,
dobrze się ubierają w odróżnien iu
od Amerykanek, są wykształcone,
po prostu piękne . Pierwszą miłość
do polskiej dziewczyny John
przeżył w zeszłym roku w lecie.
Dziewczyna pochodziła z Sandomierza. Poznali się na Mazurach,
w Mikołajkach. Przyrzekli sobie

Fot. A. Piekarski

pomysłowi, a następnie
wybiegłem za nimi. Musiałem
wsiąść do samochodu, była to

mu

jedyna szansa kontroli nad
kolegi".
Dalej czytamy: "Funkcjonariusz policji w rozmowie ze
mną powiedział mi i zarazem
przekazał, że w przypadku
mojej osoby nie można mówić
o przestępstwie i powinienem
zostać uniewinniony na pierwszej rozprawie. To dla mnie
paranoja, Panie Prokuratorze,
że potrzeba było aż trzech
miesięcy, aby to zauważyć!
Nie rozumiem, po co mam siedzieć do tej rozprawy, skoro
potwierdzi ona tylko moją niewinność? Ja chciałem udaremnić bójkę, jest to czyn obywatelski, jestem pewien, że na
moim miejscu każdy obywatel
w takiej sytu.acji zachowałby
się podobnie broniąc praw,
a czasem nawet życia drugiego człowieka.
Z poważaniem
Zdzisław R".
Zawzięty prokurator, niestety, nie zwolnił człowieka z aresztu.
RYSZARD PUCH

jazdą

dozgonną wierność, jednakże ona
rzuciia go listownie, gdy wrócił do
Texasu spakować rzeczy przed

ostatecznym powrotem do Polski.
I nie poniechał tego zamiaru, mimo że Kasia napisała, że pokochała innego. - Może oczekiwała,
że zabiorę ją do Ameryki - zastanawia się John. Kiedy znalazł się
w Polsce po raz drugi, w czerwcu
tego roku, najpierw udał się do Kazimierza. Tam poznał la-letnią radomiankę - Basię . Po kiiku dniach
doszło do miłosnych wyznań i obydwoje przyjechali do Radomia.
John oświadczył się rodzicom Basi i został przyjęty . Zamieszkał
u nich i czeka aż Basia zda maturę· Wówczas zal!lierzają się
pobrać . John ani myśli o powrocie
do Ameryki. Rozgląda się za
pracą, chciałby uczyć angielskiego. We wrześniu przyjadą jego rodzice, którzy zaakceptowali decyzję syna. Chcą poznać przyszłą
synową i zobaczyć kraj, dla którego John porzucił najpiękniejszy ze
światów - amerykański. Młodzi są
zakochani i szczęśliwi. Basia mówi, że Ameryka jej ,nie kręci', że
przyjemnie będzie mieć w Radomiu amerykańskiego męża .
Czy 21-letni John różni się od polskich chłopców? Basia uważa, że
tak. ~ Jest bardziej wyluzowany,
a jednocześnie dojrzalszy, prowadzi
naprawdę samodzielne życie . Jako
kochanek jest romantyczny, aranżu
je różne miłe chwile. Polscy chłopcy
nie :zadają sobie takiego trudu, nie
dbają o to, żeby spotkanie, bycie z
sobą, miały jakąś oprawę . A John
kupuje kwiaty, sarn przygotowuje kolacje przy świecach. No i ten łatwy,
przyjemny, bezpruderyjny seks.
EWA NAKONIECZNA

Stąd
"f-../ Walka o

nasz ród
wolność

Ojczyzny była moim celem
i wszystkie poczynania organizacyjne szły w tym kierunku" - napisał p. Józef Bugajski "Lis" w wydanej po latach
książce "Wspomnienia z okupacji". "Nasza gmina
Sędziszów była w powiecie Jędrzejów na pierwszym
miejscu, bo zorganizowaliśmy w Batalionach Chłops
kich ponad 600 żołnierzy w pełnych 3 kompaniach WP
z pełną obsadą podoficerską i oficetską f•.. /".
Pragnieniem
kombatantów
komitetu jest to, abyśmy w tym roku odsłonili tablicę
pamiątkową w hołdzie 256 osobom z terenu gminy Sędziszów,
którzy oddali swoje życie za to,
byśmy teraz żyli w wolnej i niepodległej Polsce. Autor "Wspomnień"
- kapitan Józef Bugajski, ps.
"Lis", pełnił funkcję zastępcy 00wódcy gminnej placówki BCh
w Sędziszowie i dowódcy oddziału specjalnego BCh.
i

społecznego

dziądza - wspomina. - Nad Wisłą
w Przechwie czekaliśmy kilka godzin w trzcinach, byliśmy kilkanaście razy bombardowani i ostrzelani z broni pokładowej samolotów niemieckich. Prom został
zniszczony i my znad Wisły musieliśmy się wycofać. Pobojowisko po
atakach niemieckich będę pamiętał do końca życia: setki zabitych koni ułańskich w pełnym ryn-

W grudniu 1940 roku wstąpił do
Batalionów Chłopskich i w ich
szeregach pod pseudonimem
HUS" walczył do końca okupacji.
- W roku 1941 i 1942 byłem kierownikiem
nowo
założonej
Spółdzielni Spożywców "Społem"
Sędziszowie
pod nazwą
"Węzeł" - opowiada pan Józef. Mieściła się w domu pożydowskim

w

w rynku przy moście . Punkt ten był
pomocny do pracy w tajnej organizacji. Do sklepu przychodzili
łącznicy z całej gminy, bo wszyscy
pracujący w sklepie byli członkami
BCh. W sklepie była tajna skrytka,
w której przechowywaliśmy broń,
amunicję, tajne gazetki. Łącznicy
BCh przynosili do gminnej placówki BCh meldunki ze swoich wsi
o aresztowaniach przez Niemców.
Oddział "Lisa" miał na swoim
koncie wiele udanych akcji. "Oddział specjalny BCh dowodzony
przez Józefa Bugajskiego celisa" zorganizowany na początku

***
Józef Bugajski urodził się i wychował w Sędziszowie. Ojciec,
również Józef, pracował na kolei.
Praca na zmiany, często w niedzielę i święta powodowała, że domem i wychowaniem sześciorga
dzieci zajmowała się matka Teofilia, z domu Sobota. Do tego dochodziły
jeszcze
obowiązki
związane z pracą w gospodarstwie rolnym lok. 2,5 ha/o
W okresie I wojny światowej
po zajęciu Sędziszowa przez
Rosjan zabrano wszystkich kolejarzy i wywieziono na Wschód.
Józef Bugajski pracował na kolei w Odessie. Szczęśliwie
przeżył okres rewolucji. Jak pisał
w listach do rodziny, często było
głodno i niebezpiecznie. Wrócił
do Sędziszowa i do pracy na kolei.
- Mój dom rodzinny pamiętam
bardzo dobrze - wspomina Józef
Bugajski, syn Józefa. - Wychowaliśmy się w domu drewnianym
z pięknym ogrodem. Były tam dwa
pokoje, kuchnia i ozdobny ganek.
Mama była spokojna, łagodna, natomiast ojciec trzymał dyscyplinę.
Dziś nasz rodzinny dom pozostał
jedynie we wspomnieniach i na fotografiach.
Różnie potoczyły się losy
dzieci pp. Teofili i Józefa Bugajskich . Najstarsza - Marla
wyszła za mąż za Józefa
Woźniaka, rolnika, piastujące
go przez wiele lat funkcję sołty
sa Sędziszowa. Dziś dzieci
i wnuki Marii mieszkają w rodzinnej miejscowości. Brat Marii Władysław, mieszkał w Janowicach koło Jeleniej Góry.
Do dziś mieszka tam jego córka
Alina. Z kolei siostra Janina po
skończeniu szkoły gospodarstwa domowego została w Sędzi
szowie. Wychowała czwórkę
dzieci, z których jedynie córka
Anna pozostała w rodzinnych
stronach.
Najdalej od rodzinnego gniazda
"wyfrunęła" Helena. Jej mąż - Eugeniusz Izbicki, dotarł z armią
gen. Andersa do Londynu. Tam
też udało mu się ściągnąć żonę.
Wychowali dwie córki - Zofię
I Jadwigę, które mieszkają w Anglii. Najmłodszy z rodzeństwa f;'iotr, absolwent gimnazjum im. S.
Zeromskiego w Kielcach, po wojnie wyjechał do Torunia i tam
założył rodzinę.
Najtrwalej wpisał się w dzieje
Sędziszowa Józef. Po skończe
niu miejscowej szkoły podstawowej dalszą naukę podjął w pry-

watnej szkole poligraficznej
w Warszawie. Pierwszą pracę
w charakterze linotypisty i zecera rozpoczął w prywatnej drukarence przy pl. Trzech Krzyży
w stolicy. Wkrótce jednak drukarnia została zamknięta, a młode
mu Józefowi groziło bezrobocie.
Był rok 1932.
O dalszych jego losach zadecydował przypadek. Spotkany kolega podsunął myśl podjęCia nauki
w szkole policyjnej w Mostkach
Wielkich koło lwowa. Już jako funkcjonariusz policji państwowej
został wysłany do pracy do Pelplina koło Gdańska. Tam zastała go
wojna 1939 roku.

***

Okres okupacjI. - 3 września
otrzymaliśmy rozkaz opuszczenia
Pelplina i udania się w stronę Gru-

sztunku z siodłami. Pośród tego
był jeden świeży grób z brzozowym krzyżem.
Po dotarciu do Grudziądza i kupieniu roweru Józef Bugajski
wrócił przez Warszawę do Sędzi
szowa. Na szczęście zastał
wszystkich całych i zdrowych.

1943 r. liczył 22 ludzi" - relacjonuje
w swojej książce "Kryptonim Telegraf" Stanisław Jagiełło - Jmmendant okręgu III BCh. Autor opisuje udane ataki na posterunki
żandarmerii niemieckiej, na mają
tki znajdujące się w rękach okupanta. M.in. oddział pod dowództwem Józefa Bugajskiego "Usa", uwolnił z aresztu
gminnego
w Sędziszowie cztery osoby, . w tym dowódcę
pluto!lu BCh Władysła
wa Zelezlka "Czarnego"
z
Czekaja
i
łączniczkę PPR - Zofię
Nowak z Przełaja.

***

J6zef Bugajski "Lis"
Dom również nie został zniszczony. Tu nie siedział bezczynnie. Już
w listopadzie 1939 roku wstąpił do
tajnej organizacji ZWZ/kierowanej
przez por. Stanisława Surówkę/o

Dom pp. Krystyny
i Józefa Bugajskich
w Sędziszowie. Pan Józef pieczołowicie przechowuje wszystkie pamiątki z okresu okupacji.
Wśród nich szczególne
miejsce zajmuje przepustka z roku 1939 na
nazwisko Niklas Wojtenko. - Ten niewielki
skrawek papieru uratował mi życie - powie po
latach. - W pociągu, którym jechalem do Warszawy znajdowali się Polacy wysiedleni z Gdyni.
Ostrzegano mnie, że
żandarmi żądają przepustek. Ja
jej nie miąłem. Kiedy przyszła kontrola jeden z panów siedzących obok mnie widząc moje zmartwie-

Sensacyjne odkrycie

naszeg~

Niech pan zostawi Wydrzysz w spokoju. Co panu
przyjdzie z tego, że odkryje pan to, czego nie powinien.
Nie lepiej zająć się czymś innym niż rozgrzebywaniem
czegoś sprzed 50 lat. Niejeden zresztą chciał się już
dowiedzieć ... I w tym momencie inż. Mazurkiewicz urwał. Powiedział wystarczająco tyle, by naprowadzić
mnie na właściwy trop. Teraz byłem już pewny, że nie
przyjechali tu na wypoczynek, a w jakimś określonym
celu. Tym celem była ...
Tym celem była ochrona ostatniego z tajnych bunkrów Drewicza. Na Wydrzyszu prócz dworku
i jego piwnic były także cztery zamaskowane bunkry: żywnościowy
10x?, mieszkalny 4x6, do przechowywania broni i amunicji Sx?
i na przechowywanie środków opatrunkowych oraz lekarstw dla
rannych partyzantów. Do bunkrów
tych wchodziło się przez zamaskowane drzewem wejście tak, jak
to było w bunkrach budowanych
przez UPA w Bieszczadach. Bunkry te były przez cały czas pilnie
strzeżone przez doborowy oddział
partyzantów. Wiedziało o nich tylko kilku ludzi: Drewicz, Polak, Kazimierz Pyzik - zastępca szefa
wywiadu
ps.
" Niezłomny"
i dwóch żołnierzy ochrony. Nikt
więcej. Nikt także w rejon ich umiejscowienia nie mógł się zbli-

nie
wcisnął mi
przepustkę "Grenzpasierchein" na nazwisko
Niklas Wojtenko. To uratowało mi
życie, bo byłbym zatrzymany i spotkałby mnie los moich kolegów z policji z Pelplina, zamordowanych
przez Niemców.
W pokoju gościnnym zwracają
uwagę liczne trofea myśliwskie .
Pochodzą z lat powojennych.
W tych trudnych latach poszukiwani byli przez UB członkowie Batalionów Chłopskich. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa
odszukali Józefa Bugajskiego
mieszkającego wówczas z rodziną w leśniczówce Wójcice koło
Oławy. Kiedy przyjechali i zobaczyli , że w domu jest dwoje
małych dzieci, a żona jest w trakcie porodu trzeciego dziecka zdecydowali, że Józef będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Podczas rozprawy nie potwierdzono zarzutów i został zwolniony.
Józef Bugajski w okresie okupacji otrzymał awanse od kaprala
do podporucznika. W roku 1944
otrzymał stopień kapitana, ale
wniosek nie dotarł na czas. Dopiero w roku 1992 rozkazem ministra obrony narodowej, uhonorowano go stopniem wojskowym
kapitana. Za działalność w BCh
i w szeregach Polskiego Korpusu Bezpieczeństwa otrzymał najwyższe odznaczenia z Krzyżem
Srebrnym Virtuti Militari i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
W Sędziszowie pp. Bugajscy
mieszkają od 1963 roku. Tu wychowała się trójka dzieci. Najstarsza - Barbara z mężem Henrykiem Jarosińskim
mieszka
w Wodzisławiu. Oboje uczą
w szkole. Mają dwóch dorosłych
synów - Artur skończył AGH
w Krakowie, młodszy Robert studiuje na WSP.
Stanisław Bugajski z żoną
lekarzem - pediatrą mieszka
w Nowej Soli. Wychowują bliź
niaków - Macieja i Marcina uczniów liceum.
W
Sędziszowie
pozostał
Krzysztof. Pracuje na kolei i prowadzi z ż<lną zakład wulkanizacyjny. Mieszka obok rodziców, pod okiem dziadków wychowuje się trójka udanych wnuków - Daniel, Sebastian I Artur.
Mimo sędziwego wieku Józef Bugajski nadal działa
społecznie. Wieloletni prezes
sędziszowskiego koła ZBOWiD
przez 15 lat był komendantem
oddziału samoobrony. Z inicjatywy kombatantów powstał
w Sędziszowie komitet budowy pomnika - obeliska. Od początku jest jego przewodniczącym. Efektem działania
komitetu są tablice upamiętniające
mIeJsca
walk
żołnierzy i członków ruchu oporu, troska o groby poległych, tworzenie izb pamięci.
Niech to, o co walczyło przedwojenne pokolenie, pozostanie w pamięci żyjących.
DANUTA PAROL

reportera (II)
lecz już za późno. Nikogo tam nie
było. Polski wywiad działał dość
dobrze. Szpicel wskazał także rejon, gdzie znajdowały się bunkry.
Niemcy zaczęli szukać z wykrywaczami i znaleźli trzy z czterech
bunkrów, lecz również już puste.
Jak się okazało placówka miała
swojego agenta w osobie austriackiego oficera Wehrmachtu,
który ostrzegł Polaka o Rlanowanym ataku na majątek. Polak

NIEDYSKRECJE
Co

sądzi sędzia?

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego o "zamrożeniu"
koncesji dla prywatnej telewizji PolSat wywołała rozliczne kontrowersje. Po części za sprawą mało fortunnej odpowiedzi w radiu
sędziego Jana Semeniuka, który pytany o konsekwencje tego
kroku powiedział: - Na tym się nie znamy ... Wypada się tylko
ciesZyć, że w czasie upałów nikt nie naskarżył do NSA na straż
pożarną, bo i jej działalność można byłoby ,,zamrozić" bez
oglądania się na skutki. Ostatecznie na pożarach sędzia Semeniuk też nie musi się znać .

Burmistrz i dwóch VIP-ów
Burmistrz Gąbina, którego nazwiska tymczasem nie będzie
my lansować, nadal sprzeciwia się odbudowie masztu radiowego, w konsekwencji czego na dotychczasową częstotliwość Polskiego Radia mogą niebawem wejść Turcy. Podobno pojawił się
ostatnio pomysł na wyjście z impasu. Burmistrza trzeba awansować, najlepiej do Warszawy, w której urzędują już przecież dwaj
wielcy synowie ziemi płockiej - premier Waldemar Pawlak oraz
marszałek Senatu Adam Struzik, piastujący zresztą również
mandat radnego w Gąbinie właśnie.

Komplet
Dziennik "Rzeczpospolita" zamieścił niedawno na tzw. stronie
rządowej artykuł nowej pani podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów na temat przyszłorocznego budżetu państwa. Publikację ozdobiono wielkim zdjęcLem proł. dr hab. Elżbiety Chojny-Duch. Tym sposobem czytelnik mógł się przekonać, że duch
budżetu jest słuszny, a i ciało autorki niczego sobie.

Autostradą

wicepremier Henryk Goryszewski, sekretarzujący ostatnio z prezydenckiego nadania Biuru Bezpieczeństwa Narodowego nie zdążył zbulwersować nas na nowym stanowisku jakąś
maksymą w rodzaju poprzedniej /"nie jest ważne, czy Polska
będzie bogata, ważne, żeby była katolicka ... "/. Z konieczności
więc - za "Gazetą Wyborczą" - przypominamy pewien epizod
z poprzedniego wcielenia H. Goryszewskiego. Otóż w roku 1993
udał się do niego łódzki wojewoda W. Bohdanowicz i ponad godzinę agitował za podjęciem programu budowy autostrad: "Zaraziłem go. Zaproponował mi wstąpienie do ZChN".

Bąk

w koniczynie

Lider tzw. mikołajczykowskiego PSL, średnio fortunny wicemarszałek Sejmu poprzedniej kadencji, Henryk Bąk z uporem
godnym lepszej sprawy procesuje się z realnie istniejącym PSL
o prawo do używania nazwy stronnictwa oraz symbolu: czterolistnej koniczynki. Tymczasem fakty są takie, że PSL Waldemara
Pawlaka zarejestrowane zostało 17 sierpnia 1990 roku, a PSL
Henryka Bąka w trzy dni poźniej. Wobec niestawienia się świad
ków na kolejną rozprawę sąd odroczył decyzję przynajmniej do
października br.

Komentarz bankruta
Janusz Korwin-Mikke wpadł w poważne tarapaty finansowe,
ponieważ jego książki nie mają wzięcii'ł, a na ich wydanie pobrał
wielomiliardową pożyczkę ' pod zastaw działek w okolicach Warszawy. Działki będą najpewniej zlicytowane, ale lider UPR nie
traci animuszu i tak np. komentuje fakt powołania komisji
trójstronnej /pracobiorcy-pracodawcy-rząd/: "To jest kompletny
skandal, trockizm i burdel - żeby nie powiedzieć więcej''!.

Na odwyku
Jak donosi tygodnik ,,Angora", w okresie letnim niektórzy z naszych VIP-ów zdecydowali się na antynikotynowy odwyk. Dotyczy to m .in. marszałka Sejmu Józefa Oleksego, któremu w walce z nałogiem ma pomagać tybetański specjalista od akupunktury oraz ministra kultury Kazimierza Dejmka, palącego ostatnio
nie mniej niż 3 paczki papierosów dziennie.

wództwa placówki i przełożonych.
Jednak nikt ze starszych ' mieszkańców okolic, którzy związani byli
w mniejszym czy większym stopniu
z Wydrzyszem, nie wiedział nic, poza tym, że "Wicherek" był żołnie
rzem Wydrzysza i gdy zabierał on
kogoś na placówkę do olszynek,
ten nie wychodził już stamtąd żywy.
Postać tego żołnierza była o tyle intrygująca, iż we wspomnieniach
Barabasza, do którego oddziału
przynależał "WICherek" są wszystkie nazwiska i pseudonimy, a pod
pseudonimem "Wicherek" jest puste miejsce.

STRAŻNICY WYDRZYSZA
żyć.

W sierpniu 1943 roku doszło
nawet do tragedii na Wydrzyszu.
Jeden z mieszkańców Radomic
wybrał się do lasu na grzyby
i przez przypadek zobaczył wchodzących do bunkra partyzantów,
którzy również go zauważyli. Mimo że mieszkaniec ten był .czysty"
- musiał zginąć. Został zastrzelony
przez ochronę.
Wykrycie bunkrów nastąpiło dopiero po upadku powstania warszawskiego, kiedy to Niemcy na
zapleczu frontu zajmowali każdą
osadę. Ktoś poinformował żandar
merię o partyzantach na Wydrzyszu. Niemcy wtargnęli do majątku,

zmienił nazwisko na Ryszard
Wrońskl i po zmagazynowaniu

wszystkiego w jednym miejscu
rozpuścił ochronę, a sam wyjechał
do Sitkówki. Tego jednego bunkru
mieli zaś pilnować specjalnie wybrani przez Polaka żołnierze. Jednym z !lich był niejaki ps. "Wicherek". Zołnierz od najbrudniejszej
roboty i najbardziej zaufany z pozostałych. To on wykonywał
wszystkie wyroki WSS AK na konfidentach i szpiclach oraz rozstrzeliwał członków band rabunkowych.
"Wicherek· także cieszył się
największym zaufaniem wśród do-

http://sbc.wbp.kielce.pl

do ZChN

Były

Kim więc był osławiony "Wicherek"? Odpowiedzi postarałem się uzyskać u Stanisława
Barwinowskiego, który opowiedział mi o jednym z wydarzeń.
- Było to na początku 1944 roku. Polak ustalił, że jedna
z mieszkanek Morawicy jest
szpiclem gestapo. Drewicz wydał
rozkaz zlikwidowania jej. Wieczorem chłopcy przyprowadzili ją na
Wydrzysz i po przesłuchaniu zapadł wyrok śmierci. Omdlałą
i wystraszoną dwóch partyzantów zabrało do olszynek. Tam
kazano jej klęknąć i jeden z ochrony wycelował w nią pistolet.

Jednak nie mógł tego zrobić. Był
za miękki. Dopiero .Wicherek"
widząc, co się dzieje, przeładował
swojego "stena" i puścił serię po
plecach. Na jego twarzy nie zagrał
ani jeden nerw. Był zimny i opanowany.
Po kilku dniach udało mi się także zdobyć pamiętnik sanitariuszki
"Marty" Elżbiety Sałeckiej,
w którym pisze:
"... Miałam ochotę śmiać się
i płakać, ściskać i całować ich kolejno, dotykać - czy nie śnię!
Chłonęłam oczyma zgarbione sylwetki tych legendarnych chłop.ców
z lasu. Za chwilę wrócił "Zuk"
i padł okrzyk "Baczność!« Szybko
poderwali się ws,?-yscy i ustawili
w dwuszeregu. "Zuk« wyznaczył
zmianę warty, potem zawołał: .. Wicherek«
do mnie!
Hej,
Wystąpił z szeregu mały, może
17-letni blondynek, któremu karabin angielski »sten« sięgał po kolana, Polecam twojej opiece
Martę. Za godzinę zaprow,9dzisz
ją do Nurkowca. Rozkaz panie poruczniku - zasalutował .. Wicherek"".
Po przeczytaniu tego fragmentu pamiętnika nie mogłem
się opanować. Wszystko było
już dla mnie jasne. Teraz już
wiedziałem, po co przyjechali ci
trzej ostatni z żołnierzy Wydrzysza. Wśród nich był prawdopodobnie ów osławiony "Wicherek".
SŁAWOMIR OLEJARCZVK

"Koeham ten lokal"
Home, sweet home - to twierdza. Pub zaś to
instytucja publiczna, towarzyska. Każdy Anglik, każdy Irlandczyk, ma taki jeden swój pub.
Miejsce, gdzie może się spotkać ze znajomymi,
odpocząć, pokrzyczeć. Pub angielski jest
w miarę spokojny, "sączący" jak Anglik
sączący piwko. Irlandzki inaczej - swarliwy,
głośny, kłótliwy, o konie, gonitwy końskie
w Ascot wszak biega ...
A polski? Albo raczej radomski? A bo też jest w Radomiu od grudnia 1992 roku "Pol-

rywkowym, a także miejscem
do załatwiania interesów przy
dobrym piwku.

che m Twardowskim /dzisiaj podziemia Muzeum Okręgo
wego/ ... Wrażenie to potęguje
fakt, że w "Polskim pubie" odnaleźli się dawni bywalcy "Relaksu". Oto siedzi i wpatruje
się w telewizor profesor Zbigniew Karbarz.
- Pan coś słyszy profesorze?
- Czytam spikerom z ruchu
warg. Bo profesor przychodzi
oglądać tu "Teleexpress" i "Pa-

Zanim wybierzesz si, do Wenecji • przeczytaj
przez kanały, m.in. słynny Most
Westchnień . Zbłądzić się nie da,
gdyż oznakowanie jest bardzo
dobre.
Już na początku wędrówki zaskoczył
nas sklepikarz, który
przemówił lamaną polszczyzną ,
gdy chcieliśmy kupić kartki pocztowe, mało tego - wręczył nasm
przewodnik po Wenecji w jęz. pol-

skim.
Romantyczną przechadzkę po
mieście utrudniają , niestety, potoki turystów, natrętni sklepikarze,

noramę" ·
A już wydawało się, iż "Relaks" po zamknięciu zniknie
definitywnie. Różni ajenci nie
mogli sobie dać rady. Potem
w sali głównej został otwarty

salon samochodowy "peugeota" - nie wypalił. W sali wystaTa przejażdżka słono kosztuje ...
Wenecja, miasto turystyczne o światowej sławie, głównie ze
na osobliwe położenie na 118 wyspach i na liczne zabytki, stanowi cel wszystkich turystów, przebywających
w północno-wschodnich Włoszech. W tłumach zwiedzających
można spotkać Niemców, Ouńczyków,Austriaków i, oczywiście,
Polaków.
względu

Absolutnie nie próbujcie jej
w ciągu jednego dnia.
Mimo niekwestionowanego uroku
tego miejsca nie zdążycie go zauważyć . Na pieszą wędrówkę ze
zwiedzanIem zabytków może
nie wystarczyć sił i czasu, natomiast na przejażdżkę gondolą
może nie wystarczyć pieniędzy.
Ta przyjemność kosztuje jedyne... sto dolarów od osoby.
Toteż nie ma zbyt wielu amatorów podróży z gondolierem po
kanałach Wenecji. Polski turysta,
przeciętn i e zamożny, może sobie
pozwolić na jazdę tramwajem
wodnym, której koszt wynosi około
5 tys. lirów lub taksówką wodną
w cenie od 5 do 10 tys. lirów.
Tramwaje wodne, taksówki, barki,
gondole, to jedyne środki transportu w tym mieście . Samo dostanie się do Wenecji z pobliskich
kąpielisk morskich , rJp. z Udo, jest
kosztowne. Za prom trzeba zapła
cić 20 tys. lirów od osoby, a podróż
jest bardzo nieprzyjemna ze
względu na niesamowity smród ,
który panuje na całej długości kanału . Mimo połączenia Wenecji ze
stałym lądem za pomocą autostrady, która została przeprowadzona
przez groblę długości 3,6 km, samochodem do zabytkowego miasta wjechać nie wolno. Policja kieruje turystów na parking przy
przystani, skąd do Wenecji płynie
się promem. To ogranicza czas
naszego pobytu, ponieważ prom
kursuje tylko do godz. 20.
Kiedy wreszcie znajdziemy
się w legendamym miasteczku,
musimy dostać się na plac św.
Marka, który stanowł centralny,
najatrakcyjniejszy punkt Wenecji. Można tam dopłynąć naj-

zwiedzić

ski pub". Jest i oferuje marzenie dla piwosza - wybór polskich i zagranicznych piw
wszystkich marek!
Wreszcie gwar! Westchnienie ulgi. Sala szumi - studenci i dziennikarze, profesorowie i malarze, biznesmeni i żołnierze. I śliczne
dziewczyny - z nogami aż
do nieba. I huk flipperów
/podobno Amerykanie wymyślili to dla swoich Murzynów/. A za barem właści
ciel - Jerzy Strowskl. Postawny,
ze
staropolskim
wąsem - nowy Zagłoba?
- Jak wiemy - mówi Jerzy
Strowski - kiedyś był tu "Relaks", klub spółdzielczy , bardzo dobrze usytuowany. Wystawy, miła atmosfera, stali bywalcy, kabarety. Jeszcze jak
byłem na studiach poczułem
do tego miejsca sentyment.
Prosto z dworca szedłem tutaj, omijając po drodze różne
mordownie typu "Bachus". Aby spotkać znajomych, zasły
szeć co ostatnio zdarzyło s i ę
w mieście, kto miał wystawę ,
a kto setnie narozrabiał. Nigdy
nie myślałem, że za lat.20 otworzę tu pijalnię piwa. Ze uda
się odtworzyć tamtą atmosferę, a mój pub stanie się również klubem towarzyskim, roz-

Tak, to już inne czasy. Chociaż Jerzy Strowski pamięta
jeszcze jak prowadził w latach
siedemdziesiątych

jedyną

wtedy w Radomiu pijalnię piwa na Wale. Salka niewielka,
gęsto od dymu, każdy wrzeszczy, rozpycha się , bo wieczór
i nigdzie już nie ma małego
jasnego. I cała kawalerka
z Wału . Jedni piją , drudzy się
patrzą żałośnie , bo są "na karze" - narozrabiali i mają
przerwę w piciu piwa.
- Pamiętam - mówi p. Jurek
- jak z okazji bodajże 22 lipca
ogłoszono amnestię. Przychodzi do pijalni takich dwóch
i mówi : "Da pan piwo, przecież
amnestia".
·W "Polskim pubie" nie tylko
można napić się i pogadać . Ale także posłuchać muzykantów, rzewnych , bądź łupu
cowatych, dźwięków gitar, a to
studenci oblewają udane, albo

i nie egzaminy. A w tych
dźwiękach wraca coś z dawnych "relaksowych" lat. Duch
kabaretu CONTRA wraca.
Gdzieś tu po sali, po szynkwasie, w kuflach piwa, snuje się
nieobecny fizycznie , lecz obecny duchem, Mirkowski /dzisiaj - Monachium/, ~tóry idzie w tany z Anną Zgutowicz i/czemu nie?/ Wojcie-

wowej zaś bilard - o dziwo, też
nie wypalił! Teraz też tu można
spotkać samochody, tym razem "ople", ale w głównym pomieszczeniu jest pub, muzyka,
rozrywka, smakosze piwa i coca-coli.
- Kocham gastronomię - mówi p. Jurek - Jeszcze wracając
do Wału. Tam była tylko jedna
jedyna możliwość - piwo wareckie . Zaden wybór. A teraz?
Chociaż już jakoś skończyła
się nasza chętka na piwa zagraniczne, już skończyło się to
zachłyśnięcie piwnym świa

tem, tu niemieckie , tam holenderskie, a tam jeszcze australijskie ... Teraz jest tendencja
na polskie piwa, szczególnie
żywieckie, EB czy mocne piwa
z Warki , jak "stron g".
Zamykamy. Gasną światła .
Noc rozpościera się nad Radomiem .

I ostatni klient wychodzi.
Znana w mieście osobistość.
Całuje szybę "Polskiego pubu"
i szepcze: "Kocham ten lokaI..."
GRZEGORZ SASIN

Nie tylko fantazja
Któż z nas nie zna lub nie pamięta
zadziwiających
opowieści o starych młynach I
mieSZkujących je diabłach,
o tajemniczych, budzących lęk

za-

Płynie Mleczna, płynie, po pięknej równinie. A dopóki
płynie,

Radom nie zaginie!

Tak niegdyś śpiewano, a dziś wielu twierdzi, że nie tylko płynie, ale także śmierdzi!
Płynie Mleczna, płynie, przez piękne Zamłynie. Dążąc
w świat daleki, a z nią razem ścieki!
Głosi pieśń ludowa, a ojcowie grodu słuchają, wąchają
i... nie czują smrodu!
Płynie Mleczna, płynie, przez wiadra i skrzynie. Płynie
'całkiem blisko, środkiem przez śmietnisko! I pluska,
i szepcze "Niech mi ktoś pomoże ... Kochani, nie dajcie
zginąć w kolektorze!"
Mleczna, rzeko Mleczna, nasza rzeko wieczna. W kontakcie z człowiekiem, jesteś tylko ściekiem!
Więc po co upiększać rzeczywistość śpiewem? Skoro
za Zalewem jesteś tylko zlewem!
Dam ci jednak radę, skorzystaj z niej w porę, strasz
mieszkańców miasta nadal swym fetorem! Wówczas
twoje prośby na pewno się ziszczą, porażeni smrodem
brzegi twe oczyszczą!
ZENON GIERAŁA

wydarzeniach, z jakimi je
wiązano, o tych wszystkich
dziwnościach, które stworzyła
i przekazała nam w ciągu setek
lat wyobraźnia naszych pradziadów. Stare, pełne minionej
chwały relikty przeszłości, rozrzucone po różnych zakątkach
polskiej ziemi, chylą się
nieuchronnie ku ruinie. Nawet
ci, którzy tam niegdyś często
przyjeżdżali,
teraz
rzadko
przystają u Ich stóp. Tymczasem wrośnięte w polski krajobraz stare młyny znają niejedną
tajemnicę. Szumi o tym woda
na pokrytych mchami stawidłach, opowiada ciche pogwizdywanie wiatru wśród dziurawych ścian - wierni muzykanci zapomnianych budowli ...
Miały też ongiś młyny swoich
muzykantów i swoją muzykę . Nazywano ich różnie : .dziadki', ,owczarze', "zaklinacze szczurów·.
Bo plagi szczurów, jakie nawiedzały ówczesne miasta i wsie, nie
om ijały również młynów , a umiejętność wyprowadzania tych
gryzoni z osiedli za pomocą muzyki nie jest wcale bajkowym zmyś l e
niem, lecz była znanym od lat dobrze płatnym zawodem. Zasłucha-

ne w dźwięki fujarki-piszczałki
szczury posłusznie wędrowały
wówczas za swoim muzykantem
na pola i lasy. Dlaczego?
Jedna z legend opowiada jak to
przed wielu laty stary i zmęczony
król szczurów został nagle zasko-

większym Canale Grande lub udać się pieszo, mijając liczne, ro-

mantyczne mostki, przerzucone

ILE

dosłownie przedzierać się, żeby
coś zobaczyć, mn6stwo śmieci,

KOSZTUJE

PRZEJAŻDŻKA
GONDOLĄ?

To

rzekłszy

stary król

ruszył

drogę .
Prawdę mówił władca szczurów, gdyż wszędzie, gdzie chłop

w

grać zaczynał , szczury posłusznie
spełniały jego życzenia . Niejedna
też wieś , miasto czy młyn dzięki temu ocalały . Po ojcu fujarkę-pis~
czałkę przejęły dzieci , a po nich

wiek na niej zagrasz, rzesze
szczurów będą ci posłuszne , o co
poprosisz, spełr\l każde twoje ży
czenie...

http://sbc.wbp.kielce.pl

przygnębiające

wrażenie,

że

miasto tonie, ponieważ niższe
kondygnacje budynków są już
zatopione. Ale także sentyment,
tęsknota i niesamowita chęć
powrotu do tego miejsca . .
GRAZYNA GŁOSNIAK

małych chłopców wtórowało mu
bębenkach . Kilkaset szczurów
szło posłusznie w pewnej odległości za nimi, a gdy ci weszli na
przyczepę i usiedli na dachu szoferki , one po deskach wdrapały się
także . Wówczas przyczepę zamknięto . Wyprowadzającym szczury
był 74-letni Józef Bek.

na

kolejne pokolenia.

.
S'l'll11Y(~ II łll~YN ()"r
podróży przez srogą
zimę . Władca zginąłby niechybnie
z głodu i mrozu, gdyby nie pomoc
biednego chłopa , który widząc,
w jakich tarapatach znalazł się
szczurzy monarcha, zaproponował
mu gościnę we własnym domu
i podzier~ się resztkami jedzenia, jakie miał. W ten sposób król i jego
dworzanie ocaleli, toteż gdy przyszła
wiosna, monarcha nie zapomniał
o przysłudze biednego chłopa
- Przez całą zi mę - rzekł - sprawiedliwie d.zieliłeś się z nami małą
izbą i resztkami jedzenia. Dziś zatem, gdy nadszedł czas dalszej
podróży, dostaniesz w nagrodę tę
oto fujarkę-piszczałkę . Kiedykol-

ogromne ceny, np. za coca-colę
trzeba było zapłacić 5 tys. lirów,
czyli około 70 tys. zł, tyle samo za
kanapkę, smród wydobywający
się
z brudnych
kanałów,

Plac św. Marka - najatrakcyjniejszy punkt Wenecji.

łIIJZYI'llN(~1

czony w

liczne stragany i krzykliwe wystawy stłoczonych przy ulicach sklepików. Zawartość sklepów może
spaczyć nieco nasz gust, gdyż to,
co handlowcy proponują turystom
w Wenecji, to krótko mówiąc: tandeta.
Jeśli przedzierając się przez tłum ,
będziecie poszukiwać toalety, nie
liczcie na to, że nastąpi to wcześniej
niż na placu św. Marka. Jest to jedyna w tym mieście publiczna10aleta
dla turystów. Powód - trudności z odprowadzaniem ścieków.
Najpiękniejsze obiekty historyczne, które w Wenecji trzeba koniecznie zobaczyć , to bazylika św .
Marka, z bogatym wyposażeniem
wnętrza z IX w., kościoły, muzea,
gotycki pałac Dożów . Wstęp do
zabytków kosztuje przeciętnie 8
tys. lirów.
To, co po jednorazowym pobycie w Wenecji zostaje w pamięci, to przede wszystkim "morze" turyst6w, przez które trzeba

Dzisiaj wiemy już z całą pewnością , że nie tylko szczury, ale
i inne zwierzęta reagują na niektóre dźwięki. Odpowiednio skonstruowany instrument mistrza czarodzieja może wpływać na ich zachowanie. Zjawisko to często wykorzystywano w przeszłości . Ponoć po raz pierwszy szczury wyprowadzone zostały w ten sposób
w 1284 roku z niemieckiego miasteczka Hameln. Uczynił to tajemniczy, niewiadomego pochodzenia szczurołap , grając na specjalnie skonstruowanym instrumencie, podobnym do fujarki. W Polsce ostatni zaklinacz szczurów widziany był w Warszawie. Wiadomość o nim podaje .Dziennik Ludowy· z 27 maja 1946 r. Człowiek
ten wyprowadził szczury z ru in,
grając na piszczałce , a dwóch

Bezpowrotnie minęły czasy,
gdy wesoło kręciło się młyńskie
koło ,
tajemniczo
szumiały
spiętrzone
wody strumienia,
a młynarz głośno pokrzykiwał na
zajeżdżające z worami zboża
chłopskie furmanki. Stare budowle
stoją samotnie ... Wystarczy jednak usiąść na chwilę u ich stóp, aby usłyszeć dziwne szumy i szelesty. Może to być uwięziony pod
kołem wodnym diabeł, który niegdyś zatrzymywał młyńskie kamienie i droczył się z młynarzem, może to być też rozzuchwalony wicher,
który hula beztrosko między szparami nadwątlonych ścian, kręci
młynka i śmieje się szyderczo, słu
chając jak trzeszczą wiekowe
przęsła i krokwie staruszka... ale
może to być takZe jedna z zapomnianych melodii ,dziadka-owczarza", którą teraz wam zaczął wygrywać . Któż to wie? Z pewnością warto jednak przystanąć i posłuchać
melodii starych młynów.
ZENON GIERAŁA

Rodzynek

Czyste

KIELECKIE

Z

dobrze

ręce

poinformowanych

źródeł dowiedzieliśmy się, że słyn

Otwórz okienko
January Lewandowski, były
lekarz wojewódzki, zniknął jaki ś
czas temu ze sceny politycznej ;
mówiąc ściślej, dokładnie w chwili,
gdy jego ugrupowanie, Kongres
Liberalno-Demokratyczny przegrało wybory. "Kronika towarzyska"
spotkała niedawno pana Januarego w sklepie .Hossa". Jak zawsze
nienagannie ubrany liberał kupował... okna.
Oczywiście w ramach rozsądnej ceny.
.

Do mikrofonu

ny przyjaciel Karczówki, radny
Henryk Zawadzki jest wzorem
członka Komisji Przetargowej
RM . Wzbudza powszechny postrach swą nienaganną uczciwością, rozstawia kogo trzeba po
kątach, a ponadto dba o czystość
rąk swych szanownych kolegów.
W ramach higieny psychicznej.

Szlaban
Szef kieleckiego oddziału
OPZZ, Tadeusz Kowalczyk nie
może narzekać na nudę podczas

nał
publicznie, że zawsze
pielęgnował ideę Pierwszej Brygady i Piłsudskiego .

Ideolog ...
TON

Rektor
po zabiegQch

powiedzieliśmy Się , że rektor
PS, prof. Andrzej Nelmitz dopiero
co wrócił z sanatorium w BuskuZdroju. Ponoć odzyskał siły witalne i humor.
.
Teraz na politechnice będzie
przyspieszenie.

Radny Jan Kubik,

zachęcony

Wśród dyrektorów państwo
wych przedsiębiorstw zdecydowanie najlepszy gust ma rządzący od

wielu lat "Polmo SHL", Jerzy Boroń. O wystudiowanym smaku tego konesera zarządzania świad
czy jego przepięknie ponoć umeblowana willa. Pan Boroń nie
szczędził pieniędzy na jej wystrój,
a największe wrażenie budzą, jak
wieść niesie, marmurowe schody
na pięterko .
No, ale skoro całe życie czło
wiek piął się po stopniach •..

Gwiazdozbiór

Obowiązki

redaktora naczelnego "Gazety Kieleckiej" pełni od tego tygodnia kolega Edward
Smyk, tytan regionalnej felietonistyki. Urzędowanie rozpoczął oryginalnie: kazał swym dziennikarzom
wyspowiadać się ze swych znaków zodiaku.
Baran?

cygańskich pieśni
zakończył się wspaniałą wyżerką i spotkaniem na szczycie.

Wieczór

Tam, gdzie wiceszef Radia Kielce, tam zaraz
dziewczyny...

pojawiają się ładne

Fot. A. Piekarski
urlopu. Gdy sobie wypoczywał, jego pracownice zamknęły na podwórku .poloneza· .Animex Banku·
- o czym zresztą informowaliśmy.
Panu Kowalczykowi pomysł się
spodobał . Gdy dyrektor banku
prosiła o uwolnienie wozu nie po-

zapewne otoczeniem pań, które
podczas meczu .dziennikarze sędziowie· wiernie kibicowały jego
przeciwnikom, zdobył się na
szczere wyznanie:
"Bardzo lubię kobiety i właści
wie tylko przez to mam w domu

puścił.
Widać,
knąć .

kłopoty" .

poloneza czas zam-

Specjalizacja
Byłego

rzecznika prasowego
policji, Andrzeja Piotra Karysia,
by zwolnić miejsce dla jego
następcy, przeszeregowano na
stanowisko starszego specjalisty
w Wydziale Kryminalistyki. Pan
Karyś jest na razie - jak wiadomo
w zawieszeniu, ale policjanci zastanawiają się usilnie od czego może być specjalistą. I to starszym.
Im się to w pale nie mieści.

My. I Brygada
Podczas powitania "Kadrówki"
w Kielcach przewodniczący Rady
Miasta Tadeusz Orłowski, jak
powszechnie wiadomo, były aktywny działacz PPS i PZPR, wyz-

Sędzia

kalosz

tymże meczu, zawiedzione
znikomą liczbą żółtych kartek
dziennikarki, zaczęły skandować
sędziemu
Andrzejowi Ordyslńskiemu : "Sędzi a kalosz!". Pan

Po

Andrzej ze stoickim spokojem opowiedział, jak kiedyś wolano na
niego: .Sędzia .. .", co jest stwierdzeniem bardziej dosadnym
i właśnie wtedy naprawdę sędzio
wało mu się najlepiej.

Kontuzja.
Wicewojewoda Henryk Dłu
gosz chętnie prezentował krwawy
ślad po piłkarskiej kontuzji na prawej łydce. Po sobotnim meczu
znalazło się kilku chętnych do odkażania rany, był też taki, który
ranę chciał zaplombować.

Ale

powiedziała!

Zona Henryka Długosza, Anna, słynie z dowcipnych uwag.
Nie tylko pokazała mężowi, że lepiej niż on demonstruje na palcach regułę Lenza, ale znakomicie podsumowała prezentowane
przez wicewojewodę po meczu
mięśnie brzucha bez odrobiny
tłuszczu . Pani Długosz stwierdziła bowiem: - Dobry kogut nigdy nie jest gruby.

Rowerzysta

Na zdjęciu: kontuzjowana noga wicewojewody H. Długosza.
Fot. A. Piekarski

Na kluczyk
W Archiwum Państwowym
w Kielcach istnieje komputer.
Tak się jednak składa , że dostęp
do niego ma przeważnie szef
tamtejszej "S", zresztą syn byłego
posła . Komputer jest głównie
zamknięty na kluczyk, ale jeden
z pracowników już kończy kurs informatyczny, żeby odbić maszynę·

Bo w końcu obejdzie
klawiszy.

się

bez

Przeciągi
Ulubionym zajęciem radnych
w Strawczynie jest obrzucanie

Żałuje ...

Wieczór na szczycie

W góry. nasze góry!

się błotem,
gołym okiem

co było widać
na minionej sesji. Dobrze pOinformowani
mówią , że coś w-tym obrzucaniu musi być i że to prawda , iż
jeden z rajców, montując
swoją koterię przekupuje pozostałych twardą walutą /czytaj : niemieckimi markami/. Atmosfera w gminie, w każdym
razie , nieprzyjemna.
Przydałby się dobry przeciąg·

Ekologia
Teraz, gdzie się człowiek ruszy
i na jakąkolwiek wystawę spojrzy,
wszędzie to samo : odz ież ekolo-

Okazuje s i ę, że wiceprezydent
Zenon Rodak jest zapalonym rowerzystą. Nie walczy co prawda
o ścieżki rowerowe, ale odczuwa
potrzebę przyzwyczajenia kierowców do istnienia rowerzystów. - Już kilka razy musiałem uciekać spod kół samochodu jadąc na rowerze - wyznał
wiceprezydent.

Uczestniczyli w nim bowiem : jeden prezydent, kilku wiceprezydentów, a także jeden naczelnik. Radomscy oficjele spotkali
się z najwyższym i władzami
Romów, a więc też ich prezydentem, Robertem Zielińskim .
Jak się dowiedzieliśmy potrawy
były
z kuchni cygańskiej
wyśmienite. A co w kwestiach
politycznych?
Cóż, możemy tylko zaznaczyć, jak w papowskich komunikatach, że rozmowy przebiegały w serdecznej i plTliaznej
atmosferze. Reszta jest milczeniem ...

Ruchy kadrowe

Mająca nastąpić reorganizacja
Urzędu Miejskiego wywołała

w prezydium spore poruszenie, bo
niesie za sobą zmiany kadrowe.
Co bardziej nerwowych uspokajał,
jak zwykle elegancki, sekretarz
Zarządu
Miasta,
Waldemar
Różycki - jeszcze Rada Miejska
nie zatwierdziła zmian, nie ma co
się denerwować.

Jak jednak nie denerwować
skoro stołki czekają?

się,

Sztuka w Stromcu

To był wielki dzień w życiu
Stromca. W tutejszym neogotyckim kościele wystąpiła bowiem
japońska sopranistka Voshiko
Hara z uczuciem wykonując
pieśni "Salve Regina" Terzianiego i .Ave Maria" Schuberta. Na
organach grał niezmordowany
dyrektor Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, Robert Grudzień.

Tak trzymać!

Bodyguard
Wibrafonista radomski, Jacek
Gawln, postanowił zmienić profesję . Uparł się, że przemieni się
w bodyguarda! Tak zafascynował
go Costner, jako ochroniarz Whitney Huston. Sęk w tym, że J. Gawin nie ma pojęcia o posługiwaniu
się bronią i pięścią .
A więc może używać będzie
wibrafonu? Wibrafonem go,
wibrafonem!

/SG/

TARNOBRZESKIE
Rzecznika porwał
zbÓj?
Rzecznik prasowy komendanta
wojewódzkiego policji w Tarnobrzegu , Anna Zielińska-Brudek,
przebywa na urlopie. Panowie po-

giczna. Kobiety za tym przepadają. Pewnie, bardzo dobra rzecz
na lato, założyć spódniczkę z wysuszonych szuwarów i łapcie z ły
ka, a na głowę chustkę z lnu. Ale
ile to kosztuje! Okazuje się jednak, że cena nie gra roli i ekologiczne zapaski idą jak woda.
Mineralna, oczywiście.

Wykroili
Parafianie z podtarnobrzeskiej
Krawce poszli śla
dem wiernych z Łagowa i chcą wyeksmitować księdza, któremu niedawno zbudowali okaza,ą plebanię, proponując wspaniałe warunki życia.
Stare powiedzenie mówi,
że krawiec zawsze coś ... wykroI.

Znowu kobieta
Drugim z kolei dyrektorem
lubelskiego Banku
Depozytowo-Kredytoweg o
w Tarnobrzegu została Alicja
Zych, wicedyrektor "Siarkopolu" w Machowie. Potwierdziła
się obowiązująca w tej placówce zasada, że jej szefem może
być tylko osoba wolna, najlepiej
panna .
Taki dyrektor to majątek,
gdyż obce mu są przyziemne
sprawy.•.
oddziału

Wczasy
- Znasz Grecję?
- Znam .
- A we Włoszech byłeś?
- Byłem!
- Aw Paryżu?
- Też!
- To powiedz, gdzie najprzyjemniej się wypoczywa?
- Nie wiem. Wszędzie
jeździłem z żoną!
M.Dudek
Bleliny

.

W szpitalu

Zona
odwiedza
męża
w szpitalu,
-Jaksobieradziszbezemnie?
- słabym głosem zapytuje cho-

ry.
- Jakoś tam ... tylko nie mogę
się przyzwyczaić do zmywania
naczyń i odkurzania mebli.
M.D.
Bieliny

Dożywotnie

stanowiska
W Tarnobrzeskiem zamierza
się wprowadzić status dożywot
nich stanowisk. Na takie miano
zasłużyli dotychczas ludzie,
względu
na
którzy,
bez
przeszłość polityczną, są nie do
zdjęcia. Zaliczają się do nich :
Jan Cudziło /dożywotni prezes
GS w Harasiukach/, Tadeusz
Malara /dożywotni burmistrz
Zawichostu/, Eugeniusz Gutman /dożywotni prezydent
państwowej firmy - . Siarkopol"/
i Zbigniew Kantorowicz /doży
wotni
dyrektor,
kierownik
działów - wydziałów w administracji państwowej/o
A mówią, że w Tarnobrzeskiem brakuje fachowych
kadr.

. Ostudzenie
Po okresie euforii sprzedażą
maszyn do USA przez Hutę
"Stalowa Wola" przyszedł
czas na ochłodzenie. 'Okazuje
się, że żaden to interes, gdy
w spychaczu silnik i większość
podzespołów jest produkcji amerykańskiej . Na dodatek na
maszynie nie wolno dokonać
oznakowania, że zbudowano ją
w mieście nad Sanem. Stąd też
nasilono sprzedaż ciężkich buldożerów do Ruskich. A więc
wraca stare, ciągniki, ładowar
ki , układacze rur idą na
Wschód.
A mówiono przez 50 lat, że
Ruscy brali za darmo!
/ST/

Święcone łoże

Niezwykle uroczyście otwarto niedawno motel "U Zbója"
w Golejowie k. Staszowa. Ks.
Wacław Tomczyk oraz proboszcz parafii św . Barbary
w Staszowie , ks. Edward Zieliński, poświęcili m. in . łoże ,
które jest na wyposażeniu
dwóch poko i gościnnych na
piętrze lokalu . Są już pierwsi
chętni na spędzenie tam nocy
poślubnej . Księża nie szczędzili
kropideł.

dza. Ludzie jak parkowali, tak parkują·

Zegar i pijak
Wraca pijak do domu i sły
szy jak zegar na wieży ratuszowej wybija trzecią.
Mruczy:
- Wiem, wiem, że jest pierws~, nie musisz mi tego trzy razy powtarzać!
K. Górecka
Kielce

Do niczego
Przychodzi facet do apteki,
bierze książkę życzeń i zaża
leń i pisze: - Te prezerwatywy
są do niczego - dziurawe,
z kiepskiej gumy i chyba uży
wane ...
Dziadunio z boku podpowiada: - A dopisz pan, że same spadają.
Marzena

Astronomia
W kieleckich sklepach jaczas temu pojawiło się
znakomite, gdańskie piwko
"heweliusz" . I dobrze , bo im
więcej
piwa ,
tym
świat
p i ękniejszy . Zwracamy jednak
szczególną uwagę PT. konsumentów na maleńk i dopisek
u dołu etykietk i: " Wszechśw i at
cieszy".
kiś

king . Niektórzy dziwią się , że
jeszcze nikt tego znaku nie wyrwał acz w jednym wszyscy są
zgodni: nikomu on nie przeszka-

http://sbc.wbp.kielce.pl

A planety

szalej~ ...

Kręt

Starachowice

Ostrożna
Starsza pani kupiła w aptece dwie prezerwatywy i przy
wszystkich naciąga je na nogi.
- Babciu - mówi mężczyzna
- prezerwatywy nie zakłada się
na nogi...
- A co wy tam wiecie - mówi
babcia - słyszałam w telewizji
o takiej nowej chorobie co się
ją łapie od pedałów, a ja
często jeżdżę na rowerze.
M.K.
Starachowice

***

Nagrodę

za najlepszą, naszym zdaniem, anegdotę otrzymuje w tym tygodniu p.
MARZENA KRĘT ze Starachowic.
'
Gratulujemy!
IKR!

Przepraszam, czy tu
biją?

Znak czasu.

Zakazy
Na osiedlowym placyku
przy ulicy Karczówkowskiej
19 w Kielcach pojawił się znak
.zakaz zatrzymywania". Wzbudził on powszechną wesołość
lokatorów, bowiem placyk od
kilkunastu lat służy jako par-

Iicjanci nie mogą jakoś dać sobie rady bez swej uroczej
rzeczniczki. Z inforRlacji uzyskanych przez służby operacyjne wynika , że pani Ania zaszyła się w golejowskich lasach . Istnieje podejrzenie, że
została porwana i jest więzio
na u grasującego w tamtych
stronach "Zbója".

miejscowości

Radomski parodysta, Waldemar Ochnia żałuje, iż zakończył
się już serial .Polskie zoo". Bo
przecież był tak popularny, a poza
tym - jakaż to frajda dla parodysty!
Mógł być lwem, susłem, jeleniem ...
Tylko krokodyla zabrakło.

liśmy.

Kamienne schodki

Rumuna

RADOMSKIE

Szczere wyznanie

Znakomita dziennikarka radiowa, Marzena Sobala, na sesji
w Strawczynie chwaliła się swym
kolegom po fachu nowym modelęm reporterskiego magnetofonu.
Ow cud elektroniki kosztuje kilkadziesiąt milionów, jest wielkości
portfela i zapisuje dźwięki na dyskietkę. Kieleckie radio zafundowało takie cacka każdemu swemu
reporterowi.
- Nie chcę was martwić koledzy, ale jesteście dziady - powiedziała pani Sobala patrząc na
przaśne dyktafony swych ko:
legów.
Co dokładnie zarejestrowa-

Wicemarszałek Senatu Ryszard Czarny bardzo pracowicie
spędzał wakacje redagując dwie
własne książki, ale i on potrzebuje
chwili oddechu . Skorzystał więc
z zaproszenia trzech "Wołosatek"
studiujących na jego wydziale
i wybrai się z nimi na obóz, pod
namiot, w najdziksze rejony
Bieszczad.
Ciekawe czy złapał wilka?

Dawać

Wojciech Żelezik PFynał, że
na konferencji prasowej w UM
przydałby się kufelek piwa Itaką
propozycję rzucono w ub. tygodniu/. Wiceprezydent przypomniał
jednak o tym, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem, a stosowna uchwała głosi, że alkohol
w urzędzie można spożywać jedynie w obecności obcokrajowca.
Dawać Rumuna!
MPB

- Kochanie, masz piersi jak
rodzynki!
,
- Takie słodkie?
- Nie, takie pomarszczone!
A. Kurczyńska
Kielce

_ W sklepie "Wichrowy" w osiedlu
Swiętokrzyskim w Kielcach nocą
sprzedaje się alkohol przez kraty,
które dzielą klienta od ekspedienta. Nic jednak nie dzieli tegoż klienta od tamtejszej bandy złodziei,
która upodobała sobie nocny
sklep i wyłudza pien i ądze jak tylko
człowiek podejdzie do zakratowanych drzwi. Wydaje się zatem , że
przydałoby się przy nocnym sklepie postawić nocnego stróża.

Prawa.

/TON/
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Piątek

19.08

14.00 TVP1
Był jazz

Rlm o latach formowania się
w Polsce nowego pokolenia,
którego wyznacznikiem, cechą
wspólną-był m.in. jazz - muzyka
wolna, pełna ekspresji. Akcja toczy się na początku lat 50. Pasją
czworga głównych bohaterów
jest potępiana i szykanowana
muzyka jazzowa. Nie mają gdzie

grać ...

Obraz reżyserował Feliks
Falk. W rolach głównych: Boże
na Adamek, Michał Bajor, Andrzej Grabarczyk, Kazimierz Wysota. /Czas trwania - 95 min., rok
prod. - 1984/.

20.10 TVP1

Przystanek
autobusowy
Do dużego miasta przybywa
na rodeo prostaczkowaty kow-

Sobota

20.08

20.10 TVP1

Nieuchwytny
D.B. Cooper
Komedia o pewnym śmiałku,
który wyskoczył z samolotu odrzutowego ze spadochronem
z okupem 200 tys. dolarów, Scenariusz oparto na autentycznej
historii z roku 1970, Coopera
nigdy nie odnaleziono, mimo usilnych
poszukiwań
policji.

Reżyseria

- Roger Spottiswoode. W rolach głównych: Robert
Duvall, Treat Williams, Kathryn
Har(old. /Czas trwania - 105
min., rok prod. - 1981/.

23.45 TVP1
Życzenie
śmierci

13.40 TVP1

Don
Camillo
i szanowny poseł
Peppone
Dalsze losy konfliktu dwóch
sympatycznych wrogów, proboszcza i wójta o lewicowych
poglądach. Wójt Peppone
kandyduje na posła do parla-

Książę

Homburg

Tekst Heinricha von Kleista
jest wielopłaszczyznowy, przez
co daje możliwość różnej interp, retacji. W tej reżyser uwypuklił
psychologiczną stronę dramatu,
Bohater jest pokazany jako czło
wiek, który jest jednocześnie
zwycięzcą i ofiarą, zmieniający
się z indywidualisty w osobę po-

mentu, Do tego potrzebne mu
jest świadectwo ukończenia
podstawówki. Proboszcz pomaga mu w rozwiązywaniu
zadań z matematyki, ale nie
za darmo - za pomoc w budowie nowej kaplicy. Reżyseria Carmine Gallone. Obsada:
Fernandel, Gino Cervi, Leda
Gloria. /Czas trwania - 100
min., rok prod. -1955/.

22.08
korniejszą i dojrzalszą, Spektakl
reżyserował Krzysztof Lang. Obsa-

da: Marek Bukowski, Gustaw Holoubek, Teresa Budzisz - Krzyżanow
ska. /Czas trwania - 100 min.!.

23.40 TVP1

Junior Bonner
W cyklu "Mistrzowie kina" zobaczymy film Sama Peckinpaha. Tytułowy bohater to gwiazda
rodeo, który chce za wszelką

torek
20.10 TVP1

. Tatko
Dramat o dwójce studentów
nie przygotowanych do prawdziwego rodzicielstwa. Skutkiem, niezbyt pożądanym, ich
wielkiej miłości jest ciąża, Mimo wszystko decydują się na
małżeństwo rezygnując z ambitnych planów. Film jest wnikliwą analizą psychologiczną

sytuacji, w której "dzieci mają
dzieci". Reżyseria - John Her-

23.08
tzfeld. Obsada: Dermot Mulroney, John Karlen, Trey Adams,
Danny Aiello. /Czas trwania 92 min., rok prod, -1987/.

22.00 TVP2

Grek Zorba
W "Rewelacji miesiąca" zobaczymy balet do muzyki Mikisa Theodorakisa. Do małej
greckiej miejscowości przyjeżdża amerykański turysta.
Zauroczony tradycją chce żyć
jak Grecy. Zaleca się do

Środa
14.00 TVP1

Zezowate
szczęście

Bohaterem filmu jest Jan Piszczyk,
człowiek, który stara dostosować się
do każdejsyluacji. PrzelNażniemu się
to nie udaje, jest pechowoem. Będąc
dzieckiem nie zostaje wzorowym harcerzem' podczas antysemickich
wystąpień biorą go za Żyda ...

24.08
Wszelkie jego próby kończą się
fatalnie. Reżyseria - Andrzej
Munk,
W rolach głównych: Bogumił
Kobiela, Wojciech Siemion, Edward Dziewoński. /Czas trwania 110 min., rok prod. - 1960/.

23.10 TVP1

Dobranoc, mamo
Dramat psychologiczny będący
ekranizacją sztuki Marshy Nor-

Czwartek
14.00 TVP1

Mój brat złoczyńca
Klasyczny film o dwóch róż
nych braciach. Jeden z nich to
wymuskany laluś, który jedzie
nad meksykańską granicę , aby
spotkać się z drugim - rzekomym właścicielem kopalni. Na
miejscu okazuje się, że brat, Patrik, jest członkiem groźnej bandy... , Reżyseria - Elliot Nugent

Strzały

Western tajemniczy i niekonwencjonalny. Łowca na-

25.08
W rolach głównych: Mickey Rooney, Robert Stack, Wanda
Hendrix, Robert Preston. /Czas
trwania - 83 min., rok prod. 1951/"

20.10 TVP1
Błękitny

klejnot

Akcja filmu rozgrywa się w Australii. Tutaj zamieszkał były czło
nek IRA i poszukiwany terrorysta.
Przypadek sprawił, że dokonał on
cennego odkrycia, a właściwie

23.10 TVP2

Firma
Autorem tej farsy z życia sfer teatralno - handlowych jest Marian
Hemar, W pociągu relacji Warszawa - Poznań spotykają się sfrustrowana aktorka i właściciel firmy
handlowej. Między nimi nawiązuje
się rozmowa, budzą się uśpione uczucia ... Spektakl reżyserował Edward Dziewoński. Obsada: Ewa
Wiśniewska, Leonard Pietraszak,
Witold Pyrkosz. /Czas trwania - 80
min., rok prod. - 1991/.

W

Film muzyczny o sympatycznej opolance, która po sukcesie
na festiwalu Eurowizji zadomowiła się na dobre w świecie show
Obecnie
będzie
biznesu.
gościem sopockiego festiwalu.
Swoją artystyczną karierę zaczynała w "Metrze" Janusza
Józefowicza. Występowała także z piosenkami Jacquesa Brela. /Czas trwania - 30 min./.

cenę pokonać byka Sunshine,
Utwór jest opowieścią o człowie
ku, którego czas minął i który
musi udowodnić sam sobie, że
jest jeszcze coś wart. W rolach
głównych
występują:
Steve

ne

21.45 TVP2

To

się

zdarza tylko
innym

Dramat psychologiczny. Pew-

dziewczyny, w której zakochany jest tutejszy chłopak, Ludzie zaczynają okazywać
niechęć dziewczynie i cudzoziemcowi. Wtedy w miasteczku pojawia się Zorba, imigrant
z Macedonii. .. W roli głównej
zobaczymy Władimira Wasiliewa. /Czas trwania - 120
min./.

0.05 TVP2

Samowolka
Słynny już film Feliksa Falka
o stosunkach panujących
w naszej armii, szczególnie

man. Konflikt matki i córki. Ta ostatnia chce z sobą skończyć. Obie
spędzają noc na rozmowie, matka
pragnie zrozumieć i odwieść dziewczynę od czarnych myśli. Jednak
porozumienie jest bardzo trudne.
Córka żyjąca dotąd w cieniu matki
nie może wyzwolić się spod kontroli. Jedynym wyjściem wydaje się
samobójstwo. Reżyseria - Tom
Moore, Obsada: Sissy Spacek
i Anne Bancroft. /Czas trwania - 96
min., rok prod. - 1986/.

znaleziska i stał się posiadaczem
drogiego opalu . Teraz musi go
bronić przed zakusami innych,
szczególnie przed wynajętym rewolwerowcem. Obraz reżysero
wał Lee Philips. Obsada: Sam EIliott, Rebeca Giliing, Robert Culp.
/Czas trwania - 89 min. , rok prod.
- 1987/.

22.05 TVP2

listonosz dzwoni
zawsze dwa razy
mężczyzna
"znikąd" nawiązuje romans z

Tajemniczy

CIĄGNIKI

i4l
~

małżeństwo

doczekało się

po wielu latach
dziecka. Nies-

tety,
ich
10-miesięczna
córeczka umiera.
Każde
z rodziców na swój sposób
przeżywa ten dramat. Żyją
w bólu i rozpaczy izolując
się od ludzi. Reżyseria Nadine Maquand - Trintignant. Obsada: Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve
i inni. /Czas trwania - 73
min., rok prod, - 1976/.

o tzw. stosunkach nieformalnych.
Dwaj
szeregowi
o małym stażu w wojsku, czyli
"koty", bez pozwolenia oddalają się z jednostki. W kompanii rządzi "rezerwista" zwany
"Tygrysem", bezwzględny kryminalista. On wraz z kumplami
postanawia wymierzyć "kotom" sprawiedliwość ... Grają:
Robert Gonera, Aleksander
Gawek, Mariusz Jakus, /Czas
trwania - 60 min., rok prod, 1993/,
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Edyta Górniak

Historia napadu na sklep jubilerski trzech kompanów: skazanego na dożywocie mordercy,
zbiegłego z węzienia. Włocha
i policjanta - pijaczyny. Sledztwo
w tej sprawie prowadzi uparty
i nieugięty stróż prawa i porządku ... Film reżyserował Jean
Pierre Melville, W rolach
głównych: Alain Delon, Ives
Montand, Bourvill. /Czas trwania
- 129 min., rok prod. - 1970/,

(układanie

Radom, ul. Malczews

19.00 TVP2

kręgu zła

McQueen, Robert Preston, Ida
Lupino. /Czas trwania -1oomin.,
rok prod. - 1972/.

STROPY TERIVA

• nadproża L4
• płyty korytkowe
• bloczki betonowe
• usługi budowlane

gród i jego przyjaciel zostają
wynajęci przez enigmatyczną
kobietę w celu wytropienia
nieuchwytnego przestępcy.
W trakcie poszukiwań dołącza
do nich nieznajomy kowboj.
Po pewnym czasie nie mogą
rozróżnić, kto tu kogo ściga ...
Reżyserował Monte Hellman,
W rolach głównych: Millie Perkins, Jack Nicholson, Will Hutchins. /Czas trwania - 81 min"
rok prod. - 1967/.

23.10 TVP1

21.08

Poniedziałek

20.10 TVP1

bita, córka zgwałcona, Mąż zamordowanej poprzysięga zemstę na własną ręką, nie wierzy
w skuteczność działania wymiaru sprawiedliwości. Jest bezlitosny... Reżyseria - Michael Winner. Obsada: Charles Bronson,
Hope Lange, VincenJ Gardenia.
/Czas trwania - 89 min. \ rok prod,
- 1974/,

22.30 TVP2

Żona i córka pewnego spokojnego architektą dostają się w
ręce bandytów. Zona zostaje za-

Niedziela

boj. W czasie pobytu w kiepskim barze zakochuje się
w młodej piosenkarce. Mimo
oporów dziewczyny stara się
o jej względy, Ona marzy
o wielkiej karierze ... Zdaniem krytyki ten film udowodnił, że Marylin Monroe była
świetną aktorką. Oprócz niej
grają: D011 Murray, Arthur
O'Connell, Betty Field i inni.
Reżyseria - Joshua Logan,
/Czas trwania - 95 min., rok
prod, - 1956/.
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Radomskie
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ItAI_._,\\ OgniotrwaIveh

ul, 1905 Roku 21

26-600 Radom
tel. centrala 281-54 do 57
dział zbytu 232-86
sekr. 239-54
tel./fax 281-50
tlx 0672278

oferują:

r

· cegłę klinkierową kl. 250, 350,
· podokienniki, kształtki schodowe
oraz galanterię budowlaną
· płytki mrozoodporne, szamotowe
i kwasoodporne
~

KRo~rKłE ~rERi\l\ł"'Y

bll~r DOBRE '/Y).\RU""{ł Z).\KUPU

16.00 TVP2

Odlot
Hanka pojawia się w pracy z
kwiatkiem i składa Rafałowi (Ar-,
tur Barciś) imieninowe życzenia:.
Tego dnia po raz pierwszy wracają razem autobusem, Nazajutrz dziewczyna namawia
Rafała na wspólny wyjazd na
wycieczkę do Chorzowa, organizowaną przez ZSMP,

żoną właściciela stacji benzy-

nowej. Nieznajomy prowokuje
morderstwo, w wyniku którego ginie zdradzany mąż, Romans przeradza się w namiętność. Jednak nie jest łat
wo, ktoś ich szantażu
je .. .. Znakomite role Jessiki
Lange i Jacka Nicholsona,
Film reżyserował Rob RafeIson . /Czas trwania -121 min.,
rok prod. - 1981j,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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bloczki betonowe
nadproża L19
kręgi o 1000 i 1200
beton towarowy
#

Na iyczenie klienta zapewniamy transport
Tel. 31-13-75
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Szkoła Zarządzania

11

i Marketingu

al. 1000 PP 4, tel. 492-46, 414-21 w. 258, 259
•

Zadnej reklamy - tyl.ko fakty
1. 51.6so[wenci sz/(gfeń, /(jórzy nie mają /(fopotów ze znafezieniem pracy:
~

* Business College - kierunek sekretarka - asystentka menedżera
* Business College - kierunek menedżerski

* operatorzy systemów komputerowych
* samodzielni księgowi
* agenci celni posiadający licencję Głównego Urzędu Ceł
* syndycy oraz likwidatorzy i członkowie Rad Nadzorczychpo zdaniu egzaminu przed k9misją Ministerstwa Przekształ
ceń Własnościowych

* maklerzy

papierów wartościowych, którzy zdali egzamin
przed Komisją Papierów Wartościowych
.
Po Rgrsie IIPoa.stawy tBiznesu" jeaen z a6so[wentów otrzymaE atraR.;
c!dną pracę (/(ierowni/(tfziaEu mar~tingu) oraz mieszRg.nie sEuż60we.

2.

3. Przea.się6iorstwa Rgrzystające z naszych szRgfen stanowią ponati60%
ryn(Qt pracy w wojewótfztwie /(iefec/(im..
4. Wszyst/(ie tiocńotiy inwestujemy
Szkoła Zarządzania

i Marketingu założyła Wyższą Szkołę
Handlową w Kielcach. Od 2 lat sponsorujemy wszystkie konkursy piękności w regionie, dbając, aby sekretarki nie były
jedynie perfekcyjnymi maszynami biurowymi.
~zecież sekretarka nie musi być brzydka.
=>. Lansujemy noWe metotiy pracy 6iurowej. Wprowatfzamy tio powszeclinego użycia niszczar/(jp pagery, [aminatory, 6intiownice, tefefony Rgm6r/(gwe (posiatiamy jetiyny W Ostrowcu Św. safon sprzetia.ży tefefonów /(gmórRgwych W :Hotdu Łysica.
Przesz/(g[ifiśmy tiotycfic.zas ponati3 200 osó6. rro prawie PuEf(piecńoty.

6.

jesteśmy

najlepsi...
To Jakty
przyłącz się do nas

ukJbo

DUŻY BEZPIECZNY SAMOCHÓD
DLA CAŁEJ RODZINY
EKOLOGICZNE MODELE
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Staw~. 2. INTRACO 1/31 piętro!

00·193 Warszawa
tel. 635 89 33,
635 1902.635 1260
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fax 635 60 86
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SALON INFORMACJI SALON INFORMACJI PUNKT INFORMACJI
25-504 Kielce
26-600 Radom
28-100 Busko Zdrój
ul. Czarnowska 17
PI. Jagielloński 15
Plac Zwycięstwa 22
/kino Romantical
(Gmach Teatru
tel. 23-34
tel. 66-27-90
Powszechnego)
tel. 63-96-43

PUNK r INFORMACJI
FSO Kielce
(IIolei Centralny)
tel . 66 2737

AG' UBEZPIECZENIA S.A.

Wsierpniu AGF oferuje
klienlom AUTO KO SORCJUM FSO
preferencyjny system ubezpieczen
komunikacYJnych. plamy 'Ii: dogodnych
raIach miesięcznych

•

-EURO·AUTO
25· 705 Kielce
II Krakowska l b I
tt!1 66-44·72

http://sbc.wbp.kielce.pl

pp POLMOZBYT
25-655 K.elce
ul. 1·go Maja 191 A
:el 66·39·QO w 23'
66-32·07

PP POLMOZBYT

Kiece
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Tele .- Eeho 1%
Telewizja
polska
Program l
6.00 Kawa czy herbata?
8.05 .. Diament radży" - kom.
TP /1971 r.1
8.35 Kawa czy herbata?
Icd.!
9.00 Wiadomości
9.10 Pr. dla dzieci: Ciuchcia
oraz filmy na dzień dobry
10.05 .. Młodzi jeźdźcy" 181 serial USA
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Smoczek czy grzechotka?
11.20 .. Starting Business English" 1381 - j. ang. dla
średnio zaaw.
11.30 Lato z Mag. Notowań:
Zielone podróże
12.00 Wiadomości
12.10-13.55 TV Edukacyjna Wakacje bez granic:
Gdzie kończy się Rosja?
13.55 Program dnia
14.00 Kino letnie: .. Był jazz" pol. film fab. Iczytaj na
str. 101
15.35 Piec kolorów Korei rep.

Programy
lokalne
TVK Kraków
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
tel./fax (041) 61·58-30,
tel. (041) 61-07-18

14.30 Program dnia 14,35 Magazyn katolicki 15.00 Msza Swięta dla
chorych z Sanktuarium Bożego Miło
sierdzia 16.00 WOT dla IV Kraków
16.30 Pr. dnia 16.35 ,Wioska nad
morzem" serial dla dzieci pr. austral.
/2/ 17.00 Teleexpress
17.15
Uśmiech jaszczurki /40/18.03 Kronika 18.30 Wakacyjny show publicyst.
,Kilka niezwykłych kobiet" 19.00 Ojciec fr. film fab. 20.45 Giełdowe abecadło 21.00 Panorama 21 .25 Kronika 21.45 Motopiątek 22.00 Tulipan
/6/ serial polski 22.55 Latający cyrk
Monty Pythona serial ang. 23.20 Antena 23.25 Pr. na sobotę 23.30 WOT
dla IV Kraków /powtJ 23.55 Kronika
0.05 Uśmiech jaszczurki /40/ powt.

DAMI2
10.00 Biuro obrotu nieruchomościam i 10.30 Pogoda dla bogaczy
serial 11 .20 Rodzina Potwornickich
serial kom. 11 .50 Perfekcyjna panna
młoda dramat 13.25 Klub taneczny
MCM 16.50 Biuro obrotu nieruchomościami 17.30 Teledziennik 17.00
Teledyski z MCM 18.05 Quentin
i pan Molier serial rys . 18.30 Santa
Barbara serial 19.20 Byle do ponie·
działku seial kom. 19.45 Do trzech .

16.00 Dla dzieci: .. Lassie"
16.25 Ale cyrk!
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Cygańska pieśń - rep.
z obchodów 50 rocznicy zagłady obozu
cygańskiego w Brzezince
17.40 .. Tata, a Marcin powiedział..... : .. Kwestia nerwów"
18.00 Randka w ciemno - zabawa quizowa
18.45 Zulu'Gula, Miedziana 13
- pr. sat. T. Rossa
19.00 Wieczorynka
lfilmy
przyr. dla dziecil
19.30 Wiadomości
20.10 .. Przystanek autobusowy" - film fab. USA Iczytaj na str.101
21.50 Puls dnia
22.10 Nasza szkapa 121
22.40 3 x Peter Gabriel - pr.
muz.
23.00 Wiadomości
23.10 .. Luna Parc" - fr.-ros.
film sens.
0.55-1.45 Galeria sławy teatru Apollo w Harlemie/21

Program 2
7.30 Panorama
7.35 Powitanie
.. Ostatnia
7.40 .. Batman":
walka" - serial anim.
USA
klipów sztuka 20.00 Teledziennik
20.10 Fort Boyard gra telewiz. 21.40
Zabójczy skarb film sens. 23.15 Teledziennik

Jedność
6.00 Przebudzanki muz. 6.30,
7.00 Serwis inf. 6.35 Kalendarium na
dziś 6.50 Słowo na dziś 7.00 Powita·
nie 7.15 :rransmisja Mszy Św.
z Kościoła Sw. Trójcy 8.00 Poranny
blok muz.·inf. 8.00, 9.00,10.00 Serwis inf. 8.10 Pr. dnia 8.30 Serwis
sportowy 8.45 Kalendarium na dziś
9.10 Rynek pracy 9.30 Gość w stu·
dio 10.15 Komunikaty, ogłoszen ia
10.25 Krótki przegląd prasy kato!.
10.50 Powieść na lato 11 .10 Muz.
reflek. 11 .30 Wspólna modlitwa
południowa 12.15 Trzy kwadranse
z muz. klasyczną 13.00 Popołudnio
wy blok muz.-inf. 13.00, 14.00 Serwis
inf. 13.10 Pr. dnia 14.15 Komunikaty,
ogłoszenia 15.00 Koronka do Miło
sierdzia Boźego 15.30 Kielecki
dziennik radiowy 15.45 Inf. kult.
16.05 Wszystko po polsku 16.25 Rynek pracy 17.00 Skąd to się wzięło
17.30 Zielony kącik 17.45 Wybieramy piosenkę lata z ,Jednością' 18.30
Dobranocka: Włącz mi radio mamo
18.45 Wieczorna modlitwa dzieci
19.00 Co słychać w kulturze 20.30
Wieczorna modlitwa Kościoła 21 .05
Wieczór w operze 22.0 Powieść na
dobranoc 22.15 3 x M 23.15 Muzykotomia

Radio Kielce
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,
16.00, 22.00 BBC 6.07, 16.06 Akt.
dnia 8.10 Pr. reklam . 8.30 Impulsy
/pr. IV/ 8.40 Dziś w programie 8.50
Radiowa giełda pracy 9.00, 11 .00,

Piątek 19

Program
8.05 Program lokalny
8.35 Na sportowo odlotowo
9.00 Transm. obrad Sejmu
Iw przerwie obrad ok.
13.00 Panorama!
15.00 Program dnia
15.05 Broń XX wieku 1161 .. Elektroniczne oko" film dok. USA
15.35 .. Batman": .. Ostatnia
walka" - serial anim.
USA Ipowt.1
16.00 .. 0dlecieć stąd" 1381 serial USA
16.45 Nie dokończony rozdział: W łódzkim getcie
17.00 II Fest. Pol. Twórcz.
TV: La la mi do, czyli
porykiwania szarpidrutów
17.30 Jeden z dziesięciu teleturniej
18.00 Panorama
18.03-20.58Pr. regionalne
21.00 Panorama
21.30 Tablice
pamięci:
Szturm na Pastę
21.40 Sport
21.50 Za chwilę dalszy ciąg
programu
22.25 .. Prnstanek Alaska" 1581 - serial USA
23.10 Teatr Komedii i Farsy:
Marian Hemar .. Firma"
Iczytaj na str. 101
0.35 Panorama
0.40-2.40 Studio Sport: MItyng la. Golden Four - Bruksela '94
13.00, 15.00, 19.00 Wiad. 9.10 Nie
- posłuchaj 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 14.00,20.00 Mag .
inform. 10.10,.12.10 Kurier ogłosze
niowy 10.30 Zotnierz, poeta, czasu
kurz ... aud. arch. 11.10 Sprawa na
dziś· sport w Radomiu 12.00 Plus
w południe 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości i muzyka
14.15 Atrakcje nie tylko MIV 15.10
Auto radio - moto radio 18.00 Plus
18.30 Lektury domowe 19.10 Rockowafala 19.55 Baśnie do poduszki 20.1O
Radio po kolacj 23.00 Muzyka dawnych
mistrzów 24.00 Nocne Kielce
czytałeś

9.00 Kielecki kwadrans powt. 9.25
Teka rozmaitości TKK 10.00 Różo
wa dama ser. /179/10.45 Mój lewy
kieł bajka dla dzieci 11 .10 Trans
World Sport /374/ 12.05 Przekaz tekstowy 17.15 Kielecki kwadrans mag.
inf. 17.40 Kropelki prawdy pr. dla
dzieci 18.10 W dążeniu do prawdy
ser./27/ 18.40 Leśne kobiety bajka
dla dzieci 19.05 Hity spod strzechy
19.15 Literatura i film: Popioły /11 film
A. Wajdy 21 .00 Kielecki kwadrans
powt. 21 .25 Przekaz tekstowy.

TVK Ostrowiec
17.30 Krecik w ZOO, Krecik malarzem filmy anim. 17.45 A to Dodo ...
17.50 Konkurs dla dzieci 17.5 Popeye film anim . USA 18.04 Quentin
i pan Molier /21/ serial rys . 18.30
Santa Barbara serial USA 19.15 Byle
do poniedzi ałku /64/ kom . fr. 19.45
"00 trzech klipów sztuka 20.00 Fort
Boyard gra tel. 21 .25 Konkurs filmowy 21 .30 Zabójczy skarb film sens.
USA 23.00 Co nas czeka? 23.10 Telegazeta IVK Ostrowiec

8.05 TVP1

14.00TVP1

Diament radży

Był

Zobaczymy m in.
Władysława Hańczę

Telewizja
satelitarna
POLONIA
7.30 Pr. dnia 7.40 Dorastanie /6/
serialIVP 8.45 Słoneczne studio pr.
dla dzieci 9.15 Dziewczyna i chłopak
/6-ostJ ser. dla mł. 10.00 Jest lato ...
10.15 Sobie król- film fab. 10.52 Jest
lato ... 11 .15 Gra telet. 11 .42 Jest lato
... 12.00Wiad. 12 . 1007zgleśsięMa
jor opóźnia akcję ser. IVP 13.20 II
Fest. Pol. Twórcz. IV Rewizja nadz·
wyczajna 13.50 Zwyczajny człowiek
cykl rep . 14.20 II Festiwal Pot.
Twórcz. IV Rzeczpospolita Druga
i Pół 15.55 Powitanie pr. dnia 16.00
Jest lato ... 16.30 Przygrywka /1/6/
ser. dla mł. 17.00 Teleexpress 17.15
Jest lato ... 17.30 Przygody pana Michała /8/ ser. IVP 18.00 Je.st lato ...
18.30 Miliard w rozumie telet. 18.55
Jest lato ... 19.15 Dobranocka 19.30
Wiad. 20.00 Hity satelity 20.20
Przegląd kult. 21 .00 Panorama
21 .25 Gość IV Polonia21.40 Kolumbowie/4/ser.IVP23.00 II Fest. Pols.
Twórcz. IV: Wietrzenie Jolanta
Kaczmarek pr. rozryw. 24.00 Pano·
rama 0.05 Pr. na soł;lotę 0.10 Kradzież film fab. 1.10 Zycie moje pr.
publ. społ. /8/ 2.10-3. 1O Królowa Bona /71 serialIVP

POLSAT
16.00 Talk show, czyli gadanie
z Posatem 16.20 Supermodelka se·
rial brazyl. 17.00 Trybunał obycz. ser.
fr. 17.30 Szpital miejski serialobycz.
USA 18.35 Gramy! 19.00 Informacje
19.20 Temat dnia pr. public. 19.30 HeMan serial anim. 20.00 Grand Prix
Formuła 1 . Hiszpania 20.58 Inf. 21 .00
Edward i pani Simpson obycz. serial
ang. 22.00 4x4 Mag. motoryz. dla dużych i małych 22.30 Inf. i biznes infor·
macje 23.00 Kuba Rozpruwacz film
USA 0.45 Pożegnanie

8.30 Gimnastyka 9.00 Na żywo
Kolarstwo 11 .30 Triathlon 12.30
Piłka nożna 15.00 Pięciobój nowoczesny 16.00 Kolarstwo górskie
16.30 Magazyn sportów motorowych
17 .30 Motocykle 18.30 Magazyn

SALONY MEBLOWE

UJ

.II

al
UJ

U NAS KUPISZ KAŻDY MEBEL
PRODUKOWANY W POLSCE
~ za gotówkę
~ na raty bez poręczyciela - I wpłota 10 proc.
(pełna obsługa bankowa na miejscu)
~ kupującemu nowe meble pomagamy
w sprzedaży używanych
~ sprowadzamy meble według zamówień
z katalogu
~ bezpłatnie dowozimy na terenie Kielc.

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

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7

~

TEL. 501-72

KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33

jazz

Firma

Ewa Wiśniewska

W filmie Falka
wystąpi Michał

Bajor

w roll

sportów motorowych 19.00 Wiado·
mości sportowe 19.30 Na żywo Ko·
larstwo 22.00 Tenis 0.00 Bosk 1.00
Motocykle1 .30·2.00Wiad. sportowe

PRO 7
6.00 Scarecrow i pani King /powtJ
6.45 Trick 7/powtJ 7.55 Waltonowie
serial USA 8.55 Domek na prerii serial /powtJ 9.50 Perfect People film
USA 11.40 Bill Cosby show 12.10
Scarecrow i pani King serial USA
13.00 Hotel serial USA 14.00 Arabella Kiesbauer talk show 15.00 Dynastia serial USA 15.55 Domek na prerii
16.50 Trick 7 serial ani m 18.30 Dzieciaki, klepoty i my serial USA 19.00
Bill Cosby show serial USA 20.00
Wiad. 20.15 Polowanie na Artura film
włoski 21 .55 Zdrajca serial USA
22.45 Wiad . 22.55 Tygrysia klatka
film Hongkong 0.35 Miłe grzechy
/powtJ 1.30 Wiad. 1.40 Highwaynman /powt/2.35 Arabella Kiesbauer
3.30 Wiad. 3.40 Perfect People
/powtJ 5.10 Dynastia /powt.!5.55 Inny świat /powtJ

5.30 Dzień dobry Niemcy 9.00 Seriale: Na hasło Ratunek, Bogaci
i piękni , Dzień po dniu 11 .00 Zgadnij
cenę 11 .30 Rodzinny pojedynek
12.00 Punkt 12 12.30 Seriale Springfield Story, Santa Barbara, Dziwne
hobby 15.00 Ilona Chriosten 16.00
Hans Meiser Dziadkowie i wnuki
17.00 Seriale: Kto jest szefem? , Oże
niony z dziećmi , Bogaci i piękni
18.30 W telegraficznym skrócie
18.45 Wiad . 19.10 Explosiv mag.
19.40 Dobre czasy, złe czasy serial
20.15 Melodie ze stron ojczystych
21 .15 U Stangla 21.45 Pod jednym
dachem 22.10 Wie Bitte?! 23.10
Wieczorny show 0.00 Mag. aktual.
0.30 Cherry, Harry i Raqueł film erot
USA 1.45 Dzi eń dobry i do widzenia
fim erot USA 3.05 Misja "SanQuest"
3.50 Knight Rider /powt./ 4.40 Druży·
na A serial

6.10 Seriale anim. 10.00 Miłość i
świeże powietrze /powtJ 10.35 Powrót anioła serial USA 11 .30 Bitte
Lacheln /powtJ 12.30 Vampy pr. dla
dzieci 12.35 Seriale animow. Lady
Oscar, Robin Hood, Super Mario
Brothers 17.55 Miłość i świeże po·

~SD

NA ŻYCZENIE KLIENTA, ZAKUPIONE U NAS MEBLE
BEZPŁATNIE

MONTUJEMY, TRANSPORTUJEMY (NA TERENIE KI ELC),
INSTALUJEMY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA 543/VAT

głównej

wietrze pr. rozryw. 18.25 Bitte
Lacheln 18.55 Wiad. 19.05 Powrót
anioła/powt./20 .00 Wiad. 20.15 Dzi·
kie konie film nowozelandzki 21 .50
Companeros western meks. 23.15
Wiad . 23.35 Niebezpiecznie blisko
film USA 1.15 Bravo IV /powtJ 3.10
Najlepsze filmy reklamowe

SAT l
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech
8.30 Forum gospodarcze 9.00 Su·
perboy /powtJ9.30 Love Boat/powt.!
10.30 Sąsiedzi /powtJ 11.00 "Młody
i niespokojny serial USA 11 .55 Zaryzykuj /powt/12.30 Pod słońcem Kalifornii serial USA 13.30 Love Boat
serial USA 14.30 Bonanza serial U·
SA 16.00'Star Trek: Deep Space Ni·
ne serial USA 17.00 Zaryzykuj quiz
18.00 Idź na całość! telet. 19.00
Wiad . 19.19 Ran sport 19.20 Koło
fortuny telet. 20.15 Star Trek III:
W poszukiwaniu Spocka film USA
?2.15 Ran piłka nożna 0.45 Anna
Smieszka film ang. 2.15 Star Trek:
Qeep Space Nine /powtJ 3.05 Anna
Smieszka /powtJ 4.35 Bonanza
/powt./ 5.25 ran /powt.!

SUPER CHANNEL
5.30 Wiad. 6.00 Wiad. finansowe
6.30-9.00 Blok inf. 9.00 Zakupy w IV
10.00 Dokąd na wakacje? 12.00 Finansowe wiad . dnia 13.00 Today
14.30 W kręgu pieniądza 17.30 Raporty finansowe 18.00 Today 19.00
Wiad. 19.30 Sport w Super Channel
20.30 Prog. public. 21 .20 Przegląd
nowości kult. 22.00 Wiad. ITN 22.30
Show Jaya Leno 23.30 Osobiste
spojrzenie 1.00 Dyskusja społ.-polit.
1.30 Talking jazz 2.30 Dokąd na wakacje 3.00 Show Geraldo Rivery

6.00 Awake On The Wild Side
9.00 VJ Ingo 12.00 The Soul of MIV
Greatest Hits 14.00 Letnie podróże
MIV 16.30 The MIV Coca-Cola Report 16.45 MIV AtThe Movies 17.00
MIV News At Night 17.15 3 From 1
17.30 The Pulse With Marijne 18.00
Non Stop Music 20.00 MIV's Greatest Hits 21.00 MIV's Most Wanted
22.30 Beavis i Bytthead 23.00 MIV
Coca-Cola Report 23.15 MIV At The
Movies 23.30 MIV News At Night
23.453 From 1 0.00 VJ Marijne 2.00
Chili Out Zone 3.00 Nocne teledyski

BIGOsoco
ZŁOMU

SKUP

metali
STARACHOWICE

ul. Beskidzka 25
(047)73-34-30

BUSKO-ZDRÓJ

Bronina 99
(0496)68-95

miedź

mosiqdz

,

RADOM
ul. Betonowa 9

(048)518-05

brqz
aluminium

DOCftJCftJ@ WJ@~wD@ [2GDe[(e~@

ZNOWU NOWE CENY!!!

TEL. 31-81-86

http://sbc.wbp.kielce.pl

23.10TVP2

RTL2

EUROSPORT

SALON" ABAK"
KIELCE, 1 MAJA 196, tel. 530-13
(dawny bar "Herbski")

sierpnia

Przyjdź,

a przekonasz się, żejprzedasz najlepiej

ZA RASZAMy

LApRASZAMy

Dla stałych klientów specjalne cenniki

14/k

,

Sobota

%0

Telewizja
polska
Program l
6.55 Agrolinla
7.35 Z Polski
7.45 Wszystko o działce i ogrodzie
8.10 "Dobrana para" 161 "O kobiecie, która wiedziała
zbyt dużo o Eve" - serial
ang.-amer.
9.00 Wiadomości
9.10 "Wakacje z Ziarnem" - pr.
red. katol. dla dzieci i rodziców
9.35 Pr. dla dzieci: 5-10-15
na bis, Rejs oraz film
z serii "Eerie Indiana,
czyli dziwne miasteczko"
11.00 "Podwodna odyseja ekipy kapitana Cousteau":
"Dziedzictwo Corteza" fr. film dok.
11.45 "Czas powstania" rep.
12.00 Wiadomości
12.10 "Pro Baltica 94" - rep.
12.35 Taki jest świat - mag.
rep.
12.55 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
Wokół wielkiej sceny
13.30 W okolice Stwórcy - pr.
red. katol.
14.00 Walt Disney przedstawia:
"Dzielny agent Kaczor" ,
"Życie za życie" 141
15.10 Teatr TV: Tadeusz Rittner
"Głupi Jakub"
17.00 Teleexpress

-Programy
lokalne
·,'.TKK

. '.__ . _ :
~

"

.

9.00 Kielecki kwadrans powt.
9.25 Teka rozmaitości TKK 9.40
Kropelki prawdy pr. dla dzieci
10.10 Różowa dama ser. 11801
10.55 W dążeniu do prawdy ser.
127111.25 Leśne kobiety bajka dla
dzieci 11 .50 Uteratura i film: Popioły 111 film A. Wajdy 13.30 Przekaz tekstowy 17.15 Kielecki kwadrans mag . inf. 17.40 Teka różności
TKK 18.10 Różowa dama ser.
11 80/1 8.55 Galeria sław teatru Apollo 111 pr. muz. 19.25 Postrach
miasteczka film sens. USA 21 .00
Kielecki kwadrans 21.25 Przekaz
tekstowy.

Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
telJfax (041) 61-58-30,
tel. 041 61-07-18

sierpnia

- Program

17.20 Mistrzostwa
Świata
w Tańcach latynoamerykańskich - Zurich '93
18.05 "Dobrana para" 161 "O kobiecie, która wiedziała
zbyt dużo o Eve" - serial
ang.-amer.
19.00 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
Tut Turu
19.10 Wieczorynka: "Listonosz
Pat"
19.30 Wiadomości
20.10 "Nieuchwytny D.B. Cooper" - kom. USAl czytaj na
str. 101
22.05 Reportaż
22.25 Wiadomości
22.35 Sportowa sobota oraz
MŚ na żużlu - Dania
23.45 "Życzenie śmierci" - film
fab. USAlczytaj na str. 101
1.15 "Strach" - thriller ang.
2.40-3.50
Nocny odlot

Program 2
7.30 Panorama
7.35 "Stacje przeładunkowe"
rep.
7.45 "Szkoła Orląt" - rep.
8.00 "Ulica Sezamkowa" - pr.
dla dzieci
9.00 Tacy sami - pr. w j. migowym
9.20 Powitanie
9.35 Klasztory polskie: Kameduli z krakowskich Bielan
10.05 Przystanek
Dwójki:
Łębork

10.40 Dziura w koszu - pr. J.
Owsiaka
11.00 "Ernestyna" - opera
komiczna G . Ros siniego

8.00-15.50 Retransmisja TV Polonia
15.50 Pr. dnia 16.00 Winners /7/ ser.
austral. dla mł. 16.50 Bajka dla dZieci
17.00 Teleexpress 17.15 Powitanie
17.20 W drodze do Machu Pechu film
dok. 17.50 Dokąd pójdziemy jutro int.
ku~. 18.03 Kronika 18.20 Mag. katolicki
18.30 Country w Bieszczadach pr. muz.
19.00 Mania pieniędzy kom. USA 20.40
Feminizm 111/ pr. publ. 21.00 Panorama
21 .25 Kronika 21 .35 Sport 21.40 MTV
mojego kota 22.00 Partnerzy ser. krym.
22.50 Pejzaż wewnętrzny : Paweł Huel·
le 23.20 Pr. na niedzielę 23.25 Koncert
Paula Mc Cartneya.

16.30 Pr. lokalny TVK Ostrowiec
Kraina przygód - pr. dla dzieci i młodz.
/17.30 i 18.301 17.30 DrzWI z cyklu
Sąsiedzi 17.35 A to Dodo ... 17.40 Quenlin i pan Molier /221 serial rys. 18.05
Sandybell 114/ serial rys. USA 18.30
Santa Barbara serial USA 19.15 Pezen·
tacje MCM Phil Collins 19.45 Do trzech
klipów sztuka 20.00 Rzecz o miłości
film obycz., kanad. 21.30 Konkurs filmowy 21 .35 Minikoncert MCM 21.55 Oddział specjalny film karate USA 23.25
Co nas czeka? 23.35 Telgazeta TVK
Ostrowiec
... ~

••

I

.

rzeń

..

6.00 Przebudzanki muz. 6.30, 7.00
Serwis 6.35 Kalendarium na dziś 6.50

15.10 TVP1
Jakub

23.45 TVP
Życzenie śmierci

20.15 PRO 7
Ucieczka z Alcatraz

W jednej z ról
Halina Łabonarska

Bezwzględny mściciel

Clint Eastwoodorganizator ucieczki

Głupi

-Charles Bronson

Telewizja
satelitarna

111

19.55 "Warszawskie dzieci" pr. muz.-dok. z ok. 50.
rocz. powstania warszawskiego
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 XX1Ogó1nopołskieSpotkania
Zamkowe- Śpiewamy poezję
Olsztyn '94 - Laureaci
22.30 Mściciele: "Strzały" - film
fab. USA Iczytaj na str. 1Ol
24.00 Panorama
0.05-3.05
Muzyczny blok
Dwójki - Billy Joel " Nad
rzeką marzeń"

121

Słowo na dziś J.OO Powitanie 7-15 Transmisja Mszy Sw. z Kościoła Sw. TrójCY
8.00 Poranny blok muz.-inf. 8.00, 9.00,
10.00 Serwis inf. 8.10 Pr. dnia 8.45 Kalendarium na dziś 10.05 ABC motoryzacji 11.10 Muzyka refleksyjna 11 .30
Wspólna modlitwa południowa 12.05
Popołudniowy blok muz.-inf. 12.15 Radio turniej 14.30 Inf. kult. 15.45 Lista
przebojów 17.45 Piosenki na życzenie
dla dzieci 18.30 Dobranocka: Włącz mi
radio mamo 18.45 Wieczoma modlitwa
Kościoła 21 .00 Techno-Show 22.00 Powieść na dobranoc 22.15 Noc na Wzgórzu

. Radio ·k~elce

·T VK Ostrowiec

Jedność.·~·.

12.00 Akademia Filmu Polskiego: "Trąd" reż. A. TrzosRastawieckl
13.30 Listy z Europy
14.00 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
"Biały Brat Apostoł Adul
Das" - film dok.
14.30 Studio
Sport:
Koszykówka
zawodowa
NBA
15.20 Studio Dwójki
15.25 Zwierzęta świata: "Dzika
Ameryka" - " Kolczasty
urson" - ser. dok. USA Iz
teletekstem dla niesł.!
15.55 Losowanie gier liczboWych TS
:16.00 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
Artyści dzieciom - wid.
cyrkowe
16.50 Program dnia
17.05 "Grace w opałach" 111 serial kom. USA
17.30 Okiem Zgryzu: Ukryta kamera - Pijaństwo
18.00 Panorama
18.03 Programy lokalne
18.30 Gra - teleturniej
19.00 Billy Joel Nad rzeką ma-
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6.00 Nowinki z Radiowe] 6.00,
16.00,22.00 BBC 6.07,16.05 Aktualności dnia 8.10 Pr. reklam. 8.30
Klucz do samego siebie 8.40 Muzyka
instrumentalna 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.00 Wiad. 9.10 Sama radość 1000,14.00 Mag. inform.
10.10, 12.10 Kurier ogłoszeniowy
10.30 Pół godziny dla rodziny 11.10
Sprawa na dZiś 12.00 Plus w połud
nie 12.30 Na przypiecku 13.10 Rozmaitości i muzyka 14.15 Piosenki
z tekstem 15.10 Auto radio - moto radio 17.00 Koncert życzeń 18.00 Plus
18.30 Radiowy Klub Jazzowy 19.05
Radio Sport 19.30 Nowości płytowe
19.55 Baśnie do poduszki 20.05
Przegląd
wydarzeń
kulturalnych
20.15, 23.00 NOWOŚCI płytowe 24.00
Nocne Kielce

POLONIA
8.00 Powitanie pr. dnia 8.05 Pr.
8.50 Hity satelity 9.10
Ziarno pr. katoJ. 9 .35 Brawo! Bis!
/powt.! 12.00 Wiad. 12.10 Pr. dnia
12.15 " Festiwal Twórcz. TV
Spekt. teatr. J. Słowacki Balladyna 13.45 Film przyr. 14.00 " Festiwal Pols. Twórcz. TV Sentymenty
A. Osieckiej 14.50 Zmiennicy 151
ser. kom. TVP 15.50 Pr. dnia 15.55
Transm. sport. 17.50 Pr. rozryw.
18.35 Studio Kontakt mag. polon.
19.20 Dobranocka 19.30 Wiad.
20.00 Królowa Bona 181 ser. TVP
21.00 Panorama 21.25 Gość TV
Polonia 21.40 Dolina zemsty film
fab. USA 23 .1O Czar par Icz. 11/ pr.
rozr. 0.25 Widow. public. 1.15 To
lubię spoI. z W. Dzikim 2.15-3.15
Kradzież film fab.
sport .-re~ r.

14.50 Powitanie 14.55 Wielkie filmy dawnych lat Kinomaniak film USA
16.20 Gramy! 16.30 Szpital miejski
obycz. serial USA 17.30 Edward i pani Simpson obycz. serial ang. 18.30
Gillette World Sport Specjal19.00 In·
formacje 19.30 Nie tylko koncert
20.00 Szpital miejski obycz. serial USA20.58 Int. 21 .00 Koncert rockowy :
Genesis-Live at Knebwarth! 22.30
Inf. i biznes Informacje 23.00 Żużel
mecz ligi 0.00 Nie tylko koncert 0.30
Pożegnanie
•

•

,~.

• • '-

•

J

•

~.. SUPER CHANNEL.ii
'.
;.,. . .. ' .
~"

6.00 Wiad. biznes. 6.30 Wiad.
7.30 Hello Austria, Hello Vienna
8.30 Dziennik wiad. europ. 9.00 Videofashion 10.00 The McLaughlin
Group 10.30 Wspomnienia 11.00
Zakupy w Super ChanneI13.00 Today 14.00 Sporty motor. 15.00
Sport na świecie 17.00 Koszykówka i siatkówka 18.00 Today
19.00 Wiad. ITN 19.30 USHUAIA
20.30 Randka 21.30 Style życia
22.00 ITN World News 22.30 Talking jazz 0.00 Sobotnie kino nocne
2.00 Klasyka seriali 4.00 Klasyka kina europ.

SPECJAUSTYCZNY PUNKT
SPRZEDAżY

!

EHkA

oteruja .-tytuły

dla amazonek:
• protezy piersi
• biustonosze
• kostiumy kąpielowe firmy
Amoena, Serena
oraz
• peruki, treski, dopinki
wpełnej gamie wzorów i kolorów

B.H. EMMA. Kielce, ul. Kar~O'łtSka Sa
I poo-pIQOOz.1IH6
tel. 616947

PRO 7
6.05 Trick 7 12.15 Salman serial
USA 13.1 O Męskie gospodarstwo serial USA 13.40 Starsky i Hutch serial
USA 14.40 Druga możliwość film
ang. 16.15 Great Balls of Fire film USA 18.15 Sprawa dla profesora Chase serial USA 19.05 Szef policji serial
20.00 Wiad. 20.15 Ucieczka z Alcatraz film USA 22.25 Szybka akcja film
USA 0.50 Wiad. 1.00 Invasion Force
film USA 2.25 Sprawa dla prof. Chase lpowtJ 3.20 Wiad. 3.00 Liquid Television 3.5q Szef policji IpowtJ 4.45
Wiad. 4.55 Slepa tęsknota IpowtJ

5.30 Seriale anim. 12.00 Power
Rangers serial 12.25 Wszyscy kochają Julię serial 12.50 Major Dad
serial 13.20 Książę z Bel-Air serial
13.50 Pełna chata serial kom. 14.20
Krok po kroku serial 14.50 Knight Rider serial 15.45 Drużyna A serial
16.45 Misja SeaQuest" serial s-f
17.45 Beverly Hiis 90210 18.45
Wiad. 19.15 Melrose Place serial
20.15 Teatr TV Ploty na klatce schodowej kom. 22.00 Detektyw Extralarge: Czarna magia thriler 23.40 Sobotnie noce w RTL 0.40 Melody in
Love film erot. 2.20 Detektyw Extramarge: Czarna magia Ipowt./ 4.00
Beverły Hills 90210 /powt./ 4.45 MeIrose Place /powt./5.20 Serial animowany

6.10 Wesoła pielgrzymka kom.
RFN 7.40 Wskazówka dla mordercy
film krym. USA 9.00 Intruz film USA
10.30 Dzikie konie Ipowt.1 12.00
Dwóch łajdaków kom. izraelska
13.20 Kropeczka i wieloryb austraJ.
film anim. 14.55 Świry kom. fr. 17.50
Wiad. 18.00 Długa . droga film fr.
20.00 Wiad . 20.15 Smierć na Nilu
ang. film krym. 22.45 Na granicy film
USA 0.40 Walker film USA 2.25 Tele
Bazar 2.55 Na granicy IpowtJ

6.30 Drops! IpowtJ 7.00 Alles capito? 6.25 Mój mały pony serial rys.
7.50 Piotruś Pan i piraci 8.1 5 Astro
Dino serial rys. 8.45 Silverhawks serial rys . 9.40 Bucky O'Hare serial rys.

10.05 James Bond jr. serial 10.30
Games World /powt./ 10.55 Jutro
o siódmej świat znowu bedzie normalny film niem. 12.35 Atak z kosmosu film 14.30 Plaża Suite film USA
16.30 Zaryzykuj! quiz 17.00 Idź na
całość I 17.55 Grao milion 18.00 Ran
piłka nożna 19.20 Wiad. 19.30 Koło
fortuny 20.15 Pensjonat Almenrausch i szarotki film fab. 21 .55
Mann-o-Mann 23.00 Ptaszek m~ości
film fab. 0.25 Gospodarstwo grzesznych córek 1.50 Młode kino 2.50 Plaża Suite IpowtJ 4.45 Ran Ipowt.!

DSF

.

8.00 Wiad. sport. 9.15 Reklama
9.30 Nietypowe sporty 10.00 Wyścigi
cieżarówek 11.00 Tenis World Sport
12.00 Piłka nożna 12.45 Portret
sportowca 13.00 Mag. sportów-motorowych 14.00 Wyścig starych samochodów 15.00 Portret sportowca
15.15 Na żywo Jeździectwo 18.45
portret sportowca 19.00 Na żywo
ZużeI21 . 00 Jeździectwo 22.15 mag.
sportów motor. 23.15 WrestJing 0.00
Sporty motor. Ipowt.! 2.00-3.00
WreslIing

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Mag. sportów mot. 10.00 Piłka nożna Copa
Liobertadores skrót półfinałów 15.00
Piłka nożna Finał MS 17.00 Lekkoatletyka 1~.30 Na żywo Kolarstwo Torowe MS w Palermo /'Nłochy/22.00
Tenis Turniej ATP w New Haven /USA 0.00-2.00 Tenis Turniej WTA
Ipań! w Montrealu - półfinały

: MTV
8 .00 MTV'S Summertime Weekend 11 .00 The Big Picture Nowości filmowe 11.30 YO! MTV
Raps 13.30 Nowości muzyczne
14.00 MTV's Summertime Weekend 17.00 Dance 18.00 The Big
Picture Specja!. Nowości muz.
18.30 Wiad. MTV 19.00 MTV 's
Braun European Top 20 Europejska lista przebojów 21 .00 Gilberto
Gil Unplugged 22.00 The Soul ot
MTV 23.00 Nowości muz. 23.30
Suede Live 0.00 MTV 's Roiling
Stones Weekend 2.00 Beavis
i Butthead serial anim . 2.30 VJ
Marijne 4 .00 Nocne teledyski

CHODNIKI

NY PCV
i DYWANOWE,
DYWANY

Kif.IcE, ul. ChĘclŃskA 14,\

Hurtownia "KA-MIR'
Kielce, ul. Pakosz 48

DYWANY
HURT * DETAl.
HURTOWNIA "DYWANIK"

tir 61,49,71

codziENNiE 9,17
SObOly 9,14
CłłIA

ft.LftI.&.1

CI,.tt,.

~~:~~
~

~OIorCN.

KSEROKOPIARKI IIIC@OO ~--~~.
' _
INFOTEC

Komputery

KOM
PUlERY PC Tone~r::~a:~karek
Faxy
laserowych

PALENIE ALBO ZDROWIE WYBÓR NALEŻY DO

- MinisteT

7Arowła

f

Maszyny do pisania,
f:\fl
rs
Tonery I części: CANON, oo(ID@UU[]](ID
MITA, RICOH, INFOTEC Itp.
Kserokopiarki profesjonalne I biurowe

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Telewizja
polska

18.20

ł?aju"

18.30 Smiechu warte /8/
19.00 Wieczorynka - Walt Disney przedstawia: "Gumisie"
19.30 Wiadomości
20.10 "Powrót do Kentucky"
/2/ - serial USA
21.00 Sportowa niedziela
21.25 7 dni - świat
22.00 K. Zanussi - spotkania
domowe: O wolnym
czasie
22.25 Kabaret O. Lipińskiej Zgoda, zgoda
23.10 "W kręgu zła" - fr. dram.
sens. /Czy1aj na str. 10/
1.20 Mistrzowie gitary - Jorge Morel
1.45-2.15
,. Kró I ow i e,
poskramiacze dzikich
zwierząt" pr. muz.

7.00 Rolnictwo na świecie:
Austria /2/
7.15 Daleko I blisko
7.35 Tydzień
8.30 Notowania
8.55 Program dnia
9.00 "Droga do Avonlea"
/odc. 5, 6/ "Pani Lloyd",
"Deser" - serial kan.
10.35 Szkoła
przetrwania:
W powietrzu
11.10 "Medycyna orientalnamedycyna
chińska":
"Łagodna
droga ku
żdrowiu" - jap. film dok.
12.00 Koncert życzeń
12.30 I Fest. Pol. Twórcz. TV:
Z
kamerą
wśród
zwierząt - "Białe tygrysy
bengalskie" ,
12.45 Teleferle muzyczne:
Koncert galowy XXI
Harcerskiego Festiwalu Kultury Mło
dzieży Szkolnej Kielce '94 oraz Muzyczna
poczta
13.40 W Starym Kinie: Don
Camillo "Don Camillo
i szanowny pośeł Peppone" - wł. film fab.
/Czy1aj na str. 10/
15.30 Sto pytań do Zygmunta
Solorza
16.05 Pieprz I wanilia: Europa
znana i nieznana - "Na
moście w Avignon"
16.40 Antena
17.00 Teleexpress
17.30 "Dynastia Colbych" /34/
- serial USA

Program 2
7.30 Echa

Teleexpress 17.15 Powitanie - pr.
dnia 17.25 Radio Gu Gu - goŚĆ : Z.
Konieczny 17.55 Strofa Krzysztofa 18.00 Kronika 18.20 Politycy a'la carte 18.50 Rozmowy o modzie
19.00 Kariera i miłość film USA
20.30 Aerosmith - koncert 21 .00
Panorama 21.25 Kronika 21 .35
Goście lubiani dwaj ... 22.00 Partnerzy ser. ang. 22.50 Mag. sport.
23.20 Nasza antena inf. o pr.
23.25 Pr. na poniedziałek 23.30 Anioł ciemności film USA.

14.00 Powitanie 14.05 W dążeniu
do prawdy ser. 1281 14.35 Wielki
mecz bajka dla dzieci 15.00 Kielecka
familiada teleturniej rodziAny 15.50
Grzeszny żywot Franciszka Buły pol.
film fab. 17.30 Tydzień nad Silnicą
18.30 Puekaz tekstowy.

8.00·14.30 Retransmisja TV
Polonia 14.30 Pr. dnia 14.35 Muzyka non-stop /MTVI 15.00 Szaleństwa panny Ewy film pol. 16.35
Pr. dla dzieci - Bolek i Lolek 1Ef.45
Studenci śpiewają pr. muz. 17.00

/dla

8.00 "Sandokan": "W pułap
ce" - hiszp. serial anitn.
8.25 Słowo na niedzielę /dla
niesl./
8.30 Film dla niesł.: "Powrót
do Kentucky" /1/ - serial
USA
9.15 Powitanie: G. P. da Palestrina "Offertorium na
XIII niedzielę po Zesła
niu Ducha Sw."
9.30 Programy lokalne
10.30 Wzrockowa lista przebojów M. Niedźwieckiego
,
11.00 Studio Sport: MS w kolarstwie - Włochy '94
11.05 "Zapomniana zatoka"
/8/ - ser. ang.

, TKK

I·

tygodnia

niesł./

Programy
lokalne

Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawia II 8,
telJfax (041) 61-58-30,
tel. (041) 61-07-18

"Chłop żywemu nie
przepuści, czyli kaba-

ret wiejski przedstawia" /3/ "Ekologia baju,

Program l

TV KRAKÓW

Program

1VK Ostrowiec
10.00 Pr. lokalny TVK Ostrowiec 11.00 Telegazeta TYK Ostrowiec 17.30 Krecik chemikiem, Kracik fotografem film anim. 17.40
Konkurs dla dzieci 17.45 A to 00do .... 17.50 Dach, Brama, z cyklu
Sąsiedzi 18.05 Sandybell /151 serial rys. 18.30 Santa Barbara serial
USA 19.20 Byle do poniedziałku
1851 kom. fr. 19.45 Konkurs filmowy 19.50 Do trzech klipów sztuka
20.00 Szpital Frankenstein czarna
kom. USA 21 .30 MCM muzyczna
parada 22.15 Co nas czeka?
22.25 Telegazeta TYK Ostrowiec

11.55 Studio Sport: MŚ w kolarstwie Włochy'94
12.00 "Zamach" - film fab.
USA
,
13.40 Studio Sport: MS w kolarstwie - Włochy'94
14.00 Animals /100/
14.25 Studio Dwójki
14.30 Podróże
w
czasie
i przestrzeni: "Bezkresna podróż" /7/ - serial
dok. USA
15.30 Przystanek Dwójki: Łeba
16.00 Wysypisko ~ pr. sat.
16.15 Powitanie
16.25 "M.A.S.H." /19/ - serial
USA
16.50 "Falaise 1944" - film
dok.
17.20 Wydarzenie tygodnia
17.50 Camerata 2 przedstawia
18.20 Studio Dwójki
18.25 Gra - teleturniej
19.00 "Edyta Górniak" - film
muz.
19.30 Vademecum teatromana: XXXIV Kaliskie
Spotkania
Teatralne
"Na wozie Tespisa
w Kaliszu"
20.00 "A kuku, panie Kruku!"
- niem. film anim.
20.05 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
Godzina szczerości Janina Ochojska
21.00 Panorama
21.30 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
Bezludna wyspa
22.20 "Niewinnie aresztowana" /3/ - serial USA
23.05 "Geografioły" - wiersze
S. Barańczaka
24.00 Panorama
0.05-0.50
XXIOgólnopolskie Spotkania Zamkowe - Śpiewajmy poezję - Olsztyn '94

JEDNOŚĆ
6.00 Poetyckie przebudzanki 7.00 Sbwo na dziś 7.15 Stare Przymierze 7.30
Blok niedzielny 8.00 Minął tydzień mag.
akt.8.45 Kalendarium na dziś 9.45 Ptaki
obok nas 10.15 M\lZYka refleksyjQa 10.30
Transmisja Mszy Sw. z Kościoła Sw. Trójcy 11.30 Wspólna modlitwa południowa
12.15 Ciekawostki z życia duchowego
12.45 Wakacje, wakacje 16.00 Karcert
życzeń radia Jedność 17.00 Lato mamy
hity gramy 19.00 Ewangelizacja domowa
19.30 Wieczoma modlitwa dzieci 19.45
Kącik małego melortlana20.00 Muzyczne
pożegnanie 20.30 Modlitwa domowego
Kościoła 21.05 Poetyckie nastroje 22.00
Noc na Wzr;tJrzu

RADIO KIELCE
6.00 Muzyczny poranek 7.00, 11.00,
12.00, 17.00, 19.00 Wiad. 7.05 Radio
zgadula 9.00 Fr. literacko-muzyczny
12.05 457-07 Jesteśmy 14.00 Mag. inform. 14.10 Dziecięce radio 14.30 Aud.
literacka 15.00 Z piosenką przez lata
15.25 Radiowęzeł Pirania 16.00 Koncert
życzeń 17.05 Plus w niedzielę 17.1 5 legendy jazzu 19.05 Radio sport 19.30
Z muzycznego archiwum 20.30 Poetyckie spotkania 21.00 Muzyka na świątecz
ny wieczór 22.00 BBC 23.00 Muzyczne
klimaty 24.00 Country w drodze

Niedziela %1 sierpnia
22.00 TVP 1
Spotkania domowe

23.10TVP1
W kręgu zła

12.00TVP2
Zamach

Bohater programu
- Krzysztof Zanussi

Obok Delona
gra Bourvil

Tony Curtis
gra detektywa

Telewizja
satelitarna

12.00 USHUAIA 14.00 Sport 14.30
Tydzień w baseballu 17.00 Spotkania z prasą 18.00 The McLaughlin
Group 19.00 Wiad.ITN 19.30 Dokąd

serial USA 16.20 Zwariowana gromada serial kom. USA 16.45 Bitte
Uicheln amatorskie filmy wideo
17.10 Czterech wariatów na stadionie kom . fr. 18.50 Wiad. 19.00
Dr Quinn serial USA 20.00 Wiad.
20.15 Myjnia samochodowa film
USA 22.05 Kobiece sztuczki kom.
krym . USA 0.00 Myjnia samochodowa Ipowt.! 1.45 Tele Bazar 2.15
Kobiece sztuczki /powt.!

na wakacje? 20.00 Videofashion
20.30 Now. 21 .30 Talking jazz 22.00
Wiad. ITN 22.30 Kronika wypadków
23.00 Sport 0.00 Kalendarz wydarzeń kult. 0.30 Wiad. 1.00 Na równych prawach 1.30 Style życia 2.00
Klasyka seriali: Turn of Fate, Dante,
The Rogues ... 4.00 Kino klasyki

, POLONIA
8.00 Powitanie pr. dnia 8.05 Dolina zemsty fjlm fab USA 9.45 Pr.
katol. 10.25 Swiat z pierwszej ręki
11 .00 WOW 151 ser. TVP dla mł.
11 .30 Cztery czwarte mag . 12.15
Słoneczne studio pr. dla dzieci
12.45 Ofelia na wakacjach /cz. 2/
teatr dla dzieci 13.20 Zmiennicy /51
ser. kom. TYP 14.30 Portret artysty z czasu starości film dok. 15.30
II Fest. Pols. Twórcz. TV Z kamerą
wśród zwierząt 16.00 Pr. dnia
16.05 Żuraw i czapla Icz. 11/21 ser.
TVP dla mł. 17.00 Teleexpress
17.15 Spojrzenie na Polskę 17.30
Hydrozagadka film fab. 19.00
Koncert życzen 19.20 Dobranocka 19.30 Wiad. 20.0511 Fest. Pols.
Twórcz. TV Benefis Zbigniewa
Wodeckiego Icz. 1/21.00 Panorama 21.25 Gość TV Polonia 21.40
II Fest. Pols. Twórcz. TY Dwa
księżyce film fab . 23.50 II Fest.
Pol. Twórcz. TY Benefis Zbigniewa Wodeckiego /cz. 2/ 0.35 Pr. na
poniedziałek 0.40 Sportowa niedziela 1.40-2.10 Jazz John Scofield Group

PRO 7
6.55 Trick 7 12.15 Małe łobuzy serial USA 12.30 Flip i Flap seńal USA
12.45 Wyśniona Jeannie serial USA
13.1 5 Męskie gospodarstwo serial
USA 13.45 Podróże z Malcolmem
Douglasem serial dok. austraI. 14.45
Domek na prerii serial USA 16.10 Poszukiwacze film USA 18.20 Szczęśli
wa podróż serial niem. 19.10 Matlock
serial USA20.00 Wiad. 20.15 Ojcostwo film USA 22.10 Małpia intryga
film USAO.10Wiad. 0.20 Kontra talk
show 0.50 T.J. Hooker serial USA
1.45 Niewiarygodne przygody rycerza Brancaleone film wł . 3.45 Wiad .
3.55 Sarsky i Hutch IpowtJ 4.40
Wiad. 4.45 Dynastia IpowtJ 5 .35
Małe łobuzy IpowtJ

8.00 Żeglarstwo 8.30 Dzika natura 9.30, 19.30 Sporty dla odważnych
10.00
Wyścigi
ciężarówek 11 .00 Sporty dla odważny<;:h 11.45 Portret sportowca
12.00 Zyć normalnie 12.30 Podróże DSF 13.00 Supercross 14.00
Sport na świecie 16.00 Na żywo:
JeŹdziectw018 . 00 Pływanie 18.30
Samochody marzeń 20.15 Piłka
nożna 21 .15 Rajd starych samochodów 22.00 Wiad. sport. 22.15
Jeździectwo 23.00 Boks 0.00 Bilard 1.00-2.00 Boks

I

8.30 Gimnastyka 9.00 Na żywo :
Kolarstwo 11.30 Motocykle 12.00
Na żywo : Wyścigi motocyklowe
14.30 Kolarstwo 15.15 Na żywo :
Kolarstwo 17.00 Wyścigi motocyklowe 19.00 Na żywo: Indy Car
21.00 Wyścigi samochodowe
22.00 Lekkoatletyka 23.00-2.00
Tenis 1.00 Turniej WTA w Montrealu lfinałl

RTL
5.30 Seriale anim. 6.45 Winspector
serial s-f 7.1OSeriale anim. 8.00 U-LaLaunebar 8.30 Seriale anim . 9.35 Power Rangers lpowtJ 10.00 Czerwony
błysk 11.00 Ppwrót do przeszłości serial s-f 12.00 Zar tropików seńal13.oo
major Dad serial 13.30 Eskadra 214
serial 15.15 Mistrz deskorolki thriller USA 17.10 Extralarge: Cannonball thriller wl.-niem. 18.45 Wiad. 19.10 Minilista przebojów 20.15 Ponad szczyt
film sens. USA 22.00 Spiegieł TV mag.
22.45 Prime ome mag. 23.05 Playboy
Late Night 0.05 Kanał 4 1.20 Seriale:
Ożeniony z dziećmi, Kto jest szefem?
2.25 Explosiv IpowtJ 2.55 Hans Meiser IpowtJ 4.00 Ilona Christen lpowtJ
5:00 Dobre czasy, złe czasy IpowtJ

POLSAT
13.40 Powitanie 13.45 Grand Prix
114.50 He-Man serial 15.20
Dak1ari serial USA 16.20 Gramy! muzyka z TY Polsat 16.30 Szpital miejski serjal obycz. 17.30 Kuba Szyliński zaprasza 18.00 4x 4 mag. motor. 18.30 Jesteśmy mag. red. katol.
19.00 Inf. 19.30 Nie tylko koncert
20.00 Sherlock Holmes: Incydent
przy Wodospadzie Wik10rii 21.00 Kino satelitarne: Niewinne film wł.
22.50 Oskar mag. filmowy 23.20
Sherlock Holmes Ipowt.!0 .1 O Nie tylko koncert 0.40 Pożegnanie
Formuły

RTL2
5.40 Świry IpoW!.! 7 .15 Długa
droga Ipowt.! 9 .00 Smierć na Nilu
/poet./ 11 .20 To jest taniec! film
muz. USA 13.10 Bravo TV mag .
muz. 15.20 Rozrywkowi uczniowie

SUPER CHANNEL
5.30 Wiad . 6.30-9.00 Blok inf.
10.00 Dokąd na wakacje? 10.30
Wspomnienia 11.00 Zakupy w TY

EUROSPORT

8.00 MTV's Summertime Weekend 10.30 Wiad . MTV 11.00
The Big Picture Spcial 11.30
MTV's Braun European Top 20
13.30 First Look nowo muz.
14.00 MTV Sports 14.30 MTV's
Summertime Weekend 18.30
MTV News 19.00 MTV's US Top
20 video countdown 21.00 120
min. wywiady, koncerty, nowo
muz. 23.00 Beavis and Butthead 23 .30 Headbanger's bali
2.00 VJ Marijne 3.00 Nocne teledyski

•

DACH NA CAŁE ZYCIE
Ztrwałych, kOlorowych, najwyższej
jakości blach szwedzkiego koncernu
* POWLEKANE BLACHY DACHOWE I FASADOWE
* KOMPLETNE SYSTEMY ODPROWADZANIA WODY
* WYROBY HUTNICZE, pelny asortyment blach czarnych
i ocynkowanych, stali zbrojeniowych i kształtowych rur

*

instąlacyjnych
KRĄZNIKI do przenośników taśmowych

PRZEDSIĘBIORSTWO

HURTOWNIE

g

poleca szeroką gamę mebli, a sJe 6lnie:

TECHNICZNO-HANDLOWE Sp. z 0.0.

* ŚWIAT KUCHNI - FORTE

POLRAD-STALPROFIL

Cerekiew k.Radomia
tel. 31-00-02, 31-00-03
tel.ffax 31-00-05
Sprzedaż

~EHIAI:C ~~OOd

Radom, ul. Kozienicka 131
tel. 400-42, 400-43

z

~

codziennie w godz. od 8 do 16, soboty od 8 do 14

pełnym.

wyposażeniem

na indywid'talne zamówienie

* KOMPLEKSO~ WYPOSAZElfIE BIUR
* PRALKI, L ODOWKI , ZAMllAZABKI-1*'UO
* KUCHNIE Arnica lUte
\ -

a

~

RATY BEZ iYRANTÓW " BEZPŁATNY TRANSPORT NA TERENIE MIASTA

SKLEP: KiElCE, ul. LEGNICKA 28, TEl. 2~J .. ~J,
ukJbo
SALON: KiElCE ul. IAGORSKA 62 TEl./FAX 2JJ..48

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Poniedziałek 22

Telewizja
polska
_ Program 1
6.00 Kawa czy herbata?
8.05 "Latający cyrk Mont y
Pythona" /26/ - serial ang.
8.35 Kawa czy herbata /cd.!
9.00 Wiadomości
9.10 Dla dzieci: film z 'serii
Dzieci Świata: "Tygrys",
Fotki dla ciotki oraz filmy
na dzień dobry
10.05 "Dynastia Colbych" /34/ serial USA
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Przyjemne z pożytecz
nym
11.20 "Starting Business English" /39/ - j. ang. dla średniozaaw.
\
11.30 Z wiarą w nowe - pr. red.
katol.
12.00 Wiadomości
12.10-13.55
TVEdukacyjnaTo jest historia!
12.10 Kronika lat 80. - rok 1986
12.30 Europa środkowa /3/ - fr.
serial dok.
13.00 Miejsca niezwykłe - linia
Maginota /5/
13.15 Ogniem I mieczemwgSz.
Kobyllńskiego

13.30 To jest historia
13.35 WIdeoprzewodnik
13.45 " •.. swego nie znacie" katalog zabytków: Krzeszów - kościół św. Józefa
13.55 Program dnia
14.00 Kino letnie: "Ford - czło
wiek I samochód" /1/ film fab. USA
15.35 Letnie MTV
16.00 Luz - mag. nastolatków
16.30 Roman Cieślewicz w Paryżu - rep.
16.50 Muzyczna Jedynka

Programy
lokalne
9.00 Kielecki kwadrans 9.25 Galeria

N

sław teatru "Apollo"
pr. muz- 10.00
W dążeniu do pra'Ndy serial 128/ 10.30 Poo-

trach miasteczka film sens. USA 12_00
Przekaz tekstONy 17_15 Kielecki kw<Uans
mag. n. 17.40 Teka rozmaitości ll<K 18.10
W dążeriu do prav.UJ serial ~ 18.40 SIal
PytajIo/V pr. dla dzieci 19.00 ~cie na 5pa'toY.o /37f119.55 Kino z myszką "Stacione
Ferrini" - melodr. wł. -amer. 21.00 Kielecki kwadrans 21.25 Przekaz tekstowy

sierpnia

17.00 Teleexpress
17.30 Kwant - mag. popularnonauk. oraz "Encyklopedia Galactica - Mars"
18.00 "Latający cyrk Mont y
Pythona" /26/ - serial ang.
18.30 Rock raport
19.00 Wieczorynka: "Przygody
misia Tymoteusza"
19.30 Wiadomości
20.10 " Fest. Pol. Twórcz. TV:
Teatr TV - Heinrich von
K,.leist "Książę Homburg"
/czytaj na str. 10/
21.50 Miniatury..21.55 Prosto z Belwederu
22.05 Puls dnia
22.25 Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej - "W" tS.
Wierzcholski/
.22.40 "Doktorat pisany grypserą" - film dok. o dr. K.
Stępniaku

23.00 Wiadomości
23.10 Teatr, czyli telewizja
23.40 Mistrzowie kina: Peckinpah "Junior Bonner" film fab. USA /czytaj na
str. 10/
Przeboje B. Ka1.20-2.20
czyńskiego:
"Wielcy
śpiewacy w Łańcucie"

Program 2
7.30 Panorama
7.35 Powitanie
7.40 "Wojownictze żółwie Ninja" --serial anim. USA
8.05 Programy lokalne
8.35 Na sportowo odlotowo
9.00 "Miłość i dyplomacja"
/116/ - serial kan.-arg.
9.30 Przystanek Dwójki: Kartuzy
10.00 Tadeusz Drozda - Gala
a la benefis /2/
11.00 3 x Flip i Flap: "Wszystko
na opak", "Dwa razy
dwa",
"Honor
rzecz
święta" - filmy USA
7.30-15.55 RetFansmisja TV Polonia 15.55 Pr. dnia 16.00 Pr. rozr.
16.30 Film dla dzieci 16.45 Zwierzaków dzień powszedni 17.00 Teleexpress 17.15 Uśmiech jaszczurki /41/ ser. hiszp-ang. 18.03
Kronika 18.30 Jaki tydzień - spotkanie z B. Wernichowską 18.40
Krakowskie lato 18.50 Sport 19.00
Hurricane - film fab. USA 20.10
Euromagazyn 21.00 Panorama
21.25 Kronika 21.35 Poszukiwanie Atlantydy ode. Favela film
dok. 22.00 Dziewczęta z Nowolipek - Amelka film pol. 23.20 Pr.
na wtorek 23.55 Kronika 24.00
Uśmiech jaszczurki 1411 ser.
hiszp.-ang.

DAMI2
10.00 Biuro obrotu nieruchomościami 10.30 Sandybell serial

TV KRAKÓW

-rys. 11 .00 Santa Barbara serial
11.50 Byle do poniedziaiku serial
kom. 12.20 Do trzech klipów sztuka 12.40 Szpital Frankensteina
kom. 13.15 Sportowy teleweekend 13.50 Muzyka MCM 16.50

Redakcja w Kielcach
25~13 KIELCE
ul. Jana Pawła" 8,
telJfax (041) 61-5s-:tQ,
tel. 041 61-07-18

Program

12.00 Muzyczne lato w Dwójce:
Clipol oraz przeboje zagr.
12.30 Muzyczne lato w Dwójce
13.00 Panorama
13.15 "Cyrki świata ": "Cyrk
Balszoj" - serial fr.
14.30 Animals /100/
14.55 Program dnia
15.05 "Generał Abraham" - film
dok.
15.35 "Wojownicze żółwie Ninja": "Przygoda w wymiarze X" - serial anim.
USA
16.00 "Odlot" /1/ "Pinczer" - serialTP
17.00 Przegląd kronik filmowych
17.30 "Miłość I dyplomacja"
/116/ - serial kan.-arg.
/powt./
18.00 Panorama 18.03 Pr. lokalne
18.35 Koło fortuny - teleturniej
19.05 "Lasy świata" /4-ost./
"Gospodarka zasobami
leśnymi" - norw. film dok.
20.00 "Zdfówko" /17/ - serial
USA
20.30 Auto - mag. motoryz.
21.00 Panorama
21.25 Tablice pamięci
21.35 Studio Sport
21.45 "To się zdarza tylko innym" - fr.-wł. film fab.
/czytaj na str. 10/
23.10 Maraton trzeźwości - Wybieram trzeźwość? - Mło
dzieżowy Rajd po Ziemi
Kaliskiej
23.40 Wypadki na drodze - rep.
24.00 Panorama
0.05 "Eine kleine Nachtmusik,
czyli relacja z IV Festiwalu Mozartowskiego Warszawskiej Opery Kameralnej"
0.35 Noc I stres
0.50-1.15
"Zdrówko" /17/serial USA /powt.!
Biuro obrotu nieruchomościami
17.30 Teledziennik 18.30 Sławni
i bogaci pr. dok. 19.25 Rodzina
Potworniekich serial kom. 20.00
Teledziennik 20.10 Navarro film
sensac. 21.45 Klub Taneczny
MCM 22.00 Teledziennik

1VK OSTROWIEC
16.00 Krecik w ZOO, Krecik
malarzem film anim. 18.15 A to
00do ... 16.20 Konkurs dla dzieci 18.25 Popeye film anim. USA
18.35 Quentin i pan Molier 121/
serial rys. 17.00 Santa Barbara
serial USA 17.45 Byle do poniedziałku /64/ kom. fr. 18.15 Do
trzech klipów sztuka 18.30 Zapowiedź programu 18.35 Sław
ni i bogaci pr. dok. USA 19.25
Rodzina Potwornickich serial
kom. USA 19.50 Do trzech klipów sztuka 20.00 Śmierć kliniczna z cyklu Navarro fr. 21.30
Pół godziny z MCM 22.00 Co
nas czeka? 22.10 Telegazeta
TVK Ostrowiec

HURTOWNIA fABRYCZNA A.G.D.
Indesit, _ -"'"
NAJNtiS2f QfNY _ .",,~
Ardo, AmiCI, ~ Halnol
"

Vestfrost,

.,,.,

<I., "

"

W roli Elektora
Gustaw Holoubek

Marcello Mastroianni
w roli głównej

Jean Gabin
jako policjant

Telewizja
satelitarna

Show inf. 1.30 Talking jazz 2.30 Style
życia 3.00 Show Geraldo Rivery

POLONIA
7.30 Panorama 7.35 Pr. dnia 7.40 II
Fest. Pols. Twór. TV Samowolka film
fab. 9.00-12.00 Jest lato ... blok pr. 9.30
Przygrywka /1/61 ser. TVP dla mł. 9.58
jest lato ... 10.00 Przygody pana Michała 181 ser. TVP 10.30 Jest lato ...
10.45 Panie na planie Icz. 5/ 11.15 Jest
lato ... 12.00 Wiad. 12.10 Kołumbowie 141
ser. TVP 13.45 Przegląd kult. 14.25 SPOjrzenie na Polskę 14.40 Studio Kontakt
mag. polon. 15.257 dni świat 15.55 Pr.
dnia 16.00 Robinsonowie 16.20 Ze zbiorów J. Walencika Daniele 16.30 Przygrywka l2J ser. TVP dla mł. 17.00 Teleexpress 17.15-19.15 Jest lato ... blok pr.
17.30 Terrarium pol. film fab. 18.35 Panie
na planie Icz. 6/ 19.19 Jest lato ... 19.15
Dobranocka 19.30 Wiad. 20.00 Historia
współczesność 20.30 Z notatnika cykl
rep. 21.00 Panorama 21 ,25 Gość TV Polonia 21 .40 Ród Gąsieniców 16/ ser. TVP
22.40 Pr. na wtorek 23.15 Lato w filharmonii Narciso Yeps w Warszawie, Paco
de Lucia w Poznaniu czyli uczta dla melomanów 24.00 Panorama 0.05 Pr. na
wtorek 0.10-1.20 Toccata film lab.

POLSAT
15.55 Powitanie 16.00 Talk show,
czyli gadane z Polsatem 16.20 Supermodelka serial 16.50 Gramy! muz.
w TV Polsat 17.00 Nikogo nie potrzebuję 17.15 Białe kołnierzyki serial wł.
18.30 Twój lekarz mag. med. 19.00 Inf.
19.20 Temat dnia pr. publ. 19.30 HeMan serial anim. 20.00 Sąsiedzi serial
obycz. 20.58 Inf. 21.00 Dwaj ludzie
z miasta film fr. 23.00 In!. i biznes Inf.
23.15 Białe kołnierzyki serial wł. 0.30
Twój lekarz mag. med. 1.00 Sąsiedzi
serialobycz. 1.45 Pożegnanie

SUPER CHANNEL
5.30 Wiad. 6.30-9.0 Blok in!. 10.00
ShowGeraldoRivery 11.00 Dokąd nawakacje? 11.30 Na równych prawach 12.00
Wiad. biznesowe 13.00 Today 13.30
Wiad. biznesowe 14.00 Today 14.30
W kręgu pieniądza 17.30 Wiad. finans.
18.00Today 19.00Waad.ITN 19.30Vldeo
na gorąco 20.30 Pr. inf. 21.30 Kalendarz
wydarzeń kult 22.00 Wiad. i komentarze
22.30 Show Jaya Leno 23.30 Osobiste
spojrzenie 0.00 Wiad. biznesowe 1.00

PRO 7
6.05 Podróże z Malcolmem Douglasem IpowtJ 6.50 Trick 7 Ipowt.! 8.00
Waltonowie serial USA 9.00 Domek na
prerii 9.55 Druga możliwość 11.35 Bill
Cosby show 12.05 Scarecrow i pani
King serial USA 13.00 Hotel serial USA
14.00 Arabella Kiesbauer talk show
15.00 Dynastia serial USA 15.55 Domek na prerii serial USA 16.50 Trick 7
seriale anim. 18.30 Dzieciaki, klopoty
i my serial USA 19.00 Inny świat serial .
USA 19.30 Bill Cosby show serial USA
20.00 Wiad. 20.15 W śmiertelnej sieci
film USA 22.05 Mag. poniedziałkowy
rep. 23.10 Alkowa film wł. 0.50 Wiad .
1.00 Zdrajca Ipowt./ 1.50 Wiad. 2.00
Matlock IpowtJ 2.50 Arabella Kiesbauer
3.45 Wiad. 3.55 Małpia intryga IpowtJ

I

SAT 1
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech telewizja śniadaniowa 16.15, 6.45, 7.15, 7.45
sport! 8.00 Dzień dobry z SAT.l 9.00 Superboy 9.30 Love Boat 10.30 Sąsiedzi serial austral. 11 .00 Miody i niespokojny
11.55 Zaryzykuj! 12.30 Pod sIońcem KaIifomii serial USA 13.30 l..oIIe Boat serial USA 14.30 Superboy serial USA 15.05 Bonanza serial USA 16.00 Star Trek: Deep
Space Nine serial USA 17.00 Zaryzyk4!
quiz 18.00 Idź na całoŚĆ! 19.00 Wiad.
19.19 Ran sport 19.30 Koło fortuny 20.15
Wujek doktor serial 21 .15 SpadkOOEroj
poozu\<1Na'1i 22.10 Z ~ życia pr.
dok. 23.00 News &Stories 0zr0i'5tv,0 i nauka23.5OKanał4mag.muz-0.20Kanał4mag.

~-S<iyr.

0.50 SIa' Trele Deep Sj:a::e I'łne
1.40 Baywatr:h Sbre::zny patrol frx:JNłJ 2.3J
PieI<Io w Maca:l4.00 24!J)dzily 425 Spadkcbercy~ 55.C6Zorro

I

RTL
5.30 Dzień dobry Niemcy mag. poranny 9.05 Seriale: Na haslo Ratunek,
Bogaci i piękni, Dzień po dniu 11.00
Zgadniej cenę 11 .30 Rodzinny pojedynek 12.00 Punkt 12 mag. południowy
12.30 Seriale: Springfield Story, Santa
Barbara, Dziwne hobby 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Seriale: Kto jest szefem?, Ożeniony
z dziećmi, Bogaci i piękni 18.30 W telegraficznym skrócie 18.45 Wiad. 19.10
Explosiv mag. 19.40 Dobre czasy, złe
czasy serial 20.15 Policjanci z Miami
serial krym. 21.55 Explosiv temat tygodnia 22.45 10 przed 11 mag. kult. 23.15
Wieczomy show pr. roz. 0.00 Mag. akt.
0.30 Seriale: Ożeniony z dziećmi, Tracey Ullman show, Kto jest szefem? 2.00
Explosiv Ipowt.! 2.30 Mag. akt. 3.00
Hans Meiser IpowtJ 4.00 Ilona Christen
IpowIJ. 5.00 Dobre czasy, złe czasy

RTL2

6.00 Wiad. sport. 7.00, 9.00, 15.00
Trenuj z DSF 7.30 Wiad. sport. 9.30 Supercross 10.30 Piłka nożna 11.30 Tenis
12.00 Powerplay 12.30 Sporty motorowe 13.30 Magie Sports 15.30 Gillette
World Sport Special 16.00 Piłka nożna
17.00 Sporty dla odważnych 18.00 Powerplay 18.30 Futbol amerykański
19.55 Wiad. sportowe 20.10 Na żywo:
P~ka nożna 22.15 Wiad. sport. 22.30
Offensiv 23.15 Trans Worid Sport 0.1 5
Offensiv 1.00-2.00 Futbol amerykański

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Eurofun 10.00
Lekkoatletyka 11.00 Wyścr;j samochodo-

we 12.00 Indy Car 13.00 Wyścigi motocyklowe 14.00 Tenis 16.00Tenis 17.30 Indy Car 18.30 Wyścigi motocyklowe 19.30
Wiad. sportowe 20.00 Mag. sportów motorowych 22.00 Boks 23.00 Pika nożna
0.00 Eurogo~ 1.00-1,30 Wiad. sportowe

6.10 Seriale anim. 10.00 M~ość i
świeże powietrze pr. roz. 10.35 Powrót
anioła serial USA 11.30 Throb lpowt./
12.00 Rozrywkowi uczniowie Ipowt./
12.30 Vampy pr. dla dzieci 12.35 Seriale
anim. m.in.: Lady Oscar, Robin Hood,
Super Mario Brothers 17.55 M~ość i
świeże powietrze pr. roz. 18.25 Bitte
Uicheln amatorskie filmy wideo 18.55
Wiad. 19.05 Powrót anioła IpowtJ 20.00
Wiad. 20.15 Zbrojne ślicznotki serial USA 21.10 Wrestling 22.15 MacArthur
film USA 0.30 Wiad. 0.50 Wilkołak serial
USA 1.15 Zbrojne ślicznotki IpowtJ 2.15
Tele bazar 2.50 Wrestling 3.45 MacArthur IpowtJ

6.00 Awake On Th:! WiId SicIe 9.00 VJ
Irwl2.00Th:! SW Ol MTV 13.00 MTVQe.
atest ~ 14.00 VJ Sirncn:l16.3J 'Tte MTV
CcJca.COO 16.45 MTV I>ł 'Tte MM:!S 17.00
MTVNEMsI>łNgt17.153tan 117.3J0iaI
MTV laOOM1V'st-itl...5tUK20.00MTVQe.
atest His 21.00 lanf Kravtz ~
22.00 Sma:stTg ~ lM!22.3JBsMs
i Iłitt"ead 23.00 'Tte MTV Coca-Cola 23.15
MTV I>ł Th:! Movies 23.30 MTV News I>ł
Night 23.45 3 From 1 0.00 MlVs Hits Ust
UK2.00 VJ Marijne 3.00 Nocne teledyski

110 KPO LII

\/VI E LO B RAN ŻO\NE

B AWED

ul. BAT. CHŁOPSKICH 77
KielCE (NIEWACHLÓW I)
tel. 571-91, 526-01 w. 34
8-17, sob. 8-13

ZAPRASZA DO HURTOWNI

wędlin

r------..::-.: __~

BIURO HANOWWE KIELCE, UL G6RJIA 25, tsl./fu 68-21-21

o HURTOWNIA NR 1, KIELCE. UL. GÓRNA 25, leI. 450-82

O HURTOWNIA NR 2, KIELCE. UL. KARCIOW]<OWSKA 44, leI. 505-(J6
O HURTOWNIA NR 3, KIELCE. UL. CHAWBINSKIEGO 13, leI. 68-32-32

Tefal, Moulinex,_...._ _~
Zelmer i Inne.

ŻYRANTÓW HURTOWNIA RADOM:

21.00 POLSAT
Dwaj ludzie z...

-

Philips, Whilpool,

6 dni w
tygodniu
300 modeli
AGD
RATY BEZ CHłODNICZE URZĄDZENIA

21.45 TVP2
To się zdarza ...

20.10lVP1
Hamburg

Książę

PRZEDSIĘBIORSTVVO

NAJWYźS2A JAtaJŚĆ

POLAR

Tele ,- Eeho 1S

~
ł
~

CENY
PRODUCENTA

OKNA

GASTRONOMICZNE

SKLEPY FIRMOWE:
ul.
Żeromskiego
114
S~LON.
WZORCOWY,
Rodom,
Bezpłatny
(downy
mogo~
meblowy)
ut
Zeromsklego
114,
!el.(fox
269-ą6
transport
pon-pt 9·17
Radom: ul. WY5~skle.go !5.(rog
AGD
50b
9-13
SienkieWIcza)
Realizujemy
,..
tel. 63·30·62
zamówienia teL/fax 269·86
telefoniczne Dział Serwisu i Rek~rnacji leI. 45-10-10 Konskle: ul. Strazocka 3, tel. 12-26-30

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW GOSPODARSlWA DOMOWEGO
'~GA"

Kielce, ul. Kolberga 2a, tel. 68-37-76
czynna w godz. 8-19, poniedz do piątek, sob 8-14

Słoiki

i wieaka do

słoików

Wst, b I Y do -na
~ Meble ogrodOM. wyroby z
~ plastiku kr jo
i zagranic e

http://sbc.wbp.kielce.pl

• PlASTIKOWE
"OKFENS" • Czeladi
• DREWNIANE (3szyboWI)
"STOllMl'EX" Wołomln
• DACHOWE
"FAlCRO" Nowy SqCl

RZWI I
ALUMINIOWE
GARA!OWE,
WEJŚCiOWE

STYROPIAN,
PARAPfrv PCV
MONTA!, TRANSPORT

ZAPRASZAMY
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Wydarzenia

e

Sensa~je

Krystyna .landa dzieciństwo
spędziła w Starachowicach
Dzieciństwo spędziłam u dziadków w Starachowicach, w tradycyjnym domu, w którym
wszystko miało swoją porę i miejsce. W poniedziałek szło się na jagody albo grzyby, we
wtorek na targ, w środę, czwartek i piątek coś jeszcze. W sobotę kąpiel w cynowej wannie
pod wiśnią w sadzie, w niedzielę do kościoła, potem spacer wokół rynku. Zima miała własny
rytm, podobnie nienaruszalny i święty. Wyniosłam z takiego dzieciństwa potrzebę stabilizacji, bezpieczeństwa. Bezpieczny dom zawsze udawało mi się stworzyć, trudniej z pracą. Kiedyś przychodziłam do teatru pół godziny przed spektaklem, później godzinę, teraz półtorej.
Jeśli nie wypiję herbaty z bufetową, nie porozmawiam o czymś zwyczajnym - wychodzę na
scenę pełna lęku.

- Osoba towarzysząca

/

Nigdy nie myślałam, żeby zdawać do szkoły teatralnej. Znalazłam się tam jako osoba towarzysząca koleżance. Byłam takim
jej "gorylem" - dodać otucłJY, w razie potrzeby obronić. Cztery godziny czekała pod drzwiami na
"przesłuchanie", po czym z mety
kazano jej coś zaśpiewać. W tym
momencie poczułam się w roli.
Weszłam do sali, gdzie siedziała
komisja i zrobiłam awanturę.
Mówiłam, że nie wolno tak traktować ludzi, że co to za maniery,
parę godzin trzymać człowieka za
drzwiami, a potem nawet z nim nie
porozmawiać, nie dać szansy na
kontakt psychiczny. Mówiłam tak
i mówiłam, coraz bardziej podniesionym głosem, a gdy już
skończyłam, ludzie z komisji
że
powinnam
stwierdzili,
bezwzględnie zdawać do szkoły
teatralnej. Oni dopiero podsunęli
mi tę myśl. I tak się zaczęło.

"kładkę"
udało .

i

żeby

to nam razem

Wywołuję

się

emocje

Przypuszczam, że w ogóle nie
jestem taką osobą, którą mogą
wszyscy kochać. Wiem, że wywołuję różne emocje, również negatywne. Ale wszystkich zadowolić nie można.
W małżeństwie, kochana, jest identycznie tak samo jak na Bliskim Wschodzie. Nie ma rozwiąza
nia. Człowiek się stara, żeby
wszystko jakoś szło - trochę ustą
pi, trochę się postawi i dopiero jak
coś pieprznie, to leci z gaśnicą .
A póki co, to przemyka się pod
ścianami, przestrzega godziny po-

ale dwa lata grania "Glisf i 160
spektakli oraz to, że Hiibner
zażądał ode mnie przede wszystkim logicznego myśłenia, bo był
wspaniałym analitykiem, przeniosło
mnie w inne rejony myślenia ...

Przereklamowana
sprawa
... za seksem nawet specjalnie
nie przepadam. Przereklamowana sprawa. Tyle kotłowaniny,
stękania i co się w końcu z tego
ma? Guzik.
Moim zdaniem indywidualność
to ciekawy, interesujący człowiek,
który obserwuje świat, to co się
wokół dzieje. I potem w swojej
pracy umie dać interpretację tych

Tele ·

tam wypowiedziane prywatnie,
krążą potem i wracają do mnie
zdeformowane. To bywa bolesne,
gdyż wykorzystuje się je przeciwko mnie .
.. . odkryłam jedną ciekawostkę
- że jak ktoś jest sam, jak jakaś
babka jest sama, to wszystkich okropnie denerwuje.
Staram się czytać wszystko, bo
uważam za cnotę umiejętność słu
chania innych. W kraju różnie się
o mnie pisze: głosy entuzjastyczne, od których można dostać zawrotu głowy, kontrastują z ostrymi
paszkwilami. Jedni mnie kochają drudzy nienawidzą. Inaczej jest na
Zachodzie - tam traktuje się mnie
poważnie i w związku z tym opinie
nie są tak histeryczne, nie ma takiej huśtawki nastrojów.
Ale w ogóle, to te chłopy są jednakpodłe ...
Chcę żyć

w Polsce

Często bywam pytana, w jakim

kraju chciałabym żyć. Zawsze odpowiadam - chciałabym żyć w takiej Polsce, żebym nie musiała się
wstydzić, że jadę dobrym samochodem ... Mam takie poczucie winy, że mnie jest lepiej. Cóż, ja jestem dzieckiem swojego kraju
i swoich czasów. Urodziłam się w
1952 roku i jestem doskonałym rezultatem tej edukacji - szkoły, telewizji itd. Wszystko we mnie jest tego pochodną i moje poczucie polskości i kobiecości i ta nienawiść,

Nauczyciel Wajda
ukształtował mnie jako
człOWIeka, to znaczy nauczył
myśleć, gdzie żyję, w jakim kraju,
w jakiej konstelacji społeczno-po

Wajda

lityczno-ekonomicznej,
jakiego
pokolenia jestem przedstawicielką
la przez to, co robię, wyrazicielką/, co to pokolenie rozumie,
a co powinno sobie jeszcze uświa
domić, wraz z całą techniczną
wiedzą o filmie, kamerze itd. Nauczył mnie jednej generalnej zasady - odwagi w sztuce. Od niego
nauczyłam się dwóch rzeczy najważniejszych: odwagi mówienia,
nieukrywania najgłupszych, najbardziej zwariowanych pomysłów
i niezadowolenia z siebie. Nawet,
gdy jest wszystko w porządku,
dzień zdjęciowy udany, próba
w teatQ:e przebiegła dobrze, Andrzej Wajda pyta, czy na pewno się
nie pomyliliśmy, czy nie powinniśmy tego zrobić jeszcze zupełnie inaczej. Ta cudowna świa
domość, że nie ma prawd ostatecznych, niezmiennych ... i to, że
jeszcze można skoczyć na
księżyc, że na minutę przed premierą ws-zystko można zmienić
i jeszcze raz się zastanowić jest
rzeczą najważniejszą, która mi
została do dzisiaj.

tacją, zburzyć coś niż dostosować

obserwacji, nadać temu własny,
artystyczny wyraz.
.... w dzieciństwie miałam tylko
jedno marzenie - podróżować.
Chciałam zostać. . . chciałam zostać przewodniczką. Albo stewardesą. Ale żeby załapać się na taką
robotę, trzeba być w szkole prymusem. A mnie na świadectwie
Oyra wypisała "poufną uwagę":
"Nie przypuszczam, by panna Valentine" - tak, jestem z domu: Shir-

która wyszła ze mnie w "Przesłu
chaniu" ...
No bo wiesz, chłopy najczęściej
nie potrafią rozmawiać z kobietami. Nie umieją słuchać, albo wydaje im się, że to oni zawszą muszą
przewodzić i mieć ostatnie słowo.
Jestem taką osobą ze Starachowic i kiedy coś dostaję, to nie
mogę uwierzyć, że to dla mnie. To
jest ta polska prowincja, bariera,
której nie potrafię pokonać. Nie

błędne wyobrażenie

Szybko szło

Jesteśmy wynajęci po to, by
służyć widzowi, ale to co mamy do

powiedzenia i przez kogo to przekazujemy, decyduje o ostatecznym rezultacie.
Ludzie mówią, że po czterdziestce człowiek stale ma wraże
nie, że wszystko już było, nic go
nie rajcuje. Nie wiem,
widać
u mnie to jakoś szybciej poszło, bo
tak się czułam już jak miałam dwadzieścia pięć.

Mój ulubiony widz, to zawsze
tzw. szeroka publiczność - nie elita, choć kłaniam się jej nisko. On
właśnie wiele razy dał mi odczuć, że mnie akceptuje, że
podoba mu się mój sposób rozmawiania z nim , ale też i to, że
wiele ode mnie oczekuje. Chce,
żebym mu pomogła przejść przez

Najnowsza wiadomość: Hillary Clinton we wszystkich prasowych i telewizyjnych wywiadach oznajmia
publicznie, że ona wcale nie rządzi Ameryką. Według
opinii pani prezydentowej, jest ona jedynie cichą,
posłuszną żoną swego męża, całkowicie pochłoniętą
sprawami związanymi z prowadzeniem domu i wychowaniem córki. Podobno tylko czasami wygłasza swoje
zdanie, ale i tak zawsze w mało ważnych sprawach.
Poza tym Hillary uważa, że
wcale nie trzyma Billa pod pantoflem. Wręcz przeciwnie, to
właśnie on jest liderem w ich domu. Przecież, według słów pani
Clinton, jest ona naprawdę
słabą kobietą, kompletnie podporządkowaną we wszystkim
swojemu mężczyźnie. Inaczejuwaga! - byłaby pozbawiona
kobiecego uroku. A tego Bill nigdy by nie zaakceptował.
W tym przypadku wszelkie
wątpliwości wydają się usprawiedliwione. Przecież dotychczas wygląda na to, że to
właśnie ona chce zdominować

wszystkich ze swego otoczenia. I bynajmniej nie przeszkadza jej w tym złe samopoczucie męża.
No cóż. Nadchodzą wybory, trzeba dbać o popularność. Dla [Ii II ary to ciężki
czas, bo będzie musiała zapanować nad swoim apodyktycznym charakterem. Toteż:
"domeną
mężczyzn
jest
podejmować decyzje" - twierdzi Hillary Clinton, niewzruszona, że nikt, absolutnie
nikt, nie wierzy jej w całej A-meryce.

i warkoczyk

-

licyjnej i modli się, żeby nikt nie
naruszył chwilowego rozejmu.
Zawsze starałam się robić
wszystko najodważniej, najgłębiej,
choćby to było prowokujące, oburzające itd. Nawet jeśli łudzie pracujący ze mną nie mieli podobnej
odwagi, byli czasem przeciw mnie,
zawsze starałam się zrobić coś wyraźniej niż średnio, raczej wzbudzić
protesty niż zadowolić się akcep-

i Bardini

czywistości,

Bardzo słaba
kobieta?

Odrzucił czerń

Profesor Bardini. On z kolei
nauczył mnie wewnętrznej zgody
na to, kim jestem, osobą chudą
czy grubą, niską czy wysoką, powolną czy energiczną, słowem nauczył mnie zaakceptowania
własnych warunków i możliwości.
"Pokochania" siebie i nieudawania Marilyn Monroe czy kogoś innego. Fałsz pojawia się na samym
wstępie , z nieprzystawałności wyobrażeń o sobie samym do rzeo sobie pogłębia się z każdym rokiem . To nieudawanie nikogo, bycie sobą, pozostawanie w zgodzie
ze swoją osobowością jest podstawą tego zawodu. Najmniejszy
błąd w tym punkcie multiplikuje się
w piramidę fałszu, dając bardzo
złe aktorstwo i frustracje. Publiczność natychmiast wyczuwa ten
fałsz , nie można wtedy nikogo
wzruszyć ani poruszyć .

E~ho

się do panujących gustów, obyczajów. Moje aktorstwo, mówią ,
jest jak krzyki i szepty, rzeczywiście używałam bardzo skrajnych środków , dopiero później
zaczęłam sobie wypracowywać
stany średł"lie .
Nie mam jednej metody. Przyjmując rolę muszę tylko wiedzieć,
że mam szansę na znalezienie
w postaci czegoś nowego dla siebie. Zarys tego, jak chcę zagrać,
mam już przy czytaniu maszynopisu. Potem myślę o środkach wyrazu . Za każdym razem szukam też
pomocy u reżysera .
Zagrałam Luizę Heiberg w ,;Z
życia glist". Spotkanie z Zygmuntem Hiibnerem i ze Zbigniewem
Zapasiewiczem uświadomiło mi
istnienie świata , do którego nie
miałam dotąd dostępu : świata logiki, techniki, nieprawdopodobnego zawodowstwa i środków wyrazu , których ja w sobie nie
miałam ... Na początku wszystko
było drewniane , nieplastyczne,
czasem brakowało temu prawdy,

ley Valentine -"nie przypuszczam,
by panna Valentine zaszła w życiu
daleko. I chyba to dobrze, bo
z taką znajomością geografii na
pewno by zabłądziła".
Nie wiem czy jestem gwiazdą.
Ale dopóki widzowie przychodzą
do teatru, żeby zobaczyć moją
grę, nic więcej mnie nie interesuje.
Aby jednak chętnie mnie oglądali,
ja muszę ciężko pracować ...
Nieraz się zastanawiałam, dlaczego - dlaczego wystarczy, że
ktoś ci powie "kocham cię" i automatycznie może cię traktować gorzej.. . niż tych, których tylko lubi,
których wcale nie lubi albo nawet
tych, których zwyczajnie olewa.

Zapracowana
Jestem tak zapracowana, że
nie mam okazji, jak się to określa ,
bywać . Mam dom, rodzinę , rodziców, grono przyjaciółek i paru
łudzi , do któryCh mogę zadzwonić ,
gdy muszę rozstrzygnąć jakieś
problemy zawodowe. To wszystko. Niekiedy moje sława , gdzieś

Ekomężczyzna
JERZY ANTKOWIAK, najbardziej chyba znany polski twórca mody, nie przestaje zaskakiwać. I to nie tyle pomysłami
nowych kolekcji, co własnym wyglądem.
Niedawno ściął hodowany pieczołowicie i długo warkoczyk. Teraz następna niespodzianka.
Mistrz porzucił ukochany czarny
kolor.
Na pokazie swojej najnowszej
kolekcji "Cztery pory roku "
wystąpił w trzyczęściowym garniturze z lnu w naturalnym kolorze.
Na głowę włożył twarzowy kapelusz o barwie kawy z mlekiem ,
ozdobiony czarną
wstążką .
Spodnie gniotły się jak trzeba.
Fason trzymała usztywniona klejonką marynarka, ale za to straciła urodę lnu . Mistrz nie byłby
sobą , gdyby ubrał się bez fantazji. Pod marynarką miał kamizelkę , zakładaną na gołe ciało .

Koszuli w tym komplecie nie ma.
Trzeba obnażyć tors, najlepiej opalony.
Ekologia jest modna, a on,
choć raz w życiu, też chciał
być modny - wyjaśnił Jerzy
Antkowiak zmianę wyglądu.
Dodał, że najwyższy czas pomyśleć o sobie, co projektantom, przygotowującym kreacje dla i"nnych, zdarza się
rzadko. On niedawno miał
taką chwilę słabości i dobroci
dla samego siebie. Stąd ta
zmiana. Odrzucił czernie, które wszystkim się już lekko
przejadły. Jako ekologiczny
mężczyzna tryskał humorem
i wygląda" świetnie.

Kończy pracę

nad

komedią

chcę pokonać, gdyż jest mi z tym
dobrze. Ja po prostu lubię grać
w filmie, w teatrze i to bardzo róż
ne role.

Lubię

telewizję
Lubię telewizję, z
nością oglądam takie

Woody Allen kończy pracę nad komedią "Bullets Over
Broadway". Jest to pierwszy od 20 lat film, który realizuje na
zamówienie niezależnego producenta, Jeana Doumaniana,
a nie mi zlecenie któregoś z wielkich studiów.

szczęście?

Allen zabronił samemu producentowi wstępu na plan i nie pokazał roboczej wersji filmu. Doumanian nie martwił się tym: "Czy ktoś
z TrisIara czy Oriona oglądał filmy
Woody'ego przed ukończeniem?
Nie". Ale dystrybucją filmu ma się
zająć firma "Miramax" braci Welnsteinów. Harvey Weinstein zażądał
pokazania filmu , nie chcąc kupować "kota w worku". Allen, który
zabronH wszelkiej akcji reklamowej
podczas kręcenia, zgodził się . Weinstein był zachwycony: "T!:;n film

przyjemprogramy,
o których nasi ambitni krytycy
piszą z obrzydzeniem ... cytując
mojego męża - jestem postacią
z komiksu, szczyty niezależności
i nowoczesności, a zarazem
szczyty koltunerstwa no, może
nie w tym najbardziej pejoratywnym znaczeniu, po prostu lubię
żyć, wstać rano , zrobić śniada
nie .. . Może na tym właśnie polega
Fragmenty

cytowane

w

tekście pochodzą ze sztuki, z
którą Krystyna Janda wystąpi
przed kielecką publicznością 12
września 1994 r. w Teatrze im.

S. Żeromskiego.

•
http://sbc.wbp.kielce.pl

poruszył mnie, jak od dawna ża
den inny. To jestw 100 procentach
komedia i myślę, że zrobiłem dobry interes" - oświadczył. W filmie
nie występuje sam Allen. Grają:
John Cusack, Chazz Palmintieri
i Mary-louise Parker oraz Bob
Reiner. Premiera przewidziana
jest pod koniec roku. Weinstein
jest dobrej myśli : Nawet jeśli
będziemy chcieli jakichś zmiao a chyba nie będzie to konieczne sądzę, że potrafię dogadać się

z Woodym " - zapewnia.

"
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Wydarzenia

wychował się

przechytrzyć

w Rosji i ...

Sensacje

potrafił

Stalina!

Ameryka, czyta już naj nowszą biogkilkoma tygodniami przywódcy Korei
i jego syna, Kim Jonga II, wydaną błyska
wicznie przez kalifornijskie wydawnictwo "Stanford University
Press". Oto kilka informacji wybranych z tej pasjonującej w sumie
książki, ukazującej jak mało wiemy o· Korei północnej i jej przywódcach.
Zachód, w

e

szczególności

rafię zmarłego przed
północnej, Kim Ir Sena

By uświadomić czytęlnikowi jak
bardzo zamkniętym krajem jest
KRL-D wydawcy we wstępie cytują wypowiedź podsekretarza
stanu w administracji Busha, Arnolda Kantera, który mówi: "O Korei północnej wiemy tak niewiele,
że w zestawieniu z tym Kreml lat
50., wydaje się być otwartą

Wcale też nie jest jasną rola,
jaką Kim odegrał w wojnie koreańskiej. Amerykańscy historycy
przypuszczają, że udało mu się
przechytrzyć
Stalina, wmówić
w niego, że Amerykanie nie będą

Następcą zmarłego ojca jest
Kim Jong II, tak jak papcio postać światu niemal całkowicie
nieznana. Już jego narodziny są
w Korei przedmiotem fałszywej
legendy. Podaje się, że przyszedł na świat 16 lutego 1942 r.
/data jest być może prawdziwa/
u podnóża świętej Góry Paektu,
nad którą w tym histrycznym
momencie ukazały się dwie
tęcze. Tymczasem wiadomo, że
urodził się w Chabarowsku

księgą"·

Wiemy, że zmarły ostatnio Kim
Ir Sen urodził się 15 kwietnia 1912
r. jako Kim Song Ju w rodzinie ubogiego chłopa. Wszystko jednak
co dalej stało się z jego życiem jest
już

w Korei interweniowali, otrzymać
broń i zgodę na dokonanie inwazji
na Południe. Potem Kim przekonał
Mao, że inwazję podejmuje za
pełną zgodą i z poparciem Stalina. Co z tego wynikło, wiemy, a oba państwa koreańskie za tę intrygę Kima zapłaciły 3 milionami
zabitych i całkowitą ruiną gospo- .darczą.

A potem przez 40 lat Kim

stał
najbardziej represyjnej, najbardziej zamkniętej przed świa
tem komunistycznej dyktatury.
Dokonał czegoś, co nie udało si~
żadnemu czerwonemu przywódcy, założył dynastię , choć dopiero historia pokaże, czy dynastię
długotrwałą.

i w dzieciństwie wołano na niego po prostu Jura.
Z oficjalnego życiorysu wynika,
że studiował na najlepszych
i nasłynniejszych uniwersytetach
świata wykazując się niebywałymi
zdolnościami. W rzeczywistości
odwiedził jedynie kilka krajów socjalistycznych i Maltę. Studiował na

uniwersytecie w Penjangu, i to
podobno z poważnymi kłopotami.
W 1964 r. napisał pracę magisterską na temat ideologicznego
wkładu jego ojca w wytyczenie
socjalistycznej polityki rolnej.

Nie jest
wiadome
co robi! przez następnych 10 lat,
gdyż dopiero od 1975 r. jasne się
stało , że ojciec wyznaczył go na
swojego następcę . Zaczął stop-

Od rocka do gitary

Słabość
Podkowińsklego).

Na zdjęciu: Jacek Wójcicki w roli
konia i Halina Wyrodek w roli kobiety.
PAP/CAF

Glen Close
plajtuje
Słynna aktorka amerykańska,
Glen Close zostala zmuszona do
zlikwidowania sieci swoich sklepów. Interes prowadziła wspólnie
z siostrą , która oskarża Glen
o spowodowanie plajty. Bliżej poinformowani twierdzą, że z zazdrości.

zapalonym
zwolennikiem

Po 25 latach wreszcie
otrzymał dyPlom uniwersytecki

Spielberg
doktorem
Twórca "Listy Schindlera", Steven Spielberg otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Południowej Kalifornii.
Uszczęśliwiony w
mowie
dziękczynnej oświadczył: "To
nazywa się szczęście - po 25 la-

Także społeczność żydows

ka uhonorowała słynnego reży
sera. Za poświęcenie sztuce oraz społeczności żydowskiej,
za pokazanie holocaustu w
"Liście
Schindlera" Steven
Spielberg został uhonorowany
specjalną nagrodą podczas uroczystości, która u progu lata
odbyła się w Nowym Jorku. Na
bankiecie dla 750 zaproszonych specjalnie na tę okazję
gości obecni byli m. in. ambasador Izraela w USA i przewodniczący kongresu Żydów, Edgar Bronfman.

akcji terrorystycznych. Z jego
tac h wreszcie otrzymałem dyppolecenia wywiad Korei północnej
lom uniwersytecki!. . ." Bo trzeba
dokonał kilku głośnych ataków terwiedzieć, że sławny reżyser
rorystycznych, w tym w 1983 r. za. swoich studiów uniwersytecmachu bombowego na odwiekich ICalifornia State Universidzającą Burmę, delegację Korei
ty, Long Beachl nie ukończył,
Południowej i w 1987 r. podobneprzerywając naukę w związku
go zamachu na samolot pasażer
z rozpoczęciem kręcenia filski linii koreańskich.
mów.
Amerykańscy autorzy wysuwają jeszcze jedno, obecnie nieRazem ze Spielbergiem tytuły
możliwe do udokumentowania,
doktorów honoris causa otrzystwierdzenie. Przypuszczają, że
mali: śpiewaczka Ella Fitzgepod koniec życia Klm Ir Sen
rald i reżyser filmowy George
'Zaczął podejrzewać, że Klm Jong
Lucas.
II wcale nie jest najlepszym kandydatem na Wielkiego i Ukochanego
Wodza. Chciał podobno odsunąć
syna, a pałeczkę władzy przekazać młodszemu bratu, Klm Yong
Ju. W domysłach nie wyklucza
żyć
pijaczyną
się, że to właśnie takie plany
skróciły życie Wielkiego Przywód-

cy.

na czele

Władysława

przejmować kontrolę

Z...

i

że

Kabaret ·Piwnica pod Baranami· zaprezentował swoją wersję
·Szału uniesień" (słynny obraz

nad
kulturalnym, nad armią
i nad gospodarką kraju .
Opierając się na raportach wywiadów i relacjach uciekinierów,
amerykańscy autorzy twierdzą, że
Kim - junior zajmował się jednak
głównie doczesnymi uciechami.
Uwielbiał
dziewczęta,
w szczególności Szwedki, fascynował się filmem i zebrał ogromną kolekcję kaset, w tym
z filmami erotycznymi.
Fascynowały go też sportowe
samochody i podobno jesienią
zeszlego roku miał wypadek,
w wyniku którego odniósł poważną kontuzję głowy. Istnieje
przypuszczenie, że leczyli go
chińscy lekarze, a co najmniej
konsultowano się z nimi w trakcie
kuracji.
Istnieją dowody, że jest
niowo

życiem

Melanie Griffith nie chce

legendą pełną
półprawd
zwykłych kłamstw. Wiadomo,
jego rodzina przeniosła się
w latach 30. do okupowanej przez
Japończyków Mandżurii, choć z oficjalnego życiorysu wynika, że
nigdy nie opuszczał Korei i walczył
w oddziałach partyzanckich.
W 1939 lub w 1940 r. Kim znalazł się w ZSRR w Chabarowsku, gdzie uczęsztzał do Oficerskiej Szkoły Piechoty i opuścił
ją w stopniu kapitana Armil Radzieckiej. Chyba w tym czasie
zmienił nazwisko na Klm Ir Sen.
Nazwisko to nosił sławny dowódca oddziału partyzanckiego
w Korei, I do dziś nie jest jasne,
czy człowiekiem tym był Kim Ir
Sen - przywódca KRL-D, czy po
prostu Kim przybrał nazwisko
nieżyjącego bohatera.
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do muzyków

Pamiętna po roli Sam my Jo w "Dynastii" Heather Locklear
wyszła za mąż za członka awangardowej grupy rockowej Motley
Crue. Wydaje się, że rodzaj muzyki uprawianej przez męża nie

zaspokoił jednak jej upodobań . Niedawno prasę amerykańską
obiegły zdjęcia Locklear z gitarzystą Bon Jovi. Przyznała się, iż

jest on jej kochankiem .

Sławna gwiazda filmu amerykańskiego
niezapomniana
odtwórczyni głównej roli w "Pret -

ty

Woman",

Julia

Nie wiemy czy te domysły są
prawdziwe, ale jak - czytelenik widzi - w ogóle niewiele wiemy o rodzie Kim i nie można wykluczyć,
że opublikowana kiedyś prawdziwa i rzetelna historia tego rodu,
a tym samym i kraju, w którym
rządził, będzie opowieścią równie
fascynującą, co krwawą, ponurą
i tragiczną.
/STAG/

Wcale nie trzeba
się rozbierać

Zarobki
aktorek

Don Johnson, bohater popularnej także w Polsce serii telewizyjnej "Miami Vice", popadł w tarapaty. 44-letni aktor, jak się okazuje alkoholik, skierowany został na intensywne leczenie odwykowe do głośnego ośrodka Betty Ford w Rancho Mirage w Kalifornii. A że kłopoty chadzają w parze - jego małżonka, równie
sławna aktorka filmowa Melanie Grlffith, wystąpiła do sądu
o rozwód z niepoprawnym, jej zdaniem, pijaczyną. Piękna Melanie czyni to już po raz drugi - za pierwszym razem dała się jeszcze
skłonić do ugody .. Teraz, jak twierdzi aktorka, już żadnych złu
dzeń nie ma.

Około 200 tysięcy
otrzymują najbardziej

dolarów
poszukiwane aktorki porno za udział
w dwóch, przeważnie jednocześnie kręconych filmach .
Mniej znane zadowalają się
zleceniem na 30-40 tysięcy .
Są to śmieszne wynagrodzenia, jeśli zestawimy je z gaża
mi prawdziwych gwiazd . Julia
Roberts za "Mary Reilly" dostała 8,5 miliona zielonych ,
Whoopi Goldberg za "Zakonnicę w przebraniu II" - 400 tysięcy mniej , Jodie Foster i Michelle Pfeiffer nie schodzą
poniżej 6 melonów, a Sharon
Stone I Demi Moore za udział
przed kamerą potrafią zaśpie 
wać 5 milionów. I nie muszą
się wcale rozbierać .

Gwiazda amerykańskiej piosenki Michael Jackson wraz z żoną
Lisą Marią Presley przebywa w Budapeszcie, gdzie w przerwach w
kręceniu nowego video- clipu odwiedza dziecięce szpitale.
Fot. PAP/CAF-EPA

.Julia Roberts U zakonnic. Robert Redford
świetnym... restauratorem \

Roberts

spędziła ostatnio pełne dwa ty-

godnie w zakonie Matki Teresy
w Kalkucie. Okazał się to dla aktorki czas trudnej pracy, jakiej
nigdy nie znała: opiek~wała si~
chorymi i umierającymI w Szp'talu dla ubogich. - W Indiach powiedziała
dziennikarzom
gwiazda na zakońc;z:enie swoj7 j
pracy dobroczynnej - poznaje
się życie z zupełnie innej, nieznanej dotąd, strony .. .

Robert Redford
i gastronomia
Pismo amerykańskie "Fitness" uznało za numer 1 wśród
najbardziej wykwintnych restau-

racji Stanów Zjednoczonym lokal
w Utah, którego właścidelem jest
gwiazdor filmowy Robert Redford.
Choć on sam potraw nie komponuje - uznano go za znakomitego
gastronoma. Pikanterii sprawie

http://sbc.wbp.kielce.pl

przydaje fakt, że z kolei na samym końcu długiej listy lokali
objętych kwalifikacją "Fitness"
znalazł się bar należący do
gwiazdy telewizji amerykańskiej ,
Roseanne Arnold w lowa ...

lollobrigida
nie wstydzi się
zmarszczek

Ucząca dziś 66 lat Gina Lollobrigida, oświadczyła dziennikarzowi
z "France Soir", że nic a nic nie
przejmuje się upływem czasu i starzeniem się . - Wszystko zależy - powi edziała - od stosunku do życia .
które należy brać takim, jakim jest
Czy dopuszcza myśl np. o operac~
plastycznej? - Skądże , nigdy - odpowiedziała Gina. - Więcej trudu
wymagałoby
potem ukrywanie
blizn.. aniżeli obecne przypudrowywanie zmarszczek .•.

Tele • Echo 18
Telewizja
polska
Program l
6.00 Kawa czy herbata?
8.05 "Inspektor
Skrzelak"
"Sobowtór" - serial anim.
USA
8.30 Kawa czy herbata? Icd.!
9.00 Wiadomości
9.10 Dla dzieci: "Tik-Tak" oraz
fil.my na dzień dobry
10.00 "Zycie" 147/- serial jap.
10.45 Portret europejski: "Rudolf IV"
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Giełda
pracy,
giełda
szans
11.20 "Starting Business EnglIsh" 140/- j. ang. dla śred
nio zaaw.
11.30 Lato z Mag. Notowań:
"Lato z w.'-dką" 131
12.00 Wiadomości
12.10 TV Edukacyjna
12.15 Sonda:
"Dach
nad

16.25
16.50
17.00
17.30
18.05

Program

Wkoło

natury - teleturniej
Muzyczna Jedynka
Teleexpress
Party-bura - teleturniej
" Inspekt or
Skrzelak":
" Sobowtór" - serial anim.
USA
18.30 Encyklopedia II wojny
światowej: Sojusznicy 131
Iz
teletekstem
dla
niesłyszącychi

19.00 Wieczorynka : " Pszczół
ka Maja"
19.30 Wiadomości
20.10 "Tatko" - film fab. USA
I czytaj na str. 101
21.45 Sejmograf
21 .55 Tylko w Jedynce
22.30 Country Ameryka: Karaoke,
czyli śpiewać każdy może
23.00 Wiadomości
23.10 "Dziękujemy wam Polacy" 111 "Od września do
Normandii" - film dok.
24.00 Studio Gama: "Cmmy humor"
oraz "Przeminęło

z wiadrem" - recital B. Łazukl
0.40-1.40
Siódemka w Jedynce: "Kobiety a wła
dza" 121 "Bunt lalek" film europ.

głową"

12..45 Gwiezdne podróże proł.
M. Demlańsklego: "Spadające gwiazdy"
13.00 Kamienie z tej I nie z tej
ziemi
13.10 Kuchnia:
"Wybuch
w garnku"
13.25 Nasz Bałtyk: "Bałtyckie
wyprawy"
13.40 Wakację ze szkicownikiem: "Zagle ze szkicownikiem"
13.55 Program dnia
14.00 Kino letnie: "Kasia i duchy" - czes. film fab.
15.25 Automania - mag.
16.00 Dla mł. widzów: film z serii "lassie"

Programy
lokalne
9.00 Kielecki kwadrans Ipowt./
9.25 Słoń Py1ajło PL dla dzieci 9.40
Galeria sław teatru ,Apollo· 111/1 0.00
W dążeniu do prawdy 129/1 0.30 Wakacje z komedią : .Grzeszny żywot
Franciszka Buły" pol. film fab . 12.10
Przekaz tekstowy 17.15 Kielecki
kwadrans mag. inf. 17.40 Teka róż
ności TKK 18.10 Różowa dama serial 11811 18.55 Wakacyjny konkurs
na telefon 19.05 The Best and Worst
/IIV film dok. 20.00 Wtorkowy worek
sportowy 21 .00 Kielecki kwadrans

IpowtJ

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
telJfax (041) 61-58-30,
tel. 041 61-07-18

Program 2
7.30 Panorama
7.35 Powitan~
7.40 "Przygody Blacky'ego"
121/- serial kanAr.
8.05 Program lokalny
8.35 Studio Sport
9.00 "Miłość i dyplomacja"
/1171- serial kan.-arg.
9.30 Wakacje w Dwójce
10.00 Studio Sport
11.00 "Zakazana miłość" 116/serial wenez.-hiszp.
11.45 Zwiedzisz w jednym dniu
- Samochodowy przewodnik znawcy sztuki
jaszczurki 142/ ser. hiszp.-ang. 18.03
Kronika 18.30 Artyśd Piwnicy pod Baranami: Kazimierz Madej 19.00 v.I.P. film fab. poL-beL-fr_ 21 .00 Panorama
21 .25 Kronika 21 .35 Aktualnośd sprzed
lat 21 .50 Wtorkowe spotkania 22.00
Czwarte piętro 12/ ser. film. 22.50 Scena
europejska mag. kult 23.20 Pr. na środę
23.25 Piosenki zmienne IpowtJ 23.55
Kronika 24.00 Uśmiech jaszczurki 142/

TVK Ostrowiec
16.00 Drzwi z cyklu Sąsiedzi 18.50
A to Dodo .. .. 16.10 Ouentin i pan Molier 122/ serial rys. 16.35 Sandybell /14/
serial rys. 17.00 Santa Barbafa serial
USA 17.45 Prezentacje MCM Phil CoIlins 18.15 Do trzech klip6w sztuka
18.30 Zapowiedź programu 18.35 Pogoda dla bogaczy 118/ serial obycz. USA 19.25 Prezentacje MCM pr. muzycz. 19.50 Do trzech klip6w sztuka
20.00 Fort Boyard teleatrakcja 21 .25
Konkurs filmowy 21 .30 Zabójczy skarb
film sens. USA 23.00 Co nas czeka?
23.10 Telegazeta TVK Ostrowiec

DAMI2
10.00

7.30-15_55 Retransmisja TV Połonia
15.55 Pr. dnia 16.00 Piosenki zmienne
16.30 Filmy dla dzieci 16.45 Wspomnienia z podróży: Izrael Jerozolima
17.00 Teleexpress 17.15 Uśmiech

Biuro obrotu nieruchomościami 10.30 Sławni i bogaci
prog. dok. 11 .25 Rodzina Potwornickich serial kom . 12.00 Navarro film
sensac. 13.35 Klub taneczny MCM
16.50 Biuro obrotu nieruchomościa
mi 17.30 Teledziennik 18.30 Pogoda

12.00 Muzyczne lato w Dwójce:
Clipol
12.30 Muzyczne lato w Dwójce
12.50 Magazyn przechodnia
13.00 Panorama
13.15 Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy ' 94
13.30 Leonard Bemstein, Maleteści i inni - wspomn i enie
14.30 Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy '94
14.55 Program dnia
15.00 "Broń XX wieku " 1171
" Kierowana bomba" film dok. USA
15.30 "Przygody Blacky'ego"
1211 - serial kanAr.
15.55 "Odlot" 121 "Hanka" serial TVP
16.50 Studio Sport - MŚ w kolarstwie - Włochy '94
17.00 PKF
17.10 Wakacyjne dumania pr. red. kato I.
17.30 "Miłość I dyplomacja"
1117/- serial kan.-arg.
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny - teleturniej
19.05 Film dokumentalny
20.00 Pytania o Polskę: Czy
warto być Polakiem
21.00 Panorama
21.30 Studio Sport
21.40 Pogotowie ekologiczne 2
22.00 Rewelacja
miesiąca:
"Grek Zorba" - balet do
muz. N. Theodorakisa
w
rzymskim
teatrze
w Weronie Iczytaj na str.

101
24.00 Panorama
0.05 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
"Samowolka" - pol. film
fab./czytaj na str. 101
1.05-1.35
Clipol
dla bogaczy serial 19.25 Prezentacje
MCM 19.50 Teledyski MCM 20.00
Teledziennik 20.10 Fort Boyard gra
telewiz. 21.45 Zabójczy skarb film
sensac. 23.20 Teledziennik

JEDNOŚĆ
6.00 Przebudzanki muzyczne
6 .35 Kalendarium na dziś 6 .50 Słowo
na dziś 7.00 Powitanie 7.15 Transmisja Mszy Św. z Kościoła Św. Trójcy
8 .00 Poranny blok muz_-inf. 8 _00,
9.00, 10.00 Serwis inf. 8.30 Serwis
sportowy 8.45 Kalendarium na dziś
9.10 Rynek pracy 9.30 Goście w studio 10_15 Komunikaty, ogłoszenia
10.30 Krótki przegląd prasy katolickiej 10.50 Powieść na lato 11 .15 Moje fascynacje świętymi 11_30 Wspólna modlitwa południowa 12.15 Trzy
kwadranse z muzyką klasyczną
13.00 Popołudniowy blok-muz.-inf.
13.00, 14.00 Serwis inf. 14.15 Komunikaty, ogłoszenia 14.20 Radio Turniej - Półfinał 15.45 Inf. kulturalny
16.05 Wszystko po polsku 17.00 Potyczki z językiem 17 .50 Piosenki na
życzenie 18.30 Dobranocka 18.30
Włącz mi radio mamo 18.45 Wieczorna modlitwa dzieci 19.00 Komunikaty, ogłoszenia 19.05 ABC Katechizmu Kościoła Powszechnego
20.30 Wieczorna modlitwa Kościoła
21 .05 Uroki francuskiej piosenki
22.00 Powieść na dobranoc; Jezus
z Nazaretu 22.15 Teraz JAZZ 23.00
Noc na Wzgórzu

ZAKlAtJ 08UWIA R080CZ~GO. Of)ZI~tt I REKAWIC OCHRONNYCH

produkuia:

- BO,.y OLEJOODPORNE PRZESZYWAŃE,
- RltKAWICE ROBOCZE (palny .sortymant),
atrakcyjne formy sprzedaży
- OBRANII ROBOCZE
Wyłączny

DYSTRYBUTOR PPR KRAKGUM

oferuje: - r,klwice sumowe gospodarcze AGAT
- r,klwice kWlłoodporu
- r,klwin ol.joodporu

f
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Mamuśka,

Recital
Bohdana Łazuki

W filmie Yates'a
Raguel Welch

Telewizja
satelitarna

żywo 23.30 Osobiste spojrzenie 0.00
Wiad. biznes. 0.30 Wiad. 1.00 Show inf.
1.30 Złote lata rock'n'rolla 2.30 Dokąd
na wypoczynek? 3.00 Show Geraldo
Rivery.

POLONIA
7.30 Panorama 7.35 Powitanie pr.
dnia 7.40 Toccata film fab. 8.50 Prosto
z Belwederu 9.00 Katalog zaby1k6w
9.10 Robinsonowie 9.30 Przygrywka
12/ ser. TVP dla mi. 10.00-1 2.00 Jest
lato ... blok pr. 10.15Terrarium pol. film
fab . 12.20 Panie na planie Icz. 61 11 .55
Jest lato .. 12.00 Wiad . 12.10 Ród
Gąsieniców 161 ser. TVP 13.30 Historia wspołczesność 14.00 Z notatnika
cykl. rep . 14.30 Lato w filharmonii:
Narciso Yepes w Warszawie, Paco de
Lucia w Poznaniu czyli uczta dla melomanów 15.35 Koncert życzeń 15.55
Pr. dnia 16.00 Euroturystyka: Ciechocinek 16.15 Perły śląskiej architektury:
Zamek na wodzie 16.30 Przygrywka
131 ser. TVP dla mU7.00 Teleexpress
17.1 5-19.15 Jest lato ... blok pr. 17.30
Alternatywy 4 19-ost .! ser. kom . TVP
18.30 Gra telet. 18.50 jest lato .. 19.1 5
Dobranocka 19.30 Wiad. 20.00 Prosto
z Belwederu 20.10 Public. kult. 20.30
II Fest. Pols. Twórcz. TV Express reporterów 21 .00 Panorama 21 ,25 Gość
TV Polonia 21 .40 Białe tango 16/ ser.
TVP 22.35 Pr. na środę 23.00 Teatr
w kadrze : Teatr formatu pocztówki telewizyjne początki Konrada Swinarskiego 24.00 Panorama 0.05 Pr. na
środę 0.10 Domy z deszczu film fab.

POLSAT
15.55 Powitanie 16.00 Talk show
16.20 Supennodelka ser. braz. 16.50
Gramy! muz. w TV Polsat 17.00 Poszukiwany: żywy lub martwy ser. USA
17.30 Detektyw DA ser. krym . USA
18.30 Mag. sport. 19.00 Inf. 19.20 Temat dnia 19.30 He-Man ser. anim. 20.00
Żużel mecz I ligi 20.58 Inf. 21 .00 Umrzeć przed świtem film USA 22.50 Inf.
i biznes inf. 23.10 Detektyw DA /powt.!
0.10 Pożegnanie .

SUPER CHANNEL
6.30-9.00 Blok inf. 10.00 Show Geraldo Rivery 11 .00 Kronika wypadków
11 .30 Na równych prawach 12.00 Wiad.
biznes. 13.00 Today 13.30 Wiad. biznes. 14.00 Today 14.30 W kręgu pieniądza 17.30 Wiad. finans. 18.00 Today
19.00 Wiad. ITN 19.30 USHUAIA. film
dok. 20.30 Randka 21 .30 Style życia
22.00 ITN Wond News 22.30 Show na

I

PRO 7
5.45 Wyśniona Jeannie 6.1 0 Trick 7

Ipowt.! 7.25 Wa~onowie ser. USA 8.25
Domek na preri i 9 .25 Poszukiwacze

Ipowt.! 11.35 Bill Cosby show 12.05
Scarecrow i pani King ser. USA 13.00
Arabella Kiesbauertalk show 15.00 Dynastia ser. USA 15.55 Domek na prerii
ser. USA 16.50 Trick 7 ser. anim. 18.30
Dzieciaki, kłopoty i my ser. USA 19.00
Inny świat ser. USA 19.30 Bill Cosby
show ser. USA 20.00 Wiad. 20.1 5 Cadence film USA 22.00 Reporterzy mag.
22.50 Palm Beach Duo ser. USA 23.45
W iad. 23.55 Nocny sokół ser. USA 0.55
T. J. Hooker Ipowt.! 1.55 Wiad. 2.05
Mag. poniedzialkowy Ipowt./ 3.00 Arabella Kiesbauer 3.55 Wiad. 4.05 Niewiarygodne przygody rycerza Brancaleone Ipowt.!

5.30 Dzień dobry Niemcy 9.05 Seriale: Na hasło Ratunek, Bogaci i piękni,
Dzień po dniu 11.00 Zgadnij cenę 11.30
Rodzinny pojedynek 12.00 Punkt 12
12.30 Seriale: Springfield Story, Santa
Barbara, Dziwne hobby 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser - Seks
w pracy 17.00 Seriale: Kto jest szefem?, Ożeniony z dziećmi, Bogaci
i piękni 18.30 W telegraficznym skrócie
18.45 Wiad. 19.10 Explosivmag. 19.40
Dobre czasy, złe czasy ser. 20.15 Columbo: Mord na statku film USA 22.10
Ouincy ser. krym . 23.10 Wieczomy
show 0.00 Mag. aktual. 0.30 Seriale:
Ożeniony z dziećmi, Tracey Ullman
show, Kto jest szefem? 2.00 Explosiv
2.30 Mag. aktu al. 3.00 Hans Meiser
lpowt.! 4.00 Ilona Christen lpowt./ 5.00
Dobre czasy, złe czasy lpowt.!

20.15 PRO 7
Cadence

W roli głównej
Martin Sheen

Ipowt.! 2.50 Podróż do samego
lpowt.! 4.25 Wilkołak Ipowt.!

piekła

SAT l
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech

16.1 5,6.45, 7.1 5, 7.45 sport! 8.00 Dzień
dobry z SAT 1 9.00 Superboy Ipowt.!
9.30 Love Boat 10.30 Sąsiedzi ser. austraL 11 .00 Młody i niespokojny ser. USA
11.55 Zaryzykuj! Ipowt.! 12.30 PO
słońcem Kalifornii ser. USA 13.30 Love
Boat ser. USA 14.30 Superboy ser. USA
15.05 Bonanza ser. USA 16.00 Star
Trek : Deep Space Nine ser. USA 17.00
Zaryzykuj! quiz 18.00 Idź na całoŚĆ!
19.00 Wiad. 19.19 Ran sport 19.30 Koło
fortuny 20.15 Górski doktor 21 .15 Mroki
sprawiedliwości ser. USA 22.1 5 Ran
pijka nożna 23.10 Spiegel TV report.
23.45 Mamuśka, furiat i szybkościo
wiec film USA 1.30 Star Trek lpow1,f
2.20 Mann-o-Mann lpowt.! 3.1O Bonanza Ipowt./ 4.00 Sąsiedzi Ipowt.! 4.35
Wujek doktor Ipowt./

6.00 Wiad. sport. 7.00, 9.00, 15.00
Trenuj z DSF 7.30 Wiad. sport 9.30
Sport na świecie 11 .30 Gillette World
Sport Speciał' 12.00 Powerplay 12.30
Sporty dla odważnych 13.30 Futbol amerykański 15.30 Sporty wodne 16.00 Piłka
nożna 17.00 Wyścigi ciężarówek 18.00
Powerplay 18.30 Magic Sports 19.55
Wiad. sport. 20 .15 Sport na świecie 22.15
Wiad. sport. 22.45 Wrestfing 23.15 Mag.
sportów motorowych 0.15 Wrestling
1.00-2.00 Mag. sportów motorowych.

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Kolarstwo
górskie 9.30 Na żywo: Kolarstwo 12.00
Piłka nożna. Eurogole 13_90 Na żywo:
kolarstwo 17.30 Mag. sportów motorowych 18.30 Eurogole 19.30 Wiad. sport.
20.00 Tenis 21 .00 Lekkoatletyka 22.00
Boks 23.00 PUka nożna 1.00-1 .30
Wiad. sport.

RTL2
6.10 Seriale anim. 10.00 Miłość i
świeże powietrze lpowt.! 10.35 Powrót
anioła ser. 11 .30 Throb l powt.! 12.00

Bitte Lacheln lpowt.! 12.35 Vampy pr.
dla dzieci 12.40 Ser. anim. 17.55 Miłość
i świeże powietrze pr. rozr. 18.25 Bine
Lacheln amat. filmy wideo 18.55Wiad.
19.00 Powrót anioła lpowt.! 20.00 Wiad.
20.15 Obcy w lustrze film kan . 22.05
Podróż do samego piekła film fińsko
braz. 23.50 Wiad. 0.05 Wilkołak ser. USA 0.35 Tele Bazar 1.10 Obcy w lustrze

6.00 Awake On The Wild Side 9.00 VJ
Ingo 12.00 The Soul Ol MTV 13.00 MTV
Greatest Hits 14.00VJ Simone 16.30 The
MTV Coca-Cola Report 16.45 MTV At The
Movies 17.00 MTV News At Nighl. Inl.
muz. 17.153From 117.30 Dial MTV 18.00
Musie Non Stop 19.30 MTV Sports 20.00
MTV Greatest Hits 21.00 MTV's Special
22.30 Beallis i Butthead 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 Rock Block 2.00 VJ
Marijne 3.00 Nocne teledyski.

WYPOSAżENIE ŁAZIENEK

(~~~Wf)

(hurt - detal)
najniższe ceny oferuje

VISPOL
Kielce,
ul. Krakowska 284
tel. 528- 13, 435-50

ZAPRASZAMY
72

23.45 SAT 1
furiat ...

Przeminęło

'6fii!mii •l§ty"··'M

CENY FABRYCZNE
IJl.

Wtorek 23 sierpnia

7-1'7----7 - 1 3

Kielce, ul. Sienkiewicza 76, tel. 66-12·83
ul. Jagiellońska 65A, tel. 66-30-97
ul. Wesoła 46
~ Realizacja wszystkich
~ Krótkie tenniny
~ Doskonała jakość

recept

Pełny

zakres usług _
okulistycznych lekarskich
...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
codziennie 9-17

http://sbc.wbp.kielce.pl

I

Środa 24 sierpnia
Tele~zja

polska
Program l
6.00 Kawa czy herbata?
8.05 "Ballada o_ścinaniu drzewa" - kom. pol.
8.35 Kawa czy herbata?
Icd.1
9.00 Wiadomości
9.10 Dla dzieci: Lato przedszkolaka oraz filmy na
dzień dobry
10.00 "Słoneczny patrol" 181 serial USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Klub samotnych serc
11.20 " ... swego nie znacie" Katalog
zabytków:
Wrocław katedra
11.30 Lato z Mag. Notowań:
"Biszczadzkie
opowieści ... "
12.00 Wiadomości
12.10-13.55
TV Edukacyjna
12.10 Na szczytach Tatr - powitanie
12.15 Krzyż nad szczytami historia krzyża na Giewoncie
.
12.25 Dawno temu w Zakopanem
ziemi
12.35 "Skarbnica
tatrzańskiej" - film
dok.
13.00 Cmentarz w.Qórach
13.10 Magia Tatr - rep.
13.20 "Włodek Klamerus" - film
dok.
13.45 "Mój adres - przeznaczenie" - spotkanie z J.
Krupskim, poetą i malarzem zakopiańskim
13.55 Program dnia

Programy
lokalne
I

TKK
9.00 Kielecki kwadrans lpowtJ 9.25
Wielki meez bajka anim. dla dzieci 9.50
Galeria sław teatru "Apollo· liliI pr. muz.
10.00 Różowa dama serial 11811 10.45
Kino z myszką: .. Stacione Termini" melodI. wł.-amer. 11.50 Czas na sport
12.50 Przekaz tekstowy 17.15 Kielecki
kwadrans mag. inf. 17.40 Teka różności
TKK 18.10 W dążeniu do prawdy serial
1301 18.40 Słoń py1ajło /III pr. dla dzieci
19.00 Wakacyjny konkurs na telefon
19.10 Trochę śpiewu i tańca 19.30
Siedmiu złotych mężczyzn wł. film
sens. 21.25 Przekaz tekstowy

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
telJfax (041) 61-58-30,
tel. 041 61-07-18
7.30·15.55 Retransmisja TV Polonia
15.55 Pr. dnia i antena 16.00 Kalejdoskop różności 16.30 Bajka dla dzieci
16.45 Pow~anie, pr. dnia 16.50 Kundel
bury i kocury 16.55 Filmowa recenzja

Program

14.00 Kino letnie: "Zezowate
szczęście " - pol. film fab.
Iczytaj na str. 101
15.50 Letnie MTV: 3 x Bob Marley
16.00 Dla mł. widzów: film z serii "Lassie"
16.25 Raj - mag. młodz.
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.30 Klinika zdrowego czło
wieka: W kuchni
18.05 " Słoneczny partol" 181 serial USA
19.00 Wieczorynka: "Smurfy"
19.30 Wiadomości
20.10 Studio Sport: Eliminacje
Ligi Mistrzów - Hajduk
Split - Legia Warszawa
22.05 Puls dnia
22.25 Bliskie spotkania: Beata
Poźniak

23.00 Wiadomości
23.10- "Dobranoc, mamo"
dram. psych. USA Iczytaj
na str. 101
0.40-1.20
XV
Przegląd
Piosenki Aktorskiej 'Wrocław
'94: "Cyrk
wszystkich świętych" recital Ewy Dałkows
kiej

Program 2
7.30 Panorama
7.35 Powitanie
7.40 "Kacper i jego przyjaciele" - serial anim. USA
8.05 Program lokalny
8.35 Na sportowo odlotowo
9.00 "Miłość i dyplomacja"
1118/- serial kan.-arg.
9.30 Przystanek
Dwójki:
Lębork Ipowt./
10.00 "Ocieplenie i co dalej"
11/2/ "Złowieszczy kwiat"
- austral. film dok.
tygodnia

17.00 Teleexpress 17.15
jaszczurki 1431 ser. ang.-hiszp.
18.03 Kronika 18.30 Małe kino mag. fil· .
mów krótko 18.45 Cyklomotoabecadlo pr.
motor. dla dzieci 19.00 Wąż - film tab. Ir.wł.-niem. 21.00 Panorama 21.25 Kronika
21.35 Sport 21.40 Poza kadrem mag.
film. 22.00 Trzy suwereny dla Sary 12/ ser.
amer. 22.50 Latający cyrk Monty Py1hona
1141 23.20 Pr. na czwartek 23.25 Kalejdoskop różności IpowtJ 23.55 Kronika
O.OO~ejnał 0.05 Uśmiech jaszczurki 1431
UśmieCh

11.00 "Siedem życzeń " lost./
"Senemedar" - serial TP
l emisja z teletexteml
12.00 Muzyczne lato w Dwójce:
Clipol
12.30 Muzyczne lato w Dwójce
13.00 Panorama
13.15 "Cyrki świata: Magiczny
cyrk z Korei " - fr. film dok.
14.30 Studio Sport: Wielka

16.00 Kredk chemikiem, Kredk f0tografem filmy anim. 16.1 Ol<oN<urs da dzieci
16.15 A to Dodo ... 16.20 Dam, Brama
z cyklu Sąsiedzi 16.35 Sandybell/l51 saiaI
rys. 17.00 Santa Barbara serial USA 17.50
Byle do poniedziałku /651 kom. fr. 18.15
l<oN<urs firnowy 18.20 00 lIZech kipów
sz1U<a 18.30 Ząx7Medź programu 18.35
SłaM1i i bogad ~. dokument USA 19.25
Byle do poniedzialku/6&' kom. fr. 19.5000
trzech klipów sztuka 20.00 Rzecz o miości
fim obycz. Kalada 21.30 Kcnurs IiIrncmy
21.35 Mirikoncert MCM 21.55 Oddział
specjahy firn karate USA 23.25 Co nas
czeka? 23.35 Telegazeta TVK Ds1rc1Niec

DAMI2
10.00

Biuro

obrotu

nierucho:-

mościami 10.30 Pogoda dla bogaczy

serial 11.25 Prezentacje MCM 12.00
Fort Boyard gra telewiz. 13.35 Zabój-

14.00TVP1
Zezowate szczęście

20.10TVP1
Studio Sport

23.10TVP1
Dobranoc, mamo

Obok B. Kobieli
gra Wojciech Siemion

Hajduk Split
-Legia Warszawa

Sissy Spacek
w roli córki

Telewizja
satelitarna

Randka 21.30 Mag . nowości kulturalnych 22.00 łTN World News 22.30
Show Jaya Leno 23.30 Osobiste
spojrzenie 0.00 Wiad. ekon . 0.30
Wiad. 1.00 Komentarze polit. 1.30
Talking jazz 2.30 Videofashion 3.00
Show Geraldo Rivery.

piłka

15.00 Program dnia
15.05 "Wojsko Polskie na Pomorzu" - rep.
15.35 " Kacper i jego przyjaciele" - serial anim. USA
Ipowt./
16.00 " Odlot" 131 " Tłocznia" serial TP Iczytaj na str. 101
16.55 Losowanie gier liczbowych TS
17.00 W cieniu Kremla; Na pomoc paragrafom '
17.30 "Miłość i dyplomacja"
11181 - serial I(an.-arg.
Ipowt./
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny - teleturniej
19.05 "Dyplomata" - film dok.
o Hansie von Hewrwarth
19.30 "Marsjasz niezwyciężony
- rzecz o Romanie Palestrze" - film dok.
20.05 "Sprawy Rosie O'Neill"
126/- serial USA
'
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.05 "Radio Romans" 191 " Debiut" - serial TP
22.40 II Fest. Pol. Twórcz. TV:
Wielka
Orkiestra
Świątecznej Pomocy
23.40 Zza kulis Sopotu
24.00 Panorama
0.05-1.20
Art noc
czy skarb film sensac. 16.50 Biuro
obrotu nieruchomościami 17.30 Te·
ledziennik 18.30 Sławni i bogaci film
dok. 19.25 Byle do pon iedziałku serial kom. 19.50 Muzyka MCM 20.00
Teledziennik 20.10 Rzecz o mHości
film obycz. 21.45 Minikoncert MCM
23.45 Teledziennik

JEDNOŚĆ
6.00 Przebudzanki muz. 6.30, 7.00
Serwis 6.35 Kalendarium na dziś 7.05
Muzyk.a refleksyjna.7.15 Transmisja
Mszy Sw. z Kościoła Sw. Trójcy 8.00 Poranny blok muz.-inf. 8.00, 9.00, 10.00
Serwis in!. 8.30 Serwis sport 8.45 Kalendarium na dziś 9.1 ORynek pracy 9.30
Gość w studio 10.15 Komunikaty, 0gło
szenia 10.30 Krótki przygląd prasy kato!.
10.50 PowieSć na lato 11 .15 Swięta Bernadetta Sobirous 11 .30 Wspólna modlitwa południowa 12.15 Trzy kwadranse
z muzyką klasyczną 13.00 PopokJdniowy blok muz.-in!. 13.00, 14.00, 15.00
Serwis inf. 14.15 Komunikaty, ogIoszenia 15.30 Kielecki dziennik radiowy
15.45 Inform. kult 16.Oó Wszystko po
polsku 16.25 Rynek pracy 17.00 Solidarność proponuje 17.50 Gwiazda wieczoru 18.30 Dobranocka 18.30 Włącz mi radio, mamo 18.45 Wieczorna modl~
dzieci 19.00 Komunikaty, ogłoszenia
19.Oó Goście Jarka Migonia 20.00 Muzyczne pożegnanie 20.30 Wieczoma
modlitwa Kościoła 21.00 Usta przebojów dla oldboyów 22.00 Powieść
na dobranoc 0.00 Noc na Wzgórzu.

7.30 Panorama 7.35 Powitanie pr.
dnia 7.40 Domy z deszczu film fab.
9.00 Euroturystyka Ciechocinek 9.15
Perły śląskiej architektury: Zamek na
Wodzie 9.30 Przygrywka 131 ser. TVP
dla mI. 10.00-12.00 Jest lato ... blok
pr. 10.15 Mernatywy 4/9-ost./ ser.
TVP 11.15 Gra telet. 11.35 Jest lato
... 12.00 Wiad. 12.10 Białe tango 161
ser. TVP 13.30 Public. kult. 13.40 II
Fest. Pols. Twórcz. TV Express re·
porterów 14.10 Teatr w kadrze: Teatr
formatu pocztówki telewizyjne po·
czątki Konrada Swinarskiego 15.10
Ludzie i swiat 15.55 Pr. dnia 16.00
Rody polskie Tarnowscy Icz. 2/16.30
Przygrywka 141 ser. TVP dla mI. 17.00
Teleexpress 17.15·19.15 Jest lato ...
blok pr. 17.30 Akwen Eldorado 11/41
ser. TVP 18.30 Jeden z dziesięciu telet. 19.15 Dobranocka 19.30 Wiad.
20.00 Cztery czwarte mag. 20.30
Z Polsl<i rodem 21.00 Panorama
21 .25 Gość TV Polonia 21.40 Rodzina Połanieckich 171 ser. TVP23.00 Pr.
na czwartek 23.05 Festiwale, festiwale: Gorycz zwycięstwa film 0.05
Pr. na czwartek 0.10·1 .10 Zaklęty
dwór 11/71 ser. TVP

POLSAT
15.55 Powitanie 16.00 Talk show
16.20 Supermodelka braz. ser. 16.50
Gramy! 17.00 Planeta Gilligana ser. a·
nim. 1.7.30 Detektyw DA ser. USA
18.30 Unk Joumal mag. mody 19.00
Inf. 19.20 Temat dnia pr. pub!. 19.30
He-Man ser. anim. 20.00 Dallas ser. USA20.58 Inf. 21 .00 Żelazny rocznik ser.
w/. 22.30 Detektyw DA ser. USA 0.00
Unk Joumal mag. mody 0.30 WięŹl1iar·
ki ser. austra!. 1.25 Pożegnanie .

6 . 10Ser. anim.l0 . 00Mlłośćiświeże

powietrze lpoWlJ 10.35 Hulk ser USA
11 .30 Throb/powtJ 12.00 Bitte Uicheln
IpowtJ 12.30Vampy pr. dla dzieci 12.35
Ser. anim. 17.55 Miłość i świ eże powietrze pr. rozr. 18.25 Bitte Uicheln 18.55
Wiad. 19.05 Hulk /poWlJ 20.00 Wiad.
20 15,Hotel Paradies ser. RFN 21 .20
Wresthng 22.25 Demony duszy film
ang. 0.00 Wiad . 0.15 Wilkołak ser. USA
0.45 Tele Bazar 1.20 Dobranoc mamu·
siu film USA3.05 Wrestling 3.55 Dobra·
noc mamusiu /powtJ

6.30-9.00 Blok inf. 10.00 Show
Geraldo Rivery 11.00 Videofashion
11.30 Na równych prawach 12.00
Wiad. ekon. 13.00 Today 13.30
Wiad. ekon. 14.00 Today 14.30
W kręgu pieniądza 17.30 Wiad. finan. 18.00 Today 19.00 Wiad. ITN
19.30 Sporty w Super Channel20.30

dobry z SAT 1 9.00 Superboy I powtJ
9.30 Love Boat lpoWlJ 10.30 Sąsiedzi
ser. austra!. 11 .00 Młody i niespOkOjny
ser. USA 11.55 laryzykuj1 /powtJ 12.30
Po słońcem Kalifornii ser. USA 13.30
Love Boat ser. USA 14.30 Superboy
ser. USA 15.05 Bonanza ser. USA
16.00 Star Trek: Deep Space Nine ser.
USA 17.00 Zaryzykuj! 18.00 Idź na
całoŚĆ! 19.00 Wiad. 19.30 Koło fortuny
20.15 Mord na raty film USA 22.10 ran

C.O.,

REKLAMA

Kielce teL/fax 68-13-13
Radom tel. 63-33-63
Tarnobrzeg tel. 22-28-52

POLISH LIFE IMPROVEMENT
HURTOWNIA OB KIELĆ E UL ZĄ!<ŁĄOOWA I
"I/ARI

TEL 66 0& 05 WIJe , 171
Sl<lEP OBI ul. ZAGNANSKA 119 TEL 3122 3l

.

kotłownie.

b4/ mlr

6.00 Awake On The Wild Side g.OO VJ
Ingo 12.00 The Sou~OI M1V 13.00 M1V
Greatest Hlts 14.00 VJ Simone 16.30 The
M1V Coca-Cola Report 16.45 M1V At The
Movies 17.00 M1V News At Night. Inf.
muz. 17.153Froml17.30DiaIM1V18.00
Music Non Stop 20.00 M1V Greatest Hits
21 .00 M1V's Special 22.30 Beavis i Butthead 23.00 The M1V Coca-Cola Report
23.15 M"TV At The Movies 23.30 MTV
News At Night 23.45 3 From 1 0.00 Alter·
natywne M1V 2.00 VJ Marijne 3.00 Nocne
teledyski.

'·1·11!;\JiJJł

RADIO
KIELCE

Zapraszamy do współpracy inwestorów,
hurtowników i wykonawców!

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Tenili 10.00
Eurogolf 11 .00 Kulturystyka MS 12.00
Piłka n ożna 14.00 Tenis 15.00 Lekkoatletyka 16.00 Jeżdziectwo 17.00 Triathlon
18.00 Kolarstwo górskie ME 18.30 WYŚci·
gi samochodowe 19.30 Wiad . sport.
20.00 Boks 22.00 lekkoatletyka 0.00
Mag. sportów motorowych 1.00-1 .30
Wiad . sport.

lILII
KLEIE

26-600 Radom, ul. ŚVvierkowa 32
tel./fax +48/48/508 10, tel. 513 11. 50783 tlx 672170
.
tel. komórkov-..y 0-90255006

Ich v.ysoka jakość i niskie ceny
to nasze atuty.

6.00 Wiad . sport. 7.00, 9.00, 15.00 Trenuj z DSF 7.30 Wiad. sport. 9.30 Sport na
11 .30 Sporty wodne 12.00 Powerplay 12.30 Wyścigi ciężarówek 13.30 Magie
Sports 15.30Sportowyświat 16.00 Sport na
świecie 17.00 Sporty dla odważnych 18.00
Powerplay 18.30 Magie Sprts 19.55 Wad.
sport. 20.15 Sport na świecie 21 .15 Wyścigi
motocyklowe 22.15 Wad. sport. 22.30 Ol·
fensiv 23.15 Boks 0.15 Offensiv 1.00-2.00
Boks.
świecie

5.30 Dzisiaj rano w Niemczech
16 . 15, 6.45 , 7 . 15 , 7.45sporV8.00dzień

SUPER CHANNEL

6.00 Scarecrow i pani King 6.45
Trick 7 Ipowt.1 8.00 Wa~onowie ser. USA 8.55 Domek na prerii 9.50 Stu rycerzy film wł . -hiszp . -niem. 11.35 Bill
Cosby show 12.05 Scarecrow i pani
King ser. USA 13.00 Hotel ser. USA
14.00 Arabella Kiesbauer 15.00 Dynastia ser. USA 15.55 Domek na prerii
ser. 16.50 Trick 7 ser. anim . 18.30
Dzieciaki, kłopoty i my ser. USA 19.00
Inny świat ser. USA 19.30 Bill Cosby
show ser. 20.00 Wiad. 20.15 Moja pierwsza czterdziestka film wł. 22.10 Highwayman ser. 23.10 Przyjemne grzechy 0.00 Wiad . 0.10 Wielka środa 2.05
Wiad. 2.15 Reporterzy IpowtJ 3.05 Arabella Kiesbauer 4.05 Wiad. 4.15 Stu
rycerzy IpoWl.!

SAT l

stnieje od 1982 r.

atesty.

PRO 7

RTL2

-.1.

ZUSAN produkuje:
* Rury z twOlZyw sztucznych PE, PP, PCV
do wody, gazu, oglZewanla, kanalizacJI,
telekomunikacji.
Produkowane przez ZUSAN wyroby posiadają

23.10 Dissing Place film USA 0.45 Star Trek lpoWlJ 1.35 Mroki
2.25 Kissing Place
Ipowt.! 3.50 Miody i niespokojny 4.35
Górski doktor lpowtJ
sprawiedliwości

5.30 Dzień dobry Nlemcy9 .05 Seriale: Na hasło Ratunek, Bogaci
i piękni, Dzień po dniu 11 .00 Zgadnij
cenę 11.30 Rodzinny pojedynek
12.00 Punkt 12 12.30 Seriale: Sprin·
gfield Story, Santa Barbara, Dziwne
hobby 15.00 Ilona Christen 16.00
Hans Meiser· Samobójcy 17.00 Se·
riale: Kto jest szefem?, Ożeniony
z dziećmi, bogaci i piękni 18.30 W telegraficznym skrócie 18.45 Wiad.
19.10 Expolosiv 19.40 Dobre czasy,
złe czasy ser. 20.15 Grzechy matki
cz.1 thriller USA 21.05 TV-Tip 21.10
Grzechy matki cz.2 22.10 Stern TV
mag. 23.10 Wieczorny show 0.00
Mag. aktual. 0.30 Seriale: Ożeniony
z dziećmi, Tracey Ullman show, Kto
jest szefem? 2.00 Explosiv IpoWl./
2.30 Mag. aktual. 3.00 Hans Meiser
IpowtJ 4.00 Ilona Chrislen/powtJ 5.00
Dobre czasy, złe czasy IpowtJ

"''': ZAKŁAD URZĄDZEŃ
SANITARNYCH
- "ZUSAN"

, ZUSAN wykonuje i projektuje:
* Roboty budowlane w zakresie:
- sieci i instalacji gazu, wod.-kan_,
- stacje gazowe i wodociągowe,
- oczyszczalnie ścieków,
- wysypiska,

piłka nożna

POLONIA

pOw!.

TVK Ostrowiec

Tele · Echo 19

~

,

'Ii

tlO

\

PHP POLSKI TYTON

ENERGOOSZCZĘDNE

Zakład Sprzedaży

Wyrobów Tytoniowych
Radom. ul. Wierzbicka 25, tel. 314-069

- papierosy produkcji własnej - ceny promocyjne
- papierosy krajowe i za~czne
Istnieje możliwość sprzeóaży z wydłużonym termine~ płatności
Bezpłatny dowóz wł asnym transportem.
Akwizycja: tel. 313-044 w, 236
b/ 94/ r
Sklepy jinnowe: ..WIARUS" - ŻerOmskiego 31 lw podwórzu)
Budynek PHP - Tartaczna 29. tel. 313-044 w.209

http://sbc.wbp.kielce.pl

OKNA
61-88-52 DRZWI
PRODUKCJA
SPRZEDAZ
Kielce, ul. Zagórska 306

24"«1~

-.

Tele • Echo 20
Telewizja
polska
Program l
6.00 Kawa czy herbata?
8.05 "Małe cudo" 19/· serial USA
8.30 Kawa czy herbata? Icd.!
9.00 Wiadomości
9.10 Pr. dla dzieci: "Dźwiękog·
ra", "Mały magazyn nau·
kowy" i filmy na dzień dobo
ry
10.05 Filmy Charlie Chaplina:
"Dzień zabawy", "Nieroby
albo Charlie i żelazna mas·
ka" -film USA
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Uszyj to sama
11.20 ..... swego nie znacie" - Ka·
talog zabytków: Wrocław katedra św. Elżbiety
11.30 t.ato z Magazynem Notowań: Lato w skansenie
12.00 Wiadomości
12.10-13.55
TV Edukacyjna
12.15 Za kulisami zoo: "Szkoła opiekunów zwierząt" - serial
USA
12.40 Strzał w dziesiątkę
12.50 W lesie
12.55 Kuchnia kalifornijska - Jak
głodują syci
13.15 Zielona kraina
13.25 W lesie
13.35 Kliper - życie codzienne na
statku
13.55 Program dnia
14.00 Kino letnie: "Mój brat zło
czyńca" - western USA
Iczyta j na str. 1Ol
15.25 Piknik mistrzów 111
16.00 Pr. dla dzieci: film z serii
"Lassie"
16.25 W~kacje na Śmietniku, czyli Smietnik na wakacjach

Programy
lokalne
TKK '.

.",':,'.
.
.
~

9.00 Kielecki kwadrans Ipowt.! 9.25
Pytajlo l III pr. dla dzieci 9.40 Gale,
ria slaw teatru "Apollo" IIVI 10.00
W dążeniu do prawdy serial/301 10.30
The Best and WorsVlIl1 film dok. Isport.!
11 .25 Siedmiu złotych mężczyzn wł.
film sensac. 12.30 Przekaz tekstowy
17.15 Kielecki kwadrans mag. inl. 17.40
Teka różności TKK 18.10 Różowa dama serial 1182/ 18.55 Wakacyjny konkurs na telefon 19.05 Gracze amer. film
fab. 21.00 Kielecki kwadrans /powt.!
21 .25 Przekaz tekstowy
Słoń

Redakcja w Kielcach
25-{)13 KIELCE
ul. Jana Pawła 11 8,
tel./fax (041) 61-58-30,
tel. 041 61-07-18
7.30-15.55 Retransmisja TV Polonia 15.55 Pr. dnia 16.00 XXX Studencki Festiwal Piosenki - Retrospekcja
liV! 16.30 Film dla dzieci 16.55 Zanim nadejdzie ratunek 17.00 Teleex-

,

16.50
17.00
17.30
18.05
18.30
19.00
19.15

Muzyczna Jedynka
Teleexpress
Znaki czasu - pr. red. katol.
"Małe cudo" 19/- serial USA
Piknik mistrzów 12/
Zjedz to sam - "T"
Wieczorynl5a: "Przygód kilka wróbla Cwirka"

19.30
20.10

Wiadomości
"Błękitny klejnot"

- austral.-amer. film sens. Iczytaj
na str. 101
21.45 Bilans
21.55 Tylko w Jedynce: Zdrowie Czy możemy leczyć się sami?
22.30 Z Ogórkiem po kraju -- pr.
roz.
22.45 Gliny - mag. polic.
23.00 Wiadomości gospddarcze
23.15 "Ludzka fala" - kan. film
dok.
0.05 "Orkiestra "Club Virginia,," - hiszp. film fab.
1.25-1.55
Przeboje kabaretowej listy przebojów

Prógram 2
7.30
7.35
7.40
8.05
8.35
9.00

Panorama
Powitanie
"Tarzan" /9/- serial niem.
Program lokalny
Na sportowo odlotowo
"Miłość i dyplomacja" 1119/
- serial kan.-arg.
9.30 Wakacje w Dwójce
10.00 "Zadziwiający
świat
zwierząt" 191
w biały dzień"

10.30
10.50
11.00
12.00
12.10

"Kradzież

- ang. serial .
przyr.
Dziura w koszu - pr. J. Owsiaka Ipowt./
Pogotowie ekologiczne 2 wyd. spec.
"Kłusownik." 13/ - serial TP
Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy '94
Muzyczne lato w Dwójce:
Clipol

press 17.15 Uśmiech jaszczurki 1441
ser. ang.-hiszp. 18.03 Kronika 18.30
Niedziela w czwartek 19.00 Kobieta
w kapeluszu pol. film fab. 20.50 Jazz
w czwartek 21.00 Panorama 21.25
' Kronika 21.35 9 i 1/2 - pr. rep. 22.00
Hoover contra Kennedy 13/ - ser. ang .
22.50 U siebie: Slowacy - pr. mniejszości nar. i grup 23.20 Pr. na piątek
23.25 XXX Studencki Festiwal Piosenki - Retrospekcja I IV/ 23 .55 Kronika 24.00 Uśmiech jaszczurki 1441
ser. ang.-hiszp.

10.00 Biuro obrotu nierucho10.10 Sławni i bogaci film
dok. 11 .25 Byle do poniedziałku serial kom. 13.00 Muzyka MCM 12.20
Rzecz o mHości film obycz. 13.55 Minikoncert MCM 14.20 Oddział specjalny film karate 16.50 Biuro obrotu
nieruchomościami 17.30 Teledziennik 18.30 Pogoda dla bogaczy se-rial
19.20 Rodzina Potworniekich serial
kom. 19.50 Teledysk 20.00 Teledziennik 20.10 Szpital Frankenstein
kom. 21.45 Klub taneczny MCM
22.00 Teledziennik
mościami

. :TVK O-s trowiec '.
18.30 Początek programu 18.35
Pogoda dla bogaczy 1191 serial 0bycz. USA 19.25 Rodzina Potworniekichserial kom. USA 19.50 Do trzech

.
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Ceny producentów i importerów

Program
12.40 Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy '94
13.00 Panorama
13.15 Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy '94
14.10 The Lira SingerswWarszawie
14.30 Skrzydła bliżej marzeń
14.55 Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy '94
15.00 Program dnia
15.05 "L' armada de la Liberte" rep. ze spotkania największych
świata

Czwartek 25 sierpnia
22.05TVP2
Listonosz dzwoni ...

21.15 SAT 1
Ucieczka na Atenę

23.15 SAT1
Wszyscy ludzie ...

Obok Jessiki Lange
gra Jack Nicholson

W roli głównej
Telly Savalas

Wystąpi m. in.
Robert Redford

żaglowców

15.30 Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy '94
15.35 "Tarzan" 19/- serial niem.
16.00 "Odlot" 141 "Ochotnik" - serialTP
17.00 Studio Sport: MŚ w kolarstwie - Włochy '94
17.30 "Miłość i dyplomacja" /1191
- serial kan.-arg./powt.!
'
18.00 Panorama
18.03 Programy lokalne
18.35 ~oło fortuny - teleturniej
19.05 Swiadkowie XX wieku 1141
"Dziewczyny"
19.5Ś Wieczór filmowy: Kocham
kino
20.00 Seans filmowy 111
20.25 Sopocki plener fil nowy
21.00 Panorama
21.30 Tablice pamięci: Powstańcze listy
21.35 Studio Sport
21.45 Historie o historii 117-ost.!
Bałczik - Złote Piaski
22.05 Jessica w Dwójce: "listonosz dzwoni zawsze dwa
razy" - film fab. USA Iczytaj
na str. 101
0.05 Panorama
0.10 Kocham kino: Andrzej Czeczot przedstawia: " Przychodzi baba do doktora"
Icykl filmów anim.1
0.30-1.00
Seans filmowy /21
klipów sztuka 20.00 Szpital Frankensteina czarna kom. USA 21 .30 MCM
muzyczna parada 22.15 Co nas czeka? 22.25 Telegazeta TVK Ostrowiec

6.00 Przebudzanki muzyczne
6.30, 7.00 Serwis 6.35 Kalendarium
na dziś 6.50 Słowo na dziś 7.15 Transmisja Mszy Św. z Kościoła Św. Trójcy 8.00 Poranny blok muz.-inl. 8.00,
9.00, 10.00 Serwis inf. 8.10 Pr. na
dziś 8.30 Serwis sgort. 8.45 Kalendarium 9.10 Rynek pracy 9.30 Gość
w studio 10.15 Komunikaty, ogłosze
nia 10.30 Krótki przegląd prasy kato!.
10.50 Powieść na lato 11.15 On i ja
11.30 Wspólna modlitwa południowa
12.15 Trzy kwadranse z muzyką klasyczną 13.00 Popołudniowy blok
muz.-inl. 13.00, 14.00 Serwis inf.
13.10 Pr. dni3 14.15 Komunikaty,
ogłoszenia 14.20 Radio turniej - półfi
nał 15.30 Kielecki dziennik radiowy
15.45 Inf. kult. 16.05 Wszystko po
polsku 16.25 Rynek pracy 17.15 Mieszanka filmowa 17.55 Piosenki na
życzenie 18.30 Dobranocka 1B.30
Włącz mi radio, mamo 18.45 Wieczorna modlitwa dzieci 19.00 Komunikaty, ogłoszenia 19.05 Nasze życie
20.00 Piosenki z kartek 20.30 Wieczorna modlitwa Kościoła 21.05 lista przebojów Super Expresu 22.00
Powieść na dobranoc 22.15 W kręgu
Art-Rocka 1.00 Nocne muzykowanie.

Telewizja
satelitarna
POLONIA
7.30 Panorama 7.35 Powitanie
pr. dnia 9.40 Zaklęty dwór 11/7/
ser. TVP IpowtJ 8.40 Okienko
public. 9.00 Rody polskie: Tarnowscy Icz. 2/ 9 .30 Przygrywka 14/ ser.
TVP dla mI. 10.00-12.00 Jest lato
.. . blok pr. 10.15 Akwen Eldorado
11/41 ser. TVP 11 .15 Jeden z dziesiedu tel et. 12.00Wiad. 12.10 Rodzina Połanieckich 17/ ser. TVP
13.30 Cztery czwarte mag. 14.00
Z Polski rodem 14.30 Festiwale,
festiwale : Gorycz zwycięstwa film
15.35 Koncert życzeń 15.55 Pr.
dnia 16.00 Słoneczne studio pr.
dla dzieci 16.30 Przygrywka /51
ser. TVP dla mł. 17.00Teleexpress
17.15-19.15 Jest lato ... blok pr.
17.30 Wolna sobota film fab. TVP
18.10 Jest lato .. . 18.30 Gra telet.
19.15 Dobranocka 19.30 Wiad.
20.00 Historia współczesność :
Rewizja nadzwyczajna 20.30
Zwyczajny człowiek cykl rep.
21.00 Panorama 21.25 Gość TV
Polonia 21.40 07 zgłoś się ode.
Rozkład jazdy ser. TVP 22.55 Pr.
na piątek 23.00 Bilans mag. rządo
wy 23.10 Polska dziś pr. pub/.
24.00 Panorama 0.05 Pr. na piątek
0.10-1 .20 Dorastanie /7/ ser. TVP

15.20- Powitanie 15.25 Jesteśmy pr. red . kato/. 16.00 Talk
show 16.20 Superrnodelka ser.
braz. 16.50 Gramy! 17.00 Planeta
Gil/igana ser. anim. 17.30 Płonące
drzewa Thiki ser. ang. 18.30 Oskar
mag . film . 19.00 Inf. 19:20 Temat
dnia 19.30 He-Man ser. anim.
20.00 Sąsiedzi ser. austra/. 20.58
Int. 21.00 Więźniarki ser. austral.
22.00 Gillelte World Special 22.30
Int. i biznes inf. 23.00 Dallas ser.
USA 0.00 Sąsiedzi IpowtJ 0.45
Pożegnanie.

.

Radom, Plac Stare Miasto 11
tel. 259-43 tel/fax 630-681

,

SUPER CHANNEL
6.30-9.00 Blok inl. 10.00 Show G.
Rivery 11.00 Kronika wypadków
11.30 Na równych prawach 12.00
Wiad. finans. 13.00 Today 13.30
Wiad. fin ans. 14.00 Today 14.30
W kręgu pieniądza 17.30 Wiad. finans. 18.00 Today 19.00 Wiad. raporty i komen. 19.30 Mag. dok. 20.30
Komentarze polit. i kult. 21.30 Style
życia 22.00 Wiad. ITN 22.30 Show
Jaya Leno 23.30 Osobiste spojrzenie 0.00 Wiad. finans. 0.20 Wiad.
1.00 Komentarze polit. 1.30 Złote lata rock'n'rolla 2.30 Mag. nowości kultura!. 3.00 Show G. Rivery.

6.05 Scarecrow i pani King 6.50
Trick 7 IpowtJ 8.05 Waltonowie ser.
USA 9.00 Domek na prerii 9.55 Gdy
Pod i wybiera się na manewry film
austr. 11 .35 Bill Cosby show 12.05
Scarecrow i pani King ser. USA
13.00 Hotel ser. USA 14.00 Arabella
Kiesbauer 15.05 Dynastia ser. USA
15.55 Domek na prerii 16.50 Trick 7
ser. anim. 18.30 Dzieciaki, kłopoty
i my ser. USA 19.00 Inny świat ser.
USA 19.20 Bill Cosby show ser. USA
20.00 Wiad. 20.15 Powrót Supermana ser. USA 22.05 Final Aliance film
USA 23.45 Wiad. 23.55 Liquid Television ser. USA 0.25 Action Superstar - Michael Douglas 0.50 Palm Beach Duo 1.45 Wiad. 1.55 Nocny
sokół Ipowt.! 2.50 Arabella Kiesbauer 3.45 Wiad. 3.55 Wielka środa

.
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6.10 Ser. anim. 10.00 Miłość i
powietrze IpowtJ 10.35 Hulk
ser. USA 11.30 Throb Ipowt.! 12.00
Bitte Lacheln Ipowt.! 12.30 Vampy pr.
dla dzieci 12.35 Ser. anim. 17.55
Miłość i świeże powietrze pr. rozr.
18.25 Bitte Lacheln 18.55 Wiad.
19.05 Hulk IpowtJ 20.00 Wiad. 20.15
Na łonie natury film USA 22.00 Pseudonim Szmaragd film USA 23.50
Wiad. 0.05 Wilkołak ser. USA 0.35
Tele Bazar 1.10 Na łonie natury
Ipowt.1 2.50 Pseudonim Szmaragd
Tpowt.! 4.25 Wilkołak IpowtJ
świeże

DSF · .' . :.'

-. ':. ~''::

6.00 Wiad. sport. 7.00, 9.00, 15.00
Trenuj z DSF 7.30 Wiad. sport. 9.30
Sport na świecie 11 .30 Sportowy świat
12.00 Powerplay 12.30 Sporty dla odważnych 13.30 Magie Sports 15.30
Futbol na świecie 16.00 Wyścigi motocyklowe 17.00 Wyścigi ciężarówek
18.00 Powerplay 1B.30 Magie Sports.
Triathlon 19.55 Wiad . sport. 20.15
Trans World Sports 22.15 Wiad. sport.
22.30 Golf 23.15 Bilard 0.15 Golf
IpowtJ 1.00-2.00 Bilard.

. EUROSPORT ':: ",
8.30 Gimn~styka 9.00 Na żywo:
Kolarstwo MS 13.00 Piłka nożna
15.00 Lekkoatletyka 17.00 Eurofun
18.00 Surfing 18.30 Wyścigi motocyklowe 19.30 Wiad. sport. 20.00
Mag. sportów motorowych 22.00
Piłka nożna 23.30 Piłka nożna 1.302.00 Wiad. sport.

. MTV ".::.-' ',:." '..':
.

l .

.. ...

6.00 Awake On The Wild Side
9.00 VJ Ingo 12.00 The Soul Of MTV
13.00 MTV Greatest Hits 14.00 VJ
Simone 16.00 MTV Sports 16.30 The '
MTV Coca-Cola 16.45 MTV At The
Movies 17..00 MTV News At Night
17.153 From 117.30 Dial MTV 18.00
Musie Non Stop 20.00 MTV's Greatest Hits 21 .00 MTV's Special 22.30
Beavis i Butthead 23.00 The MTV
Coca-Cola 23.15 MTV At The Movies
23.30 MTV News At Night 23.45 3
From 1 0,00 partyzone 2.00 VJ Marijne 3.00 Nocne teledyski.

l'
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RUJEMY:

Towar możemy dowozić własnym
transportem. Nawlqiemy współpracę
z producentami I Importerami
taniej odzieży roboczej.
Zatrudnimy akwizytorów
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KIELCE. ul. Paderewskiego 14
tel. 66-11-80 od 9 do 17

TEGORII - A B T
bl99/r

.

5.30 Dzień dobry Niemcy 9.05 Seriale: Na hasło Ratunek, Bogacf
i piękni, Dzień po dniu 11.00 Zgadnij
'cenę 11 .30 Rodzinny pojedynek
12.00 Punkt 12 12.30 Seriale: Springfield Story, Santa Barbara, Dziwne
hobby 15.00 Ilona Christen 16.00
Hans Meiser - Bić czy nie bić? 17.00
Seriale: Kto jest szefem?, Ożeniony
z dziećmi , Bogaci i piękhi 1&,30
W telegraficznym skrócie 18.45
Wiad . 19.10 Explosiv 19AO Dobre
czasy, złe czasy ser. 20.15 Notruf
21 .15 Szpital miejski ser. 22.15 Posterunek ser. 23.10 Wieczorny show
0.00 Mag. aktua!. 0.30 Seriale: Oże
niony z dziećmi, Tracey Ullman
show, Kto jest szefem? 2.00 Explosiv
2.30 Mag. aktu a!. 3.00 Hans Meiser

ZAPRASZA NA
KURS PRAWA

• rękawice spawalnicze
- I'9czniki, ścierki
- mydla, pasly BHP
- skarpely, raislopy

,

Ipowt.! 4.00 Ilona Christen Ipowt.!
5.00 Dobre czasy, złe czasy.

~~~ (pł~~C;:~ =nr~ tys. zł)

KIELCE ul. SKRAJNA 1 tel. 683-604 683-605
dojazd od ul. DługieJ, teren Spedpolu

CENY FABRYCZNE

Nowe samochody I doskonałych
pro1esJonalnych Instruktorów

Szkolimy najskuteczniej
i najkr6cej (tylko 4 tygodnie)

UWAGA"I

Rozpoczęcie

216/VAT

1.09.1994 r.

Od t lipto t 9g4
~ALON

r

Heblowy "furnel" w tiieltoth

zosta przen i es i ony na

4

tel. 66-06-38
UL. CZARNOWS K 22
(budynek "Polmozbytu" obok dworca PKS)

ZAPRASZAMY
szanownych klientów codziennie
od godz. 10-18; soboty od godz. 9-13

lYOZYMY U(]ANYOłi ZAKU~I1W

55O/Va1

KOMPUTERY

386/486
DOS 6.2

Windows 3.1. PL
DRUKARKI HEWLElT PACKARO, SEIKOSHA,
STAR (PANASONIC)
196/vatJwz

http://sbc.wbp.kielce.pl

firmy prowadzqc. sprz.dai i montai

Ki.lcach:

W
'B A K A M A"
ul. Żelazna 3/5 tel. 462-45
'E L C A L" ul. Piotrkowska 12 tel. 68-14-20 w. 145
'G R O S S'
ul. Zagnańska 145 tel. /fax 31-94-14
'I N S T E X'
ul. Równa 12 tel. 66~09-22
'K O P L E X'
ul. Szczecińska 8 tel. 45"-276
'S A N -I - P L A S r
ul. Kościuszki 6 tel. 42-789
'U n I M a x'
ul. Paderewskiego 55 tel. 664-756
- Z.R.B. Jerzy Górniak Os. Słoneczne Wzgórze 18
tel. 68-95-66

-

" Dystrybutor Rrmy REmG HEATING: P.U.H.P. 'TURIMEX'
534NAT

Kielce, ul. Zognońsko 840, łet/fax 473-98

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA NR 159
Pod
(za 400.000 złotych)

szczęśliwą gwiazdą
Od 21 do 27 sierpnia 1994 roku

Za ten mini horoskop nie bierzemy żadnej odpowiedzialnoścI.

dzieło astrologów. Możemy
przeczytaJci~.

To

jedynie

powiedzieć

- chcecie to

KOZIOROZEC lur. 22 XII - 20 1/
Jeśli masz kłopoty w sprawach zawodowych, nie słuchaj cudzych rad, ty1ko, po
dokładnym przemyśleniu sytuacji, sam podejmij odpowiednią decyzję . Pamiętaj postępuj bardzo ostrożnie, a najlepiej wykaż jeszcze trochę cierpliwości i ze zmianami poczekaj na dogodnieJszy okres. Partner sprawi Ci niespodziankę . Nawet jeżeli

spodziewałeś się tego, nie daj niczego po sobie poznać i okaż jak bardzo się cieszysz. Na weekend, jeśli możesz, wybierz się za miasto. Kontakt z naturą sprawi,
że rozluźmsz się i nabierzesz tak potrzebnych Ci s~ do dalszej pracy. Młodzi , urodzeni w latach 1970-1973 powinni zadbać o siebie i swój wygląd. To pochłonie
trochę energii i pieniędzy, ale dzięki temu ...

WODNIK lur. 21 I- 18 III
Niezła sytuacja w sprawach zawodowych, a na dodatek czeka Cię niespodzianka
finansowa. Nie będzie to fortuna, ale zastrzyk gotówki, klóry poprawi Twoje samopoczucie i doda energii, bo uświadomi Ci, że dotychczasowy wys~k miał jednak
sens. Nie szalej z wydatkami, bo nadChodzący tydzień może boleśnie uświadomić
Ci konieczność oszczędzania. Jeśli nie uda Ci się dokładnie zrealizować swoich
zamierzeń, postaraj się, by nie wywoływało to żadnych sprzeczek z partnerem. Nie
występuj więc sam przeciw rodzinie. Nieklórym młodym, urodzonym w latach 19701974 przyjdzie wszystko zaczynać od nowa. Obecna sympatia zerwie ostatecznie
wszelkie więzy i konatakty. Nie tragizuj!

RYBY lur. 1911- 201111
Zdobądź się na wysiłek I udowodnij, że spokój i rozwaga nie są obce Twojemu
charakterowi. Pamiętaj, że półśrodki prowadzą donikąd i musisz być przygotowany
na zrobienie wszystkiego, czego sytuacja od Ciebie wymaga. Przeanalizuj dokładnie
wszystkO, co ostatnio wydarzyło się w pracy i zdecyduj, czego właściwie chcesz.
Wtedy znacznie łatwiej będzie Ci wybrać takle rozwiązanie i taką drogę, klóre w najprostszy spoSÓb doprowadzą Cię do wymarzonego celu. Różnica zdań między
niektórymi z Was urodzonymi w latach 1969-1973 a sympatią jest irytująca dla obu
stron. Nie stawiaj jednak różniącej Was sprawy na ostrzu noża. Szkoda Waszego
czasu i nerwów. Czas pokaże, kto ma rację.

U .. ;pcNI1n,...·
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BARAN lur. 21 III- 20 lVI
Jesteś zły

na cały świat, choć sam nie bardzo chyba wiesz, dlaczego. Jeżeli
calkowicie poddasz się temu nastrojowi, możesz popełnić poważny błąd, klórego
skutki długo jeszcze będą odczuwalne. Postaraj się na jakiś czas unikać ludzi,
z klórymi kontakt pobudza Twoją agresję. W pracy możesz liczyć w nadchodzącym
tygodniu wyłącznie na siebie, ale nieoczekiwanie wszystko Ci się uda. Szczególnie
w sprawach finansowych. Wielu młodych, urodzonych w latach 1969-1973, czeka
dobry okres w sprawach osobistych. Twoje zdrowie jest w jak najlepszym porządku .
Tryskasz energią i humorem, co tak bardzo podoba się poznanej ostatnio osobie.
Nie szariujiednak, postępuj taklownie wobec niej.

BYK lur. 21 IV - 20 VI

Śmiało możesz liczyć w najbiższych dniach na sukces finansowy. Przyszła właśnie
kolej, by - przy odrobinie szczęścia - zdobyć nawet fortunę. Daj tylko losowi szansę
i zagraj lub zaryzykuj, a zaskoczysz wszystkich wokół i samego siebie. Zdrowie sprzyja
Ci nadal, ale nie przesadzaj z pracowitością, bo nie wyjdzie Ci to na dobre. Nie powinieneś teraz być zbyt długo sam. Obecność innych wpływa na Ciebie niezwykle stymulująco i skłania do wielkich czynów, a samotność powoduje depresję. Niektórzy młodzi,
urodzeni w latach 1970-1974 nie powinni dawać się sprowokować. Nawet jeśli sympatia
wystawi Twoją cierpliwość na niejedną próbę udawaj, że nic się nie stało.

BLIŹNIĘTA lur. 21 V- 21 VI/

Twoja zdecydowanie dobra forma fizyczna i psychiczna powinna znaleźć teraz
odbicie w pracy zawodowej. Może Ci się zdarzyć korzystna zmiana, za klórą pójdą
dobre, oryginalne pomysły. Nie znaczy to oczywiście, że i starej pracy nie warto
nowymi pomysłami odświeżyć . Na finanse nie będziesz narzekać, bo jest zupełnie
nieźle, a rokowania na przyszłość też są optymistyczne. Postaraj się najbliższy weekend spędzić w miarę bezstresowo. Poprzedni znacznie nadwerężył Twoje nerwy
i teraz dobrze będzie, jeśli zregenerujesz s~ . Nieklórym młodym, urodzonym w latach 1970-1974, jakoś trudno przychodzi powiedzieć swojej sympatii jedno słowo przepraszam. W końcu jesteś winien.

RAK lur. 22 VI - 22 VIII
W pracy dostaniesz dokładnie to, na co zasługujesz. Sprawuj się najlepiej jak
potrafisz i nie próbuj osiągać swego celu w jakiś niegodziwy spoSÓb. Tytko działając
z otwartą przyłbicą osiągniesz to, czego pragniesz. Na jakąkolwiek pomoc nie masz
najmniejszych szans. Musisz zakasać rękawy i samotnie wziąć się do pracy. Nie
komplikuj życia sobie i innym! Wielu młodych, urodzonych w latach 1970-1974 powinno być świadomych tego, iż może to być nie tylko przelotny romans, ale również
głębokie, długotrwale uczucie, klóre warto pielęgnować . Jeśli masz jednak kogoś
innego, strzeż się, bo możesz zburzyć swój spokój i zniszczyć trwałe, cenne wartości
i szczęście oddanej Ci bardzo osoby.

LEW lur. 23 VII- 23 VIIII
W pracy chciałbyś za Wiele oSIągnąc naraz. Jeśli nie ustalisz wreszcie, co jest
dla Ciebie najważniejsze, nigdy nie przestaniesz miotać się i martwić o przyszłość.
Opracuj sobie jakiś plan i trzymaj się go bez względu na okoliczności. Dla współpra
cowników zacznij być bardziej wyrozumiały. Bardzo korzystny okaże się w nad·
chodzących dniach Twój nawyk oszczędzania . Będziesz musial chwilowo sięgnąć
do zgromadzonych zasobów i czerpać z nich w sposób bardzo rozsądny. Młodzi ,
urodzeni w latach 1970·1974, nie powinni przejmować się , a już na pewno nie zamartwiać . W najbliższych dniach sytuacja się wyjaśni i rozgniewana sympatia sama
poprosi o zapomnienie słów, klóre powiedziała.

PANNA l ur. 24 VIII- 23 IXI
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Będzie Ci teraz towarzyszył przysłowiowy łut szczęścia i choć nie będziesz odnosił w pracy oszałamiających sukcesów, wszystko układać się będzie po Twojej
myśli. Nie będziesz się też musiał martwić, że popełniasz jakiś zasadniczy błąd .
Możesz spokojnie zaufać swojej intuicji. Bądź ostrożny w wydatkach. Nie chodzi
o to, byś oszczędzał przesadnie, ale byś gospodarował pieniędzmi mądrze i planowal swoje poczynania tak, by mogły przynieść nie tylko dorażne korzyści. Pora, aby
niektórzy młodzi , urodzeni w latach 1970-1974, zdobyli się na odwagę . Musisz znaleźć czas na rozmowę, do klórej zbierasz się od dawna i na klórą czeka ta jedna

jedyna, wymarzona osoba.

WAGA lur. 24 IX - 23 XI

49 50
66

51

52

53

54

60

67

Spokojnie podefdż do wydarzan, ktorych będziesz Świadkiem w nadchodzącym tygodniu. Rzeczywistość oceniaj realnie, nie ulegaj panice. Tytko przy takiej postawie
będziesz wychodził cało w najtrudniejszych nawet chwifach z niejednej opresji. Mino iż
będziesz przeżywał teraz bardzo ekscytujące chwile, nie zapominaj o tym, co jest Twoim
zasadniczym cełem życiowym. W pracy możesz Hczyć na bardziej namacalne, bo finan·
sowe jej efekty. Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1969-1973, nie zawsze postępują
z sympatią tak, jak o tym OIJO'Niadają . zastanów się, bo bardzo łatwo uwierzyć samemu
w to, czego tak naprawdę tylko bardzo się pragnie. Nie okłamuj więc samego siebie!

SKORPION lur. 24 X - 22 XI/

litery z pól oznaczonych od 1 do 67 utworzą
rozwiązanie - myśl Lwa
Tołstoja.
Odczytaną treść przesłać
leży pod adresem redakcji

naEO,
wyłącznie na kartach pocztowych,
w terminie 7 dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi
rozlosujemy
następujące nagrody:

I nagroda - 200.000 zł
II nagroda -100.000 zł
III nagroda - 100.000 zł

oraz nagrody pocieszenia
w postaci książek.
Na karcie pocztowej z rozwiązaniem należy nakleić zamieszczony poniżej kupon. Odpowiedzi bez kuponu i pełnego adresu nie biorą udziału w losowaniu
nagród.

ECHO DNIA
Kupon nr 159
Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej nr 145
Sentencja i autor: "Nic tak serca nie studzi, jak poznawanie ludzi". Sztaudynger.

NAGRODY
W wyniku przeprowadzonego
losowania nagrody otrzymują:

I. NAGRODY PIENIĘŻNE
/krzyżówka nr 145/
1/200.000 zł -Iwona Szczepanik, Bliżyn
2/ 100.000 zł - Małgorzata i Joanna Oleksak, Tarnobrzeg
3/100.000 zł - Helena Zielińska, Kurzelów

II. NAGRODY KSIĄŻKOWE
Ikrzyżówki nr 142, 143 i 1451
11 Marzena Kowalska, Kielce, 2/ Urszula Podlewska, Tarnobrzeg, 31 Urszula Slerpińska,
Kielce, 41 Agata Gregorczyk,
Kielce, 51 Katarzyna Molasy,
Radoszyce, 61 Mieczysław Lechowskl, Kielce 71 Barbara Cyran, Kielce.

Nagrodzeni mieszkańcy Kielc
proszeni są o dokonanie odbioru
.nagród książkowych w sekretariacie redakcji EO, Kielce, ul.
Targowa 18, VIII piętro, w dni
robocze od godz. 8 do 16.
Nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe pozostałym
Czytelnikom zostaną rozesłane
pocztą ·

UWAGA! Przy krzyżówce nr
150 podano: Litery z pól ponumerowanych od 1 do 44 ... itd,
winno być: Litery z pól ponumerowanych od 1 do 77 utworzą rozwiązanie - myśl oraz
imię
I nazwisko autora.
PRZEPRASZAMY!
Krzyżówki od nr 156 do nr 159
opr. MARTEL

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pomysiność w życiu osobistym i zawodowym wyjątkowo dobrze wpłynie na
Twoją kondycję fizyczną i psychiczną. Nie trać jednak energii na szukanie wspólników, gdy sam możesz osiągnąć znacznie więcej niż się spodziewasz i niż oczekują
tego po Tobie inni. Obecnie nie będziesz miał jednak innego wyjścia, jak odłożyć na
bok swoje sprawy i pomóc komuś, kto znalazł się w bardzo trudnej sutuacji. Choć
nie przyjdzie Ci to łatwo, postaraj się jak najszybciej ze wszystkim uporać. Wielu
młodych, urodzonych w latach 1970·1974, zbyt optymistycznie ocenia zawartą ostatnio znajomość. Poznana osoba traktuje tę znajomość przelotnie. Nie staraj się
więc

o jej

względy,

bo szkoda czasu.

STRZELEC lur. 23 XI - 21 XIII
Jesteś tak p-zekonany o swojej nieomylnoSci, że trudno Cię teraz czymkolwiek zaskoczyć, bo nie docierają do Gieble nawet najoczywistsze prawdy. Jeśli szybko się nie
zreflektujesz, mozesz narobić w pracy sporo głupstw. Otwórz wreszcie oczy! W przeciwnym razie skompromitujesz się w oczach szefa i współpracowników, ktÓlyCh przecież
cenisz. Zacznij bardzo uważać na swe zdrowe, bo jest ono poważnie zagrożone, tym
bardZiej że na co dzień zupełnie o siebie me dbasz. zawarta ostatnio wakacy11a znap_
mość nie jest w stylu niektórych młodych , urodzonych w latach 1970-1974 Trudno Ci
się połapać, kim naprawdę jest ta osoba. Zerwij więc tę znaJomośc, bo mogą wy .
niknąć komplikacje.

Panie i panowie dob'ł'ze po sześćdziesiątce bawią się
na równi z tymi, którzy dopiero ukończyli dwadzieścia
parę lat. Nikt się nie oszczędza •••
"""III

Szukaj aż
znajdziesz

Szukaj aż
znajdziesz

Wszystkich tych, którzy nie
znaleźli
jeszcze odpowiadającego im partnera zaprasza-

my do zaprezentowania na na-

szych -łamach swej oferty lub
skorzystania z ofert już zamieszczonych. Przypominamy: aby skontaktować się
z wybraną osobą, należy napisać do niej list, włożyć w kopertę, w miejsce, gdzie powinien być znaczek napisać numer
ofęrty,
ZNACZEK
DOtĄCZYC LUZEM i dostarczyć do naszej redakcji osobiście lub listownie. Powodzenia!
* Brzydki, acz przystojny 40letni fajny facet, wolny, pozna
wspaniałą 30-latkę .
/485/
* Ładna, atrakcyjna /92-6292/, 170 cm wzrostu, lat 25,
pozna inteligentnego, przystojnego mężczyznę z tzw. klasą.
Tylko poważne oferty.
/486/
* Kawaler, 34/175, mieszkający w Kielcach, po studiach, bez nałogów, materialnie
niezależny , pozna miłą, tolerancyjną dziewczynę z wykształce
niem minimum średnim . /487/
* Trzydziestolatek z Kielc,
kawaler bez zobowiązań i tolerancyjny, pozna miłą dziewczynę
w celu towarzyskim
/488/
w wieku 18-28 lat.
* Mam 35 lat, blondynka
o zielonych oczach, wychowująca dwoje dzieci. Jestem kobietą atrakcyjną, z poczuciem humoru. Poznam pana kulturalnego,
przedsiębiorczego ,
nie
nadużywającego alkoholu, który
byłby w stanie zapewnić nam byt
materialny i pokochać nas,
a w zamian zdobędzie wszystko,
co w życiu najcenniejsze. /489/
* Jestem kawalerem, lat 41,
172 cm, wykształcenie zawodowe, bez nalogów, Wierzący, opiekuńczy, wrażliwy, z wadami
i zaletami, tolerancyjny, domator. Szukam bratniej duszy
cechach,
o
podobnych
najchętniej wdowy lub panny
/490/
z dzieckiem do lat 45.
* Mam 35 lat Urodziłam si, 28
kwietnia. WzrosJ 170 cm, jestem
atrakcyjna, sympatyczna, niezwykle wrażliwa, uczuciowa, mila. opia-:
kuńcza, skromna, bez nałogćw,
subtelna, mam wszechstronne zainteresowania. Jestem panną. lubię spokojny tryb życia, ciepło , zacisze domowe, spacery oraz przyrodę,

którą potrafię zrozumieć.
Mieszkam na wsi. Pobieram rentę.
Pragnę nawiązać kontakty z ludź

mi,

urodzonymi 28 kwietnia.
napiszcie.
/491/
* Kt6ra z pań napisze do 28letniego mężczyzny, który czuje się bardzo samotny? Czekam ,
nie zwlekaj.
/492/
* Jestem samotną 38-letnią
kobietą, podobno
miłą
I
niebrzydką, wychowuję dwoje
dzieci /córka 19 lat, syn 17/. Wyksztalcenie średnie, lubię spacery we
dwoje, jestem szczera, uczuciowa
i wrażliwa. Szukam partnera uczuciowego, szczerego, lubiąoego
ciepło rodzinne, pragnąoego zerwać z samotnością, który mógłby
szczerze pokochać. Proszę , napisz, podaj numer telefonu. /493/
* Je.tem 2&-letnlm brunetem ·
o zielonych oczach, 178 cm
wzrostu, kawaler, bez najog6w.
Cenię uczciWOŚć I szczerOŚć.
Proszę ,

Pragnę poznać milą dzlewczynę,
która ceni miłoŚĆ, szacunek oraz
dwoje.
/494/
pragnie życia

we

* Wolny, 35 lat, wykształce

r

nie średnie, 180/84, szatyn, wysoki, abstynent, pozna panią
do lat 45.
/495/
* Jeśli samotnie spędzasz
Wieczory i czujesz, że brak ci o·
soby, której mógłbyś zaufac i która
wniesie radoŚĆ w Twoje życie· napisz do szczupłej szatynki, która
mimo swoICh 25 lat nie znalazła
prawdziwej miłości.
/496/

* Jestem kawalerem miesz-

Większość

kawiarni i restauracji świeci pustkami.
Tymczasem w każdy wtorek na "Bal Amorka" do pała
cyku Zielińskiego walą tłumy. Zdarza się, że trudno
o wolny stolik, ale robimy wszystko, by nikt nie odszedł zawiedziony.
Czym wytłumaczyć ten

fenomen?

Spytałem kilka osób dlacze-

go przychodzą na nasz bal.

wtorek. Stwierdził, że w tej
chwili nie wyobraża sobie
wtorku bez wizyty w pałacyku .
Pani Małgosia przyszła na bal '
tuż 'po sprawie rozwodowej.

Tymczasem zapraszamy na
kolejne
"amorkowe
szaleństwa" do pałacyku Zielińskiego we wtorek, 23 sierpnia, o godz. 17. Przyjdź i nie
żałuj nóg do tańca!

Wasz
"Amorek"

kiełbasek oraz wiele innych

atrakcjI.
wiecie

O

szczegółach doPaństwo już

si.

w przyszłym tygodniu.

Fotografował

Aleksander Piekarski

Zapo.mniał O
rąk

trzymaniu
przy sobie

Zalotnik
w metrze
Nie jest łatwo być kow zatłoczonych wagonach metra i kolejki
miejskiej w wielkich miastach Japonii. Panowie aż
nadto często wykorzystują ciżbę, żeby "zapomnieć" o trzymaniu rąk przy
sobie. Nie zawsze jednak
uchodzi im to bezkarnie.
bietą

Pani Basia, która do pałacyku
przychodzi prawie w każdy
wtorek, powiedziała krótko:
• Tu jest po prostu rewelacyjnief" Pani Anna, która twierdzi ,
że kocha taniec, oznajmiła mi,
ze: "W Kielcach nie ma takiego
miejsca, gdzie samotna kobie-

ta

19-1etnia Naomi Furukawa
nie miała wątpliwości, jak ma
się zachować, kiedy podczas
jazdy kolejką miejską poczuła

mogłaby pójść się pobawić

nie narażając się na docinki ze
strony mężczyzn . Tu jest
wszystko normalne. Można
przyjść samemu i samemu
wyjść . Prawdę mówiąc , ja kiedyś wyszłam z kimś .. ."
Na "Bal Amorka" przychodzą ludzie

męską rękę, wsuwającą się

pod jej spódnicę - wylegitymowała się jako policjantka i aresztowała "zalotnika", nie
zważając na jego przeprosiny
i błagania o wybaczenie. Epilog dopisze sąd. Prawo przewiduje karę do 7 lat więzienia .

W każdym

wieku.

.

Panowie i panie dobrze

po

sześćdziesiątce bawią się

na równi z tymi, którzy dopiero ukończyli dwadzieścia
parę
lat. Nikt się nie
oszczędza. Gdy tylko zagra
muzyka, wszyscy ruszają na
parkiet. Rockand roll, tango,
twist, walc, lambada - można
się przytulić i szepnąć do ucha partnerowi miłe słówka ,
by zaraz potem wywijać
hołubce w rytm kozaczoka.
Pan Roman, który - jak sam
powiedział - długo się zastanawiał czy przyjść na "Bal Amorka", teraz przychodzi tu co

Tro~hę
narzeka:
Mało
męzczyzn - mowl. Po chwili

jednak dodaje: - Ja jednak wytańczyłam się za wszystkie
czasy.
Tak duże zainteresowanie
naszym balem zdopingowało nas do zorganizowania
imprezy, która przejdzie do
historii. Już niebawem zaprosimy Państwa na

" Pożegnanie
lafa".
Zabawa potrwa do rana,
a w programie przewidziane
jest ognisko,
pieczenie

Poznałam

Była

takiego, kt6rego pokochałam.
to miłość z wzajemnością.

...
, ,
W Jej wlernosc
Odkąd powstał

"Amorek" stałam się jego wierną
wszystkie artykuły, jakie zamieszczane
są w nim, bardzo mi się podobają, ale szczególnie do
gustu przypadła mi rubryka "Szukaj, aż znajdziesz".
czytelniczką,

Kilka razy zawierałam znaj omość z ludźmi, ktorzy Za·
mieszczali swoje oferty na tej
kolumnie,
ale
wszystkie
kończyły się po kilku miesiącach /po prostu żaden
z kandydatów nie odpowiadał
mi, nie był w moim typie/o Choć
muszę przyznać, że poznałam

takiego jednego, którego bardzo pokochałam. Była to
miłość z wzajemnością, ale on
wyjechał do pracy, dzieliło nas
prawie 400 km, więc kontakt
się urwał. Mi/ość na odległość

http://sbc.wbp.kielce.pl

nie była dla niego, nie wierzył
mi, że dochowam mu wiernOŚCI, ale nie o tym chciałam
pisać.
Szukałam I jak do tej pory
nie znalazłam, więc posta-

nowiłam, aby ktoś do mnie
napisał,
może
wreszcie
spotkam osobę, którą pokocham. Droga Redakcjo!
Czuję się bardzo samotna,
więc proszę Cię o pomoc
w znalezieniu mojej drugiej
połowy.

LUIZA - stała czytelniczka

kaJącym na wsi. Cenię łudzi otwarcie wyrażających swoje poglądy
i dla których pojęcia - przyjaźń i wier-

ność - są ważne . Jestem spokojnym
chłopakiem, bez nałogów , ponoć
niebrzyd~im . Chciałbym poznać
dziewczynę ze wsi, w wieku 20-30

lat, która nie szuka tylko przygód,
lecz kogoś na dłużej, a może na
stałe, którą mógłbym zaprosić

pod

mój dadl.
/497/
* Jestem 20-letnią szatynką
o pIWnych oczach, spod znaku
Skorpiona. Poznam chłopca
w wieku 21-25 lat. Cenię szczerość i poczucie humoru.
/498/
* Kawaler, lat 42, wzrost 158
cm, szczupły szatyn, wykształcenie zawodowe, lubiący spacery, pracę, muzykę i wypoczynek. Ceniący szczerość, nie znoszący kłamstwa i zazdrości, posiadający domek i samochód, bez
nałogów, tęskniący za bratnią
duszą. Proszę, by nie pisaly osoby
rozwiedzione.
/499/
* 18-1etnJa ciemna blondynka,
170 cm wzrostu, zodiakalny Koziorożec, trochę romantyczna, lubiąca długie spacery, ceniąca u ludzi
szczerość, poczucie humoru i odpoWiedzialnoŚĆ, pozna miłego i sympatycznegochłopca wwieku 19-23 lata. Najchętniej z Kielc.
/500/
* Kielczanln, lat 22, ciemny
blondyn, bez nałogów, trochę
nieśmialy, lubiący dlugie spacery
we dwoje, pozna dziewczynę
w wieku do 25 lat.
/501/
* Kawaler, lat 52, szczupły,
165 cm wzrostu, wykształcenie
pomaturalne, emeryt, Poznam
pannę lub wdowę w celu matrymonialnym.
/502/
* Jestem szczerą, lS-letnią
ciemną blondynką, o niebieskich oczactr:' Lubię przyrodę ,
sport, muzykę . Cenię przyjaźń
i wzajemne zaufanie. Chciałabym
poznać chłopaka w wieku do 23
łat, który pomoże mi zerwać z samotnością.
/503/

* Kawaler, lat 36, wzrost 166
cm, szczery, uczciwy, bardzo
tolerancyjny, trochę nieśmialy,
pracujący zawodowo. Poznam
pannę z Kielc lub okolic o podobnym usposobieniu, może być
z dzieckiem , która poważnie myśli
o życiu .
/504/
* Panna, 24 lata, 164 cm, blondynka, skromna, niezależna finansowo, poważnie myśląca o
życiu , domatorka, wykształcenie
wyższe , pragnie poznać kawalera,
najlepiej w wieku 24-35 łat, opiekuńczego, kulturalnego i mające
go poczucie humoru.
/505/
* Kawaler, lat 31, wysoki, bez
nałog6w , pozna panią, blondynkę , do lat 26 , poważnie
myślącą o życiu .
/506/
_* Wdowa, uczciwa, domatorka, z dużym poczuciem humoru , bez nałogów, romantyczka, lat
62, 60 kg, 160 cm wzrostu, pozna
pana w odpowiednim wieku, bez
nalogów, o podobnym charakterze, z którym nie czułaby się samotnie.
/507/
* Rozwiedziony, lat 52, wzrost
175, pracujący zawodowo, posiadający mieszkanie M-3, pragnie, aby napisała do niego pani
bez mieszkania. Ceni prawdomówność, szczerość, jest bez
nałogów i nie:załeżny finansowo.
Wciąż nie może w swojej samotności znalezt przyjaciółki do dalszego Zycia, w wieku 50-60 lat.
/50S/
* Jeśli poważnie myślisz o ży
ciu i przyszłości, pragniesz
założyć rodzinę
opartą
na
milości, wierności, kompromisie
I tolerancji, napisz do 30-letOlego
kawalerą /172 cm/, katolika, domatora, bez nałogów, szatyna,
z wyksztalceniem zawodowym,
pracującego i mieszkającego na
wsi blisko Kielc.
/509/

.

-

DLA PA"
* Szukam clę dziewczyno! Odezwij się! Wyclą9nlj do mnie
dłoń, naplsz... Moze razem uda
nam się odnaleźć i zbudować nasz
wspólny świat. Samotny, nieśmiały
28-letnl kawaler, 160 cm wzrostu .
Chciałbym poznać dziewczynę, poważni.e myślącą o .życiu,. może być
z dZieckiem. NajchętnIej z wo·
jewództwa radomskiego, ale niekoniecznie.
/427/
* Mam lat 20, 182 cm wzrostu.
Jestem szatynem, a mój znak zodiaku to Skorpion. Nie mam
nałogów . Z natury jestem człowie
kiem raczej spokojnym, tolerancyjnym i chyba trochę nieśmiaivm, choć
tuszuję to jak mogę . Bardzo lubię
przyrodę, zwierzęta oraz wszystko,
to co dla wrażliwego, uczuciowego
człowieka ma jakąś wartość. MOJą
pasją jest muzyka. W przyszłoścI
chCiałbym p,!śwlęcić jej jak najwięc~j
czasu I grac zawodowo. Wiek nie
jest istotny. Postaram się odpisać na
każdy list.
/428/
* Mieszkam w woj. tarnobrzeskim. Jestem kawalerem, lat 44,
wzrost 176 cm, ciemny blondyn, wierzący . Mieszkam sam i prowadzę
małe gospodarstwo. Nieśmiałość utrudnia mi nawiązywanie znajomości .

Chciałbym poznać milą, uczciwą
i w.xrozumialą panią, ktora ma juz
dosć samotności.
/429/
* Wolny,
niezależny,
od
dłuższego czasu zagubiony kawaler, lat 36, bez nałogów I zobowiązań , pozna panią do lat 32, może
być z dZieckiem.
/430/

* Kawaler lat 23, wzrost 178 cm,
atrakcyjny, lnteligen~ny, o ust.aloneJ 'p'OZYCJI , bez nalogow, powaznle
myslącyo życiu, pozna pannę lat 2024, z dobrym humorem . Najlepiej
z woj. kieleckiego.
/431/
* Samotny kawaler, bez nałogu
alkoholowego, miły, uprzejmy i opiekuńczy. Mam 1'76 cm wzrostu ,
Jestem szczupłym , podobno przystojnym brunetem, lat 20. Poznam
pannę w wieku 18-21 lat. Odpowiem
na kazdy list.
/432/
* Kielczanin lat 31, 174 cm
wzrostu, kawaler, niezależny finansowo. N ieśmia/y , ale z poczuciem humoru. Pragnąłbym poznać
skromną dzi ewczynę o dobrym sercu , sympatyczną. Jeżeli zaczęła dokuczać ci samotność , napisz. Obiecuję odpisać na każdy list.
/433/
* Bliźniak,lat 19,165 cm, kawaler, któremu dokucza samotność.
Należę do ludzi o sp'okojnym usposobieniu - cenię najbardziej szczerość , przyjaźń, zrozumienie I miłość.
Chciałbym poznać dziewczyny, które myślą poważnie o przyszłości.
Odpiszę na każdy list.
/434/
Jestem kawalerem , lat 37,
wzrost 174 cm, ciemny blondyn,
wykształcenie średnie , przystojny,
lubiący przyrodę i zwierzęta . Mieszkam na WSI , prowadzę małe gospodarstwo. Pragnę poznać panią, która
zechciałaby zamieszkać pod moim
dachem.
/435/
* Kawaler, lat 28, 176 cm wzrostu, włosy blond. Pozna pannę od 18
do 30 lat, stanu wolnego. Odpowiem
na każdy list.
/436/
* Kawaler, blondyn, lat 28,
wzrost 170 cm, szczery, nieśmiały
i wrażliwy. Niezależny finansowo,
z wlasnym domem. Pra~nę poznać
milą i skromną panią , ktora ma dość
samotności. Nie szukam przygód ,
lecz prawdziwego przyjaciela na
dobre i złe chwile. Odpiszę na każdy
list.
/437/
* Dwóch przystojnych szalonych, choć trocł1ę nieśmiałych 20latków z własnym kątem , pozna
dwie dojrzałe kielczanki. Mile widziane fotki.
/43 8/
* Wysoki, o ciemnych oczach,
blondyn,Iat23, 178 cm, 75 kg. U lu-

dzi ceni szczerość , wierność , uczciwość , poczucie humoru. Nie toleruje
chamstwa i obłudy , lubi długie spacery, pływanie , taniec, czytanie. lnteresuje s ię muzyką , filmem, sportem .
Uwielbia zwierzęta i przyrodę . Pragnie poznać dziewczynę na dobre
i złe , szuka prawdziwej przyjaźni.
/439/
.. Kielczanin, lat 28, 186 cm
wzrostu, Byk, kawaler, pracujący,
niezależny finansowo, spokOJny,
z poczuciem humoru, pozna pannę
do 25 lat. Interesuje mnie dobry film
i muzyka. Cenię szczerość i wyrozumiałość . Odpowiem na każdą poważną ofertę .

/440/

* Mam 31 lat, 164 cm wzrostu,
jestem szczupłym, ciemnym blondynem. Z natury Jestem spokojny
i trochę nieśmiały, co utrudnia mi nawiązywanie kontaktów z kobietami.
Nie mam nałogów. Pragnę poznać
miłą i spokojną dziewczynę . Wiek
nie gra roli.
/441/
* Cześć! Jeżeli chcesz poznać
miłego, ładnego chłopaka, to napisz do mnie. Mam 27 lat, 170 cm
wzrostu . Chętnie poznam ładną,
niską
brunetkę
/niekoniecznie/.
Dziecko, które być może masz, również chętnie poznam.
/442/
* Kawaler lat 29, 170 cm wzrostu, ciemny blondyn. Jestem szczery, pracowity i uczciwy. Nie mam
żadnych nałogów. Poznam panią do
lat 35, która mieszka na wsi i szuka
drugiej osoby na stałe . Odpiszę na
każdy list.
/443/
* Mam 24 lata i 170 cm wzrostu ,
mieszkam w woj. kieleckim.
Pragnę poznać dziewczynę , która
ma dość samotności i poważn i e
myś li o życiu.
/444/
* Kawaler, lat 44, 175 cm, 84 kg,
bez zobowiazań , niezałeżny , wy\(ształcen i e zawodowe, pracujący , abstynent, lubiący sport i dobrą
książkę. Pozna panią do lat 42. Cel
towarzysko-matrymonialny. /445/
* Jestem stanu wolnego, lat 59,
170/76, bez zobow i ązan o Pragn ę
poznać panią do lat 60.
/446/
• Mam 56 lat, wzrost 169 cm , jestem szczupły, nie mam mieszkania, ale jestem bez nałogów . Lu bi ę
tańczyć , chodzi ć na piesze wycieczki. Poznam pan i ą o podobnych upodobaniach w celu matrymonialnym .
/4471
* Kawaler, lat 32, spod znaku
Ryb, 168 cm, 60 kg, wykształcenie
zawodowe , spokOJny, uczciwy, samotny, lubiący dom i kochający dzieci , pozna dziewczynę do lat 35, powaznie myśl ącą o życiu . Nie musisz
być królewną . Osoby rozwiedzione
wykluczone. Jeśl i dokucza ci samotność , napisz. Cel matrymonialny.

/448/

* Mam 38 lat, jestem kawalerem,

dziewczyny, która potrafi zrozum i eć
samotnego chłopaka . Jeżeli i ty jesteś samotna, napisz do mnie. Odpiszę na każdy list. Mieszkam w Kielcach.
/456/
* Mam 22 lata, 163 cm wzrostu.
Chciałbym

poznać

dziewczynę

z okolic Buska-Zdroju , która nauczyłaby mnie tańczyć . To dla mnie
bardzo ważne i dlatego na pewno
odwdzięczę się w jakiŚ szczególny
sposób.
/457/
* Lat 45, 175/76, niebieskooki,
szpakowaty, wychowulący dwoje
wspaniałych dzieci /11 I 14Iat/. Po
rozwodzie z winy byłej żony. Włas
ne mieszkanie, wykształcel"1le śred
nie. Mila aparycja i romantyczne
wnętrze , lubiący przyrodę, spacery
i wschody słońca. Pozna panią
w stosownym wieku , kochającą
dzieci, zaradną, kulturalną , o miłym
WYlIlądzie , która ma dosć samotnosci, chce być kochaną i kochać .
Nie nadużywam alkoholu. Odpowiedz ma moje wezwanie, zamienimy naszą samotność w szczęście .
/458/
* Jestem 41-letnim kawalerem,
160 cm wzrostu, noszę okulary.
Dokucza mi samotnośc. Jestem
trochę nieśmia/y . Pralinę poznać

milą, uczciwą panią w srednlm wieku . Cel matrymonialny. Czekam na
oferty z województwa kieleckiego.
/459/
* Kawaler, 33 lata, 176 cm, włas
ne M, czuły, delikatny, wrażliwy ,

* Trzy trochę samotne dziewczyny, X -lat 18,175 cm, Y -lat 18,
160 cm, Z -lat 17, 170 cm o różno
rodnych zainteresowaniach, z poczuciem humoru , jednak trochę
nieśmiałe ,

chętnie

poznają

chło

paków w wieku 18-22 lata. Cenimy
szczerość, tolerancję i poczucie humoru. A wi9c jeśli szukasz prawdziwej przyjazni - napisz. Odpowiemy
/398/
na każdy list.
* Samotna blondynka, 164 cm
wzrostu, spod znaku Skorpiona .
Cenię uczciwość i prawdomówność .
Nie lubię wulgarności i pijaństwa. Lubię słuchać muzyki dyskotekowej, uwielbiam zachody słońca nad morzem . Chcialabym poznać odpowiedzialnego i tolerancyjnego, atrakcyjnego bruneta, niezależnego finansowo .
/399/
* Jeśli czujesz się samotny, jak
ja I pragniesz przeżyć romantyczną miłość , masz 18-21 lat
i mieszkasz w Sandomierzu lub okolicy, napisz do wesołej, romantycznej
18-latkl spod znaku Byka, ceniącej
szczerośc i uczciwość . Foto mile widziane. Obiecuję odpisać na każdy
list.
/400/
* Jestem 18-latką spod znaku
Wagi, szatynką o niebieskich oczach. Lubi ę dobrą muzykę i spacery, nie lubię nudy. Więc chłopaki ,
jeżeli macie od 17 do 21 lat i znajdziecie chwi lę czasu , napiszcie. Postaram się odpowi edzi eć na każdy list.
/401 /

Miłość

jest · potęgą!
"Amorek" wyzwala w ludziach najróżniejsze talenty. Jedni np. r-ecytują wiersze Puszkina podczas "Balu Amorka", inni tworzą własną poezję.
Nie możemy oprzeć się pokusie zaprezentowania
Państwu tej spontanicznej twórczości.

. ....

Jeśli jesteś

samotny
Przez wszystkich nie chciany
Nie zniechęcaj się zbytnio
Nie patrz w sufit, na ściany
Weź do ręki gazetę
"Echo Dnia" nazywaną
Tam w rubryce "Amorek"
Znajdziesz swą ukochaną
Weź długopis i papier
I napisz o sobie
A znajdzie się ktoś taki
Kto odpisze tobie.
PIOTREK vel SUtEK

wykształcenie
ekonomlczn~

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

średnie

dobrze
sytuowany. t'ozna paOlą z jednym dzieckiem
do lat 40. Cel matrymonialny.
1452/
* Kawaler, lat 169/60,
przystojny, to~arzyski.
praCOWity, UCZCIWY, dobrze
sytuowany,
bez
nałogów , lubi przyrodę
i spacery. Wykształcenie
średn i e , pozna zgrabną ,
miłą
i
sympatyczną
dziewczynę.
/453/
*Kawaler,lat30, Lew,
trochę
zagubiony,
trochę samotny, chętnie
nawi ąże kontakt z pan ią ,
która zechce to zrozum i eć .
/454/
• Mam 30 lat, jestem
po rozwodzie, płacę alimenty na iedno dziecko . Pracuję I dobrze zarabiam , ale Jestem bardzo
samotny. Chciałbym poznać bratnią duszę z Ostrowca lub okolic. Może
być z dzieckiem.
/455/
* Mam 21 lat, 178 cm
wzrostu, zn ak zodiaku
Baran.
Jest em
nieś miały .
porzucony
przez swiat. Szukam

o duszy i sercu romantyka . Pozna
panie do lat 30 z Kielc i OKolic w celu
matrymonialnym . Jesteś samotna,
czuła,
marząca
o prawdziwej
m iłości ? Nie wahaj się ! Odp i szę na
każdy list!
/460/
* 24-letnl przystojny i wysportowany, pozna elegancką i atrakcyj ną
dz i ewczynę lub panią do lat 40
z własnym lokum w celu intymnych
dyskretnych spotkań .
/461 /
* Wolny, łat 35,180 cm wzrostu, szatyn wykształcen i e średnie ,
zaradny, abstynent, ceniący szczerość i uczciwość , pozna pan i ą do lat
45 w celu towarzysko-matrymonial·
nym.

/462/

* Kochane dziewczyny! Nawet
nie wiecie, jak bardzo Jesteście
nam potrzebne. Mimo że mężczyz
na zawsze dominował, wydecydowałyście o wartości i sensie Jego
życia. Jeś li pragniecie, by znaJomoś ć nie stała Się tylko wakacyj ną
miłośc i ą , która konczy się tak szybko , jak I zaczyna, a poźn i ej pozostają po niej często przykre wspomnienia, napiszcie do nas. Jest nas
dwóch - 20 lat i 185 cm wzrostu oraz
24 lata I 175 cm wzrostu. J esteśmy
trochę samotni i c hcielibyśmy poz·
nać dwie sympatyczn e dziewczyny
/19-24/, ktore tak jak i my są samotne i chciałyby mile spędzić. czas
w naszym towarzystwie. Moze ra·
zem zmienimy świat, który nas ota·
cza?
/463/

* Hej, ludzie, którzy lubicie
z plecakiem po górach
- napiszcie do mnie. Jestem blondynką i mam 19 lat, lecz n i eważne
klm ty jesteś: chłopakiem czy dziewczyną . Waż n e tyl ko jest to, że kochasz przyrodę , spacery, węd rówki,
jazdę na rowerze i tak jak ja nie masz
czasami co robić. Napisz do mnie!
/402/
* Panna, lat 28, 172 cm wzrostu ,
szczupła brunetka z wykształce
niem wyższym , trochę nieśmłała
i przez to samotna, szanująca praw·
domówność, pragnie poznać chłopa
ka mniej wi ęcej w swoim wieku
z wykształceniem minimum śred 
nim, poważn i e myślącego o założe
niu rodziny.
/403/
* Samotna blondynka, średnie
go wzrostu, szczup!3, atrakcyjna,
kobieca , z poczuciem humoru, lat
49, Wodnik. Pozna pana w stosownym wieku, wysokiego, kulturalnego ,
energ i czneg~ o m iłej aparycji,. sytuowanego, ktory pragnie kob iecego
c iepła d ając w zamian poczucie bezp i ecze ństw a . Odpowiem na każdy
list.
/404/
* Jak każda dziewczyna chcę
kochać i być kochaną. Jestem 19letnią dziewczyną , pozostaję na
rencie inwalidzkiej, na szczęści e
moja niepełn ospraw ność nie jest
zbyt duża ani uciążliwa. Należę do
dZiewcząt ładnych, ale trochę pulchnych. Jestem głęboko wierząca, nie
mam
żadnych
nałogów
ani
przeszłości. Jestem domatorką. kocham książki, spacery, grzybobranie. Marzę o poznaniu kulturalnego

wędrować

http://sbc.wbp.kielce.pl

czucie bezpieczeństwa w życi u ,
którego tak mi brakuje.
/416/
* Wolna, lat 27, sześcioletnia
córeczka, pozna pana z Kielc do lat
35, niezależnego finansowo, z włas
nym . M", wysokiego , kulturalnego ,
inteli~entnego , który zaopiekuje się
mną I moją córeczką . Odpowiem na
każdy list.
/417/
* Mam 50 la~ wolna, na rencie.
Pragnę poznac pana uczciwego,
bez nałogu alkoholowego, ktory
przygarnąłby mnie pod swój dach ,
a ja w zamian oddam mu wszystko,
co kobieta może dać mężczyźnie .
/418/
* Atrakcyjna, 19-1etnia student-

/406/

* Zgrabna 32letnia szatynka,
stanu
wolnego,
wychowująca
1
dziecko,
pozna
pana do lat 40,
wzrost minimum
175, z wykształce
niem średnim, zaradnego,
bez
nałogow,
opiekuńczego.
Mile
widziane własne
M.
/407/
* 22-latka, romantyczka, znak
zodiaku Lew, wykształcenie

śred

nie, wzrost 165
cm, szatynka, lubiąca
taniec,
kSiążki,

bez nał05lów, cenię szczerośc
i uczciwosć . Pragnę poznać dziewczynę o dobrym sercu, lubiącą wieś ,
znającą zagadnienia roln ictwa lub
warzywnictwa, która poważn i e traktuje życie we dwoje. Jedno lub dwoje
dzieCI nie stanowi przeszkody. Warunkiem jest możliwość wzięcia ślu
bu kościelnego .
/449/
* Jeżeli jesteś samotna jak ja,
czujesz się swoim bliskim niepotrzebna, a masz nie wi ęcej jak 52 lata
i życie traktujesz poważnie , napisz
do mnie, może razem będzi emy
szczęśliwi i przejdziemy przez resztę
życia. Posiadam własny dom. OdpiSZę na każdy list.
/450/
KRZVS' .,SAMOTNIK"
Mam 59
lat, 175
cm, 85 kg,
wło- "-,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
sy *blond,
oczy
niebieskie.
Miesz-

kam na wsi , mam dobre usposobienie, nie mam nałogów i zobowiązań
finansowych . Pragnę poznać miłą
panią ,
która
pragnie zaznac
szczęścia.
/451 /
* Wolny, łat 42, 170/80, wychowujacy troje dzieci w wieku szkol~---------------.:........:........, nym i przedszkolnym,

i wyrozumiałego mężczyzny , też na
rencie inwalidzkiej, który zaakceptu·
je mnie taką jaką jestem. Ponieważ
lestem jedynaczką r.nój przYS?ły mąż
musI zaoplekowac Się tez mOJą
mamą , z którą nie mogę s i ~ rozstać ,
bo jesteśmy tylko dwie na swiecie.
/405/
* Jestem osobą samotną, śred
niego wzrostu) uczciwą, wrażliwą,
zaradną, dośc elegancką, o przyjemnej aparycji. Wykształcenie śred
nie. Posiadam duże wlasnościowe
mieszkanie. Pragnę poznać pana e·
leganckie!)o, uczciwego , dobrego,
bez nałogow, wierzącego - mogące
go wziąć ślub kościelny, w wieku 58601at.

długie

spacery,

pozna
w wieku
23-26 lat. /408/
* Rozwiedziona, lat 28, dwoje
dZieci,
romantyczka , szczera,
zaradna.
Jeżeli
jesteś samotnym,
wolnym , szczerym , mężczyzną
do lat 38, kochającym dzieci napisz.
Odpowiem na każdy poważny list.
/409/
* Mam 19 lat,
wzrost 160 cm,
szczupłej budowy
ciała, włosy ciemne, jestem spod
znaku Panny, od 2
lat jestem diabetyczką . Z natury
jestem spokojną , n i eś m!ałą choć
z poczuciem humoru dZi ewczyną ,
bardzo w rażliwą i uczciwą , potrzebuję poczucia bezpi eczeństwa , uczciwości i zrozumienia, które m ógłby
mi ofiarować ktoś na kogo czekam.
/410/
* Wolna, łat 46, 155 cm , wykształcenie
średnie,
blondynka
o spokojnym usposobieniu i mło
dym wyglądzie, domatorka, bez
żadnych nałogów i ·zobowi ązań , pracująca . Posiadam skromne mieszkanie z telefonem. Chętn i e poznam pana bez nałogów, uczciwego, z dobrym charakterem, w wieku do 55 lat.
Wykluczam rozwiedzionych . /411 /
* Panna, lat 26,165 cm , wykształcenie wyższe, szatynka, uczciwa, pracująca , pozna odpowiedzialnego kawalera , pracującego i uczciwego z województwa kieleckiego,
który poważnie myśli o życ i u
i przysZłOŚCI , chętn i e zmotoryzowanego. Postaram s i ę odpowiedzieć na
/412/
kazdy list.
• Wolna, lat 48, 160 cm, 63 kg,
blondynka z dobrą prezencją , domatorka, której bardzo dokucza samotność, pozna kulturalnego , szcze rego pana bez nałogów , stanu wolnego z wykształceniem minimum
chłopca

t.====================:=J

średnim . pragnącego stałego zwi ąz

ku , opartego na przyjaźni , miłości
i wzajemnym szacunku.
/413/
* Cześc! Jeśłi jesteś wysokim
chłopcem Jod 180 cm/ szukasz kogoś na poważnie , jeśli jesteś kulturalny, nie masz nałogów 7alkohol! napisz do 21-letniej, szczupłej, wysokiej. spokojnej, trochę niesm i ałej brunetki. Koniecznie przyślij zdjęc i e ,
a wtedy na pewno otrzymasz odpowiedź . Nie wahaj się ! Napisz! /414/
* Jeżeli szukasz przyjaciółki na
dobre i złe, jeśli jestes samotny napisz do mnie! Jestem 21 - letnią
szczupłą brunetką o brązowych oczach, studiuję w Kielcach . Chc iała
bym
poznać
sympatycznego,
rozsądnego i kulturalnego chłopca
bez nałogów .• 'przesyłając zdj ęcie ,
masz pewnosc, ze odpiszę . Czekam !
/415/
* Jestem rozwiedziona, 43 lata,
162 cm wzrostu, nie palę, wykształcenie wyższe, szczera, serdeczna, miła aparycJa. P rag nę, aby nap i sał do mnie pan rów nie ż rozwiedziony i osamotniony w życiu, niebiedny, niecwaniak Inieegoista,
z wykształceniem ś re dnim lub wyższym. Włosy mam ciemne, oczy
czarne. Lubię dom, przyrodę, dobry
film. Nie szukam przygodo Myślę poważnie o życiu, chOCiaż usposobienie mam pogodne. Chciałabym, aby
pan był nieco starszy, aby dał mi po-

ka, otwarta na świat ł ludzi , kochająca przyrodę i podróże czeka na
ciebie. Masz kłopoty . czujesz si ę samo~ny , szukas.z przyjaclółk!, a być
moze czuJesz, ze Jestem twOją drugą
połową? Wi ęc pisz, a zapewne
przeżyj emy razem n i epowtarzalną
przygodę .
/419/
* 26-letnla panna, 157 cm wzrostu,
56 kg, szatynka, bardzo miła , wrażli
wa, czuła, domatorka, trochę nieśm iała .
Wykształcen ie średnie techniczne.
Pragnę zalożyć szczęśliwą rodz inę .
Jeśl i masz nie więcej niz 33 lata i jesteś

bez nalogów - napisz. Odpowiem na każy list. Zdjęcie mile widziane.
/420/
* Rozwiedziona, 36 lat, dwoje dzieci , zie lonooka blondynka z dużym
poczuciem humoru pozna wysokiego pana, op i ekuńczego , lubiącego
dzieci.
/421 /
*Wolna , lat46, 165cm , 66kgwagł ,
własne M-3, pracująca, domatorka.

Pozna pana wolnego od 40 do 55 lat,
z Kielc lub okolic.

/422/

• Podaj mi swe mocne ramię, by
razem, we dwole przejść przez
resztę życia. Wo na, n i ezależna lat
47, 168 cm , pogodna, o wrażliwym
sercu, miłeJ powierzchownosci,
zgrabna blondynka, domatorka
o wszechstronnych zainteresowaniach, inteligentna i kulturalna, wykształcenie średnie , pozna pana inteligentnego o wysokIej kulturze bycia,
powyżej 175 cm wzrostu , do lat 55,
nie nadużywaj ącego alkoholu /może
palić/, o pogodnym usposobieniu.
z poczuciem humoru , potrafiącego
dać
kobiecie poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnych
chwilach życi a . Cel towarzysko-matrymonialny. Odpowiem na każdy poważny list.
/423/
* Hej, to lal HI-letnia szatynka
spod znaku Kozłorożca , l ubi ę muzykę, dobre filmy i długie spacery przy
blasku księżyca . Mam 160 cm wzrostu,
brązowe oczy, jestem trochę puszysta
Pragnę poznać chłopca w wieku 18-20
lat. Cenię przyjaźń i wzajemne zaufanie. Chciałabym , aby moje serce zabiło
wreszcie mocniej... Czekam na list od
ciebie.
/424/
* Samotna 19-1atka, ciemna blondynka o zielonych oczach, 170 cm
wzrostu, spod znaku Strzelca, pragnie
poznać chłopaka w wieku 23-25 lat, odpowiedzialnego
i
opiekuńczego.
Najchętniej z Kielc lub okolic.
/4251
*Mam20 Iat, 164cmwzrostu, oczy
niebieskie. Lubię przyrodę, taniec
I dobrą muzykę. U ludzi cenię praw.
domówność i kulturę osobistą Pragnę
poznać chłopaka w wieku 21-24 tata
o ciekawym charakterze. NaJlepiej'
z Kielc lub okolic.
/426
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Tele · Echo

Chciałabym przedstawić zestawy ziół dla cery tłustej do użytku zewn~trz~ego,. któr~ wzmocnią efekt
kuracji. Późną wiosną i w miesiącach letnich sprawa ta nabier~ sz~zegolneJ w~gl. Wyzsza te~peratura
powietrza powoduje przyspieszone wydalanie łoju i potu. U cl~rpl.ących na. łOJot~k obse,:",uJemy ba~
dziej rozszerzone pory niż w innej porze roku. Do te~o dołączają Się częste mfekcJe, trądzik, wyprySki,
którym ciepło i wilgoć stwarzają sprzyjające warunki.

Pomocne są wówczas maseczki ziołowe i wyciągi alkoholowe
z roślin leczniczych, ale tym razem przedstawiam naj prostsze,
najwygodniejsze w użyciu, a jednocześnie bardzo skuteczne kos-

Liść babki lancetowatej, ziele
lub kwiat krwawnika, korzeń ło
pianu, liść szałwii, kora wierzby
- zestaw ten działa bakteriobójczo,
przeciwzapalnie i wysuszająco,
pomaga więc przy towarzyszącym

osób uczulenie, w takim przypadku można go zastąpić zielem jemioły lub korzeniem łopianu.
Ta mieszanka wpływa na tłustą
cerę łagodząco i przeciwzapalnie,
gdyż jest ona sklonna - zwłaszcza

NAPARY Z ZiÓŁ
metyki ziołowe, jakimi są r.1apary
z ziół. Służą one do przemywania
twarzy wieczorem, rano, przed
wykonaniem makijażu, a także
w ciągu dnia, jeśli cera jest bardzo
tłusta . Proponuję stosowanie zależnie od potrzeb jednej z trzech
mieszanek ziołowych.
Ziele jemioły, kwiatostan lipy,
ziele przywrotnika, ziele skrzypu - mieszanka ta działa ściągają
co, wygładzająco, zamyka nadmiernie rozszerzone pory.

Dobroczynna
,

)

i witamin /w tym A, B, C/o Wzbogacona jest o witaminy A i E, olej karotenowy, olej z pestek palmy BABASSU doskonale uzupełniający
niedobory skóry suchej. Maseczka ta reguluje równowagę wodnotłuszczową, poprawia ukrwienie
skóry, przeciwdziała niekorzystnym wpływom środowiska.

Dojrzewające w ciepłych promieniach tropikalnego słońca owoce mango, kiwi, papaya dosJarczają
skórze
bogactwa
składników
o wyjątkowych
własnościach odżywczych, regenerujących i nawilżających.
Ekstrakty ze świeżych owoców
zawarte w maseczkach są cennym źródłem kwasów organicznych. Ich obecność sprzyja ła
godnej odnowie komórek naskórka i poprawia koloryt skóry .
Maseczki EXO FRUIT . PollenyUrody· są idealnym sposobem
na . szybką
i
skuteczną
pielęgnację cery.

samitną
gładkość,
i piękny wygląd .

jędrność

KIWI - dla cery tłustej
i mieszanej
Przezroczysty, zielony żel
nałożony na twarz daje wspaniałe
uczucie relaksu i świeżości dostar-

skóry.
Kwiat bzu czarnego, kwiatostan lipy, kwiat nagietka, kwiat
podbiału, kwiat rumianku - ten
ostatni wywołuje u niektórych

Cementują
małżeństwo?
Pary małżeńskie mające domowe zwierzęta żyją w lepszej
harmonii, intensywniej. aktywniej
i rzadziej rozwodzą się niż pary
bez zwierząt. Badania wykazały,
że zwierzęta dostarczają tematów do rozmów, pobudzają
aktywność ich właścicieli, potrafią ich pocieszać i nawet' załago
dzić sprzeczki w małżeństwie.

po myciu mydłem - do podrażnień,
łuszczenia się i pieczenia.
Sposób użycia: zioła wchodzą
ce w skład każdego z tych zestawów należy zmieszać w jeqnakowych ilościach. Dwie łyżki mieszanki zalać w emaliowanym garnuszku szklanką letniej wody uprzednio przegotowanej. doprowadzić do wrzenia i odstawić pod
przykryciem na pół godziny. Po
przecedzeniu przemyć naparem
twarz i szyję, nie wcierać, pozostawić do wyschnięcia. Dzięki tym
zabiegom cera zyska na wyglądzie, pory staną się mniej widoczne, a infekcje niszczące
tłustą skórę będą skuteczniej
zwalczane. Radzę spróbować.
Radzi
MARTA RYCHEL kosmetyczka dyplomowana
z Salonu
Fryzjersko-Kos.metycznego
BEA, ul. Zródłowa 19
w Kielcach

-z

Ogłoszony kilka tygodni temu konkurs kulinarny "EO" zebrał już pierwsze żniwo. Od dziś
w każdy piątek drukować
będziemy nadesłane do nas
przepisy. Najsmaczniejsze nagrodzimy!

I
SKŁADNIKI: 25 dag sera twarogowego, 3-4 łyżki kaszy manny, 3 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki
mąki ziemniaczanej, 2 jajka, 3-4
łyżki zimnego mleka.
Wszystkie składniki włożyć do
miski i dobrze wyrobić łyżką. Ciasto
musi być wolne, takie jak na kła
dzione kluski /ale nie za rzadkie/o
KłaŚĆ łyżką małe porcje na wrzącą
osoloną wodę. Po wypłynięciu podgotować minutę, tak by powię~zyły
objętość i były puszyste. WYJmować łyżką cedzakową. Polać zrumienioną bułeczką z masłem lub
gęstą śmietaną z cukrem i wanilią.
Porcja wystarcza dla 3 os6b.
Czas przygotowania 15 minut.
Halina Modulska
ze Starachowic

głową

Tego lata lansuje się
fryzury proste w formie i
łatwe do utrzymania.

czając cerze niezbędnej porcji wilgoci. Wyciąg z owocu kiwi bogaty
w witaminę C, kwasy owocowe,
substancje mineralne, proteiny
i cukry uzupełniony o kwas hyaluronowy i prowitaminę B 5, sprawia, że drobne zmarszczki zanikają, a linie na twarzy i szyi stają
się mniej widoczne. Skóra szybko
odzyskuje atrakcyjny wygląd.

PAPAVA - do cery
suchej o zmniejszonej
elastyczności

Papaya słynąca ze swoich leczniczych właściwości dostarcza cerze niezbednych protein,aminokwasów, enzymów, tłuszczów

r
,

wyprysku,
zapaleniu

Szaleć

MANGO - dla cery
normalnej i mieszanej
Maseczka ta oparta jest na
działaniu wyciągu ze świeżych owoców mango wzbogaconego
delikatnym olejem z jego pestek,
witaminą E, alantoiną i d-panthenolem. Uzyskany w ten sposób
bogaty zestaw witamin /w tym A,
B, C/,
protein
roślinnych,
tłuszczów i cukrów regeneruje
i nawilża skórę, ochrania przed
wpływem
szkodliwych czynników, a przede wszystkim szybko i efektywnie nadaje cerze ak-

często tłustej cerze
trądziku, łojotokowym

Przepisy Cz~elniczek

Artretyzm to bardzo bolesna choroba, która niespodziewani.e .~o~~
zaatakować każdy staw. U kobiet pojawia się dwukrotOle częscleJ nlz
u mężczyzn. Laicy łatwio mylą artretyzm z artrozą. ~b!awy o~u tych
schorzeń są wprawdzie podobne, ale przyczyny całkOWICie odmlen~e .
Artretyzm, czyli zapalenie stawów, może rozwi~ąć się ~aw.et w ciągu
jednej nocy. Podrażnienie błony maziowej prowadzl.do nasIleOla procesu
wytwarzania płynu tkankowego. Następstwem tego Jest charaktelYstycz~
ny objaw choroby - obrzęki stawów. Lekarz musi je nakłuć, aby odclągnąc
nagromadzony płyn .
. .
Artroza - w przeciwieństwie do artretyzmu - to ?horob<;l ~~odOle~lo
wa stawów, pojawiająca się na skutek zbyt silnego Ich obclązeOla, .wyslłku
nie dostosowanego do sprawności. Nie rozwija się z dnia. na. dZlen, początek schorzenia to wolno postępujący proces usztywOlaOla stawow.
Bolesność pojawia się dużo później.
.
Najczęściej stopniowemu niszczeniu ulegają stawy kolanowe, biodrowe oraz stawy palców i dłoni.
Zapalenie stawów często jest pierwszym etapem reumatyzmu. Dolegliwości związane z tą chorobą to nie tylko przykre bóle. W ciężkich przypadkach stan zapalny może objąć inne organy.
.

MEDnOWAĆIII
Medytacja uprawiana celowo staje się działaniem zamierzonym,
w naszym kręgu kulturowym zazwyczaj służącym głębszemu zrelaksowaniu się i - co za tym idzie - poprawieniu kondycji psychosomatycznej.
Aby była skuteczna, należy ją
stosować dopiero po wyćwicze
niu umiejętności odprężenia
mięśni i uspokojenia - z jednoczesnym pogłębianiem oddechu.
Warto umieć oderwać się od bodź
ców świata zewnętrznego, wyłączyć
z codzienności, oddalić od bieżą
cych problemów i usunąć kłębiące
się myśli na bok. Trzeba nauczyć się
pewnej dyscypliny, by umieć
poświęcić sobie codziennie odpowiednią ilość czasu w całkowitej ciszy, izolacji i milczeniu.
Medytować można wszystko,
np. kolory, własne życie, konkretne działania, dzieła sztuki, architekturę, dźwięki, przedmioty, naturę. Można stosować techniki Ignacego Loyoli, moina Maharishlego.
W pierwszym przypadku. t~at~
medytacji staje się przedmIOt, zJaWIsko, osoba, czyn itd. W drugim - dobrowróżbne dźwięki .przydzielane·
przez biegłego w sztuce guru.
Obecnie, kiedy od przeszło 20 lat
mamy w Polsce nie słabnące zainteresowanie licznymi szkołami medytacji transcendentalnej - kłopotu
z nawiązaniem kontaktu z dysponującymi atestami terap.eutam! nie
będzie. W naszym krajU z tej formy higieny psychicznej korzysta
kilka tysięcy osób.

Za

tydzień

-

ćwiczenia.

Kluczową zasadą w tej swobodzie noszenia włosów jest
precyzja kształtu fryzury, który
w obecnym czasie nabiera bardziej zdecydowanych form. Cieniowane włosy często przypominają uczesania z lat 20.
Z kolei same fryzury, jeżeli zostały wykonane prawidłowo są
doskonałym przykładem artystycznych i technicznych możli
wości fryzjera.

Wycieniowane włosy z dużą ikosmyków okalających
twarz panują w modzie ostatnich dwóch sezonów. Wciąż lansuje się ten typ fryzury, jedynie
końcowy efekt sprawia wrażenie
plastycznie
wyrzeźbionego
kształtu. Linie są przeważnie
dłuższe i bardziej kobiece.
lością

Natomiast nowość to bardzo krótkie włosy, tzw. crop
/szczotka/. W tego typu fryzurze pierwszoplanową rolę odgrywa kolor. Podkreśla nie tylko zarys uczesania, ale zasadniczo cięższą /wzmocnioną!
fakturę

włosów.

Dominują

zdecydowane barwy, czasami
zróżnicowane, nienaturalne.
Dla mniej odważnych pań doradza się mocno rozjaśniony
blond. Długie włosy mają odcienie czerwieni lub jasnej
miedzi, orzechowego brązu
bądź wiśni, uwydatniające bogactwo i głębię koloru.
Radzi
MARZENA TRETER
z Salonu
Fryzjersko-Kosmetycznego
"Marzena"
w hotelu "Centralnym"
w Kielcach

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"W ciągu minuty do bijatyki stanęło
200-300 osób. Byłem w środku - wszystko
/Zeznanie radomskiego policjanta/
Z przebywającym na XV Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie funkcjonariuszem Komendy Rejonowej Policji w Radomiu, aspirantem ADAMEM BAJ BAKIEM,
rozmawia JERZY BUSZA
JERZY BUSZA: - Co radomski policjant robił na festiwalu
w Jarocinie?
Asp. ADAM BAJ BAK: Z Radomia do Jarocina istnieje
bezpośrednie połączenie kolejowe. Musieliśmy oczywiście wiedzieć, w jakim składzie uda się
tam radomska "delegacja" narkomanów, bądź osób przez nas
notowanych. Spotkałem wszystkich, których się spodziewałem
zobaczyć. O tym, kto ma jechać
decyduje Komenda Główna Policji, pojechałem ja, ponieważ
specjalizuję się w walce z narkotykami.
J. B.: - Rzecznik prasowy
Komendy
Wojewódzkiej

Na festiwalu wolno wszystko,
ale nie wolno fotografować. Ludzie przyjeżdżają przeżywać
muzykę, bardzo intymnie i tego
nie można gwaicić. Przy muzyce
żyją, śpią, kochają się, jedzą. Na
głównym stadionie tylko scena
jest oświetlona. Poza tym jest
ciemno. Wystarczy błysk flesza,
by zburzyć tę niepowtarzalną atmosferę·

J. B.: - Strzelano także z ostrej broni •..
A. B.: - Tenczłowiek,jeżelinie
został już ujęty, to z pewnością
będzie. Ranił cztery osoby,
strzelał w kierunku policji. To
groźny przestępca.

widziałem"

J. B.: - A co jest z alkoholem?
A. B: - Jest całkowity zakaz
sprzedaży alkoholu w promieniu
25 km, ale wino można kupić
wszędzie. Nie ma podziemia
z wódką, jest z winem, bo wino
w połączeniu z jakimkolwiek
środkiem narkotycznym daje
najlepszy "odjazd".
J. B.: - Porozmawiajmy
wreszcie o narkotykach ...
A. B.:
Najważniejszą
sprawą jest prewencja i uświa
domienie jak największej liczbie ludzi, młodzieży i icl) rodzicom, że nie jesteśmy wolni od
tego rodzaju tragedii. Wielkie
międzynarodowe kartele, wielki
biznes narkotyczny przerzuca
narkotyki przez Polskę. "Złoty
Trójkąt" i "Złoty Półksiężyc"
szukają nowych rynków zbytu.
Oficjalne źródła podają, że ła
piemy ok. 1 proc. szmuglowanych narkotyków, w USA łapią
ok. 10 proc.
J. B.: - Czy Radom jest
szczególnie zagrożony?

CINIE
TRAWA
,
SMIERDZlłŁA KLEJEM
Mieczysław Bryła,
powiedział dziennikarzom

w Kaliszu,

w czasie festiwalu, że zabezpieczeniem Imprezy zajmuje się 500 policjantów,
których wspierają również
"koledzy z Innych województw". I dodał: "Jesteśmy
przygotowani
na
każdą sytuację."

A. B.: - W moim odczuciu
nic nie usprawiedliwia takiego
optymizmu. W policji panowało ogólne przekonanie, że
do Jarcoina przyjeżdżają
wyłącznie dzieci 15-18 letnie.
Taki był wiek 80 proc. uczestników, pozostali to weterani,
którzy uczestniczą w imprezach muzycznych od lat 70. Ale spotkałem też dzieci 8-letnie, które na głowach miały
kolorowe "irokezy", czyli "czuby". Wiedzieliśmy, że zadyma
musi być, bo 1O proc. uczestników przyjeżdża do Jarocina
wyłącznie w tym celu. Muszą
bić się albo punki ze skinami
albo wszyscy z policją. Awantura jest częścią programu tego festiwalu, to jest "czwarta
scena".
J. B.: - Dr Stanisław Spychał, dyr. szpitala w Jarocinie
powiedział, że było 65 poszkodowanych ...
A. B.: - Zaczęło się od konfliktu między skinami a punkami.
W pewnym momencie punki
poprosiły o interwencję policji,
zgłaszając kradzież. Policja interweniowała bardzo inteligentnie i nie byłoby żadnej awantury,
gdyby nie fotograf, który zaczął
robić zdjęcia. Od razu dostał w
zęby. W ciągu niespełna minuty
stanęło do bijatyki 200-300
osób. Jest policja? Pierzemy policję. Byłem w środku i wszystko
widziałem. Efekt był Jaki, że na
odcinku 200 m ul. Sw. Ducha
została zniszczona doszczętnie.
Tynki wyglądały tak, jakby ktoś
z rkm je ostrzelał. Siła gradu kamieni jest niewyobrażalna. Park
przy amfiteatrze był ogrodzony
murkiem wysokości metra. Na
nim znajdowały się wykonane
z płaskownika ozdoby. Te ozdoby zostały powyrywane, poła
mane a sam murek został rozebrany na odcinku kilku metrów. Mało kto orientuje się, jaką
siłą dysponuje rozjuszony tlum.

Policja ma dobre rozpoznanie
w tym młodzieżowym galimatiasie. Ludzi znamy. Nie ma powodu, by ich gnębić, gdy nie
wchodzą w otwarty konflikt
z prawem. Bo za co? Za ekstrawaganckie stroje? Za miłość do
rocka?
J. B.: - Nie brakuje socjologów, analizujących mło
d~ieżowe społeczności alternatywne. Jak zrozumieć ludzi, którzy wykrzykują hasła
antyfaszystowskie i rzucają
jednocześnie
kamieniami
w tłum?
A. B.: - Nie wolno zapominać, że poza entuzjastami muzyki do Jarocina przyjeżdżają
także młodociani kryminaliści,

narkomani, psychopaci. Nie ma
typowych złodziei, kieszonkowców. Wszyscy czują się
jedną
komuną.
Wszyscy
częstują wszystkich. Prośba
o papierosa czy tysiąc złotych
jest czymś oczywistym. Nie
kradną, lecz żebrzą.

A. B.: - Jest znacznie powyżej
krajowej, nie tylko pod
względem
narkomanii,
ale
i przestępczqści, bo leży obok
stolicy. Teraz nasi radomscy
narkomani wybywają z miasta
i lokują się na warszawskiej Starówce. Jestem święcie przekonany, że gdyby zrobić tam ła
pankę, to znaczący procent
byłby osób z Radomia, narkomanów i kolporterów
średniej

U Kołodziejów już... jedenaścioro,
a kobieta ma dopiero 37 lat

środki narkotyczne. Ludzie ci
znajdują się na równi pochyłej,
ich tolerancja idzie w górę i kres

bywa zawsze taki sam - albo
czyli samobójstwo
z przedawkowania, albo odtrutka, czyli detoks, co zaledwie
pozwala zmniejszyć dawkę, np.
z 10 porcji na 1 porcję . Nie chodzi o zdrowie. Jedna "działka" to
taniej niż dziesięć. Na to decydują się osoby mocne psychicznie, słabym wystarcza pół roku,
by pójść do grobu. Dzieciaki nie
zdają sobie sprawy, że ci, którzy
rozładowywali napięcia przed
maturą środkami narkotycznymi, zdawali egzaminy z jasnym
umysłem, ale musieli już brać
dalej i nigdy studiów nie
skończą . Wystarczy krótki okres, by młody człowiek stał się
wrakiem.
J. B.: - Rodzice nie chcą
wiedzieć. Są ignorantami. ..
A. B.: - Objawy są różne,
zależy to od konkretnego
narkotyku. Jeżeli dziecko
wącha klej, to wiadomo, po
kleju wygląda jak ktoś, kto pił
kilka dni. U nas panuje
fałszywe przekonanie,
że
każdy narkoman ma na ręku
i dłoniach łańcuszek, tzn.
ślady po wkłuwaniu igły od
strzykawki. Wcale tak być
nie musi. Narkotyki można

"złoty strzał",

łykać, wąchać, wdychać.

W Jarocinie chodzi po ulicach cała masa dzieci, mło
dzieży machając torebkami,
w których jest klej. Złapałem
chłopca, miał 10 lat. Jeżeli
się nie zareaguje przy pierwszym "braniu", to w 90 proc.
jest pewność, że to dziecko
będzie narkomanem. Co dalej? Będzie dziecko to okradało
rodziców,
wynosiło
z domu cenne przedmioty,
by sprzedać je za grosze,
a potem będzie kupować
narkotyki za pieniądze pochodzące z rozbojów, wymuszeń, z kradzieży. Powiada
się, że połowa zgonów narkomanów jest z przedawkowania, a połowa, bo nagle
zostaje pozbawiona narkotyków.
J. B.: - Paweł Jackowski,
burmistrz Jarocina, pokrył
straty dewastacji miasta.

Po Radomiu celowo roznosi
się narkotyki i rozdaje za darmo.
Przed maturami poszła bardzo
duża ilość konopi. To, że ja otym
wiem, to znaczy, że wszyscy,
którzy powinni wiedzieć
wiedzą. O tym się jednak nie
mówi.

festiwalu będzie dyskutowana,
a
władze
samorządowe
uczynią
to,
czego życzyć sobie będą
mieszkańcy •..

J. B.: - Dobre imię oświaty
jest ciągle ważniejsze niż brutalna prawda ...
A. B.: - To pan powiedział.
Znam w Radomiu kilkadziesiąt
osób, które regularnie biorą

A. B.: - To jedyny tego typu
festiwal w Europie. Byłoby źle,
gdyby o losie tej imprezy decydowały incydenty rozwydrzonego marginesu.

Powiedział, że przyszłość

Tak bawiono się w Woodstock. Mimo ścisłego zakazu używania narkotyków i alkoholu, 200
uczestników 3-dniowego festiwalu Woodstock'94 w Saugertles, wyraźnie poczuło pamiętny, charakterystyczny luz sprzed 25 lat.
CAF·EPA

tysięcy

http://sbc.wbp.kielce.pl

Seks w mieście - seks na wsi - jak myślicie Państwo czy taki podział ma sens, czy on istnieje. Jak można uprawiać seks bez stosowania środków antykoncepcyjnych, bieżącej wody i seksownej bielizny - pytają niektórzy. Są złośliwi, czy mają rację? Przyjdą brudni z obory
i kładą się pod pierzynę - szydzą miastowi. A poza tym na
wsi rodzi się coraz więcej nie chcianych dzieci.
- O seksie niewiele wiem - mówi
mieszkaniec Zagórza. - Robię to
i już. Prawdę mówiąc, nie ma kto
człowiekowi w głowie rozjaśnić.
Baby rodzą dzieci na potęgę, które
potem nie ma kto wyżywić. I jak
ten ruch zatrzymać . Kto to powie?
W radiu i telewizji huczy tylko
o konkordacie i aborcji, z ambony
ksiądz krzyczy, żeby nie stosować
żadnych zabezpieczeń, bo to
grzech. Szkoda, że nic nie gada,
jak wyżywić i wykształcić ten przychówek, co już jest. Z seksu wielkiej przyjemności nie mamy. Raz,
że boimy się, żeby nie zaskoczyło,
dwa kobiety zagonione, umęczo
ne, jak przyjdą z pola, to na nic nie
mają ochoty. Mało o siebie dbają,
bezzębne, w poplamionych fartuchach, nie stanowią dobrej podniety. Jak patrzę tak po sąsiadach,
to wielu bez wypicia kilku
głębszych do żony nie podchodzi.
No i są efekty. U Kołodzłejów
już ... jedenaścioro, a kobieta ma
dopiero 37 lat, Gołąbkowa chodzi
z siódmym.
- Moja córka powiła ośmioro mówi mieszkanka wsi Maleszowa. - O wszystkie musi dbać sama, bo mąż ciągle pije. Nic go nie
obchodzi. Na pytanie: czy córka
stosuje jakieś środki antykoncepcyjne? - kobieta macha ręką. Kto
by o tym co wiedział. Widzi mi się,
że jedyną antykoncepcją byłby tu
rozwód. - Ale rozwodzić się nie
będzie - dodaje oburzony ojciec,
bo lepszy jakikolwiek chłop niż ża
den. Tylko co tu robić, żeby nie
było następnych dzieci, bo dla
tych, co już są, nie ma na chleb?
- My tam z żoną nie stosujemy
żadnych środków, ale sobie jakoś
radzimy. Czworo wydaliśmy na
świat, w tym jedno nie planowane,
a teraz zalożyła sobie jakąś spiralkę, czy co tam - zwierza się
mężczyzna z Radkowic.
- My, na szczęście, mamy ła
zienkę i szwagra w Kielcach. Raz
na jakiś czas czasopisma i filmy
podrzuci, to człowiek trochę ogła
dy nabierze. Ale innym nawet wody się przynieść nie chce ze studni
i obmyć co nieco.
- No właśnie - dorzuca sąsiadka
- z tych naszych chłopów porobiły
się flejtuchy, jak byli młodzi bardziej dbali o siebie, teraz w opadniętych portkach, bez guzików,
w gumiakach, bez zębów też nam
się nie podobają . Ale co obowiązek, to obowiązek .'
- Trzeba by na wsi zrobić rewolucję - mówią zgodnie mieszkańcy
Rudek. - Chętnie byśmy posłu
chali jakichś wykładów, prelekcji,
nawet w kościele czy w szkole. Ale nikt się do tego nie kwapi, żeby
nam cokolwiek wyjaśnić. Co robić ,
żeby nie rodzić dzieci, naturalne
metody nie wystarczają - kto powinien się za to wszystko wziąć?
Młodzież też prawie nic nie wie, co
drugi żeni się z musu.
- Na wsi każda kolejna ciąża
kobiety jest tragedią - powiedział
Andrzej Pala - lekarz ginekolog.
- Kobiety nie przychodzą na kontrolne badania, nie stosują żad
nych leków czy środków wzmacniających . Jak tylko wyjdą za mąż,
wprzęgają się w jarzmo, nie ma
ich kto poinformować, że można
żyć inaczej.
- Mówimy dzieciom o seksie, ale wydaje mi się, że zbyt póżno stwierdziła Wiesława Dachowska z SP nr 4 w Dąbrowie. - Do wyjaśnienia tych wszystkich zagadnień brakuje nam odpowiednich
pomocy, władze oświatowe powinny wejść w porozumienie ze
służbą zdrowia i zapewnić nam,
nauczycielom, komplet dobrych

filmów, traktujących o współżyciu
seksualnym. Obecnie prowadzimy rozmowy z dziećmi w VIII klasie, przede wszystkim na godzinach wychowawczych. A taka
wiedza powinna być wdrażana już
od pierwszych klas. Ale powinni to
robić profesjonaliści, laicy mogą
"spaprać" cały ten delikatny temat.
Nauczyciele powinni być doszkalani, aby wiedzieć jak przekazać
dzieciom informacje na temat seksu. Najczęściej dzieci nie rozmawiają o tych sprawach z rodzicami, odczuwają głód wiedzy, a jednocześnie są zagubione, gdy
słyszą
przeróżne,
calkiem
sprzeczne teorie z podwórka,
kościoła czy telewizji. Nie są
w związku z tym dobrze przygotowane do prowadzenia dorosłego
życia seksualnego, stąd jego opła
kane efekty. Na swoich lekcjach
wyraźnie obserwuję, że dla wielu
dzieci seks to temat tabu, w domu
się o tym nie mówi, zewsząd
słyszą tylko o aborcji.

***
Ksiądz proboszcz ze wsi Balice
koło Buska widzi cały problem jesz-

cze inaczej. Przy para1iach istnieje
poradnictwo rodzinne, z którego
każdy może skorzystać, są też nauki
przedmałżeńskie. Kto odczuwa niedosyt wiedzy może przyjść i skorzystać z rady. Księża nie mogą przecież
na siłę zwoływać mieszkańców wsi,
aby ich na ten temat nauczać. Ksiądz
uważa, że nadmiar dzieci nie jest na
wsi problemem. Najczęściej za dużo
dzieci jest wtedy, gdy mąż pije, gdy
jest alkoholikiem.

***
- Niestety, wśród moich pac:jentćm
widać podział na miejskich i wiejskich, jest ich mniej więcej po połowie
- mÓ'Ni Jan Dydkowskl, seksuolog.
- Po krótkiej rozmowie z młodym
mężczyzną,
bo oni stanowią
większość, wiem kiedy mam do czynienia z
mieszkańcem
wsi.
Najczęściej moja rola sprowadza się
do wyjaśnienia mu naj prostszych
towazjawisk fizjologicznych,
rzyszących życiu erotycznemu.
Uświadomieniem seksualnym p<>winna się zająć przede wszystkim
szkoła, ale ograniczyć się do podania
faktów, bez komentarza, co jest zle,
grzeszne czy niemoralne. Prawo do
takich wyjaśnień pozostawiłbym rodzicom i Kościołowi. Dorośli swoją
wiedzę z tego zakresu mogą podnieść przez czytanie książek i gazet,
jest to dobra metoda. Nie bez znaczenia jest rola telewizji. Brakuje
w niej programów, w której osoby
będące autorytetami moralnymi
i naukowymi, wyjaśniałyby zagadnienia życia erotycznego, metody
antykoncepcji.

***
Pomocne byłyby także pogadanki, wykłady prowadzone
w terenie, np. przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ale tego
typu organizacje nie mają pieniędzy na takie cele. Finansowanie mogłaby przejąć gmina,
ale radni nie widzą problemu
braku świadomości seksualnej
na wsi. Ważne jest dła nich tylko
to, kto ma większość, lewica czy
prawica i niestety od tego zależy również, jaka wiedza jest
przekazywana o życiu erotycznym. Od kilku lat postawy seksualne na wsi kształtowane są
przez filmy pornograficzne emanujące agresją i perwersją.
Taki model jest bardzo łatwo
przyswajalny i obawiam si" że
skutki tego dopiero odczujemy
za kilka lat.
IWONA ROJEK,
AGATA KOWALCZYK
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trudniej jest zyc,
,
w Arktyce zaś łatwiej umrzec

Rozmowa z mgr. TADEUSZEM MAKAREWICZEM, uczestnikiem pierwszej, powojennej wyprawy naukowej
na Spitsbergen

* Panie Tadeuszu, był pan lednym
z uczestników plerwszel w historII
powolenneJ poisklei wyprawy nau·
kowel na Spitsbergen. Owocem owego pobytu Jest wydana przez Iskrę
książka "Halo, Spitsbergeni " , którel
jest pan współautorem. Proszę powiedzieć, Jak to się stało, że pan,
mieszkaniec Krakowa, został człon
kiem poisklei ekspedycji naukowel
poza koło polarne?
• Polska Akademia Nauk - organizator wyprawy - zwróc iła się do PJHW,
dziś IMGW o wytypowanie pracownika,
który po spełnieniu wymaganych warunków. mógłby wziąć udzial w planowanej wyprawie polarnej. Osoba taka zdaniem organizatorów - powinna legitymować się odpowiednim stażem ob-

wany przez pana moment wyjścia
naprzeciw wielkiej przygodzie, którą
tak wielu pańskich kolegów chciało
przeżyć. Czy pamięta pan ten dzień?
- Oczywiście. pam iętam. Był pogodny ranek 26 czerwca 1957 roku. Ok ręt
hydrograficzny "Bałtyk", pod dowództwem kapitana Rutkowsklego odbił
tego dnia od mola portu Marynarki Wojennej na Oksywiu i wziął kurs na
północ . Z mola uroczyście żegnały nas
rodziny, władze , reporterzy gazet i kronika filmowa. W tydzień później w rejs
wyruszył statek " Ustka", na pOkładzie
którego załadowany był sprzęt wyprawy naukowej. O ile dobrze pamiętam.
było tego gdzieś ponad 400 ton.
* Był to w pańskim życiu pierwszy
tak długi rels morskI. Co szczególne-

wypraw. Nasz pobyt na Dalekiej Półno 
cy raczej przypominał wczasy zimowe
w górach. Jednak wszyscy zdawaliśmy
sobie doskonale sprawę, jaki los czeka!by nas w razie np. spłonięcia baraku
czy utraty zapasów żywnośc i. Słusznie
mówi się, porównując warunki w podzwrotnikowej dżungli I w Arktyce, że
w dżungli trudniej jest żyć, natomiast
w Arktyce łatwiej jest umrzeć.
* A lak znosiliście surowość tamtelszego klimatu I skąpej arktycznel
przyrody?
- Z klimatyzacją nie mieliśmy żadnych
problemów. Do zimna
łatwiej się
przyzwyczaić niż do wielkich upałów . Natomiast pewne kłopoty sprawiała w ciągu
pierwszego lata calodobowa jasnoŚĆ.
Mieszkaliśmy wówczas w namiotach.
Doszło do tego, że mieszkańcy każdego
namiotu mieli inną porę doby. W jednym
spali wszyscy po trudach terenowych
wędrówek, w innym właśnie wstawali
i jedli śniadanie , w jeszcze innym akurat

LWOW,
MEGO DZIECINSlWA
- Naszą kamienicę zburzyła bomba. Między
zgliszczami zginęła moja lalka. Taka z długi
mi jasnymi lokami, jak Szirlejka - aktorka.
Szukałam jej - wspomina HELENA MAURYCY, lwowianka. - Miałam wtedy 6 lat. Ta lalka
to był mój największy skarb. Między kamieniami natrafiłam na coś miękkiego. Myślałam,
że to moja Szirlejka. To jednak było ciało naszej sąsiadki.
We Lwowie mieszkała przy
niewielkiej uliczce Dunin Borkowskich. U wylotu stał
kościółek św . Józefa. Tam

z ziemią z cmentarza Orląt we
Lwowie. Wzięli udział W uroczystej mszy. - Zbieramy pieniądze na ratowanie Iwowskie-

właśnje
przyjęła
wcześ
niejszą pierwszą komunię ,
gdy wybuchła wojna.
- Znałam tylko swoją ulicę .
Pełną niewielkich domów i ka-

serwatora meteorologicznego, zaawansowaniem w pracach naukowych, no i oczywiście odpowiednimi warunkami
zdrowotnymi. Zgłosiło się paru chętnych,
w tym ja. Po rozpatrzeniu podań przez
komisję kwalffikacyjną wybrano mnie.
* Organlzowanłe tego typu wyprawy, to wielomiesięczne przygotowania I związane z tym wielkie koszty.
Proszę powiedzieć, z laklml naJwiększymi problemami w trakcie organizowania wyjazdu spotkał się
pan już lako uczestnik wyprawy?
- Przygotowania do wyprawy rozpoczął latem 1956 roku wyjazcJ czteroosobowej grupy rekonesansowej . Prowadził ją przyszły kierownik ekspedycji,
doc. Stanisław Siedlecki. Wyjazd rekonesansowy ustalił lokalizację stacji
spitsbergeńskiej w Zatoce Białych
Niedźwiedzi oraz nawiązal potrzebne
kontak1y na terenie Norwegii.
Jeśli chodzi o mnie, to ja do przygotowań włączylem s ię w marcu 1957 roku. Praca moja polegała na odwiedzaniu wielu instytucji i walczeniu z ówczesną biurokracją, której nieżyciowe
przepisy skutecznie paraliżowały nam
przygotowania do wyprawy i zaklócały
związany z tym harmonogram prac.
* Wspomniał pan o uczestnikach
wyprawy. Czy mógłby pan powiedzieć, kto wchodz" w lej skład?
- W czasie okresów letnich, przypadających na lata 1957 - 1958, w miesiącach od lipca do września nad Zatoką
Białych Niedźwiedzi pracowało łącznie

30 ludzi. Byli to geofizycy, magnetycy,
glacjologowie, rozmaici specjali~i od
skał, roślin, ptaków, zwierzą~ słowem od
wszystkiego, co w Arktyce można spotkać. Nie brakowało oczywiście i grupy
budowlanej, która konstruowała zabudowania stacji, a także filmowców, wśród
których był Włodek PuchaiskI, słynny
specjalista od .,bezkrwawych łowóW" .
Jednak trzon wyprawy stanowiła dziesięcioosobowa grupa zimująca, w skład
której wchodzili m.in. kierownik wyprawy,
Stanisław Siedlecki - geolog, Jerzy Jamorzewskl - geodeta, Stanisław Baranowski - glacjolog, Zdzisław Czeppe geograf, Wiesław Wiśniewski - astronom /to on właśnie przez wiele lat podawal południowy sygnał czasu przez radiol, Maciej Z81ewskl - kucharz i gospodarz oraz wiełu innych. Mówiąc o panu'
Zalewskim trzeba wspomnieć, że Maciek
jest jedynym z całej dziesiątki , który pozostał na stałe w zawodzie polarnika,
spędzając Iączrie na Spitsbergenie i Antarktydzie ponad dziesięć lal
* Skoro Już mowa o uczestnikach
wyprawy, to nie sposób nie wspomnieć o celu, Jaki Jej przyświecał.
- Od wielu już setek lat Daleka
Północ stanowiła obiekl zainteresowania wielu uczonych. Mówiąc o celu naszej wyprawy należy powiedzieć , że badania Spitsbergenu były dla polskich uczonych szczególnie interesujące z tego powodu, że kilkanaście tysięcy laltemu, w epoce lodowcowej, kraj nasz
wyglądał właśnie tak, jak dziś wygląda
Spitsbergen ze swoimi lodowcami, które spływają ku morzu, rzeźbiąc doliny
i koryta rzek. Wiele form geologicznych
występujących u nas, można tam zaobserwować . na żywo· w trakcie ich powstawania.
* Przygotowania do wyprawy dobiegły końca I nastał długo oczekl-

go z tego relsu utkw"o w pana pamięci?

- Początek rejsu nie był przyjemny.
Przez pierwsze trzy dni na Bałtyku szalał sztorm i Neptun zbierał obfite daniny,
czyli inaczej mówiąc, cierpieliśmy
ciężko na morską chorobę. Ale za to na
Morzu Północnym zrobijo się całkiem
znośnie , przez co mog liśmy podziwiać
piękne norweskie fiordy. Przejście
przez krąg polarny, oczywiście , nie obyło się bez tradycyjnego ,chrztu",
którego wraz z wymyślnymi torturami
udzielał nam sam Neptun. W czasie
postoju w Trams Narwiku Skorzystal i śmy z okazji odwiedzenia autentycznych Lapończyków. A potem już prosto przez Morze Barentsa na Spitsbergen, gdzie noce stawały s i ę szybko
coraz krótsze, wreszcie nastał polarny dz ień.
* Kiedy dopłynęliście na Spitsbergen?
- Lodowce Hansa nad Zatoką
Bi ałych Niedźwiedzi osiągnęliśmy
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lipca, pół godzir!Y po północy. Nad ostrymi, czarnymi skałami świeciło blade
słońce . Zimą jest tam odwrotnie - przez
pełne cztery miesiące jest czarna noc,
rozjaśn iana przez ks iężyc lub przepiękne zjawisko polarnej zorzy.
* Po przypłynięciu na Spitsbergen
rozpoczęliście budowę poisklei bazy naukowel. W którym mlelscu została zlokalizowana?
- Baza nasza założona została nad
Zatoką Białych Niedźwiedzi , która leży
u wejścia wrzynającego się w ląd kilkunastokilometrowego fiordu Hamsund.
To tam właśn ie na kilkusetmetrowym
pasie przybrzeżnym , gdzie w czasie letnich miesięcy, a raczej tygodni , zieleni
się nieco tundrowatej roślinności, gdzie
niezliczone stada wędrownego ptactwa
wylęgują jajka, stanęła nasza baza.
* Co wchodziło w jel skład?
- Baza nasza składała się z dwóch budynków, a właściwie drewnianych baraków. Barak mieszkalny składał się z 1O
malutkich pokoików, kuchni, wielkiej jak
na owe warunki świetlicy jadalni, magazynu żywności i pomieszczenia pomocniczego. W drugim, o wiele mniejszym
baraku, znajdowały się agregaty prądo
twórcze, które w częściach przywiezione
zostały z Warszawy i tu na miejscu złożo
ne, podobnie jak wszystkie inne urządze
nia i budynki.
* Na czym polegała pańska praca
Jako naukowca meteorologa?
- Przede wszystkim zajmowałem się
obserwacjami
meteorologicznymi.
W specjalnych zeszytach opisywałem
w sposób ciągły zjawiska pogodowe, stan
zachmurzenia, rozpoczęcie i zakończe
nie opadóYt, ich natężenie, burze, mgły kp.
Co trzy godziny, czyli 8 razy na dobę, odnotowywałem wskazania wszystkich zainstalowanych przyrządów, które mierzyły
temperaturę , wilgotność i ciśnienie powietrza oraz wiatr. Dane z cotrzygodzinnych obserwacji przekazywaliśmy natychmiast przez radio na użytek służb meteorologicznych na całym świecie . Oprócz
tego dokonywaliśmy k~kanaście pomiarów, takich jak temperatura gruntu,
grubość pokrywy śnieżnej czy nasłonecz nienie. W ten oto sposób powstał kilkusetstronicowy rocznik obserwacji, którego
dane posłużyły później do kompleksowych opracowań naukowych.
* Czy pobyt w Arktyce potwierdził
pańskie wyobrażenia oniel?
- Moje wyobrażenia o Mtyoe ukształtowane byty przez lektury wielkich podróżników, którzy zmagai się z mrozem,
ciemnościam i polamej nocy i brakiem
świeżego pożywienia w czasach dawnych

jedli kolację. Muszę powiedzieć, że pobyt
w Arktyce bardzo uodporni/ mnie na zimno.
* Czy podczas pobytu na Spitsbergenie przeżył pan jakąś szczególnie niebezpieczną przygodę?
- To pytanie często mi zadawano,
zwłaszcza w czasie spotkań z mło
dzieżą . Jeśli przez przygodę rozumieć
trzeba przeżycie jakiegoś niebezpieczeństwa , tonie. Nasz wyjazd mial na celu zdobycie konkretnych informacp naukowych, a nie przeżywanie przygód.
* Jakle korzyści naukowe przyniosła dla poisklei nauki wyprawa na
Spitsbergen?
- Osiągnięc ia naukowe były ogromne. Wyróżniają się one wieloma tomami
publikacji naukowych, które wzbogacają wiedzę, ciągle wszak niekompletną o naszej planecie. Od 1968 roku
działa M i ędzynarodowa Współpraca

Geofizyczna. Wszystkie stacje badawcze, w tym polska na Hamsundzie oraz
na Antarktydzie pracują , non stop".
Załogi zmien iają s ię każdego roku. A do
polskiej stacji w Zatoce Bi ałych
Niedźwiedzi można teraz telefonować ,
wykręcając numer z domu.
* Panie Tadeuszu, czy wyjechałby
pan raz jeszcze na Spitsbergen?
- Pojechałbym chętnie, ale oczywiście nie byłby to "powrór , lecz typowy
wyjazd turystyczny. Arktycznym przygodom niech teraz stawiają czoło mlodsi ode mnie.
Rozmawiał

ANDRZEJ BORYCKI

"Czy jest na świecie taka
stacja kolejowa, Gdzie ja bym
mogla kupić bilet do Lwowa.
Czy jest na świecie taki poe/lig
beztroski, Który by mnie zawiózł na dworzec lwowskI?"
/Marlan Hemar,
Bilet do Lwowa!

W podróż do wspomnień
dzieciństwa mogą wyjeżdżać
dopiero od lat 70. - Zachwycił
mnie Lwów - z zaaferowaniem
mówi pani Helena. - W dzieciństwie wydawał mi się ogromny oczami dziecka. Pamiętam kilka ulic, ogrody za
domami i kościół . Dzisiaj
podziwiam eklektyczną i secesyjną zabudowę

miasta, strzeliste
kościoły.
Jest
wielki i piękny jak

mienic. Piwnice, w których
chowaliśmy się w czas je bombardowań - opowiada. - Dopiero w latach 70. pjerwszy
raz po wojnje wróciłam do
miasta swego dzieciństwa.
Teraz tęsknię za nim coraz
bardziej.

Wiedeń. Jeżdżę

do Lwowa systematycznie. Każ
da podróż to nowa fascynacja.
Działalność towarzystwa to jednak nie tylko sentymentalne
wspomnienia. Pomagają rodakom
ze
Wschodu.

***
W

Kielcach Towarzystwo
Miłośników Lwowa I Kresów
PoIudniowo-Wschodnich powstało w 1989 roku. Skupia ponad stu Iwowiaków i tarnopolan - mieszkańców dawnego
obwodu lwowskiego oraz sympatyków. - Chcemy utrzymać
związki z rodzinnym miastem,
miastem naszego dzieciństwa
- mówi Tadeusz Rublk, prezes towarzystwa. - Pielęgnuje
my dorobek historyczny tego
regionu jako integralną część
kultury
Rzeczpospolitej.
Wspominamy, Lwów to jakby
symbol utraconej młodości.
W poprzednim roku minęło 75
lat obrony Lwowa. Miasta bronili dorośli i kilkunastoletnie
poznle]
dzieci,
nazwane
Lwowskimi Orlętami. Na ich
cześć kieleccy Iwowiacy do
kościoła
garnizonowego
W Kielcach sprowadzilj urnę

Zbierają odzież,
żywność oraz polskie książki i wysyłają do Lwowa.

Kieleckie towarzystwo opjekuje
się dużą parafią
Mikołajów.

Panny Janiszewskie - kresowianki 1939 r.

go cmentarza - dodaje Rubik . - Chcemy, by w Kielcach jedna z ulic nosiła
nazwę Lwowskiej lub Orląt
Lwowskich . Staramy się, by
patronem
X
Liceum
Ogól nokształcącego były
Lwowskie Orlęta . Przecież
Lwów miał bardzo duży
wpływ na dzieje naszej kultury. Nie możemy o tym zapomnieć.

- Tam potrzewszystkiego - wyjaśnia p.
Rubik. - Ludzie chętnie dają.
Ryż, kaszę, makaron, zupy
i mleko w proszku - wszystko,
co tylko się nie psuje. Brakuje
nam transportu . Ludzie biorą
toboły jadąc do Lwowa na wycieczkę, ile kto udźwignje.
bują

DOROTA KOSIERKIEWICZ

W galerii •• Echa
. ~:>::}:.~~;i
'04 .~ . : .-;:~:.

----~ .'

...~;.,

~

... .

': :i~
.,./

.-....

" 0

-- .~--

Tarnobrzeg - fragment dawnej zabudowy rynku
W ubiegłym roku Tamobrzeg obchodził 400 lat swego istnienia. 28 maja 1593 r., w War.szawie król Zygmunt III Waza, na prośbę Stanisława Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, podpisał dokument lokacyjny dla miasta Tarnobrzega na gruntach wsi Miechocin. Miasto otrzymało prawo składu
wina oraz prawo do dwóch targów tygodniowo i dwóch jarmarków rocznie. Ustrój miasta oparto na prawie niemieckim, czyli magdeburskim.
Rys. Jan Szlęzak

http://sbc.wbp.kielce.pl

Psycholog radzi
Co mówią na ten temat dane statystyczne. Otóż badania wielu
seksuologów wskazują wyraźnie, że u alkoholików zaburzenia
seksualne występują w 55 proc. Do najczęściej występujących
zaburzeń u m,żc;zyzn należą: obniżenie poziomu libido, zanik erekcji, zmniejszenie lIoścl wytrysku. U kobiet natomiast
najcz,ściej spotyka się: oziębłość i dyspareunię, czyli tzw. bolesne stosunkI. Ze wszystkich rodzajów alkoholu najbardziej szkodliwy wpływ na sprawność seksualną mają wg kolejności: wódki,
rumy, wina owocowe i piwo.
NaIogowe picie prowadzi do uszkodzenia jąder, zaburzeń hormonalnych,
enzymatycznych.
metabolicznych,
uszkodzeń nerwów obwodowych,
zmian w krążeniu krwi miednicy i awitaminozy. U bisko 85 proc. partnerek
alkohoiikówdiagnozuje się różnego r0dzaju zaburzenia seksualne, których
podIożem jest najczęściej : opór przed
kontaktem seksualnym z alkoholi·
kiem, konflikty, a także przemoc seksualna. Obserwacje poŚwięcone genezie alkoholizmu doŚĆ jednoznacznie
WSkazują na ścislą zależność pomiędzy powstaniem
uzależnienia
a wcześniejszymi problemami we
wspólżyciu seksualnym. Mówi się
o tym, że okola jedna trzecia
mężczyzn i jedna czwarta kobiet zaczyna pić z powodu niezadowalające
go funkcjonowania w seksie.
Problematyka seksualna rzadko
kiedy staje się tematem rozmowy pomiędzy alkoholikiem a terapeutą.
Niechęć podejmowania tej tematyki
jest bardzo często obustronna U pacjenta opór przed ujawnianiem swoich
problemów
seksualnych
jest
najczęściej spowodowany reakcją
skrępowania i wstydu. Terapeuci
Imyślę tu glównie o trzeźwych alkoholikach i psychologach nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia/, rezygnują ze stawiania pytań
o sprawy seksualne, mając świado
moŚĆ, że ewentualne pokazanie przez
pacjenta problemów w tej sferze nie
zakończy się profesjonalną poradą·

Budowanie abstynenc~ w sytuaCji, gdy
podIożem uzależnienia stały się nie
rozwiązane problemy seksualne jest
trudne. a w wielu przypadkach wręcz
niemożliwe. Seks nie jest przecież wyizolowanym zachowaniem czJowieka.
Nie da się więc go po prostu odIożyć

na bok, traktując, że w porównaniu
z problemem picia jest on drugorzędną
dolegliwością alkoholika. Poruszając
tematykę związku pomiędzy alkoholem
a seksem - mam nadzieję wypełnić lukę
w różnego rodzaju edukacyjnych publi-

kania z sympatią także do sięgania po
alkohol, który zaczyna powoli stawać
się nieodzownym środkiem pozwalającym zaspokoić potrzebę kontaktu emocjonalnego z plcią przeciwną i pot-

mężczyzn

Przed stosunkiem po alkohol sięgają
mlodzi mężczyźni, obdarzeni
wysokim temperamentem, borykający
się ze zbyt szybkim lub przedwczesnym
wytryskiem nasienia Istotnie wypicie kilku kieliszków przed zbliżeniem seksualnym znacznie obniża wrażrlW<lŚĆ receptorów seksualnych, powodująC tym samym opóźnienie reakc, wytrysku. Pułap ·
ka związana z alkoholowym znieczule·
niem jest taka sama, jak w dwóch pop.
rzednich sytuacjach. Po pewnym czasie
mężczyzna zaczyna korzystać z coraz to
większych dawek, w konsekwencji dop·
rowadzając do picia nie kontrolowanego.
Wiele kobiet, których partnerzy mają
klopot z powstrzymywaniem się przed
wytryskiem, pozwalają mężczyźnie na
wypicie większej dawki alkoholu ; wręcz
zachęcając go do tego. Ta domowa kuracja kończy się jednak najczęściej poważnymi konsekwencjami. Z jednej
strony jest to uzależnienie , z drugiej zaburzenia wzwodu. Alkohol od wieków
znany jest jako silny afrodyzjak.
Mimo że zajmuję się leczeniem uzależnień, nie uważam, że skorzystanie
z niewielkiej ilości alkoholu w każdym
związku zagraża harmonII seksualnej.
Są pary, które od lat korzystają z lampki wina, wypijanej przed wspólnym
pójściem do lóżka. Zwykle jednak są
to osoby, które nigdy nie narzekały na
seks. Jednak alkohol wypijany jako lekarstwo na problemy seksualne,
z całą pewnością jest niebezpieczny.
najczęściej

rzebę seksualną· Ponieważ najczęściej
trwalość związków zawieranych na

hucznych popijawach jest znikoma
to z objawami kaca moralnegol, osoba zakompleksiona ponownie
staje w sytuacji, w której alkohol jest
nieodzownym
śródkiem
_ umożli 
wiającym nawiązanie kolejnej znajomości. A zatem kolejna popijawa, kolejna znajomość , kolejne zerwanie, kolejna łrustracja potęgująca chęć napicia
się , kolejne próby... i tym sposobem pojawia się objaw blędnego kola, które
w pewnym momencie zaczyna obracać
się już według typowego rytmu choroby
alkoholowej.

/Wiąże się

zA
kacjach poświęconych alkoholizmowi,
natomiast czytelnikom .Echa· , którzy
w piciu alkoholu upatrują sposobu na
rozwiązanie seksualnego problemu,
dać szansę na spokojne przemyślenie
własnych zachowań .

Alkohol jako lek na pozbycie
się zahamowań seksualnych
Wl9łu mężczyzn

i kobiet borykających
z problemami kompleksów na tle swojego wyglądu zewnętrznego, poczucia
niskiej atrakcyjności seksualnej, niskiej
samooceny w alkoholu upatruje nadziei
na przełamanie bańer w nawiązaniu znajomości i odbycia stosunku. Niebezpieczeństwo związane z sięganiem po alkohol w takich sytuacjach związane jest
najczęściej z pojawieniem się zależności:
kieliszek - poprawa samopoczucia psychicznego - zawarcie znajomości - odbycie stosunku. Mężczyzna, czy kobieta
doświadczając emocjonalnej gratyfikacji
sklonni będą podczas następnego spotsię

Alkohol jako lek na

z

Alkohol jako lek na
zaburzenia seksualne

oziębłość

seksualną

Na wiele kobiet alkohol działa jak silny afrodyzjak. Początkowo drink wypijany przed wspólżyciem istotnie ma
dzialanie rozluźniające, poprawia nastrój, wygłusza różnego rodzaju opory,
co w oczywisty sposób sprzyja powstawaniu podniecenia i orgazmu. Jeżeli
jednak każde zbliżenie seksualne poprzedza rytual picia, w doŚĆ krótkim okresie
pojawia
się
konieczność
zwiększania dawek. Tym sposobem
dochodzi do stopniowego picia, nie kontrolowanego. Akt seksualny, który
podejmowany jest bez przekonania do
partnera, na trzeźwo wywolującego
niechęć , odrazę, po wyjŚCiu ze stanu u·
pojenia alkoholowego wywoluje siinego
moralnego kaca. Żeby przytłum ić jego
objawy potrzebne jest kolejne picie.

KRZYSZTOF KORONA
PRYWATNY GABINET
PSYCHOLOGICZNY
KRZYSZTOF KORONA
Starachowice, tel. 733-886
Przyjęcia pacjentów także
na terenie Kielc , Radomia,
Ostrowca . DIAGNOSTYKA
upośledzenia umysłowego.

problemów psychicznych .
PORADNICTWO przedmałżeńskie . rodz inne. seksuologiczne . młodzieżowe .
TERAPIA zaburzeń nerwicowych , uzależnień z wykorzystaniem technik relaksacyjnych I HIPNOZY.

Z teki
Kto lepszy? Mańc:zyńskiego
Duch i materia

Naczelny redaktor pisma "Wiadomości Kulturalne" stwierdził
w jednym z wywiadów, że jego gazeta powstała po to, aby poprawić
samopoczucie inteligentom, którzy zarabiają mniej od przedsiębiorców, a nie czują się od nich gorsi. Nie wszyscy jednak inteligenci źle się czują w nowych czasach.
Jereml Przy bora, autor llIanego
.Kabareciku Starszych Panów·, uważa
za powód dumy bycie szarym inteligentem. Jacek Fedorowicz pisuje świetne
artykuły na tematy ekonomiczne. Wielu
inteligentów t kręgów artystycznych, jak
choćby Daniel Olbrychski, Wojciech
Mann, Maciej Zembaty i wielu innych,
otworzylo v.1asne wydawnictwa, agencje
teatralne i rozglośnie radiowe.
Czemu jednak inteligenci tak ucierpieli
w związku z pojawieniem się klasy bogatych biznesmenów? Otóż w krajach realizmu socjalistycznego. gdzie prawdziwej
waluty praktycznie nie by4o, przynależność do elity intelektualnej i artystycznej była powodem niezwykłej popularności towarzyskiej. Jednak wystarczaln,
że na horyzoncie pojawiał się prywaciarz, jeszcze nie zgnojony domiarem podatkowym. a natychmiast przyćmiewai
gwiazdę

artysty.

przez wiele lat ideolodzy marksistow-

scy walczyli na łamach prasy i nie tylko
z drobnomieszczaństwem. z pasją atakując

jego cechy. Nie wychowaliśmy pokolenia pIomiemych rewolucjonistów, ani narodu samych twórców, na dobrą
sprawę nie pojawiła się także warstwa
świadomych odbiorców kultury. Ale przy
okazji
zniszczyliśmy
pracowitoŚĆ
i skrzętne oszczędzanie .strasznych
mieszczan". Do dziś też nie możemy się
dochować klasy średniej, która jest gwarantem trwania demokracji.

W latach socjalizmu realnego, mimo
zapowiadanej równości, trwal ci ągły
wyścig , kto jest lepszy. Taka jest natura
ludzka i nie pomoże na to nawet cała
biblioteka książek Marksa i Lenina.
Wyścig ten z wiadonmych powodów byl
przytłumiony i nieoficjalny, jak zresztą
całe nasze życie w tamtej epoce. Ujawnij się w calej pełni dopiero teraz, wprawiając we frustrację tych . którzy inwestowali we wlasne wy kształcen ie
myśląc, że to im przyniesie profit, także
finansowy.
Schyłek naszej epoki, to także
zmierzch wszelkich autorytetów, intelektualnych i moralnych. Ukazala się
niedawno książka Johnsona " Intelektualiścl", która jest zbiorem biografii
wielu znanych osób , m.in. Brechta,
ToIstoja, Sartre'a. Okazuje się, że wielu
moralnych guru w swoim życiu prywatnym zupelnie nie przestrzegalo włas
nych nauk, a czasami postępowalo
w sposób komprom itujący ich własne
poglądy·

Pozostaje jeszcze pytanie, czemu
Inteligenci wpadają w kompleksy
wobec ludzi dysponujących dużymi
pieniędzmi? Wszak samo posiadanie szmalu nie świadczy jeszcze
o wartości człowieka. Czyżby mieli
wątpliwości? Ale posiadanie wątpli
wości to przecież także typowo Inteligencka przywara.
ZDZISŁAW ANTOLSKI

\.

Wszyscy przegra'i
Prawie pól roku trwał stan ni to paraliżu, ni to zawieszenia, zanim komendant główny policji i jego zastępca pożegnali się ze stanowiskami.
Jeśli założyć, że policja jest formacją. która nie dryfuje leniwie z prądem,
tylko jest kierowana centralnie, a może nawet dowodzona, przez te sześć
miesięcy mieliśmy policję na pól gwizdka. Sam zaciekle zwalczam obyczaj, który skłanIa sprzątaczkę do odstawienia miotły, kiedy w Warszawie
zmieniają ministra, ale z policją jest jednak inaczej. Ten ważny składnik
państwa drogo zapłacił za kilkumiesięczne zawieszenie w próżni swoich
struktur naczelnych - i długo jeszcze będzie płacić. Dla nas też nie jest
to ani bezpłatne, ani obojętne . Pomijając stan bezpieczeństwa, który jest
zły, mieliśmy kolejną demonstrację nieudolności zarządzania państwem.
Państwem, które miało być wolne, dynamiczne i sprawne. Jest wolne,
ale też irytująco rozlazłe i nieskuteczne.
Sprawa obu wysokiej rangi policjantów, a wcześniej ich kolegi, komendanta WOjewódzkiego policji w Poznaniu jest podręcznikowym przykładem,
jak ważnymi sferami państwa zarządzać nie można. Były dwa ważne powody, żeby zdjąć szefa KG. Pierwszym był " całokształt twórczości". Za jego
kadencji policja podupadła, narodziły się bez przeszkód przestępstwa nowego typu /grupy, które trochę może na wyrost nazwano mafiami, rozboje
na drodze, wyłudzenia gigantycznych kwot z banków/. Na psy zeszła dyscyplina policyjnej machiny. Policjanci, zamiast dostarczać tematów do kronik kryminalnych gazet, sami zaczęli być ich bohaterami. Komendant
główny ośmieszył się przed rokiem łamańcami słownymi związanymi z warszawskim "łomiarzem ~ który niby został schwytany, ale jak się wkrótce 0kazało, nie do końca. Drugim powodem były zarzuty prasowe, które
w sprawniejszych państwach doprowadziłyby do dymisji polowy gabinetu.
U nas wywołały serię niemrawych wypowiedzi, kulawych dementi, wyjaśnień i zaprźeczeń. Nikt nie został przekonany, nikt nie był w stanie stwierdzić nic na pewno. To jest stan dopuszczalny na seminarium poezji nowoczesnej, nie w newralgicznym fragmencie struktury państwa.
Dużym błędem ministra spraw wewnętrznych było pozostawienie komendanta głównego policji i jego zastępcy na stanowisku przez te długich
sześć miesięcy. Nie można zdejmować człowieka po artykule krytycznym
w gazecie, choć w tym przypadku materiały prasowe wydawały się
wyjątkowo solidnie przygotowane. Można natomiast i trzeba zaatakowane publicznie osoby zawieszać w pe/nieniu obowiązków. Jeśli /błyska
wicznie badanej zarzuty potwierdzą się, trzeba je bezwzględnie usuwać.
Usuwać, nie przyjmować próśb o przejście na emeryturę, rezygnacji dobrowolnej itp. Jeśli oskarżenia okażą się fałszywe, zainteresowany może
wrócić na stanowisko moralnie silniejszy. Takie zasady działają
w państwach doświadczonych i sprężystych, wystarczy je stosować i ni-

czego na nowo nie wymyślać.
Trzeba przy okazji rozwiać mit, który u nas funkcjonuje i nabrał niemal
mocy prawa. Wymaga się mianowicie, żeby ludziom na stanowiskach
politycznych udowadniać błędy lub przestępstwa równie precyzyjnie, jak
dzieje się to w prawie karnym. Polityk - głosi ta wygodna dla establishmentu teza - jest tak długo niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy.
Jest to gruby błąd. W polityce, choć może być to przykre dla polityków,
to na osobie piastującej funkcje publiczne ciąży obowiązek udowodnienia, że jest bez zarzutu. W prawie wszystkie wątpliwości przemawiają na
korzyść podejrzanego, w polityce jest odwrotnie. I calkiem słusznie. Polityków jest tak dużo, wybór jest ogromny, więc szkoda czasu na dzielenie
włosa na czworo. To sami zainteresowani, znając reguły gry, powinni
dbać o to, żeby nie stwarzać sytuacji niejednoznacznych, żeby nie narażać się na podejrzenia, których ich kariera może nie przetrwać.
Po tym kilkumiesięcznym galimatiasie warto te prawidła przypomnieć
wszystkim zainteresowanym. Osoba publiczna nie ma czasu prywatnego,
w którym może robić, co się jej żywnie podoba. Nie jest obojętne, z kim minister
lub komendant utrzymuje zażyle stosunki, z kim pokazuje się w restauracjach
i pije kawę czy coś mocniejszego. Pozycja publiczna daje wiele przyjemności
i korzyści: wysokie dochody, udogodnienia życiowe i przede wszystkim
władzę, która podobno działa jak narkotyk. Jest też cena, którą trzebazap/adć.
Czystość. Czyste ręce, czyste kalendarzyki z te/efonami, starannie dobierane
towarzystwo - służbowe i prywatne. Wyszedłjuż z powszechnego użycia waż
ny niegdyś termin "nie wypada'; ale dla osób publicznych jest on nadal aktualny. Robienie przez nich rzeczy, których robić"nie wypada" jest zawsze bardzo
kosztowne. Lepiej więc po prostu ich nie robić.
Ludzie naszej młodej /doświadczen/em/ władzy muszą się szybciej
uczyć nowych reguł gry. Inaczej będą przegrywać, tak jak przegrali
sprawę zawirowań w policji. Przegrał ją minister spraw wewnętrznych,
człowiek zacny i uczciwy, bo nie wykazał twardości i zdecydowania.
Przegraj ją premier, bo m ilczał wtedy, kiedy musiał pokazać publicznie,
że trzyma w swoich rękach wszystkie dźwignie rządzenia państwem.
Przegrał prezydent, bo publicznie nie skrytykował błędów w MSW, resorcie, za który szczególnie odpowiada. Przegrała policja, bo publicznie zademonstrowano niedowład jej struktur dowodzenia. My wszyscy jesteśmy też przegrani, bo nie poprawia samopoczucia obraz bezradnego
państwa, które ma się zajmować naszymi sprawami, a tymczasem nie
potrafi uporządkować swoich.

TADEUSZ JACEWICZ

Rozmowy o
Co
powinno
być
w tekście mającym z a c h ę
c i ć do obejrzenia filmu czy
spektaklu telewizyjnego?
Przede wszystkim musi to
być tekst, który nie zdradzi
fabuły! Jak jednak zachęcić
do obejrzenia nie mówiąc
n i c O fabule? Przecież
właśnie f a b u ł a jest
w końcu tym, co powodujeL
że filmy chcemy obejrzeć
Ino, czasem chodzi się na
aktora, rzadziej - na reżyse

rai.

Rys. L Woźnicki

bliska

Napisanie /prasa! czy wypowiedzenie /telewizja, radiol tekstu
zachęcaj ącego ,
który by nie
zmąci ł późni ejszego odbioru, jest
bardzo trud ne. A może n iemożli
we?.. W każdym razie - dość
cz ęsto spotykam si ę z tekstami,
które n i s z c z ą zamysł autorów
scenariusza i reżysera . p rzy filmach i sztukach importowanych dochodzi jeszcze przekład tytułu .
Sztuka nazywala się Biederman i podpalacze Friedricha
Diirrenmatta. Przed spektaklem
dyrektor Teatru Telewizji, profesor

języku

dźwięk ,

Wyższej Szkoły

Teatralnej im . Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
Jerzy
Koenig
o p o w i e d z i a ł sztukę . Kunszt
prelegenta może docenić ten, kto
wie , że sztuka ma wątek kryminal-

•

-

gdy Koenig jest na ekranie! A nuż mi coś opowie jako dyrektor Teatru Telewizji c h c ą c
zachęcić do obejrzenia?
W którąś sobotę obejrzałem
w telewizji film z Gajosem, Łom
nickim, Hanin i Lutkiewiczem.
Przez większą część filmu wpadają
ludzie podziemia i jest
p o d ej r z e n i e, że Zyga sy-

"rrlSZll
SZIlf'l.Jl ,tliZI)Y
ny niemal i przez cały czas utrzymuje się nap ięcie : podpali - nie
podpali?! Domyślac ie się Państwo
/wersja dla Czcigodnych : Domyś l aj ą s i ę Państwo/, j aką radością było dla w idzów dowiedzenie s ię tego od pana profesora teatrologii, Jerzego Koeniga już
przed spektaklem! Jaka to uczciwość wobec autora, który staral
s ię tak skonstruować sztukę, żeby
napięcie narastało i wszystko zna- l azło rozwi ąza ni e w finale! Od
tamtego czasu boj ę s i ę włączyć

http://sbc.wbp.kielce.pl

podobny, występuje w roli dla niego nietypowej i na pewno państwo
go nie rozpoznają , bo mówi gło
sem Tadeusza Łomnick i ego!
Prawda, proszę Państwa , że
świetne? !

Och, jakich to mamy dowcipnych filmologów i teatrologów!
Mam nadzieję, że powiedziałem tylko tyle, co możnal Tytułu filmu nie podałem!
Wspomniałem

jeszcze, że wysiłki

twórców filmu mogą zniweczyć nasi
usłużni t ł u m a c z e t y t u łów.
Otóż tak się zdarzyło z filmem " Elek-

troniczny morderca", gdzie niesamowitość wrażenia wyjmowania
p r a w d z i w e g o oka i naprawiania p r aw dz i wej ręki /woryginaIe długo nie wiemy, że Schwarzenegger jest elektroniczny/ została
zniweczona tytułem . To pewnie
wszystko w trosce o widza: żeby się
nie denerwował- bo to i tak tylko maszyna ...

pie .•Gajos· nie wierzy... Więcej
nie powiem - bo przecież nie mogę
okazać się takim ... , jak ktoś , kto w
"Kulisach - Expressie Wieczornym" w zapowiedziach programoOj. komuś nie działa ...
wych oczywiście tak streścił film,
że już w pierwszym zdaniu pro bMARCIN PRAVZNER
lem rozstrzygnął! Ciekawe , po co , - - -- - - - - -_ _ _ _1
taki chodzi do kina? Ja na
szczęście na projekCję tego filmu
s ię sp6źniłem, bo Werner mógłby
mi popsuć oglądanie - tak jak
w poprzednią sobotę po psuł zdradzając, że Cybulski tam jest mało
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NIERUCHOMOŚCI

Dając je~no ogloszenie, ~rugie ~ostajesz gratisowo
KUPNO

MOTORYZACJA

Działkę budowlaną

na Jaworzach . Stara 200 ze wspomaganiem do remontu lub do jazdy,
66-45-65.
boI05365
Fiata 126P /1990/,547-91.
boI05577
Kupię fotelik dziecinny do samochodu, tel. 11-17-26.
boI05607
Kupię Żuka skrzyniowego A-11
w dobrym stanie technicznym, rok
prod.1992-94, tel. 31-13-75 po
18.0068-82-72.
VAT/00578
Poloneza FSO lub Skodę może
być do remontu, 68-51-80.
bo/05325
VG Garbusa do remontu. Kielce,66-16-45.
bol05619
Ładę, tel. 66-13-19.
b0/05514

LOKALE
2 pokojowe 40 m zamienię na
tel. 32-40-41.
boI05567
,
Do wynajęcia funkcjonujący lokai gastronomiczno-noclegowy, na
dogodnych warunkach, tel. 28-110.
bo/05524
Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią
po remoncie, telefon, płatne z góry
za 2-3 lata, tel. 573-19 po 16.00.
bol05606
Do wynajęcia pomieszczenie
150 m, tel. 66-40-95.
bo/05635
Kawalerka do wynajęcia
61-69-21 .
bo/05615
Kupię mieszkanie M-4 powyżej
50 kw. Kielce, tel. 32-33-68.
bo/05637
Lokal 30 m kw, sprzedam lub
wydzierżawię, Kielce, tel. 535-07.
bo/05493
M-4 do wynajęcia, Kielce
688-676 po 18.00 .
bo/05512
M-S własnościowe (KSM) zamienię na M-3 l, II piętro , tel.
406-21.
bq'05533
Mieszkanie /KSM/ do wynaję
cia Kielce, 46-267.
b0/05622
Odstąpię sklep w cenfrum, tel.
61-35-04.
bo/05516
Sprzedam M-3 Jędrzejów 638-28.
bo/05618
Sprzedam M-4 Na Stoku, tel.
32-57-75.
bo/05633
Wydzierżawię kiosk o pow. 12
m kw na lokal usługowy. Piekoszowska 91, tel. 66-43-66.
boaI05575
Wynajmę kawalerkę uczennicom, pannom 32-44-68.
bo/05612
Zamienię mieszkania 1 i 2 pokojowe na domek lub kupię. Tel.
44-355.
większe,

boIal05591

MATRYMONIALNE
Komfortowe studio .Miramar" kojarzy maji:eństwa . Kielce 1, skr. 312, ul. Sienkiewicza
76 Vp pok. Nr.30, tel. 576-81
(12.00-18.00) .
bo/05237
Niemieccy mężczyźni poszukują żon, mile widziane Polki od
20-35 lat. Posiadamy bogaty wybór ofert. Dąbrowa Górnicza 41310, ul. Dąbskiego 15/116.
bo/05530

MEDYCYNA
Medin - leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów (bezoperacyjne), łysienia.
Zapisy, Kielce 487-18 (15.00boI05506
17.00).

AAA,ZAPRASZAMY!
SKLEP MOTORYZACYJNYPP MOTOZBYT, KIELCE UL.
ŻELAZNA 22 (OBOK DWORCA PKP) , TEL.68-44-60, OFERUJE PO KONKURENCYJNYCH CENACH CZĘŚCI DO
SAMOCHODÓW: ŻUK, POLONEZ, FSO, FIAT 126P, AKCESORIA, AKUMULATORY,
ŁOŻYSKA,
CHŁODNICE,
GRZEJNIKI GAZOWE.
P/221I~X~)4

AUTOGAZ- samochodowe instalacje gazowe (gaźniki, wtryski) .
GAS SERVICE, Kielce ul. Pomorska 35, tel. 486-74 w godz.8-16.
MKup/OOO51
Altronika- alarmowe systemy
krajowe, zachodnie, Kielce 434-79,
454-13.
bo/04771
Alufełgi, spoilery, części zachodnie, 424-67.
bo/05367
Auto.- części zachodnie używa
ne, Kielce ul. Domaszowska 45.
MKup/oooo5
Autoalarmy, blokady, Busko
32-23.
Valc/00424
Autoałarmy od 1mln, blokady
Protector, Marwak, znakowanie,
radiomontaż, poleca inż. Aleksander Jaszczak. Kielce, 61-71-81,
31-17-51.
WZuplOO124
Autoalarmy, radioodtwarzacze,
znakowanie, Kielce tel. 429-67.
,
MKV~
Autoalarmy od 2 mln (atest,
zniżki) najtańsze znakowanie, klejenie autoszyb. Karo Service, Kielce Żniwna 3,68-07-88.
MKVAIOO122
Automot- części- PolonezFiat- Dacia- zagraniczne na zamówienie, 9.00-17.00 Kielce 1-go
Maja 103, tel. 547-73.
AKVN00209
Blacharstwo - ustawienie geometrii, lakiernictwo - komora,
komputerowy dobór koloru,
cześci, gwarancja do 5 lat, Kielce,61-52-74.
boI05477

Blokady skrzyń Mul-t-Iock.
Kielce 615-631, 684-378.
bol05469
Fiat 126p (1992), Kielce
32-32-65.
b0/05521
Ford- części , Kielce, G.Staszicowskich 15, 502-52.
MKuplOOO54
Komis - części: Wartburg, Trabant, Skoda, ul. Słowackiego 16
tel. 613-689.
bol05435
Motor-Zbyt Kielce ul. Żytnia
3/5 tel/fax 61-67-78- oferuje częś
ci: Skoda (wszystkie typy) oraz
części motocyklowe (motorowery,
cena fabryczna) .
MKVNOOO 1o
Pilnie i tanio sprzedam busa Renault Master 2,50
(1991), tel.biuro 564-10, domowy 66-15-79.
bo/05494
Pomoc drogowa, kraj i zagranica, Kielce 421-71, CB 14-38.
bo/04566
Pomoc drogowa 61-79-76.
boI05364
Sprzedam 126P /1990/, tel.
61-08-29.
bo/05578

Sprzedam C-385, C-330, WC5, Star-200W. Wiadomość: Daromin 6, woj. Tarnobrzeg.
ILup/OOO70
Sprzedam C-330 /1979/ stan
dobry Wojtaszek Jan Grochocice
10 k/Bidzin DOCz!. Jakubowice.
.....

bo/05605

-Sprzedam Dacię (1981), stan
b. dobry, Kielce 68-28-98.
bo/05554

Sprzedam Forda Fiestę 1,1 E,
tel. po godz. 17.0066-72-86.
00/05492

l

Sprzedam Fiata 126p (1988),
31-01-41.
bo/05545
Sprzedam Favorit 136 LS/90.
Kielce, 68-60-20.
bo/05565
Sprzedam Fiata 126P Grzybowa9.
'
bo/05594
Sprzedam
Mercedesa
123,2000, tel. 66-14-00.
bol05538
Sprzedam Mercedes L508D
skrzyniowy /1976/ stan dobry.
Kielce, tel. 689-403.
b0/05584
Sprzedam Mercedesa 307 D rok
prod. 1982. Borków 1t-06-71 .
bo/05588
Sprzedam Skodę 105L /1988/.
Chęciny 151-498.
bo/05555
Sprzedam Skodę Foreman
/1992/ tel. 68-51-24.
kamu/OOOO2

Sprzedam stara 200 pod plandeką z przyczepą w cenie 55 mln
z dochodową pracą. Kostomłoty II
33. Przepióra Stanisław.
bo/05617
Sprzedam Łądę 2107 /1990/
Kostomłoty I 137 tel. 519-79 od
7.00-15.00.
bo/05623
Sprzedam Żuka 1990/91 plandeka, mały przebieg. Chroberz
19, tel. 45.
b0/05566
Sprzedam żuka skrzyniowego
/1983/ Chełmce 99.
boI05586
Szlifujemy wały , cylindry. Kielce, Krakowska 226, tel. 683-222.
bo/05543

Szyby samochodowe- sprzeSzewce
39 k . oś . Nowiny, tel/fax 592-05 oraz Kielce Al. Tarnowska 26.
JAVAIOOl17
Tablice rejestracyjne aluminiowe, wszystkie typy, wykonanie natychmiastowe, Kielce św . Leonerda 18 (d. Moniuszki) 414-61
wew.262.
MKVNOOl19
daż, montaż, Aułófenix,

-----

Pośrednictwo-Kielce, Paderewskiego 14, tel. 68-35-56 - kupno, sprzedaż mieszkań, domów,
działek.

bo/05608
Sprzedam atrakcyjny dom 4
kondygnacyjny, typ góralski, na
działce 9 arów. Gospodarstwo
1,50 ha budynek ogólno użytko
wy. Radlin 42, Kielce 11-10-66.
Odległość od Kielc 8 km.
bO/05496
Sprzedam działkę , Wola Kopcowa50.
bo/05473
Sprzedam dom murowany. Ostrowiec, ul. Sikorskiego 14.
0/00134

Sprzedam

działkę

w Tumlinie.
Bielsko-Biała, tel. 220-03 od 8.0016.00, Kurpa.
boI05532

Sprzedam działkę budowlaną
4300 m w Dąbrowie przy E7, wodociąg, prąd . Manifestu lipcowego 37/32.
bo/05544
Sprzedam działkę 6800 m. kw
w Domaszowicach, tel. Kielce
32-2"9-83.
bol05549
Sprzedam działkę ZalesieDobromyśl4700 m kw, Kielce, tel.
66-78-25 lub 68-14-20 w.145.
AKuplOOl66
Sprzedam dom jednorodzinny
Końskie, tel. 43-97.
bo/05574
Sprzedam dom murowany
z zabudowaniami na działce
4.100 m kw Jurkowice gmina Bogoria. Kielce, tel. 564-34.
bo/05580
W centrum handlowym Starachowic sprzedam lub wydzierża
wię dom mieszkalny murowany
jednopiętroWy, co, gaz, woda, siła
Qraz dochodowa kawiarnia - pijalnia, czynna - dobrze prosperują
ca. Informacja tel. Starachowice,
tel. grzecznościowy 74-69-18.
boI05632
Wydzierżawię lub sprzedam
pawilon handlowy na Plantach.
Kielce, 68-27-33
boI05627
Wynajmę garaż przy ul. Prostej, tel. 23-681.
bo/05559

OKNA I DRZWI
Hossa® Spółka Cywilna
Największy w regionie dyst-

AAA, Naprawa telewizorów, przestrajanie. Kielce,
11-16-47.
łx,m5575

Piecyków gazowych . Kielce,
31-04-10.
boI05585
Naprawa lodówek, Kielce
66-43-19.
bo/04402
Naprawa piecyków gazowych,
68-56-16.
bo/05268
Naprawa piecyków 288-48.
bo/05511
Naprawa pralek 441-41.

boI0483O

Naprawa telewizorów- gwarancja, Kopeć 32-22-45.
bo/05315
Naprawa telewizorów, przestrajanie, piloty, Cichocki 525-36.
bo/04893
Naprawa układów wydechowych. Kielce , Podlasie
16, tel. 61-37-43 (os. Barwinek za CPN).
boI05431
Naprawy pralek, 31-78-94.
bo/05066
Naprawy telewizorów, przestrojenia, piloty, 31-21-43. Błaut.
boI05345
Naprawa magnetowidów
w domu klienta bez opłaty za
dojazd, gwarancja . Kielce,
61-98-11.
00105562

naprawa,

hosslOOOO1

PRACA

Dom drewniany do rozbiórki,
tel. 11-15-97.
boI05526
Dom, garaż /woda, gaz, col,
działki 23 ary 8 km od Sandomierza, tel. 41 Samborzec.

T/BP/OOOO8

Dalmatyńczyki,

Kielce

61-00-73,61-52-30.
00/05501

Fiat 125p 8.500.000,- Kielce,
ul. Jeleniowska 20.
boI05459
Fiata 125P rok produkcji
/1983/. Wiadomość Radom,
tel. 213-87.
OOlr/00043

Agencja- panie. Lublin, 57-14-16.
kl00284
Chcesz zdobyć dobrze płatną
pracę? Zgłoś się na kurs instruktorów nauki jazdy - rozpoczęcie
27.08.94r. Enigma 66-11-80 Kielce.
bo/05390
Jesteś bez pracy, kanadyjska
korporacja zatrudni od zaraz 52
młode osoby na stałe, tel. 68-42-91 .
VAT/OO565
Kierowcę z samochodem dostawczym blaszak, pomieszczeniem magazynowym 15 m kw oraz
telefonem na terenie Sandomierza zatrudnię na stanowisko kierownika grupy akwizytorów. Kon takt - Bydgoszcz tel. 433-992.
vat/OO576
Polak - kanadyjskie obywatelstwo, ostatni rok handlu, zarządza
nia uniwersytetu kanadyjskiego podejmie pracę współpracę w Ameryce. Oferty Bo nr 5600.
bo/05600
Praca natychmiast - nie akwizycja. Kielce 32-24-84.
VAT/00574
Przyjmę panią do opieki nad
dzieckiem. Tel. 26-897.
bo/05628
Przyjmę uczennicę w zawodzie
fryzjer, tel. 66-26-27 po 16.00.
boIal05570

Zaopiekuję się starszą osobą

w zamian za mieszkanie. Oferty
5551/bo Echo Dnia.
bo/05551
Zatrudnimy panie z zakwaterowaniem. Wysokie zarobki. Krakówtel. 0/12/11-81-98.
pJ00036
Zatrudnię blacharzy i lakierników samochodowych oraz mło
dych mężczyzn do przyuczenia na
lakiernika samochodowego. Kielce, ul. Sobieskiego 87.

Glazura, terakota włoska,
krajowa, Okrzei 56, tel. 472-34.
WZVN00204

Hurtownia "Marzena" poleca:
rajstopy, skarpety, bieliznę. Sandomierz ul. Nowa 57.
ILval00035
IBM PC, 386 DX, SVGA, 80MB,
tel. 68-60-85.
b0/05547
Kasetony styropianowe, kleje.
Hurtownia "Lemar", Kielce, Ście
giennego 201, 61-45-18.
MKValoo127
Makaron Świętokrzyski, produkcja, sprzedaż, Kielce ul. M.Lipcowego 67, 68-50-44, 31-08-63,
31-91-96, ceny konkurencvine.
vAT/00498
Mały domek, działka, tel.
113-089.
bo/05596
Meble używane .. Białystok" .
Kielce, tel. 23-312.
bo/05599
Męski
komplet skórzany
kurtka, spodnie motorowe, tel.
68-68-85.
bolal05547
Największa Kielecka hurtownia opoczyńska płytek ceramicznych, Cedro - Mazur 7 (Cedzyna,
obok cmentarza) 68-01-65.
MKVNoo 107
Naprawa- sprzedaż broni, Kielce ul. Wesoła 11 .
JVWAIOOO34

Największy

wybór sprzętu
AGO i RTV krajowe i zachodnie lodówki, pralki, zamrażar
ki , telewizory, kuchnie, lady
chłodnicze sklepowe, "Domgos" Kielce ul. Chęcińska 14,
tel. 61-02-38.
ukOO~XXXX)

bolal05477

NAPRAWY

Telewizja537-93.

Zapraszamy
Każdy wybierze coś dla siebie!
Hossa Kielce, ul. Żelazna
22 /obok dworca PKP/ tel. 6634-21, fax 66-09-01 cement
pod nr tel. 66-09-07.
Hossa Radom, ul. Obroń
ców 30 /dojazd od ul. 1905 roku/ tel. 632-645.
Nowo otwarty punkt przedaży Kielce, ul. 1 Maja 136, tel.
52&-82.

Kielce
boI05307

Telewizorów, Kielce 68-03-68
Komorowski.

00/05352

Zakład naprawy pralek, lodówek, Kielce, ul. Wojska Polskiego
25, tel. 61-64-08.
boIaf04205

rybutor okien i drzwi
POLECA
1. Okna drewniane dwu ramowe
zespolone i okna jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi /przedstawiciel handlowy "Stolbudu" Włoszczo

bolal05630

wal.
2. Okna drewniane jednoramowe z zestawami termoizolacyjnymi, okucia zachodnie
"Stolimpex" .
3. Okna z PCV "PoItrocal" wszystkie typy.
4. Okna z PCV "Panorama"
/zbrojony profil, okucia Roto/
białe, bieło- brązowe, brązo

we; typowe i na zamówienie.
5. Okna z PCV - "KBE" białe,
biało-

Zatrudnię mężczyznę do prowadzenia napraw w serwisie rowerowym, tel. 458-22".
vat/00579
Zatrudnię kosmetyczkę , tel.
66-26-27 po 16.00.
bOt05570
Zatrudnię panienkę po szkole
gastronomicznej z aktualną ksią
żeczką zdrowia, tel. 31-69-33 Kielce po 18.00.

brązowe,

brązowe

w dowolnym kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - kontrukcja amerykańska. Przesuwne góra- dół, lewo- prawo, z siatką
ochronną przeciw owadom;
na zamówienie.
7. Okna i drzwi z aluminium
w wielu wzorach wewnętrzne
i zewnętrzne z przekładką
termiczną; typowe i na zamówienie.
8. Drzwi wewnętrzne - kilkanaś
ciewzorów.
9, Drzwi zewnętrzne - kilkanaściewzorów.
10. Ościeżnice .
11. Bramy garażowe.
12. Okna dachowe - przedstawiciel handlowy firm "Velux",
"Fakro", "Ortis".
13. Wełna mineralna i styropian.
14. Cement z Małogoszcza
i wapno.
15. Piana montażowa.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Numer telefonu w centrum
Kielc. Oferty BO nr 5598.

boI05598

Okapy, pochłaniacze kuchenne, obrusy bawełniane, winylowe,
ścierki, tapicerki drzwi mieszkaniowych. Hurtownia "Lemar", Kielce, Ściegiennego 201, 61-45-18.
MKVNoo127
Overlock: 32-51-14.
bo/05218
Pawi/on nr 4 Planty.
boIal05577

ROŻNE '
Bezprocentowy kredyt! Przyul. Barbary 48B,
zadzwoń: 632-51 po piętnastei.
bol0S407
Hiszpania - wolne miejsca, tel.
61-42-35.
bo/05571

jedź: -Jędrzejów

SPRZEDAŻ
Video kasety - dowolne dłu
V-o. Taśma - najtaniej bezpośredni importer. Warszawa tel.
0-90 203016.
bol04924
Akcesoria łazienkowe, komplety, szafki, lustra, półki, kinkiety, dywaniki. Hurtownia "Lemar", Kielce, Ściegiennego
201,61-45-18 .
MKVb/oo127
Amstaffy (0-81) 100-21 .
klOO285
Boazeria - listwy -lakiery. Kielce, Miła 14a, 566-22.
AKMrlOO169
Cegłę' białą potrójną i siporex
sprzedam pilnie. Wiadomość:
Kielce, ul. Kruszelnickiego 37.
gości

boI05522

Constructionbezpośredni
dystrybutor .. Nida Gips", suche
tynki, sufity podwieszane. Kielce
Górna 20, 490-11 (wew.1591
MKVNool14
Części Audi /1974/ WIŚniówka 30.
boI05552

Pianino sprzedam 31-97-35.
bo/05465
Produkcja żaluzji poziomych
i pionowych, hurt i detal, Kielce H.
Bosaka 7, tel. 61-40-68 wew.24,
tel. 113-853.
MKVNOOO15
PŁYTKI CERAMICZNE- ścien
ne, podłogowe, mrozoodporne,
trudnościeralne, hurl- detal, Surma Kielce- Słowik ul. Chorzowska
JAVNool22
22, tel. 59-344.
Schładzacze piwa przepływo
we. Producent. Raty. Krasnystaw
k/00186
76-34-29.
Sierra 2.30 /1986/95 mln. Tel.
bo/0561 o
28-607.
Sprzedam atrakcyjną suknię
ślubną. tel. 11-07-79.
b0/05582
Sprzedam barakowóz wyłożo
ny w śrddku boazerią w tonacji
biało-czarnej, z licznikiem energii
elektrycznej. 'Kielce, tel. 31-31-05.
98236
Sprzedam gospodarstwo 4,0
ha z budynkami murowanymi,
w tym 1,50 ha uprawnego. Mą
chocice, Kapitulna 3, gm. Masłów.
bo/05588
Sprzedam kolumny Tonsil .Miloton 150", tanio! tel. 61-35-04.
OOlal05516

Sprzedam kiosk blaszak, zamrażarkę i lodówkę. Tel. /015/3218-89 po 16.00.
ILrulOOO71
Sprzedam pralkę superautomat Predom Polar, zmywarkę
Candy, mikrofalówkę Philips, tel.
31-96-26.
b0/05592

Ogłoszenia

drobne

Sprzedam pustaki żużlowe
5.700 zł!szt Skarżysko 513-808.
bb/05569
Sprzedam pawilon Planty tel.
55-835. bo/05561
Sprzedam pudle miniaturki, tel.

Kraty, balustrady, tel. 569-12.
bo/05523
Laweta 31-44-38.
bolO3739
Malowanie, tapetowanie, 3176"39,
bol05261
Malowanie, tapetowanie. Kiel3~-35-28.
bol05621
ce, 31-26-14.
bo/05583
Sprzedam rusztowanie wiszą
Mega- Tronic- sprzedaż,
ce. Kielce 31-49-59, wieczorem.
bol05500
montaż, naprawa, telewizory,
Sprzedam suknię ślubną frankuchnie mikrofalowe, anteny
cuską letnią, tel. 44-355.
satelitarne- radiowo- telewizyjbol05591
ne, Kielce ul. Bohaterów WarSprzedam szczenięta doberszawy 9, tel. 22-669.
many. Kielce 31-53-Są
JAVNOO127
bol05611
Nagrobki granitowe, lastrikowe
Sprzedam stół bilardowy oś
tel. 61-55-03.
miostopowy. Kielce 266-77.
bo/a/04388
bol05634
Naprawa pralek, Kielce 68-94-57.
Sprzedam sklep 20 m kw z lobo/05221
kalizacją, tel. 68-38-01.
- Nord-Sud Ambiente - Kielce,
,
bo/05629
68-24-55, 573-67 - budowa doSprzedam tanio atrakcyjną
mów, ocieplanie styropianem, tynsuknię ślubną 160-62. Tel.
ki, elewacje gipsowe ( Henkel32-59-48.
bo/05500 - Putz) ręczne, maszynowe, remonty mieszkań, technologia nieSuknię ślubną z trenem /tanio/
miecka.
tel. 32-53-19.
VATa/OO572
bol05603
Pranie dywanów 61-17-74.
- Tanio kosiarkę konną nową
bo/05609
68-31-34.
Remontywykończenie
bol05589
wnętrz, Kielce 23-817.
Tanio sprzedam magiel elektbol04337
ryczny. Kielce, tel. 61-17-08.
Tapetowanie mechaniczne
bo/05563
technika francuska, 61-87-96,
Tanio zeszyty, artykuły szkolne. Sklep .Sublekt", Kielce ul. Zag-" , 61-67-91 .
bo/05616
nańska 27.
Tapicerka meblowa, naprawa
bol05475
i wykonywanie nowych kanap i fo, Tano Żaka Kielce 590-21.
bo/05630
teli, "MetiiP", Kielce Chęcińska 36,
Wagi sklepowe uchylne, WV
61-18-09.
-Jwup/OOO32
Bus /1979/. 31- 12-06 Kielce.
bo/05593
Transport Jelcz chłodnia 6 t RoŁada 2107 (86 X!), 55 mln, Kielbur furgon 2,5 t. Tel. 32-24-49.
bo/05602
.
ce, Buczka 1217.
.
bo/05513
Transport- Bus, 66-22·33.
bol04432
Uchylne bramy garażowe od
4mln, Kielce 566-27.
bo/04320
Kopenhaga - Berlin (autokar Układanie parkietu, cyklinowaprom). Cena 2.300.000. Bus nie, tel. 55-991.
bo/05485
Kielce 442-06, 213-22.
VAT/OO560
Usługi remontowo- budowlaPrzejazdy do Francji. Kielce,
ne, malowanie, tapetowanie, gla31-69-78.
zura, boazeria, parkiety. PPHUAKMr/OO170
Rotex, Kielce ul. Wesoła 13/12,
Tanie wczasy we Włoszech tel. 420-51.
w.rzesień - ABEX - 444-60-,
Wz:..tNOO193
423-26.
Usługi stolarskie, malowanie,

Videofilmowanie

.Demon·,
bol05199
Videofilmowanie 68-28-72.
bol05216
VIdeofilmowanie 511-01.
boI05143
yideofilmowanie,
Kielce
31-49-97.
bo/05355
Videofilmowanie
31-80-98,
66-34-22.
bol05471
Videoklaps 31-03-67.
bol03821
Wideofilmowanie, 67-37-71.
,
bo/04537
Wideofilmowanie
"LeSiu"
253-05.
bo/05595
Wideofilmowanie, fotografowanie, opracowanie studyjne
544-67.
bo/05557
Wideofilmowanie, tel. 567-31.
bo/05624

ZGUBY
Zaginął

jamnik szorstkowpodpalany, wabi się
"SET". Wiadomość Janusz
Dulęba Staszów, Kościelna
11, tel. 64-38-96, 64-21-02.
PCru/OOOO1

łosy

Wolne miejsca Koln, Hannover
22.08, Kielce 424-67,31-74-08.
boI05446

Wycieczka: Paryż- Luksemburg- Praga, 9-16.09.94, cena
3.600.000. Bus- Kielce, 442-06,
213-22.
VATa/OO569
Włochy- wolne miejsca, Kielce
32-48-18.
boI05157

USŁUGI
"Best"- dodatkowe drzwi. Kielce 61-17-86.
boI04138
"Murex" malowanie, tapetowanie, montaż pneli PCV. Peł
ny takres usług stolarskich, tel.
322-321.
boI05597
Construcłlon- ścianki działo

we, adaptacje pomieszczeń, wystroje wnętrz. Kielce Górna 20,
490-11 (wew.159).
MKVa/OO114
Cyklinowanie, Kielce 66-75-29.
boI05340
Dom-Serwls- sklep sprzętu
i części zamiennych oraz naprawa lodówek, pralek- gwarancja, Kielce, 66-11-40, Mielczarskiego 121.

JWVNOOO33

Domofony,
612-535.

bramofony,

tel.

boI05303
Elektromechanika, diagnostyka silników, naprawa, montaż, regulacja. Kielce 517-62.
bo/05587
Fart dodatkowe drzwi, zamki
68-98-05,223-27.
boI03632
Hydrauliczne, 288-48.
bo/a/05511

Instalacje wodno- kanalizacyjf\9,
oentraInego ogrzewania, 567-17.
VAT/OO570
Instalacje: elektryczne, odgromowe. przyłącza, 11-19-52.
boI05527
Kamieniarstwo Artystyczne:
kominki. balustrady, fontanny,
rzeźba ogrodowa i sakralna. Kielce, 31-36-05 po 20.00.
bo/05620

'"

PRZEDSIĘBIORSlWO HANDLU
AR1YKUŁAMI TECHNICZNYMI "E LM E1"
W Kielcach,
Bezpośredni importer i dystrybutor

KIELECKIE

montaż,31-38-76.

Dnia

elektronarzędzi

produkcji Blaek and Deeker

7.A1'llAS7.A

w dniu 25.08.1994 r. w godz. 10.00 do
15.00 ul. Kolberga 9 na

I

wystawę

PRZYJDZ! ZOBACZ!

INFORMACJA-HANDEL
USŁUGI-PRODUKCJA
ORAZ /NroRMACJE o OGŁOSZENIACH
DROlINIt:H Z 11!ZECIl OSTA7MCH
NliJIIERÓW ,.ECHA DNIA"

~110·86t

Otrzymasz szeroką infonnację o narzędziach
profesjonalnych i dla majsterkowiczów oraz
foldery i katalogi. Sam będziesz mógł
popracować wybrąnym narzędziem.

Pokaz odbędzie się r6wl')ież w dniu
26.08.1994 r. w Ostrowcu Swiętokrzyskim,
al. 1 Maja 13 oei ,[odz. 10.00 do 15.00.

l1rJ535·23

ZflPlłflSZflMY1 .

TELEFONICZNA AGENCJA

INFORMACYJNA
DZlALA
OD PONlEDZIA!.KU 00

PIĄtKU

W GODl. 9-18

i pokaz oraz praktyczne
wykorzystanie i zastosowanie
prezentowanych narz~dzi.

\.

"

5$2NĄT WYKOIUYSTfI) SZflHSĘ!

KORZYSTNA OFERTA

B ZPIECZE
SAMOCHODOWY H

TURYSTYKA

uk/b/OOOOO
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ZE ZNiŻKAMI

tapetowanie, 61-17-74.

bo/a/05609
Wstrzeliwanie kołków, tapicerka drzwi, karnisze, zamki- 61-7698,61-10-08.
boI05432
Wtryskowe ocieplanie budynków pianką krylami nową. tel.(047)
514-687.
152/00094
Wynajem Busa, tel. 15-18-28.
MWup/OOOO8
Zespół Muzyczny .Perła", Kielće 31-92-78.
boI03901
Zespół muzyczny- Amigos31-54-48.
bol05037
Zespół muzyczny. Kielce
' 31-82-09.
boI05123
Zespół muzyczny .Karner,
Skarżysko tel. 514-024.
150/00094
Zespół muzyczny Ptaki Bend,
tel. 31-73-37; 68-72-11 wew. 2439.

ZA DARMO

ubezpieczenie
ASSISTANCE dla Klientów PZU SA
(posiadaczy samochodowego OC),

dla pozostałych za niewielką dopłatą
"

ASSISTANCE -W RUCHU ZAGRANICZNYl\1
gwarantuję

o pomoc techniczną w razie unieruchomienia samochodu
( ) pomoc

bo/a/05628

w następstwie awarii, a takie
medyczną w razie wypadku drogowego

PZU SA pokrywamjn. koszty hospitalizacji, powrotu do kraju,
holowania, wypłaca świadczenia w przypadku inwalidztwa lub śmierci
będących następstwem wypadku w ruchu pojazdów.

Żaluzje Vertikale, Kielce 26968.
bo/05171

Żaluzje, 468-19.
110/115507

80%

WIDEOFILMOWANIE
AAA, Videofilmowanie 405-01.

boIQ3515
Fotografowanie tanio, 547-91 .
boI05388
Video- Lot, Kielce 66-43zmiana na 68-43-77.
bo/04145
Video-Cezar, 66-00-62.

do

n

60%

15%

MKuKJOOOO9

10%
5%

VideoFilm- 572-75 (montażl.
boI04773
Videofilmowanie 31-44-38.
boI03738
"ideofilmowanie 31-49-97.
boI03916
Videofilmowanie, 31-18-06.
boI03819
Videofilmowanie 31-92-59.

3%

znii'.Jd za ZIELONĄ KARTĘ dla posiadaczy pojazdów ubez- .
pieczonych w PZU SA W ZAKRESIE OC, przy wyjazdach
do Czech i Słowacji z dalszą 50% zniżką,
za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
w AC dla posiadaczy pojazdów ubezpieczonych w PZU SA
w zakresie OC.
przy jednorazowej opłacie składki rocznej w ubezpieczeniu OC i AC
dla osób fizycznych posiadających karty Clubu "S "
dla podmiotów prowadzą·cych działalńość gospodarczą ~
posiadaczy kart Clubu "S"

boI04045

Videofilmowanie, 61-09-97.
boI04187
Videofilmowanie, fotografowanie 61-66-30.
bo/a/04590

Pełna obsługa

w naszych jednostkach terenowych w całym kraju oraz u agentów i pośredników

Z możliwością

uzyskania kolejnych zniżek wprowadzonych regionalnie

275/K

http://sbc.wbp.kielce.pl

GIEŁDA

KIELECKA
IMIENINY OBCHODZĄ:
dziś - Helena i Julian
jutro - Bolesław i Bernard
pojutrze - Joanna i Sobiesław

KIELCE

Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-16.00;
• Teatry
im. SŻeromskiego - nieczynny;
PTLiA "Kubuś" - nieczynny;
• Kina
Romantica - ,Gliniarz z Beverly
Hills III" USA 1.15 - g. 14.30, 19.15;
,Angie"USA, 1.15, 16.45;
Moskwa - .Maverick', USA, 1.15;
g. 16.30 i 19.00;
Studyjne - nieczynne;
Echo -.Porwany przez Indian·
ang., godz.16.00; .UprowadzenieAgaty" pol., I. 15, godz. 18;
• Wystawy
Galeria BWA - wystawa malarstwa Zbigniewa Kowalewskiego i Jarosława Kawiorskiego. Galeria czynna w g. pon o- piął. 11-17, niedziele
11-15, soboty - nieczynna;
• Muzea
Muzeum Narodowe - dawny
Pałac Biskupi, pl. Zamkowy 1 wnętrza zabytkowe XVII i XVIII w.,
galeria malarstwa polskiego, sanktuarium Marszałka Piłsudskiego,
broń wschodnia i europejska ze
zbiorów własnych - czynny w godz.
9 - 16, w poniedziałki, wtorki - nie
czynne;
Muzeum przy Rynku 3/5 - Wystawy stałe: Przyroda Kielecczyzny.
Wystawy
czasowe:
Pokolenia
nadziei. Kielczanie 1918-1939.
Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny, Kielecczyzna średniowie
cza. Poniedziałki i środy nieczynne,
w pozostałe dni czynne 9-16
Oddział - Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, ul. Jana
Pawła II - czynne w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki g. 9-15,
środy. - g .12-18, soboty i niedziele
- nieczynne
Oddział-Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku - czynne 10 - 1 6,
poniedziałek, wtorek - nieczynne;
Zabawkarstwa w Kielcach wystawy: ,Transport i komunikacja w zabawkach", "zabawkowy
zwierzyniec", .Ekspozycja modelarska", .W świecie baśni i legend· - czynne 10 -17, pon o- nieczynne;
Muzeum Wsi KIeleckiej - Dworek
Laszczyk6w, ul. Jana Pawia II 6 .zdobnictwo i alementy biżuterii
w stroju ludowym wybranych regionów Polski poIud. i wschod." czynne poniedziałek - piątek, g. 9-15;
MWK - Park Etnograficzny
w Tokarni - czynny-od wtorku do
niedzieli w godz. 10-17, w poniedziałki nieczynny . Wnętrza ~IX W.
chałup. Apteka w XIX W. miasteczku. Wystawa rzeźb Jana
Bernasiewicza, Dwór z Suchedniowa.
Muzeum Zbiorów Geologicznych Kielce, ul. Zgoda 21 - wystawa stała: zbiory geologiczne
skał, minerałów i skamieniałości,
600 milionów lat historii Gór
Świętokrzyskich, surowce mineralne Kielecczyzny. Czynne poniedziałek - piątek g . ę 15;

-

• Ostre dyżury
19.08 - wew. i chirurg. - Czarnów; 20.08-Czerwona Góra;
21.08-wew.-Czarnów, chirurg .Kościuszki

Apteki: stały dyżur dzienny, nocny i świgteczny pełni apteka prywat-

na - Śląska 3; .Cefarmu· - ul.
Sienkiewicza;
Telefony: Pogotowie Ratunkowe
- 999, Straż Pożana - 998, ~
PoŁy;1e - fS7, Pomoc drogowa 66-00-65, Pogotowie Energetyczne ~Ice - Miasto - 991, Pogotowie
Gazowe - 31-20-20 i 992, Pogotowie
Wcxt-Kan.- ~4, CO., elektryczne
RPGM, tel. 61-18-33, czynne
w godz. 15 - 23 w dni powszednie
w godz. 7 - 23, w dni wolne od pracy
tel. 31-16-47 i 430-94
Radio Taxi "Alfa" tel. 96-22,

tel. 444-44;
2398/bo
Radio Taxi Non Stop
tel. 31-11-11
Teleron zaufania dla młodzieży czynny w każdy czwartek w godz. 18 - 2U,
leI. 456-70
Telefon zaufania (dla ludzi
z problemem alkoholowym) - od
poniedziałku do piątku w godz. 18
- 20, tel. 573-46 (piątek również narkomania).
Postoje 1aksół.Ek:: osoboNe - plac
Dworcowy tel. 68-33-99, ul. Pie-

koszowska tel. 515-11; ul. Toporowskiego tel. 31-09-67, ul. Jesionowa tel. 31-79-19, ul. Mielczarskiego tel. 66-40-40, ul. SzymanowskiegQ
tel.
488-45.
Bagażowe - ul. Armii Czerwonej
tel. 466-68
RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-19, czynnewgodz.8-16
• Teatr
im. Jana Kochanowskiego - przerwa u1opc1Na;

• Kina
Resursa - nieczynne do końca
sierpnia;
Hel - .Serłujący Ninja· USA, 1.12,
g. 16; .Naga broń 33 i 1/3" USA, I.15-,
g. 18,20;
Apteki - stały dyżur nocny - Waryńskiego 10/14;
Szpital dyżur: ul. Tochtermana;
Telefony: Pogotowie Ral:uti<owe ,
999, S1Jaż pożana - 998, PCJ9C*:7Me Po1~-997, KanendaPdiqi- 29-191, Po!JXC7Nie kan. 40065, gazowe - 992, ciep-

SAMOCHODOWA

zakupy

Pora

W minioną niedzielę na torze Kielce w Miedzianej Górze odbyła
najbardziej gorąca giełda tego lata. Po tygodniach posuchy, kiedy ani sprzedający, ani kupujący nie mieli powodów do zadowolenia, samochodów nareszcie było więcej. Dało się też zauważyć
wzrost zainteresowania zakupami. Czy tendencja taka się utrzyma,
trudno jednak na razie przewidzieć.

kombil - 96 mln, 84 r. ID k./ - 64 mln,
82 f. - 48 mln, senator 85 f. - 85 mln,
ascona 83 r. 10/- 65 mln.

się

Podajemy ceny wywoławcze obw trakcie transakcji o ok. 10-15
proc.

FORDY: granada 84 r. - 63 mln,
scofpio 89 f. - 165 mln. 86/87 r./Ol
- 112 mln, fiesta 80 r. - 33 do 40 mln,
escort 91 r.101 - 160 mln, 89 r. ID
kombi/- 135 mln, 88 r./Ol - 115 mln,

BMW ,,316" 82 r. z silnikiem z 88 r.
- 46 mln, ,,318" 81 r. - 55 mln, ,,324"
/0/86 r. - 145 mln.
FIAlY: uno 87 r. - 80 mln, 85 r.lO/
- 68 mln, tipo 88 f. /B/- 120 mln, argenta 83/84 r. - 47 mln, ,,131" 78 r.125 mln croma 89 r. -120 mln, regata
87 r. /D/-100 mln.
MERCEDESY: 260E 91 r. - 400
mln, 2400 kombi 82 r. - 98 mln, 230E
78 r. - 50 mln, 2001; model 124 z 84 r.
- 180 mln, 2000 78 r. - 34 mln, 76 r. 33 mln.
AUDI: ,,100" 80 f. - 26,5 do 36 mln,
79 r. IBl - 391 mln., ,,80" 90 r. /D/- 220
mln, 84 f. - 85 mln, 81 r.IO/- 56 mln,
80 r. - 48 mln.
OPLE: kadett86 r./D kombi/-1 00
mln, 87 r. kombi - 127 mln, 85 r./O

niżane

DACIE 85 r. - 26 mln, 82 r. - 12,8
mln, TRABANT 88 f. -18 mln, ZASTAWY 79 r. - 12,8 mln, 78 f. - 17 mln,
tawrija 90 r. - 60 mln, ZAPOROZEC
79 f. - 6 mln, HYUNDAY pony 91 r. 135 mln, SUZUKI vitara 91 r. /B/- 340
mln, MAZDA .323' 81 r. - 52 mln, TOYOTAcarina 1189r.-148mln, MITSUBISCHllancer fIl r. - 115 mln, galant
90 r. -175 mln.
CITROEN BX 16" 83 r. - 61 mln,
visa 79 r. -17 mln.
NISSAN micra 91 r. /B/- 128 mln,
datsun stanza 83 r. - 64 mln.

85 r. /0/- 105 mln, 83 r./B kombi/60 mln, taunus 81 r. - 40 mln, .Ierra
83 r. - 78 mln oraz /O kombi/- 71 mln,
orion 88 [../0/ - 124 min.
VW:jetta87 r. -119 mln, 86 r_/D/125 mlnofaz/B/132 mln, 85 r.IDI -115
mln, golfy: 87 r. /Dl - 110 mln oraz IBl
124 mln, 86 r.IBI -105 mln, 80 r. - 41
do 43 mln, 78 r. - 34 mln, 75 r. - 24 mln,
polo 88 r. - 89 mln, passat 86 r. kombi
-100min, 80r. - 40 mln, 76r. - 20 mln.
PEUGEOTY: ,,305" 83 r. - 33 do 58
mln, 82 r. - 51,S mln, "405" 89 r. -160
mln, 82 r. - 4!! mln.
RENAULTY: "5"87 r./DI -92 mln,
85 r. - 50 mln, "9" 83 r. /Dl - 55 do 57
mln, "U" 83 r." IBl - 5S mln, "18" 83
r. - 41 mln, 81 r. - 39,S mln.

22/p/94

Firmowy sklep motoryzacyjny
Hurtowni MOTOZBYT zaprasza
ul. Żelazna 22 (przy dworcu PKP) tel. 68·44·60 od

re do 17-

.FABRYCZNE CZĘŚCI

Zuk, Polonez, FSO, 126p i Cinquecento

Akcesoria Akumulatory Łożyska Lakiery Ogumienie
Chłodnice WJ, Mercedes, Grzejniki gazowe

lne -~, energety\::Zne-~1, :zakłOOpog
rzebowy czynny caą dobę 218-00.
pomcx:drogowa981 , infctrra:ja PKP 6329-50, informacja PKS 267-76
Postoje taksówek: Ustronie 6311-11 ; Dworzec PKP 63-22-77; ul.
Traugutta 268-88; pl. Konstytucji
228-52. Pomoc drogowa, tel. 981,
218-48, 485-38, 430-28

Fiat 126

1993

1992

66

58-65

1990

1991

50,5-53 . 43-45

100-114

• Muzea

Skoda

Okręgowe

1987

1986

1985

1984

' 1983

1982

1981

1980

28-35,5

26-30

24,S

17,521,5

14-17

13.5145

11-14

10.11

8-9,5

40

33-36

19,5-25

19

15,5-17

14.5

43-55

51-65

30.35

295

26

22-27

n-79

65

57~

40

30-35

28

25-26

21·25

82

Łada

1988

37

73

FSO
Polonez

1989

128

48-68

62-68 '

im. J. Malczewskiego, Rynek 11: Mamut, urny i
.Piekielna Górka'; .Zanim powstało miasto - początki Radomia·; .Jedno życie·.TARNOBRZEG

Również w sobotę 20 bm. mQż
na wybrać się na wycieczkę rowerową na trasie: Skarżysko /pociąg!
- zwiedzanie Skarżyska - Muzeum
Orła Białego - Mirzec - Wąchock Brody lIżeckie - Ostrowiec. Zbiórka chętnych o godz. 9 przed oddziałem PTTK, al. 3 Maja 5. IKR/

• Kino
- "Co gryzie Gjlberta
Groppe, USA, 1.15, g. 17; .Smierć
jak kromka chleba· pol, 1.12, g. 19;

• Szpitale:
Tarnobrzeg tel.22-18-51 Sandomierz 32-22-22, 32-32-03 Staszów 64-22-81 Stalowa Wola 4206-34 Opatów 68-27-63 Nowa
Dęba 46-26-56
Dyżury aptek ul. Sienkiewicza 87;
STALOWA WOLA
• Kino
brak terminarza;
OS-mOWlEC .
ApIeka~

u. SiErria'l9<a 14

• Kino
Dom Kultury - brak terminarza;
SKARZYSKO-KAM.
Apteka - ul. Szpitalna 1;

W kinie "Echo"
Po przerwie urlopowej kino .Echo· mieszczące się w Wojewódzkim Domu Kultury wznawia
działalność. Aktualnie można obejrzeć dwa filmy: .Porwany przez
Indian· prod. angielskiej o godz.
16.00 i .Uprowadzenie Agaty" pol.
o godz. 18.

• Kino
Uciecha - brak terminarza;
LIPSKO
• Kino
Oskaf - ,Psy 2 -Ostatnia krew·. pol ..
1.15. 19 i 21.08-g.18;
SZVDŁOWIEC

• Kino
Pafadise- brak terminarza;
PIŃCZÓW
• Kino
Belweder - nieczynne do końca sierpnia;
STOPNICA
• Kino
Powiew -lipiec i sierpieri - nieczynne;
Uwaga: Za ewentualne zmiany
w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

Radom
Kino "Hel" zaprasza
Kino Studyjne "Hel" zaprasza
w piątek, sobotę i niedzielę o
godz. 16.30 na polsko-amerykański film pt. "Szuler". W piątek
o godz. 18.30 w kinie .Hel· premiera filmu pt. "W czym mamy
problem?".
Dla trzech pierwszych osób,
które zgłoszą się z tym wydaniem "Echa Dnia" do kasy kina
przed premierą - podwójne zaproszenia. Z cyklu "Letnie Nocne
Spotkania Filmowe" o godz.

20

17

I'I\J.\~<J.\R
r) '" y l'I\J.\tJ'I\J.\
hurt - detal ceny producenta
_

ol

ol

DROlD7E
l \iVO·~ClY~IJ.\
hurt - detal ceny producenta
JI

WISJ2l!J{f4. Santfomierz
te[;'fwc 0-15 32-28-21
II

HURTOWNIA

.. CeBra"
poleca:

*

•

--

szkło użytkowe

+ galanteria

* porcelana stołowa
.. porcelit
(galanteria, talerze)
.. szkło francuskie
i
~

~

~

włoskie
Kielce, ul. Rolna 2
tel. 490-71 wew. 15
30
p-p 8-15 sob 8-13

Największy
sp.rzctu AGD

•

sprzedaż

-:.=Ttw.

"Domgos'·
Kielce,
Chęclńska 14,
teL 61-02-38

i!ilili)il\'"''

II'11JłII(~ZNA

(ratalna)

P.W. "ADAN-SERVICE"

~::a·t,~ Kielce,

~

~

I

Aac Wolnosci 12

telJfax (0-41)422-12, tel. 500-84
PUH DAl.MOT
KIllCI

ul. Sandom1erslul t 06
~U CzerwoneJ)
telef. 68-21-05

Części

zamienne
do

FSO,126p,
~
Polonez,
~ Cinquecento.

....

Ceny Konkurencyjne
Zapraszamy w godz. 8-1 7
sob. 8-14

_ WaZKI
"'=t.if' MEBLE
.- ..

. .'

. KPMIS

\\"OZKO\\' I .MEBU
DZIECIĘCYCH

Kielce,
ul. ks. b. Kaczmarka 16
(d. Xowotki - przy Silnicy)
13 1/,nt/mk

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

I)A(~H()"1JlA

chłodnicze

sklepowe.

l.O.C)

Oferujfmy licencjonowane przewozy
autokarowe do:

RTV

telewizory - kuchnie

ul.

......

wybór
j

Piosenki z plecaka
Dom Kultury,
Radom, ul. Daszyńskiego 5, os.
Gołębiów II, zaprasza wszystkich w wieku od O do 62 lat, których męczy talent wokalny, do
wzięcia udziału w konkursie "Wakacyjne wycie, czytaj śpiewa
nie, czyli piosenki z plecaka".
Eliminacje
do
konkursu
odbędą się w dńiach 22,
23, 24.08. w godz. 9.00 - 12.00
w sali widowiskowej MDK Koncert fi"Wł.y~sę5W122Śnfa br.
o godz.17.00.
tvl/
Młodzieżowy

PANACEUM

słuchowych

rodzajów (m.In.
wewnątrzusznych).
konsultacje 1luyngologlczne, logopedyczne I audiologiczne. indywidualne wkładki douszne oraz
osprzc:t pomocniczy. dla osób
z wadami słuchu I mowy.
Kielce. ul. Paderewskiego 14
(d. Buczka). tel. 66-31-67.
212/wz/vat

"Ścieżki".

25-004 KlELCE. UL. PADEREWSKlEGO 14
teI. 68-48-44 fax 68-4796 telex 0612656

.. LOGO".

Dobór I
aparatów
wszystkich

Centrum Kultury "Południe"
zaprasza w dniach 19-31 sierpnia
do Małej Galerii na wystawę fotografii Andrzeja Stachury pt.

USŁUGOWO - HANDLOWO - I'.RODUKC\:JNE

Apciro.ty Słuchowe,
Gabinet Korekcji
• Słuchu i Mowy

krajowe i zachodnie
lod6wki - pralkł zamrażarki -

- lady

vat/3/t/bp'

20_45 w piątek zostanie wyświet
lony film pt. "Bestia".
Wystawa fotografii

I'RZEDSIĘBIOR.'n:wo

~<J.\J'I\J.\
- RJ.\J'I\J.\ - ~<J.\S ł J.\
hurt - ceny producenta

SĘDZISZOW

• Kino
Zdrój - nieczynne;
KAZIMIERZA W.

w Ostrowcu zaprasza 20 bm. na
wycieczkę
pieszą
na trasie:
Wlostów pałac z pol. XIX W. - Karwów - miejsce urodzenia Wincentego Kadłubka /źródełko/ - Tu- .
dorów - ruiny zamku z XVI W. Wąworków - Opatów. Zbiórka
o godz. 8 przed oddziałem PTTK.

Kieleckie zespoły - .Fema-Trio"
i .Goon' oraz pińczowskie .Dinozaury· wystąpią w niedzielę 21

WŁOSZCZOWA

• Kino
Dom Kultury - brak terminarza;
BUSKO

Wycieczki

Oddział Świętokrzyski PTTK

Pińczów

• Kino
Dom Kultury - prze~a urlopowa;
SUCHEDNIOW

JĘDRZEJÓW

Ostrowiec

Pożegnanie wakacji

• Kino
Miejskie - brak terminarza;

• Kino
Ballada - .Rodzinka z Beverly
Hills· USA, 1.12, 19.08-g.18,
21 .08-g.16 i 18;

bm. o godz. 20 w amfiteatrze
MOSiR w wieczornym koncercie
pod hasłem .Pożegnanie wakacji".

Kielce

• Kina
Nowa Wolność - brak terminarza;
Metalowtec - brak terminarza;
RADIO-TAXI DAREX 537-378
STARACHOWICE
Apteka dyżufująca: ul. Mafszalkowska 17;

• Kino
Kuźnica - .Na zabójczej ziemi·
USA. 1.15. g.16 i 18; .

20

(S) - Samara (F) - Favorit

Wisła

• Telefony:
TlI'IlCilm!g PKS 22-14-35, PKP
22-15-45 9akMa Wola PKS 42-0320, PKP 42-50-11 Słaszów PKS
210, PKP 64-21-42 0paIów PKS
68-22-27 Sandomietz PKS 32-2302, PKP 32-23-74

35

10-11
21·235

Echo sportowe

W Kielcach mogla

strona 31

być

I liga

SZKOŁA BŁĘKITNYCH

Po 28 godzinach i 52 minutach sztafeta polskich pływa
czek dotarła na brzeg duńskiej
wyspy Bornholm. Na plażę, na
której zgromadziły się setki
osób, wyszła z wody, w środę
o godz. 20.52, Justyna Mokronowska, płynąca mr ostatniej
zmianie.

Wspaniały

Dariusz Michalak w ubiegłym sezonie reprezentował
barwy Błękitnych Kielce. Na początku nie szło mu najlepiej, jednak po pewnym czasie stał się podstawowym zawodnikiem drużyny, zaczął strzelać gole i zyskał sympatię kieleckich kibiców. Od nowego sezonu
Darek wrócił do Stalowej Woli. Od razu znalazł miejsce
w podstawowej jedenastce trenera Adama Musiała.

dania. Jesttutaj również większa
kultura gry.
* Jak oceniasz występy
w Błękitnych?
- Mam duży sentyment do tego zespołu . Mieliśmy naprawdę
solidną drużynę , którą stać było

na awans do I ligi.
* Dlaczgo więc nie awansowaliście?

* W meczu z Sokołem Pnie-

* Jak czujesz się w

Stalowej Woli po rocznej przerwie?
- Właściwie to półtorarocznej,
gdyż przed przyjściem do Błękit
nych przebywałem 6 miesięcy na
zwolnieniu lekarskim. W Stalowej
Woli byłem nikomu niepotrzebny,
więc znalazłem się w Kielcach.
* Teraz trener Adam Musiał
stwierdził, że masz być siłą
napędową "stalówki" wspólnie z Mieczysławem Ożogiem.
Wynika z tego, że po
występach w Błękitnych twoje "akcje" poszły w górę.
- Zgadza się. Gra w Błękit
nych pozwoliła mi uwierzyć
w siebie. Nadrobiłem chyba
wszystkie zaległości, a wiele pomogli mi koledzy i trener Batugowski. Wiem, że teraz wymaga
się ode mnie dobrej gry. Na razie
jednak muszę lepiej zaaklimatyzować się w I lidze.

wy byłeś trochę zagubiony na
boisku ...
- Kiedyś krążyły w Stalowej
Woli opinie, że Michalakjestsła
by psychnicznie. Niezupelnie się
z tym zgadzam , ale jak
większość piłkarzy nie lubię, gdy
ktoś krzyczy z trybun: Michalak
do zmiany. Ludzie muszą rozumieć, że mamy młody zespół
i nie zawsze na boisku gra ukła
da się po naszej myśl. My przecież zdajemy sobie sprawę, że
słabsze wyniki to automatycznie
mniejsze pieniądze . Wiadomo,
że chcemy grać jak najlepiej.
Przecież to nasza praca.
* Jakie różnice widzisz
między

- Po pierwsze potrzebny był
jeszcze jeden zawodnik, który
mógłby z pOWOdzeniem uzupełniać lukę na boisku; gdy ktoś
wypadał ze składu ze względu
na kartki. Poza tym, po którymś
tam meczu w rundzie wiosennej
zawodnicy myśleli o utrzymaniu
rodziny. Wszystko jakby straciło
sens. Tyle mogę tylko powiedzieć.
Błękitni utrzymają się

*
w II
lidze?
- Gorąco im tego życzę. Bardzo ważne są te pierwsze mecze. Większość chłopaków nie
jest ograna w II lidze i muszą oni
jak najszybciej uwierzyć we

polskich

wyczyn

pływaczek

Pokonały
Bałtyk
Jako pierwsza wystartowała
z plaży w Kołobrzegu ·16 bm.
o godz. 16 kapitan grupy, kierowanej przez Teresę Zarzeczańską , Katarzyna Urbaniak.
Polki pokonały dystans 67 mil
morskich 1124 km/. Jest to
najdłuższy maraton morski jednoetapowy na świecie . W sztafecie płynęły ponadto: Izabela
Kudzlnowska, Daria Ewertowska, Kalina Chęcińska i Emilia
Majda.

Kibice "" Aadon1iu
byli za""iedzeni

Nie to
pokolenie'
Rozgoryczeni opuszczali w środę stadion Radomiaka wszyscy ci, kt6rzy liczyli, że zobaczą dobrą grę wwykonaniu naszych piłkarzy. Niestety,
to co zaprezentowała kadra, praktycznie niczym nie odbiegało od drugoligoweJ "mizerii", Jaką kibice w Radomiu oglądają na co dzleń.
Na szczęście na wysokości zadania stanęli organizatorzy spotkania,
którzy przygotowali sporo niespodzianek, z fantastycznymi akrobacjami wicemistrza Polski, Dariusza
Andrzejewskiego, który na swym
wyslużonym już samolocie przelatywał tuż nad głowami kibiców.
Oto co na pomeczowej konferencji prasowej powiedzieli obaj trenerzy.
Siergiej Borowski - trener Biało
rusi: - Jestem ogromnie wdzięczny
waszemu związkowi, że zechcieliście zagrać z nami ten mecz. Jestem zadowolony z tego, co pokazali
moi piłkarze na stadionie w Radomiu. Na pytanie jednego z dziennikarzy, czy spodziewał się aż takiej sła
bości polskiego zespołu , Borowski
odpowiedział bardzo dyplomatycz-

~

własne siły.
Rozmawiał
SŁAWOMIR

STACHURA

Sprawdź swoją
wiedzę

Dziś przedstawiamy kolejne
dwa pytania piłkarskiego kon-

kursu dla kibiców organizowanego przez Okręgowe Kolegium sędziów w Kielcach
i naszą redakcję. Przypominamy, że w konkursie nie mogą

Jeste~my biurem z 20-Ietnią tradycją. Gwarantujemy najwyższą jakość
~wiadczeń i fachowe doradztwo w doborze napepszych imprez!

Z~J::>~~SZ~"""""""''YI

-BLAUPUNKT '\ II
RAOIOODlWARZACZE VI

KAMERY

TOK

'

~"-i".,

brać udziału piłkarscy sędzio
wie. Pytania będą publikowane
co tydzień, a po zakończeniu
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J Radom

ul. Sienkievvicza 2

OSPRZĘT DO
FOlOVIDEO

tel.lfax 255-11
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AGENCJA lURYSlYCZNA
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Konkurs

ZaprasZ8.Dly na nasze iDl.prezy
WLOCHI' - wycieczki 9- I 12·dnlowe. cena: 4.300-4.800.000
WlEDM - wycieczki S-dniowe 23-27-08. 21-25.09.94
PARYŻ - wycieczka 14-20.09.94
LONDm - 5-dnIowe zwiedzanie cena, 4.200.000 (w katcly piątek)
GRECJA
IZRAEL -12 dni ze zwiedzaniem. wrzesień. pa1dzIemlk
- Slofok n. Balatonem • HaJduszoboszlo - pobyty: 7 I Io-dnlowe
do TU5ZYNA - w soboty.
wybór wczasów krajowych: Kołobrzeg. Jastrzębia Góra. Zakopane.
KrynIca. ŚZC2awnlca I Inne.
Ponadto wielki wybór wczasów we Włoszech. HIszpanii. Tunezji. SłowacJI. na
KrymIe I wielu e~tycznych zakątkach świata!
ReallzuJemy zam6w\enia zakładów pracy.

25-501 Kielce ul. Sienkiewicza 56
tel./fax (4841)66 44 32,
(4841)66 24 32 tlx 0613276

rundy jesiennej w I i II lidze odpowiedzi należy przesłać. do
OKS Kielce przy OZPN , ul. Zytnia 1. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
1. Podaj warunki prawidłowe
go "wślizgu".
2. Jaka jest różnica między
spalonym a pozycją spaloną .
ISTACHI

Paryż,

zamki n/Loarą, Bazytea, Zurich, Rapperswii, Księstwo
Uchtenstein - Vaduz; noclegi w hotelach w centrum
miast (np. Paryż - Montmartre), śni adania, kolacje, autokar (z klimatyzacją i WC), bogaty program turystyczny,
24.09.-2.10.94., cena 7,4 mln
WLK. BRYTANIA, londyn - 3 dni pobytu z programem
turystycznym m.in. Tower, British Museum, Muzeum Rgur
Woskowych, autokar, hotel (Picadilly), wyjazdy w każdy
piątek, cena 4,2 mln
GRECJA, Ateny, Peloponez, WlSPY Zat. Sarońskiej,
Olimp, Meteora; samolot, autokar, hotele, śniadania i
kol acje, 8-17.09.94, cena 12,9 mln
IZRAEL, Jerozolima, Betlejem, Morze Martwe, Galilea;
samolot, autokar, hotele, śniadan ia i kolacje, wstępy,
2-9.10.94, cena 22 mln
DOOKOŁA ŚWIATA imprezy indywidualne w dowolnych
terminach i trasach od 1.650 USD; impr. grupowe
18.11.-10.12.94, cena 117 mln
IMPREZY WYPOCZVNKOWE: Cypr, Cejlon, Brazytia,
Meksyk, USĄ Kanada, Tunezja, Kenia, Tajlandia,
Hiszpania, Wiochy, Francja, Grecja, Portugalia.

BILE.,.,. LOTNICZE, PROMOWE, AUTOKAROWE,
WIZY, PASZPORTY, UBEZPIECZENIA, PRZESYł.KI
EXPRESOWE UPS.
ZAPRASZAMY1
'l2'lJWzfvI\

k:5~

~EPORTER~

43 miejsce Dariusza Andrzejewskiego

Przestarzałe skrzydła
W Oebreczynie na Węgrzech rozegrane zostały mistrzostwa świata w akrobacji samolotowej.
Wicemistrz Polski, pilot Aeroklubu Radomskiego, Dariusz
Andrzejewski, był najlepszym
z reprezentantów Polski, zajmując ostatecznie ... 43 miejsce.
Nie mogło być jednak inaczej,
skoro Polacy dysponowali najgorszym i najstarszym sprzętem

-Kup los
Świętokrzyskiej Loterii Fantowej '94
Do wygrania .polonez caro·, telewizory kolorowe, magnetowidy i setki
o łącznej wartości 1 mld 200 mln.
Losy do nabycia w kioskach "Ruchu", placówkach pocztowych,
księgarniach, punktach Totolotka oraz ruchomych punktach sprzedaży.
Wszystkie wygrane są wolne od podatku i opłat.

Kilogramowe sztabki złota ,
które miały być wręczone nowym rekordzistom świata,
pozostały w bankowym sejfie. Lekkoatletom, uczestniczącym w mityngu z cyklu .
Golden FourwZurychu, niespodziewanie
stanął
na
przeszkodzie ulewny deszcz.
Na stadionie Letzigrund, deszcz
i porywisty wiatr nie tylko znacznie
przeszkadzały zawodnikom , ale
spowodowały także przerwanie
konkursu skoku o tyczce. Zaledwie
5,70 m pokonali Siergiej Bubka,
Maksim Tarasow I Rodion Gataulin, po czym udali się do szatni.
Na śliskim rozbiegu nie chciał ryzykować rekordzista świata w skoku
wzwyż Javier Sotomayor, który
pokonał 2,15 m - tyle samo, co Ar-

Z

NOTATNIKA

artykułów przemysłowych

WYCIECZKI:
FRANCJA-5ZWAJCARIA.LlCHTENSTEIN,

mieliście dobrych
musicie poczekać
na kolejne pokolenia młodych ludzi ...
Henryk Apostel: - Nie jestem zadowolony z wyniku, ale przy odrobinie szczęścia mogliśmy wygrać ten
mecz. Nie jestem też zadowolony
z postawy Piotra Nowaka, ale za to
cieszy mnie postawa naszej defensywy, która była naszą najlepszą formacją. Ci piłkarze, kl6rzy grali dziś ,
z niewielkimi zmianami zagrają przeciwko Izraelowi i mam nadzieję, że
mnie nie zawiodą.
Bardzo wymownym komentarzem do postawy naszej drużyny
było opuszczenie trybuny honorowej przez kilku .oficjeli· z Warszawy tuż przed zakończeniem spotkania ...
PIOTR SZPAK

Furorę zrobiła na świecie w ostatnich latach siatkówka plażowa.
Dyscypliną sportową nie traktowaną już z przymrużeniem oka
stała się i w Polsce. W dniach 12 13 bm. w Sopocie odbyły się po raz
pierwszy, oficjalne mistrzostwa
Polski.
PAPICAF

II II ligą?

- W ekstraklasie jest więcej
taktyki , w drugiej natomiast
więcej zaciętości. W I lidze gra
się w odpowiednich strefach
i każdy ma ściśle określone za-

Kiedyś
piłkarzy , teraz

nie: -

Nie

było

spośród

wszystkich zawodników. Niektórzy z zagranicznych pilotów przyglądali się polskim maszynom, niczym muzealnym zabytkom .
IPISZ!

W zaległym
meczu •••
III ligi piikarskiej Orlęta Łuków
zremisowały z Górnikiem Łęczna

1-1 10-01. Bramki zdobyli: Oziewulski 85 dla Orląt i Kubicki 75
dla Górnika.

rekordów w Zurichu

ZŁOTO
utopione w deszc~u
tur Partyka. Zwyciężył Steve
Smith /Wielka Brytania' wynikiem
2,28 m. Z innych wyników uzyskanych przez Polaków w Zurychu wyróżnić należy rekord Polski w biegu
na 1 milę, ustanowiony przez Annę
Brzezińską - 4.27,66 min.
Zamiast zapowiadanych kilku
rekordów świata padł tylko jeden

http://sbc.wbp.kielce.pl

rekord stadionu. Ustanowił go
rzutu młotem Andrej
Abduwalijew !Tadżykistanl wynikiem 83.24 m, za co otrzymał nagrodę 10 tys. dolarów.
Największe emocje towarzyszyły konkurencjom biegowym.
W pojedynku sprinterów najszybszy był mistrz świata Linford

zwycięzca

Termin tenisowego turnieju
dla dzieci z cyklu Grand Prix
Kielc został przesunięty na 27-28
sierpnia.
Uczestnicy grupy wiekowej do lat
10 proszeni ąą o przybycie na korty
Politechniki Swiętokrzyskiej w pią
tek 26 sierpnia na godzinę 12.00.
Wszyscy uczestnicy tumieju otrzymają specjalne dyplomy, a pierwszych 10 osób klasyfikacji Grand
Prix otrzyma nagrody rzeczowe.

***

Sporo atrakcji czeka piłkarskich
kibiców w Busku , którzy przyjdą
w niedzielę obejrzeć ligowy mecz
pomiędzy Zdrojem Busko a Hetmanem Włoszczowa . Przed rozpoczęciem spotkania rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na najlepszego piłkarza Ponidzia. Po meczu odbędzie się natomiast spotkanie sympatyków klubu z kierownictwem. Sponsorem ligowego
pojedynku jest Tadeusz Krzemiński.
STACH

Bilety
Trzy OSOby, które zadzwonią dziś
między godz. 10.00 a 10.30 do naszej
redakcji, tel. 458-98 I odpoWiedzą na
pytanie, barwy jakiego klubu reprezentował w poprzednim sezonie piłkarz
Błękitnych Kielce Mariusz Krzyszt!)tek, otrzymają bilety na mecz II ligi
Blękitni - Hetman Zamość .

Christie /Wlk. Brytania' - 10,05
sek. Dopiero siódmy był rekordzista świata, Leroy Burrell IUSN
Najlepszy w tym roku wynik na
świecie uzyskała Maria Mutol.
IMozambikl w biegu na 800 m 1 55,19 min. Duży tłok panował na
mecie biegu mężczyzn na 1 milę .
Pierwszego od piątego zawodnika
dzieliło zaledwie 0,53 sek. Zwyciężył znany w Kielcach Ukrainiec
Andrzej Bułkowski - 3.55,28 min.
Drugie zwycięstwa w mityngu
z cyklu "złota Czwórka" Ipierwszy
odbył się w Oslol odnieśli: Coli n
Jackson /Wlk. Brytania' w biegu
na 110 m ppł. -13,19 sek., Mike
Powell/USN w skoku w dal- 9,33
m, Oerrlck Adkins IUSN na 400
m ppł. - 47,90 sek. i Wilson Klpketer tKenia' na 800 m - 1 46 12

m~.

~ÓW

Kibice

liczą

na dobre

występy piłkarzy

Piłkarski

Sylwetka tygodnia • Tomasz

Brożyna

Na równi
z zawodowcami
Sylwetkę

Tomasza Brożyny prezentujemy w naszej rubryce
po raz trzeci. Tym razem okazją jest świetna Jazda kolarza
kieleckiej grupy DEK Meble-Cyclo Korona w rozegranym
w Niemczech wyścigu open Regio Tour.

Już

T. Brożyna we wspaniałym
stylu wygrał pierwszy etap. Po
indywidualnej akcji zgubił rywali i ostatnie 4 kilometry przed
metą
pokonywał
samotnie.
Przez kolejne trzy etapy kielczanin pozostawał liderem, odpierając ataki kolarzy kilku grup zawodowych i najlepszych europejskich amatorow z mIstrzostem świata i mistrzem olimpijskim na czele. Ostatecznie ukończył wyścig na czwartym
miejscu, o czym zdecydowała

udana akcja zawodowców
z Castoramy na przedostatnim
etapie.
Dobra forma Tomka pozwala
z optymizmem czekać na wieści
z Palermo, gdzie we wtorek
odbędzie się wyścig o mistrzostwo
świata amatorów. Wystartuje w nim
także drugi zawodnik DEK MebliCyclo Korony Kazimierz Staflej.
Niedawno gościł on także w naszej
rubryce, po zdobyciu tytułu górskiego mistrza Polski. Brożyna był wówczas trzeci, a trzy dni wcześniej

Nowy zaciąg
Radomiaka
Dziś rozstrzygnąć się ma sprawa przejścia do "zielonych" kolejnych trzech "legionistów", JACKA KACPRZAKA, DARIUSZA BAYERA i IGORA KOZIEŁA. Działacze Radomiaka chcą, by wymienieni
piłkarze zagrali już w niedzielnym pojedynku z Okocimskim
w Brzesku.

Warszawianie nie bardzo chcą
na to zgodzić warunkując
przejście w trójki po ewentualnym
odpadnięciu Legii z europejskich
pucharów. Pewne jest natomiast,
że wcześniej czy później zawodnicy ci zagrają w Radomiaku. Nie
jest to jedyny kłopot działaczy Radomiaka, otóż sporą "niespodziankę" sprawił im Andrzej Gło
wacki, który po fatalnym występie
się

,

Piłka nożna
I LIGA. Stal Stalowa Wola -Pogoń Szczecin, sobota, godz.
17, stadion własny .
II LIGA. Błękitni Kielce - HetmanZamość, niędziela, godz. 17,
stadion przy ul. Sciegiennego 8.
III LIGA. Broń Radom - KSZO
Ostrowiec, sobota, godz. 17, stadion przy ul. Narutowicza. Stal
Nowa Dęba - Zadrzew Zawadówka, niedziela, godz. 15.
IV LIGA. KIELCE. Wisan Skopanie - Czarnovla/Błękitni Kielce, Sokół Nisko - Alit Ożarów ,
Siarka II Tarnobrzeg - Nida
Pińczów, Janowianka - Czarni
Połaniec, Pogoń - Gallech Miechów - Stalli Stalowa Wola, Naprzód Jędrzejów - Sparta Dwikozy, Wisła Sandomierz-Łysica
Bodzentyn, Zdrój Busko - Het-

przeciwko dębiczanom , niespodziewanie wyjechał na testy do 111ligowego klubu w Niemczech.
Prawdopodobnie ma on dziś powrócić i być do dyspozycji trenera
Zielińskiego w Brzesku. Teraz
przynajmniej wiadomo dlaczego
Głowacki odbębnił pańszczyznę

w niedzielnym meczu przeciwko
Wisłoce ...
PISZ

srebrny medal MP w jeź
dzie indywidualnej na czas.
Nie mamy nic przeciwko temu, aby za tydzień, po mistrzostwach
świata, sylwetka któregoś z kolarzy
znów trafiła na nasze lamy.
zdobył

/STS/

Stal Stalowa Wola w meczu ekstraklasy spotka się
u siebie ze szczecińską Pogonią. Zespół ze Szczecina ma
na swoim koncie tylko jeden
punkt, więc bedzie chciał
w Stalowej Woli powiększyć
swój dorobek. Z kolei podo- .
pieczni trenera Adama Musiała gromadzą punkty, ale kibice życzyliby sobie , aby gra
ich pupili była bardziej efektowana.

liśmy

wielokrotnie, dlatego nie
powinien nikogo dziwić fakt, że
Błękitnym gra się w tym sezonie
wyjątkowo trudno. Warto wybrać
się więc 'fi niedzielę na stadion
przy ul. Sciegiennego, aby dopingować kielecki zespół do walki z trudnym rywalem, jakim jest
Hetman. Radomiak wyjeżdża

W Kielcach Błękitni spotkają
z Hetmanem Zamość.
O kłopotach kadrowych trenera
Władysława Mroza informowa-

na mecz do Brzeska z Okocimskim. Radomski zespół zaliczany
do faworytów rozgrywek nie
spełnia na razie oczekiwań kibiców.
W III lidze interesująco zapowiada się pojedynek Broni Radom z ostrowieckim KSZO. Jak
na razie ostrowiecka defensywa
ma czyste konto i podopieczni
trenera Janusza Batugowskiego
zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Kielecka Korona zagra
w Kraśniku z tamtejszą Stalą.
Przy dobrej skuteczności nasz
zespół może pokusić się o zwycięstwo.

/STACH/

się

* W środę odbyło się wiele towarzyskich spotkań piłkarskich
w Europie. Nasi najbliżsi przeciwnicy w eliminacjach do mistrzostw Europy, Izrael przegrał
u siebie z Chorwacją 0:4. W innych
spotkaniach
padły

W "Barcy" nie ma

następujące

rozstrzygnięcia

Szwecja - Litwa 4:2, Dania Finlandia 2:1, Austria - Rosja
0:3, Francja - Czechy 3:1, AC
Milan - Bayern Monachium
1:0.

Mistrz Hiszpanii - FC Barcelona nie będzie stawiał przeszkód, jeśli brazylijski napastnik Romario zechce rozstać się
,z klubem - zapowiedział na konferencji prasowej trener Johan Cruyff.
Holenderski

szkoleniowiec
skomento~ał przedłużone, po
triumfie w mistrzostwach świata
w USA, wakacje Brazylijczyka: Problem nie polega na tym, czy
on wróci dwa dni później czy 20
dni. Problemem jest niestawienie się piłkarza w wyznaczonym
terminie - oświadczył Cruytf,
który doprowadził klub z Katalonii dO'czwartego tytułu mistrzowskiego w kraju. - Nasze stanowisko względem zawodników
nie uległo zmianie. Nie preferujemy tego czy innego piłkarza -

- Partyzant, niedziela, godz .. 15.
Mecz Skała - Politechnika
przełożony.

RADOM. Legion Głowaczów
Polonia Hża Pion Garbatka, Jadar Skaryszew - Pilica Białobrzegi, Gerlach Drzewica - Powiślanka lipsko, Jaguar Wolanów - Blask
Odrzywół
/Wszystkie mecze
w niedzielę o godz. 16/.
KLASA A. KIELCE. Dąb J:liaski II, Zryw - Unia, Gród Swit, Hetman II - Astra, Piast Wierna, Polanie - Naprzód II,
Spartak - Wisła /wszystkie mecze
w niedzielę, godz. 16/.
RADOM. Wulkan - LKS JedIińsk, Chojniak - lłżanka, Oskar
- Oronka, Orzeł-Jodła, Unia - Viki, LZS Policzna - LZS Zalesice
/wszystkie mecze w niedzielę ,
godz. 16/.
Orzeł Włerzbica,

man Włoszczowa /wszystkie mecze w niedzielę o godz. 17/.
RADOM. Proch Pionki - Zwolenianka Zwoleń, WKS Pilica
Nowe Miasto - Wisła Puławy,
Mazowsze Grójec - Szydłowian
ka Szydłowiec /wszystkie mecze
w niedzielę o godz. 16/, Radomiak II Radom - Pilica Warka, sobota godz. 17.
KLASA OKRĘGOWA. KIELCE. Star - GKS Rudki, Nidzianka
- Sparta Kazimierza Wielka, Orlicz - Górnik, Nowiny - Zenit, Victoria - Spartakus /wszystkie mecze w niedzielę , godz. 17/, Piaski

sezon rozpoczął się na dobre.
W nadchodzący weekend znów nasze druży
ny staną do walki o ligowe punkty. Na świecie
uwaga kibiców skupiać się będzie na kolarskich mistrzostwach świata, które odbywają
się na Sycylii. W niedzielę odbędzie się
wyścig drużynowy na 100 km.

wszyscy
wani.

są

jednakowo traktoCzy kapitan "stalówki"

Romario w minionym sezonie zdobywając 30 bramek wywalczył tytuł króla strzelców
w Hiszpanii. Brazylijczyk kilka
dni temu oświadczył, że pragnie
spędzić wakacje w pełnym wymiarze, tj. 30 dni licząc od powrotu do Brazylii 20 lipca. Piłkarz
dodał, że jest przygotowany do
zapłacenia kary, ale nie zgodzi
się , jak zagroził Cruyff, na rolę
zawodnika rezerwowego. Sezon ligowy w Hiszpanii rozpoczyna się 4 września.

Paweł Rybak poprowadzi
swój zespół do zwycięstwa
w meczu z Pogonią?

* Na kolarskich torowych mistrzostwach świata rozgrywanych w.palermo w dalszym cią
gu odbywały się biegi eliminacyjne. Do półfinału wyścigu druży
nowego mężczyzn zakwalifikowały się zespoły Niemiec, Francji, Australii i USA, natomiast
w półfinale sprintu kobiet spotkają się Felicia Ballager /Francja/, Oksana Griszyna /Rosja/,
Lucy Tyler /Australia/ i Galina
Jenuchlna /Rosja/.

Fot. S. Stachura

/J/
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Towarzyski mecz piłkarski pomiędzy kibicami Broni i Radomia-

I»
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:l
O

ka, sobota, godz. 14, stadion przy
ul. Narutowicza.

Jeździectwo
Strefowe zawody konne o Puchar ,,70-lecia Stadniny Koni
w Kozienicach" oraz Memoriał
dr Czesława Żórawskiego , sobota godz. 14, niedziela godz. 13.

n

***

W dniach 21 - 28 bm. rozegrane
zostaną III Ogólnopolskie Zawody lotniarskie i Paralotniarskie
o Puchar Pińczowa. Orgnizatorzy - Aeroklub Polski, Aeroklub
Pińczowski i MOSiR spodziewają
się udziału ponad 30 zawodników
z terenu całej Polski.
J,WŁ
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