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Nieuchronna

śmierć

narządów pociąga
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czekających

potencjalnego dawcy
za sobą śmierć innych
na przeszczep

PODA UJ I
WOJE E CE

Serce, płuca, nerki, wątroba I trzustka to narządy ludzkie, które mogą ratować zycie setek
chorych, czekających na ich transplantację. W Innym przypadku grozi im śmierć. Podstawowy problem, to znalezienie dawcy. Nie istnieją w Polsce odpowiednie normy prawne regulujące możliwość pobrania narządów od osoby, u której wystąpiła śmierć - śmierć pnia
mózgu. Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów przygotował projekt ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Problem jest niezwykle trudny i budzi
wiele kontrowersji.

Śmierć pnia
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Ta zastawka serca będzie wszczepiona pacjentowi w klinice

prof. Religi.

Fot. G.

Romański

Pierwsze co nasuwa się podczas dyskusji o transplantacji to
pytanie: czym jest śmierć? Potocznie uważa się , że człowiek
umiera, kiedy przestaje oddychać , gdy przestaje bić serce.
Medycyna poszła w tej dziedzinie znacznie dalej i zjawisko
śmierci określa jako zdysocjowaną śmierć mózgu. Gdy umiera pień mózgu - umiera także
człowiek . Proces ten nie jest
gwałtowny, dlatego tkanki czło 
wieka zmarłego przez pewien
czas mogą być sztucznie utrzymywane przy .życiu· dzięki
specjalistycznej aparaturze medycznej.
.
DOKONCZENIE NA STR. 3

w nowym rewelacyjnym
konkursie lIEcha DnialI

Czeka na Ciebie 2000 nagród:
fi opel corsa fi ciągnik rolniczy
fi meble fi pralki fi lodówki fi radia
fi telewizory fi klocki lego
oraz setki wspaniałych niespodzianek.
"Echo Dnia-

w Wielkiej Orkiestrze

3

Zagramy
z Owsiakiem
Redakcja
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Piętnaście lat temu elektrownia
była dla mieszkańców wsi Pióry
przekleństwem, dzisiaj dla ludzi
z wiosek wokół elektrowni jest
nadzieją na lepsze życie.
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Jedni mówią, że elektrownia w Połańcu pow~tała za sta')'c~,
dobrych czasów, inni twierdzą, że w czasach naJ9.orso/ch, Jakle
tyl~o mogły być. Patrząc z perspektywy, c~yba Jedni i dr~dzy
mają rację. Dzisiaj nie bylibyśmy w stanie wybudowac tak
potężnego obiektu. W budżecie nie ma pieniędzy na zdrowe funkcj~.nowanie państwa, a co dopiero mówić o takiej w~elobili?no
weJ Inwestycji. Do tego, która gmina w Polsce zgo~zlłaby Się na
Po~tawienie u siebie takiego dymiącego kolosa: NI~ pomagały
~y zadne filtry i urządzenia odsiarczające. LudZie Wiedzą ;;w?Je
I zaraz by zaczęły się głodówki, pieśni religijne - protesty, Jak,,;h
mamy już na co dzień po dziurki w nosie. .
STR 4
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"Echa Dnia"
dp II edycji Wielkiej Orkiestry Swlątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. 8 stycznia 1995 roku. organizujemy
w hali przy ul. Zytnlej kilkugodzinny festyn dla mieszkańców Kielc. Przewidziane
są bloki rozrywkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Apelujemy do wszystkich,
którzy chcieliby wystąpić 8
stycznia na naszej Imprezie
o kontakt z redakcją. Równ ież
wszyscy ci, którzy mogą pomóc
nam przy organizowaniu festynu
są mile widziani. Szukamy
sponsorówl W trakcie imprezy
przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy, które w całości za~ilą konto Wielkiej Orkiestry
Swiątecznej Pomocy i zostaną
przeznaczone na ratowanie ży
cia dzieci z chorobami nowotworowymi. Kontakt: redakcja "Echa Dnia", Kielce, ul. Targowa
18, tel. 68-00-43, 68-00-12.
włączyła się

DO
]NAJTAŃSZYCH
Salon sprzedaży: Kielce, ul. Warszawska 6, tel. (0-41) 68-21-68

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Bagusław

Ciesielski

sk~Jrbnikiem

Kielc

Prawica rozbija lawicę
KIELCE. Wczorajsza Sesja Rady Miejskiej w Kielcach zaczęła si,
mocnym akcentem. Padł wniosek o poszerzenie porządku obrad
o odwołanie z funkcji przewodniczącego RM - TADEUSZA ORŁOW
SKIEGO. Zgłosił go w Imieniu 20 radnych prawicy - LESZEK ANDRASIK. Ta próba sił pokazała, że 20 radnych "SLD" było przeciw
wnioskowi, 16 "prawlca" za nim 16 "Unia Pracy" si, wstrzymało. Nie
znaczy to, że przewodniczący może spać spokojnie, sprawa wróci
na nast,pnych obradach.
Dowiedzieliśmy się, że prawica
zarzuca T. Orłowskiemu upolitycznianie RM i brak programu na całą

kadencję. T. Orłowski powiedział
nam: _ .Dla mnie jest zrozumiale,
że prawica dostrzegając rozbieżności, jakie ostatnio rysują się
w klubie SLD, dąży do jego rozbi-

cia. Każdy rasowy polityk by tak
postąpił. Przypuszczam jednak,
.
dy d 'd ' d
.
ze g
oJ zle o tajnego glosowania radni po obu stronach mogą
zachować się bardzo różnie a ja,
jeśli nawet przegram, będę wiedział z kim mam doczynienia."

Zostawili tylko

pomadkę •••

Skok stulecia
\V Baćko\Vicach
OPATÓW. 14 grudnia o godzinie 7 oficer dyżurny Komendy ReJonoweJ w Opatowle powiadomiony został o włamaniu do wielobranżowego sklepu prywatnego w Baćkowlcach, należącego do
Krystyny K., mieszkanki Ostrowca Śwl,tokrzysklego.

W nocy z 13 na 14 grudnia niewcześniejszego patrolu zwracali
znani sprawcy po uprzednim wyła
uwagę właścicielce sklepu na sła
nianiu łomami słabo zabezpieczobe zabezpieczenie drzwi od strony
nych drzwi prowadzących na zapzaplecza, które z łatwością można
Iecze dostali się do pomieszczenia
wyważyć. Niestety, uwaga ta pomagazynowego, po czym weszli do
została bez echa.
sklepu. Złodzieje dokładnie spenetIBORl
rowali wszystkie regały magazynowe oraz półki i lady sklepowe,
a następnie wynieśli prawie cały towar, który załadowali na samochód.
Zabrali nie tylko artykuły spożyw
cze, alkohol, artykuły chemiczne,
przemysłowe oraz papiemicze, ale
W NIE OPROCENTOWANYCH
także kosmetyki. Pozostawili jedyRATACH I LEASINGU
nie kilka torebek makaronu, zup
w proszku, parę zabawek i jedną
pomadkę do ust. W sumie włamy
@CENTERTEL
wacze skradli towar o łącznej war- .<
tości 263 milionów ziotych.

TELEFONY
KOMÓRKOWE

Funkcjonariusze miejscowego
Komisariatu Policji w trakcie

Cr-uac:r'"\O~
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KIELCE, UL. DDMASZDWSKA 52
TEL. 430-10,68-12·35,36

.
S
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P.H. HOSSA
Radom, ul. Tartaczna 1
(pierwsza brama w prawo)
teL/fax 227-54

RYBY LODY MROŻONKI
PEłNY ASORTYMENT
HURT TANIO
ZAPRASZAMY 7-20
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KONKURS NA HASW
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Zadaniem Czytelników jest podanie hasła propagunapoje oraz finnę jaką są "Browary Tyskie
Górny Śląsk S.A" Kupony należy nakleić na karty
pocztowe i przesłać do 5 stycmia 1995 roku do
redakcji "Echa Dnia" w Kielcach, ul. Tatgowa 18
z dopiskiem "Browary".
Wśród czytelników, ktÓIZy nadeślą najlepsze hasła
rozlosowane zostaną trzy nagrody rzeczowe i 12
upominków fumowych "Browarów Tyskich Górny
Śląsk S.A"

jącego

Nie mniej napięcia byto przy gł0sowaniu kandydatury aooUSŁA
WACIESIELSKIEGO na Skarbnika
Miasta. urodzonego w 1948 r.
w Kielcach, absolwenta wydziału
prawa I administracji UJ, podyplomowych studiów zarządzania J finansów na SGPiS, rozpoczął pracę
w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie
przeszedł wszystkie szczeble - od
stażysty do wicedyrektora Wydziału
Finansów.
W 1988 r. został prezydentem
Kielc i pełnił tę funkcję do 1990 r.
Później pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach,
teraz rezygnuje z tego, pracę
skarbnika będzie wykonywał jako
jedyną. Radnym, który miał zastrzeżenia do tej kandydatury był
JACEK JĘDRZEJKlEWICZ opowiadając jak to w 1988 r. wykorzystano mylnie zaadresowane na
magistrat zaproszenie z Kassel
dla Kieleckiego Towarzystwa Cyklistów i wysłano do Niemiec nie tylko rowerzystów, ale i kierownictwo
urzędu. B. Ciesielski odparł te zarzuty. Za jego kandydaturą glosowało 25 radnych, przeciw było 16,
a jeden głos uznano za nieważny.
Od Nowego Roku bilet MPK
będzie kosztował 6 tys. zł lub 60
groszy.
ANNA KRAWIECKA
Ps. Ciąg dalszy W sobotę.

PERFUMERIA

Wojska rosyjskie i

starć na północ od stolicy
Czeczenii. Noc na czwartek minęła
stosunkowo spokojnie.

doszJo do

Upływa
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ultimatum

złożenia

broni

oferta

-1.1

3.260

709 k

1.7

5.677

10.034 k

BIG 2

69

-2.8

133

BRE

350

-1.4

9.899

Korespondent Reutera słyszał co
30 sekund eksplozje, kt6re zatrzęsły
budynkami w Groznym. Rosyjski
śmiglowiec -zdaniem Reutera - atakował czeczeńskich snajperów w okolicach wioski Pierwomajskoje, 15 kilometrów od stolicy Czeczenii.
Rząd rosyjski wydał w środę
oświadczenie. w kt6rym potwierdził, że
czwartek jest ostatnim dniem, kiedy
Czeczeńcy, zgodnie z dekretem prezydenta Borysa Jelcyna, mają szansę na
złożenie broni - podała agencja Reutera a, którzy do tego dria nie zbżyi brori,

BŚK

1.200

0.0

26.710

503 s

168 nk

1.2

9.084

16.513 k

164

-2.4

5.458

3.343 s

zast:rlą pocicwlęci doodpowiedziaklości

kanej ze wszysIkini tego kcnsekwerlqami - narJsa10 w oświa<t:zenU Osdly,
które oddadzą broń do czwartku
włącznie, obejnie amnestia.

LANCOME
TRESOR
ARMANI
PALOMA PICASSO
MAGIE NOIRE
ETERNfIY
JOOP
YADRELEY
BOURJOIS
YVES ROCHER

SUPERMARKET OBI

KIELCE UL ZAGNAŃSKA 119
ZAPRASZA CODZIENNIE OD 10.00 DO 19.00
W SOB01Y OD 10.00 DO 16.00

.Elektrim

Irena

NA 13,00 M roWIERZCHNI SPRZEDAŻNEJ
OfERUJE roNAD 10.000 ARTYKUŁÓW Z
BRANży WYPOSAżENIA DOMU I OGRODU.
JEżEU CHCECIE PAŃS1WO PRZEPROWADZIĆ
REMONT MIESZKANIA UJB ZMIENIĆ JEGO
WYS1RÓJ, A NIE MACIE WYSTARCZAJĄCEJ
GOWWKI - OBI UMOŻllWI ZAKUPY W
SUffiRKORZYS1NYM SYS1EMIE RATALNYM.
1YLK0 OBI S1WARZA SZANSĘ DOKONANIA
TAK KOMREKSOWYCH INWES1Ycn BEZ
NADWYRĘżANIA BUDżEWW DOMOWYCH.
TYlKO DO 31.12.1994 MOŻliWość UZYSKANIA ULG W roDATKU DOCHODOWYM.
WSZYSTKIE DROGI PROWADZl\ DO OBI!

~911K

-2.9

8.159

1.2

2.867

3.950 k

121

-3.2

4.868

1.373 s

211

2.9

6.695
3.949

Jelfa

191

1.6

137 nk

2,2

3.172

4.528 k

Kable

235nk

0.9

4.624

5.000 k

100
100

100

100

82

2.5

4.261

2.445 k

Krosno

171 nk

3.6

3.058

4.758 k

Mostalex

145 nk

-2.0

6.157

147.900 k

7.5

2.118 s

100

B

Kred

Mosłalwar

62

2.5

2.709

Okocim

700

0.0

1.420

Okocim II

695

3.0

22

236

2.2

2.029

230

6.0

1.239

Polifaro Cn

102 nk

1.0

1.952

12.497 k

Pollfarb W

32

0.0

9.816

26.392 s

PPA Bank

480

0.0

1.324

Próchnik

259

1.6

2.057

895 s

100

Rafako

123 nk

3.4

3.672

3.209 k

15.0

5.169

100

Remak

76

·2.6

Rolimpex

225

1.8

3.204

Sokołów

21.5

2.4

3.482
19.409

100

217

4.3

225

2.3

473

376 k

177 nk

0.6

2.550

2.716 k

1.8

Tonsi!

194 nk

9.6

11.249

20.000 k

15,6

Universal

97 nk

0.5

42.178

14.617 k

Vlstula

116

0.9

1.602

WBI(

61 nk

0.0

7.791

16.254 k

1.3

Wedel

1.850

-0.3

4.958

309 k

100

Wólczanka

265

1.5

769

119k

100

1.590

0.0

13.625
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WIG

7.197.1

-0.1

WIG 20

700,7

-0.3

AmerBank

173 nk

-1.7

531

4.519 k

2,1

Dom-PIast

154

2.0

4.128

1.501 k

100

Orosed

184 nk

0.0

10.029

4.216 k
4.747 s

CZAS NA KOSZ1Y ROKU
Ci--w,c:nO~ 1ł\IVC:ST
Proponuje:
Ciężarówkę roku 1995
Cinquecento Van

1.010
171 nk

Kabel BFK

UWAGA W GRUDNIU
WSZ\'S1J{IE NIEDZIELE
HANDLOWE
OD 9.00 DO 17.00
2

Efekt

134

0.0

5.261

Ind kPol

132

4.8

1.352

KrakChem

45nk

-2.2

3.314

19.156k

MosłalZab

45

4.7

3.580

22.340 s

100

Prochem

397

3.1

2.134

1.821 s

100

Razem

32.329

100

100
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Wigilia
harcerska
Wystawa

gołębi

W niedzielę, 18 bm., w godzinach 9-17, w hali sportowej

Radom, ul.

Wrocławska

4, tel.· 530·26, 532·82

oferuje:

~

f'lzyjmujamy zlecenia robót na rok 1995

KS "Błękitni" przy ul. Ściegien
nego - wystawa gołębi rasowych. Wystawionych będzie
około 400 gołębi 40 ras.

Dziś, o godz. 17.30 w klubie
"Civitas Christiana" przy ul.
Równej 18 - spotkanie autorskie z pisarzem i wydawcą
Zdzisławem Antoiskim.

,•

Robót Komunaln)th Sp. Z0.0.

- kompleksowe wykonawstwo
dróg, ulic, placów
- sprzedaż krawężników lukowych
i innych wyrobów betonowych i

Kielce, uL Domaszowska 52
tel. (0-41)430-10, 68-12-35
68-12-36, fax 68-12-37

Spotkanie
autorskie

Od dziś można obejrzeć
w Muzeum Wsi Kieleckiej przy

obrotu
(mln zł)

271 nk

Infonnacje:

ul. Jąna Pawła" 6 - wystawę
pt. "Zywieckie kolędowanie,
czyli świat na opak".

Wartość

59.5 nk

~

W Muzeum Wsi
Kieleckiej

Zmiana
kursu
(proc.)

BIG

Hasło ............................................ .

Imi·
. kO•.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••
ę l naz'WJ.s
.Ad.res.•.•........................................

Kurs:
15.XII.
(tys. zł)
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_
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(tj
.... ......................................................
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Akcje

Nowe starcia
wokół Groznego

•
D_H. "SZUMEN" (parter}
Kielce, ul. Jagiellońska 25 oferuje największy wybór
kosmetyków renomowanych
finn zachodnich

fol" t{oa

czeczeńskie

wznowiły w czwartek rano walki wokół
Groznego - p~e agencja Reutera 0koło godziny 7 czasu warszawskiego

W Klubie "Polonez" w sobotę, 17 bm. - uroczysta wigilia
harcerska dla wszystkich instruktorów harcerzy,
którzy
przez 20 ostatnich lat pracowali

http://sbc.wbp.kielce.pl

w osiedlowym związku drużyn
ZHP, działającym przy ZSM.

Giełda

stroików
i ozdób
choin,kowych

W Domu Srodowisk Twórczych - Pałacyku T. Zielińskie
go w niedzielę, o godz. 12 giełda ozdób choinkowych
i stroików świątecznych.

IKRI

BRYKIE'1Y OPAŁOWE
Z mOCIN

1 tona - 1.1 mln
- do każdego pieca c.o.
i kotłowni
- zawartość popiołu
poniżej 2%
- 90% kalo~zności węgla
-pakowane w worki foliowe

RRMA .. DAKER"
KIwatka Królewska
Radom, tel. 60·28-58

Wczoraj opublikowaostatni zestaw
liczb w konkursie "Klucz
szczęścia". Do dzisiaj
wiele nagród nie zostało
odebranych. Jako że
wszystkie wygrane karty trafiły do naszych
Czytelników postanowiliśmy, że ostateczny termin odbioru nagród upływa
we
wtorek,
20.12.94 roku.
liśmy

Wszystkich, którzy stwierdzą, że nie są posiadaczami
wygranych
kart
prosimy
o nadsyłanie odcinka karty
z czytelnie wypisanym imieniem, nazwiskiem i adresem.
Osoby, które brały udział
w naszych wcześniejszych
konkursach prosimy o zakreślenie rubryki .TAK" , natomiast czytelnicy, którzy pierw-

• -Klucz

szczęścia

To wygrane mieszkanie
to opatrzność Boska!
Główną

nagrodę w naszym konkursie "Klucz
- mieszkanie o powierzchni 56 metrów kwadratowych w os. Zacisze - wygrała Krystyna Grabczak
z Kielc. - Jestem hazardzistką - mówi o sobie. - Z "Echem" grałam już drugi raz, skreślam totolotka, rozwiązuję krzyżówki, ciągle w coś gram.
szczęścia"

Pani Krystyna jest ekonomistką
w kieleckim .Elektromontażu·. Ma
męża - budowlańca i dwoje d0rosłych już dzieci oraz najukochańszy skarb: wnusię Monikę. Syn
Jarek mieszka w Radomiu, córka
Małgosia z mężem - w odległym
Wodzlslawlu Sląskim. - Tęsknię
za nimi, ale tutaj nie mieli mieszkania - wyjaśnia p. Krystyna. - Nie żyje
im się tam najlepiej. Małgosia ma
ostrą alergię i lekarz zalecił jej natychmiastową przeprowadzkę . To
wygrane mieSŻkanie, to opatrzność

Mam, wygrałaml - myślałam. Mało zawału nie dostałam, ale
nie wierzyłam. Dopiero Jak POJechałam do Biura Konkursu przy

w tym czasie mąż p. Krystyny,

Stanisław, robił

zakupy. Wrócił do
domu bez kluczy, wszędzie palilo
się światlo, drzwi zamknięte. SądzIł,
że żona zaslabla I pobiegł do sąsia
da z krzykiem: - Edek, wyważamy
drzwi Kryśce coś się stałol
Pani Krystyna lubi grać. Z pasją,
po kryjomu kupuje gazety, wysyła
talony do wszelkich agencji proponujących wygraną. - Mam taką
żyłkę do gry - mówi. .zdrapki", dla
pewności kupiła dwie, zdrapywała
w tajemnicy przed mężem . Każde
go dnia sprawdzała symbole i w kopercie chowała wycięte kupony. Rodzina śmieje sit z mojej pasji
- opowiada. - Już kiedyś wydewało mi sit, że wygrałam 200 mln
zł w firmie wysyłkowej. Zadzwo-

PANI GRABCZAK
JEST SZCZĘŚLIWA
nlłam

zakończony

Grabczakowie
mieszkają w jednym z kieleckich
osiedli. Pan Stanisław, po zawale, wykonuje prace
biurowe.
W wolnych chwilach śledzi wydarzenia
polityczne i łowi ryby. Pani Krystyna ma wysokie
ciśnienie,
od
marca wybiera
się na rentę . Bali

Przyślij
lub przynieś
swoją
kartę!
szy raz brali udział w naszym
konkursie powinni zakreślić
rubrykę .NIE".

się samotności .

Teraz cieszą się,
że dzięki wygranej ich córka
I wnuczka
z dumą poka-

W środę, 21.12.94 r.
podamy listę nagród,
które zostaną rozlosowane przed końcem roku.
Ta wygrana to

opatrzność Boska - mówi Krystyna-G-ra-b-c"-za'""k.'"'---:"-F""o""t.-G-."-R-o':::m""a""ń'""s=kl
ul. Targowej I tam eprawdz/ll mi
"zdrapkę", uwierzyłam. Nigdy
nic nie wygrałam, tylko jako
jeszcze młoda dziewczyna kiedyś, na balu wylosowałam lalkt.
W moim horoskopie na ostatni
tydzień zalecali grę właśnie w
środę. I sprawdziło się.

nego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach .• Ale
zakładając nawet, że wejdzie on w
życie, to lekarze i tak obawiają się
sprzeciwu i oporu rodziny zmarłe
go. Jako lekarz nie pobrałbym na
siłę narządów do przeszczepu, mimo że miałbym takie możliwości
prawne. Nie pozwoliłaby mi na to
etyka lekarska. Z drugiej jednak
strony ustawowy zapis na ten temat w pewnym stopniu rozwiązałby problem dawcy. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z te-

najmniej jedno życie, a może
Powinien być to jednak akt dobrowolny i świadomy.

więcej istnień.

Dawcy
z Kielc
W styczniu br. w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Kielcach
powołano komisję ds. oceny
śmierci mózgu do celów transplantologii oraz zespoły transplantologiczne. Kom isja ta ma za zadanie stwierdzić, czy nastąpiła

Trudna decyzja

społeczeństwie
głęboko zakodowało się pojęcie :
.pracuje serce, znaczy żyje".

w

A transplantacja wymaga daw~ów, w ciałach których zachowane
jest krążenie krwi. Z chwilą jego
zatrzymania organizm nie nadaje
się do pobrania narządów. Rodzina pacjenta, u którego nastąpiła
śmierć mózgu, nie może zrozu~ieć, że serce, wątroba czy nerki
I~h. krewnego Ide facto już
niezyjącegol uratują życie innemu
człowiekowi lub nawet kilku ludZi?m. Dlaczego tak się dzieje?
Moze zbyt mala świadomość
W. tym zakresie, może brak zaufania do współczesnej medycyny,
a c~sem może egoistyczne po~Udki. A może po prostu rozpacz
I ból nie pozwalają myśleć o innych.

Projekt też
k.o ntrowersyjny

Pr.ojekt ustawy złozony przez

Koml~e~ Społeczno-Polityczny Ra-

dy Ministrów mówi m.in., że narządy do przeszczepów będą
mogły być pobrane od zmarłego
dawcy, jeŚli przed śmiercią nie
zgłOSił on swego sprzeciwu .
. - Projekt ustawy zakłada domnieman ą zgodę potencjalnego
dawcy - mówi dr Jerzy Krzewicki
ordynator Oddziału Chlrurgicz-

będą

mieszkać

w tym samym
Boska. Jest nam bardzo potrzebne. Teraz już będę miała chociaż
jedno dziecko przy sobie.
W środę p. Krystyna dopiero po
południu
przeczytała
.Echo·
i zdrapała konkursowe numery. Brakowało mi jednej podkowy. Okazało się, że Jest! - czternasta.

Nieuchronna śmierć potencjalnego dawcy narządów
pociąga za sobą śmierć innych ludzi czekających
na przeszczep

Niestety,

cznej 3-letniej
dziewczynki

PODARUJ MI
SWOJE SERCE
go, że nieuchronna ~mi~rć dawcy
pociąga za sobą śmierć Innych ludzi, czekających na przeszczep.

Świadomie

i dobrowolnie
Problem transplantologii jest
niezwykle delikatny I trudny. Moż
na rozpatrywać go na wielu płasz
czyznach: filozofii, religii, uwarunkowań spolecznych itp. - Lekarz
powinien kierowa~ s!ę etyką twierdzi dr J. Krzewlckl.
_ Nie wyobrażam sobie brutal·
nego pominięcia r?dziny ~arłego
przy podejmowaniu decYZJI o pobraniu narządów.
Kościół, który tila Polaków jest
autorytetem, pozytywnie o~.nosl
się do problemu transplantaCJI n~
rządów. Pelne. poparcie d~k~aruje
papież Jan P~weł II, mo.w~~c o
ludzkim akCie darowania . Bo
przecież wyrażając zg~dę na oddanie tkanek, ofiarOWUjemy przy-

śmierć pnia mózgu i jeśli zmarły
nie dokonał zapisu, że chce być
dawcą, a jego rodzina nie zgadza
się na pobranie narządów, ma prawo podjąć decyzję o odłączeniu
zmarłego od aparatury medycznej. Zaś zespoły transplantolo-

giczne w momencie znalezienia
dawcy błyskawicznie zbierają się,
stwarzają odpowiednie warunki
i pobierają narządy.
W wewnętrznym zarządzeniu
dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Barbara Sarnecka-Szunke zaleca uzyskanie
od rodziny zgody na pobranie tkanek, kierując się względami etycznymi i emocjonalnymi.
Rocznie zdarza się kilku pacjentów, którzy mogliby być dobrymi dawcami. Niestety, nie było
przypadku, aby rodzina zmarłego
wyrazila aprobatę Lekarze mają
jednak nadzieję, że takie nasta·
wienie się zmieni.

mieście. Zawiadomił już córkę

o wygranej. Mają nad2:ieję, że
w najbliższym czasie przeprowadzi się do Kielc.
Gratulujemy I życzymy dalszych, owocnych gier z naszą
gazatą·

DOROTA KOSIERKIEWICZ

•••

Codziennie Zdarzają się wypadki, codziennie
szpitale
w całej Polsce przyjmują ofiary
katastrof samochodowych, wylewów krwi I Inne z nłeodwra
całnyml zmianami w m6zgu, powodującymi w efekcie jego
śmierć. W takich przypadkach
zgon Jest nieunikniony. Pobrane od tych osób narządy pozwoliłyby żyć Innym z wadami serca, niewydolnością płuc , czy
nowotworem wątroby. Być może to okrutne, brutalne, ale
prawdziwe. Dla wiełu śmierć
jednych staje się nadzieją życia
dla innych. A może utratę kogoś
bliskiego, kochanego odrobinę
że

drugim końcu kraju,
bije jego serce, że daje radość
istnienia drugim i że ... tak do
końca nie umarł.
MAGDALENA FUDALA

http://sbc.wbp.kielce.pl

otrzymałeś

Dzisiaj

bezpłatną kartę

konkurNa karcie tej wypisanych jest 7 kategorii
nagród. przy każdej kategorii nagrody opublikowane są W rzędzie liczby
z przedziału od 100 do
350. Oprócz liczb na każ
dej karcie znajduje się
sylwetka kom arka.
sową.

Jak
grać?
Dnia" będzie
publikować codziennie
!oprócz niedziel i świąt!
liczby z przedziału od
100 do 350 oraz numer
karty.

"Echo

Sprawdź

pObrać?

Potenclalnym dawcą może
być osoba od 5 do 70 lat, u któreJ stwierdzono śmierć pnia
mózgu, a w organizmie nie wykryto ogółnych zakażeń, obecności
wirusa HIV, wirusa
żółtaczki zakaźnej ani nowotworu Ipoza guzem mózgu!. Jeśli
warunki
te
są
spełnione,
przystępuje się do serii szczegóło
wych badań . Nie tylko grupa krwi
dawcy i biorcy musi się zgadzać,
ale także wiele innych decydujących czynników.
W Polsce dokonano już około
200 przeszczepów serca, a około
150 osób czeka na taką operację.
Wiodące w tej dziedzinie kliniki, to
krakowska prof. Dziadkowiaka
i zabrzańska prof. Religi. Rodzina
dawcy i biorca nie wiedzą o sobie.
Informacje o ich istnieniu trafiają
do centralnego banku danych
w Warszawie. Istnieje jednostka
stworzona przez Ministerstwo
Zdrowia, która nadzoruje i koordynuje przeszczepy w naszym kraju
- POL-TRANSPLANT. To właśnie
jej podległy jest również kielecki
zespół transplantologiczny.

świadomość ,

Można zakreślać

Szansa
liczb!

Od kogo

złagodzi
gdzieś , w

Pamiętaj!

Szanowny
Czytelniku!

zują zdjęcie śli

syłać

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W rzeczywistości organizm utlenowany jest przez respirator,
który pozwala na wymianę gazową w płucach i tylko dzięki temu
urządzeniu zachowane zostaje
krążenie krwi. Niestety, najwyżej
przez kilka dni. Ale mózg przez
cały ten czas pozostaje martwy,
a zmiany w nim są nieodwracalne
i postępujące. W rezultacie i tak
następuje zatrzymanie krążenia i
śmierć całego organizmu w powszechnym rozumieniu tego słowa .

Do wygrania: * opel corsa * 'ciągnik
rolniczy * meble * telewizory * pralki *
lodówki * setki innych nagród
niespodzianek, m.in. klocki lego, lalki
barbie, artykuły gospodarstwa
domowego

ale to

• Nie wygrane nagrody
będ, rozlosowane

Odcinki kart prosimy naddo naszych redakcji
w Radomiu, Tarnobrzegu,
Sandomierzu i Kielcach najpóźniej do 28.12.94 r.
Uwaga!
Prosimy o nie przysyłanie
kuponów konkursu. Będą one
potrzebne przy odbiorze narody po losowaniu.

do syna,

był kant
Państwo

2000 nagród czeka na Ciebie!

czy na Twojej
karcie konkursowej znajdują się liczby, które zostały opublikowane W "E-

tylko
te liczby, które były publikowane w "Echu Dnia".
Nagrodę można odebrać

tylko wtedy, gdy najpóź
nieJ
do
godz.
16
następnego dnia po zakreśleniu ostatniego numeru przy danej kategorii
nagrody lub po stwierdzeniu faktu posiadania
numeru karty lub wizerunku komarka zgodnego z podanym w gazecie, zgłosisz się do naszego

Biura
Konkursu
Kielce,
ul. Targowa 18
lub zatelefonujesz pod
numer w Kielcach 321456 /wygrane z piątku
i soboty należy zgłaszać
w poniedziałek do godz.
16/.

GWIAZDKOWE P
~

177, 220,
305, 304,
443, 355,
394

chu Dnia". Jeżeli stwierdzisz fakt posiadania takich liczb, zakreśl je na
swojej karcie.
Gdy stwierdzisz, że
zakreśliłeś
wszystkie
liczby przy danej kategorii nagrody, wygrywasz tę
nagrodę·

"Szansa
z komarkiem"!
"Echo Dnia" w czasie
trwania konkursu będzie
publikowało różne sylwetki komarka. Jeśli stwierdzisz fakt posiadania identycznego
komarka
z opublikowanym w gazecie wygrasz jeden z naszych gwiazdkowych prezentów - koszulkę z napisem "Echo Dnia".

Oprócz tego każdy wygrywający, przychodząc do
Biura Konkursu po odbiór
nagrody, musi posiadać
zestaw kolejnych kuponów drukowanych w naszej gazecie w czasie
trwania konkursu oraz
dowód osobisty.

Do dnia
odbioru nagrody
może
brakować

trzech kuponów.
UWAGA!
Każdy przystępujący do
konkursu w pełni akceptuje jego regulamin.
* Szczegółowy tekst regulaminu w Biurze Konkursu.

Zbigniew Jerzy Nowak, burmistrz
miasta i gminy PoIaniec. - W czasach, kiedy powstawała elektrownia
ludzie nie mieli nic do gadania, a efekty mamy dzisiaj. Pojawiały się
przeróżne pomysły na zagospodarowanie popiołów, które nagle

zaczęły

przeszkadzać
także okolicznym wioskom i miej• scowościom. Popioły miały trafić do
Piaseczna, ale mieszkańcy powiedzieli .nie". - Nie chcemy połaniec
kich popiołów. Popiolywięc nadal trafiają do Piór, a elektrownia wciąż musi wykupywać dodatkowe tereny.
Zwietrzyli w tym interes mieszkańcy
okolicznych miejscowości. Jak to ,
skoro wykupują i płacą miliardy lepiei
iść do bloków, dostać gotówkę niż
męczyć się na kawałku ziemi.
Chrapkę na pieniądze elektrowni
mają chlopy z Luszycy, Brzozowej,
Turska Małego. Jest ich ok. 30.
Widzą jak elektrownia wykupuje
sąsiadów, których gospodarstwa
wchodzą w strefę tzw. wypadkową .

Elektrownia wykupuje tylko po ka-

t

wałkach wchodzących w strefy, gospodarze chcieliby pozbyć się całości.
Chodzą, piszą pisma, sądzą się, poWolują się na uciążliwość składowis
ka, jego szkodliwość dla zdrowia.

Połaniec stał się miastem •••

Fot. A.Plekarskl

- Tymczasem badania niczego nie
wszystko jest w porządku,

wykazują,

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jednak kilkadziesiąt czy kilkalat temu

naście

nikt nie
przejmował się
protestami mieszkańców. niewiele osób wiedziało co to jest ekologia
i zdrowa żywność - kto wtedy przejmowal się takimi rzeczami. Tak było
i z elektrownią. Ktoś w Warszawie
podjął decyzję - budujemy elektrownię , miejsce - Połaniec. Projektanci
stanęli przy deskach kreślarskich
i zaczęli tworzyć. Przeliczali, kreślili ,
planowali i... wysiedlali.
Tak, taka ogromna budowa przecież wymaga ofiar. Pech chciał, że
w projekcie zabraklo miejsca na malutką osadę, której próżno szukać na
jakichkolwiek mapach - raptem może
15 gospodarstw. Osada zwała się
Pióry. Pech chcial, że osada leżała
za blisko powstającej elektrowni i do
tego w miejscu, które idealnie nadawalo się na wywożenie popiolów.
Wyrok zapadl- Pi6ry muszą zniknąć
z powierzchni ziemi, ludzi wysiedlić ,
odszkodowania wypIacić, gospodarstwa zrównać z ziemią. Ludzi z Piór
nie mogła spotkać większa tragedia.
W Piórach żyli od lat. W Piórach mieli
domy, gospodarki, ziemię ich żywi
cielkę . Elektrownia była dla nich
przekleństwem.

W 1979 roku w grudniu ruszyła
pierwsza turbina wytwarzająca prąd .
Także w tym samym roku

W

sie

Piórach

zaczęły

wywłaszczenia.

Wielu mieszkańców nie dopusz-

_

czało myśli, że muszą wynieść się
gdzieś w nieznane. Ale odwrotu nie
było. Wywłaszczenia poszIy szybko,

tylko nieliczni wiedzie" jak można walczyć, a walka polegała na pisaniu
pism gdzie się da i do kogo się da.
Niestety, nic nie pomagalo, elektrownia musiała mieć składowisko popiol6w. Bez skladowiska nie mogłaby
funkcjonować.
Do gospodarstw
podjeżdżały więc ciężarowe samochody zabierając ludzi i ich dorobek
całego życia Niektórzy do dzisiaj
wspominają ten jakże smutny widok
wynoszonych z domu pierzyn, stoI6w,
regalów - wszystkiego, co można byto
zabrać do nowego, do nowego nieznanego. Tym nowym nieznanym najczęściej były mieszkalia w bloku.
Jak tylko elektrownia zaczęIa powstawać w PoIańcu, wszystko jej zostaIo podporządkowane, także nowe 0siedla mieszkaniowe. PoIaniec stai się
typowym miastem monokultury miastem elektrowni - i takim pozostał
do dziś. Tymczasem Pi6ry znikały na
raty. Lata mijaly i kolejne domy były
równane z ziemią przez buldożery.
Ruszały kolejne bloki energetyczne,
popiolćw przybywaIo i przybywało.
- Te wywłaszczenia będę pamiętał
do końca życia - mówi WIa~w
Łukaszek, byIy właściciel gospodar-

stwa w Piórach, dzisiaj 66-letni inwalida pie!WSZej grupy. - Mialem 7 hektarów i zabudowania, a dostałem za
to 6 milionów złotych. Chcieliśmy, że
by elektrownia dała nam w zamian
takie same gospodarstwa albo wybudowała jakieś domy. Później dowiedziałem się, że chyba jeden dom
komuś wybudowali, ale był za drogi,
żeby postawić innym.

Było

za drogo,
to nas wygoniN do bloków. W obejściu mialem trzy mieszkania i jedno w podwórku, a dostałem za to
jedno M-4 w bloku. Szczęście, że
dzieci były już dorosłe i tylko trójka

nas w bloku mieszkała . Kiedy proszę
pana Władysława o opis przeprowadzek wyraźnie łamie mu się glos.
- W 1986 roku to na siłę wyprowadzali - opowiada. - Z Urzędu Miasta
przyszło pismo, że wywłaszczenie
i trzeba się wynosić, taka i taka kwota urzędowa się należy i czeŚĆ . Jak
kto nie chciał, to był bez przerwy wzywany do urzędu i cały czas tłuma
czono - musicie się wyprowadzić, bo
to przymusowe wywłaszczenie. Jak

wywłaszczanym pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy szalała inftacja, re-

kompensaty, na przykład, po 20 mln.
Na sesji poprzedniej kadencji doszlo do
niezwykle ostrych r0zm6w, na sali aż
wrzało, ale w głosowaniu końroNym
radni nie zgodzili się na wypłaty.
- Członkowie grupy pana Łukasz
ka sami między sobą zaczęli się
kłócić - opowiada jeden z wysokich
urzędników UMiG w PoIańcu. Kłócili się o to, kto i ile ma dostać i na

LUDZIE
,
Z PIOR
nie pomagały rozmowy w urzędzie ,
to zaczynało się straszenie milicją
i prokuratorem. Straszono wtedy
wielu mieszkańców Piór. Nie wszyscy chcą dzisiaj cokolwiek mówić. Cią
gle mają w pamięci tamte obrazy
wyprowadzek, załadowanych samochodów i zostawionych na laskę buldożerów domów; obór, stodół - tego
czego dorabiali się cale życie . Wiele
potu wylali w swoją ziemię i na darmo - kazali się wynieść , kazali od nowa układać sobie życie.

- Nam wtedy
wyrwali korzenie

- twierdzi jeden z mieszkańców
Piór. - Nie chcę , żeby podawać nazwisko. Jestem związany z elektrownią, a po co ktoś ma mi wypominać
stare dzieje. Te kilka zaledwie lat temu kazali się wynosić i innego
wyjścia nie bylo.
Wywłaszczenia trwały aż do 1989
roku, kiedy zapadla decyzja co do ostatniego gospodarstwa - gospodarstwa pana Ourmy. Ten sędziwy
mieszkaniec Piór walczył dosłownie
i w przenośni do ostatnich swoich
dni. Pomimo że decyzja wywłasz
czeniowa zapadła odwoływał się
gdzie mógł. Miało to jednak swój skutek. Kiedy w 1984 roku żądał za swój
majątek 40 milionów, nie chcieli mu
tyle dać . Nie dał za wygraną i walczył. Aż w 1991 roku dostał 1 ,2 miliarda złotych . Na przelomie lat
1991/92 w końcu wyprowadził się, ale iuż w 1993 roku zmarł. Przez
mieszkańców nie istniejących już
Piór uważany jest za swoistego rodzaju Drzymałę, który do końca trwał
na swoim posterunku. Ci sami jednak i zazdroszczą mu. W końcu to
jemu udało się "wyrwać" od elektrowni najwięcej pieniędzy.
- To, co nam płacili pod koniec lat
osiemdziesiątych, to rzeczywiście
. mogły się wydawać zawrotne sumy mówi jeden z wysiedlonych, ale wtedy były to w zasadzie bezużyteczne
papierki. W zasadzie z pieniędzmi
nic nie mogliśmy zrobić , jak tylko
wpłacić na książeczki. Nie wytrzymały one jednak inflacji i dzisiaj naprawdę są to

jedynie
zapomogi.
- Dopiero po 1989 roku mogliśmy
się dochodzić swego'- twierdzi Wła
dysław Łukaszek. - Wcześniej nie
bylo z kim gadać . Sprawa wlecze
się. Stawała na obradach Rady Miejskiej PoIańca , który zgodnie z prawem ostatni wypłacał odszkodowania za wywłaszczen i a. Elektrownia
gotowa była dać troc h ę grosza
i wypłacić ludziom z Piór, tym

jakich zasadach.
- Gdyby wtedy radni zatwierdzili
wypłatę rekompensat prawdopodobnie problem byłby rozwiązany - twierdzi Marek Godzwon, koordynator
w elektrowni do spraw geodezji
i gospodarki ziemią. - Naszym zdaniem, wypłaty należały się sześciu osobom, u których nie minęło jeszcze
10 lat od wywłaszczenia. Chętnych
na pien iądze jest jednak więcej.
- Przyznaję , że Pióry to bardzo
trudny dla nas problem - twierdzi

Cała

.

,

wles

metale ciężkie poniżej dopuszczalnych
norm, nie ma zapylenia .. składowisko
nie ma wpływu na uprawiane rośliny mówi Grażyna J:<ldawa, kierownik Wydziału Ochrony Srodowiska w elektrowni. Pokaz1.Ije opasie tomy ekspertyz.
- Co to za życie latem, jak kurzy

Rok szkolny 1994/95 jest
270 rokiem istnienia Uceum Im. Stefana Żeroms
kiego w Kielcach. Powstały
Komitet Organizacyjny Jubileuszu wydał specjalną
kartę pocztową dla PT Absolwentów Imożna ją otrzymać
W
sekretariacie szkołyl,
a Poczta Polska uhonorowała dzień patrona szkoły
specjalnym datownikiem.
Datownik
emitowano
W dniu 21 listopada, a projekt datownika przedstawia
stary gmach liceum Iprzy obecnej ul. Jana Pawła III,
w którym mieści się dziś
biblioteka WSP oraz Mu-

zeum Lat Szkolnych Że
romskiego .
. Wszystkich absolwentów
"Zeromskiego"
prosimy
o kontakt. Adres i telefon,
jak na reprodukowanej obok karcie.
JANUSZ ŁOJEK
przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego

UWAGA: inauguracyjne zebranie STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
Liceum "ŻEROMSZCZA
CY" odbędzie się w śro
dę, 28 grudnia, o godz.
17, w budynku liceum
przy ul. Ściegiennego.
Kto żyw, proszony jest
o przybycie.

niemilosiemie - opowiada Helena
Kosowlcz z Luszycy, mieszkająca
zaledwie kilkaset metrów od składo
wiska. - Planów nie dają, budować
się nie dają, ale też nie zabierają, nie
wiadomo jak sobie życie układać.
Kupiliby, ale po kawałku i po kiepskiej cenie, lepiej żeby całe wzięli.
Zięć chce się budować, ale gdzie,

niech

działkę

dadzą, zapłacą ...
płacili Wawrzyklewlcz,
współwłaścicielka gospodarstwa. Mieszkania były, pomagali szukać
gospodarki, żeby gdzie indziej kupić,
teraz nic. Robią, co chcą.
W gorszej sytuacji jest Marla G0lonka mieszkająca tuż przy składowis
ku. EIektro'M'lia wykupiła tereny z d0mem w 1991 roku. Dali 220 mln, ale
bez mieszkania. Pieniądze rozdała
między dzieci, syn nie ma gdzie mieszkać , a tu lada dzień może buldożer
przyjechać i 716wnać dom z ziemią. Może jeszcze tę zimę jakoś się przetrzyma - zastanawia się pani Golonka.

- 10 lat temu do dobrze

twierdzi

Marla

***

Tak, jak 15 lat temu, tak I dzisiaj
połaniecka elektrownia jest dla 0kolicznych mieszkańców nadzieją
I przekleństwem - nadzieją na no_
życie, przekleń,!ltwem własnej bezsilności wobec sąsiada - Goliata.

KRZYSZTOF KOWAUK

urządzała

mu nowy

Adam K., 64-letnl mieszkaniec Malikowa, nie szykował
do śmierci. Cieszył się Jak dziecko z tego, że mógł
wreszcie zamieszkać w wyremontowanej stajni. Z dala
od najbliższych. Od dawna był traktowany przez nich Jak
przybłęda, poniewierany I maltretowany. W stajni udało
lTiu pomieszkać tylko dwa dni. W piątek, kilkanaście dni
temu, sąsiedzi wyważyli łomem drzwi I dokonali strasznego odkrycia: Adam K. leżał siny w łóżku. Już nie żył.

- mówią sąsiedzi. - Rodzinę najbardziej interesowała jego renta,
potrafili go związać, wykręcić ręce,
byleby tylko odebrać pieniądze .
Głowę miał całą w sińcach i ranach, bito go pogrzebaczem. Jemu mimo tego ciągłego katowania
zależało na żonie, dzieciach. Co
z tego, skoro oni żadnego szacunku dla niego nie mieli. Dzieci przypatrywaiy się matce i zachowywały się w stosunku do niego tak
samo, jak i ona.
- Chlop nie miał własnego kąta ,
do domu go nie wpuszczali, poniewierał się u ludzi. Prawie codziennie dawałam mu jeść - odzywa się
jedna z kobiet. - Szkoda mi go
byto. Mył się na dworze i obcierał
rękawem. Nawet ręcznika nie
miał. Wtedy, w ostatni dzień życia,
przybiegI do mnie uszczęśliwiony.
.Maryśka, mam wreszcie własny
kąt, czuję się jak panisko·.
- Cieszyłam się razem z nim.
Zawiązałam mu wstążkę na kluczu i ostrzegłam , żeby nikomu
z rodziny go nie dawał . Uprzedziłam , że jak da, to go zaraz wykończą. Mial pobiec na chwilę do
domu i wpaŚĆ zaraz na talerz rosołu , więcej nie przyszedł.

"ŻEROMSKIEGOII!

się

się

- Żona traktowała
go okropnie

Do absolwentów

kąt

wreszcie cieplutko· . Radziliśmy
mu wszyscy, nie otwieraj rodzinie ,
oni nie ścierpią, że masz tak ład
nie.
- Adam wypił od czasu do czasu, to prawda - mówią mieszkańcy
Malikowa. - Ale jeśli pił, to
wyłącznie z żalu. Dlatego, że nie
miał poszanowania u bliskich, nie
miał kąta, nie wiedział, gdzie ma

RODZINĘ
INTERESOWAŁA

TYLKO
JEGO RENTA

- Jakiś

czas temu

O malo co
wzroku nie stracił

- żona rzuciła mu w oczy
garścią soli. Nie mogliśmy patrzeć
jak cierpi, dobry był, robotny,
w dawnym KZWM przepracował
45 lat. Cała wieś urządzała mu nowy kąt, każdy znosił co miał. Wytynkowaliśmy mu pokój, daliśmy
wersalkę, dywan, karnisze. Zazdrościli mu tego, że ma tak schludnie i czysto. Wiedzieliśmy, że mu

spokojnie nie dadzą pożyć .
Wszystko mu zabierali: papierosy
w stodole chował, a i tak znikały.
Wstyd powiedzieć, ale chlop nawet majtek nie mial. Chudy był,
mikry, przewracali go i po kieszeniach grzebali.
- Kilka dni przed śmiercią byl
u mnie - mówi jedna z mieszkanek. - Cieszył się , chwalił: . Mam
kuchenkę , pokoik , będzie mi

http://sbc.wbp.kielce.pl

ię podziać. Sypiał w stodołach,
komórkach, do domu go nie
wpuszczali.
Jego żona po pogrzebie powiedziała: . Oj, biedaku, bez ostatniej
spowiedzi umarłeś·. Przez lata
sporo piła, widywano ją z różnymi
mężczyznami - mąż interesował ją
najmniej. Znikała na całe dnie i noce, awanturowała się o wszystko.

* * *

- Ja przez tych sąsiadów

życia

nie mam.

Boję się na podwórko wyjść.
Drą gęby: "zakrzewska, zamordowała· . Wypada mi się z dziećmi
wyprowadzić stąd. W Malikowie

obca jestem, dlatego tak wszyscy
po mnie jeżdżą. Mąż zmarł normalnie, od ruskiej wódki. Przyjaciele go załatwil i. Ich się słuchał,
nie mnie. Jego trzymilionowej renty na oczy nie widziałam . Sąsiedzi

mu doradzali: .co będziesz na bachory - takie byle co - dawał. Dzieci
ci się nie udały, żona też nie, chodź
z nami napij się" - kusili go. Solą
w niego rzuciłam , to prawda, ale
przecież każdemu wolno się bronić . Ile to razy była wzywana policja, ile razy przebywał w izbie
wytrzeźwień, tego nikt nie wie. Nie
dobraliśmy się od początku i tyle.
Błąd zrobiłam, że od niego nie 0deszłam . Często biliśmy się, zawsze szło o wódkę. Renty nie dawał, to i jeść nie dostawał . Naszych sąsiadów radowało, jak si ę
pobiliśmy, byliśmy pokłóceni. Gdy
tylko żyliśmy w zgodzie, zaraz
szlag ich trafiał.

A
meża

już

rodzina

szczegolną nienawiścią nas darzy. My przez nich do dzisiaj szamba nie mamy. Mówią mi w oczy, że
szkoda, że to nie ja umarłam, bo
oni z Adamem by się dogadali.
Kłócimy się o wjazd już od wielu
lat. Chcieliby szerszy wjazd, a nie
będą go mieli. Mieszkam z trójką
dzieci, wszystkie już pożenione,
wnuki też mamy. Planowałam na
wiosnę do męża przybudówki się
wprowadzić, ale on nie chciał
o tym słyszeć. Upijali go w wielu
domach na wsi, przy denacie policjant znalazł 12 tys. zł renty. Ja
reszty na oczy nie widziałam . Teraz zmówili się, łżą, że to myśmy
go załatwili. Ja przez te oszczerstwa spać nie mogę . Gdyby tak
było, to czemu prokurator mnie nie
zamknął·

* * *

W Prokuraturze Rejonowej
wKlelcach polnfonnowano naS,
że wyniki sekcji zwłok nie są na
razie znane. O przyczynie śmier
ci Adama K. poinformujemy naszych czytelnlk6w wkrótceIWONAROJE

Jest czego

pozazdrościć!

"MANGGHA" ,
czyli JAPONIA WKRAKOWIE
Kraków wita nas przenikliwym chłodem. Przez spowite
we mgle Aleje Trzech Wieszczów przewala się kawalkada
samochodów. Mijamy Wisłę, Wawel. •. to gdzieś tu, trzeba
się zatrzymać. Rzeczywiście, przed naszymi oczyma wyrasta nagle dziwaczna, nijak nie pasująca do szaroburych
krakowskich kamienic, budowla. Widok pokrytego fantazyjnym, pofałdowanym dachem, gmachu zapiera dech
w piersiach. Nieregularne, opływowe kształty, budzą uznanie dla architekta, który zdołał urzeczywistnić swoje
szalone, zuchwałe i zadziwiające pomysły i to w tak rekordowym tempie. Wystarczyło bowiem piętnaście miesięcy, aby wybudować w Krakowie Centrum Sztuki
i Techniki Japońskiej.

"

Mangąha"

Pomyslodawcą ej inwestycji
byl Andrzej Wajda, zaś autorem
projektu budynku jeden z czolowych architektów światowych - A.
rata Isozakl. Na zewnątrz gmach
pokryty jest bladorudym piaskowcem, wewnątrz zaskakuje surowością nie obrzuconych cegieł.
Przed kasą ustawia się kilkunastoosobowa grupka. Nie sposób
przecież być w Krakowie i nie odwiedzić centrum, w którym zgromadzono, przechowywane przez
wiele lat w krakowskim Muzeum
Narodowym, zbiory wielkiego
m~ośnika kultury Kraju Kwitnącej
Wiśni - Feliksa Jasieńskiego.

Warszawiacy
mają czego
żałować
- nie mogą mieć jednak pretensji do nikogo innego, jak tylko do
swoich pradziadków, którym wystawiana pod koniec XIX w. w stolicy kolekcja Jasieńskiego zupełnie
nie przypadła do gustu. Wyśmiany
i upokorzony kolekcjoner spako-

lem, czy też odpoczywają w wieczornym chłodzie, zawsze są
piękne, czarujące, tajemnicze. Nic
więc dziwnego, że tacy twórcy jak
Torii Klyonaga /1752-1851/ im
właśnie poświęcili wiele ze swoich
prac. Powstawały nawet całe serie, a jedna z nich nosi znamienny
tytuł "Sześć słynnych piękności
porównanych z sześcioma słyn

nymi poetami".
Twórców fascynują jednak nie
tylko ludzie, ale i otaczający ich
świat. Drzeworyt, którego autorem
jest Tatoya Hokkej /1780-1850/
nosi tytuł "Widok góry Fuji z Enoshima". Tu spokojny, senny krajobraz spowity jest w delikatnych,
pastelowych barwach, w przeciwieństwie do kolorowych i pełnych
ekspresji drzeworytów "Wielka fala w Kanagawa" i "Jesienny
księżyc w Seba". W Centrum
Sztuki i Techniki Japońskiej zgromadzono także pozłacane,

fajansowe
talerze

z drugiej połowy XIX w., wykonane z brązu wazony z ozdobnymi motywami w postaci żuka lub

i jest ogólnie mówiąc - niedoNa razie zakwalifikowano ją do tej właśnie szkoły i tutaj
miała pierwsze,
pozarodzinne
kontakty z ludźmi. Chętnie chodzi
na zajęcia i jest w trakcie badań
i testów, które pozwolą określić,
jaki jest stan jej zdrowia i stan intelektu. Czy niedorozwój spowodowała choroba, czy zaniedbanie
rodziców.
rozwinięta.

wspaniałość

zachodniego raju
Amidy.
z

trzech stron malowidła odnajdujemy kilkanaście małych scenek, ukazujących zmienność ludzkiego losu. Szczęście i zbawienie
może zapewnić jedynie ufność
w miłosierdzie Amidy. Na środku
jedwabnego malowidła króluje
sam Amida w otoczeniu 34 innych
bóstw.
Kierujemy się w stronę szatni,
gdy naszą uwagę przyciąga na
chwilę odgłos przypominający,
pędzący z niebywałą prędkością
pociąg. Nie mylimy się. Podcho-

dzimy do ustawionego w rogu telewizora. Grupka zwiedzających
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wsparciem

finans0się do
wzniesienia
gmachu
przy ulicy Konopnickiej.
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Na zdjęciu Centrum Kultury I Techniki Japońskiej w Krakowie.
Fot. CAF· JACEK BEDNARCZYK
wał więc swoje manatki, przywiózł
Japońskie cacka do Krakowa i 0-

fiarował je Muzeum Narodowemu.

Ostateczny koszt centrum wyniósł 5 mln dolarów. A. Wajda
przeznaczył

Ia11że
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na jego

budowę

nag-

rodę KYOTO, którą otrzymał w

1987 r. /340 tys. dolarów/, 1 mln
dol. ofiarował ZWiązek Zawodowy Kolejarz Wschodniej Japonii, tyle samo tokijski odd.zlał
Fundacji
KYOTO-KRAKOW.
Zresztą lista ofiarodawców jest
o wiele dłuższa - znajdują się na
niej Japońskie firmy, instytucje i 0Soby prywatne, które porwała
Wspaniała idea budowy w Polsce
Centrum Sztuki i Techniki JaPOńskiej. Duża część eksponatów
to wspaniałe,

)O-

Ja

Temy

!rslak
nie
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ręcznie

kolorowane
drzew'ory)y
Oto aktor Ichikawa Eljlzo, ubrany w przepiękne kimono, oto
kurtyzana z owocem wiśni hozuki.
PrecYZYjny rysunek, subtelna koI~rystyka ... Kobiety są zresztą ulubionym tematem japońskich twórCÓW.. Czy pracują przy wyżymaniu
prania, czy spacerują z paraso-

pasikonika oraz ~orcelan~e
czarki. Większość pan zatrzymuje
się dłużej przy kolekcji INRO, czyli
puzderek na lekarstwa. Są r:-eczywiście arcydzieła sztuki użyt
kowej, zadziwiające bogactwem
motywów dekoracyjnych. Pozazd-

legalnej żony - siostry Marii. Podobno byli szczęśliwą rodziną - obie
kobiety zajmowały się domem
i wspólnymi dziećmi, szwagier zarabiał na wszystkich. Maria twierdzi, a Agnieszka potwierdza, że
nikt w tej rodzinie nie miał pretensji
o dzielenie się mężem i ojcem .
Dla nich bylo to normalne, tyle tylko, że szwagier raz okazywał
więcej serca Marii, a raz jej siost-

żyjący w pierwszej połowie XIX
w., ukazał

w stronę 40 łys. pra::oNników kolei, którzy swo-

aa-

nleszkę, która ma 17 lat i 4 miesiące temu została matką chłop
czyka, i Kasię, która przyszła na
świat jednocześnie z dzieckiem

Kobiety japońSkie są ulubionym tematem twórców.

niej Japonii. To zapewne

li-

Kasia nie poszła dziś do szkoły, bo ma miesiączkę. To
nic nadzwyczajnego w przypadku 14-letniej dziewczyny.
Ale Kasia nie rozumie, co się z nią wtedy dzieje, nie wie,
co ma z sobą robić, z tą krwią, która z niej cieknie. Pewnie
pokazałaby koleżankom, a one wpadłyby w popłoch
I przerażenie, bo chociaż chodzą do tej samej klasy - do
zerówki, czyli właściwie do przedszkola, to one są od Kasi o wiele młodsze. Oczywiście, nie jest to taka zwykła
szkoła, gdzie dzieci w klasach są w jednym wieku, na
mniej więcej jednakowym poziomie. To szkoła dla dzieci
niedosłyszących i głuchoniemych.

Kasia nie mówi
i niedosłyszy

ogąia na wideo peza fację
osiągnięć Kolei Wschod-

0-

Maria twierdzi, że nikt w rodzinie
nie mial pretensji o dzielenie się
mężem i ojcem

mgły przedzierają się
wieżyczki Wawelu. Historia I współczesność.
Los chciał, że tuż obok
siebie żyją swoim włas·
nym życiem tak różne
budowle. Być może
Centrum SztukIł Tech·
nikl Japońskiej stanie
się kiedyś, tak jak Wawel, dumą Krakowa.

AGATA NIEBU DEK

Czekają

na

Kasia ma oczy o bystrym spojrzeniu i nerwowe, trzepoczące
dłonie . Lubi rysować. Pierwszy raz
miała kredki w rękach, gdy pani
z opieki społecznej przeprowadzała z nią pierwsze testy. Ze
wzruszeniem opowiadała potem,
jak Kasia zachłannie zamalowywała papier różnymi kolorami, które jakby dopiero odkrywa/a, jakby
dziwiła się, że mogą pełnić inne
funkcje, nie będąc jedynie barwami domowych przedmiotów, że
mogą
wyrażać
krajobrazy
wewnętrzne - bo wszyscy je w sobie nosimy, tzw. normalni i tzw.
odmieńcy. W "Słowniku mitów,
tradycji I kultury" Władysław
Kopalińskl podaje: "odmieniec,
boglnlak - wg dawnych wierzeń
ludowych - dziecko brzydkie,
kalekie, upośledzone, krzykli·
we, chorowite albo nledorozwl·
nlęte, anormalne, o którym
można przypuszczać, że Jest to
dziecko boginki podrzucone
przez nią na miejsce skradzio·
nego dziecka kobiety".
Matka Kasi - Maria ma 38 lat.
Przez kilkanaście lat

żyła

ze swoim
szwaarem

- mężem siostry w jednym,
dwupokojowym mieszkaniu na osiedlu XV-lecia. Urodziła dwie córki - starszą .normalną" Ag·

Państwa

rze, a swojej ślubnej . - Ta ślubna
nie lubiła domowych obowiązków
i często uciekała z domu - mówi
Maria. - Nie skarżyła się, święta
spędzaliśmy po bożemu . Jej to
chyba
pasowało,
bo
ją
wyręczalam przy dzieciach trzech dziewczynkach. Teraz sobie radzi sama, bo po śmierci
szwagra przeprowadziliśmy się na
swoje - dostałam mieszkanie
dzięki dozorcostwu. Ze szwagra
był dobry ojciec, córki traktował
jednakowo, z wyjątkiem Kasi.
Najbardziej lubił Agnieszkę.
W pokoju, który zajmuje z dzieckiem I niepełnoletnim narzeczonym, Agnieszka postawiła na
półce zdjęcie ojca. Kochała go.
Zapytana, czy nie miała nic przeciwko temu, że żył z jej matką
i ciotką pod jednym dachem i niemal na oczach dzieci, bo w tej
ciasnocie nie mogło być mowy
o intymności, odpowiada, że nie,
że wszystko było dobrze, nie czuła
się skrępowana . Maria - matka,
tylko jedno ma mu za złe - przynajmniej teraz taką wersję utrzymuje
- że nie pozwalał Kasi wypuszczać
z domu . Dlaczego? No jak to - bo
wstyd, że niedorozwinięta . Maria
podobno próbowała go przekonywać , żeby pójŚĆ z dzieckiem do lekarza, zapisać do jakiejś szkoły, ale bardzo denerwowal się, krzyczał, nawet uderzyć potrafił. Ale
tak w ogóle, to nie był dla Kasi zły

trzy zaproszenia

!O

rościć możemy także, żyjącym

w XIX w. Japończykom, przyborów do kaligrafii, pudełek do gry,
na kadzidła czy zwierciadeł.
W jednej z gablot wisi UCHIKAT~,
czyli długa szata zakładana na kimono, którą przewiązano . bogato
zdobionym pasem OBI. Ciekawą,
szczególnie dla panów, grupę eksponatów stanowi

broń.

Uwagę zwiedzających przyciąga leko wygięty, błyszczący

miecz, pochodzący z XVI w. Jeg?
głownia wykonana jest ze stali,
rękojeŚĆ z brokatu, zaś po~hwa
z drewna, pokrytego laką . ZWiąza
na na niej taśma zwa~a SAGEtJ
stanowi jedyną w swoim rodzajU
ozdobę ·

Kończymy zwiedzani~ centrum. Jeszcze tylko ostatma gablota. Na delikatnym jedwabiU , za
pomocą wodnych . farb , tuszu
i złota jakiś natchniony artysta,

IIRAPA NUIII • tajemnica
Wyspy Wielkanocnej
Dziś w .. Romantice" premiera jednego z najgłośniej
szych filmów ostatniego roku, słynnego obrazu Kevina
Reynoldsa pod tytułem "Rapa Nul", fascynującej opowieści rozgrywającej się w ginącej kulturze Wyspy Wielkanocnej.

Film koncentruje się na wydarzeniach mających miejsce 42 lata
przed przybyciem odkrywcy Wyspy Wielkanocnej - holenderskiego
żeglarza , który pr:zy~ił do b~egu
Rapa Nui /bo tak Się pierwotnie nazywała wyspa w 1722 roku/o Jesteśmy świadkami bezlitosnego,
wyczerpującego
wyścigu
po
władzę . Noro, jed.e~ z j~o ucze~
tników ma nadZielę, ze w razie
zwycięstwa uda m~ . się poŚlubiĆ
dzi ewczynę
z nlzszeJ kasty

społecznej - co jest zabronione.
O jej rękę stara się również Make,
towarzysz Noro z dzieciństwa .
Rozpoczyna się niebezpieczne
współzawodnictwo . O tym, kto
zwycięży zadecyduje kilka ostatnich chwil wyścigu .

"Rapa Nui" był realizowany
w skrajnie trudnych warunkach,
a najbardziej skomplikowany odcinek pracy musiał zostać wykonany na ska/ach Orongo, w bardzo trudno dostępnym miejscu .

IE

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zaowocowało to jednak wspaniałymi sekwencjami krajobraz<t

wymi.
Dla tych z Państwa, którzy odpowiedzą na poniższe pytania
w redakcji "Echa Dnia" czekają
/dziś do godziny 13/ trzy pojedyncze zaproszenia:

1. Kto jest producentem
filmu "Rapa Nui"?
2. W jakim filmie wyreży
serowanym przez Reynoldsa zagrał Kevin Costner?

Na odpowiedzi oczekujemy dziś pod numerem telefonu 68-00-.12 w Kielcach
w godzinach 10-10.30

- kupował jej, co trzeba, czasem
zagadał.

Jak zwierzątko,
jak roślina

Więc 14 lat Kasia spędziła jedynie w domu, wśród rodziny. Nauczono ją jeŚĆ, ubierać się i podawać przedmioty. Takie rozkazy rozumiała - .przynieś to, tamto, odnieś". Ulubionym zajęciem Kasi
było zamiatanie dywanu. Mogla to
robić godzinami. Zresztą nie wymagano od niej niczego, niczego
nie uczono. Matka, siostra i narzeczony siostry są przekonani, że nic
z niej nie będzie. Ot, trzeba ją hodować jak zwierzątko, jak roślinę.
Nigdy nie przyszłoby im do głowy,
żeby w niej widzieć normalnego
człowieka, który potrzebuje akceptacji. Przyznają, że Kasia lubi
szkołę i dzieci, ale gdyby nie interwencja pani z opieki społecznej,
która niejako przypadkowo "odkryła" Kasię, będąc na rutynowej
wizycie, po której miąła powziąć
decyzję, czy rodzinie Srodów należy się zapomoga, gdyby nie jej
zainteresowanie się dziewczynką,
pewnie świat nie dowiedziałby się
o istnieniu Kasi. "Na zewnątrz· 0kazało się, że dziewczynka nawiązała panteistyczny kontakt
z naturą, że osiąga pełne porozumienie z dziećmi podobnymi do
niej, czyli otwartymi, ufnymi,
szczerymi. Kasia patrzy na wszystko oczami dziecka i niewykluczone, że takie patrzenie pozostanie
jej do końca życia. Kasia /również
sobie tego nie uświadamia! jest
skażona dewiacjami w stosunkach międzyludzkich, w kręgu których urodziła się i przeżyła swoje
14 lat. W jej domu pojawiają się
niemowlęta, które lubi dotykać,
głaskać. W poprzednim roku jej
matka - Maria, urodziła dziecko, ale zmarło. Miało to miejsce już po
śmierci szwagra, nie było to zatem
jego dziecko. Maria nie ma stalego
partnera, ale nie stroni od kontaktów z mężczyznami i od kieliszka. Pensja dozorczyni wystarcza
na częściowe utrzymywanie domu. Narzeczony Agnieszki, 2O-letni ojciec dziecka, stracił prawo do
zasiłku.
Agnieszka przerwała
szkołę, nie ma ani pracy, ani wykształcenia. Dlaczego zdecydowała się na dziecko? Przez pewien czas czekali na pieniądze że ktoś je przyniesie, bo się należy, gdyż czasy ciężkie, a dziecko
malutkie. Maria nigdy nie umiała
kontrolować
swojego
życia.
Wszystko działo się samo - ten
szwagier mąż, to dzieCko, które
zmarło, dziecko córki... Nie ma
o to do nikogo pretensji - wydaje
jej się wszystko naturalnym biegiem rzeczy, któremu można się
jedynie poddawać. Kasią zajęli się
obcy ludzie - nauczyciele, psycholog, pedagog, pani z opieki. Maria
godzi się na to, ale i ona, i Agnieszka, i narzeczony Agnieszki
są przekonani, że i tak nic z tego
nie będzie . Wiadomo, jaka jest Kasia.

Chwila
zastanowienia

Kiedy ma się do czynienia
boglniakaml, odmieńcami,
często przychodzi chwila zastanowienia - czy właściwie społe·
czeństwo, cywilizacja I kultura
będą szczęściem I dobrodzieJstwem dla tych braci gorszych?
Można to stwierdzić stosując
próby, testy. Kasia lubi szkołę,lubi
rysować - to są jej znaki życia, które należy właściwie zinterpretować, aby albo dać jej szansę życia
w normalnym świecie, albo pozwolić na alienację, która także może być jej jedynym sposobem na

z

życie.

***

Jeśli Kasia chciałaby I potrafiłaby znaleźć si, wśród normal-

nych, to czy obcym ludziom
starczy sił I cierpliwości, aby Ję
ku temu poprowadzić, czy też
zostawią Ją
pewnego dnia
wśród rodziny, w domu, na
podłodze, ze szczotkę do zamia·
tania dywanu w ręce?
EWA NAKONIECZNA

Stąd

nasz ród

Statuetka Matki Boskiej Plekoszowsklej zachowała się
w dobrym stanie. Wkomponowana w ogrodzenie klęlec
kich ..Marmurów" przy ulicy Jana Pawła II/dawna ul. Scleglennego/ pochqdzł z roku 1892. "Na pamiątkę westchnienia za duszę S.P. Maryanny z Grzywaczewskich przez
męża wystawiona" głosi w miarę czytelny napis. Od czasu do czasu ktoś położy tu kwiaty, zapali świeczkę. Figurka zrosła się z arcttitekturą tej części miasta.
- To najwcześniejszy ślad występowania nazwiska
w Kielcach -Informuje mec. STEFAN GRZVWACZEWSKI.
- O wymienionej na figurce Mariannie nic nie wiem z przekazów rodzinnych. Gałąź rodziny, z której pochodzę, wywodzi się z Wąchocka.

* * *

Ojciec Stefana, Aleksy Grzywaczewskl urodził się w roku
1870 w Wąchocku . Tu skończył
szkołę podstawową. Jak wynika
z przekazów rodzinnych, miał
zdolności muzyczne. Jako samouk zastępował często organistę
w miejscowym kościele. Zabrany
do wojska carskiego slużył parę lat
w Odessie.
Po powrocie w rodzinne strony
ożenił się z Florentyną Kubską,
córką administratora majątków
ziemskich. Zamieszkali w Kielcach, Aleksy pracował na kolei.
Państwo Florentyna i Aleksy wychowali sześcioro dzieci. Nie
wszystkie przeżyły . Córka Sabina
dożyła do 18 lat. Zmarła na tajemniczą śpiączkę w roku 1922. Młod
sza Jadwiga zmarła na gruźlicę
w wieku 14 lat.
Najstarsza córka Marla przez
wiele lat pracowała w biurze na
kolei. Jej mąż Kazimierz Ruczkowskl również związany był
z PKP. Nie doczekali się potomstwa. Oboje pochowani są na cmentarzu w Kielcach w grobie rodzinnym Kubskich. Jej brat Józef
ąrzywaczewskl,
absolwent
.Sniadka· ożenił się z mieszkanką
Bodzentyna - Zofill Frycz. Ich córka Bożena z męża Poprawiak do
dziś mieszka w Bodzentynie. Tu
także wychowali się dwaj synowie
"'ariusz I Jacek.
Młodszy brat Józefa - Edward
Grzywaczewski po ukończeniu
studiów medycznych w Warszawie pozostał w stolicy. Przez wiele
lat pracował w stołecznych placówkach służby zdrowia. Specjalizował się w internie. Zmarł nagle
w wieku 53 lat. W Warszawie
mieszkają jego trzy córki Ewa,
Elżbieta I Monika.
- Wychowałem. się w Kielcach
w domu przy ul. Zelaznej /dawna
ul. Niepodległości/ - wspomina
mec. Stefan Grzywaczewskł, syn
F/orentyny i Aleksego. - W domu tym w większości mieszkały
rodziny kolejarskie. Mieszkanie
było ciasne, bez wygód. Nasza 8osobowa rodzina ściśnięta była
w jednym pOkoju i kuchni.
Przeżyłem tu wiele ciężkich chwil.
Z nami mieszkał, chorował i zmarł
dziadek,
Stanisław
Kubski.
W mieszkaniu tym .zgasły" obie
siostry. Jeśli dziś słyszę, jak ktoś
narzeka na obecne czasy, to na
pewno nie znał warunków życia
w tamtych czasach.
Stefan
Grzywaczewskl
uczęszczał do Gimnazjum im. M .
Reja, które mieściło się w budynku
przy ul. Jana Pawła II /obecnie ~u
zeum Lat Szkolnych Stefana Zeromskiego/. - Pamiętam, jak na
zebraniu kółka historycznego
podjęliśmy problem zmiany nazwy
szkoły. Wtedy zrodziła się myśl,
żeby gimnazjum nosiło imię Stefana żeromskiego , który tutaj pobierał nauki.
Po zdaniu matury rozpoczął
studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim . Uczelnia słynęła
ze znakomitości prawniczych,
m.in. wykładali wówczas prot. dr
B. Winiarski, który zasiadał
w Trybunale Międzynarodowym
w Hadze czy prof. M. Jedlicki.
Tak się złożyło, że pochodzili
z Kielc.
W roku 1936 Stefan Grzywaczewskl
rozpoczął
aplikację
w Kielcach. Pracował w kancelarii
adwokata Franciszka Plkory. Aplikacja przedłużyła się z uwagi na
wojnę. Młody Stefan Grzywaczewski złożył egzaminy w Izbie
Adwokackiej w Radomiu, której
Kielce wówczas podlegały.
- W trudnym okupacyjnym okresie zawarłem również związek
małżeński z Ewę, z domu Ku-

becką. Poznaliśmy się w kancelarii adwokata Reczki. Mieściła się
w drewnianym domku przy ulicy
Poniatowskiego 2 /obecna ul. Seminaryjska/. Cała posesja o pow.
2500 metrów kw. należała do rodziny Kubeckich. Obok drewnia-

nego domku stała tutaj piętrowa
murowana kamienica. W pamięci
rodziny do dziś pozostał duży
ogród i bzy, które okalały mur od
strony ul. Wesołej.
- W tym domu i ogrodzie odbywało się nasze przyjęcie weselne
- mówi Ewa Grzywaczewsk,a. Było to w kwietniu 1942 roku. Siu b
był w starym stylu. Do katedry zajechaliśmy powozem ściągniętym
z Wolicy, gdzie moi rodzice mieli
majątek . Slub brałam w długiej
sukni i pięknym welonie z trenem.
Welon ten ofiarowałam do przyozdobienia grobu Chrystusa w kieleckiej katedrze.

***

Lata okupacji. Państwo Ewa
i Stefan Grzywaczewscy spędzili
je w Kielcach. W domu rodzinnym
przy ul. Poniatowskiego 2 mi"szkali Niemcy. Zajęli cały parter. Kiedy tylko odeszli, natychmiast
wprowadzili się tam pp. Grzywaczewscy. Mieszkają tutaj do dzisiaj.

- Szczególnie utkwił
mi w pamięci moment
wyzwolenia miasta - relacjonuje pani Ewa. Dzień 14 stycznia 1945.
Od wczesnego ranka
słychać było ostrzał artyleryjski. W panice
zeszliśmy do piwnicy.
Tam mieszkaliśmy prawie pół zimy. Były duże
mrozy, a mocno zniszczona kamienica nie
nadawała się do zamieszkania.
Na
szczęście,
wszyscy
przeżyliśmy .

Pierwsze powojen·
ne lata. Mecenas Stefan Grzywaczewski
podjął pracę w Zespole
Adwokackim nr 1. Nie
były to łatwe lata. - Ży
liśmy w ciągłej obawie wspominają moi rozmówcy. - Był strach
przed domiarami, kontrolami. Zarobki też były
niewielkie. A ponadto
rozliczanie z przeszłością, udział w procesach byłych żołnierzy

Ewa i Stefan Grzywaczewscy w dniu ślubu /18.04.1942 r./
Fot. St. Bonikowska AK.

Podniecony

zazdrością

chociaż

on ciągle o tym myślał.
Rodzice Jana niezbyt przychylnym okiem patrzyli na związek
swego 35-letniego syna z kobietą
o niezbyt statecznym prowadzeniu się - jak mawiali. Gdy więc nadarzyła się okazja Jan M. i Wanda
S. wynajęli dom na skraju wsi i zamieszkali w nim sami. Nie było to
życie usłane różami. On dostawał
skromną rentę inwalidzką, ona nie
pracowała . Za to coraz częściej
przesiadywała w miejscowej pijalni piwa. Miała tam swoje towarzystwo, które od czasu do czasu sprowadzała do domu i urządzała libacje. Zdarzało się też, że gdzieś wyjeżdżała i przez miesiąc jej nie
było. Jan jej wówczas szukał, ona
w końcu wracała i wszystko było
znowu jak przedtem . Piwiarnia, Ii-

bacje, coraz częstsze awantury
o facetów od kieliszka, którzy
kręcili się koło niej. Takiego jej trybu życia nie odmieniła nawet
śmierć syna, który powiesił się na
drzewie w parku.

Owego
czerwcowego
dnia,

który zakończył się dramatem,
oboje pili od rana u znajomego
w Radomyślu . Potem się rozstali.
Ona poszła do pijalni, on zaś skierował swe kroki do wsi. Do pustego domu nie chciało mu się wracać, więc po drodze odwiedził
jeszcze znajomych . I tak mu dzień
zleciał . Dochodziła godz. 22, kiedy
zjawił się przed swoim domem .
Drzwi zastał zamknięte , Wandy
jeszcze nie było . Ruszył więc

Pokażą

swoje prace
na wspólnej wystawie

Na zaproszenie
niemieckiej artystki
ULRIKE MANGOLD - niemiecka artystka zaprosiła uczniów i nauczycieli Państwowych Szkół Plastycznych
w Kielcach do Centrum Kultury "ViIla Clara". Zaproponowała wspólną wystawę pt. "Sztuka w rzemiośle - rzemiosło w sztuce".

***

W domu rodzinnym wybudowanym za życia matki Ewy Grzywaczewskiej, Ireny ze Sternbergów
Kubeckiej, wychowała się dwójka
dzieci pp. Stefana i Ewy. Starszy
ąyn Marek, absolwent Uceum im.
Sniadeckiego, studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale
Elektroniki i Automatyki. Po
skończeniu studiów i zrobieniu
habilitacji w Moskwie przez wiele
lat pracował j~ko wykładowca na
Politechnice Swiętokrzyskiej . Od
dwóch lat wykłada na politechnice
w Rzeszowie. Z żoną Janiną z Zelichowskich mieszka w Kielcach.
Nie mają dzieci.
Córka Róża, po skończeniu
prawa na Uniwersytecie Warszawskim, po powrocie do Kielc
rozpoczęła pracę w zawodzie.
Początkowo była zatrudniona
w Zespole Adwokackim nr 4. Od
kilku lat prowadzi kancelarię adwokacką·

Dom pp. Ewyj Stefana Grzywaczewskich przy u . Seminaryjskiej
2. Tu również mieści się kancelaria adwokacka mec. Stefana Grzywaczewskiego, który przerwał emeryturę i wrócił do pracy.
Zdjęcia rodziców, dzieci, tworzą
atmosferę gabinetu, w którym prowadzimy rozmowę . To prawdziwie
rodzinny dom . W kamienicy
mieszka też siostra pani Ewy - Teresa Kobryń . Pierwsze piętro zajmuje córka Róża Grzywaczewska
mieszkająca z mężem Tomaszem
Czernicem i pięcioletnią córeczką
Sabiną, zaś drugie - syn Marek z
żoną ·

- W naszej rodzinie to już trzecie pokolenie prawników - mówi Ewa Grzywaczewska - począwszy
od mojego ojca, adwokata Wło
dzimierza Kubecklego, przez
męża do córki Róży i zięcia . Ja sama również pracowałam, przez 17
lat byłam zatrudniona jako księgo
wa w .Cefarmie· - początkowo
w biurze, a potem w aptekach. Obecnie jestem już na emeryturze.
Cały czas poświęcam ukochanej
wnuczce Sabinie.
DANUTA PAROL

i alkoholem, bil bez

Poznali się jakieś 4 lata temu, przypadkowo, w towarzystwie,
bodaj w Stalowej Woli. Od razu przypadła mu do gustu, choć
tak między Bogiem a prawdą nie bardzo wiadomo dlaczego.
Lubiła towarzystwo, lubiła się zabawić. Nie stroniła od kieliszka.
On też nie wylewał za kołnierz, ale pił trochę mniej. Zresztą nie
zawsze zdrowie mu dopisywało. W końcu on też nie był jej 0bojętny skoro postanowiła z nim zamieszkać. 12-letniego,
wówczas, syna zostawiła na wychowanie swojemu ojcu, a sama przeniosła się do Jana M. mieszkającego z rodzicami na
wsi, niedaleko Radomyśla nad Sanem.

Ślubu nie brali,

4 lipcą 1946 roku miał miejsce
pogrom Zydaw w Kielcach, którego ofiarą padło kilkadziesiąt osób.
Przed Najwyższym Sądem Wojskowym, obradującym na sesji wy_o
jazd owej w Kielcach, stanęło 12
osób oskarżonych .0 pobicie,
p'odżeganie do bicia I mordowania
Zyd6w". Wśród obrońców powoła
nych z urzędu był adwokat Stefan
Grzywaczeweki. Obok niego bronili mecenasowie Z. Chmielewski, J. Okłńczyc, Z. Wiatr, R. CIchowskl.
- To była cieżka obrona - wspomina mec. Stefan Grzywaczews- .
kI. - Nie było możliwości porozumienia się z klientem. Oskarżeni
byli odgrodzeni kordonem pracowników UB. A poza tym trzej oskarżeni, których broniłem, od razu
przyznali się do winy. Obrona była
więc skąpa, pozostało tylko apelować do uczuć sędziowskich. Nie udało się. Wykonano wyrok przez
rozstrzelanie. O egzekucji nie poinformowano rodzin ani obrońców.

w kierunku pijalni, wiedząc, że tam
pewnie się zasiedziała . Spotkali
się w połowie drogi. Wracała w towarzystwie jednego z mieszkańców wsi, który ją podtrzymywał. Zresztą sama nie byłaby
w stanie iść, taka była pijana.

Rzetby

Ulńke

.Villa Clara", to galeria w miaska-Habryk~ z gobelinami, absolwentka kieleckiej szkoły plastyczteczku Vaihlngenenz koło Stuttnej, Marta Zlellńska-Jedo z płas
gartu. Stworzyła ją Ulrike Mangold. Do swojej galerii w XIXtycznymi kQmpozycjami i Halina
wiecznej drewnianej willi zaprasza . Wojtowicz z kolorowymi rysunkana prawdziwe spotkania ze
mi.
- My chcielibyśmy pokazać prasztuką. - To uczty duchowe - opoce uczniów i nauczycieli naszej
wiada Teresa Rublnowska, tłu
macz i matka jednej z uczennic
szkoły - planuje dyrektor Maj. Jest
to
kosztowne
przedplastyka. - Oglądaniu dzieł sztuki
towarzyszy zawsze cichutka musięwzięcie . Wystąpiliśmy już o pozyka, a odwiedzający sączą jakieś
moc do Ministerstwa Kultury
i Sztuki, UNESCO i ambasady
dobre wino lub szampana. Nieniemieckiej. Honorowy patronat
dawno można było zobaczyć tam
nad naszym wyjazdem przyjął atwystawę prac Chagalla. Ulrike
tache kulturalny Niemiec. Chcemy
Mangold zajmuje się propagowau nas wydrukować katalog wystaniem szeroko pojętej sztuki. W galerii pokazuje dobre malarstwo,
wy, sfinansować transport i ubezrzeźbę, biżuterię i robi pokazy mopieczenie. Pokazać się od jak najlepszej strony. Mamy nadzieję, że
dy. Sama maluje nostalgiczne ol!nasze prace zobaczą też w innych
razy przypominające francuskich
niemieckich miastach.
impresjonistów, tworzy ekspresyjne rzeźby, zajmuje się biżuterią
Rok 1994 jest w kielećkim
i ceramiką.
.plastyku· rokiem kultury i sztuki
W liście do dyrektora kieleckieniemieckiej. Były już lata żydows
go plastyka, Tadeusza Maja, nakie, amerykańskie i kultury
pisała, że od artystów słyszała
chrześcijańskiej. Następny rok
o wspanialej szkole i dlatego zappoświęcony będzie Skandynawii. rasza ich do swojej galerii. Ze stroWyjazd do Niemiec to dla moich
ny niemieckiej w wystawie trwają
dzieciaków duża frajda i szansa
cej od października do grudnia
dla przyszłych artystów - mówi dy1995 roku wezmą udział: prof.
rektor Maj . - Pani Mangold przyjeBausenhart, wielokrotnie nagradzie do Kielc w lutym. Dzisiaj
dzany rzeźbiarz wykonujący swochcielibyśmy podziękować za
je prace w drewnie, , znany cerazaproszenie.
mik Spuhler i Ulrike Mangold
z ręcznymi drukami i ceramiką .
DOROTA KOSIERKIEWICZ
Z polskiej strony: Ola Rubinows-

opamiętania
i gdzieś go zgubiła . Tego dla Jana
było za wiele. Podniecony zazdrością i alkoholem zaczął wymierzać kobiecie ciosy. Upadła na
płytki , którymi było wyłożone podwórze, ale zaraz się poderwała
i zaczęła uciekać w stronę sto-

RANO
•

JUZ NIE
W Janie
odezwała się

zazdrość,

którą nieraz okazywał nawet za
pomocą rękoczynów . Tym razem
zaczął jej to i owo wypominać ,
szarpać. Tak doszli na podwórze
swego domu. Okazało się , że nie
było czym otworzyć drzwi, bo jedy-

ny klucz

miała właśnie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wanda

Mongoid.

•

ZYŁA

doły. Potknęła się o cembrowinę
szamba i znowu upadła . Tu ją dopadł i b~ bez opamiętania.
Kiedy po chwili złość mu minęła
wszedł po drabinie na strych ,
a stamtąd przedostał się do
mieszkania. Spojrzał przez okno.
Na podwórzu stała Wanda i prosiła : - Jasiu otwórz. - Jak ci otworzę, jak nie ma klucza - odpowiedzial i poszedł spać. Rano, gdy
się obudził znów wyszedł na podwórze i zobaczył, że Wanda siedzi

w kucki przed domem, ale jakby
zastygła , nie porusza się nawet.
Wyskoczył przez okno, podbiegł
do niej. Była śmiertelnie zimna, nie
żyła . Zaciągnął ją do stodoły i pobiegł do swoich rodziców, by im
powiedzieć co się zdarzyło. Potem
siekierą wyłamał drzwi i przeniósł
ciało Wandy do domu . Umył
i przebrał w odświętne ciuchy.
Posprzątał obejście . Pomagały

mu w tym matka i siostra. Gdy
wszystko ł;lyło już zrobione pojechał rowerem po lekarza do ośrod
ka zdrowia w Radomyślu . Lekarz
zaraz przybył i stwierdz~ zgon,
wezwał po ciało pogotowie. Zawiadomiono policję. Jan M. zostal
zatrzymany, a następnie postanowieniem prokuratora - tymczasowo aresztowany pod zarzutem pobicia ze skutkiem śmiertelnym .

, Sekcja zwłok
kobiety
.

wykazała, że śmierć nastąp~a

z powodu urazaw głowy . Stwierdzono też liczne obrażenia na
całym ciele. Pogrzeb odbył się
w Stalowej Woli, gdzie miała rodzinę . Jan M. skierowany został
na badania psychiatryczne do
szpitala w Jarosławiu, gdzie obeCnie przebywa. Bardzo przeżywa
śmierć swojej konkubiny. W listach do rodziny pisze, że bez Wandy nie wyobraża sobie życia .
KAZIMIERZ LESIECKI

UD'aczego pan nie wierzy w dojrzałość ' po'ity~zną PÓlak6w,
Dyskusja
redakc·yjna którzy potrafią wybrać: co dobre, a co złe? -W dyskusji biorą udział: senator RYSZARD
CZARNY /SLD!, senator STEFAN PASTUSZKA
/PSL/ - wiceprzewodniczący Komisji Konstytucyjnej i mecenas EDWARD RZEPKA /PChD/ - były
poseł na Sejm. Redakcję reprezentuje TOMASZ
NATKANlEC.
REDAKCJA: - Znany
prawnik, konstytucjonalista Wiktor Osiatyński twIerdzi, że ustawę zasadniczą
może
przygotować
10
osób w tydzień. Kogo winić za to, że w Polsce prace nad konstytucją trwają
już ponad 4 lata?
STEFAN PASTUSZKA: Sądzę, że wina leży w polskiej tradycji pisania konstytucji. lJ nas nigdy nie robiło się
tego na '<olanie i zawsze wymagało to nieco czasu.
A jeżeli chodzi o pana Osiatyńskiego, to należy ubolewać, że gdy mógł, nie stworzył konstytucji we właści
wym czasie.
RYSZARD CZARNY: Myślę, że poprzednie dwa
parlamenty po prostu miały
zbyt wiele innych, jakże pilnych zajęć, by napisać kon-

z
wolą
społeczeństwa
i u nas nie jest możliwy na
przykład jelcynowski model
konstytucji...
REDAKCJA:
Przed
chwilą pan senator Czarny
wyraził

pogląd,

że

Mała

tę
dużą. Czy sądzi pan, że to
było wolą społeczeństwa?

Konstytucja

oddaliła

STEFAN PASTUSZKA: Naturalnie nie. Ale proszę
zwrócić uwagę, że w toczą-

RYSZARD CZARNY: - Interes państwa. Skutki tej
konstytucji, jaką tworzymy,
będą konsumować nasze
dzieci. I nikt nie zaakceptuje
w referendum ustawy zasadniczej stworzonej li tylko
przez SLD ...
REDAKCJA: - Między
poszczególnymi projektami istnieją duże różnice.
Czy w rezultacie nie doczekamy się, zamiast solidnej konstytucji kolejnej
prowizorki spowodowanej
koniecznością kompromisu?
EDWARD RZEPKA: - Ona nie musi być prowizorką
w sensie legislacyjnym. Ale
może nią być w sensie poli-

opisanych, w 1989 i 1993 roku, były naprawdę czymś
więcej. Ich wynik był rezultatem ogromnego społeczne
go niezadowolenia.
RYSZARD CZARNY: Przewidywalność zachowania wyborców w polskich warunkach jest wyjątkowo trudna, ale jeśli mówimy o elementach politycznych, to
chciałbym powiedzieć tak:
Mała Konstytucja jest faktem. Jeżeli parlament, na danym etapie doszedł do
wniosku, że jest potrzeba jej
uchwalenia, to my musimy ją
przyjąć z całym bogactwem
inwentarza.
. REDAKCJA: - Odnosząc
się do materii samej 1<ons-

EDWARD RZEPKA:
w wypowiedzi pana
senatora nie ma ironii, to
chcę powiedzieć, że w istocie tak było. Mieliśmy do wykonania wiele prac na tzw.
wczoraj, nie jest to jednak
tak, jak powiedział pan senator Pastuszka, że zawiniły
polskie tradycje demokratyczne. Zawiniła raczej
gwałtowna erupcja demokracji. Nie będąc członkiem
Komisji
Konstytucyjnej
miałem wrażenie, że jej prace zawężają się do zbyt wielkich szczegółów i brakuje
w nich myśli przewodniej.
~Poza tym, świadomość woli
spraWczej polityków spowoJeżeli

dowała, być może, niechęć

wiąc nieładnie, zmienić?

RYSZARD CZARNY: - Nie
mówiąc nic nowego, chciał
bym przypomnieć, że polityka jest grą interesów. I nie
wiem, czy nie postępo
wałbym tak samo jak twórcy

Małej Konstytucji...

REDAKCJA: - Czyli zgadza się pan z wyrażoną powyżej myślą?

a

r-

a
ę

>al
lo

RYSZARD CZARNY: Tak. Ale jak to wygląda
w praktyce, gdy mamy do
czynienia z takimi, a nie innymi interpretacjami zapisów Małej Konstytucji,
a w konsekwencji tym, co
prawnicy zaczęli nazywać
"falandyzacją" prawa, to chyb~ każdy widzi i jednoznacznie ocenia.
STEFAN PASTUSZKA: Również zgadzam się z tezą
zawartą w pytaniu. Dla mnie
Małą Konstytucja jest pewną
wypadkową

"okrągłego

~tołu". Zaznaczam jednak,

<I

~e

u nas wszystkie partie

I _ ugrupowania

liczą

się

Wszechmogącego"?

STEFAN PASTUSZKA: W moim skromnym odczu-

ciu w preambule powinien
się znaleźć zapis o tradycjach narodowych. Czy to
będą
tradycje chrześci
jańskie, czy jakieś inne - obojętne. Ale taki zapis powinien zaistnieć.
REDAKCJA: - A czy podobne sformułowania nie
obrażają uczuć niekatolików?
EDWARD RZEPKA:
Wśród tradycji narodowych,
o których mówił pan senator
istnieje pewien stosunek do
wartości

stytucję·

do kompromisów, tak potrzebnych w konstytucji, na
którą czekamy.
REDAKCJA: - Czy zgadzacie się panowie z opinią, że jednym z powodów
tego, że nadal nie mamy
konstytucji jest fakt, że
system podziału władzy
został ustalony w Małej
Konstytucji I do tej pory
brakowało woli politycznej, by tę prowizorkę, mó-

sadną możliwość jego egzekwowania.
REDAKCJA: - Czy panów
zdaniem powinny się znaleźć w konstytucji sformułowania natury religijnej, jak choćby w projekcie senackim słowa preambuły "W imię Boga

Prof. Ryszard Czarny

Prof. Stefan Pastuszka

cych się pracach nad ustawą
nie biorą udziału
ugrupowania opozycyjne,
zaproszone do pracy nad
konstytucją, a nie korzystające z tego, choć repre-

zasadniczą

zentujące

sporą

część

społeczeństwa.

EDWARD RZEPKA:
Dzieje się tak, być może dlatego, że ugrupowania pozaparlamentarne, o których,
rozumiem, pan mówi, byłyby
wyłącznie dekoracją do prac
nad konstytucją. Nie ma żad
nej gwarancji, że owe ugrupowania, będą miały jakiś realny wpływ na ostateczny
wynik prac.
STEFAN PASTUSZKA: Proszę, w takim razie zwrócić uwagę na to, co się stało
w przypadku solidarnościo
wego projektu konstytucji.
Koalicja wcale nie musiała
obchodzić się z nim tak ła
godnie ...
RYSZARD CZARNY: W interesie mojego, jakże
zróżnicowanego ugrupowania jest, by iść na naj dalej
idący kompromis z tymi, którzy konstytucję chcą tworzyć...
EDWARD RZEPKA:
A co wyznacza granice tego
kompromisu?

tycznym. Ten parlament, oczywiście, ma formalne prawo do uchwalenia konstytucji, ale nie powinien tego robić. Dlaczego? Dlatego, że
obecny układ parlamentarny
jest wynikiem gwałtpwnej eksplozji protestu. Zeby być
w porządku wobec panów
powiem, że parlament wybrany w 1989 roku także nie
powinien tworzyć konstytucji, bowiem podobnie, ukształtował go społeczny protest. Ustawę zasadniczą powinno się pisać w warunkach pewnego uspokojenia
politycznego, gdzie wybory
określają świadome preferencje polityczne elektoratu,
wybory nie poddane żadnym
emocjom.
STEFAN PASTUSZKA: Jest to idea bardzo szlachetna i piękna, ale iluzoryczna.
Przyjęcie pana rozumowania odłożyłoby konstytucję
w
bliżej
nieokreśloną
przyszłość. Poza tym wybory
nie są adekwatnym odzwierciedleniem postaw politycznych. W dużej mierze są zabiegiem socjotechnicznym.
EDWARD RZEPKA:
Zawsze wybory będą wynikiem pewnej manipulacji. Ale
w przypadkach przeze mnie

Mec. Edward Rzepka

tytucji: czy panów zdaniem
powinna ona regulować
prawa socjalne obywateli?
EDWARD RZEPKA:
Myślę, że w stopniu bardzo
ograniczonym. Nie widzę
możliwości
zaistnienia
w konstytucji gwarancji socjalnych, notabene dość groteskowo ujętych w obecnej
ustawie zasadniczej.
REDAKCJA: - Czy w takim razie prawa socjalne
trzeba w og61e gwarantować?

RYSZARD CZARNY: - To
jest pytanie: czy my jesteśmy
za liberalnym, czy społecz
nym państwem prawa. Ja, oczywiście, stoję na gruncie
tego drugiego. A jeżeli
społeczne - to tak. Zapisy powinny istnieć. W końcu
państwo jest dla społe
czeństwa, a nie odwrotnie.
Nawiasem mówiąc, odpowiada mi pomysł prezydenta, pakietu praw i obowiązków obywateli. Natomiast na pewno takie zapisy
muszą być przykrojone na
miarę możliwości dnia dzisiejszego. Bo jeżeli zapisujemy w konstytucji prawo obywatela do pracy, to musimy
zdawać sobie sprawę z tego,
że w takim razie ma on za-
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chrześcijańskich.

A zatem, jeśli to invocatio dei
nie jest rozumiane, jako preambuła konstytucji państwa
wyznaniowego, a tak z pewnością nie jest, nie dzieje się
chyba nic złego.
RYSZARD CZARNY: Pan twierdzi, że nie jest to
państwo wyznaniowe? Ja uważam, że jest!
EDWARD RZEPKA:
Więc dla osób, dla których
ma to znaczenie wyznaniowe, jest to inwokacja potrzebna, a dla pozostałych
powinien być to jedynie ozdobnik. W końcu preambuła
konstytucji, to właśnie ozdobnik, a w tym przypadku
osadzenie w pełnej polskiej
tradycji. Wyrzekać się tego
nie ma chyba powodu.
RYSZARD CZARNY: - Ja
natomiast znam wiele konstytucji krajów, gdzie obywatele mają swobodę wyznawania bądź niewyznawania
swojej religii, lecz żadne zapisy konstytucyjne, nawet invocatio dei o tym nie wspominają. Poza tym, jako prawnik widzę różnicę między zapisem o autonomii a rozdziałem
Kościoła
od
państwa. Autonomia oznacza, że wręcz może istnieć
państwo w państwie, a przecież państwo jest dobrem
wszystkich obywateli, nie tylko katolików...
EDWARD RZEPKA: - Jak
się ma, w takim razie do tego
co pan mówi, zapis w waszym projekcie, że Polska
jest państwem świeckim?
Konstytucja, pod którą ja się
podpisuję, konstytucja senacka, nie mówi o tym, że
Polska ma być państwem
wyznaniowym.
RYSZARD CZARNY: - Ja
wyrażam tylko swoją opinię.
Uważam natomiast, że powinniśmy obrać taką formułę, by była ona do
przyjęcia dla wszystkich.
Nikt bowiem, jak sądzę, nie
ma interesu w tym, by iść na
głęboki konflikt z Kościołem.
STEFAN PASTUSZKA: W moim rozumieniu zapis
o autonomii Kościoła nie oznacza wcale tego, że istnieje
państwo w państwie. Pragnę
podkreślić, że chłopi są
grupą wierzącą, ale jednocześnie uczuloną na postawy polityczne duchowień

stwa. A czy chcemy, czy nie
chcemy, to w naszym kraju

będzie

się toczyć walka
dusz. I ona może
przyćmić podstawowe kwestie ustrojowe, jakie zapiszemy w konstytucji.
REDAKCJA: - Jak panów
zdaniem konstytucja powinna być zatwierdzana: czy
w referendum cząstkowym,

o

rząd

czy zatwierdzającym?
EDWARD RZEPKA:
w pewnym, ukształtowanym systemie prawnym, który mówi, jak zatwierdzać konstytucję. I uważam,
że ów tryb nie daje społe
czeństwu możliwości wyboru. Teraz można zagłosować
albo na tak, albo na nie.
A gdyby udało się przedstawić społeczeństwu dwa,
mam nadzieję że nie więcej,
przeciwstawne projekty, to
wówczas
udział
społe
czeństwa w tym wyborze
byłby zasadniczy. Bo nawet
negatywna opinia nie doprowadziłaby do tego, do czego
może doprowadzić obecnie:
pogłębienia chaosu, zakwestionowania układu poił
tyczne~o, ba, nowych wyborów.
RYSZARD CZARNY: --Ja
rozumiem, że pan zakłada, iż
wynik referendum będzie albo zdecydowanie pozytywny, albo negatywny. A dlaczego nie wierzy pan w dojrzałość polityczną Polaków,
którzy naprawdę potrafią
wybrać: co jest dobre, a co
Jesteśmy

złe?

STEFAN PASTUSZKA: Pan zapewne, panie mecenasie ma świadomość tego,
że przeciętny Polak, a przynajmniej ten który podpisywał projekt "S", nie zna tekstu konstytucji. I głosowanie
w referendum nie będzie odbiciem akceptacji tego projektu. Tu może zadziałać
zwykła emocja ...
EDWARD RZEPKA: - Jest
jeszcze jeden ważny element takiego trybu przyjmowania ustawy zasadniczej:
wyborca głosujący na "nie"
staje przed alternatywą braku konstytucji. On może się
nagiąć ku waszemu projektowi tylko dlatego, by nie
doprowadzać do chaosu.
RYSZARD CZARNY: A skąd pan wie, że to nie
będzie pański projekt?
EDWARD RZEPKA: - Już
w paru punktach starliśmy
się i mam prawo przypuszczać, że w tych punktach nie
będzie to mój projekt ...
REDAKCJA:
Zakończmy dyskusję pytaniem do pana senatora
Pastuszki: kiedy konstytucja będzie gotowa?
STEFAN PASTUSZKA: W grudniu będzie przygotowny jednolity tekst ustawy
zasadniczej. Cały projekt powinien być gotowy w lutym.
Zaś do referendum dojdzie
zapewne na wiosnę.
Zdjęcia

A.Plekarskl

tu, tylko jeden gość coś tak niemrawo grzebał w kokilce.
S~ukał rog6w?

Ten ma

Kiee!~n~~e~I!~~a~:nica",
Henryk Gralec,
jednym z 5 polbył

nie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
To się nazywa strzał w trzy-

działające

w tym zakładzie związ
ki zawodowe sprzymierzyły się, aby wyrzucić prezesa Jerzego Kowala.
Mamy więc sytuację jak z reklam6wkl pierwszomajowej wszyscy Idą ramię w ramię ku
lepszej przyszłości.

nastkęl

Plotka

Jeśli już jesteśmy przy Regionie
.S·: doszły nas słuchy, że podczas

/SG/

skich przedstawicieli firmy zaproszonych do Japonii, gdyż mocodawcy bardzo go sobie cenią.
Tacy to robią u nas drugą Japonię·
KRA

Tańcowali

jak sie patrzy

Podczas jubileuszu 16'-lecia
zespołu "Sledlecczankl" zabawiała licznych gości wysoka, postawna R6ża Nadrzewla. Szczególnie wpadł jej w oko senator
Stefan Pastuszka, którego stale
werbowała do tańca. Kiedy wieczorkiem senator próbował się ulotnić do domu, pani Róża rozebrała go z palteczka prosząc, aby
balował nadal. I tak też się stało .
Pan senator do tańca I do

Znów do szkołv

Szef Urzędu Skarbowe9i> --"radeusz Daszkipwicz, po roku
przerwy znów wrócił do I Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika. Najpierw działał tam, gdy
nauki pobierała starsza córka,
a teraz został przewodniczącym
Komitetu Rodzicielskiego, gdyż

Od razu wi(fać' kto Kocha żonę!
dyrektor kieleckiego .Chemaru·, Marek Eberhardt uczestniczył w ubiegłą niedzielę w aukcji
zorganizowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych i dopóty licytował, dopóki nie nabył małżonce
pięknej
broszki,
kolczyków
i dwóch obrazów. W sumie wydał
ładnych kilka milionów.
Czego się nie robi dla najdroższej ...

rozpoczęła edukację młodsza.

Czego jak czego, ale deseru
prezydent Jerzy Suchański ministrowi Leszkowi Millerowi nie
wybaczy. Nie dość, że zupy pieczarkowej w stołówce UW nie dojadł zagłębiając się w bezrobocie,
schabowego ledwo co skubnął, bo
wymieniał opinie o pomocy socjalnej, to ledwo wniesiono imponujący deser, minister zerwał się,
pognał na kolejne spotkanie i trzeba było gnać z nim.
Lepsze desery zamiast duserów.

Ból naczelnika

Naczelnik Wydziału Lokalowego - Andrzej Kędra okropnie żało
wał, że czas nie pozwolił mu uczestniczyć w pikiecie przeciw
wypłatom z budżetu gminy dodatków mieszkaniowych, bo uważa, że na takiej ustawie skorzystają przede wszystkim właści
ciele dużych mieszkań, a nie ci
najbiedniejsi i cisnący się w klitkach.
Łatwiej klepać ustawy niż
biedę·

Nawarzyli
sobie Diwa

Naczelnej Radia Kielce Mirze Bieleckiej I dyrektor Biura Sejmiku
Samorządowego w Kielcach Annie Rzepce najbardziej na ostatnich targach smakowało piwo żywieckie.
Fot. A. Piekarski
Ciekawe,
przyniesie?

jaką

szef

Pieskie szczeście

Lekarz wojewódzki - Krzysztof
Małek wyprowadzal swego boksera na spacer, poślizgnął się
i skręcił nogę w kostce. Ale mimo
piekielnego bólu nie skorzystał
z pomocy ambulatorium, tylko, iako chirurg, sam sobie nogę opatrzył.

Bał się, że
porachują?

mu koledzy

kości

Kwiatv i apetvtv

Nie chciał

zarządu
"Agros
Karmlńskl ewysmukłe prezentował

- Ryszard

legancko I
w muszce oraz gustownie skrojonym garniturze i z okazji zdobycia
pucharu ministra za niskokaloryczne soki "Fortuny" z wiśni i aronii,
wydał wykwintne przyjęcie. na którym wszakże kalorii, także w napojach, nie brakowało.
To był fortunny pomysł.
się

Ogromne
skupienie

Związek Mlast Polskich wy-

.

dał instrukcję wskazującą jak
prezydenci i burmistrzowie mają
manifestować przed Sejmem
i URM, protestując przeciw us-

tawie o dodatkach mieszkaniowych: .Nasza spokojna obecność przy budynku URM świad
czy o poparciu, jakiego udzielamy naszym delegatom /jesteśmy widoczni z okien sali,
w której obraduje komisja/o Nasza manifestacja jest poważna,

Palce

Ostatnio

lizać

w sklepie ogólnospożywczym w Urzędzie Wojewódzkim, który zaopatruje tłumy
wygłodniałych urzędników, pojawiło się w sprzedaży ciasto, o makabrycznej nazwie "topielec".
Smacznego I Czekamy z nieCierpliwością I ślinotokiem na
"wisielca", "pogorzelca" I Innych denatów.

Warchoł

z Radomia

Przedstawiciele gmin z

całej

Pol-

można się więcej dowiedzieć
niżz gazet?

"Wigilia
obrzędowa"

Od kilku lat Ośrodek Kultury w Bara-

nowle Sandomierskim organizował.Wi
13 grudnia, a więc
. w rocmcę ogIo5zenia stanu woje mego.
W tym roku złamano tradycję i wigilia zorganizowana zostanie jutro, 17 grudnia
Widocznie organizatorzy wzięli
pod uwagę wyniki badania OBOP,
które wskazują. że większość Polaków uważa, że stan wojenny był
potrzebny.
gilię obrzędową"

I

w

Strzał
trzynastkę

Glęboko współczujemy nIestrudzonej działaczce ;Solidarności",

Marioli Warmuzek, napadniętej
przez oprycha w środę, 7 grudnia.
Domyślamy się, że pani Mariola
jedynie z przyczyn spowodowanych głębokim szokiem zapomniała zawiadomić media od razu
i uczyniła to dopiero... 12 grudnia.
Ale może i lepiej się stało, bo o napadzie poinformowaliśmy dokład-

legów z Hotelu "Francuskiego·
w Krakowie. Gdy podano ślimaki,
ekstaza smakoszy sięgnęła zeni-

odbywa się w skupieniu. Ci
spośród nas, którzy dysponują
tzw. insygniami miejskimi, mają je
ze sobą /łańcuchy, buławy, stroje
burmistrzowskie/o W miarę możli
wości powinniśmy zabrać ze sobą
osobę /osoby/towarzyszącą/e/ ... " .
Z buławą w tornistrze i spódniczką typu miniburmistrz?

Zaoda narodowa

tra poświęceniu nowego biura
poselskiego Tadeusza Kowalc~ka zjawili się przedstawiciele
róznych orientacji politycznych.
Niektórzy niewątpliwie gnani
wspomnieniami, gdyż obecnie poseł Kowalczyk będzie urzędował
w dawnej siedzibie Stronnictwa
Ludowego - co zresztą nie dziwi,
bo pan poseł był już w tylu partiach, że jego osoba może pogodzić wszystkie zwaśnione strony od lewicy po prawicę .
Obecnie jest w PartII Republikańskiej, ale gdy przypomni sobie, że pochodzi z Krogulczej,
to kto wie, czy nie zasili
w przyszłości szeregów PSL?

Autobusem
do Boga

Wicewojewoda
Zbigniew
chwali się, że Jeździ do
pracy autobusem z posłanką Reginą Pawłowską. Zawsze wsiada
koło katedry, co wybitnie wpływa
na styl jego rzqdzenia, dobrze na
samopoczucie I daje natchnienie.
Może I Inne Ylpy powinny
przerzucić się na autobusy.
Wszak z autobusu bliżej do Bogal
Gołąbek

pokazać

Dyrektor obchodzącego jubilęusz
trzynastolecia
Hotelu
"Swiętokrzyskiego· w Cedzynie Janusz Kowalczyk, zorąanizo
wał "Dni kuchni francuskiej", zapraszając do ich urządzenia ko-

To chyba przyjemna kuracja?
{TON/

RADOMSKIE

cenzurkę

Soczki prezesa

Prezes

spotkania ko-

związku z oczu
przewodniczącego Waldemara
Bartosza omal nie popłynęły łzy .
Pan Waldemar był głęboko
wstrząśnięty pewnymi plotkami.
- Rozpowiadają o .mnle na
mieście, że jestem Zydem! oświadczył oburzony.

WTursku Wielkim /gm. Osiek!
zlikwidowano kiosk .Ruchu·. Funkcjonował od lat siedemdziesiątych oferując prasę i nie tylko.
Teraz
kiosk
zlikwidowano,
a zaczął funkcjonować bar piwny.
Czyżby przy kuflu "tyskiego"

członki!

Najbardziej ob'ężone na III
Targach Piwa, Wina i Napojów było stoisko
.Browarów Tyskich".
Ledwie
zastępca prezesa tej firmy wrócił
z Kielc, jego szef, prezes Marian
Wszoła kazął mu natychmiast do
stolicy Gór Swiętokrzyskich wracać, bo okazało się, że piwo tyskie
zdobyło 3 złote medale.
Jasna przyszłość przed Ich
dużym Jasnym.

Pińczów"

poniedziałkowego

misji zakładowych

Niezrównany dyrektor kieleckiego oddziału .Gromady", Gustaw
Pietrzyk zadał kłam rojeniom nieodpowiedzialnych dziennikarzy wypisujących bzdury na temat jego
pobytu w uzdrowisku Busko-Zdrój
I z całą stanowczością oświadczył
.Kronice Towarzyskief:
- Po prostu leczyłem tam

Kora Jac",owska był"! p~na
podziwu dla Adama Zguły, szefa
firmy .Biomedic·, który okazał się
nie tylko znakomitym znawcą muzyki, sztuki, tenisa, ale i pięknych
rÓż, których cały kosz ofiarował artystce. Zainteresowała się też ona
ogromnie
sekretami
kuchni
świętokrzyskiej, które zdradzała
jej świetnie gotująca wiceprezes
Fundacji dla Rozwoju Chirurgii Maria Gładyś.
Wysmakowany bukiet I kwieciste przepisy, to było tol

Międzynarodowych

pożegnalny bukiet kwiatów Janina Sagatowska otrzymała w
Urzędzie Rady Mlnlstr6w razem z aktem odwołania jej ze stanowiska wojewody tarnobrzeskiego.
Fot. Ci: Romański

Ten

Na leczeniu

-A deser?!

pożartą

przez pytona. W Radomiu grasuje
mnóstwo bezpańskich psów, zatem sugerujemy: zastąpić hydi
pytonami!
ENA

Osiek bez gazet?

To dopiero cymes!

Róż/ańca!.

foksterierce

zostać

Po roku funkcjonowania w nowej opcji politycznej odwołana
została Janina Sagatowska wojewoda tarnobrzeski. Sięgając
wstecz - jak to robić , dobitnie pokazał Tadeusz Mazowiecki, którego nauka tak się przyjęła, że korzystał z niej Bielecki i inni.
Tarnobrzescy parlamentarzyści PSL - SLD jak widać dobrze realizują linię demokracji zapoczątkowanej przez rząd T.
Mazowieckiego.

Kent

Niby nic nie mamy do intymnych
części garderoby szefa tutejszego
oddziału OPZZ, Stanisława Kowalczyka, ale tego nie możemy
raczej pominąć milczeniem. Pan
Stanisław bowiem zdradza swym
image niezdrowe ciągoty wielkopańskie, by nie powiedzieć: arystokratyczne. Nosi skarpetki z nadrukiem .Kenr!
Padamy do nóżek!

suczce

się

Nauki nie poszły
w las

Otóż

KIELECKIE

przytrafiło

TARNOBRZESKIE

Li cvtacj a

Niedawno zawiązał się. Komitet Organizacyjny Obchod6w 270lecia Liceum Im. Stefana Zeromskiego. Przewodniczącym Komitetu Honorowego został znakomity absolwent tego liceum - prof.
Adam Massalski.
Fot. A. Piekarski

Kto zje psa?

Pewnej

Sensacyjne
połaczenia

Prokurator rejonowy w Kielcach Jerzy Piwko przy... piwku.
Fot. A. Piekarski

Nareszcie ~ Radomiu, a konkretnie w .ty!oniówce" hasło .Proletariusze wszystkich krajów łączcie
się" nabrało treści. Oto wszystkie

ski wzięli udział w tzw. czarnej procesji - protestując w Warszavite przeciwko polityce rządu dotyczącej samorządów. Jak nas poinformowano,
wśród protestujących przed URM gromko pokrzykiwał KrzysztofTelka
- wiceprezydent Radomia, który jak
widać kontynuuje .warcholskie" tradycjemla$ta.

Czy te oczy
moga kłamać.:.

Tadeusz kaczmarek - rzecznik
prasowy KWP i najprzystojniejszy
radomski policjant, po raz pierwszy pokazał się publicznie w mundurze, na pewnym oficjalnym
spotkaniu w UW.
Ponieważ oczy rzecznika są
niebieskie jak firmowy kolor policji, całość robiła na urzędnicz
kach wojewody Kuźmluka duże

Inkwizytor/ode. 1/

Znak czasu

Pamiętamy

jeszcze czasy, gdy

http://sbc.wbp.kielce.pl

na posiedzeniu Prezydium
Sejmiku
Samorządowego
WoJewództwa Tarnobrzeskiego ma paść
wniosek o przegłosowanie na sesji plenamej, by Ryszarda Nagórnego pod.
nieŚĆ rangą ze stanowiska przewodniczącego na marszałka.
Marszałek to Już będzie nie byle
kto, a Jego żona zostanie mar-

Będzie

agencja
towarzyska

w Sandomierzu bYłY wiceprzewod-

niczący

wojewódzkiej organizacji

mło

dzieżowej, Jacek Z. zamierza utworzyć
agencję towarzyską.

Do tego celu ma

wykorzystać upadający .Dom Turysty".
Tych usług nigdy nie Jest za du-

żo.

51

wrażenie.

u nas moda na noszenie odbiomików tranzystorowych
przy boku. Rodzinę z .kolibrem" widziało się w nadbałtyckim grajdole,
amanta z .minorem" na ławce w parku. Teraz czasy się zmieniły. Podstawowym atrybutem, pQ.którym należy rozpoznawać ludzi niezbędnych
jest telefon komórkowy. Szczytem
wszystkiego był facet w saunie, mieszczącej się w gmachu kieleckiej pły
walni, który miał takie .halo, halo"
przy slipach.
Lubi, jak mu tam zadzwonią.

Mundurek
dla bazarów

Na marszałka

Dziś

szałkową·

zapanowała

rze tak gliniarzom. Niech poznają na

własnej skórze, jak to przyjemnie być
ściganym. O sukcesach wsch0dzą
cej gwiazdy policyjnej in~qi
będziemy informować skrupulatnie.
Niech wie, że jesteśmy z nim.

Zauważyliśmy,
że
wszyscy
przekupnie na bazarach mają iObjawił się nagle na firmamendentyczne, wielkie pasiaste torby,
cie kieleckiej policji. Służbowy famieszczące wszystko, co tylko na
naty~ emanuje z jego ascetyczstragan się wykłada.
nej postaci. Zajadle tropi grzech
Ale nie znaczy to, że p6jdą
i nieobyczajność wszelaką. I do b- • z torbami.

Podczas otwarcia nowej siedziby biura poselskiego Tadeusz Kowalczyk PJ'ZYVłitał się z jedyną kobietą wśr6d dziennikarzy /Barbarą
Plklewicz z "Zycla Radomsklego"/ całując jej dłoń.
Pani Barbara była wielce zaskoczona. Czyżby nie wszystkim politykom znane były dobre maniery?
Fot. P. Mazur

Policjanci i złodzieje
Kielecka policja

złapała

na

gorącym uczynku przy ul. Bohaterów Warszawy złodziei, gdy
rozkręcali kierownicę dużego .fiata·. Powiedzieli, że dobierali się do
niej, gdyż chcieli ukraść ... radio.
Trudno w to uwierzyć, ale policjanci musieli rabusi puścić wolno.
W tym samym czasie na gieldzi~
złapano złodzieja w kradzionej
"ładzie" nr 2107, którą taki lo~
spotkał nie po raz pierwszy. I t~z
on świat przez kraty ani chwili nie
oglądał.

Podskakiwać tylko na wybojach, od półświatka wara!
KRA

daki rozvv6d?

Klub

Powszechnie panuje opmla, że w dzisiejszych czasach instytucja małżeństwa jest nader kruchym związkiem dwojga ludzi. W wielu
przypadkach związek ten jak domek z kart rozpada się po kilku latach. Czy radomianie rozwodzą się i jaka jest skala tego problemu?
Odpowiedź na to py1anie moż
na uzyskać w statystykach
sądowych. W 1990 roku do radomskiego sądu wpłynęło 985

pozwów o rozwód, w roku 1993
było ich 627, a w I półroczu 1994
- 449. Jak więc widać, zjawisko
to utrzymuje się mniej więcej na
jednakowym poziomie.

- Przyczyny
zupełnego

trwałego rozkładu
pożycia
małżeńskiego
mają różnorakie podłoże - móKazimierz Gaczyński,
wi
sędzia Sądu Wojewódzkiego

w 8adomiu. - Jednakże jak wykazuje praktyka sądowa - w blisko siedemdziesięciu procentach
przyczyną jest nadużywanie alprzez
jednego
koholu
z małżonków, w więkSZOŚCI
mężczyzn. Z innych przyczyn
można wymienić niedochowanie wierności małżeńskiej, negatywny stosunek do członków
rodziny czy niezgodność charakterów. Zdarzają się też pozwy rozwodowe na tle niedoboru
seksualnego obojga partnerów,
ale strony nie zaWsze chcą ujawniać te okoliczności.
Zazwyczaj pozwy o rozwód

składają żony,
które czują się pokrzywdzone.
Dla wielu z nich taki związek, to
krzyż pański, którego dłużej nie
są w stanie unieŚĆ. Mówi się, że
aby uzyskać rozwód trzeba wiele razy przemierzyć korytarze
sądowe tracąc czas, nerwy i...
pieniądze.

- Każda taka sprawa - mówi
sędzia K. Gaczyński - to oddzielna, indywidualna tragedia. Dlanie można jej traktować
jak transakcji sprzedaż - kupno.
Przy rozpatrywaniu pozwu rozwodowego najpierw jest posiedzenie pojednawcze bez udziału
ławników. Wyznaczony do prowadzenia sprawy sędzia stara
się nakłonić strony do pojednania. Jeśli do niego nie dochodzi,
sąd daje małżonkom miesięczny
zazwyczaj termin do przemyśle
nia swych decyzji, a następnie
wyznacza kolejny termin rozprawy. W międzyczasie sąd sprawdza wszystkie okoliczności
łącznie z tym, czy nastąpił zu-

~ tego też

pełny, trwały rozkład pożycia
małżeńskiego. Jeśli nawet te
przyczyny zostały ustalone, to

rozwód nie jest dopuszczalny,
jeŚli na tym miałoby ucierpieć
dobro
małoletnich
dzieci
małżonków. Podobna sytuacja
jest wówczas, jeśli rozwodu
żąda małżonek wyłącznie winny
rozkładu pożycia, a druga strona
nie wyraża zgody na rozwód.
W 1993 r. orzeczono 405
rozwodów, a tylko w 22 przypadkach pozwy oddalono.
W I półroczu 1994 r. orzeczono natomiast 246 rozwodów, a
10 pozwów oddalono. Niektóre
rozprawy

przebiegają

dramatycznie,

. z obu stron sypią się oskarże
OIa~ a nawet inwektywy. Inne
mClją charakter spokojny, a obie
str?~y godzą się na rozwód. Tak
dZieJe się szczególnie w przypadkach, gdzie w grę nie
Wchodzą małoletnie dzieci, a ustalenie Winy małżonka jest ewide,ntne. Takie procesy trwają
krotko.
Często zasadniczym problemem
jest
to,
któremu
z m~~onków przyznać władzę
rOdZICielSką nad dziećmi. Jak
WY~azuje praktyka sądowa,
wWielu sprawach mężczyźni nie

c~cą Sprawować bezpośredniej

pieczy nad wychowaniem potomstwa. Przy wyroku sąd orzeka o Władzy rodzicielskiej nad

dzieckiem, obowiązku alimentacyjnym, o tym kto i w jakiej wysokości ponosi koszty utrzymania i wychowania dzieci. Jeśli
małżonkowie zajmują wspólne
mieszkanie sąd orzeka także
o sposobie korzystania z tego
mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W przypadkach W5'jątkowych, gdy jeden
z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego
eksmisję. Takich przypadków
eksmisji na tym tle orzeczono
w Radomiu kilkanaście . Jak
więc widać z liczby rozwodów,
składane przed księdzem czy
urzędnikiem
USC przysięgi

wierności małżeńskiej, są tylko
czczą formułką, której wielu
małżonków nie ma zamiaru dotrzymać.

Kościół

inaczej
patrzy

na insty1ucję małżeństwa. Tu
nie ma pojęcia r o z w o d u.
Jest natomiast możliwość orzeczenia nieważności związku. Orzeczenie to może być wydane
na skutek różnych, ważnych
przyczyn. Jedną z nich może
być to, iż małżeństwo "est non
consumatum", więc można je
uznać za nieważne . Sąd kościel
ny może orzec nieważność
związku, gdy w chwili jego zawierania zatajono przeszkody
określone prawem kanonicznym
i wykluczające małżeństwo . Są
to m.in. związek między osobą
ochrzczoną a nie ochrzczoną,
związek z kapłanem lub zakonnicą, zWiązek z osobą uprowadzoną, związek z osobą, której
współmałżonek został uśmier

cony w tym celu, impotencja,

W ślubnej sukni każda kobieta wygląda poważnie ...
Fot. A. Piekarski
bliskie pokrewieństwo lub powinowactwo. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku jako
przyczyny wymienia też choroby psychiczne, alkoholizm , narkomanię,
patologiczne uzależnienie od osób trzecich /rodziców/, odmienna orientacja
seksualna.

sądem
I instancji trwa przeważnie około roku. Toczy się przed trzema sędziami w sutannach i w o-

Proces przed

becności
"obrońcy"
małżeńskiego /księdza

węzła

prokuratora!, który wyszukuje argumenty
utrudniające
orzeczenie nieważności związku. Do większości
spraw powołuje się biegłych psychiatrów, psychologów, seksuologów - śWieckich katolików wyznaczonych przez biskupa.
Jeśli wyrok jest negatywny
strony mają prawo odwołać
się do sądu apelacyjnego.
Gdy są rói:ne orzeczenia
sprawę
rozstrzyga
Rota
Rzymska_
Jaka jest skala wydawanych orzeczeń o nieważności
związku w województwie radomskim? Z tym pytaniem
zwróciliśmy
się
do od-

Jeździecki

w

Pińczowie

Podobno pińczowski Ludowy Klub Jeździecki "Ponidzie" ma być sprzedany, podobno za półdarmo, za
śmieszną cenę 300-500 milionów złotych, obecnemu
dzierżawcy. Ta wiadomość obiegła Pińczów i dotarła
do Kielc. Czy to zawiść, czy zazdrość, że ludzie zastanawiają się, dlaczego w dzisiejszych czasach, w dobie
prywatyzacji, niektórym tak łatwo udaje się zdobyć
majątki, że ich to boli? A może gdyby im się trafiła taka
okazja, również by z niej skorzystali? Czy u nas prywatyzacja musi oznaczać prywatę ponad wszystko?
A gdzie jest interes społeczny, czy to już przejaw dawnego, komunistycznego myślenia? Pytania można by
stawiać dalej. Niezależnie jednak od systemu społecz
nego, w jakim· przyszło nam żyć, istnieje jeszcze taka
wartość, jak uczciwość. I ona powinna być miarą
wszelkich przemian i przekształceń własnościowych.
Czyż nie? A więc, jak to jest z tym "Ponidziem"?

Wielka machlojka,
zawłaszczenie ...

- Klub byl zawsze dumą Pińczo
wa i jest nadal - słyszę od mieszkańców . - A Antoni Chmielarski
to dobry gospodarz, człowiekiem
jest w porządku . Wszystkich tu
zna, wszyscy się z nim liczą , ma
szacunek. To i interesy załatwiać
mu łatwiej . Wydzierżawił klub trzy
lata temu - dobrze. Bo gdyby nie
on, to może byłoby już po klubie.
Prowadzi szkółkę jeźdZiecką dla
paru osób - dwóch, trzech, brawo.
Przy okazji szkoli swojego syna
i chłopak ma już sukcesy w hippice. Kupił mu nawet wspaniałego
konia za jakieś 120 milionów. Jak
sam kupił, to nie grzech.
- Ale dlaczego inne konie z klubu
wyprzedaje. Dobre, rasowe sztuki,
z zagranicznymi rodowodami, wytresowane. Po 20-30 mln zł? Psi
grosz. To już budzi sprzeciw. Ale
starty syna w konkursach ogólnopolskich kosztują, musi na to skądś
brać pieniądze . Skąd? Sam jest
rencistą, żona na państwowej posadzie - pyta byty pracownik klubu.
- A właściwie, to kto powinien ponosić koszty wyjazdów na zawody
chłopaka? Chyba nie klub. Dowiedziałem się też, że pan Chmielarski
wykup~ 10 koni z klubu. Na jakiej
zasadzie? Za ile?
Chody w mieście ma spore.
Z lądowiska, które' jest własnością

Urzędu

Miasta i Gminy - 13 ha
gruntu, zbiera siano za darmo. Innemu kazaliby płacić . Ale Chmielarski z PSL trzyma sztamę . Nie,
żeby teraz się tak na zielono przemalował, zawsze był ludowcem.
W hodowti zwierząt siedzi mocno.
Prowadził przecież stację Unasieniania Zwierząt w Brześciu . Byt
przez lata jej dyrektorem. Toteż
zna się na tym "końskim" interesie.
Ludzie tu pamiętają, że to pan
Chmielarski zakładał kiedyś Klub
Jeździecki "Ponidzie" ,ale przecież
całe społeczeństwo też się do tego
wtedy przyczyniło . Teraz zapadła
decyzja, że klub trzeba sprzedać ktoś musi dbać o remonty, o utrzymanie zwierząt i kontynuować
spórtowo-rekreacyjną
działal
ność . Z punktu widzenia gospodarskiego - dobrze, żeby ktoś to
kupił . Tylko problem w tym, w jaki
sposób? Czy po cichutku? A czy
godzi się tak wzbogacać na

państwowym, coś zawłaszczać?
byłoby w porządku .

To nie

ma pan
Chmielarski

Głos

Ludzie oczy mają, widzą, więc
mówią . I wolno im. Antoni Chmielarski też ma prawo powiedzieć, co
O tym wszystkim myśli. Odkąd stał
się dzierżawcą klubu, prowadzi go
sam - jest i stajennym, i nauczycielem jazdy konnej. Sam tu
sprząta i sam rządzi. Jak mówi ,

pod

młotek

robię sam. Tego już nikt nie
zauważa. Jakbym musiał to siano
kupować, to bym nie istniał. Na paliwo, remonty idą ogromne koszty.

Ja to

Miasto z jednej strony pomaga, ale korzyści też przecież ma. Jak
przyjadą turyści, to będą nocować,
jeść, zapłacą. Jest pożytek, jest.
- To jest

klub Z tradycjami,
z osiQ~nięciami

- dodaje tblgnlew Cwakliński,
wiceprezes
Zarządu
Klubu
Jeździeckiego "Ponidzie". - Wiele
osób, które przychodziły tu jako
dzieci, by pomagać przy obsłudze
koni, pojeździć na nich, dzisiaj ukończyło studia rolnicze I są fachowcami. Co najmniej dwoje, troje
przebywa za granicą w Emiratach
Arabskich, Austrii, Niemczech i tam
są

znaczącymi

osobistościami

w sporcie jeździeckim.
Wokól klubu nadal gromadzą
się dzieci, młodzież . Przychodzą,
- oporządzają konie, zajmują się nimi i mają szansę nauczyć się jeź
dzić za darmo. Syn pana Chmielarskiego na ostatnich ogólnopolskich zawodach zajął 9 miejsce.
To kosztowny sport. Trzeba zawieźć na zawody konie, zawodników. A startów jest 15-20 w sezonie.
- Dlaczego ja się tym zajmuję?
Po co to robię? Od dzieciństwa
zajmowałem
się
końmi.
Ukończyłem studia zootechniczne.
To jest moja praca i pasja - mówi
p. Chmielarski. - Chciałbym nadal
to robić. Dzisiaj wszędzie się prywatyzuje, bo co państwowe, to niczyje. A za ile to zostanie sprzedane? To zależy, jak będziemy
liczyć . Jeżeli weźmiemy ceny
widniejące
ewidencyjne
w księgach rachunkowych, to
za jakieś 500 mln zł. Tyle mniej
więcej warte są teraz te 2 ha 15
arów gruntu, sprzęt jeździecki,
ciągnik, zabudowania i owa klubowe konie . Hodowla, sport
i rekreacja, to nie są dziś, przy
ogólnej biedzie, działalności
dochodowe. I nikt tego nie weźmie, gdy trzeba będzie dopła
cać. A jeżeli nikt nie kupi, to
przejmie wszystko miasto .
I zobaczymy , jaki wówczas
będzie efekt.

nośnych władz kościelnych,

które niestety, odmówiły nam
InformacjI.
JAN RYBCZVŃSKI
Konie już mają właściciela, kto kupi klub I za Ile?

Nie poleciał poleci?

Zdumiewająco szybko adaptowane w kręgach belwederskich zawołanie z epoki moczarowskiej "Kto nie z Mieciem tego zmieciem" sprawdziło się
również w tym roku wyłącze
niem z kręgu najbliższego Gło
wie Państwa ministrów J. MIlewskiego i A. D':ZVclmskleg?
Mówi się, że kolejną osobą, ktora ma się poczuć odwołana za
sprawą Mieczysława Wachowskiego jest mini~t~r A. ~ak
rzewskl, niewątpliWie współau
tor prezydenckiego sukcesu
przy okazji niedawnyc~ obchodów 50-lecia powstania warszawskiego. Do Japonii i Korei
z L Wałęsą nie poleciał, a szkoda bo być może nie doszłoby
m.in. do namawiania biznesmenów tokijskich, by w Pol~c~
coś... stracili oraz zapewnl~n
w Seulu, że nie będziemy Się
mieszać do spraw wewnątrzko
reańskich.

Pytanie
Profesor politolog Jadwiga
Stanlszkls nie należy z pewnością do admiratorów obecnego rządu. Tym bardziej warto
przypomnieć jej opinię wyrażoną 5 lat temu na łamach
ówczesnego .Tygodnika Solidarność': .Nie mam nic przeciw
obecności w rządzie wybitnych
fachowców, którym zdarzyło się
należeć do partii komunistycznej. Czułabym się wręcz lepiej,
gdyby w rządzie Mazowieckiego
był np. Grzegorz Kołodko, najlepszy w Polsce specjalista od
inflacji". A jak się pani profesor
czuje dziś?

Pojętny

doradca

Okazuje się, że tzw. choroba
generalska, która ujawniła się
u nas po pamiętnym obiedzie na
poligonie w Drawsku jest zaraźliwa! Niemiecl<i generał Hennlng von Ondarza od niedawna
doradza naszemu MON, ale już
opanował sztukę mówienia
o tym samym w sposób całkiem

odmienny. W wywiadach dla
"Polityki" /10 grudnia/ i
"Wprost" /11 grudnia/zapytano
go m.in. o kwestię dopasowania
obecnego sprzętu WP do standardów NATO. Pierwszemu tygodnikowi doradca powiedział:
"Nie trzeba wielkich zmian"
z drugiego dowiedzieliśmy się,
że od systemów dowodzenia
"większym problemem może
być unifikacja uzbroJenia".

Głupia sprawa
Jak Polska długa i szeroka
słychać utyskiwania - miejscami
usprawiedliwione - na konsekwencje upadku PGR-ów. Tymczasem w nowej rzeczywistości
ostały się i świetnie prosperują
niektóre kombinaty, przekształcone w jednoosobowe spółki
skarbu państwa. Należą do nich
m.in. opolskie Głubczyce, kierowane niegdyś i nadal przez
inż . Zbigniewa Michałka /rocznik 1935/, byłego krótkotrwałego
sekretarza KC PZPR. Próbom
"zdjęcia' dyrektora sprzeciwiła
się

kilkutysięczna

załoga

i wszystkie działające w Głub
czycach zwiazki z . Solidarnością' włącznie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

nie stać go na utrzymywanie pracowników. Kiedyś tak popularne
wczasy w siodle, dzisiaj nie cieszą
się takim powodzeniem . W lato
dwie, trzy rodziny przyjadą na parę
dni i uciekają, bo drogo. Nie ma
więc zysków.
- Cały rok konie muszę żywić, to
kosztuje - mówi A. Chmielarski. Miesięcznie na jednego wydaję
milion. Klacz chodzi w ciąży 11
miesięcy, żeby konia odhodować
potrzeba trzech lat. W tym czasie
on . pochłania· 40 milionów zł .
A sprzeda się za 20 góra. Bierze
się tyle, ile kupiec daje. Sporo koni
się sprzedaje, bo ja muszę żyć . A
że konie teraz moje, to nie ma
w tym żadnej machlojki. Jest taki
zapis w umowie dzierżawnej, że
konie pochodzące z przychówku
są już moje. A wyhodowałem ich
16. Dwa konie są klubowe.
Z tym lądowiskiem to też nie
jest tak, jak ludzie mówią . Miasto
chce promować działalność turystyczną, a klub ma pewne zasługi
w tej dziedzinie. Urzędnicy postawili więc na jeździectwo i pozwolili
mi użytkować ten teren. Lądowis
ko wymaga nawożenia po 4 kwintale nawozu na ha /2 miliony płacę
za kwintal nawozu/o Wszystko
trzeba pielęgnować , potem kosić.

Będzie

przetarg,
ale jaki?

Decy2ła w sprawie sprzedaży llldowego Klubu Jeździeckiego "PonidzieWnie zapadła jeszcze, dowiOOuję
się w kieleckim Zarządzie Wojewódzkim LZS. Ale stanie się to niebawem na posiedzeniu prezydium,
19-20 grudnia, informuje Zdzialaw

Stawiarz, zastępca przewodniczące
go rady wojew6dzIóej Z'Mązku. - Na
pewno ktil nie zostanie sprzedany na
bezcerl. Powoła się ekspert{m, którzy
wszys1ko wycenią. Pomnożą eMdencyjne C9f"roJ sprzed 20 lat przez CXlŚ. ••

Prezes lKJ .Ponidzie·, Andrzej
Jez/erskl, zapewnia mnie, że bez
przetargu się nie obejdzie. A klub
zostanie sprzedany za tyle, ile kto
da. Za 10 tysięcy albo za miliard.
Zasada przetargu jest prosta - kto
da więcej . Ale chyba licytaqa w tym
przypadku nie zacznie się od kwoty...
10 tysięcy, cena wyjściowa musi być
jednak realna Jak zostanie ustalona? Niebawem wszystko się wyjaśni.
BEATA MŁOTKOWSKA

spala z wiel~ma, ' lecz m6wiła,. te kocha, tyłko mnie.-Piła, ~pala,
)

-

.

Wojciech K. ma 44'lata. Jest drobny, bardzo chudy. Schorowany.
Nertd, wątroba, serce - w leczeniu. Utrzymuje si, z renty choroboweJ. Mieszka w Radomiu, na Jednym z osiedli na obrzeżach miasta.
Skromnie urządzone mieszkanie - pokój z kuchnią. Dwa lata temu
, zmarła mu matka, przed rokiem oJciec. Wojciech K. w młodości nosił
pseudonim ),Hlacynt". Najlepsze lata swego życia sp,dzlł Jako hippis. - Teraz Jestem outsiderem - mówi.
.. - Pewnego dnia w Krakowie,
gdzie studiowałem na pierwszym
roku, obudziłem się w akademiku,
po nocy spędzonej z przyjaciółmi
na wdychaniu zielonego dymu. Bolała mnie głowa, ale w sercu
miałem nową wiarę. W ,Desideratę", którą czytaliśmy w nocy. Jest
to tekst znaleziony w kościele św.
Pawia w Baltimore w 1682 roku.

Doznałem

olśnienia

w szczegóły naszych dusznych rozterek. Opowiadaliśmy sobie życie nie
ruszając się z domu, z kawiami...
Jakbyśmy byli uwięzieni w kredowym
kręgu. Na zewnątrz pozostawali ci
gorsi - ludzie jadący na 7 do pracy,
studenci skwapliwie uczęszczający
na wykłady. A to wszystko po to, by
kiedyś służyć Mamonie - tak ich 0cenialiśmy. Zeby mieć silę do walki
z konkurentami - o stołek, o samochód, o miłość. A nam .Desidera-

podobnie jak kilku moich przyjaci61 wtym samym czasie. WskazĆNł

każonych. 'Nyz.noczał.f drogę życia
szlachetną i ku szczęściu. ,Przechodź
spokojnie przez hałas
i pośpiech i .r.amiętaj jaki spokój
można znalezć w ciszy. O ile to
możliwe, to bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszy&- -

tkimi".lak zaczyna się ,Desiderata',
którą całą znam na pamięć. I tak
zaczęło się moje życie hippisa i ćpu
na - w Krakowie nad ranem, wśród
takich jak ja - trochę studentów,
trochę artystów. Każdy z nas przyjechał do tego miasta pod pretekstem
pobierania nauk, ale tak nClP,rawdę
zależało nam tylko na wejściu w
świat bohemy. Ja trochę malowalem, inni pisali, jeszcze inni chcieli
robić teatr, grać muzykę. Mieliśmy
głowy wypełnione marzeniami o upodobnieniu naszego życia do biografii in'nych ludzi z innych czasów,
, .ż innym miejsc. Montmartre Picassa
- iJ'acoba. Ameryka beatników, po
kfórej oprowadził nas guru Ginsberg
i jego kolesie. O to nam szło - o taką
jakoŚĆ, o taki styl. I żeby

przeżyć życie
. w myśl

"Desideraty" ,

w jej rytmie.
,Niech twoje osiągnięcia, zarówno
jak i plany będą dla ciebie źródłem
radości'. W krótkim czasie przestaliśmy mieć jakiekolwiek osiągnięcia,
natomiast plany przestawały się już
mieścić w !Jłowach, w klubach. knajpach - gdzie przesiadywaliśmy dniami i nocami, pijąc, paląc trawę i haszysz. Nie kończące się rozmowy wówczas wydawało nam się, że bardzo mądre, intelektualne, pochlaniały nas tak bardzo, że nie mieliśmy
czasu aby chodzić na uczelnię na
zajęcia Toteż zwalniano nas kolejno, wyrzucano z akademików. Okła
mywaliśmy nasze rodziny, że nadal
studiujemy i one przysyłaly pieniądze. Wynajęliśmy za nie mieszkanie w Nowej Hucie - dla nas kilkunastu i wszystkich potrzebujących,
a tych nigdy nie brakowało. BywaIo,
że spało u nas i 20 osób. Komuna,
życie w komunie. Bez pracy, za to
w zgodzie z naturą swoją i kosmosem tak sądziliśmy i tak nakazywala
,Desiderata'. ,Wszędzie życie pełne
jest heroizmu". Byliśmy heroiczni
w tym schizOfrenicznym Krakowie,
zwłaszcza w nocy, na jamach w

.,Jaszczurach-, nieoo później w teat-

rze przy Siennej i jeszcze później, we
wczesnych godzinach rannych przy
fasolce po bretońsku na dworcu,
gdzie bylo zimno i przejmująco
wśród kloszardów i prostytutek. którzy opowiadali nam swoje historie,
a my brataliśmy się z nimi, pragnąc
s1cpić się w jedno we wsp6Iczuciu
dla wszystkich istot - bowiem czufiśmy się trochę buddystami.

Ta zgubna
naiwność
młodości,

której nikt nam nie uświadomił.
Pomału przeistaczaliśmy się w jakieś stworki roślinopodobne. Nlemożliwie uwrażliwieni na literaturę, muzykę, oddzieleni od rzeczywistego świata, którego w ogóle nie postrzegaliśmy. Nasi przyjaciele byli naszym światem, inspiracją, z której jednakże wynikały
tylko słowa, wypowiadane jak
prawdy ostateczne nad kieliszkiem wódki, po spaleniu jointa. Byliśmy dla siebie serdeczni, życzli
wi. Pielęgnowaliśmy się nawzajem pojąc alkoholem, wnikając

pJJSrJ!~e:~

i
mOOl
rodziców. Wpadliw razpacz.~dydo
wiedzieli się, że nie ukoń~ studiów, nie mam nic - ani pieniędzy, ani
zawodu. Ale przygarnęli, dali kąt i jedzenie. Po kUku miesiącach wyruszyłem szukać Pfacy- I okazało się,
że hippisowskie życie wykoślawiło
mnie tak bardzo, że nadawałem się
do przykręcania śrubek przez 8 godzin dziennie. Zmienilem pracę i zostałem stróżem nocnym. Też źle - moja dziewczyna przychodzila do mnie,
trochę piliśmy, trochę paliliśmy /trawy
rx::z.yNiśde/ i kiedy to się wydało wyleciałem z pracy. Ona w tym czasie zaszła w ciążę. Siedzieliśmy
przez 9 miesięcy w domu na garnuszku rodziców. Przed narodzinami
córki wzięłiśmy ślub, ale już nie byto
dobrze między nami. Pomostem,
który nas połączył, byt alkohol, trawa ... A tu trzeba było karmić dziecko,

Ct lIt) 'tri I~ Ś Ć

ki na zycie zawarte w tekście b~
o prawdzie
i moralności '- czystych jak łza, nies-

zachwycające. Mówiły

S 'rlł Ił I~ C. C)
II I lIlII Slł
nakazywała:
,Bądź
sobą,
zwłaszcza nie udawaj uczucia. Ani też
nie podchodź cynicznie do miłości, al-

ta"

bowiem wobec oschłości i rozczaro...
wań jest ona wieczna jak trawa'.
Byłem zakochany. W dziewczynie.
która naIeżaIa do naszej paczki. Piła i
ćpała, spala z wieloma, lecz mówiła,
że kocha tylko mnie. Półsierota
w konflikCie z matką drobnomieszczanką. W takim dziwnym
związku pozostawaliśmy trzy lata.
Niby była to moja dziewczyna, ale
i wspólna - takie niepisane prawa
rządzKy w naszym światku.

Po kilku latach

ż~~~~!!~~§!;:ikd-

nej z nas nie udało się napisać wiersza, który odczytany byłby poza naszym kręgiem, ani zagrać muzyki,
która rzuciłaby na kolana tzw.
szerszą publiczność, ani namalować
obrazu, który ktoś pokazałby światu .
Ci nasi bogowie - Ginsberg, O'Hara,
Picasso - oni żyli jakoś do przodu, na
drabinie, po której ciągle w górę
i w górę. A my... byliśmy ciągle na
tym samym szczeblu. Satelici tych
już nieżyjąCYCh i współczesnych naszych przyjaciół z rÓŻnych teatrów
i kapel, którzy takim jak my raz po raz
proponowali coś nowego. A moja
miłoŚĆ... Długo nie chciałem sam
przed sobą przyznać się, że jestem
zazdrosny o moją dziewczynę.
Wszyscy byliśmy osłabieni piciem i
ćpaniem, jedyny wysilek. jaki podejmowaliśmy, to wyjście po towar albo
do .,Jaszczurów". No i to gadanie,
przegadywanie życia. Chciałem
moją miłoŚĆ pchnąć na inne tory w stronę normalności - niedzielnych
obiadów, świąt przy choince.
Chciałem, żeby moja dziewczyna urodziła mi dziecko. Chciałem mieć
dom we dwoje.

Równvchłop

- Panie dyrekTorze, proszę o kilka dni urlopu, żeby pomóc żonie
przy sprzątaniu po remoncie - prosi Kowalski.
- Ależ to wykluczone.
- Bardzo dziękuję, wiedzialem,
że z pana równy chłop.
J. NOGA
Radom

Dzieci

tak naprawdę nie wiedzielśmy co z rią
robić. ByIo bied1ie. Moja żona ci1c:aa
ładnie ubierać dziecko. Chciała pojechać z małą na wakacje. Rodzice
opłacili im wczasy nad morzem. I nie
wr6cilystamtąd. To znaczy wrócily, alepoźegnaćsię. Zona poznala na wakacjach Niemca. Rokochali się, on był
zamożnym czIowiekiem. Przeprowadziliśmy rozwód i ~jechaly do niego.
Zostałem sam, zdZIwiony, że tak może być, że mnie się to przytrafiło.

To może być
wzorcowa placówka
f

SzJcoła

istnieje dopiero trzeci miesiąc, a wzbudziła już
tyle emocji, że wystarczyłoby ich na kilka lat. Pierwsze
głosy przeciwko niej pojawiły się wraz z prójektami jej
utworzenia. Listy do kuratorium, do redakcji, zebrania rodziców. Wszystko w trosce o dobro dzieci. Argumenty
jednak były mało przekonujące. Pomysłodawcy trwali
przy swoim i po kilkumiesięcznych przygotowaniach
przystąpili do realizacji planów.
Szkolno-WychoDzieci
Niedosłyszących przy ul. Jagiellońskiej 30 w Kielcach może być
placówką wzorcową. Niewielkie
sale lekcyjne, stoliki ustawione
w podkowę, na środku biurko nauczycielskie. Gdyby nie tablica,
trudno byłoby zgadnąć, że to
szkoła. Tradycyjny jej obraz zupełnie tu nie pasuje.
Budynek przy ul. Jagiellońskiej
spełnial już różne funkcje. Był internatem Zespołu Szkół Mechanicznych, bursą międzyszkolną,
internatem
dla
dzieci
niedoslyszących . Od września przybyła jeszcze szkoła. PÓkoje na
parterze zmienily się w sale dydaktyczne, świetlice. Mieszkania
urządzono na piętrze, wyżej została bursa. Tylko liczbę młodzieży
trzeba było ograniczyć do 200.
Jest jeszcze kilka pokoi gościn
nych. W jednym z nich zatrzymał
się ostatnio wiceminister edukacji
Tadeusz Pilch.

***
Zaczęły się choroby. PodeJmowałem jakieś sezonowe prace, ale nie wyrabiałem psycthicznie. Depresja, załamanie. Zycie,
które obiecywała "Desiderata"

ułudą·

Prawda o mnie samym dusRa ~
nie. Dodatkowo obezwładniala rozpacz moich rodziców-że mają syna
kalekę, niezdolnego do normalnego życia. Brakowało mi ludzi. W Radomiu nie znalazłem przyjaciół,
podobnych do tych krakowskich.
Zyłem samotnie. H W zgiełkliwym
pomieszaniu życia zachowaj pokój

Moja dusza

pękla.

Otacza mnie świat, kt6rego nie
znam I nie mam siły poznawać. To
. Jest Jak wirusowe zapalenie normalnością, która mi dokucza jak
choroba. Jestem skończony. Nie
mam marzeń. Jestem outsiderem.
EWA NAKONIECZNA

Przezorna
Jasiu przynosi do domu granat
iwo/a:
- Mamo, znalazłem granat!
- Wrzuć to pieroństwo do pieca,
bo nas tu wszystkich pozabija.
T. FITAS
Kozia Wola

Rozmowa

Moim
przewodnikiem
DO Dlacówce

jes\ dyreT<!or Marek Cichoński.
trudno uwierzyć, że to-te same
pomieszczenia, które widzialam
kilka miesięcy temu. Pierwsza sala - biologiczno-geograficzna.
Zaglądamy tylko na chwilę, żeby
nie przeszkadzać w lekcji. Uczniowie kolorują mapki w zeszytach
ćwiczeniowym, wzorując Się na
atlasie. Siedem osób, poza Rafałem, z bardzo dużym ubytkiem
słuchu. Potrafią mówić, ale jest to
mowa specyficzna, trudno ją zrozumieć. Uzupełnia ją język migo-

wy.
Następne drzwi, następna klasa. Takie samo wyposażenie, ale
inna kolorystyka. Tu uczą się dzieci młodsze. Teraz kończy lekcję
pracy-techniki klasa II i III, łączo
na. A oto efekt zajęć - wiatraczki.
Na razie dzieci muszą się nimi na-

posprząta,
ważniejsze

ugotuje, a co naj- jest posłuszny.
W.JANUSZ
Mleczków

Zainteresowania

- Czas już, żebyś ożenił się synu
- mówi ojciec. - W końcu przecież
znajdziesz kobietę o zbliżonych
do twoich zainteresowaniach.
- A cóż ja bym zrobił z żoną, która ugania się za dziewczętami.
W.J.
Mleczk6w

- Tak samo jak ty mnie .. .
- No to, moja droga, ostatni raz
pojechałaś w taką podróż .
J.N.
Radom

raz znać metody pracy z niedoslyszącymi.
- Wadom słuchu towarzyszą

Zajrzyjmy
jeszcze

zwykle inne zab"rzenia - mówi dyrektor Danuta Brzostek. - Dzieci
są słabsze intelektualnie, czasem
występują u nich cechy autystyczne. Praca z nimi jest więc bardzo
trudna.
Przez wiele lat lansowana była teza, by niedoslyszących nie uczyć
języka migowego. Zmusiłoby to ich
do posługiwania się głosem. Stąd
nawet studenci surdopedagogiki nie
mieli w planie studiów "migania":
Dziś okazuje się, że bez znajomości
przynajmniej jego podstaw porozllmienie z nieslyszącymi bywa często

do naimłodszych.

Tu nie (ablica i kreda są naj-

ważniejsze, choć obyć się bez
nich nie można. Więcej czasu dzieci spędzają przed lustrem. Właśnie
poznają głoskę .a'. Muszą pilniaobserwować jak wyglądają usta przy
jej wymawianiu. Powtarzają ją wielokrotnie. Każde po kolei i wszystkie razem. Bardzo to męczące.
Z niecierpliwością czekają na

Równodzwonek.
Wreszcie.
cześnie z głośnym brzęczeniem
zapala się światełko nad drzwiami.
Teraz już można wybiec na korytarz, można wysypać klocki z worka
albo poszukać sobie innej zabawki.
Jeszcze jedna pracownia, którą
warto zobaczyć - zajęć praktycznotechnicznych. Osiem stanowisk do
pracy, szaty z narzędziami i półki
pełne wytworów rękodzielniczych.
Dzięki nim surowe wnętrze stało się
ciepie i przytulne.
- Dużo zrobiliśmy, ale wiele
jeszcze przed nami - mówi dyr. M.
Cichoński i na potwierdzeme otwiera drzwi pokoju, w którym trwa
malowanie. - Chcemy trochę rozbudować szkołę, zakupić komputery. Myślimy o rozszerzeniu naszej oferty edukacyjnej o kształce
nie ponadpodstawowe.

Kuratorium
przychylnie

rozwfo~~~cekurato

na
rowi Janowi Korczyńsklemu ma-

niemożliwe. Podstawą zostaje 0\Xfwiście mowa, ale musi być UZlI-

pełniana

gestem.

Nauczyciele
w tym
zakresie. Na szczęście w ośrod~u
pracuje specjalistka, która chętnie
dzieli się swoim umiejętnościami.
W gabinecie Stanisławy Za~'
rzewskleJ, surdologopedy, naJważniejszym elementem wy~o
sażenia jest lustro. Zajęcia są Jndywidualne.
Każde
dzie~ko
spędza tu przynajmniej godl!n~
tygodniowo. Tu albo piętro wyz;eJ,
w drugim, tak samo wyposazonym gabinecie. Ta terapia jest koniecznym
elementem
uzumuszą się więc dokształcić

pełniającym naukę szkolną.

***

W KIeleckiej Poradni Rehabil~
taejl dla DzIeci I MłodzIeży z W..

daml Słuchu zarejestrowanych
Jest ponad 350 osób nlellt
szących I niedosłyszących wwieku do osiemnastu lal NaJm/Odsza korzystają z rehabilitacji na
miejsc;u. Starsze są pod stalą 0-

pieką lekarską. M6WIC I rozumIeĆ
mowę uczą slf w szkołach.
JOLANTA KĘPA

uciekła .

M. K.
Kielce

Wierność

- Czy byłaś mi wierna? - pyta

cieszyć, później ozdobią salę. Tak
jak wcześniejsze prace - rysunki,
plastelinowe figurki.

Szczeście

Połaniec

mąż·

To zależy przede wszystkim od
liczby zainteresowanych uczniów.
Są tacy, którzy już teraz pytają
o zawodówkę. Ale jest jeszcze jeden problem - nauczyciele. Powinni oni posiadać kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie oraz ukończony kurs. surdopedagogiki.
Co to znaczy? Ze trzeba mieć uprawnienia do nauczania określo
nego przedmiotu objętego programem szkolnym, zasób wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczanego przedmiotu, odbyć praktykę w szkole o-

- Czy naprawCIę wierzysz, że
kominiarz przynosi szczęście? pyta młody człowiek przyjaciela.
- Tak, od kiedy moja żona z nim

ZĄBEK

Żona wróciła z dalekiej podróży.

Czy ten pomysł
ma szansę
realizacji?

dla

Aż

okazało się

swą duszą".

w szkolnej pracowni.

Ośrodek

pójść na zakupy, a my ciągle pod
szklanym kloszem. Ciągle oddychaliśmy krakowskim powietrzem
tu, w Radomiu. ,Desiderata" nadal
była naszym objawieniem. ,Przy
całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny
świat. Bądź uważny. Dąż do
szczęścia' . Cćreczkę kochaliśmy, ale

ze

niedosłyszące

wawczy

- Żebyś ty się nauczyła milczeć
jak ryby, byłbym r}ajszczęśliw
szym człowiekiem na świecie mówi mąż do żony.
- Ty też móglbyś się wiele nauczyć od ryb - replikuje żona.
- Na przykład czego?
- Popijać tylko wodę.

A.

rzy się zespół placówek szkolnowychowawczych
kształcących
dzieci niedoslyszące na wszystkich poziomach, od przedszkola
po szkolę średnią. - Nie chcemy
likwidować już istniejących jednostek w Szkole Podstaowej nr,11
i Zespole Szkół Zawodowych 'nr 5
- mówi J. Korczyński. - Będą one
istniały dopóki będą chętni do
kształcenia się w nich.
Warunki do rozwoju ośrodka
szkolno-wychowawczego w bursie przy ul. Jagiellońskiej są bardzo dobre. Obok są dwie szkoły,
które moglyby zapewnić praktyczną naukę zawodu. Uczniowie
mieszkający w bursie nie musieliby jechać na drugi koniec miasta.

Uciekliśmy

Posłuszny

Córka oświadcza matce:
- Za mąż wyjdę tylko za żołnie
rza.
- Dlaczego?
- Bo z żołnierza idealny mąż:
guzik sobie przyszyje, mieszkanie

***

Nagrodę za najlepszą, naszym zdaniem, anegdotę otrzymuje w tym tygodniu p. J.
Noga z Radomia. Gratulujemy! Nagrodę - książkę wyśle
my pocztą.
IKR!

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zajęcia w klasie I prowadzi surdopedagog Małgorzata Lasek. I
Fot. A. Plekars k

,
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Psycholog radzi

st-

wiście dobrze dobrane do określo
nego wieku. Na ten temat słów kilka. Co to znaczy dobrać odpo-

Ila

ny

do wieku dziecka? Przede wszystkim każda mama i każdy tata powinni jednak
zrezygnować z... kupowania zabawek dla siebie. Decydując się
na wybór zabawki nie myślmy kategoriami .co nam się ~oba' a
.co podobać się może naszemu
dziecku'. 3-letni chłopczyk, obdarowany skomplikowanym modelem samolotu, który należy precyzyjnie posklejać z drobnych elementów, co najwyżej przeszkadzać będzie tatusiowi podczas zabawy. Tak samo mama wybierając
dla swojej 2-letniej córeczki przepiękną
lalkę
z
sukienkami
i pełnym asortymentem innych fatałaszków, tak naprawdę będzie
bawić się nią sama, gdyż dziecko
w tym wieku nie potrafi ani samo-

na chwilę rozpoczęty przed tygodniem
krótki cykl poświęcony tematyce seksualnej, dziś proponuję chwilę refteksjl nad przedświątecznymi zakupami. A, żeby być już zupełnie konkretnym, to od razu powiem, że sprawa tyczy prezentów, które uwielbiamy
dostawać także my, dorośli.

ne
do
ka
urarIły ,
łk

vie

elita.

od

;w.
ają

je-

fin·
da!
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Zwyczaj obdarowywania sięw
święta zimowego przesilenia
znany był już Rzymianom. W okresie między 17 a 21 grudnia,
zwanym przez nich Satumaliami, wręczali sobie wzajemnie
złocone orzechy, jabłka, świece,
gliniane figurki. Germanie najkrótszy dzień w roku święcili prezentami z pieczonych kołaczy,
'do których dodawany był miód
i suszone owoce, a także naczyniami pełnymi piwa. Słody
cze, orzechy, to prezenty, jakie
na Wigilię w dawnej Polsce otrzymywały dzieci. Panny w szlacheckich dworach swoim narzeczonym wyszywały z tej okazji
czapraki na konie. Męskie podarunki dla wybranki serca, to
najczęściej sztuka materii, ozdobne szkatułki, pachnidła, czasami też pokojowe pieski, papużki czy kanarki.
Podsuwając czytelnikom kilka
innych pomysłów na wybór prezentów proponuję chwilę refleksji nad prezentami, jakie otrzymywali sławni ludzie.
Słowacki od panny Wodzińskiej otrzymał pod choinkę
pióro oprawione w srebro. Delfina Potocka postanowiła ukochanemu Krasińskiemu podarować ,szpilkę
do krawata
z perłą. co łzę tęsknoty wyraża".
George Sand, dbając o zdrowie
ChopIRII dała mu pod choinkę
ciepły turecki szlafrok. Balzak
posłał do Wierzchowoi nie znanej jeszcze Ewelinie Hańsklej
wielkie atłasowe pudlo pełne paryskich czekoladek.
A jak jeden z moich pacjentów, idąc za radą właściciela
.Arsenału Amora' kiedyś kupił
pod choinkę swojej żonie .dam-

-

czyć

Stąd

li nie
iJ1ia'.
tęsto

)Cl)f'

uzu-

'ciele
' tym

rzenia żony, męża,
teściowej.

choinkę?
..

dziecka, czy ...

W przypadku tej ostatniej, pomysł na zakupienie walka do ciasta uważam osobiście za niezbyt udany, chyba że teściowa jest kobietą z poczuciem humoru i zrobi
z owego przedmiotu użytek
właściwy.

Zostawmy jednak zabawki dla
dorosłych jakiekolwiek by one były
i jednak porozmawiajmy poważnie o prezentach dla tych, kt6rzy czekają na nie najbardziej.
Piłki, lalki, figurki ludzi i różnych
zwierząt, mebelki i naczynia kuchenne, łuki i fujarki, wytwarzane
były jako zabawki dziecięce od
najdawniejszych czasów. Są
dziecku zawsze niezbędne. Dzięki
nim lepiej poznaje różne przedmioty, ćwiczy ruchy rąk, rozwija
zmysł dotyku, rozpoznaje twardość i ciężar materiałów, barwy
i ich odcienie. Zabawki ksztalcą,
rozwijają umysł, wyobraźnię i uczucia dziecka, jeżeli są oczy-

",.

~ ;

dzielnie stroić lalki, ani bawić się w
.mamusię i córeczkę'. Dobrać odpowiednią zabawkę do wieku
dziecka oznacza przede wszystkim znajomość możliwości psychoruchowych malca. Droga,
skomplikowana zabawka, łatwo
psująca się przy uderzeniu stanie
się dla dziecka raczej źródłem
stresu niż przyjemności. Ciągłe uwagi: nie ruszaj, bo popsujesz,
bądź ostrożny, zniechęcają dziecko do zabawy i są najczęściej
źródłem konfliktów.
Dzieciom do lat czterech /choć
jest to raczej granica wieku umowna/ proponowałbym jednak wybór
zabawek nie psujących się,
trwałych . W pierwszym roku życia
zabawka służy do obracania
w rączkach, popychania, rzucania, toczenia. Powinna być zatem
łatwa do zmywania i odporna na
rozbicie. W miarę rozwoju umysło
wego, narastania wiedzy o świecie
otaczającym, zwiększają się wymagania dzieci dotyczące zgod-

traci jednak sens pedagoOc:zny,
gdyż

ma za wiele m::z.egf:JlYoN, kt6-

JYch mżoności działania dziecko nie

potrafi zrorunieć. Im bardziej w tym
wieku zabawka skomplikowana, tym
mniej przydatna cia dziecka
O Ue wybór zabawek dla dzieci

mIodazych nie nutrtcza zwykle
IŻ tak dużych problemów, o tyle
decyzJa o kupnie prezentu pod
cholnk, dla dziecka .tarazego
Itanowl Jednak pewien kłopot.
Trudno w tym miejscu rMIzJć mi,
jakle konkretne zabawki dla wieku 4-13 lat ą RIIjbardzlej wskazane. Wybór, oczywiście, zależy od
zesobów finansowych rodziców.
W klŻdym będź razie, to co
według mnie powinno być brane
pod uwag, przy wyborze, to
przede wszyltklm walory edukacyjne I to zarówno w sensie rozwoju Intelektualnego dziecka, jak
I całej sfery emocjonalnej. Do
pierwszej grupy z całą pewnością zaliczyć można klocki,
układanki, konstrukcje, gry logiczne etc. Przypominam, że pistolety, dzidy, łuki, noże, z pozytywnym rozwojem sfery emocjonalnej mają niewiele wspólnego.
I na koniec jeszcze jedna uwaga:
Jeżeli już decydujemy się na zakup ogni sztucznych, petard i innych materiałów wybuchowych,
nie pozwalajmy dzieciom na zabawę bez naszego NADZORU!
K_KORONA
PRYWATNY GABINET
PSYCHOLOGICZNY
KRZYSZTOF KORONA
Starachowice, tel. 733-888
Przyj,cla pacjentów takte
na terenie Kielc, Radomia,
Oatrowca. OlAGNOSTYKA
upo"edzenla umy.łowego.
problemów paychlcznych .
PORAONIClWO przedmałteńakle, rodzinne. aeksuologlczne. młodzl.towe.
TERAPIĄ zaburzeń nerwicowych , uzaletnleń z wykorzystaniem technik relaksacyjnych l HIPNOZY.
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ski poruszacz mechaniczny" grubością i wielkością przypominający męskie przedramię, to dostał po pysku i wyszło na to, że na
zakupie prezentów się całkowicie
nie zna. Kupowanie prezentów,
wracając do poważniejszego tonu,
jest jednak- sztuką . Rzecz nie
w tym, aby kupić coś drogiego,
a w tym, aby trafić w gust osoby,
której prezent ma być wręczony .
To zaś oznacza, że zna się potrzeby, zainteresowania, skryte ma-

z

ności kształtu zabawki rzeczywistością. Zabawka naturaistyczna,
wierna miniatura rzweczywistośc:,

"..

f~2~/~

Dużo się mówi ostatnio I pisze o ,,Autobiografii" Jerzego Giedroycia. W jednym z rozdziałów autor wspomina o niechęci MarII
Dąbrowskiej wobec niepodległościowej polskiej emigracji. Wybitna
pisarka uważała, że władz komunistycznych nie należy prowokować, aby nie spowodować jakiegoś wybuchu.
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Sami dziś już nie zdajemy sobie
sprawy, jak duże były po wojnie obawy wśród społeczeństwa przed
\yybucł)em kolejnego konfliktu.
Swiadczą o tym teraz wspomienia
i pamiętniki. Ludzie woleli tworzyć
sobie domowe azyle i słynne emigracje wewnętrzne niż protestować
i stawiać opór. W latach 60. przeważały nastroje małej stabilizacji,
niemieszania się do spraw publicznych i siedzenia cicho, aby, broń
~oże, nie podpaść. Wydawalo się ,
ze społeczeństwo obudziło się radykalnie wraz z powstaniem ruchu
społecznego, jakim była u swoich
początków .Solidarność". Kiedy się
Wspomina tamtą ofiamość, braterstwo i odwagę, to aż nie chce się wierzyć, że to nie był sen, że to się napraWdę zdarzyło.

W podziemnych wydawnict~ach wydano wiele książek , które
I dziś są

rarytasami. Odważne, antxkomunistyczne i odkłamujące
historię książki. •Tygodnik Solidar ność· , który dziś ma niewielki
nak!ad, czytało się z nieustającym
zaCiekawieniem. Po stanie wojennYm coś się zmieniło , coś zała
mało. CZYŻby znów cień wojny?

Nastąpił zmasowany atak na
powstające z niczego partie pra-

wicowe, jako na przedwojenne upiory endecji, choć są to bardzo
uproszczone i nieprawdziwe
sądy. Terazdlaszaregocz/owieka
już nie było wiadomo, kto jest reformatorem, a kto oszołomem?
Po raz ostatni ludzie ulokowali
swoją wiarę w zmiany na lepsze,
w Lechu Walęsie, jako prezydencie. Mógł wówczas Walęsa jeszcze stworzyć z niebytu potężną
partię, która dziś byłaby wykonawczynią jego woli. Zamiast tego
zaczął on usilnie wzmacniać !ewą
nogę. Teraz jest sam, pohukują na
niego posłowie UW, spy~h.a go na
margines rządząca koaliCja, a on
sam twierdzi, że jest bezsilny.
Mentalność i propagadna PRL
okazały się silniejsze n~ż bajkowe,
podziemne braterstwo I bohaterstwo. Zawdzięczanie bylemu ustrojowi i strach przed dzi~im kap~Ii~
mem mit rzekomej spraWiedliwości społecznej dopro:"adzi/y do
takiego parlamentu, Jaki mamy.
Tymczasem dawni "etośnl
cy" pytają, co się z nami stało.
Może właśnie nic się nie stało,
bo nic nie było. Został tylko mit.

. Ale ostatecznie to .okrągły stół"
I to, co się stało później zgasiło
ZDZISŁAW ANTOLSKI
~ .Iudziach wszelki entuzjazm .
Wiązek próbowano pog- ~_ _ _ _...._;;;::::-_ _ _ _ _ _-,
~bać. Podobno tak muSI~O być, choć niek-tórzy
twierdzą, że to był wielki
błąd. Zwycięskie elity, które w naturalny sposób
zaczęły nadawać ton nowej propagandzie i zbioroWej mentalności Polaków
:?zęły otwarcie bronić tod ~tarn.e~o, podległego raBZleCkl~j partii, systemu.
yć moze w obawie przed
aktami zemsty.
lb=='-Jbj,~:::!:~====-=-'::=;"'-~--'

Rozmowy o
Dlaczego nasz tytuł został wydrukowany pochylo? Bo mowa tu
będzie nie o audycji jako o pewnym zjawisku, ale o wyrazie audycja. No tak, ale jeśli będzie się mówić o wyrazie audycja, to przecież
chyba o tym, co on znaczy, a wtedy kursywa jest niepotrzebna! Bo
nie o wyrazie się mówi, ale o tym
fragmencie rzeczywistości , który
tym wyrazem jest oznaczony. No
tak. Ale niemniej - fragment rzeczywistości jest oznaczony dzięki
znaczeniu tego wyrazu . A zatem
znaczenie oznacza się cudzysło
wem, albo tak: .audycja·, albo tak:
«audycja.. /z dziobkami na
zewnątrz - tak się ujmuje w łapki
definicje w słownikach/, albo: .. audycja« - a więc jak normalnie cudzysłów, albo tak: 'audycja' /ten
sposób stosują wydawnic~a
specjalistyczne/. Ale - kOniec
końców - mówienie o znaczeniu
jakiegoś wyrazu nie może się obyć
bez mówienie o tym, co ten wyraz
znaczy ... A więc - oznaczenia, kiedy mówimy o znaczeniu wyrazu,
a kiedy o tym, co ten wyraz znaczy
~akie wspaniale dwuznacz:ne wyrażeniel/ i mamy na myśli odpowiedni fragment rzeczywistości
_ nie zawsze jest celowe i możliwe
do odróżnienia . To jest właści-

języku
wość języka - ani zaleta, ani wada
- bo zaletą czy wadą jest coś tylko
w określonej relacji.
Co to więc jest audycja? Jest to
taka sytuacja, kiedy coś nadaje
drogą radiową , czyli poprzez fale
elektromagnetyczne odpowiedniego zakresu. Fale te nazywa się
radiowymi niezależnie od tego,
czy przesyła się obraz, dźwięk czy

OBRZIiDY
Życie nie może obejŚĆ się bez cxoczystości. Może to naturalna chęt oderwania się od szar.zyzny codziemości, może nieładna chęt puszenia się tydJ,
którzy są akurat u góry, dokładnie tego nie wiadano. Oczywiste jest na~
że I w republice, i w monarchii, w demokracji i systemach totaJitamych
obrzędy oficjalne są cenione. Na ogól bardziej je lubią organizatorzy niż w;..
dzowie, ale jeśli nawet kiedyś trzeba było podpisywać listę na pochodzie 1majowym, to nie był to wielki terror. JeśH można poświętowa4 to się świętLje.
Wielką energię w świętowaniu wykazuje nasz młody biznes. Jeśliby przeliczyć /wagowo! wszystkie statuetki, plakietki i miniobeliski, jakle wręczają
sobie polscy ludzie interesu i porównać z wagonami medali, które nadawała
władza ludowa, nie jestem pewien, po której stronie byłoby więcej ton m0siądzu. Energia, jaką współcześni przedstawiciele nowej klasy wykazują
w dziedzinie tytułów i honorów, musf-zastanawiać. Nie jest to pochodna
radości z sukcesu i ogólnej wesołości, jak z obrazów Breughla. Wręcz przeciwnie. Podniosłe chwile obdzielania się tytułami i wyrobami z mosiądzu są
niepewne, żeby nie powiedzieć, smutne. Może ci, którzy są na sali, zazdroszczą tym na podwyższeniu, może powątpiewają w ich wielkość, może
w zamyśleniu kombinują, jak by samemu zdobyć laury. Trudno to zbadać,
ale nazwisk i nazw słucha się z roztargnieniem, oklaski są skąpe, ruch do
barów po części oficjalnej nader szybki. Nie są to radosne okazje.
Obrzędy, jeśli mają znaczyć cokolwiek, muszą być prawdziwe. KJamstwo
zabija spontaniczność i skuteczność uroczystości, próby udawania, że coś
jest naprawdę, podczas gdy wszyscy wiedzą, że jest na niby, pozostawiają
długotrwale stany infekcyjne, uodpamiające ludzi na odczuwanie czegokolwiek. W różnych wspominkach telewizyjnych o PRL ludzie znajdują swoją
mIodość, więc chętnie je oglądają, ale obrazki ze zjazdów parti, pfenów czy
masówek protestujących przeciwko imperialistom nadal budzą grozę. Co
więcej, siużą one jako negatywny wzorzec do porównywania i wart0ścio
wania tego. co dzieje się dzisiaj. Nie ma bardziej miaźdŻ4cej krytyki, jak
określenie jakiegoś współczesnego zgromadzenia publicznego mianem .akademii t-majowej". To jest dolny punkt skali ocen, poniżej którego nie ma
już nic bardziej nudnego, sztucznego, drętwego.
Byłem ostatnio na takiej akademii, poświęconej przyznawaniu tytułów
biznesmenom i firmom. Ogłaszanie różnych .liderów", .bykÓw", asów",
. biznesmenów roku· itp. jest dzisiaj narodowym hobby, które zresztą bardzo łatwo uprawiać i które bywa dochodowe. ~starczy wpaść np. ze
szwagrem na pomysł ułożenia i opublikowania listy .gigantów gospodarki· /lepiej brzmiałoby: .businessu"/. Potem trzeba zgłosić się do sponsorów, żeby zapłacili za Salę Balową Zamku, pałac w Łazienkach lub
Teatr WHJlki. Nie ma problemu, pchają się do tego sami z pieniędzmi.
Następnie trzeba, w udawanej tajemnicy, uwiadomić zainteresowanych,
że ich kandydatury .są rozważane'. To, że mają wpłacić po 100 czy 200
milionów na koszty organizacji uroczystości nikogo nie dziwi, tytko dyplomy honorowego krwiodawcy dostaje się dzisiaj za darmo. Nikt też, unosząc wypolerowaną figurkę z rozświetlonej jupiterami sali, nie ma 0choty kontrolować kwitów organizatorów i pytać, ife I na co poszlo.
Wszyscy są zadowoleni. Nagrodzeni, bo mają co postawić na szafie
w biurze, jak też byli przez 7 sekund w telewizji; organizatorzy, bo zarobili
nieile; goście i dziennikarze· bo mieli nietypowy wieczór, zjedli I wypifi.
Ludzka próżność jest surowcem, który łatwo przetwarzać na pieniądze,
o czym wiedzą dostawcy brylantów, projektanci mody i producenci wszelkiego
rodzaju towarow, służących szpanowaniu. Sama dążność do błyszczenia,
wybijania się ponad innych nie ma w sobie nic zdrożnego, jeśli polega na
czystej, przejrzystej rywalizacji. W sporcie sens tej rywalizacji zakłócily pieniądze i doping. W polskim biznesie prawdziwoŚĆ lub zafałszowanie sukcesu
jest niemal nie do odróżenia. Nie wiem, czy w działalności gospodarczej potrzebna jest klasyfikacja inna, jak porównanie kilku zasadniczych wskalnik6w:
wysokości zysku, obrotów, liczby zatnxJnionych. Jeśli jednak potrzeba taka
występuje, jesteśmy ciągle w stanie bezradnej niewiedzy.
Mamy liczne zastępy nagrodzonych geniuszy gospodarl<i, sporo ich siedzi bądi wkrótce będzie, mamy listę tygodnika . Wprost': ale nikt nie wie,
kto jest naprawdę kim. To, co niektórzy szalbierze potrafią publicznie opowiadać o gospodarce i swoich w niej sukcesach, przekracza nawet pomysły
Nikodema Dyzmy. Zmartwiali z wrażenia dziennikarze relacjonUją te odkrycia, miliony złotych są swobodnie przeplatane ml7iaroami dolarów, ogłu
piały człowiek, Siedzący przed telewizorem z 3 milionami wypłaty w tapczanie i nie zapłaconym rachunkiem za prąd, ma prawo zwariować.
Jest pewna proporcja między produkcją chleba i igrzyskami, ustalona
jeszcze w starożytnym Rzymie i podobnie funkcjonująca do dzisiaj.
W polskiej gospodarce nastąpiła inflacja igrzysk. Nie ma w tym nic
zdrożnego, żeby tylko nie wpłynęła ona ile na wytwarzanie chleba. Ludzie, zajęci udawaniem wielkich biznesmenów, mogą nie mieć czasu,
żeby zrobić coś naprawdę. Może to i zresztą lepiej?
Natura nie znosi próżni. W PRL przyznawano lipne ordery, którymi
dekorowali się nawzajem towarzysze, dZisiaj ludzie interesu uwielbiają
wręczanie sobie na krzyź figurek i nadawanie imponująco brzmiących
tytułów. Każda epoka ma swoje hobby. Cale szczęście, że mamy duże
złoża miedzi. Wystarczyło jej na socjalistyczne medale, wystarczy i na
TADEUSZ JACEWlCZ
kapitalistyczne posążki.

I.Słownik

poprawnej polszczyzny'
domaga s ię użycia do nieżywot
nych wyrażenia za pomocą! odpowiednich urządzeń może stać się
obrazem , dźwi ękiem czy wydrukowanym tekstem, a więc czymś od·
biera/Vnym, jako uporządkowane.
Ważne jest dla audycji, że kontakt
między ludźmi odbywa się za
pośrednictwem fal elektromagnetycznych i jest jednostronny to znaczy: ktoś nadaje, a inny odbiera. I uczestnicy tego kontaktu
nie mogą się zamieniać rolami

AUDYCJA
tekst pisany. Bo wszystko to są
Impulsy elektromagnetyczne a to, czy przybiorą kształt wydruku, fali akustycznej IdźwięW, czy
obrazu na szkle /telewizor, monitor/- nie ma nic wspólnego z istotą
tych fal, lecz jest sprawą odpowiednich urządzeń . Dla audycji
więc istotne jest to, że odbywa się
niewidzialna transmisja, czyli
przesyłanie /na odległość z jednego miejsca na drugie/ czegoś , co
niektórzy są skłonni nazwać Informacją. W tym ogólnym sensie informacją jest coś, co przy pomocy

http://sbc.wbp.kielce.pl

nadawcy I odbiorcy: jeden uczestnik tej komunikacji musi być
bierny Iprzyjmować! r nie może
drugiemu nic przekazać Istać się
nadawcą! . Nadawca i odbiorca
się nie widzą , bo widzi tylko widz.
Te Istotne czynniki decydują
o tym , że slowo audycja równie
dobrze obsługuje sytuację nadawania - odbioru telewizyjnego, jak
radiowego. Dlatego niesłuszne są
zastrzeżen ia Andrzeja Markowskiego wobec stosowania wyrazu
audycja do przekazu telewizyjnego sformulowane w listopadowej

audycji Echa Językowego /7 XI 94
r. , godz. 18.05-18.35/. Gdyby
miała tu przeszkadzać etymologia
- jak chce Markowski /audio po ła
cinie znaczy słucham! - nie moglibyśmy mieć pióra na oznaczenie
przyrządu do pisania. Zresztą nagrywamy filmy i przegrywamy
taśmy wideo, nagrywamy Miodka
i Markowskiego, a Stanisław Urbańczyk w swoim .zarysie dialektologi polskiej" czytanie tekstów
gwarowych na ćwiczeniach radzi
poprzedzać

odegraniem

płyty

-

a przecież ten Andrzej Markowski
lnie mylić z kompozytorem!1 nie
gra - lecz mówi, filmy i występy
Jana Miodka też nie są muzyką ,
a gwarowe teksty Urbańczyka nie
są występami kobziarzy.
Następna
audycja
Echo
Językowe z telefonicznym udziałem słuchaczy oraz prof.
prof. Andrzeja Markowskiego
i Stanisława Dubisza w poniedziałek, 19 grudnia o godz.
18.05 w programie pierwszym
Polskiego Radia z Warszawy.
MARCIN PRAVZNER
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BIURO REKLAM I OGLOSZEŃ

UWAGA!! DLA OSÓB FIZYCZNYCH, NA OGŁOSZENIA DROBNE
W RUBRYKACH KUPIĘ, SPRZEDAM, NIERUCHOMOŚCI i MOTORYlACJA

100% GWARANCJA ZADOWOLENIA KLIENTA
JeAIł OCIouenłe ~De

lllllieuczone W Echu DnIa nie odnlesie Ikutku - przJjdj do Biura Reklam l ogtoud.
O~c
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GRAnS

w wolnym termlDie jedno

BO/BO

Masażysta.

Elektronika

OCIouenłe

31-34-84.

Pomoc drogowa 61-79-76.
Sprzedam"Samarę"

Medin - leczenie kamicy żółciowej,
nerkowej, prostaty, hemoroidów /bezoperacyjnie/, łysienia. Zapisy, Kielce
487-18/15.00-17.00/.

Sprzedam Audi 100 bogate wypo(1981), Stara 28- wywrotka.
Tel. 61-32-32.
sażenie

Odchudzanie, leczenie łysienia,
trądzika, zmarszczek, rozstępów, korekta biustu, złote paznokcie itd.- superefekty . Hotel Bristol p.1 06, tel. 6630-65 wew. 306.

OO~97

Sprzedam BMW 323 (1982). Tel.
453-25.
OOJl)9359

AAtu/ooooy

Sprzedam Opla Kadetta 1,8i GT
(1989), bezwypadkowy. 256-80.

WZr8/00222

Samochody sprawne, wyeksploatowane, rozbite. Kielce 61-85-3l.
bo,00822

Samochody powypadkowe po
1986. kielce 55-221.
bom15O

Lokale
-----------------------Agencja. 68-75-88.
VAT/Oll90

Do wynajęcia garaż przy ul. Paderewskiego, tel. 551-81
Do wynajęcia pokój z łazienką,
sobne weiście. TeJ. 234-90.

0-

bo~16

Kupi, kawalerkę z telefonem. Kiel~
ce, 31-98-97.
Kwaterunkowe M-l w centrum zamieni~ na wi~ksze z dopłatą. Tel. 25504 po 13.00.
bo,OO326
Lokal- 20 m kw na Sienkiewicza
69- wynajmę.
WZtuIOO222
Małżeństwo wynajmie M-2, M-3
Kielce 22-438.
bo,oo:!17
Małżeństwo poszukuje mieszkania
do wynjęcia . Kielce, 60-44-13.
~56

Mieszkanie dwupokojowe 38 m.
Ostrowiec, Słóneczne sprzeda POŚ
rednictwo Kielce. 68-35-56.
bo~20

M-2, 35m kw. w Kielcach sprzedam. Tel. (0-85) 51-72-02.
bo,00523

M-3 na większe. TeJ. 31-38-42.
bo,OO318

Odstąpię

sklep motoryzacyjny w centrum Kielc. Tel. 322-900,321-238.
1rad/00005
Poszukuję kawalerki do wynajęcia.
66-01-27.
VAT/Ol197
Poszukuję mieszkania z telefonem
do wynajęcia. Kielce, 31-76-76.
bom525

Sprzedam Studio Kulturystycznekomfortowo wyposażone. Grzecznościowy (0-41) 66-06-51.
Wydzierżawi,

ce, 61-35-18.

pawilon. Kielbo~18

WyuąjmęM-2 Tel. 32-34-39 po 17.00
~n

WynajlOf garaż przy ul. Mielczars~99
kiego, tel. 31-87-26.
60 m Słoneczne Wzgórze, parter,
450mln. Tel. 68-02-49 (9.00-17.00).
bo,OO466

Komfortowe Studio "Miramar" kojarzy małżeństwa, te1.576-81 (12.0018.00) Kielce 1 ul. SienkieWiCza 76
Vp, pok.30skr.pocz. 312.
bom105

Sprzedam Peugeot 405 GL (1989),
benzyna+gaz. Opel Astra Combi 1,8i
(1991). Tel. 404-93.
OOJl)9392

AAA, ZAPRASZAMY! -

Sprzedam Peugeot 309 GTi (1989).
Kielce, 25-331.

SKLEP MOTORYZACYJNY- PP

MOTOZBYT, KIELCE UL ŻE
LAZNA 22 (OBOK DWORCA
PKP), TEL68-44-60, OFERUJE PO
KONKURENCYJNYCH CENACH
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW:
ŻUK, POLONEZ, FSO, FIAT 126P,
AKCESORIA, AKUMULATORY,
WŻYSKA, CHWDNICE, GRZEJNIKI GAZOWE.
P/22IOOO94

Sprzedam Poloneza 1500 rok prod.
1984. Kielce, tel. 61-27-73 po 19.00.
00/09465

Sprzedam Peugeota 205 Junior
z VIII.1991, przebieg 19 tys., stan idealny. Tel. 61-40-38.
Sprzedam Renault 25 (1987). Tel.
31-94-21.
boA)9438

Sprzedam "Poloneza - Truck"
(1991). Kielce, 11-33-76,236-91.
bo/09526
AUTOALARMY
ZAKŁAD
NAJWYŻSZEGO ZAUFANIA poleca urządzenia ze zmiennym kodowaniem - rzetelna informacja i doświad
czenie "CEBOX" Kielce ul. Polna 7
tel. 461-38.

Sprzedam 126P (1983/84). Kielce,
465-66.
bo~93

Sprzedam "SkodfFavorit" 135 L
(1991). Kielce, tel. 31-71-50.
bo~59

Sprzedam " Poloneza - Truck"
(1991). Kielce, 11-33-76, 236-91.

WZYJN00360

bo/aI526

AItronika-autoalarmy. Kielce434-79.

Szyby samochodowe- sprzedaż,
Autofenix, Szewce 39
k.oś.Nowiny, tel/fax 592-05 oraz
Kielce Al. Tarnowska 26.

boml66

Audi 100 2,2 TEi, bogata wersja,
niegroźnie stuknięty. Jędrzejów, 61248,610-59.

JAVA/OOl17

bo~

Tablke rejestracyjne aluminiowe,
wykonanie natychmiastowe. Kielce,
Leonarda 18 /dawna Moniuszki/. 41461 wew. 262.

Audi 80 (maj 1992). Tel. 11-19-44.
bo~74

Autoalarmy,
radioodtwarzacze,
znakowanie, Kielce tel. 429-67.

WSVAJrXXXJ2

MKVA/OOO92

VW Polo 88. Kielce, 31-82-09.

Autoalarmy od 2 mln (atest, zniżki)
znakowanie, klejenie autoszyb. Karo Service, Kielce Żniwna 3,
68-07-88.
MKVA/OOl22
Autoalarmy, blokady MUL-TLOCK,znakowanie, autoszyby ,elektromechanika, radiornonIaż. Kielce
Oboźna 28, 615-631.

botOO321

najtańsze

Nauka
Angielski w soboty. Lektorzy Amerykanie.Wyjazdy do Anglii. Kielce
bo~
tel. 61-46-53.
Angielski Filolog 26-779.

bo~798

bo~

Autoalarmy od l mln, blokady.
Protector, znakowanie, radiomontai:,
poleca inż. Aleksander Jaszczak.
Kielce 61-71-81.

Angielski- tanio. Tel. 66-49-02.
bo~12

Angielski, lektorzy Anglicy, tanio.
Kielce, 66-39-06.

WZru/00214

OO~90

Autoczęści

zachodnie "Tradex"
Kielce, ul. Moniuszki 16, tel. 428-47.
lrad/00004
Auto-Komis Kielce Warszawska
160. Sprzedaż samochodów, pośred
nictwo - znakowanie, wypożyczalnia
przyczep, parking strzeżony 24H.

Chemia, fizyka - korepetycje, Kielce 520-85.
~191
Kursy komputerowe "Zubix",
Kielce ul. Słowackiego 21, tel. 6135-81,61-36-05.
Zub/OOOOO

.NIru/fYXJ63

Auto - Max części zachodnie. Kielce, Domaszowska 45. 68-25-07.

Prywatne Liceum Ogólnokształ
dla Pracujących ogłasza nabór.
Kielce, Helenówek 2, tel. 507-07.
bo/09029

MKru/IlOO81

cące

Blacharstwo - ustawienie geometrii, lakiernictwo - komora, komputerowy dobór koloru, cześci, gwarancja
do 5 lat. Kielce 61-52-74, 61-94-12.
boml84

Prywatna

Części-Skoda (wszystkie typy),
części motocyklowe (motorowery,

Pracujących

Techniczna dla

bo/a/09029

MKVGIOO236
Części używane do samochodów zachodnich. Kielce 68-30-61.

Automatycznych -pralek 441-41.
boml43

Gazowych piecyków 68-56-16

~73

bo/a/05645

Szkoła

/technikum! ogłasza na-

bór. Kielce, Helen6wek2, tel. 507-07.

<:cna fabryczna). Motor-Zbyt. Kielce,
Zytnia 3/5. teVfax 61-67-78.

Ford - części. Kielce,G. Staszicowskich 15, 502-52.

bo,00:!98

/

Kuchenek; piecyków 66-10-08.
bomo18

Naprawa pralek, 31-35-25.
bo~714

MKup/00067

Haki holownicze Kielce 556-14.
bo,OOO69

Naprawa karoserji Kielce 55-221.
ooml53

bomo74

Naprawy telewizorów, przestrajanie, piloty. 31-21-43 Błaut. 00,1)8976
Naprawa przestrajanie telewizobolO9056
rów. Kielce 11-16-47.

ZAPRASZA
00
W GODZ. od , 30 do 20

Naprawa pralek 31-78-94.
bo,oo:!62

Naprawa pralek. Kielce, 68-94-57.
bo,00445

9. Drzwi zewnętrzne - kilkanaście
wzorów.
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.
Zapraszamy
Każdy wybierze coś dla siebie!
Hossa Kielce, ul. Żelazna 22 /obok
dworca PKP/ tel. 66-34-21, fax 66-0901 cement pod nr tel. 66-09-07.
Hossa Radom, ul. Obrońców 30/dojazd od ul. 1905 roku! tel. 632-645.
Nowo otwarty punkt sprzedaży, Kielce, ul. l Maja 136, tel. 528-82.
hoss/OOOO1

Naprawa magnetowidów w doI;IlU klienta bez dopłaty za dojazd,
gwarancja. Kielce, 61-98-11.
bo/09357

POL-SERVICE - naprawa pralek,
lodówek, zamrażarek. Sprzedaż cz~ści Chęcińska 14a tel. 61-38-16
_
VAT/Ol182

Piecyki gazowe. Kielce, 31-04-10.
bo,OO485

Piecyki, kuchenki gazowe. 434-68.
bo~733

Piecyków, 288-48.
Zakład naprawy pralek, lodówek. Kielce, Wojska Polskiego 25, tel. 61-64-08.

1>0,00750

Nieruchomości
Kuplf działkę budowlaną w Kielboml94
cach. Tel. /047/72-26-17.
Mieszkania, domy, działki. PośreOlic
two Kielce, Paderewskiego 14,68-35-56.
~21

montaż,

bo,OO982

IAser- leczenie trądzika, blizn, rozstępów, innych chorób skóry. Lifting odmładzanie twarzy i całego ciała zachodnim aparatem, solarium najnowszego typu. Kielce, Sienkiewicza 76, III
piętro, pokój 311, codziennie 9.0018.00, sobota 9.00-15.00, tel. 31-01-66.

Naprawa telewizorów, Kopeć,
32-22-45.
bo,00308
Naprawa, renowacja mebli, przedmiotów zabytkowych. Kielce 68-98-90.

bo,00521

Ford Sierra Diesel (1988). 68-45-95.
I .'

boml92

bo,\)9442

Firma kupi pawilony handlowe
"Koszalin" typu "szczęki".68-3620. Dział Obrotu Towarowego.
Kamienicę, lokal handlowy na
Sienkiewicza lub w centrum. Oferty
kierować Echo Dnia 222/WZ.

Sprzedam Fiata Tipo (1992).48345.

Naprawa telewizorów, Kielce
68-03-68.
~
Naprawa telewizorów, przestrajanie, pilotY,gwarancja 61-95-77. Dąb
rowski.
boml48
Naprawa telewizorów, przestrajanie, głowice. Cichocki 525-36.

~19

Rewelacyjne maski, masaże błotne.
Studio Kosmetyki, hotel Bristol, 6630-65 wew. 306.
AAtu/OOOO9

VAT/Ol203

(1988),1300.

Tel. 61-31-57.

bo.00210

ł

25-953 Kielce, ul. Targowa 18,

tej samej bdcl.

bo,osssl

Komis, sprzedaż /ratalna, wpłata
10%, odsetki roczne 21 %/, serwis
RTV, AGD. Kielce 446-35, Konarskiego 3 /parking przy Źródłowej/o
Hurtownia Baterii GP BATIERY,
VINNIC.
WZVbIOO353
Sprzęt RTV, przestrajanie, komis,
JKN S.C. tel. 61tani sprzęt
05-62, Kielce ul.
44.

~

Segment- stan surowy, sprzedam
~96
Tel. 556-85.
Sprzedam M-3, dom, tel. 31-06-21.
bo,OO331
Sprzedarą działkę 49 ary z lasem
w Brynicy tel 502-75.

Sprzedam działkę budowlaną 30 arów za 50 mln, (20 km od Kielc). Tel.
61-99-20.
bo~51
Sprzedam
gospodarStwo rolne
wraz z zabudowaniami zlokalizowane 23 km od Kielc - Pil:fZchnica. Kielce, tel. 27-832 po 15.00.
bo/09446
Sprzedam pięknie położony komfortowy dom 300 m kw. powierzchni
użytkowej na placu 1100 m kw. z peł
nym uzbrojeniem. Kielce, Pikosz 6,
bom524
tel. 61-37-10.
Sprzedam 1 ha. Kielce, 61-21-06.

Hossa ® Spółka Cywilna
Największy w regionie dystrybutor
okien i drzwi
POLECA
1. Okna drewniane dwuramowe zespolone i okna jedno ramowe z zestawami termoizolacyjnymi/przedstawiciel handlowy "Stolbudu"
Włoszczowaf.

2. Okna drewniane jednoramowe
z zestawami termoizolacyjnymi, 0kucia zachodnie "Stolimpex".
3. Okna z PCV "PoItrocal " - wszystkietypy.
4. Okna z PCV "Panorama" /zbrojony profil, okucia Roto/ białe, biało
brązowe, brązowe; typowe i na zamówienie.
5. Okna z PCV - "KBE" białe, biało
brązowe, brązowe w dowolnym
kształcie i rozmiarze.
6. Okna z PCV - kontrukcja amerykańska. Przesuwne góra- dół, lewoprawo, 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 - kilkanaście
wzorów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

32-45-40

AAA. Meble stylowe, wypoczynki
Kielce, l-go maja 171h.

Swarzędzkie.

MKValOO246

Aka:esoria łazienkowe, kasetony styropianowe, sufity podkIejane"l)eoora". 0kapy kuchenne, tapicerki drzwi do sam0dzielnego montażu. Hurtownia "Lemar",
Kielce, ŚCiegiennego 201, 61-45-18.
MKVA/00036

,,Atari 65 XE", wyposażenie. Tel.
bot00483
542-73.
Atrakcyjna tania odzież, prana,
prasowana. Kielce, Konarskiego 3
/parking przy źródłowej!, Sawickiej
18/Świętokrzyskie/.
WZl/8/00353
Atrakcyjne, korzystne warunki ratalne! Kamery, s-przęt elektroniczny
gospodarstwa domowego, maszyny
do szycia, overlocki. Sklep "HIPOLIT" tel. 425-51 Kielce Hipoteczna 2.
WZI/A/OO357

Praca

Białego

sznaucera miniaturowego
z rodowodem. Tel. 68-12-05.

Akwizytorów zatrudni Hurtownia
Farmaceutyczna, tel. (0-41) 26-871.
bo,00390

Biuro zleca pracę-chałupniczą przy
_wyrobie ozdobnych kokard. Męż
czyźni i kobiety. Chętnym wysyłamy
opisy, instrukcje i wzór gotowego
wyrobu, po przesłaniu koperty zwrot_O
nej, poleconej zaadresowanej do siebie: Akwizytor "Kok-Cika", box 48,
38-500 Sanok I.
p,(lOO65
Dochody około 7.000.000.- miesięcz
nie po podjęciu pracy chałupniczej na
własny
rachunek.
Informacja
P.P.H.iW. "Workpol-Center", 87-500
Rypin box 14. Istnieje możliwość
współpracy. Dołączyć znaCzek 11.00.-

bo,OO379

Boazeria, listwy, kleje, mozaika.
Kielce Kołłątaja , Sędziszów Wyszyńskiego. boml30
Boazerie -listwy -lakiery .Kielce
bo/09237
ul. Miła 1"4 566-22
Cinquecento 704, 93r. przeb. 2400
bo/a/09085
km Tel. 486-15.
Daewoo Tico (1993). Kielce, 32-2900,32-12-38.
Trad/00003
Dyskoteka t bar kompletne wyposażanie bdb lokalizacja. Kielce, tel.
bo~
266-77.
Fajerwerki sylwestrowe. Hurt -Detal Kielce Wesoła 11 Sienkiewicza 11
JWVA/fnYiXJ

P,00064

Garnitury z elanobawełny, marynarki flauszowe i wełniane. Tanio
P.H.U. "Dowo" Kielce. PL. Wolności
8. 61-80-60.
MKru/00082
Jeśli chcesz zarabiać 2000000 tygodniowo. 61-75-42.
VAT/011n

Lektorów j. angielskiego. Kielce,
bo,OO356
tel. 31-45-18.
Najnowszy "Go-Go Night Club" we
Wrocławiu zatrudni hostessy i bezpruderyjne panie. Wiadomość: Kielce,
66-47-88 od 8.00 - 9.30.
bo,00319
Poszukuję wspólnika w celu zorganizowania i poprowadzenia agencji
ochrony mienia. 68-34-43.

boms06

Zatrudnimy ludzi młodych, posiadających samochód i duże poczucie
humoru. tel. 513-96, 9.00-16.00.
~l

Fax, ksero.

Skarżysko,

51-42-66.
~92

Ford Sierra 2,3-Diesel (1983) Kombi, czerwony, 75 mln. 66-44-49.
WZrbIOO222.

Glazura, terakota:: krajowa, włas
ka, hiszpańska. Kielce, Szydł6wek
Górny 4a/ró.& Warszawskiej, przedłu
żenie Turystycznej/. 68-60-86.
MKVA/00209

Golf II TO (1992), Tempra TO
(1991). Zgórsko 99.
bo,00433
Hurtownia fajerwerków "Absolutus" zaprasza do współpracy detalistów i hurtownie. Kielce, tel.
61-70-21, fax 61-87-39. Biuro Handlowe, ul. Słowackiego 21.
WZI/A/OO337

Hurtownia Fryzjerska "Tromax",
Kielce, Sandomierska 240, 28-789.
AKMu/OOl73

mM-386 DX- oolor. Kielce, 228-23.
bo,00422

Różne

bo~

Okna i Drzwi
------------------------

tł

Dobra wróżka. Tel. 25-522, ul.
Wielkopolska 7/16, Kielce.
bo,oosol

Lombard 68-22-42-natychmiastowe pożyczki. Kantor w hotelu Bristol,
t<ijcże w niedzielę. 68-22-24, nocny
66-30-65.
JaruIOOO96
Nowo otwarta hurtownia odzieży uży
wanej. Kielce uJ. Piesza 6 (Szydł6wek).
~62

Skład

celny (plac i magazyn). Nawiążę współpracę z importerami. Tel.
/0-41/68-28-42.
VAT/Ol185
Wróżenie. Warszawska 31/33 m 26.
bom131

Hurtownia "Fason" zaprasza na
zakupy: swetry
męskie, damskie (duży wybór), tuniki, golfy, getry, leginsy, koszule
(grube), szale, szaliki, figi, skarpety. Kielce, Dymińska 38, 61-16-90.
przedświąteczne

WZI/A/OO376

AAA, Hurtownia Spodni i Koszul.
Atrakcyjne ceny detaliczne. PI. Wolności 8. Tel. 61-11-36.
WZruIOO205
"Darex"- mohery, wełny, acryle,
naj bogatszy wybór, najniższe ceny.
Kielce, Sienkiewicza 69. WZru/OO223
AAABielizna, skarpety, tanio. Hurtownia Planty 12. 487-97.
WZI/A/OO361

Kamerę PanasonicJVC GRAX- 60.
11-47-33.
bo,OOSOO

Kiosk "Planty" sprzedam lub wy32-40-52.
bo/9IOOl12
Komis SprzętlL foto, audio - video
_ otwarty przy Fotooptyce. Kielce Rynek 17 tel. 414-45.
bo,l)9On
Koparko- spycharkę ,,Białoruś" budowlane 1989, 1977 ETC-161. Suchowola 42A, Stopnica.
bo/8/og&;!).
Kury niosld, Gawrońscy, Mikuło
wice (Busko), tel. 0496-3774.
najmę

bo,()9324

Łóżeczko - kojec, lodówk~ polar

230. Tel. 26-704.
bo/8/(l9466
Makaron Świętokrzyski, produkcja, sprzedaż, Kielce ut. M.Lipcowego 67, 68-50-44, 31-08-63, ceny kon'
wzvafOO'l98
kurencyj ne.

Mercedesa 608 D, bc2paśremi wtrysk
(1970). Ruczynów 48, ~0-ZDr6j.

~

Mercedes 207 D (1986). 68-12-48·

VAT/01~

Mercedes 200 D (1979). 31-13-10.

~

Mitsubisi Tredia (1986). 31-25-55

bo.OO4..!!

Największa
kielecka hurtownia
płytek ceramicznych, elewacyjnych,
Cedro-Mazur 7. /Cedzyna, obok
MKV~
cmentarza/,68-01-65.
Odzież z "Polaru" dresy, plecaki
największy wybór- sprawdź sam·
Sklep sportowy "Żeglarski", Kielce,
WZI/~
Warszawska 147.

Echo Reklama
Opla Kadeta (1991), sprzedam.
Kielce, 61-66-88.
bo,OO464
~a: Samochody Ford Fiesta
i Escort fabrycznie nowe sprzedam
w leasingu operacyjnym - możliwość
odliczenia od po<ktawy opodatkowania. Skarżysk.o-Kamienna /047/ 5310-27 lub 53-0448.
auto/OOOOO

Overlocki /012/ 12-40-54. boA>8936
Overlock 32-51-14.
1>0,00169
Overlock- nowy. Kielce 61-25-26.
bo,OO454
PŁYTKI

CERAMICZNE - ścienne,
mrozoodporne. SURMA oficjalny dealer firm: ,)opex"-(gresy),
"Nordbud", "Ceramika Paradyż"-(gla
zura).Hurt, detal, ceny konkurencyjne.
Kielce, ul. Otorzowska 22, tel. 59-344.
podłogowe,

JAVN00206

Peugeot 309 (1989), wiśniowy, instalacja gazowa, hak holowniczy, mult-Iock. Cena około 135.000.000 zł.
Tel. 61-53-62.
1>0,00371
Piękną włoską suknię ślubną- sprzedam. Tel. 431-95.
1>0,00509
Poloneza (1988)- tanio. 61-22-88.
bo,OO48O

Produkcja siatek ogrodzeniowych,
Kielce 229-24.
VAT/00618
Renault 21/1987/ Diesel. Tel. 514925 Skarżysko-Kamienna. bo~36
Rottweilery (0-81) 125-10. lW0596
Rottweilery - szczenięta sprzedam.
Tel. 22-53-77.
PAru/00024
Rower górski. 61-53-36. bo,OO418
Silnik "Perkins", 3- cylindrowy. Arendarski, Bilcu 126.
1>0,00314
Sprzedam Audi 100 (1986), składak. Kielce, 507-18.
bo,OO491
Sprzedam Comodore- 64 z monitorem. tel. 31-68-66 po 16.00.

]
o

bo,OO414

5

Sprzedam Fiata 125P (1979), cena
15 milionów. Tel. 23-235 wieczorem.

I-

13

boft>9322

l-

Sprzedam Ford Sierra (1987). 28-ó41.

I.

~

14
:-

Wykładziny PCV, dywanowe, dywany. Kielce 1Maja 56/w bramie/. CZynne
9-16, sobota 9-14.
WZru/OO2OO
Wylęgarnia w Kamiennej Górze
koło Iwanisk przyjmuje zamówienia
na pisklęta (nowe rasy o wysokich parametrach użytkowych), tel 24 lwaniska. Zapraszamy.
Il.ru/OO139
VW Jetta (1991), Ładę Samarę
(1991), tanio. 11-09-87.
bo,OO495
VW Passat 1,6 D około 63 mln
(1981182). Kielce, Paderewskiego 1217.
bo~94

VW-Polo Fox CL 1992/93, Renault
Clio 1991/92. Tel. (0-47) 54-31-38.
bo~27

Zastawę

1100P (1980), tanio. Wiadomość, Kielce, Działkowa 5.
bo,OO351

Stolarka Bud.
----------------------

10

bo,OO381

22

s:k
u09

'D
~

~
J

Sprzedam Tarpana 91985). Stan
dobry. Ciepliński, Zbludowice 58Busko.
p,oooso
Sprzedam Żuka blaszaka (1990).
Tumlin Podgród 72.
bo,OO436
Sprzedam blachę, aluminium 200m
kw. 11-08-48.
boAl9432
Sprzedam ciągnik własnej konstrukcji. Piotrowiec 25 gm Łopuszno.
Kielce, tel. 61-79-80.
bo,OO470
Sprzedam ciągnik Ursus C-JW P, rok
produkcji 1987,standobry. Tel. 68-33-57.

Cena !Xl.OOO.OOO.-

Sprzedam kiosk handlowy, przenośny . Tel. 68-08-09 po 13.00.
bo,(l9323

(",

~

23.
422

50.
500

vy1 12

Jeo
ły-

071

buSu-

~
110-

bo,OO498

Sprzedam kontener handlowy pow.
30 m (plac hurtowy) ul. Poleska, tel.
31-49-28.
bo,OO458
Sprzedam lub wydzierżawię garaż
własnościowy przy ul. Poleskiej. Tel.
bo,OO355
27-949.
Sprzedam suknię ślubną . tel.
415-39.
~

Spnedam ślimaki 3-miesięczne. Krzez
WleSlawa, TumJin- Dąbrówka 9N2
bo,4l9486

Sprzedam tanio Amigę 500. Tel.
~7-76 po 20.00.
bo,OO450
Sprzedam 126P (1989). Kielce, 1150-29.
bo,OO424

~
Dla!

~
lukweton[)298

~
9sa2

~
196

;to.

Sprzedam 10 rat na Poloneza w syste?lie AiCE Konsorcjum. StarachoWice (0-47)74-18-41.
STruIOOO11

SPrzedam "UNO" kontygent 1993.

~1-30.
Wl9315
Sprzedaż oraz montaż boazerii PCV
(import Belgia) Kielce tel. 61-30-47.

Afrodyta -S7.eŚĆsexownych masażys
tek czeka na Ciebie całą dobę. 31-65-21 .
bo,OO325

Agen<ja oferuje towarzystwo atrakcyjnych pań, ~roki wachlarz usług. szybki
dojazd. Czynne całą dobę. Przyjmę panie. Tel. 68-{i6-45
bo,00358
Sahara - towarzystwo, masaże. OboŹDa 28a, 61-56-31 (17.00-5.00).
bo,OO306

~ Tel. 11-70-59.

~

TanlU][ ( ..TANIA ODZlEŻ")- zap~ na zakupy przedświątecme.
. elce, ul. M. Lipcowego 41 G, dom~ Sabatu.
borOO46O
Telewizor kolorowy "Telestar 25"
~ gwarancji- tanio sprzedam. Kielce,

saJll·
felce,

~

VATJ01162

Malowanie, tapetowanie, glazura ,
parkiety, panele - remonty. Kielce 32VATJ01157
27-2632-36-14.
Ma1owanie, tapetowanie Tel.68-55-68.
bo,1)9015
I

bo.00384

Malowanie, tapetowanie, glazura.
bo~55
31-27-81.
Masaż, kosmetyka w domu, 66-3065 wew. 306.
AAru/OOOO8
Malowanie natryskowe, sufity
podwieszane, żaluzje poziome
i pionowe, rachunki VAT, Kielce
31-47-13.
VATJ01137
Naprawa telewizorów. Kielce, 3234-44.
bom469

"Best". dodatkowe drzwi. 61-17-86.

bo,OO369

Czyszczenie, pranie dywanów.
GKVA/OOOO1
Kielce 61-70-71.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodowej
u klienta. Kielce 31-18-39, 543-96.
~7

Czyszczenie dywanów, Kielce 431 ~.
1>0,00114

Czyszczenie dywanów. 61-27-09.
boA:)93a2

Czyszczenie dywanów, tapicerki
bo,()9501
samochodowej. 31·14-60.
"Fart". dodatkowe drzwi, zamki.
68-98-05,223-27.
~
Fotograrowanie - śluby, wesela, itp.
bo,(l8947
Tel. 505-83.
Glazura, terakota, malowanie, tapetowanie , rachunki VAT. Tel. 32-43-92.
bo,4)8997

muzyczny 68-72-11 wew.

bo.oo146
2439.
Zespól muzyczny , tel. 556-24
lub 527-49.
bo.oo307
Zespół muzyczny "Amigos". Kielce, 31-54-48.
bo~28
Zespół muzyczny. Tel. 32-44-06.
bo,00463

Zespół

muzyczny. Tel. 16-14-05,
16-11-14.
bo,00484
Zespół " Frazes" . 27-490.

bo~

Zespół "Aredawg"

61-20-25.
bo~

Zespół "Fandango"44Q-59.
bo 9/00182

Kierownika Kredytów Handlowych
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe ekonomicme
lub prawnicze,
- majomość zagadnień księgowości i finansów.
- ogólna znajomość prawa (fonny zabezpieczeń
kredytów, hipoteki, zastawy, przywłaszczenie
mienia),
- mile widziana majomość języka angielskiego.
Oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
Oferty pisemne składać na adres Spółki.
Infonnacji telefonicmych udziela
Dział Spraw Pracowniczych
tel. 32-3041 wew. 2212, p. Górski.

Żalu~e, Verticale. Kielce 26-968.

ŻaI~e, tapicerka drzwi 3-letnia
gwarancja. Tel. 512-65.

bo.oo161

WideoiJlmowanie
AAA, Videofilmowanie 405-01 .
bo,l)3515

Fotovideo 32-57-35.
bo,OO889
Jeśli chcesz zrobić zdjęcia studyjne,
ślub - przyjdź, zadzwoń. Studio "Kamyk"

"proster". montaż instalacji centralnego ogrzewania na propan-butan.
Kielce, ul. Karczówkowska 5a , tel.
(0-41) 68-70-92.
VATJ01202
Ramy, blejtramy, oprawa obrazów.
'Kielce, Sandomierska 112. bo~67
Serwis RTV, przestrajanie. Kielce,
tel. 31-41-32.
bo~
Sprzątanie, 66-30-65 wew.303

AAru/fXXX)6

Tapetowanie, malowanie. 31-26-14.
bo~n

Transport - przeprowadzki 2-tony
Bus. Kielce 25-281.

boI09623

Układanie glazury, usługi hydrauliczne, murarskie. Kielce 68-83-44.
~

Układanie korka - glazury, malowanie, tapetowanie 535-52.
boIa/08181

VATJ01127

Biuro Rachunkowe mgr Barbary
Rutkowskiej prowadzi: księgi przychodów i rozchodów, ryczałt, VAT,
ZUS. Kielce ul. Wesoła 9, tel. 469-69
WZVA/00274
po 16.00 - 523-34.
Coosttuctioo - Dealer ,,Nida Gips",
ścianki działowe, sufity podwieszare, adafGqe pomieszczeń, wystroje wnętrz.
Kielce, Górna 20, 4~13. MKVaJOO154
Cyklinowanie 31-43-39. bo,OO205
Cyklinowanie. Tel. 31-44-17.

~09

Zespół

nakręcićvideofllm,zamówićfottlgrafana

tynki winylowe, Kielce, 68-35-94.

boIa/09166

Kielce 68-97-86.

VATJ01145

1>0,00175

Auto - Dom - Alarm. Kielce 434-79.

Zespół muzyczny.

Organizacja przyjęć weselnych, peł
na obsługa. Kielce 486-14, 61-04-35.

Układanie glazury, terakoty, paneli;

MA, ~ poiline, pionowe, (X'Odukcja, hurt, detal. Kielce, H. Boska 7, 614().{j8 /wew. 24111-38-53. MKVA/OO241

VATJ01154

Pilkington Sandoglass Spółka z 0.0.
w Sandomierzu ul. Portowa 24
zatrudni

bo.oo145

bo,003T7

Wolne miejsca Koln, Frankfurt, Essen, Hannover. 19.XIł . Kielce 424-67
68-56-89.
bo/a/09400

Usługi remontowo-budowlane, malowanie, tapetowanie, glazura, boazeria, parkiet, instalacja wod.-kan., CO.
PPHU "Rotex" Kielce ul. Wesoła
13/12, tel. 420-51.
WZVA/00253
Usługi
remontowe-malowanie,
ścianki , tynki , glazura rachunki
VAT.Tel. 31-47-59 po 19.00.

Układanie

glazury, terakoty. Kiel-

ul. Wapiennikowa 39F, tel. 613-611.
Jaup!00090
"LeSiu" - wideofllmowanie, 253-05.
bo~8224

Omega - VideofIlmowanie. 32-25-71 .
bo.00B31

Profesjonalne wideofilmowanie.
68-28-72.
bo~
Studio " PRyM". Kielce 31-49-97.
bo~902

WideoCezar 66-00-62. MKruIOOO86
Wideommowanie, fotografowanie,
opracowanie studyjne. 5«-67.
bo~34

Wideofilmowanie. 68-47-06.
~

VideoFilm 572-75 /montaż/.
bo~147

Videofiłmowanie,405.{)1.

bo,oooes

OGŁOSZENIE

bo,()9OO4

ZARZĄD GIEŁDY

VideortJmowanie 61-09-97
bo,1)9049

Videoftlmowanie "Demon"- montaż. 31-38-76.
bo~
VideortJm- tanio. Tel, 32-44-06.
bo/aJ09463

ce, 32-42-18.
Usługi hydrauliczne. Kielce, 32-46-46.
bo,l)94OO

.

Videofilmowanie, fotografowanie.
61-66-30.
bo,\)8855
Videofilmowanie 68-71-15.

Video·Lot - videofilmowanie SVHS. 68-43-77.
bo/06828

ROLNO-OGRODNICZEJ
"ZIEMI SANDOMIERSKIEJ"
w organizacji w Samborcu ogłasza,
dokonać wpłat na akcje.
Z projektem statutu

Minimalna wpłóJa 1 mln zł_

Łączności
ogł~sza

Wpłaty na konto Banku Spółdzielczego
Samborzec nr konta: 983420-119047-271.
Tennin wpłat: 31.01.95 r.

Kielcach ul. Targowa 18, tel. 518-28

wynajem lokalu
na pomieszczenie biurowe
o pow. ok. 300 m kw.
przetarg na

Pisemne oferty należy składać w siedzibie BSiPŁ
XII p., p. 1206 do dnia 23.12.1994 r.
Przetarg odbędzie się dn. 28.12..1994 r. o godz. 10.00
w BSiPŁ Kielce, ul. Targowa 18 XII piętro p. 1206.
Biuro zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru 0ferty lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
603/k

Instalacje wodno -1canaIi2acyjne centralnego ogI7I?wania 567-17. b0,00079

bo,()95()4

2i..,4-44.

bo/aI094.71

_

Orup/OO181

dUD~ l100cm szeŚĆ. (1985), 4rzwlOWy. Ostrowiec, 62-90-49.

w_ - 65-39-78. Starachowice - 74-72-51. Kozienice - 14-59-83~
-en . . ZIMA Z "GROMADĄ"
O
Co)
n
StOWACJA
S~owy, 29.12Al1.01.95.; cena - 1.860.000
~
-~
Bcwdejowskie KuoeIe - hotel, wyżywienie,
FmE
a
o
7 dni - 1500.000
ZIMOWISKA
~_
!:: Tatrzańska łOImim - hotel wyżywienie,
Busko-Idr6j - zimowisko leaniae l programem
O 7 dni - 2-700_000
'
rełJcJbąitaqjnym; 29.01.-10.01!!.;. cena 2;750.000
enAIIS1R1A
BukOWIna TatrlinisJta - II BO_WIJ - 7 dlll
~
- pensjonaty, hotele - od 3.500.000 la 7 dni
Krynim Górska - 1100.000 - 7 dli
•
o;mWrnER
Informacja i sprzedaż: Kielce,
~
SłOWACJA
ul. Targowa 18 tel. 322-971 ~
N
Snińskie ~ - hotel, dojazd, wyiywienie, Bal
ZAPRASZAMY - V.)
mop-eł{ !E8-6~-vl - ~o1u~1zo")l l~-ZL-vL - ~01M.Oą01U-elS 'SL- 6

g

I

http://sbc.wbp.kielce.pl

spółki

oraz infonnacjami
w Urzędzie
Gminy Samborzec pokój nr 12 tel. 3.

Biuro Studiów
i Projektów
Oddział w

że można

szczegółowymi można zapoznać się

14O/rap1i1

~ HURT0WN.IA AR1YKUŁ6W

~-.

SPOZYWCZYCH

Handlowe
Kielce, ul. Rolna 6
teI. 4S7..()7

czynne 8 -16
sobota 8-13

ASOR·rY~AENT
RENO~AOvVANYCH FIRM!

SZEROKI

PUDliSZKI
IMPAK
PZZ KOSZAl1N
KOPAlNIA JANIKOWO

HUMA

bo,OO476

~ rottweilera,krokwy 10x 10
długości 6 m 30 szt., gnbości6wkę, (re-

~
-55

~71
:..-",nia
Iych,
)bok
lQ20Il

bo~

Komputerowe przepisywanie 61bo~
51-77 /9.00-15.00/.
Komputerowe przepisywanie. Tel.
31-04-59.
bo,OO312
Kucharz zorganizuje w pełni profesjonalne przyjęcie weselne. Tel. grzecz. 6830-23 wieczorem.
bo,1l921'3
Lawety, szalunki budowlane, rusztowania - wypożyczalnia 31-65-88.

Tapetowanie, malowanie, boazeria. 66-08-07.

bo,OO228

Szczauęta- sznaucera miniatura (czarne- rodowDOOwe). (0-41) 61-30-73.

bo/09489

Komis Paderewskiego 33, 66-44-74.

JAVA/00218

bo,OO505

Sprzedam Ładę Samarę (1992),
kurtkę z lisów. tel. 66-02-50.

Impreza Sylwestrowa w "Stodół
ce". Tel. 11-16-51 , 68-86-77.

Malowanie, remonty. Tel. 28-483.
"OKPOL" Kielce
Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi - wewnętrzne
Drzwi - wejściowe
Drzwi - garażowe
Ościeżnice,
styropian, parapety
PCV, montaż.
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich
77/Niewachlów I, tel. 571-91, 526-01
wew. 34.
Końskie, ul. Kielecka l, tel. 27-74.

Sprzedam Forda Fiestę 1600 D.
Bobrza 41 .
bo,OO503
, Sprzedam Lawetę. Tel. 66-38-93.

1
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SUffiR CHRUPER

PSS

WROCłAW

AMINO
GORANA
SANroOD
PACIFlC roRUŃ

~1ER

R>OD

WRIGlEY
PZZ WBUN
DIM

SAN

JAROSłAW

KAI1SZANKA

WEDEL
lERAVITA
STAR rooDS
FERRERO
1

mne

OFERTA DlA PIEKARNI: mąka 850, sól, mąka ziemnioaono luzem
NISKIE CENY, AlRAKCYJNE IIPUSTY, CENY ZAKłADOWE

Towar dowazimy własnym transpąrtem.
Przyjmujemy zamówienia na telefon.

strona 30
J

Piątek 16 grudnia
Imieniny obchodzą:
Zdzislaw i Albin

998,

Pogotowie Policyjne· 997,

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40,
czynne w godz. 8.00.20.00;
TEATRY
• im. S.żeromskiego - zespół
w terenie;
• PTLlA .,Kubld" . Królowa
śniegu· g. 9, 11:
KINA
• "RomaoUca" - .Król Lew" USĄ
bo. g. 9, II , 15.15: .Rapa-nui· USĄ 1.15,
g. 12.45, 19.3O:.K1ienrUSAI. 15g. 17;
• "Moskwa" - . Cud w Nowym
Jor~u· USA I. 15 g. 15; .Stan zagrozenla USA, I.15, g. 17, 19.30;
• "Studyjne" - .Czl.iy cel· franc.,
1.15, g. 16.30; ;.Naskróty"USĄ 1.15, g. 18;
• "Echo" - nieczynne;
WYSTAWY
• Galeria BWA . Na pi ętrze· ul.
Leśna 7 - Wystawa malarstwa Jacka
Nowakowskiego; czynna - pono- piątek
11 -17, niedziela 11-15, soboty-nieczynna, Kolekcja sztuki kieleckiego środo
wiska plastycznego Izbiory BWN oraz
sprzedaż dzieł sztuki współczesnej
czynne · pon.-~ti~E1-15;
• Muzeum Nuodowe dawny
- nieczynne;
• Muzeum przyRynku3/5-Wystawy stałe : Przyroda Kieleccz}'l;ny.
.Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny". Wystawy czasowe: Ikony z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Kielecczyzna średniowieczna
/wystawa archeologiczna! Z wyjątkiem
poniedziałków i śr6a czynne codziennie
w godz. 9-16 (niedziela - wstęp wolny)
• Q4cl&1ał - Muzeum Lat Szkolnych S. Zeromskiego, ul. Jana Pawła II
- wystawa materiałów biograficznych
I literackich z młodzieńczych lat pts.arza. Czynne we wtorki, czwartki i piątki ,
niedziela (wstęp wolny) - g. 9-15, środy
- g.12-18, soboty - nieczynne
• Odcl&1ał - Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku - odtworzony wystróJ mieszkania pisarza oraz wystawa
biOQraficzno - literacka - czynne 10 - 16,
poniedziałek I wtorek - nieczynne, niedziela - wstęp wolny;
• Zabawkarstwa w KielcacH wystawy: ,TransjlOrt I komunikacja
w zabawkach·, .zabawkowy zwierzyniec', , Ekspozycja modelarska·, .W
świecie baśni i legend" - czynne 10-17,
pono- nieczynne;
• Muzeum Wsi KieleckiejDworek Laszczyków, ul. Jana Pawła II
6 - Zywieckie kolędowanie - czyli świat
na opak. Wystawa czynna pon . -piątek
w godz. 9-15;
• Muzeum Zbiorów Geologicz.
nych Kielce, ul. Z!;JOda 21 - wystawa stała: zbiory ~eol~lczne skał, mineralów i skamjenlałoścl, 600 milionów
lat historii Gór Swiętokrzyskich, surowce mineralne Kielecczyzny. Czynne
poniedziałek - pilltek g. 8-15;
OSTRE DYZURY SZPITALI:
Pałac Biskupi, pl. Zamkowy l

• wewn,lrzny • Czarn6w,
chirurgiczny - Kościusz.\d;
• Apteki: stały dyżur dzienny,
nocny i świąteczny pełni apteką prywatna uł. Massalskiego 18 (os. Slichowice, .Cefarmu' -ul. Sienkiewicza;
• Telefony: Straż Miejska- 67-6(}.
40, Pomoc drogowa -66-00-65, Pogotowie
Energetyczne f<iełce - Miasto - 991 , Pogotowie Gazowe - 31 -2(}20 i 992. Pogotowie
Wod.-Kan.- 994, CO., elektryczne RPGM,
tel. 61 -18-33, czymewQOdz. 15 - 23wdni
powszednie w gocIz. 7 - 23, w dni wolne od
pracy tel. 31-1647 1 430-94

•

88.
• POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - USŁUGI
CAŁODOBOWE - tel. 61-29-18, 61 -3912.
POMOC DROGOWA - tel. 113-509.
POMOC DROGOWA 61-79·76
OSTROWIEC

Radio-Taxi
"Orient"
61-11-11

Radio Taxi "Alfa"
tel, 96-22,tel. 4A4-44j

• Apteka dyżurująca:ul. Mar·

• Telefon zaufania dla młodzie
ży - czynny w każdy czwartek w godz.
18 - 20, tel. 456-7Ó
• Psycholog, pedagog pomogą
Ci - zadzwoń tel. zaufania 66-17-41 poniedz. i czwartki w godz. 15-17;
• Telefon zaufania (dla
ludzi
z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do piątku w godz. 18 - 20, tel.
573-46 (piątek również - narkomania).
• Postoje taksówek: osobowe plac Dworcowy tel. 68-33-99, tlI. Piekoszowska tel. 515-11 ; ul. Toporowskiego
tel. 31-Q9-67, ul. JesIonowateł . 31-79-19,
ul. Mlelczarskiego tel. 66-40-40, ul. Szymanowskiego tel. 48645. Bagażowe - ul.
Anna Czerwonej tel. 466-68
• SZPITALE - Czarnów - 662481 , ul. Kościuszki - 467-43, ul. Prosta
- 618-525, MSW - 420-21 , Czerwona
Góra - 508-41.
• BIM - informacja o prywatnych
usługach medycznych - tel. 68-61-67,
27-697.
• NAGŁA POMOC LEKARSKA
LEKARZY SPECJALISTÓW WIZVTY DOMOWE - pediatrów, chirurgów dziecięcych , internistów, ortopedów, laryngologów, okulistów, neurologów, badania ekg. Zgłoszenia codziennie 11 -20, tel. 31-56-50. Wizyty
domowe 14.30-22 Idni powszedniel,
11-21 Idni wolne/.
• SPECJALISTYCZNA POMOC
DLA DZIECI "VITAMED" wizyty domowe i ambulatoryjne
w godz. 16.30-21 .30 , w soboty, niedziele i święta 9-21 .30 - tel. 31-96-21.
• POMOC LEKARSKA DLA
DZIECI - tel. 66-33-66, wizyty
pediatry codziennie 15-24, niedziele i
święta 7-24.
• SPECJAIJSTYCZNE POGO·
TOWIE DLA DZIECI zgłoszenia codziennie w godz. 7-24, tel. 6846-36.
• POGOTOWIE PEDIATRYCZ·
NE "POD DALNI4" ul.
Połowniaka 4, tel. 68-48-91 , ambulatorium, WIZVTY domowe.
• TEL. ł85-15 - "ZDROWIE" WIZVTY DOMOWE - CODZIENNIE
OD 7 DO 20 - kardiolog z ekg, laryngolog, neurolog, dermatolog, pediatra, internista, chirurg, badania laboratoryjne,
zastrzyki li inne usługi pielęgniarskie
w domu/o Szkoła Rodzenia, usg lultrasonografia/ ogólne, ginekologiczne,
ciąża, próby wysiłkowe, ekg komputerowe. Dom Rzemiosła, ul. Warszawska
34, codziennie od 7 do 20, SOboty, niedziele 8-20.
• "ULTRASON" usg dzieci i dorosłych - tel. 61 -02-30 - lek. med. radiolog Wojciech Partyka przyjmuje w domu pacjenta i w gabinecie w poniedziałki i czwartki w godz. 12.15-14.45,
we wtorki, środy i p iątki 13.30-14.45,
w soboty 8-9. Pełny zakres badań .
• POGOTOWIE STOMATOLO·
GICZNE - lecznica . Medistar",
ul. Warszawska 34. I DOM RZEMIOSŁA/, czynne NON STOP - tel. 43945.
• SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA
- gabinety czynne w godz. 8-20: ul. Paderewskiego Id. Buczka/ 42, tel. 66-3019 - stomatologia, ul. Konopnickiej S,
tel. 31 -50-16 - stomatologia Iznieczulenie ogólne/, interna, ul. Hipoteczna 3,
tel. 486-44 - stomatologia, Qinekologia,
cytologia, analityka, ul. K'osciuszki II ,
tel. 450-96 - stomatologia, gabinety
specjalistyczne.
• USŁUGI
POGRZEBOWE
CAŁODOBOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH - tel. 31-70-47, 66-31 -77, 467-

Pogotowie Ratunkowe· 999,

• Apteka dyżurująca: I.
14

Sien-

nieńska

J

SKARZYSKO-KAM.
• Apteka - ul. Szpitalna l ;
• KINO ,,Nowa Wolność" 
. Prawdziwe kłamstwa' USA, 1.1 5, g. 16,
18.30;

l'.

POSTOJ TAXI " PRZV DWORCU "
nie pobi era opłaty za dojazd
tel. 513-705

Kielecka

giełda

samochodowa

Malo transakcji
Pod względem wyboru aut miniona giełda była podobna do poprzednich.
Bardzo trudno dokonać jest sensownego wyboru mając w kieszeni nawet
n ieco powyżej 100 mln zł, bo oferta składa się z aut albo zajeżdżonych , albo
za drogich dla przeciętnego klienta. Uczba transakcji zmalała też zapewne
dlatego, iż część ewentualnych klientów pospieszyła się z motoryzacyjny.
mi zakupami we wrześniu i w paździ erni ku bojąc się - i słusznie· że w os.
tatnlch tygodniach grudnia ceny wzrosną.

1994
F iat 126

·
·

1993
73-78

.

1992

1991

65

• Poet*

STARACHOWICE

RADIO TAXł "DORlON"
teł. 96-23 I 544-24
.17

Telefony:
Straż Pożarna·

Informator Echa
azałkcnnka

17;

SUCHEDNIOW

Chrobrego 15, teł. 417-24, ul. Kwiatkowskiego 4Oa, tel. 543-45.
• CaIodobowe stac:te CPN: ul. Wet
ska PcisIóe!J>, ul. WB2tid<a, ul. snga, ul.

• KINO .,Kuźnica" - .Eksplozja'
USA,I.15, g. 16, 18;
SĘDZISZOW

• KINO "Ballada" - .Jack Błys
kawica' USA, I. 12, g. 16;
JEDRZEJOW

~, u. ~.
BIAŁOBRZEGI

• Telefony alarmowe: Pogotowie Energ. - 13-25-30
• Aptekl - ul. Polna, czynna do !lodz.
19.00, wwdnesobotydo 15.00; u. Krakowska, czyma do laOO, w wolne soboty 00
12.00, wniedziełe i świętaod aOOdo 12.00.
• Stacja CPN - ul. Krakowska 88
• MGOK - ul. Kościelna 31 , tel. 1323-70, czynny od 8.00 do 17.00 -wystawa
grafik Andrzeja Mar1<a Luścińskiego.
• BIbUoteka PubUczna c z y n n a
od 9.00 do 17.00 - wystawakarykaturypn.
.Gęby, twarze, buźki".

• KINO "Dom Kultury" - .Wilk"
USA, 1.15, g. 17, 19;
BUSKO
USĄ

• KINO "Zdrój" - .Wilk·
1.15, g. 16, 18.30;

TAXI: Ustronie - 63-11II, d'łIorzec 'PKP - 63-22-77, pl. Konstytucji - 228-!j2.
• SIIIępy nocne: ul. Słowackiego
72, tel. 542.!31, uł. Ks. Skorupki, teł. 63-6932, ul. Komandosów 4, tel. 547-73, ul.

KAZIMIERZA W.
• KINO "Uciecha" - nieczynne;
PINCZOW
• KINO ~elweder" - nieczynne;

CZARNOLAS

WŁOSZCZOWA

• KINO Dom Kultury Schindlera· USA, 1.15, g. 17;

• Muzeum Jana Kochanowskiego tel. 76-15-11 w .5, czynne
wtorek - Piątek, w godz. 8.00 - 15.00, soboty i niedziele 9.00 - 16.00 - ekspozyqa
stała: .Jan Kochanowski - życie i twór-

. Usta

STOPNICA

czośe'.

• Kino "Powiew" - nieczynne;
,

GROJEC

RADOM
Biuro ogłoszeń, teJ. 235·19,
czynne w godz. 8.00- 16.00
TEATR
• im. Jana Kochanowskiego
tel. 213-66 - nieczynny;
KINA
• "Atlantlc" tel. 274-39 - . Król
Lew", USA, bo., g. 8.30, 10.30, 12.15;
. Cud w Nowym Jorku· USĄ 1.12, g.
15.15; , Stan zagro~nia' USĄ 1.15, g.
17.15, 19.45;
• "Hel" dolby stereo, tel. 254-35 na życzenie widzów •The ~insto~s· USA 1. 12 g. 9.30, 13.30, Premiery "Czuły cel' franc., 1.18, g. 11 .30, 15.30;
WAMP MARATON - , Blink" USA, I.15,
g. 18; Filmy W.Herzoga, - . Nosferatu
wampir" niem., 1.18, g. 19.45;
• "Resursa" tel. 255-84 - .KróloWCI:,Margor tran. I. 15 g. 19.30; , RapanUl USA I. 15 g. 15.30, 17.30;
MUZEA
• Muzeum Okręgowe im. Jacka
Malczewskiego, Rynek-l1, tel. 256-94 wystawa pod patronatem premiera RP
pn.•ChIopi w sztuce poIskief; wystawa
archeologiczna pn. ,Zanim powstało
miasto - początki Radomia'
• Muzeum Sztuki Współczes.
nej Rynek 4/5, tel. 225-50 - . Fragmenty witraży do kościoła Królowej Apostołów w Radomiu" - Witold Tomasz Kowalski, , rII Wystawa Okręgu Radomskiego Związku Polskich Artystów Plastyków" Muzeum czynne: wtorek-awartek 10-15, piątek-niedziela- 10-17.
• Muzeum Wsi Radomskiej ul.
Szydłowiecka, tel. 255-91 - nieczynne
do kwietnia '95 - przyjmowane są tylko
grupy zorganizowane , od wtorku óo
piątku , w godz. 8.00 - 14.00.
GALERIE
• Galeria "Łatnia" Żeromskie
go 56, tel. 218-87 - XVIII ~tawa Fotografii Artystycznej Radom 94;
• Galeria "Resursa"
Malczewskiego 16, tel. 255-84 - Wnętrza
Luwru - wystawa plakatu ze zbiorów Ambasady Franc; w Warszawie; Dokumenty
życia - Rodzina Kelles-KrauzĆ1N; galeria
czynna w godz. 9-19;
• Galeria WBP ul. Piłsudskiego, tel.
223-14: Katarzyna Wojtyniak - malarstwo
i grafika, .Swiat Jerzego Kosińskiego" wystawa wypożyczona z Muzeum im . K.
Pułaskiego w Warce;
• CK ,.Południe" - MaIa Galeria,
ul. Czamołeska, tel. 318-211 - wystawa
malarstwa pn. .Dotyk" M.Kostko i H.Krawczyk, czynna wtorek-piątek g. 10-19, soboty g.10-15, niedz. g.11 -17;
• Apteki - stały dyżur nocny - Orląt
Lwowskich 7 los. GoIębiów/.
. • Szpital - dyżur, ul. T ocl1ermana l
• Telefony: Komenda Policji - 29191 , Pogotowie Wod.-Kan. - 400-65, Gazowe - 992, cieplne - 993, Energetyczne 991 , Zakład pogrzebowy r:zyrnJ całą dobę
-218-'90, Pomoc drogowa - 981 , Informacja
PKP - 63-29-SC, Informacja PKS - 267-76,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 6084-86, Straż Miejska - 63-28-38, cał0dobo
wy telefon dyżurny prezydenta m. Rad0mia - 298-38, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych - 221 -71 , Kom~et Ochrony
Praw Dziecka - 254-61 .

• Szpital Rejonowy tel. 30-81 .
• Kino CKR - nieczynne.
• Stacja CPN - przy obwodnicy,
czynna całą dobę.
• Polmozbyt -tel. 37-13, czynny od
8.00 do 22.00.

• Muzeum RegIonalne czynne
do soboty, od 9.00 dó 15.00 - ekspozycja
stała pn.: .Dzieje miasta I regionu od czasów najdawniejszych do chwii obecnef;
wystawa czasowa pn.: .Garncarz - zawód
ginący" - sztuka gamcarska Iłży i okolic.
• "Cafe" galeria OK, czynna od
16.00 do 22.00 - wystawa malarstwa Wojciecha Jędry.
KOZIENICE
• Pogotowie Ratunkowe teł . 1421.Q9, czynne całą dobę·
• Szpital Rejonowy ZOZ tel. 1432-34. Stacja C~ - Aleksandr6wka, tel.
14-25-57.
• Muzeum Regionalne c z y n n e
codziennie oprócz poniedziałków, od 9.00
do 16.00. Wystawy: .Obcy w obcym
m ieście", , Kuftura materialna mieszkańców Puszczy Kozienickiej",
.Rok
1794 - Bój to za wolność i 1uc1'.•Mała Galeria· , czynna od 8.00 do 20.00 - wystawa
Wiktora Karpińskiego pn.: .Portrety".
LIPSKO
• Telefon,.: Pogotowie Ratur1kowe
- 999, Straż pozama - 998, policja - 997,
Pogotowie Energet. - 78-01-61 .
• $zpital Rejonowy tel. 78-06II , ul. Srnadeckiego 2• Stacja CPN u. Czachowskiego,
tel. 78-00-84.
• Kino "Oskar" - . Kolonia karna·
USĄ 1.15, g. "';
• Lipskie Centrum Kultury
czynne od 8.00 00 18.00 - wystawa fotograficzna "Nasza działalnoŚĆ w obiektywie"; stała ekspozycja pn.: .z historii ziemi
lipskief, czynna od 10.00 do 18.00.
• Szkolne Muzeum Wsi czynne od
poriedzaku 00 pęki, wgoclz. 9.00 - 14.00.
ORONSKO

• Centrum Rzetby Polskiej - tel.

219-16, _ . 214. Pałac - .WnętrzacHKX
skie z II połowy XIX w.·.
• Galeria "Oranżeria" wystawa
rzeźby i rysunku Wiktora Gajdy.
• Muzeum Rzeźby WspółczesneJ wystawa rzeźby Adolfa Ryszki.
Sala Rzezby Monumentalnej - zmiana ekspozycp. Kaplica - wystawa pn.: .Tradycje
hlstoryczno~ułturalne Orońska·.

• Muzeum czynne wtorek, środa,
piątek od 10.00 do 15.00, czwartek, sobota, niedziela od 10.00 do 16.00, poniedzialek - nieczynne.
PIONKI
wy, Ul. 15 t)tyCZrna, tel.
• Stacja CPN ul. Kolejowa, czynna

~2-14-38.

całą dobę·

• Kino .,Kasyno" brakterminarza
• Miejski Ośrodek Kultury u I .
Radomska l , tel. 125-125 - wystawa Tomasza Wróblewskiego pn.: .Obrazki
z szuflad', czynna od 10.00 do 16.00.
140 mln, 87 r, 101 - 120 mln , 84 r. 75 m ln, NISSAN " sunny" 85 r. - 85
min, "primera" 91 r. - 205 m ln.

W bieżącym roku Automobil·
klub K ielecki zapowiada organi·
zację jeszcze trzech giełd. W naj·
bliższą niedzielę 118 bm.! oraz
wWigilię /24bm J i31 grudnia, czy·
li w sylwes.,a.
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.
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.
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25
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105(F)
70
66-75
S(S)·Samara (F) - Favorit

http://sbc.wbp.kielce.pl
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• Kino "Wrzos· - .złote wrota·
USA I. 15 g. 16.20, 18,20;
• Kino .,Ballada" - .Czuły cel·
tr. I.15; , Mały Budda· USĄ 1.12;,Tajemniczy ogród' USA, 1.12;
• Apteka - dyżurna , Okulickiego
11 .
• Szpital - 42-06-34.
• Telefony - Informacja PKS 4203-20, PKP 42-50-11 , Informacyjny
o chorobie alkoholowej 42-50-81/czynny w soboty od 16 do 19/, Informacyjny
o AIDS 958, Pomoc drogowa 42-55-21 ,
42-58-49, Pogotowie ciepłowni 42-1238, , Lor 44-43-42.
• Postój TAXI - tel. 96-21.

l
t

GORZYCE
• Apteka - dyżurna, ul. 4O-Iecia
PRL 2/nocą na żądanie/.

• Kino: "Jutrzenka" - brak terminarza..
• Muzeum - Regionalne, ul. Prosta - wystawa lalek, ,90 lat Janowa Lubelskiego w fotografii" - ekspozycja;
czynne wtorek-piątek g. 10-14, sobota
- niedziela g. 14-17 w poniedziałki - nieczynne;
• Apteka - dyżurna, ul. Zamoyskiego 22, tel. 72-02-33. • Szpłtal- tel. 72-0640, 72-11-47. ·PostójTAXI-tel. 96-21.
NISKO
• Kino: "Sokół" - "Rodzina Adamsów 2" - USA, 1.12; .zakonnica
w przebraniu" USĄ 1.12;
• Apteka - dyżurna, ul. Wr::Jro!:J::j 43.
NOWA DEBA

• Muzeum Regionalne

ul.

Puławska 2, tel. 27-25, 22-10 - ekspozycje stałe: "Łowcy mamutów", .Fakty

i hipotezy·
• Dom Kultury ul. Puławska 6,
tel. 27-85, czynny od 7.30 do 21 .00 wystawa . Malarstwo, grafika i poezja'
Doroty i Andrzeja Pęksyków.

TARNOBRZEG
Biuro Ogłoszeń "Echa Dnia",
lei. 23-26-02, ul. Moniuszki 5/34,
czynne od 8 do IS.
• Kina: .Wisła" - "Król lew" USA,
bo. g. 15, 17, 19;
• WDK , Forrest Gump' USA, 1.12,
g. II, 14.30, 17, 19.30;
,
• Muzeum - Muzeum Historyczne Miasta Tamobrzeg, ul. W iejska czynne w dni powszednie w g. 8-15, soboty, niedziele i święta - w g. 10-14
w poniedziałek - nieczynne;
• Apteka - dyżurna, ul. Sienkiewicza 67 tel. 22-59-60.
• Szpital - tel. 22-18-51 .
• Telefony: Pogotowie energetyczne 991 , Pogotowie ci epłownicze
22-14-90, Pogotowie wodociągowe
994, Pogotowie gazowe 992, Informacja PKS 22-14-35, Informacja PKP 2215-45, Młodzieżowy Telefon Zaufanianieczynny, Kryzysowy 22-41-22, czynnyod 7 do 15, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 22-19-51 , Pomoc
drogowa 22-74-44, 22-30-34, Straż
Miejska 22-75-43, "Lor - 23-27-41 .
SANDOMIERZ

Biuro Ogłoszeń
" Echa Dnia", tel. 32.10.69, uJ.
Mickiewicza 17A, czynne od 8 do 15.
• Muzeum - Muzeum Okręgowe
w Ratuszu i Zamek, tel. 32-22-65 czynne we wtorki, środy, czwartki, piątk i w g.
9-16, w soboty - g. 10-15, niedziela g.
10-14 w pon iedziałk i - nieczynne, Muzeum Uteratury w Sandom ierzu środy,
czwartki, piątki g. 9-1 6, soboty - 9-15,
niedziele i święta 10-14 w poniedz iałki nieczynne;
• Muzeum - Historyczne Polskiego Ruchu Ludowego - ul. 11 listopada l, tel. 32-21 -41 - czynne w dni powm ln , ,,2400" 80 r. - 66 m ln, ,,3000"
76 r. - 4 1 mln.

MERCEDESY: ,,190E" 88 r. - 249
mln, ,,2000 " 82 r. - 95 mln, 77 r. - 59
mln 75 r 28 mln ,,,2200 " 78 r - 65

1988
35-45,5

f

STALOWA WOLA

dobę·

MAZDA: " 626" 87 r. - 110 mln,
,,323 " 91 r. - 215 mln, TOYOTA " co·
rolla " 89 r IBl 150 mln 88 r 101

100·115

.

ZWOLEN
• Szpital Rejonowy ul. JagieHy,
tel. 76-22-39.
• Apteka - ul. ŚW. Jana, tel. 76-2720, czynna codziennie od 7.30 do 19.30,
dyżur nocny co drugi tydzień.
. • Stacja CPN - ul. Wojska Polskiego 21, tel. 24-51 .
• Stacja PaUw ZG Komunalnej,
ul. Wojska Polskiego, czynna całą .

FORDY: " escort" 92 r •.- 178 mln,
91 r. - 200 mln, 90 r. IBl - 150 min,
84 r. - 70 mln, 81 r./B/- 65 mln , " sierra"

115-125

~.

• Stacja CPN - ul. Goniewska,
tel. 21 -20. •
• Muzeum im. Kazimierza Pułas
kiego - ekspozycja stała: Muzeumczynne codziennie oprócz poniedziałków, od 10.00 do 17.00.

AUDI: ,,80" 86 r. - 125 mln, 82 r. - 62
do 78 mln, 80 r, - 55 mln, ,,100" 89 r. 190 mln, 83 r. /B/- 60 mln, 80 r. - 37 mln.

1989
32.5-47

l

JANOW LUBELSKI

• Apteka
-,ul. Warszawska 3, tel 23-33.

DACIE: 86 r. - 29 mln, 83 r. - 22
mln, TRABANT: 91 r . - 63 mln ,
WARTBURG.82 r. - 15 mln.

obniża

o około 10-15 proc.

szednie 9-14, w święta i w dni wolne na żądanie;
• Apteka dyŻ1UDa ul. Annii Krajowej 2, tel. 32-44-60.
• Szpital - tel. 32-22-22 i 32-32-03.
• Telefony - Informacja PKS 3223-02, PKP 32-23-74, Telefon zaufania
klubu AA - 32-39-99, Pomoc drogowa
31-16-14, Straż Miejska 986, .Lot" 3241-30.

WARKA

CINQUECENTO: 93 r, - 32 mln zł.

Podajemy cerrj 'N'{'/'Idawc::ze
ne w trakcie tl'ansa<cj

1990
51-55

I

SZYDŁOWIEC

• Apteka - ul. Kolejowa 9a, tel. 1710-60.
• Stacja CPN - ul. Kościuszki , tel
17-02-13.
• Kino "Paradise" - brak terminarza.
• Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
/Zamek/ - wystawa stała: . Polskie kapele ludowe i instrumenty muzyczne", . Od
polki do poloneza-polskie ludowe i tradycyjne instrumenty muzyczne"; wystawy czasowe . lutnik i jE!90 warsztat"
z kolekcji państwa BoroWleckich; wystawa malarstwa Stojana Wyłkowa .

RENAULT ,,18" 81 r. /D combi/39 mln, ,,25" 84 r. - 92 m ln, PEUGE·
OTY: " 104" 81 r. - 35 m ln, ,,205" 93
r, - 190 mln, 92 r. - 175 mln, ,,405"
94 r, - 520 mln, 88 r, - 153 m ln.

SEAT " ibiza" 86 r. - 85 mln,

142-165

,ł

• Szpital Rejonowy ul. Partyzantów 8, tel. 20-75.
• Apteka teł . 22-29, czynna codziennie do godz. 21 .
• Stacja CPN ul. Radomska, tel.
23-16, czynna codziennie od 7.00 do
19.00.
• Muzeum im. Oskara Kolberga al. WOP II , tel. 22-48, - ekspozyCja stała pn.: , Oskar Kolberg· wystawa biograficzna; , Stylowo aranżowane wnętrza dworskie z II pol.
XIX w."; wystawa czasowa: "Muzyka
jest w nas - kultury muzyczne Azji i Afryki". Muzeum - czynne od wtorku do
PlCltku, w godz. 8.00 - 15.00, w soboty
i niedziele w godz. 10.00 - 15.00.

OPLE: " vectra" 91 r. - 235 m ln,
"kadett" 87 r. - 125 m ln, 85 r. I D
combil - 98 mln, 84 r. /BI - 125 mln,
80 r. - 45 mln, 79 r . - 39 mln, " ascena" 88 r./D/ -125 mln, 86 r./D/ -1 10
mln, "orion" 84 r. - 85 mln , " rekord"
81 r. /D/ - 45 mln.

,nez

FSO

PRZYSUCHA

• Kino "Metalowiec" - . Bezw Seatle' USA I. 12 g. 18;
• Dom Kultury - Spektakl teatralny dla młodzieży szkolnej .To i owo
o Zemście Aleksandra hrabiego Fredry" - teatr z Lublina;
• Szpital - tel. 46-26-56.
sennoŚĆ

OPATOW
• Apteka - dyżuma, pl. Obrońców
Pokoju 4.
• Szpital - tel. 68-27-63.
• Telefony - Informacja PKS 6822-27, Poradnia odwykowa 68-27-33.
POŁANIEC

• Apteka - dyżuma, ul. 11 listopada 15.
RUDNIK
• Kino "Rusałka" - , Maverick"
USA, I.15, g. 17;
SKOPANIE
• Kino "WIókniarz" - "Backbeat" USA I. 15 g. 18;

l

STASZOW
• Kino: "Syrena" - "Jak uwieść

własną żonę· USA, 1. 15, g. 17; . Beetho-

ven 2· USA, 1.15, g. 19;
• Dom Kultury - Wystawa pokonkursowa . Portret· - udział szkół podstawowych;
• Apteka - dyżuma, 11 Ustopada te. 64-22-81 .
• Szpital - tel. 64-22-81.
• Telefony - Informacja PKS 210,
PKP 64-21-42, Telefon kryzysowy 64-3006, czynny od 16 do 22, Pomoc drogowa
64-24-00, Pogotowie ciepłowni 993.
ZAWICHOST
• Apteka - dyżuma, ul. Askenazego 2 /nocą na żądanie/.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany w lenninarzacb,
88 r. - 14O. mln, 89 r. /combi! - 153 mln,
87 r. /0/- 165 mln, 83 r. /O combi! - 66
do 78 mln, "granada" 79 r. - 40 mln.

VW: " golf' 90 r.IOI -178 mln, 89
r. - 140 mln, 88 r. - 125 mln , 87 r. /DI
- 132 mln, 81 r . - 50 mln, " passat"
92 r. / B combi/ - 288 mln, 91 r. /combi/ - 280 mln, 83 r. /D/ - 70'mln , 81 r.
101 - 56 mln, "sclrocco" 80 r. /D/44 mln, "polo" 90 r. - 152 mln, "jet·
ta " 89 r, /B/ -155 mln, 87 r. - 130 min.

A. PIEKARSKI

Firmowy sklep motoryzacyjny
Hurtowni MOTOZBYT zaprasza

22/p/9A

ul. Żelazna 22 (przy dworcu PKP) tel. 68-44-60 od 8- do 17-

.FABRYCZNE CZĘŚCI

Zuk, Polonez, FSO, 126p i Cinquecent~

Akcesoria Akumulatory Łożyska Lakiery Ogumiente
Chłodnice WJ, Mercedes, Grzejniki gazowe

1\()~I\U12~~C~J~~ C~~~!

Echo Reklama

DESKI DO PRASOWANIA
2 lata gwarancJ-i
NAJIAN/EJ U PRODUCENTA
Cena od /40 tys. + VAT
OFERUJE:
lOK mi Masł6w fi k. Kielc, tel. 68-55-51 fax 68-55-52
Odbiór w Kielcach
a terenie
Hurtownia Ryt Wiórowych
KieJc transport
ul. Górna 25, teI. 450-83
p-roducenta

i(
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PODKłADKI

(fachownim) - monety:

kOUCZ1!CIft no bion

PO

KREDYTY

OBNIŻONYM OPROCENTOWANIU
już

• OBROTOWY I INWESTYCYJNY

od 33,6~%
i

PR.ZEDSIĘW2'1ĘCIA

INWESTYCYJNE PROEKSPORTOWE
PRODUKCJĘ RYNKOWĄ, PROEKOLOGICZNE

33,60%

• INWESTYCYJNY NA REAliZACJĘ PR2EDSIĘWZIĘĆ
W ROLNIC1WIE, PR7E1WÓRS1WlE ROLNO-SPOZfWCZ}'M
I USLUGACH DLA ROLNIC1WA z terminem spłaty do 8 lat

20,00%

• PREFERENCYJNY NA ZAKUP MECZOWYCH ŚRODKÓW
OBROTOWYCH 00 PRODUKCJI ROLNEJ

10,89%

AK'1YWIZUJĄCE

• KREDYT GOTóWKOWY KONSUMPCYJNY
udzielany na okres do 18 miesięcy

od 36,60%

• NA ZAKUPY RATALNE
przy sprzedaży samochodów
przy sprzedaży pozostałych artykułów

od 35,96%
od 38,40%

• WMBARDOWY

39,60%

PROPONUJE KORZYSTNA LOKA TĘ OSZCZĘDNOŚCI
* NA RACHUNKACH ZŁOlOWYCH
19,20
22,80
27,60
30,60
32,64
36,00
37,80

i

SroKOJNY W S1YCZNIU!

WYSOKA NAGRODA
Za odnalezienie psa duże
go pręgowanego boksera z
krótko przyciętymi uszami,
który zaginął dnia 6 grudnia 1994 r. w okolicach
Toru Wyścigowego w Miedzianej
Kielce,

Górze. Kontakt:
59-344.

teł.

Wieczorem - 56-214.

PARKIET

; \lOZAIKI, PA:\ELE

CHF

GBP

min_
w USD

wkład

WYBÓR, l'IISKIE CE:\Y
TRA~SPORT GRATIS
HurtO\mia OBI
Kielce, ul. Zakładowa 1
tel. 66-06-05 w. 176, 177
ffiAK1YCZNY mEZENT

PODKÓWKI

A VISTA:
% - Konta osobiste: 17,4%
% - Depozytów pieniężnych
% _ . transakcji na papierach wart.: 6,0%
% ostałych podlegających oprocentowaniu: 7,2%
%
* NA RACHUNKACH WALUTOWYCH:
%
rodz. r-ku
3
6
12
24
36
a vista In-ce
% waluta
In-C
USD
DEM
fRF

I

Sur, IOgr, SOgr, hl; 2zł, Szł

PODŁOGOWE. DVŻY

DLA WDNOŚCI:

1ERMINOWE:
- l-mies.:
- 2-mies.:
- 3-mies.:
- 6-mies.:
-12-mies.:
-24-mies.:
-36-mies.:

I., 211',

BĘDZIE

Kro KUR WGRUDNIU

ZAPRASZA

111Z UU

Hurtowni, Sklep6w i innych instytucji

I. UClARKO-SOR1OWAIKA BIlONU

NA DZIAtAlNO$c! GOSPODAAQfł:

• NA

•

DENOMINACJA -

BANK ZACHODNI S.A. ID/KIELCE
ul. Wspólna 2" tel. 663-182" 663-487

O

2'-600 UDOM, Pl KOIISIYIUCJI 3 IWA 1

2,75
3,25
3,50
2,75
2,75

3,00
3,75
4,00
3,00
3,50

3,25
4,25
4,25
3,50
4,00

3,75
4,75
4,50
3,80
4,75

4,00
5,00
5,00
4,00
4,75

4,00
5,00
5,00
4,00
4,75

50

100

100

500

500

500

PORTMONETKI NA NOWE
. MONETY
JUZ DO NABYCIA
W SKLEPIE Z WŁOCZKAMI

DIANA"

Kielci,'ul. Bodzentyńska 40
róg Kościuszki
li

"'em~

ł POSIADAMY, GWAlłANCdĘ SKARIIU PAŃSTWA

I

BANK ZACHODNI SA.
SOLIDNY - JAK. NAliAZlJJE TRADYCJA
NOWOCZESNY - JAK 'WWRAG& NOWOCZESNOSC
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7Johrych, radosnych
ŚQJiąl !lJoże!l0 Xarodzenia
i szczęśfiwe!l0 1995 ro.ku
życzy sQJorm Xfienlom

P~JJ3.S
EH.U. 'PRESTIGE'
Wyłączny dyslrybutor 'AUDlOVOX' USA

25-323 Kleice, ul. Manl/eslu lipcowego 34, lei. 326-545, lel./fax 326-299

• znakomita Jako~ć dźwięku
• supernowoczesna technologia
• zdejmowana płyta czołowa

•
http://sbc.wbp.kielce.pl

Zamiast płacić podatek,
skorzystaj z oferty mieszkaniowej
P.OJ. w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Sikorskiego 20,
tel. 530-793, 530-794,
w godz. 7-15
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Spełnione -

marzenie Tomka

Brożyny?

•
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Eliminacje mistrzostw Europy

Dobiega końca tegoroczna rywalizacja o punkty
w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy.
W grupie 1, gdzie występuje również drużyna polska
na pierwszym miejscu znalazła się na razie drużyna
Rumunii, która lepszym stosunkiem bramek wyprzedza Izrael. Następne mecze w naszej grupie odbędą
się 29 marca.
Oto aktualne tabele.

3.Francja
4.Polska

Grupa I
Ażerbejdżan

- Francja 0:2
/0: 1/. Bramki: Papin, Loko.
Izrael - Rumunia 1:1 /0:0/.
Bramki: dla Izraela Rosenthal,
dla Rumunii Lacatus.
1.Rumunia
4
8
7-3
2.1zrael
4
8
7-4

I

(

5.Słowacja
6.Ażerbejdżan

4
3
3
4

6
4
2
O

.

2-0
2-2
4-5
0-8

Grupa III
Turcja - Szwajcaria 1:2/1 :2/
1.Szwajcaria 3
9
7-3
2.Szwecja
3
6
5-4
3.Turcja
4
4
7-4

W lidze NBA

"Magicy"

W formie

88:95.

niem Denver Nuggets. W zespole
gospodarzy bardzo dobre spotkanie rozegrał Shaquille O'Neal.
W pozostałych spotkaniach:
Detroit Pistons - Charlotte Hornets 93: 106; Indiana Pacers - Atlanta Hawks 81 :79; Minnesota
Timberwolves - Utah Jazz
95:103; San Antonio Spurs Boston Celtics 122:110; Milwau-

KOSZYKÓWKA
I LIGA. MężczyźnI. EtanexjStal Stalowa Wola - Lech
Batimax Poznań, sobota, godz.
18, hala przy ul. Hutniczej.
II LIGA. Kobiety. Stal Stalowa Wola - Glinlk Gorlice, sobota, godz. 15, hala przy ul. Hutniczej.
II LIGA. Mężczyźni. Siarka/Sandoglass Tarnobrzeg Pogoń Prudnik, sobota, godz.
17, hala przy al. Niepodległości.
III LIGA. Mężczyźni. AZS Radom - Mirmaro Rudnik, sobota,
godz. 16, hala przy ul. Chrobrego.
Budowlani Radom _. AZS
Siedlce, sobota, godz. 14, hala
przy ul. Wernera.

2
3

1
O

2-4
0-6

Grupa V
Malta - Norwegia 0:1/0:1/
Holandia - Luksemburg 5:0
/3:0/
1.Norwegia
4
10 07-1
2.Holandia
4
8 10-1
3.Czechy
3
5
6-1
4.Białoruś
3
3
2-5
5.Malta
3
1
1-7
O 0-11
6.Luksemburg 3

Grupa VII
Mołdawia

- Niemcy 0:3 /0:2/
Walia - Bułgaria 0:3 /0:2/.
Albania - Gruzja 0:1 /0:1/
1.Bułgaria
3
9
9-1
2.Niemcy
2
6
5-1
3.Gruzja
4
6
6-3
4.Mołdawia
4
6
5-9
4-1
5.Walia
4
3
6.Albania
3
O
l-S

Grupa VIII

W zawodowej lidze koszykówki NBA doszło do kilku
ciekawych pojedynków. W New Jers&y drużyna Nets
po dwóch dogrywkach uległa Cleveland Cavaliers

Zespół Orlando Magic nie miał
większych problemów z pokona-

4.Węgry

5.1slandia

kee Bucks - Philadelphia 76-ers
99:96; Phoenix Suns - Seattle
SuperSonics 111 :93; Portland
Trail Blazers - Los Angeles Clippers 121 :73. W poszczególnych
dywizjach prowadzą - Atlantic: Orlando Magle - 16 zwycięstw, 4 porażki; Central: Indiana Pacers 13 ZW. , 6 por.; Midwesl: Houston
Rockets - 13 zw., 6 por.; Pacyfic:
Phoenix Suns - 15 zw., 5 por.
ISTACH/.

Star Starachowice - Mitex
Kielce, sobota, godz. 17.00.
JUNIORZY. Mitex Kielce Stal Stalowa Wola, niedziela,
godz. 11, hala sportowa przy ul.
Zytniej.

Finlandia - San Marino 4:1/2:11
1.Grecja
3
9
11-1
2.Szkocja
3
7
8-2
3.Finlandia
4
6
9-7
4.Rosja
2
4
5-1
5.San Marino 3
O 1-10
6.Wy.Owcze 3
O 2-15
STACH, J

Turlej
lM Turcji
Zawodnik Tęczy Kielce . Jarosław Turlej startował w Mistrzostwach Swiata Juniorów, Juniorek
i Weteranów w Kulturystyce odbywających się wizmirze. Kielcza·
nin wywalczył tam bardzo dobre
14 miejsce. Wrażenia z pobytu
Jarka w Turcji przedstawimy w poniedziałkowym numerze "Echa".
/STACHI

SIATKÓWKA

godz. 11 , sala SP nr 9 przy ul.
Sandomierskiej.

I LIGA. Mężczyźni. Czarni
Radom - Włókniarz Metalpiast
Bielsko-Biała , sobota, godz.
17, niedziela, godz. 11, hala przy
ul. Lubelskiej.
I LIGA B. Kobiety. Stal Nowa
Dęba - Siarka Tarnobrzeg, sobota, godz. 18, niedziela, godz.
11, hala ZSZ.
III LIGA. KobietY. Radomka
Radom - AZS Biała Podlaska,
sobota, godz. 16, niedziela,

STOŁOWY
I LIGA. Mężczyźni. Euromirex
Radom - Nordis Zielona Góra,
piątek , godz. 16, hala przy ul. Narutowicza.
" LIGA. Kobiety. Strażak
Wielogóra - Vojsłavia Wojsła
wice , niedziela, godz. 13, Dom
Strażaka w Wielogórze.
Tłoki/Stal Gorzyce - AZS Kielce, niedziela, godz. 11, sala
Szkoły Podstawowej nr 2.

TENIS

wodowej grupy belgijskiej ColIstrop. Codziennie odbywa on
dwa treningi, w skład których
wchodzi jazda Aa rowerze,
marszobiegi, ćwiczenia na
siłowni i pływanie. Za miesiąc
Piątek wyjeżdża już do Belgii,
gdyż pierwsze starty zawodowego peletonu zaplanowane
są na 1 lutego.
S.SIJER

W najbliższych dniach rozstrzygnie się
sprawa przejścia na zawodowstwo kolarza
kieleckiej grupy DEK Meble-Cyclo Korona
TOMASZA BROZVNY.
Jak już pisaliśmy, Brożyną i Kazimierzem Stafiejem zainteresowana była nowa grupa belgijska Bouggenhout Proferim Cycling
Team. Najprawdopodobniej
kontrakt podpisze tylko
Brożyna oraz Jacek Mickiewicz z Rybnika i Andrzej
Sypytkowski , który od niedawna jest mieszkańcem
Końskich. Dwaj pierwsi zostaliby neoproti, natomiast dla
Sypytkowskiego byłby to już
drugi kontrakt zawodowy.
Ostatni sezon ścigał s i ę on
w hiszpańskiej grupie Kelme. Poza trójką Polaków,
skład grupy BP.cT uzupełnia
6 Belgów, Duńczyk , Szwajcar i Szwed. Ocżywiście
głównym zadaniem kolarzy

AUTORYZOWANY

DEALER
,

SONY
poleca sprzęt
1V, Audio-Video,
anteny satelitarne
finn:

SONY
THOMSON
GRUNDIG
SANYO
CURllS
ELEMIS
UNIMOR
GWARANTUJEltfY

- NAJWIĘKSZY WYBOR,
- BEZPłATNY TRANSPORT,
- NAJKORZYSrnlEJSZE RAlY

BEZ

ŻYRANTÓW
SKLEP lV-AUDIO-VIDEO
Kielce, ul. Żytnia 1
tei. 61-24-33
UM/BO

LKS Jedlińsk - Kolejarz Kielce, niedziela, godz. 11.
II LIGA. Mężczyźni. Grupa A.
Euromirex/Broń Radom - Tęcza
Kraśnik, niedziela, godz. 11, hala
Broni przy ul. Narutowicza.
STS Skarżysko - San Wrzawy,
niedziela, godz. 11 .
II LIGA. Mężczyźni. Grupa B.
Alit II Ożarów - Czarni Parszów,
niedziela, godz. 11, sala SP.
Strażak Wielogóra - Kwarcyt Wiśniówka , niedziela,
godz. 10, Dom Strażaka w Wielogórze.
Piaskovia Piaski - Oskar
P~ysucha, niedziela, godz. 11 .
Za czek Fajsławice - Pilica/Pułaski Warka, niedziela,
godz. 11 .

w sezonie 1995 będzie zbierania punktów do klasyfikacji
FICP, które pozwolą na starty w największych imprezach w roku 1996.
W najbliższych dniach
przedstawiciel Belgów przyjedzie do Polski, aby sfinalizować kontrakty z naszymi kolarzami. Dla Brożyny, który odpoczywa obecnie na wczasach, byłoby to spełnienie
sportowych marzeń . Kolarz
nareszcie otrzymał pozwolenie od Polskiego Związku Kolarskiego oraz z klubu.
W przypadku podpisania kontraktu będzie jednak musiał
wpłacić 15 procent jego wartości Cyc lo Koronie oraz 5 procent do związku. Nie wiadomo
także co na swym najbliższym
posiedzeniu postanowi zarząd
PZKol., znany m.in. ze skłon
ności do niespodziewanych
zmian swoich decyzji. .. Przeciw" Tomkowi jest fakt, że znalazł się on w olimpijskiej kad- .
rze A i może mu .. grozić" zakaz .
wyjazdów za granicę aż do igrzysk w Atlancie .
Nie dotyczy to Andrzeja Sypytkowskiego, który już od
dwóch tygodni przebywa
w Wiśle , trenując przed nowym sezonem. Od 1 grudnia
wznowił też treningi kielczanin
Zbigniew Piątek , kolarz za-

* W trzynastej przedostatniej rundzie szachowej olimpiady rozgrywanej w Moskwie polskie zespoły poniosły
porażki. Polki przegrały z
Chorwacją 1 :2, a mężczy
źni ulegli Jugosławii 1 :3.
* W towarzyskim spotkaniu piłkarskim rozegranym
w Meksyku reprezentacja
gospodarzy
pokonała
Węgry 5:1.
* W ćwierćfinałowych meczach piłkarskiego Pucharu
Włoch Foggia wygrała z Interem Mediolan 2:0 /awans
Foggii/, Roma pokonała Juventus 3:1 /awans JuventusuI i Napoli przegrało z Lazio 1 :2 /awans Lazio/.
Iii

Syl""etka tygodnia
- Wojciech Waśnie""ski

Wojciech Waśniewski, 20-letni kick-bokser z radomskiego klubu Kick-Sport w ubiegłą niedzielę wywalczył pierwszy złoty medal mistrzostw Polski dla Radomia w formule full-contact.
Kontuzja okazała się na tyle
dotkliwa, że nowo kreowany
mistrz Polski prosto z podium
trafil do ... łóżka , konieczne było
zwolnienie lekarskie. Jak nam
powiedział bohater niedzielnego
wieczoru w hali Broni, przed
mistrzostwami myślał o zakończeniu zabawy w kick·bo·
xing, teraz się zastanowi. ..
/STYL/

W walce finałowej wagi 81 kg
radomskiego turnieju Wojtek pokonał jednogłośnie na punkty
Tomasza
Pawłowskiego
z Poznania. Wysiłek naszego
zawodnika w finale był wręcz
heroiczny, bowiem w eliminacjach w wygranej walce z faworytem tej kategorii, Wojciechem
Daszkiewiczem potłukł on dotkliwie palce St0py.

PIŁKA RĘCZNA
II LIGA. Kobiety. Famar Kielce - Start Gdańsk , sobota,
godz. 17, hala przy ul. Jagiellońskiej 90.

STRZELECTWO

Indywidualne
mistrzostwa
okręgu kieleckiego w strzelaniu
z broni pneumatycznej mło
dzików, juniorów i juniorów młod
szych. Staras;howice, sobota, godz.
9, strzelnica Switu.

KULTURYSTYKA

BILARD

Mistrzostwa Sandomierza
z udziałem czołówki krajowej .
Niedziela, godz. 18, sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego.

Tumiej Mas1ers zudziaIem 16 ~
szych bilardzistów okręgu. Skarżysko,
kltb biłardoNy Moote Ca1o, niedziela.
godz. 10.00.

BRYDŻ

Turniej Par o Puchar Prezydenta Tarnobrzega, niedziela,
godz. la, sala klubu "Topima".

SPORT MOTOROWY

Podsumowanie roku Automobilklubu Kieleckiego, sobota,
godz. 11 , pałacyk Zielińskiego .

.

TRÓJ BÓj SIŁOWY

Puchar Kielc juniorów. Haa TęaI
pIZy u.lag1ańskiej 11 O, rled2i:!Ia, godz. 10.

***

Walne nadzwyczajne zebranie
sprawozdawcze Błękitnych , pią
tek, godz. 17, sala klubowa B/ęktt
nych przy ul. Sciegiennego.
/W.Ł./, /NOR/,/J/
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Hity tygodnia

Piątek

16.12

20.10 TVP1

Śmierć jak kromka
chleba
Słynny już film Kazimierza Kutza z bieżącego roku. Tragiczna
historia, która wydarzyła się na początku stanu wojennego w Kopalni "Wujek". Po aresztowaniu Jana
Ludwiczaka, który był przewodniczącym "Solidarności" w kopal-

ni, gómicy rozpoczęli strajk. Doszło
do krwawego starcia z silami bezpieczeństwa PRL, zginęło kilku '
strajkujących ... W rolach głównych:
Janusz Gajos. Jerzy Trela, Jerzy
Radziwiłowicz, Mariusz Benoit.
/Czas trwania - 118 min./.

0.35 TVP1
Wyraźny

motyw

Film dotyczy sprawy obrony
praw Indian amerykańskich przed

Sobota

17 .12

20.10 TVP1

Miasto wichrów
Sentymentalna
opowlesc
o'grupie młodych ludzi, ich marzeniach, nie spełnionych ambicjach,
utraconych nadziejach. Mieszkają
w Chicago i znają się od dzieciństwa. Dzieje przyjaciół widziane oczami jednego z bohaterów pisarza. Film reżyserował Armyan
Berstein. W rolach głównych :

John Shea, Kate Capshaw. Josh
Mostel, Jeffrey DeMunn. /Czas
trwania - 107 min., rok prod. 1984/.

1.45 TVP1

Czarna toga dla
zabójcy
Bohaterką filmu jest Florence,
znana adwokatka z Paryża. Jednym z jej Klientów był Risler, os-

Niedziela

18.12

23.45 TVP1

•

Sprawa Jennifer

• Telewizyjny film oparty na
autentycznym
wydarzeniu,
o którym przed 7 laty rozpisywała się brukowa prasa amerykańska.
W nowojorskim
Central Parku nie opodal pubu, gdzie spotyka się mło-

dzież,

znaleziono zwłoki mło
dej kobiety. Ofiarą tego mordu
była Jennifer Levin. O zabójstwo oskarżono absolwenta
szkoły przygotowawczej dla
kandydatów na studia ... Reży
seria - John Herzfeld. Obsada:
William Baldwin, Lara Flynn
Boyle, Joanna Kerns. /Czas

Poniedziałek

20.15 TVPl

Warszawianka
Akcja

jednoaktówki
Wysrozgrywa się 25 lutego
1831 roku w dworku na przedmieściach Warszawy. Przebywa
tu generał Ch/opicki w oczekiwaniu na wieści z pola walki. Dowiilduje się o klęsce pod Olszyną
i postanawia przejąć dowództwo
nad wojskiem. W tych dniach dociera do kraju pieśń napisana
piańskiego

19.12
przez francuskiegó poetę ... Spektakl reżyserował A.Chrzanowski.
W rolach głównych: Danuta Stenka, Magdalena Wójcik, Anna Milewska, Piotr Fronczewski, Daniel
Olbrychski. /Czas trwania - 60
min.!.

23.20 TVP1

Faust

20.12

Kto pokocha moje
dzieci
Wzruszająca historia nieuleczalnie chorej matki. Gdy Lucile
Fray dowiaduje się o swojej chorobie stara się znaleźć dla własnych
dzieci rodziny zastępcze. Po swojej śmierci pragnie zapewnić im
lepsze życie niż u boku ojca alko-

holika. Reżyseria - John Erman .
Obsada: Ann Margret, Frederic
Forrest, Donald Moffat i inni.
/Czas trwania - 91 min., rok prod.
- 1983/.

22.05 TVP2
Ślub wampira
Akcja tej pełnej humoru i nieoczekiwanych zwrotów komedii toczy się w XVIII wieku. Młody i dość
naiwny Anglik podróżuje po Euro-

Środa

21.12

20.10 TVP1

Niebezpieczne ujęcia
Jest to pilot nowego /20częściowego/ serialu IN naszej
telewizji. W jednym z krajów Ameryki Łacińskiej ginie amerykański agent specjalny. Jego
żoną jest Danielle, fotograf agencji modelek, która chce za
wszelką cenę wyjaśnić okoliczności śmierci męża. Korzysta

u usług agenta, weterana wojny
w Wietnamie, mistrza wschodnich sztuk walki. Reżyseria - Ted
Post. Grają: Jennifer O'Neill,
Jon-Erik Hexum i inni. /Czas
trwania pilota serialu - 99 min.,
rok prod. - 1985/.

23.20 TVP1

Wigilia
Akcja dzieje się w grudniu
1981 roku w Polsce. W starej

Czwartek

22.12

20.10 TVP1

Niebezpieczne
ujęcia

111

Pierwszy odcinek senalu, którego pilota telewizja nada w środę .
Trzecią ofiarą psychopatycznego
mordercy jest urodziwa modelka,
Karen. Sprawą tego zabÓjstwa
zajmuje Się prywatny detektyw
Philip Cody. Ma on osobiste.pora:
chunki z mordercą. ponlewaz

wcześniej ten człowiek zabił jego
córkę· Serial reżyserował Ted
Post, a w rolach głównych
występują Jennifer O'Neill i Jon-E-

rik Hexum. /Czas trwania 1 cz. - 99
min, rok prod . - 1985/.

17.00 TVP2

Gombrowicz wśród
Francuzów
Film
zujący

22.10 TVP2
Strzały

Film

na uniwersytecie
rekonstrukcją

jest

karżony o zabójstwo i skazany na
karę śmierci na podstawie fałszy

wych zeznań. Zdesperowany skazaniec ucieka z sądowej sali
biorąc jako zakładnika prokuratora. Potrzebuje czasu, aby zdobyć
dowody swej niewinności. .. Reży
seria - Jose Giovanni. Obsada:
Annie Girardot, Claude Brasseur,
Bruno Cremer, Jacques Perrin .
/Czas trwania - 92 min., rok prod.
- 1980/.

22.05 TVP2

Butch Cassidy

dokumentalny obrafragment emigracyjnego

wstrząsających wydarzeń,

jakie
1970 r. w stanie Ohio. Dramat rozegrał się 4 maja Po
4-dniowych zamieszkach studentów uniwersytetu w Kent, którzy
protestowali przeciw wojnie w WIetnamie, do akcji weszIa Gwardia Narodowa Otworzono ogień, zginęło
czworo studentów, wielu było rannych. Obraz reżyserował James
Gołdstotle. Grają: Jane Reiss,
Charley Lang, Talia Balsam, Keith
Gordon i inni. /Czas trwania - 146
min., rok prod. - 1981/.

GLAZURA

miały miejsce w

i Sundance Kid
Butch i Sundance deszą się slawą
niepokonanych rewo~erowCÓN i rabusiów na Dzikim Zachodzie. Butch,
przywódca bandy, czuje się zmęczo
ny, ale organizuje kolejny napad na
pociąg . Akcja kończy się niepowodzeniem, rusza za nimi pościg słyn
nego szeryfa - Joe'go Leforce'a Obaj
bohaterowie wpadają w pułapkę, ratują się skokiem do rzeki ... Reżyseńa
- George Roy Hill. Grają: Paul Newman, Robert Redford, Katheńne
Ross i inni. /Czas trwania - 106 min .,
rok prod. - 1969/.

i

KRÓLEWSKA

,

GALA Centrum

Budownictwa
ul. Górników Staszicowskich
18 (os. Białogon)
tel. -515-24
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SPECJAlNA OfERTA DLA PRZEMYSŁU
FARBY PROSZKOWE-,
FARBY ANlYKOROZYJNE - CEKOR, UNIKOR, KORCHRON
EMALIE NAWIERZCHNIOWE
KUPISZ W:

r:;-;;;;.. PRZEDSIĘBJORSlWO
~

HANDLOWE "MAM"
KIELCE-ZGORSKO 91a, FAX./TEL 66-74-02

PUZZLE, KLOCKI, GRY
I~['] tJ 31.;1 li.] ;t~ al ~ !Ikft' 31

trwania - 92 min., rok prod. 1990/'

ojca. Rozżalony Silas ucieka

22.30 TVP2

Tam nie f:astaje jednak matki,

Hebe zaprzęga
pawie 12-ost.1

tyków... Reżyseria - James

OZDOBY CHOINKOWE, SERPENTYNY, CONFEm
oraz artykuły szkol ne
biurowe
HURTOWNIA adart
217_

Cellan Jones . Grają: Serena

KIELCE, ul. H. Bosaka 8, tel./fax 61-70-32

Silas - syn Hebe - wyjeżdża
na wakacje na wyspę z rodziną kolegi, bardzo cieszy się
na wspólne żeglowanie. Ale
na miejscu chłopiec nie czuje
się dobrze, gdyż wszyscy
natrętnie dopytują się o jego

nięty
przez
krytyków .największym filmowcem, jakiego wydały Niemcy". Właśnie "Faust" jest
jednym z jego najlepszych dzieł.
Znakomitą rolę zagrał Emil Jannings. Oprócz niego występują

Gosta Ekman, Camilla Hom i inni.
/Czas trwania -108 min., rok prod.
- 1926/.

17.00 TVP2

Potwór - portret Stalina
Ta część znakomitego filmu
nosi tytuł .Koniec imperium Stalina". Będzie traktowała o stali-

pie w towarzystwie wuja. W Czechach poznają księcia Kronenberga i śliczną księżniczkę OIMę. Oczywiście młodzieniec zakochuje się
w dziewczynie. Ale są pewne
przeszkody, pałac zamieszkują
wampiry, należy do nich nawet ukochana ... W rolach glównych Rudolf
Hrusinsky jr. i Iveta Bartosova. Reży
seńa - Jaroslav Soukup. /Czas trwania - 94 min., rok prod. -1 993/.

0.25 TVP2
Ślubowanie
Rzecz dzieje

się

w

małej

kamienicy mieszkają trzy samotne kobiety, czekają na wigilię. Oczekują męża Anny, który teraz
jest w więzieniu. Marii, teściowej
Anny, wydaje się, że widzi go na
podwórzu. Niestety, jest to tylko
złudzenie ... Film reżyserował
Leszek Wosiewicz. W rolach
głównyc.h: Zofia Mrozowska, Ewa Blaszczyk i Barbara Wrzesińska. /Czas trwania - 65 min.,
rok prod. - 1982/.

17.00 TVP2

Jezuici - Legiony
życia Witolda Gombrowicza, autora
"Ferdydurke",
"Dzienników", "Pornografii", "Transatlantyku" i wielu innych powieści.
25 lat życia Gombrowicz spędził
w Argentynie, ale niema/ą - bo
kilkuletnią - przygodą był dla niego Paryż. /Czas trwania - 58
min./.

22.05 TVP2

Czarodziej

z wyspy i wraca do domu.
spotyka

16-ost.1

Film jest dość wierną ekranizacją faustowskiego mitu. Zrealizował ją Wolfgang F. Murnau, okrzyk-

Wtorek
20.10 TVP1

ekspansją białych. O ich prawa
i tereny walczy świetny prawnik.
Udaje mu sią wygrać proces, ale
jego przeciwnik nie może się z tym
pogodzić. Porywa naszego bohatera i miejscowego notabla, chcąc
wymusić
zmianę
werdyktu ...
Reżyseria - Ryszard Bugajski. Obsada: Ron Lea, Graham Greene,
Michael Hogan. /Czas trwania - 98
min., rok prod. - 1991/.

Tele • Echo

samotności

Ekranizacja powieści Johna
Nicholsa. Rzecz dzieje się podczas II wojny światowej , w 1940

sprzedawcę

an-

Scott Thomas, Sir John Mills,
Peter Davison i inni. /Czas
trwania 2 cz. - 5? min., rok
prod. - 1993/.

nowskim "budowaniu socjalizmu
w jednym kraju". Powstawały
w tym czasie słynne plany
pięcioletnie

uprzemysłowienia

państwa,

kolektywizacji wsi.
gdy
propaganda
przedstawiała życie obywateli
radzieckich jako sz~zęśliwe
i dostatnie, na Ukrainie miliony
ludzi umierało z głodu. Imperium
dyktatora kosztowało bardzo
wiele istnień ludzkich. /Czas
trwania 6 cz. - 59 min./.
Podczas

i biednej wiosce rybackiej. Bohaterowie to Jose i Maria. Od roku są małżeństwem, ale nie
skonsumowali swojego związ
ku. Jose trzyma się przysięgi ,
którą złożył na dzień przed ślu
bem. Para jest głęboko religijna
i uparcie trwa w swoim przyrzeczeniu. Wywołuje to stany wzajemnego napięcia. Reżyseria Antonio de Macedo. Obsada:
Guida Maria, Sinde Filipe, Joao
Mota. /Czas trwania - 95 min.,
rok prod. - 1972/.

Czarnego

Papieża

Film prezentuje działalność
zakony jezuitów w krajaqh Trzeciego Swiata. Ameryka Srodkowa jest bardzo wierząca i katolicka, ale ciągle gnębiona dyktaturami i biedą . Jezuici znajdują
się tam od setek lat. Wcześniej
ich głównym zadaniem było
nawracanie na katolicyzm plemion indiańskich, teraz starają
się głosić hasła wolności i sprawiedliwości, co nie zawsze podoba się władzom. /Czas trwania
- 54 min.!.

~roWNIA ,,ANIA"
KONSKIE
ul. Spółdzielcza 16
tel. 35-48
czynne 8-20
sobota 8-17

POLECA:
ART. BIUROWE
SZKOLNE
ZABAWKI
HIGIENA
ZNICZE
ART.
GOSPODARSlWA
DOMOWEGO
SZruCZNE
KWIATY
RAJSTOPY
i 1001
DROBIAZGOW
PAPIER
TOALETOWY

WÓZKI' PALETOWE
I PI.A TFORMOWE
WYłĄCZNY

DYSlRYBUTOR
NA WOJ. KIEIECKIE

SUPERMARKET OBI

KIELCE,
ul. ZAGNAŃSKA 119
CENY
~
PRODUCENTA!!
!
11;

#

CENY FABRYCZNE
KORZYSTNY UPUST
l/SDNAT

NAJWIĘKSZY WYBÓR
KASET CZYSlYCH
AUDIO I VIDEO W HURCIE

BASF, SCENA,
PANASONIC, RAKS,
TOK, GENERAL

-BATERII lALMÓW
FOTOGRAACZNYCH

HURTOWNIA "LIBREX"
Kielce, ul. Św. Leonarda 5
(d. Moniuszki)
teL/fax (041 )432-11 79i1W/Val

"ŚWIATOWlr' MYSZKÓW
NAUYNIA EMAUOWAN~ O('fflKOWANE
PWI WlRNIKOW~ WIROWKI

ERG CZĘSTOCHOWA
WSlYSlKO CO Z PIASllKU
MISKI &20 DO &420
POJEM~IKI, KOSZ~ WIADRA
IMPORTER "DAJAR"
DURAlEX, ARCORO~ VERECO, ARCOPAL
"ITAUAN LOOK". _
NAUYNIA TERDNOWE, SZTUm ~

oraz 1001 innych drobiazgów
ww

~

artykuły

po
cenach producentB

roku. W Nowej Anglii dorastający chłopiec wychowuje się

u dziadków. Jego ojciec jest na
froncie, matka nie żyje. Chłopcu
trudno przystosować się do nowego środowiska. Kluczem do
przezwyciężenia trudności staje
się ciotka, która.posiada pewien
sekret... Reżyseria - Jenny Bowen. Obsada: Lukas Haas, Lea,
Thompson, John Randolph.
/Czas trwania - 115 min., rok
prod. - 1988/.

http://sbc.wbp.kielce.pl

HURTOWNIA OBI KIELCE, UL ZAKŁADOWA 1
(lEREN CENTRUM TARGOWEGO)
ZAPRASZA CODZIENNIE OD 10.00 DO 17.00 W SOBOlY
OD 7.00 DO 13.00 lEL 66-06-05 W. 177
NAJTAŃSZE W WOJEWÓDZ1WIE KIELECKIM PARKIElY
NP - BUK I KL 296.000 ZŁJM' (BRUTTO)
BUK II KL 220.000 ZŁJM'
DĄB II KL 328.300 ZŁJM'
MOZAIKA BUK I KL 172.300 ZŁJM'
łĄCZNIE 18 RODZAJÓW W SUPERKORZfS7NYCH CENACH, OD
POWlŻSZYCH CEN - DO 3% upusro.
PONADTO W OFERCIE 1900 INNYCH ARTYKUŁÓW
WSZYS1KIE DROGI PROWADZĄ DO OBI
493/1(

Echo Reklama
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PPU "Ecurex" sp. z
Kielce, ul. Złota 23,

0.0.

Gminna

m p.

poszukuje kandydatów do pracy wRFN

"SCh"

przetarg nieograniczony na sprzedaż:

działki

wraz z budynkiem mieszkalnym
w Niekłaniu, ul. Cmentarna 2.
Cena wywoławcza - 150 mln zł
* budynku sklepu położonego w Stąporko
wie przy ul. Niekłańskiej (obok dworca
PKP)
• budynku sklepu położonego w Stąporko
wie przy ul. Miłej (obok zalewu)
·spawarki wirowej od O do 250 A. Moc silnika llkW.
położonej

doświadczenie

I dyspozycyjność.
Rrma zapewnia dobre warunki mieszkaniowe i placowe.

Prosimy o kontakt osobisty.

ogłasza

*

- kierowników kontraktów budowlanych
- pracownika biura - budowlańca
- pracownika biura sprawy wizowo-eksportowe
Wymagana znajomość jęz. niemieckiego, prawo jazdy,

Spółdzielnia

w Niekłaniu , ul. Hubala 28, woj. kiele.cl<ie, 22-222 Niekłań

'94/1<

CHCIAl:jłYM

JECHAC
DO SZKOŁY

WW.

spółdzielnia

posiada:

• budynek murowany z kamienia o kubaturze 2.000 mJ przeznaczony do rozbiórki
i sprzedaży
.
• bu<1ynek drewniany po byłym biurze
przeznaczony do rozbiórki i sprzedaży.

łADNYM

SAMOCHODEM

I
•

Przetarg

odbędzie się

w dniu 5.01.1995 r. o godz.
do przetargu
zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej - na konto GS w Banku Przemysłowo
Handlowym SA O/Końskie 322838-505 lub w kasie
Spółdzielni najpóźniej przed przetargiem.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

9.00 w biurze

Spółdzielni. Przystępujący

7/sd/vat

Pamiętaj, że Twoje
bardzo liczy się z opinią inn)'th. Pamiętaj też, że Twói samochód to również
Jego samochód. Ono również chce, żeby Wasz samochód b~ ładny i niebanałny. Jemu również zaleiy na
komforóe. Twoje dziecko nie jest jeszae kierowcą - ole czy nie jest już współwłaścicielem?
Renault Laguna dostępny jest z silnikami benzynowymi 1.8, 2.0, 3.0 V6, a wkrótce z zupełnie nowym
silnikiem Diesla 2.2. Do wyboru trzy zestawy wyposażenia: RN, RT, V6, 6-letnia gwarancja na nadwozie.

MIESZKANIA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJI
w budynku przy ul. Puławskiego/Moniuszki
(obok krytej pływalni), oferuje na zasadach
własnościowych P.O.1. Skarżysko , ul. Sikorskiego 20,
tel. 530-793, 530-794 w godz. 7.00-15.00.
Równolegle przyjmujemy zapisy chętnych
na II etap budowy, którego zakończenie
przewidywane jest w I kwartale 1996 r.
Warunki płatności - ratalne, negocjowane indywidualnieprzy zawieraniu umowy.
Wystawiamy faktury VAT.

RENAULT LAGUNA

NIE TVlKO KIEROWCY

KOCHAJĄ

SAMOCHODY
AnqrELsKr

KONCESJONER RENAULT
UL. MODRZEWIOWA 4; TEL./FAX (0-16)44-44-49
37-464 STALOWA WOLA TEL. (0-16)44-34-79

~;~~

EUROSERWIS

~

.

(,,,,,,, '"'' RENAULT

żyje w zgodzie z naturą

~

III" Wszystkie modele Renault wyposażone są w trójdrożny katalizator spalin

t

• lektorzy Amerykanie
• naukę możesz zacząć w każdą sobotę
• tłumaczenie
• korepetycje

!

{;lV GL ISH
{;PUCA TIOlV

§

~MIT

CelV Tf?e

~

fi
-'

~hN IdY::,

Kielce, 61-46-53

DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA, POSIADAJĄCA W SWEJ OFERCIE
HANDLOWEJ URZĄDZENIA I WYROBY NAJWYŻSZEJ, ŚWIATOWEJ JAKOŚCI NAGRODZONE:
- Złotym Medalem na 66 Międzynarodowych Targach Poznańskich - Czerwiec 1994 r.
- w Konkursie Osiągnięć Gospodarczych COP94 w Kielcach - wrzesień 1994 r_

".

POI.SKO-KANADYJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
"PROGRESS-IN'IERNATIONAL" Spółka z 0.0.
25-344 KIELCE ul. Zagórska 57
tel.lfax (041)474-40, 443-89, 400-92, tlx 612532

PROC;R&SS

71~,oo"
v.~~1T

,

POSZUKUJE DO WSPOŁPRACY LUDZI:
NA STANOWISKA:

SAMODZIELNYCH HANDLOWCÓW
Specjalistów w dziedzinach:
- spożywczej (całość pnemysłu spożywczego)
- pnetwórstwo ropy i gazu
- chemii
- energetyki
_ uzdatniania wody i gospodarki wodno-ściekowej
_ klasyflkacji surowców mineralnych oraz pnemysłu cementowo-wapienniczego

Wdrożeń

i Uruchomień

1 -, ,~

innowacyjnych, niekonwencjonalnych, odważnych, posiadających łatwość nawiązywania kontaktów,
znajomość języków obcych

- Dyrektora BiUra Handlu
- Kierownika Zakładu , Nowych
- Kierownik. Grupy Budowlanej
(z doświadczeniem w remontach
i wystroju wnętrz)

CI

PRACA SAMODZIELNA WG USTALONYCH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW
PREFEROWANY WIEK DO 45 LAT
Oferty p' semne z wyszczególnieniem: danych osobowych, wykształcenia, predyspozycji, przebieg pracy zawodowej - prosimy kierować na adres:
l
Dział Spraw Osobowych - Kielce, ul. Zagórska 57.
Wszyscy zainteresowani zostaną zapros~eni na rozmowy, w których oczekujemy zaprezentowania programu działania.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Telewizja
Program 1
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 "Moda na sukces" /43/ ser. USA
8.30 Dla dzieci: Ciuchcia
8.55 Gimnastyka
9.00 Wiadomości
9.10 Mama I ja
9.25 Domowe przedszkole koncert życzeń
10.00 "Młodzi jeźdźcy" /24-0st./
-ser. USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Szkoła dla rodziców
11.15 Uszyj to sama - mag. krawiecki
11.30 Pod kreską, czyli jak żyć
za.••
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy pr.
Inform.
12.15-14.55 TV Edukacyjna
12.15 Mag. Notowań: Jeziora
I rzeki
szkoła?:
Spór
12.45 Jaka
o technikę
12.50 Fizjonomia kropli wody:
Poeci z szuflady
13.15 Kto ty jesteś? Jacy jesteśmy?

13.30 Stan ducha
13.50 Jeśli nie Oxford, to co ..• ?
14.10 Odkryć siebie, czyli dusza pod mikroskopem:
Poznawanie
własnego
ciała

14.25 "Biznes

po

amery-

kańsku" ni "Gospodarka

zasobami finansowymi Fundusze długotermino
we" - ser. dok. USA
Program dnia
Party-tura - teleturniej
muzyczny
Kraina łagodności
Muzyczna
Jedynka:

14.55
15.00
15.30
15.55

Gorąca dziesiątka

Programy
lokalne
17.15 Pr. lokalny 17.30 Touli film
anim. 17.35 A to Dodo ... 17.40 Konkurs dla dzieci 17.45 Przeklęte Oko
Proroka pol. film przyg. 18.25 Pr. na
wieczór 18.30 Santa Barbara serial
USA 19.15 Co nas czeka? 19.20 Doktor Gburek serial kom. 19.45 Pr. lokalny 20.00 Fort Boyard teleatrakcja
21 .30 Konkurs filmowy 21 .35 Inwazja Ziemian ang. serial sens. 22.25
Lekcje bucciuolo 22.55 Na dobranoc..

9.00 Kielecki kwadrans - mag. inf.
/powt./ 9.25 Trochę śpiewu i tańca
9.40 Podróże po regionie ŚWIętok
rzyskim 10.00 Oni zmienili świat... serial biograf. 10.55 Bajki 11 .05
Dzieci wiatru - wł. film przyg. 12.2517.15 Telegazeta 17.15 . Kielecki
kwadrans - mag. inf. 17.40 Zyczenia
na dziś 17.45 Kropelki prawdy - pr.
dla dzieci i mi. 18.10 Saga zwierząt serial przyr. 18.40 Ludzie i sprawy

16.00 "Moda na sukces" /43/ ser. USA
16.25 Dla dzieci:
Ciuchcia
/powt./
17.00 Teleexpress
17.20 Tata, a Marcin powiedział
17.30 Goniec - tyg. kult.
17.40 Test - mag. konsum.
18.05 Randka w ciemno - zabawaquizowa
18.50 "Zulu Gula, Miedziana
13" - pr. sat. T. Rossa
19.00 Wieczorynka: Bajki pana
Bałagana "Kapciuszek"
19.30 Wiadomości
20.10 "Śmierć jak kromka chleba" - polski film fab./czytaj na str. 10/
22.10 Puls dnia
22.25 W.C. Kwadrans
22.40 "Nasza szkapa"
23.00 Wiadomości
23.15 "Grudniowe taśmy" -film
dok.
23.35 Bliskie spotkania: Stasys
Eldrlgevlclus
0.05 Jeździec - rep.
0.35-2.10 "Wyraźny motyw"
- kanad. film fab./czytaj
na str. 10/

Program 2
7.00 Panorama
7.10 Sport - telegram
7.20 Gość poranny
7.30 Nauka j. ang. /I. 5/ - kurs
BBC
7.40 Dwójka o poranku: muzyczne nowinki
8.00 Program lokalny
8.30 "Zbójnicy króla" /11/ "Audiencja" - ser. duński
9.00 Transm. obrad Sejmu w przerwie obrad ok.
13.00 Panorama
14.55 Powitanie
15.00 "Batman": "Olimpijskie
błyskawice" - ser. anim.
USA
15.30 Studio
Sport:
Koszykówka
zawodowa
NBA
18.55 Wielkie przesłan ie - dekalog
/11/19.05 Trans World Sport /3941
20.00 Abraham - patriarcha przymierza - film fab. 20.55 Kielecki kwadrans - mag. inf. /powt.! 21 .20 Oni
zmienili świat... serial biograf. 22.15
Nasze kino - Kung fu - dramat obycz.
TVP 0.00 Przekaz tekstowy

TVK OSTROWIEC
17.30 Touli film anim. 17.35 A to
Dodo .. 17.40 Konkurs dla dzieci
17.45 Przeklęte Oko Proroka/1/film
przyg. 18.25 Program na wieczór
18.30 Santa Barbara serial USA
19.15 Co nas czeka? 19.20 Doktor
Gburek z cyklu Maguy serial kom .
20.00 Fort Boyard teleatrakcja 21 .30
Konkurs filmowy 21 .35 Inwazja Ziemian z cyklu Rewolwer i melonik
223.25 Lekcje bucciuolo z cyklu
Różowa seria 22.55 Na dobranoc ...
23.05 Telegazeta TVK Ostrowiec

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
tel./fax (0-41) 61-59-30,
tel. 61-07-18.
15.05 Pr.dnia 15.10 Dzieciaki
z Bewerly Hills /36/15.35 Zwierzęta
z lasu Farthing 13/16.00 Klarysa wy-

Piątek 16

Program
16.30 "Od dziewiątej do piątej"
/10/ - ser. kom. USA
17.00 Gombrowicz w Berlinie rep.
17.25 "Generał Stanisław Maczek" - film dok.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 La la mi do, czyli porykiwania szarpidrutów
20.00 Studio Sport: Za metą
20.50 Halo weekend
21.00 Panorama
21.30 Wiadomości WOŚP
21.35 "Jaś Fasola - Zrób to
sam" - ang. pr. rozr.
22.10 "Strzały na uniwersytecie" - film fab. USA /czytaj
na str. 10/
0.40 Panorama
0.45 Sport - telegram
0.55-1.40 "Ballhaus - Cała ta
paplanina" - fragm.
konc. grupy "Ballhaus"
z Kolonii

POLSAT
8.00 Jonny Quest serial
8.30 Szczęśliwy rzut
9.00 Sąsiedzi serial austr.
10.00 Więźniarki serial austral.
11.00 Szpieg w masce film polski
12.30 Adam-12 serial USA
13.30 Tylko dla dam
14.00 Gillette World Sport Special
14.30 Wędrówki z Alkiem Lwowem
15.00 Statek miłości serial
16.00 Pamiętnik nastolatki
16.30 Informacje
19.00 Telewizja 101 serial USA
20.00 Prawo Burke'a serial USA
21.00 Brygada Acapulco serial
USA
22.00 Informacje
22.24 Gramy!
22.30 Ojczym 3 film USA
0.50 Pożegnanie
jaśni

wszystko 1151 16.30 Msza
święta transm. mszy dla chorych
17.25 Crystal /751 18.10 Kronika

18.40 Rekomendacje kulturalne
19.00 Magazyn sztuk pięknych
19.15 Siostry pilot serialu 20.11 Dire
Straits-On the Night 21 .25 Publicystyczny talk show 22.00 Kronika22.1O
Sport 22.15 Marginałki pr. kabaretowy 22.40 Mag. studencki 22.55 Nasza antena 23.00 Nagi kraj dramat
prod. austral. 00.30 Hejnał

RADIO KIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,
9.00, 11 .00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00 Wiad. 6.05 Aktual. dnia 7.30,
17.30 Sport 8.1OPr. rekI. 8.30 Odcienie jesieni 8.40 Dziś w programie
8.50 Radiowa g iełda pracy 9.10 Nie
czytałeś - posłuchaj 9.15 Muz. dla
wszystkich 10.00, 14.00, 20.00 Mag.
inf. 10.10 Regionalne notowania walutowe 10.13, 12.10 Kurier ogłosz .
10.20 Reportaż 11 .10 Sprawa na
dziś : Radomski sport 12.00 Plus
"w południe 12.30 W lud. rytmach
13.10 Rozmaitości i muz. 14.15 Atrakcja nie tylko MTV 15.10 Auto radio
- moto radio 16.05 Aktual. dnia 18.00
Plus 18.30 Lektury domowe 191 .0
Klasycy rocka 19.55 Baśnie do poduszki 20.10 Radio po kolacji 22.00
BBC 23.00 Muz. dawnych mistrzów
24.00 Nocne Kielce

grudnia

20.10TVP1
Śmierć jak kromka ...

21.35 TVP2
Jaś Fasola

W filmie Kutza
Jerzy Radziwiłowicz

Jako bohater programu
- Rowan Atkinson

W roli głównej
Nick Nolte

nastyka 9.30 Taniec 10.30 Piłka
ręczna 11 .30 Fu1bol na świecie
12.00 Powerplay 12.30 Magie Sports
15.00 Gimnastyka 15.30 Stadiony
Europy: Paris St. Germain 16.00 Klasyczne samochody 17.00 Wojownicy i rycerze 18.00 Power play 18.30
Magie Sports 19.55 Wiad.sport.
20.15 Boks 21 .15 Wrestling 22.15
Wiad. sport. 22.30 Boks 23.00 Rajd
Macao 0.00 Wrestling 1.00-2.00
Rajd Macao

recrow i pani King 3.25 Wiad. 3.35 Aniołki Charliego

Telewizja
satelitarna
TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panorama 7.10 Dzień dobry z Polski
led.! 9.00 Wiad. 9.1O "Tylko Kaśka"
121 serial dla mł . Ipowt./ 9.40
"Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" /31 serial TVP Ipowt./ 10.35 Diariusz mag. rząd . 10.45 Studio Kontakt/powtJ 11.30 Peg~ 12.00 Wiad.
12.10 Pr.dnia 12.15 "Slepy bokser"
film o tem. sport. /powt./ 13.15 Biografie: "Powrót Odysa" film dok.
Ipowt., napisy ang./ 14.45 Muz. Jedynka 113-powt.! 14.45 Rozmowa
dnia 15.15 N iedokończony rozdział:
"Byłem kurierem" 15.20 Powitanie.
pr. dnia 15.30 Weekend 16.00 Zaproszenie do Polski 16.20 Weekend
16.30 .Alternativi" /5/-Fundacja "Brulion" 17.00 Teleexpress 17.15 Weekend
17.30
"Słowa ,
słówka
i półsłówka" quiz dla dzieci 17 .55
Weekend 18.10 "Radio Romans"
112-ost./ serial TVP 18.35 Weekend
19.00 Hity satelity 19.20 Dobranocka: "Maurycy i Hawranek" 19.30
Wiad. 20.05 Diariusz mag. rząd .
20.15 "Jestem ostatnia" film dok.
21.00 Panorama 21 .30 . Dom" 131serial pol. 22.50 Pr. na sobotę 23.00
Pałer 23.45 Mag. kult. 24.00 Wieczorny Uniwersytet TV Lekkiej, Łat
wej i Przyjemnej: wykł. XIV 0.45 Pr.
na sobotę 0.50 "Tal1ie pieniądze" pol.
film fab. 2.05-2.30 Spiewa Ewa Bem

POLONIA l
6.00 Maria 6.45 Sport 7.15 Globtroter 8.15 Filmy dla dzieci 9.30 Jeden
+ dzi esięć 10.25 Jolanda 10.55
Zbuntowana 11.50 Detektyw Reemington Steele 12.45 Filmydladzieci
13.30 Jeden + dzi esięć 14.25 Globtroter 14.55 Sport 16.00 Filmy dla
dzieci 17.30 Jeden + dzi esięć 18.30
Jolanda 19.00 Zbuntowana 20.00
Orły serial 21.40 Pokarm bogów film
I,)SA 23.15 Design mag. mody 23.45
Zaby film USA 1.20 Zbuntowana
1.05 Orły 3.40 Design 4.10 Globtroter 4.40 Jolanda 5.10 Magnum

6.00 Wiad . sportowe 7.00 Gimnastyka 7.30 Wiad.sport. 9.00 Gim-

22.00 RTL
z królem

Pożegnanie

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Eorofun
9.30 Snowbord 10.00 Kombinacja
norweska 11 .00 Taniec 12.00
Łyżwiarstwo figurowe NHK Trophy
IJaponia! 14.00 Piłka nożna . Eliminacje ME 15.00 Piłka nożna. Eliminacje
17.00 Gokarty. Podsumowanie roku
1994 18.00 Wyścigi ciężarówek
18.30 Formuła 1 Podsumowanie roku 1994-cz.l 19.30 Wiad. sport.
20.00 Na żywo . Golf Johnnie Walker
World Championship 22.00 Boks
23.00 Wrestling 0.00 Sporty walki
1.00-1 .30 Wiad. sport.

6.00,8.00 Awake On The Wild Side 7.30, 3.00 The Grind with Eric
9.00 VJ Ingo 12.002.00 The Soul of
MTV 13.00 MTV Greatest Hits 14.00
Best of MTV Snowball 16.30 The
MTV Coca-Cola Report 16.45 CineMatic 17.00, 23.30 MTV News At
Night 17.15, 23.453 From 1 17.30
Dial MTV 18.00 Musie Non Stop 19.30
Phil Colins 20.00 MTVs Greatest Hits
21 .00 MTV's Most Wanted 22.30 Beavis i Butthead 23.00 MTV Coca-Cola
Report23.15 CineMatic 0.00 Party Zone 3.30 Nocne teledyski

PRO 7

5.30 Pr.poranny 9.05 Seriale: Kojak, Bogaci i piękni , Dzień po dniu
11 .00 Zgadnij cenę 11 .30 Rodzinny
pojedynek 12.00 Punkt 12 12.30 Seriale: Spring1ield Story, Santa Barbara, Dziwne hobby 15.00 lIonaChristen 16.00 Hans Meiser - Stara miłość
nie rdzewieje 17.00 Ryzyko quiz
17.30 Seriale: Między nami, Bogaci
i piękni 18.30 W telegrafICznym skrócie 18.45 Wiad. 19.10 Explosiw mag.
19.40 Dobre czasy, złe czasy serial
20.15 Piękna i mistrz kierownicy
kom. USA 22.00 Pożegnanie z królem film USA 0.00 Mag. aktualności
0.30 Java Bum film sens. USA 2.00
Pożegnanie. z królem 3.55 Drużyna
A/powt./ 4.45 Serial anim.

RTL2
5.40 Nr 227 serial USA 6.05 Zorro
serial USA 6.35 Seriale animowane
9.45 Ruck Zuck Ipowt./ 10.15 Bitte
Uicheln Ipowt./ 10.50 Benson film USA 11 .20 Nr 227/powt./ 11 .50 Kobieta za 7 milionów Ipowt.! 12.50 Seriale
animowane 17.25 Ruck Zuck telezabawa 18.20 Bitte Uicheln amator. filmy wideo 18.55 Wiad. 19.00 Kobieta
za 7 milionów serial USA 20.00
Wiad. 20.15 Odstrzał western USA
21 .55 Na kolana Django western wł.
23.35 Wiad. 23.50 Główna atrakcja
film ang. 1.25 Bravo TV /powt.! 3.20
Klub "Paradise" serial ang. 4.10
Główna atrakcja

SAT. l
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech tv

4.55 Dwie damy i ten trzeci 5.20
Alf I powtJ 5.45 Trick 7 I powtJ 7 .00
Waltonowie serial USA 8.25 Domek
na prerii /powt./ 9.25 Taka była Oklahoma film przyg. USA 11 .30 Dwie
damy i ten trzeci serial USA 12.00
Scarecrow i pani King serial USA
13.00 Aniołk i Charliego 14.00 Arabella Kiesbauer 15.00 Dynastia serial USA 16.00 Domek na prerii 17.00
Trick 7 seriale anim. 18.25 Simpsonowie serial 18.55 Naga broń serial
USA 19.25 Roseanne serial USA
20.00 Wiad. 20.15 Zastępcza żona
film USA 22.00 Dziwka film USA
23.35 Wiad. 23.45 Przyjemne grzechy 0.40 Brisco County jr. 1.35 Wiad.
1.45 Arabella Kiesbauer 2.45 Sca-

śniadan i owa 15.50, 6.20, 6 .50 i 7.20/
7.30 Gry i zabawy 8.00 Na bieżąco
mag . 9.15 Sąsiedzi Ipowt./ 9.45 Tematy dnia 10.15 Piękno i zdrowie

10.45 Kobiety mag. 11.45 Aktualności 12.00 Drogi miłości serial 12.30
Pod słońcem Kalifornii serial USA
13.25 Falcon Crest I powt./ 14.25 Tarzan serial USA 14.55 Star Trek serial USA 15.55 MacGyver serial USA
17.00 Zaryzykuj! quiz 18.00 Idź na
całość 19.00 Wiad. 19.15 Ran sport
19.30 Koło fortuny 20.15 Celny rzut
Asterixa film rys. franc-niem. 22.05
Ucieczka film s-f USA 0.00 polowanie na dzikie gołąbeczki niem. film e·
rot. 1.25 Lord Jim ang. film erot. 3.50
Star Trek /powt./ 4.40 MacGyvwer
I powt./ 5.30 Randka w ciemno

=
SALONY MEBLOWE

W

..I

SALON " ABAK"
KIELCE, 1 Maja 196, tel. 530-13
(dawny bar 'Herbski')
KIELCE, ul. Sowia 1

al

W

U NAS KUPISZ KAŻDY MEBEL
PRODUKOWANY W POLSCE
t) za

.>

~

got6wkę

t) na raty bez poręczyciela - I wpłata 10 proc_
(pełna obsługa bankowa na miejscu)
.) kupu)Qcemu nowe meble pomagamy
w
sprzedaży używanych
t) sprowadzamy meble według zam6wleń
z katalogu
bezpłatnie dowozimy na terenie Kielc_

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7
TEL 501-72
KIELCE , SŁONECZNE WZGÓRZE 33

TEL 31-81-86
NA ŻYCZ EN IE KLI ENTA. ZAKU PIONE U NAS MEBLE
BEZPŁ A T N IE

MONTUJEMY TRANSPORTUJEMY (NA TERENIE KIELC ).
I15J/\'AT
INSTALUJEMY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA

http://sbc.wbp.kielce.pl

ME·BL
dla każdego
.:. KUCHENNE - na zamówienie
nowa generacja z pełnym wyposażeniem
.:. POKOJOWE
.:. WYPOCZYNKI - na zamówienie
.:. BIUROWE: projekty, aranżacja
wnętrz, wykonawstwo
.:. wykładziny, AGD, lampy, tapety
.:. Raty
.:. Na terenie Kielc
transport gratis powyżej 3 mln

Kielce, ul. Wesoła 33, tel. 492-29, tel./fax 68-00-57,
Wł051CIOWa, ul. Parł zantów 7, tel. 42-479
'

Sobota 17 grudnia

Telewizja
Program l.
7.00 Z Polski
7.10 Proszę o odpowiedź
7.25 Wszystko o działce i ogrodzie: W cytrynowym gaju
7.50 Agrolinia
8.30 Sportowa apteka
8.55 Program dnia
9.00 Wiadomości
9.10 "Ziarno" - pr. red. katol. dla
dzieci i rodziców
9.35 Dla dzieci i młodz.: - 5-1015 oraz ser. ang. "Niezwykły przyjaciel"
11.00 "Balonem nad Mount Everestem" - austral. film dok.
11.55 Swojskie klimaty - mag.
weekendowy
12.00 Wiadomości
12.10 Swojskie klimaty - mag.
12.45 Zwierzęta świata: "Powietrzni clowpi" - ang. ser. dok.
Iz teleteksteml
13.15 Daj szansę Dzieciakowi
13.30 Walt Disney przedstawia:
"GOQfy i inni"; "Zorro" /25 i
2611z teleteksteml
14.50 TV Teatr Rozmaitości:
Magdalena Samozwaniec:
"Malowana żona"
16.00 Kraj - mag. region. oddziałów TVP SA
16.25 "Spółka rodzinna"/8/ - ser.
TVP
17.00 Teleexpress
17.25 MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna
17.50 Minivideofashion
18.10 "Beverly Hills, 90210" /24/ser. USA
19.00 Małe wiadomości DO
"Strażak
19.10 Wieczorynka:
Sam"
19.30 Wiadomości

Programy
lokalne

20.10 "Miasto wichrów" - film
fab. USA Iczytaj na str. 101
22.05 Wieczorny Uniwersytet Telewizji Łatwej, Lekkiej
I Przyjemnej - wykład XVII
23.00 Wiadomości
23.10 Sportowa sobota
23.20 Pokaz mody - Karnawał'95
23.55 "Samotne serca" - film fab.
USA
1.45 "Czarna toga dla zabójcy"
- fr. film fab. Iczytaj na str.
101
3.15-3.45
Muzyczna Jedynka
nocą

Progr~m

2.

7.00 Panorama
7.10 Muzyczny poranek - dedykacje - Moniuszko dla przyjaciół śpiewaków

7.30
7.50
7.55
8.00
8.30
8.50
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.40
14.30
15.00
15.25
15.35
16.00
16.30
17.00

Tacy sami
Spotkania z j. migowym
Powitanie
Zawód amator
"Lis Leon" 141 - ser. anim.
TVP
Halo Dwójka
Program lokalny
Monografia współczesne
go Wojska Polskiego: Warszawski Okręg Wojskowy
Animals
Ulica Sezamkowa - pr. dla
dzieci
Akademia Filmu Polskiego: "Pośllzg"/z 1972 rJ
"Machul" -portretJana Macl)ulskiego
"Zycie obok nas": "Kwezal
herbowy - święty ptak Indian" - niem. film. dok.
Studio Sport: Apetyt na
zdrowie
Powitanie - Gość Dwójki Wiesław Ochman
Dziadek Mróz
"Wszystko
tylko
nie
miłość" 15/- ser. USA
Familiada - teleturniej
Wielka gra - teleturniej

dzie i sprawy 19.20 Kung fu - dramat obycz. TYP 21 .05 Kielecki
kwadrans - mag. inf./powtJ 21.30
Saga zwierząt - serial przyr. 21 .55
Rozmowy w TKK 22.10 Slepy tor
-film przygod. USA 23.55 Przekaz
tekstowy

TVK OSTROWIEC

I
v
II

o
e

17.15 Pr. lokalny 17.30Ato 00do ... 17.35 Touli film anim. 17.40
Przeklęte Oko Proroka pol. film
przyg. 18.25 Pr. na wieczór 18.30
Santa Barbara serial USA 19.15
Co nas czeka? 18.20 Lista przebojów .Tylko Rock· 19.45 Pr. lokalny 20.00 Zamieńmy się miejscami kom. USA 21.30 Konkurs filmowy 21 .35 Teatrzyk Intryg
przedstawia: Głosy zza ściany fr.
serial sens. 22.00 Teatr śmierci
thriller ang. 23.25 Na dobranoc ...
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9.00 Kielecki kwadrans - mag.
inf./powtJ 9 .25 Piosenki na dobry
początek 9.40 Kropelki prawdy pr. dla dzieci i mł. 10.05 Saga
zwierząt - serial przyr. 10.40 Magiczne ziele - bajka 11 .00 Trans
World Sport 1394/11.55 Oni zmienili świat... serial biograf. 12.50 17 .15 Telegazeta 17.1 5 Kielecki
kwadrans - mag. int. 17.40 Zyczenia na dziś 17.45 Klan Barkleyów
- film anim. 18.10 Oni zmienili
świat... serial biograf. 19.05 Lu-

16.00 Pr. lokalny TYKO Kraina
smoka Dodo 117.30-18.30/17.30
A to Dodo ... 17.35 Touli film anim .
17.45 Przeklęte Oko Proroka 1213
film przyg. 18.25 Pr. na wieczór
18.30 Santa Barbara serial USA
19.15 Co nas czeka? 19.20 Lista
przebojów Tylko Rock ranking płyt
19.45 Muzyka 20.00 Zamieńmy
się miejscami kom. USA 21 .30
Konkurs filmowy 21 .35 Teatrzyk
intryg przedst. Głosy zza ściany
22.00 Teatr śmierci thriller ang.
23.25 Na dobranoc ... 23.35 Telegazeta TYK Ostrowiec

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25 ..013 KIELCE
ul. Jana Pawła 118,
tel.ltax (0-41) 61-59-30,
tel. 61-07-18.
15.00 Idziemy do miasta 15.10
ry1iasto Piesprawia 1121 15.35
Swiat magii Paula Danielsa 181
16.15 Nie z tej ziemi kom . s-f dla
młodz./14/16.30 LookAhead kurs
j. ang . 16.45 Podpowiedzi w ple·

BE60s.c.

I -

SKUP

ZŁOMU

metali
STARACHOWICE
ul. Beskidzka 25
\.. (047)73-34-30

miedź

BUSKO-ZDRÓJ
Bronina 99
(0496)68-95

RADOM
ul. Betonowa 9
(048)518-05
(

brqz
aluminium

mosiqdz
BBuu uu @ Cill@~@D@
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ZNOWU NOWE CENY!!!
Przyjdź, a przekonasz się: żeJPrzedasz najlepiej

ZAPRASZAMy
ZApRASZAMy
'- Dla stałych klientów specjalne cenniki 14/k

Program
17.55 Losowanie gier liczbowych
TS
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
18.30 7 dni - świat
19.00 Gra - teleturniej
19.35 Róbta, co chceta - pr. J.
Owsiaka
20.00 Bez prądu "Lady Ponk"
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Chimera
22.05 Czarne legendy Dzikiego
Zachodu: "Butch Cassidy
I Sundance Kld" - western
USA Iz teletekstemlIczytaj
na str. 101
24.00 Panorama
0.05-1.35
Rocknoc

POLSAT

20.10lVP1
Miasto wichrów

12.00lVP2

Występuje

8.30
9.00
9.30
10.00
11.00

Pac Man - serial
Sąsiedzi - serial
Fashion TV
Telewizja 101 - serial
Brygada Acapulco - serial
USA
12.00 NIewidzialny człowiek film USA
13.20 Oskar
13.50 Charlie ChapIIn
14.30 Opeltelemagazyn
14.35 4x4 Magazyn motoryzacyjny folia- dużych i małych
15.00 Płonące drzewa Thiki - serial ang.
16.00 Prawo Bruke'a - serial USA
17.00 Rajska plaża - serial
17.30 Banana spllt - serial anim.
dla dzieci
18.00 He-man - serial anim. dla
dzieci
18.30 Informacje
19.00 Lincoln miniserial USA
20.00 Zakochać się - film USA
22.00 Nocny Marek - film USA
23.50 Oire Straits - koncert rocko
1.20 Link Journal - mag. mody
1.50 Pożegnanie
nerze 17.00 prodiż - mag. kulinarny 17.20 Co 1udzie powiedzą 115/
18.10 Kronika 18.30 Animaiki bajki dla dzieci 19.05 Mag. rekreacyjny 19.15 Zemsta komedianta
film ang . 20.55 Wyprawa w dół Amazonki pr.dok. USA 20.15 Rozmowa dnia 21.25 Mag. popularno·
naukowy Zero Jeden 21.40 Album
krakowskiej sztuki 22.00 Kronika
22.10 Sport 22.20 Szóstym
zmysłem mag. psy~hol. 22. 55 Nasza antena 23.00 Sciśle tajne film
USA 00.45 Hejnał

m.in.
Kate Capshaw

Telewizja
satelitarna
TV Polonia
TV Szczecin na antenie TV Polonia
8.00 Powitanie. pr. dnia 8.05 Pr.
sportowo·rekreacyjny: P.oj. Drawsl<ie.
Konie z Łobża, 8.40 Hity z satelity
lpowt.! 9.00 Wiad. 9.10 Ziarno - pr. katol. 9.35 Brawol Bis! 12.00 Wiad. 12.10
Pr. dnia 12.15 Mała księżniczka/9/- serial anim. 12.40 Teatr komedii: Ciotunia
A. Fredry 14.10 Gdziekolwiek jesteś
Panie Prezydencie· rep. 14.25 .Krajob·
raz ujścia Odry· - film przyr. 14.30 His·
toria jednej znajomości 15.00 Siedem
życzeń fl osl.l . serial kom . lnapisy
ang./ 15.45 Powitanie, pr. dnia 16.00
.Podróż ku światu· - rep. o zespole KA·
NA. 16.30 .Droga do sukcesu· - rep.
sport., 17.00 Teleexpress 17.15 Sport
z satelity mecz siatkówki I liga. 18.10
Szczeciński pr. int. 19.15 Dobranocka
19.30 Wiad. 20.00 .Ofiarom pożaru" trans. konc . z Teatru Muzycznego
w Gdyni, 21.00 Panorama 21 .30 CK
Dezerterzy 121 •film lab. pol. .węg . 22.35
Pr. na niedzielę 22.45 Słowo na nie·
dzielę 22.50 Spotkanie z zespołem
.Hey". 23.40 Fama'94. 0.05 Chopin inaczej , 0.15 Jazz nocą, 0.20 Jazz nocą
Uve, 1.00·2.25 Dom /3/ · pol. serial tab.
Ipowt./ Inapisy ang.!

5.00 Nowinki z Radiowej 6.00,
9.00, 11 .00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00 Wiad. 6.05 Aktualn. dnia 8.1O
Pr. rekI. 8.30 Klucz do samego sie·
bie 8.40 Muz. instrumentalna 9.10
Sama radość 10.00, 14.00 Mag. inf.
10.10 Regionalne notowania walu·
towe 10.13, 12.10 Kurier ogłosz.
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 muz. 14.15 Piosenki
z tekstem 15.10 Auto radio - moto
radio 16.05 Aktualn . dnia 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 20.00 Transm.
z koncertu .Ofiarom pożaru' 21 .30
Nowości płytowe cd . 22.00 BBC
24.00 Nocne Kielce

PRZEOSIĘBIC>RSn.NC>

6.00 Maria 6.45 Design - mag. mo·
dy 7.15 Sport 8.15 Filmy anim. 9.30
Jeden + dziesięć 10.25 Jolanda
10.55 Zbuntowana 11.50 Magnum
12.40 Filmy anim. 13.30 Jeden +
dziesięć 15.00 Pokarm dla bogów film USA 16.35 Filmy dla dzieci 17.30
Jeden + dziesięć 18.30 Jolanda
19.00 Zbuntowana 20.00 Magnum
21.45 Morderstwa z China Lake film USA 23.20 Bez negatywu 5.05
Usta Hit·Uff

8.00 Wiad. sport. 9.15 Reklama
9.30 Nietypowe sporty 10.00 Supercross 11.00 Trans World Sports
12.00 Futbol na świecie 12.30 Stadiony Europy 13.00 Rajd Macao
14.00 Klasyczne samochody 15.00
Boks. Historyczne walki 16.00 Ta·
nieco Rock'n'roll 17.00 Piłka ręczna.
Mecz ligi niemieckiej 18.30 Taniec.

\NIELC>BRANŻC>VVE

22.05lVP2
Butch Cassidy i Sundance

Obok Jana Englerta
gra Barbara Sołtysik

Paul Newman
jako Butch

Style klasyczne 20.00 Kulturystyka .
Rnałligi niemieckiej 21 .00 Stare samochody 22.00 Wrestling 23.00 Rajd
Macao 0.00 Trans World Sport 1.00
Reklama 1.15 - 2.15 Wrestling

8.40 Toby - serial dla dzieci 9.1C Seriale anim. 9.35 Power Rangers - seriall 0.00 Disney & Co. - filmyanim.,
muz., teleturn. 11.30 Eerie, Indianaserial kom. 12.00 Wszyscy kochają
Julię - serial 12.30 Kto jest szefem?
. serial 13.1 O Książę z Bel-Air - serial
13.40 Pełna chata - serial kom. 14.15
Krok po kroku - serial 14.50 Knfght
Rider - serial 15.45 DrużynaA- serial
16.45 Beverly Hills 90210 - serial USA 17.45 Melrose Place - serial
18.45 Wiad. 19.10 Hallo! show 20.15
Gra o 100 000 marek - teleturn. 22.00
Wite Bine?! 23.00 Gonschalk 0 .00
Sobotnia noc z RTL 1.00 Piękna
i mistrz kierownicy IpowtJ 2.30 Ochota na seks - film kanad. 4.15 Mel·
rose Place IpowtJ 5.00 Serial anim.

KI='i'!~~

BIURO HANolóWE
tBI.Hn 611-21-21
O HURTOWNIA NR 1. KIELCE, UL GÓRNA ~5, tel. 450-82
O HURTOWNIA NR 2, KIELCE, UL KARClOW.KOWSKA 44, tel. 505-06
O HURTOWNIA NR 3. KIElCE.., UL CHAWBINSKIEGO 13, tel. 68-32-32
HURTOWNIA NR 4, PINCluW. UL 3 MAJA 30, TEL 751-30

BOIt

KIELCE,
•
UL ZAGNANSKA 72,
TEL 484-19
KIELCE ,
UL SKRZElLEWSKA 4,
TEL 68-44·40
JEDRZEJÓW
UL DOJAZD l, TEL 613·52

http://sbc.wbp.kielce.pl

8.30 Gimnastyka 9.00 Łyżwiarst
wo figurowe 11 .00 - 14.00 Narciarst·
wo alpejskie: 11 .00 Aktualn . PŚ
12.00 PŚ 'fi Veysonnaz - zjazd kobiet
13.00 PS w San Anton - zjazd
mężczyzn 14.00 Na żywo Skoki narciarskie PŚ w Courchevel 16.00
ŁyŻWiarstwo figurowe 17.00 Narciarstwo alpejskie. Skrót dzisiejszych zawodów 18.00 Na żywo Gołf Johnnie
Walker World Championship 20,00
Jeździectwo 21 .00 Na żywo Gokarty
Elf Masters w Paryżu 0.00 Wrestling
1.00 - 2.00 Boks

8.00 MTV Ali Star Football Challenge 9.00 Take That 10.00 Most
Wanted 10.30 Zig&Zag Show 11.00
The Big Picture 11 .30 Hit Ust UK
13.30 Nowości muz. 14.00 MTV
1994 European Music Awards 17.00
Dance 18.00 The Big Picture 18.30
Wiad. MTV 19.00 MTV's Braun European Top 20 21 .00 MTV Unplugged Bjiirk 22.00 The Soul ot MTV
23.00 MTV's First Look. Nowości
muz. 23.30 Zig&Zag Show 0.00 YO!
MTV Raps 2.00 Most Wanted 2.30
Chili Out Zone 4.00 Teledyski

RTL2
6.10 Cudowne lata - serial 6.35
Pies z farmy zgniłych kopyt - film anim. 7.45 Louis Armstrong - we wła
dzy mafii - film USA 9.00 Pani Miniver
- film USA 11.10 Trzech dla Alison kom. USA 12.40 Pies z farmy
zgniłych kopyt lpowt.! 13.50 Nowe
przygody Flippera - film USA 15.30
Daktari - serial USA 16.25 Niepoprawni - serial 18.10 Ożeniłem się
z rodzinką - serial kom . 19.00 Wiad.
19.10 Po moim trupie - serial 20.00
Wiad. 20.15 Nadzór totalny - thriller
USA 21 .50 Peńumy śmierci - thriller
USA 23.30 Dzieci z kukurydzianego
pola - horror USA 1.05 Tele Bazar
1.35 Klub Paradise 2.30 Pani Miniver
Ipowt.! 4.45 Nadzór totalny Ipowt.!

PRO 7
5.45 Trick 7 - seriale anim. 11 .55
Scorch - serial USA 12.25 Parker Lewis· serial 12.50 Batman - serial U·
SA 13.50 Odkrywcy głębin - serial
przyg. USA 14.45 Raptide - serial U·
SA 15.35 Pro movie - mag. film .
16.10 Zwariowany rajd - film sens. U·
SA 18.05 Niezwykłe podróże - niem.
serial dok. 19.00 Szef policji - serial
20.00 Wiad. 20.15 Beverly Hills Cop
II - kom. USA 22.15 Operacja Skoro
pion - film akcji Hong. 0.05 Wiad.
0.15 Jak smakuje krew Drakuli? horror ang. 2.00 Wojna światów
Ipo'f':.! 2.55 Wiad. 3 .05 Szef policji
IpoWl.! 4.00 Roseanne IpowtJ 4 .25
Wiad . 4.35 Dynastia Ipowt.! 5.15
Scarecrow i pani King

5.30 Seriale anim. 7.40 Comix mag. komiksów 8.10 Serial anim .

SAT. l
5.50 Drops! IpowtJ 6.25 Capito?!
Ipowt.! 6.55 Mój mały pony - serial
7.20 Grisu, mały smok 7.50 Piotruś
Pan i piraci 8.20 Astro Dino - serial
rys. 8.50 Silverhawks - serial 9.20 James Bond jr. - serial 9.50 Conan - serial rys. USA 10.15 Jump ran koszykówka 11 .05 Zorro - serial USA
11 .35 Zacząć od nowa· kom. USA
13.30 Proboszcz z SI. Pau li - film
krym. RFN 15.20 Którą drogą na
front? - kom . USA 17.00 Idź na
całość! 17.55 Gra o milion 18.00 Ran
piłka nożna Bundesliga, 17. kolejka
18.30 Małpy we mgle 19.20 Wiad.
19.30 Koło fortuny 20.1 5 Górski dok·
tor· serial niem. 22.05 Pakuj szczoteczkę 23.15 Skórzane spodenki
w SI. Tropez . film erot. niem. 0.50
Polowanie na dzikie gołąbeczki
IpowtJ 2.15 Młode kino 3.15 Zacząć
od nowa IpowtJ 5 .05 Małpy we mgle
Ipowt.!

J(Ó~~s
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Poślizg

EUROSPORT

POLONIA l
RADIO KIELCE

E~ho

Tele •

ul. Mieszka 132
25-624 Kielce
tel./lax {Cl-41)573-42

HURTOWNIA ART.
ELEKTRYCZNYCH

ł

Tele · Echo 14
20.10 "To, co najlepsze" 13-ost4 - •
film fab. USA
21 .05 Sportowa niedziela
21.30 "Hollywoodzcy czarodzieje"/1 Ol "Czworonożni aktorzy" - ser. dok. USA lemisja
z teleteksteml
21.50 Racja stanu - pr. publicyst.
22.20 Wieczór z Alicją
23.15 Spotkania domowe - K. Zanussi "O relacji duszy
i ciała"
23.45 "Sprawa ~ennifer" - dramat
USA Iczytaj na str. 101
1.15-2.10
Koncert
galowy
XXXIII Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie

, Telewizja
program 1
7.00 Rolnictwo na świecie: Norwegia
,
7.15 Daleko I blisko - Kto pierwszy
7.30 Tydzień
8.00 Notowania
8.25 Program dnia
8.30 Niedzielny poranek filmowy
8.55 Teleranek
9.25 Tęczowy Musie Box
9.55 "Niebezpieczna zatoka" ser. kanad.
10.20 Teatr dla Dzieci: H. Ch. Andersen .. Dziewczynka z za-

I

program 1
7.00 Echa tygodnia Idla niesł.1
7.30 Film dla niesł.: "To, co najlepsze"/3-ost./- ser. USA
8.20 Słowo na niedzielę /dla

pałkami"
Wiadomości

11.00
11.10 "Na spotkanie z przygodą.
Tajwan" - film dok. USA
11.15 fAost pomocy Polakom
w Kazachstanie
12.05 Koncert życzeń
12.35 Z kamerą wśród zwierząt:
Zoo w Sao Paulo - Brazylia
12.50 Encykloped~a "
wojny
światowej: Smieszna wojna lemisja z teleteksteml
13.10 Mag.: Morze
13.40 Zakryj zera
14.05 Relacja z uroczystej przysięgi wojskowej p~d Grobem Nieznanego Zołnierza
w Warszawie
14.25 W Starym Kinie: "Don Camillo prałatem" /2-ost.l kom. wł.
15.30 On, czyli kto? - L. Falandysz
16.05 Antena
16.25 Oko w oko - z M. Lorencem
17.00 Teleexpress
17.25 Smlechuwarte
18.05 "Dok1orQuim" /2/-.,. USA
19.00 Wieczorynka: Wan Disney
przedstawia "Gumlsle"
19.30 Wiadomości

Programy
lokalne

Program

nlesł.!

8.25 G. P. da Palestrlna "Offertorium na IV Niedzielę Adwentu" oraz Powitanie
8.30 Dyktando '94
9.00 Program lokalny
10.00 Akademia
Mozartowska
w studiu koncertowym 5-1
11.00 "Godzina z Hanną Barberą" - filmy anim. dla dzieci
12.00 "Lucky
Luke"
/9-ost./
, "Pewnej, letniej nocy w DaIsy Town" - wł. ser. przyg.
13.00 Rotary Gala - konc. z okazji
5 rocznicy odrodzenia ruchu rotariańskiego w Polsce oraz Inauguracji świato
wych obchodów 90 rocznicy jego powstania
14.00 "Podróże w czasie I przestrzeni": "Skrzydlaci rybacy" - niem. film dok.
14.55 "Pan Magoo": "Pan Magoo
spieszy na pomoc" - film
niem.
15.00 Koncert "Ofiarom pożaru"
- fragm. konc. z Teatru Muzycznego w Gdyni
15.50 Halo Dwójka

21.30 MCM parada przebojów
22.10 Na dobranoc ... 22.20 Telegazeta TYK Ostrowiec

14.00 Powitanie 14.05 Saga
- serial przyr. 14.35
Klan Barkleyów - film anim.
15.00 Familiada - teleturn . rodzinny 15.50 Ślepy tor - film
przygodo USA 17.35 Tydzień
nad Silnicą 18.45 Przekaz tekstowy
zwierząt

17.15 Pr. lokalny 17.30 Touli
film anim. 17.35 Przeklęte Oko
Proroka pol. film przyg. 17.55
A to Dodo... 18.00 Trójnogi ang.
serial sf dla młodz . 18.25 Pr. na
wieczór 18.30 Santa Barbara
serial USA 19.15 Co nas czeka?
19.20 Co począć z poczęciem fr.
serial kom. 19.45 Pr. lokalny
20.00 Z klauzulą tajności dram.
sens. USA 21 .30 MCM parada
przebojów 22.1 O Na dobranoc...

TVK OSTROWIEC
10.00 Pr. lokalny TYK Ostrowiec /powt./ 11.30 Telegazeta
TYK Ostrowiec 17.30 Touli film
anim. 17.35 Przeklęte Oko Proroka /3/3/ film przyg. 17.55 A to
Dodo ... 18.00 Trójnogi /11/ serial dla młodz . 18.30 Santa Barbara serial USA 19.15 Co nas
czeka? 19.20 Co począć
z poczęciem z cyklu Maguy
19.45 Muzyka 20.00 Film USA

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
tel./fax (0-41) 61-59-30,
tel. 61'{)7-18.

14.40 Antystacja - mag. muz.
15.05 Pr. dnia 15.15 Miasto
Pies-prawia 15.35 Alicja w krainie czarów - austral. film anim.
16.30 Strofa Krzysztofa 16.35
Karuzela z piosenkami 16.40
Gość lubiany 17.00 7 dni ulica
17.25 Zupełnie niewiarygodne!
/3/18.00 Krzyżówka Szczęścia
teleturn. 18.25 Rozmowa dnia
18.35 Portret europejski 18.50
Kronika 19.05 Aktualn. sprzed

Przedsiębiorstwo

Niedziela 18 grudnia

16.00 "Jest, jak jest"/121"Fortuna puka do drzwi" - ser.
TVP
16.30 Famillada - teleturniej
17.00 Szansa na sukces - Marek
Grechuta
18.00 Wydarzenie tygodnia
18.25 Studio Sport: Dystans
18.50 Program lokalny
19.00 Gra - teleturniej
19.35 "Przygody Animków" - ser.
anim. USA
20.00 Protokół zbieżności
21.00 Panorama
21.30 Wiadomości Wielk. Orko
Świąt. Pomocy
21.35 Z. Górny przedstawia:
"Mały przewodnik operowy"
22.30 "Hebe zaprzęga pawie" /2ost.! - ang. film fab. /czytaj
na str. 10/
23.30 Teatr TV: Aleksander Fredro "Zemsta"
1.10-2.05
Ben Sidran i Bily Cobham na targach Midem '89

8.00 NIewidzialny człowiek film
USA
9.30 Chartie ChapIin
10.00 Koncert rockowy
11.00 Płonące drzewa Thlkl serial
ang.
12.00 Chciałbym się zgubić film
pol.
13.30 Gramy!
14.00 Jesteśmy pr. red. katol.
14.30 fashlon TV
15.00 Swlat według dziecka pr.
rozr.
15.40 Plebiscyt tygodnika "Piłka
Nożna" rep.
16.00 Zakochać się film USA
18.00 Rajska plaża serial
18.30 Inform.
19.00 Lincoln miniserial USA
20.00 Robocop serial USA
21.00 Biloxie Blues film USA
23.00 4x4 Mag. motor. dla dużych
I małych
23.30 Antena 2
,
0.00 Koncert rockowy
1.00 Pożegnanie

lat - przegl. dawnej prasy kra~owskiej 19.15 Stark /3/ 20.15
Swiat sportu - mag. aktualn.
sport. 21 .05 Natalie Cole - pr.
muz. 21.15 Rozmowa dnia
21 .25 Młodzieżowy koncert ży
czeń 22.00 Kronika 22.1 O Sport.
mag. sprawozd. 22.55 Nasza
antena 23.00 Koncert muz.
00.30 Hejnał

RADIO KIELCE
6.00 Muzyczny poranek 6.30
Niedzielne spotkania 7.00,
11 .00, 12.00, 19.00 Wiad. 7.00
Radio zgadula 9.00 Muzy i muzyka 11.05 Tygodniowy przegląd wydarzeń 11.15 Muzy i muzyka c.d. 11.30 Prosto z Paryża
- z anteny RF112.05 475-05 Jesteśmy - staropolskie przyjemności świąteczne 14.10 Dziecięce radio 14.30 Karolina 15.00
Z piosenką przez lata 15.25 Radiowęzeł Pirania 16.00 Koncert
życzeń 17.00 Plus w niedzielę
17.15 Nowości płytowe 19.05
Radio sport 19.30 Muzyka na
świąteczny wieczór 21.00 Muzyka filmowa 21.30 Lokalny informator sportowy 22.00 BBC
23.00 Muzyczne klimaty 24.00
Country w drodze

26-600 Radom, ul. Strycharska 2, tel. 310-949, fax 317-207

BUDOWLANYCH:
l. Radom, ul. Lubelska, tel. 29-499
2. Szydłowiec, ul. Kolejowa 99, tel. 17-10-89
3. Skarżysko-Kam., ul. Towarowa, tel. 535-307
4. Białobrzegi , ul. Kościelna 110, tel. 13-27-54
Na~ańszy opał

- węgiel, koks, miały i no~ańsze materialy budo'lllane.
Nainiisze CHy cementIII
Sklep z glazurq i lerakolq: /ladom, ul. Zienlarskiego 4, leI. 478-04
aferuje duiy wf:,ór glazury hiszpańskiej i terakoty polskieL vdoskieL
hiszpańskiej araz wszelkie dodalki (kleje, fugi) do prac
W)łończeniowyth

PRODUCENT MIKROZBROJENIA DO BETONU
(zastępuje staI zbrojeniową)

EE 25 NOWOŚĆ!
Rewelacyjna technologia XXI wieku

23.30TVP2
Zemsta

Jane Seymour
w roli tytułowej

William Baldwin
jako oskarżony

W komedii Fredry
Anna Dymna

włoska:
Napoli-Brescia Calacio
23.00 Boks 0.00 Sporty motorowe
1.00 Reklama 1.15 Klasyczne samochody 2.15·3.15 Boks

/powt.! 8.25 Seriale animowane 9.50
Moja niedziela 9,55 Team Disney seriale 10.25 Tajemnica Lost Creek
10.55 Team Disney seriale 11.25 Powrót do przeszłości 13.15 Eskadra
214 serial 14.15 Fenomen serial USA 14.45 Tajemnica zaklętej jaskini
film przyg. USA 16.55 Nazywali go
buldożer kom . wł.-niem. 18.45 Wiad.
19.10 Urtopowy show 20.15 Święta
z Willi Wuffem kom. RFN 22.10 Spiegel TV mag. 22,55 Prime Time mag.
23.15 Playboy Late Night 0.15 Kanal
4 film dok. 0.50 seriale: Kojak, Dziw·
ne hobby 2.50 Ilona Christen /powt.!
3.50 Hans Meiser /powt.! 5.00 Exp·
losiv /powtJ

Telewizja
satelitarna

EUROSPORT
TV POLONIA
8.00 Powitanie, pr. dnia8.05.CKDezerterzy./2J pol.-węg . film fab. /powt./
9.10 Zaproszenie do Polski - Ojcowski
Park Narodowy, 9.35 Mag. kult./poWl./
9.50 Polska Kronika Ogórkowa /poWl./
10.00 .Tata, a Marcin powiedział ....
/poWlJ 10.15 ,Siedem życzeń· /7-ost./
serial kom _/poWl./ 11.15 Studio Kontakt
mag. polonijny /powt./ 12.00 Na polską
nutę 12.45 Teatr dla dzieci: .Małgosia
contra Małgosia· /1/13.40 Rody Pols·
kie: Sierakowscy 14.10 Koncert życzeń
14.35 Poczet aktorów polskich: B. Ko·
biela 15.20 Usty do telewidzów 15.30
Powtórka z przeszloścl: Kolorowe jarmarki 15.45 Zulu Gula/10/15.55 Powitanie, pr. dnia 16.00 Biografie: DY"1ny,
Dymny film dok_ 16.45 Wladyslaw Slewiński film dok. 17.00 Teleexpress
17.15 Spojrzenia na Polskę 17.30
Wspomnień czar: .Co mój mąż robi
w nocy. pol. film fab. 18.50 .Hey • live·
19.05 Dobranocka: Denver, ostatni Dinozaur 19.30 Jubileusz kabaret O. U·
pińskiej 21.00 Panorama 21.30 .Och,
Karol· kom . pol. 23.05 Pr. na ponie·
działek 23.10 Czar par /8/ 0.25-{).55
Sport. niedziela

POLONIA 1
6.00 Maria 6.45 Bez negatywu
7.15 Filmy animowane dla dzieci
8.45 Magnum 9.35 Morderstwa
w China Lake film USA 11.1 O Jolan·
da 11.40 Filmyanim. dla dzieci 13.30
K.W.T 14.00 Design mag. mody 1.30
Manuela 16.15 Filmy anim. dla dzieci
18.00 Bez maski mag. dla pań 19.00,
5.05 Sprawiedliwi, 20,00, 2.30 Słod·
ka mała film USA 22.00 lista Hit-Uff
22. 55,4,25 Taka ryba mag. wędkar
ski 23.25 Hossa 23.55 Amityville horror USA 2.00 Bez maski

8,00 Żeglarstwo 8.30 Dzika natura
9.30 Nietypowe sporty 10.00 Supercross 11 .00 Kaskaderzy 11.45 Mistrzowie sportu 12.00 Żyć normalnie
12.30 Mag. turyst. 13.00 Klasyczne
samochody 14.00 Samochody ma·
rzeń 15.00 Kulturystyka 16.00 Futbol
na świecie 16.30 Taniec 18.30 Piłka
ręczna Mecz ligi niemieckiej 20.15
Motocross 21 .15 Piłka nożna Liga

Produk:cyjno-Handlowo-U sługowe

SKŁADY O,fAŁÓW l MA1ERIAŁÓW

23.45TVP1
Sprawa Jennifer

POLSAT

"WĘGLOBUDEX"
VAT 796-006-78-34

18.05 TVP1
Dr Quinn (2)

PRODUCENT STYROPIANU
BUDOWLANEGO
- Rodzaje, kształty, grubość
do uzgodnienia
- Ceny hurtowe uzależnione
od wielkości zamówienia
RADOM,
ul. Strycharska 2, tel. 310-949

8.30 Gimnastyka 9.00·12.00 Narciarstwo alpejskie 9.00 Skrót-yłczo,
rajszych zawodów 10.15 Na żywo
PS w San Anton 12.00 Freestyle
13.00 Na żywo: Narciarstwo alpejskie PŚ w San Anton i Veysonnaz
14.00 Skoki narciarskie PŚ 16.00
Gokarty Elf Mster w Paryżu 19\8.00
Na żywo: Piłka nożna Finał ligi brazylijskiej-mecz rewanżowy 20,00
Golf. Johnnie Walker World Championship 22.00 Gokarty 23.00 Narciarstwo alpejskie Skrót dzisiejszych
zawodów. 0.00·1.30 Boks

8.00 MTV Best of the Year Weekend 10.00 Model 10.30 Wiad. MTV
11 .00 The Big Picture Specjal 11.30
MTV's Braun European Top 20
13.30 First Look 14.00 MTV Sports
14.30 MTV 1994 Festiwal Specjal
17.00 Bedtime with Madonna 17,30
Wiad. 18,00ReaIWorld318.30MTV
News Countdown 20.30 The Brot·
hers Grunt 21 .00 120 minut.Wywia·
dy, koncerty, nowomuz. 23.00 Beavis i Buttheaa Serial rys. 23.30 Headbanger's Bali 2.00 VJ Hugo 3.00
Nocne teledyski

PRO 7
5,35 Trick 7 12.05 Flip i Flap serial
USA 12.35 Cudowna Jeannie 13.05
Flipper serial USA 13.35 Podróże
Bena Croppa serial przyr. 14.30 Em·
meran 5 min. dla ludzkości 14.40
Królowa Wikingów film ang. 16.20
Winnetou III film niem.-jug.-franc.
18.05 Matiock serial USA 19.00 Su·
perman serial USA 20.00 Wiad.
20.15 Rodzina biznesmenów pilot
serialu niem. 22.00 Palm Beach Duo
22.55 Ubelle film sensac. 1.10 Wiad.
1.20 Kontra talk show 1.55 Zabij, Alex grecki fim sensac. 3.30 Wiad.
3.40 Cudowna Jeannie 4,05 Flipper
/powt.! 4.30 Wiad. 4.40 Inspektor
Gadget/powt.!

5.40 Seriale animowane 6.10
Winspector serial s-f 6.35 Hanna
Barbera Party 7.00 Disney & Co.

6.15 Nowa przygoda z Aipperem
/powt.!7.50 Niepoprawni/powt.!9.40
Czas na kochanie film ang. 11.25 Nie
dla tchórza film USA 11.55 David
Hasselhoff w Atlantic City koncert
12.45 Najlepsze filmy reklamowe
13.15 Bravo TV 15.25 Klub gwiazd
15.55 Rozrywkowi uczniowie serial
16.5o.Marzenia serial USA 17,25 Bitte Lacheln 17.55 Oaktań serial USA
18.50 Wiad. 19.00 Na Zachód serial
USA 20.00 Wiad , 20.15 Dr Quinn serial USA 21 ,15 Cobra serial USA
22.10 Policyjna opowieść li thriller USA 0.10 Życzenie? Znów siedzieć
kom . fr. 1.45 Tele Bazar 2.15 Klub
Paradise serial 3.15 Perfumy śmierci
/powt.!

SAT. 1
6.15 W drodze Jemen 6.45 Oni
wrogów film dok. 7.15
piraci 7.40 Siiverhawks
/powtJ 8.05 Conan /powt.! 8.30 Ośle
uszy i diabli ogon 8.40 Astro Dino se·
rial rys. 9.10 James Bond jr./powtJ
9.35 Za Galaktyką w lewo 10.05 Ta·
rzan serial USA 10.35 Zorro serial USA 11.00 Games World 11 .30 Su·
per!!! 12.30 Podróże: Seszele 13.10
Przygody Blacky'ego 13.40 Rewolwerowy szał western USA 15.05
Trzej muszkieterowie franc. film
przyg. 17.15 Słoneczny patrol 18.1 5
Koło fortuny 19.00 Wiad. 19,15 Ra·
nissimo sport 19.29 Portret Franzi
film dok. 20.15 O zmierzchu film U·
SA 22.05 Talk im Turm 23.30 24 godziny rep. 0.00 Punkt widzenia 0.05
Z milości i pożądania film USA 1.50
Trzej muszkieterowie 3.45 O zmierzchu /powtJ
jedzą swych
Piotruś Pan i

~~IUIEBLE

uch nie FORTE z kompleksowym wyposażeniem
wg zamówienia klienta - przy zakupie zapewniamy
fachową obsługę projektantów wnętrz oraz montażu
.omplety wypoczynkowe z tkanin belgijskich
FLOCK - skay skóropodobny
w pełnej gamie kolorów - ceny producenta
\ / '\
!!!!!drzwi przesuwane J.M.Komandor \ \ ~ '('
zabudowa wnęk na wymiar
p...~ V
,

RTL 2

Powyżej 3 mln bezplatny
transport
na terenie
Kielc

DYSTRYBUTOR SZWAJCARSKIE]
FIRMY MBT
- Plastyfikatory do betonu
- Wszystkie rodzaje chemicznych dodatków dSJ
betonu (przyspieszacze wiązania, opóźniacze
wiązania, poprawa wytrzymałości, poprawiające
mrozoodporność
i
wodoodporność
betonu,

wywoływanie żądanych właściwości)
OfERTA DlA WSZYSTKICH fIRM BUDOWlANYCH
- RADOM, ul. Strycharska, tel. 310·949
OSZCZĘDNOŚCI ZUŻYCIA CEMENTU
~ - RADOM, ul. Strycharska 2, tel. 310-9""49
- SZYDŁOWIEC, ul. Kolejowa 99, tel. 17-10-89
:a - SZYDŁOWIEC, ul. Kolejowa 99: tel. 17-10-89

http://sbc.wbp.kielce.pl

1."J.S\

~t:.

v...O~

286/akm/vat

\N

Poniedziałek

Telewizja
Program 1
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 "Moda na sukces" /44/ ser. USA
.
8.30 Dwiękogra - quiz muz.
8.45 Gimnastyka
8.50 Dziwny świat kota Filemona: Nazywam się Filemon ser. anlm. dla dzieci
9.00 Wiadomości
9.10 Mamalja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
9.55 Muzzy comes back - j. ang.
dla dzieci
10.05 "Doktor Qulnn" /2/- ser. USA/powt./
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Przyjemne z pożytecznym
11.30 Panie na pianie - teleturniej
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. Inf.
12.15-14.55 TV Edukacyjna
12.15 Mag. Notowań: Magazyn
leśny

12.40-14.55 Blok historyczny To jest historia
12.40 Kronika'90
12.55, Bliski I Środkowy Wschód
- fr. film dok.
13.55 "Ogniem I mleczem" wg S.
Kobyllńskiego

14.05 "Łowcy tajemnic": "Tajemnicza wojna Churchilla" /21
14.20 I?ncyklopedla .II wOI'ny
swlatowej:
Smlerte ny
uścisk

14.40 Tajna historia ZSRR: Misja
specjalna
14.55 Program dnia
15.00 Potop popu - mag. muz.
.15.30 Dla mł. widzów: Luz .
15.55 Muzyczna Jedynka - gorąca dziesiątka
16.00 "Moda na sukces" /44/ ser. USA
16.25 Dla dzieci: Gimnastyka umysłu, czyli jak się uczyć
szybciej
16.35 Baw się z nami
17.00 Teleexpress
17.20 Forum:
Powszechne
uwłaszczenie, reprywatyzacja 7 pr. publle.
18.10 "Lata),ący cyrk Monty Pythona ' /421 - ser. ang.

Programy
lokalne
18.20 Zapowiedź pr. 18.25
Wyspa wielkich nadziei serial 0bycz. USA 19.15 Co nas czeka?
19.20 Teatrzyk Intryg przedsta-,
wia: Ten nasz wspólny nieobecny
fr. serial sens. 19.45 Pr. lokalny
20.00 Złe uczynki 21 .30 Lista
przebojów "Tylko Rock" ranking
płyt CD 21 .55 Na dobranoc ...

9.00 Kielecki kwadrans mag .
inf. /powt.! 9.25 Trochę śpiewu
i tańca 9 .35 Klan Barkleyów film anim. 10.00 ~aga zwierząt ser.
przyr. 10.30 Slepy tor film przyg.
USA 12.15 Telegazeta 17.15 K,ielec ki kwadrans mag. inf. 17.40 Zyczenia na dziś 17.45 Mag . dla pań

lE3J![~
MEBLE KUCHENNE
NA WVMIAR

19 grudnia

18.40 Pr. jubileuszowy, czyli Poiska 10, 20, lO, 40 lat temu grudzień

19.00 Wieczorynka: Przygód klika wróbla Cwirka: Marceli
Szpak dziwi się światu
19.30 Wiadomości
20.15 Teatr TV: S. Wyspiański
" Warszawlanka "/czytaj na
str. 10/
21 .15 Lewiatan
22.05 Puls dnia
22.20 Tydzień prezydenta
22.30 Md':"l czyli Mann do Materny, Materna do Manna
23.00 Wiadomości
23.20 Mistrzowie kina: Fridrich
Wilhelm Murnau " Faust" niem. film fab. /czytaj na
str. 10/
1.10-2.15 Przeboje B. Kaczyńskiego: Podróż do
Mediolanu /31

Program 2
7.00
7.10
7.20
7.30

Panorma
Sport-telegram
Gość poranny
Nauka j. ang. 16/ - kurs BBC
/powt.r
7.40 Dwójka o poranku: Nowości muzyczne
8.00 Programy lokalne
8 .30 "Sherlock Holmes i doktor
Watson" : " Miliony Magru~era" - ser. pol.-ang.
9.00 Swiat kobiet
9.30 " W górach świata"/8/,/ Hu
an!! Shan - forteca wsród
mgieł" - fr. ser. dok.
10.05 " Wojownlcze.żółwie Ninja"
134/ " Planeta Zółwi " - ser. anlm.USA
10.25 Familiada /powt.! - teleturniej
10.50 Loch Camelot /1/- kabaret
/powt./
11.40 "Machul" IPortretj' Machulskiego/- pr.jubl ..
12.20 Łódzkie Oskary Jazzowe
12.40 Moje książki - J. Majewski
13.00 Panorama
13.20 "Czarodziej ~ ulicy Wlązów"/6/ " wtyka" • ser. USA
14.10 Clipol
.
14.55 Powitanie
15.00 "Wojownicze .żółwie Ninja": "Planeta Zółwl" - ser.
anlm. USA
15.30 Studio Sport: 7 dni polskiegosportu
16.00 PKF /50/94/
16.10 Ojczyzna-polszczyzna
16.30 Twarze Teatru po20 latach:
W. Pszonlak
- kuchnia, zdrowie i uroda 18.10 Saga zwierząt film przyr. 18.40 Ludzie
i sprawy 18.55 Pytajnik teletumiej na
telefon 19.00 Rady porady 19.15
Przedświąteczna spotkanie 19.30
Literatura i film : Gorączka pol. film
tab. 21 .20 Kielecki kwadrans IpaNtJ
21 .55 Oni zmienili świat ser. biograf.
22.45 Trans World Sport/395/23.4O
Przekaz tekstowy

TVK OSTROWIEC
15.50 Touli film anim . 15.55
A to Dodo .. 16.00 Konkurs dla
dzieci 16.05 Przeklęte Oko Proroka /1/3 film przyg . 16.50 Santa
Barbara serial USA 17.35 Co nas
czeka? 17.40 Doktor Gburek
z cyklu Maguy serial kom. 18.05
Muzyka 18.20 Zapowiedź programu 18.25 Wyspa wielkich nadziei
/3/serial obycz. USA 19.15 Co nas
czeka? 19.20 Teatrzyk intryg
przedst. Ten nasz wspólny nieobecny 19.45 Muzyka 20.00 Złe uczynki z cyklu Navarro 21 .30 Lista
przebojów Tylko Rock ranking płyt
21 .55 Na dobranoc ... 22.05 Telegazeta TYK Ostrowiec

8-17. sob. 8-13
T KOŃSKIE, tel. 24-74 T
A
ul. Kielecka 1
A

RATY

OKNA
• PlASTIKOWE "OKFENS"
• DREWNIANE (3szybow.l
" STOLIMPEX "
• DACHOWE

D~RZWI
Kielce, ul. Ściegiennego 270B,
tel. (0-41' 6161 83

POLSAT
8.00 Banana split - serial anim.
dla dzieci
8.30 Szczęśliwy rzut
9.00 Lincoln - miniserial USA
10.55 Rajska plaża - serial
11.25 Robocop - serial USA
12.20 Biloxie Blues - film USA
14.10 Kurs j. angielskiego
14.25 Klincz - film pol.
16.00 Czas na naturę - mag. med.
naturalnej
16.30 Informacje
16.45 Gramy!
16.55 Miś Paddlngton - serial anim. dla dzieci
17.25 Szczęśliwy rzut - teleturn.
17.55 Sąsiedzi - serial austral.
18.30 Informacje
19.00 Adam -12 - serial krym. USA
20.00 Niebieskie dni - film USA
lub Ofiary - film USA
22.00 Informacje
22.25 Gramy!
22.30 Szpital miejski - serial USA
23.30 Talia gwiazd
0.00 Po godzinach - pr. rozrywkowy
0.30 Pożegnanie

TV KRAKÓW
Redakcja w KIelcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła 1\ 8,
tel./fax (0-41) 61 -59-30,
tel. 61-07-18

• ALUMINIOWE
• GAR,uOWE,
WEJŚCIOWE
• STYROPIAN,
PARAPETY PCV
• MONT,u, TRANSPORT

20.15TVP1
Warszawianka

W

Piotr Fronczewski
sztuce Wyspiańskiego

Telewizja
satelitarna
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panorama7.10 Dzień dobry z Polski/cd.!
9.00 Wiad. 9.10 Pr. dnia 9.15 Słowa,
s16wka i półsłówka - quiz dla dzieci
/powtJ 9.45 Radio Romans /12 ostJ serial TVP /powtJ 10.15 Spojrzenie na
Polskę 10.30 Racja stanu 11.00 7 dni
- świat 11 .30 Portrety miasl: Brzeg
Dolny 11 .50 Niedokończony rozdział:
Byłam w wileńskiej AK 12.00 Wiad.
12.10 Pr. dnia 12.15 Och, Karol - pol.
film kom. /powt./ 13.50 Mag. kult.
14.05 Alternativi /powt./ 14.35 Rozmowa dnia 15.05 Tata, a Marcin powiedział /30/15.15 Zulu Gula 15.25 Powitanie, pr. dnra 15.30 Histońa: Rok
zwierzchnika 16.00 Sport. tydzień
16.30 Gra - teletum. 17.00 Teleexpress 17.15 Rozalka OIabogą /7 ost.! serial dla mi. 17.40 Rlmy anim. 18.00
W labiryncie (31/32) - ~rial TVP 19.05
Katalog zabytków: Zagań - Kościół
Augustianów 19.20 Dobranocka
19.30 Wiad. 20.00 Cztery czwarte mag 20.30 Rokus pokus - pr. muz.
21 .00 Panorama 21.30 Kapelusz pana Anatola - pol. film fab. 23.00 Pr. na
wtorek 23.05 Gość Muzycznej Jedynki - Oddział Zamknięty 23.30 Sami obcy - film dok. 23.55 Pr. na wtorek 24.00
Prof. Jarema Czaplicki - film dok. 0.20
- 0.50 Araydzieła m.uz. dawnej - J. S.
Bach Magnificat

, POLONIA 1

15.05 Pr. dnia 15.1 0 Dzieciaki
z Beverly Hills /37/.15.35 Dzieci
i piosenki 116/16.00 Zycie zwierząt
/4116.30 Look Ahead - kurs j. ang.
16.45 Rośliny użytkowe w służbie
człowiekowi 12/ 17.00 Z ziemi
i z powietrza - pr. podróżn.-przyr.
17.20 Crystal /761 - seńał wenez.
18.00 Rozmowa z B. Wernichowską 18.10 Kronika 18.40 Publicyst. regionalna 19.00 Mag. turyst
19.15 Sztuczka z lustrami - ang.
film fab. 20.55 Tajemnicza wojnaang. film dok. 21 .25 Prosto w oczy
- polit. talk show 21 .50 Idziemy do
miasta 22.00 Kronika 22.10 Sport
22.15 Euromag. 22.40 Stan zagrożenia - mag. krym. 22.55 Nasza
antena 23.00 Frajer - film USA
00.31 Hejnał

6.00 Mana 6.45 Sport 7.15 Taka ryba 8.10 Rlrny dla dzieci 9.25 Jeden +
dziesięć 10.20 Bez maski 10.50 Zbuntowana 11.45 Sprawiedliwi 12.45 RImy dla dzieci 13.30 Jednen + dziesięć
14.25 Taka ryba 14.55 Sport 15.55 RImy dla dzieci 17.15 Jeden + dziesięć
18.20 Jolanda 19.10 Zbuntowana
20.00 CB radio - film USA 21.45 Od·
dział specjalny 22.40 K W. T. 23.1 0
Biznes to biznes 23.40 Manuela 1.25
Zbuntowana 2.05 CB radio - film USA
3.45 K W. T. 4.15 Biznes to biznes
5.05 Oddział specjalny

6.00, 7.30, 19.55, 22.15 Wiad.
sport. 7.00, 9.00, 15.00 Gimnastyka
9.30 KUlturystyka 10.30 Motocross
11.30 Stadiony Europy 12.00 Power
play 12.30 Wojownicy i rycerze
13.30 Magic Sports: NBA, NFL 15.30

~
O

E . ul. Paderewlklego14
tel . 66·11-80 od 9 do 17

ZAPRASZA NA
KURS PRAWA
.JAZDY
TEGORII - A B T
RUJEMY:

('p,==

~~
~ny~ tys. ~
Nowe IOmochody I
protea}onoJnych

doskonałych

lnatrułcłor6w

Szkolimy najskuteczniej
I najkr6cej
(tylkO 4 tygodnie)

Tele • Echo 15
16.30TVP2
Twarze teatru po ...

12.20 POLSAT
Biloxie Blues

Tym razem
Wojciech Pszoniak

Zobaczymy m.in.
Christophera Walkena

Gillette World Sport 16.00 Piłka
ręczna. Uga niemiecka 17.00 Amerykańscy gladiatorzy 18.00 Power
play 18.30 Futbol amerykański 20.15
Bobsleje Mistrzostwa Europy 21 .15
Brytyjscy rajdowcy 22.30 Offensiv
23 .15 Bobsleje 0.15 Offensiv 1.00
Reklama 1.15 - 2.15 Bobsleje

menów - serial niem. 20.00 Wiad .
20.15 Akta X - seńal kanad. 21 .1 5
Gliniarze z Nowego Jorku - seńal USA 22.15 Mag. poniedziałkowy talk
show 23.1 0 Zabójcza siła -film sens.
USA 0.55 Wiad. 1.05 Superman
/powtJ 2.00 Wiad . 2.10 Arabella
Kiesbauer 3.1OMag. poniedziałkowy
/powtJ 3.55 Wiad. 4.05 Aniołki Charliego 4,50 Inspektor Gadget

TV POLONIA

ENERGOOSZC~DNE

tel. 571-91 , 526-01 W. 34

O

TEL. 66 9392

17.00 " Potwór - portret Stalina"
/6-ost./ " Koniec Imperium
Stalina" - fr. ser. dok. /czytaj na str. 10/
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - teleturniej
19.35 Dzieła Szekspira w animacji - "Romeo I Julia"
20.00 " Przystanek Alaska" /75/ ser. USA
20.50 Wiadomości Wlelk. Orko
Świąt. Pomocy
21.00 Panorama
21.30 Bestsellery Dwójki: " W rytmle kół, w rytmie łez" - film
dok.
22.25 Ogród sztuk
23.00 Maraton trzeźwości - lO-lecie Warszawskiego Klubu
Abstynentów
23.30 ,,25 lat Wydziału Jazzu
w Katowicach, czyli Jest
jazz"
. 24.00 Panorama
0.05 Sport-telegram
0.15-0.55 Kantaty J. S. Bacha
w wyk. Musica Antlqua
Koln

1I0KPOLII

ul. BAT. CHŁOPSKICH 77
KIELCE (NIEWACHLÓW I)

~

SALON MEBLI KUCHENNYCH
KIELCE, Ul. ZŁOTA 23

Program

<J~

/\
o.,..

~ PLASTr

+-,4
OKNA

61.-88-52
61.-49-78 DRZWI

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ
Kielce, ul. $cieglennego 256
4'/~

5.30 Pr. poranny 9.05 Seriale: Kojak, Bogaci i piękn i, Dzień po dniu
11 .00 Zgadnij cenę - teleturn. 11 .30
Rodzinny pojedynek - teleturn. 12.00
Punkt 12 - mag. połudn. 12.30 Seriale: Springfield Story, Santa Barbara,
Dziwne hobby 15.00 Ilona Christen talk show 16.00 Hans Meiser Mężczyźni są inni 17.00 Ryzyko - quiz 17.30 Seriale: Między nami, Bogaci i piękni 18.30 W telegraficznym
skrócie 18.45 Wiad. 19.10 Explosiv
mag. 19.40 Dobre czasy, złe czasy serial 20.15 Notruf ,- film z akcji ratown. 21 .15 Sonntag i spółka - serial
niem. 22.15 Extra - mag. 23.00 10
przed 11 - mag. kult. 23.30 Gottschalk - wieczomy show 0.00 Ma.9.
aktualn. 0.30 Nocny show /powtJ
1.15 Seńale : Kojak, Dziwne hobby
3.10 Ilona Christen /powt.! 4.05 Hans
Meiser /powt.! 5.00 Explosiv IpowtJ

RTL2

SAT. l
5.30 Dzisiaj rano w Niemczech tv śniad./5.50, 6 .20, 6.50, 7.20 sport!

7.30 Gry i zabawy 8 .00 Na bieżąco mag. 9.15 Sąsiedzi - seńal aIJstral.
9.45 Tematy dnia 10.1'5 Piękno
i zdrowie 10.45 Kobiety - mag. 11.45
Aktualn. 12.00 Drogi miłości - serial
USA 12.30 Pod słońcem Ka~fomii
serial USA 13.25 Falcon-Grest -.serial USA 14.25 Tarzan - serial USA
14.55 Star Trek - sefial .USA 15.55
MacGyver - serial USA 17.00 Zaryzykujl quiz 18.00 Idź na całośćl - teletum. 19.00 Wiad . 19.1 5 Ran sport
19.30 Kolo fortuny 20.15 Anna Maria
- serial niem. 21.15 Zgłoś się I 22, 10
Alarm 23.00 News & Stories 23.50
Czarl'}e Boże Narodzenie - rep. 0.20
Amerykanie grają Mozarta 0.45 Teatr komedii przedstawia 1.15 Star
Trek /powtJ 2 .10 MacGyver /powtJ
3.00 Słoneczny patrol /powtJ 3.55
Z mijoścr i pożądanilł

5.55 Cudowne lata - serial USA
6.20 Zorro - serial USA 6.45 Seriale
anim. 9.50 Ruck Zuck /powtJ 10.20
Rozrywkowi uczniowie {powtJ 10.50
Benson - serial USA 11 .20 Nr 227 serial USA 11 .50 Dr Quinn /powtJ
12.50 Seriale anim. 17.25 Zorro
/powtJ 17.50 Ruck Zuck - telezabawa 18.20 Bitte Lacheln 18.55 Wiad.
19.00 Kobieta za 7 milionów - serial
USA 20.00 Wiad. 20.15 Brygada Acapulco - serial USA 21 .00 Wrestling
22.05 Burza - film USA 23.50 Wiad.
0.00 Na wariackich papierach - serial
krym. USA 1.05 Tele Bazar2.15 Klub
Paradise - serial ang. 2.40 Wrestling
3.35 Brygada Acapulco /powtJ 4.20
Na wariaokich papierach /powt.!

PRO 7

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Golf 10.00
Jeździectwo 11.00Łyżwiarstwofigu

rowe. NHK Trophy w Marioka /Japo·
nia/ 12.00 Narciarstwo alpej$l5ie.
Skrót wczorajszych ~awodów 14.00
Skoki narciarskie. PS w Courchevel
15.00 Gokarty: Elf Master w Paryżu
16.30 Wyścigi samochodowe 17.30
Piłka nożna . Finał ligi brazylijskiej skrót 19.30 Wiad. sport. 20.00 Mag.
sportów motorowych 22.00 Piłka
nożna . Eurogole 23.30 Boks 0.30
Eurogolf 1.30 - 2.00 Wiad. sport.

..

6.00,8.00 Awake On The Wild Side
7.30, 3.00 The Grind with Eric 9.00 VJ
Ingo 12.00, 2.00 The Soul ot MTV
13.00 MTV Greatest Hits 14.00 Popo/udn. mieszanka muz. 16.30 The
MTV Coca·Cola Report 16.45, 23.15
CineMatic 17.00, 23.30 MTV News
17.15,23.453From117.30DialMTV
18.00 MTV's Hit Ust UK 20.00 MTVs
Greatest Hits 21.00 MlY's Unplugged. Rod Stewart 22.00 Real World 3
22.30 Beavis i Butthead 23.00 The
MTV Coca-Cola Report 0.00 The
End? Show 3.30 Nocne teledyski

5.20 Podróże Bena Croppa
/powtJ 6.05 Trick 7 /powtJ 7.1 5 Flip·
per /powtJ 7.45 Waltonowie - serial
USA 8.40 Domek na prerii 9.35 Zwa- .
ńowany rajd - film 11 .35 Dwie damy
i ten trzeci - serial USA 12.05 Scarecrow i pani King - seńal USA 13.00 Aniołki Charliego - serial USA 14.00 Arab ella Kiesbauer 15.00 Dynastia serial USA 15.55 Domek na prerii
16.55 Trick 7 - seriale anim. 18.35 Alf
- serial USA 19.05 Rodzina biznes·

E
SKłAD WYROBÓW HUlNIClYCH

OTULINY

Komputery klasy IBM
Drukarki I akcesoria

Uteratura Inform

IIIIIIIIIIII.

ZAPRASZAMY

192/Vałff3/K

http://sbc.wbp.kielce.pl

do izolacji rur c.o. od

<I>

1/2 cala do

Zapraszamy codziennie 8-16 soboty 8-12
Radom, ul. Mokra 2
tel./fax 31-40-64
tel. 31-20-13
tlx 0672127

<I>

2 cale

strona 16

Wydarzenia

e Sensacje
Piękni

i

Tele • Echo
przeklęci •

bawili

Uroda, talent, pieniądze, sukces i wszystko, co tylko
się zamarzy. Oni to mieli. W ciągu krótkiego, acz burzliwego życia stracili wszystkó. Żyli za szybko, za intensywnie. Umarli młodo. Zachowywali się czasem tak,
jakby chcieli specjalnie zniszczyć to, czym los ich obdarzył. Dlaczego? W kilku odcinkach przypomnimy
niektórych z nich.

MONTGOMERY
CLlFT - aktor

67-letnia Gina Lollobrigida, słynna niegdyś gwiazda włoskiego filmu, która w ostatnich latach
fotografii wydała nowy album "Cud niewinności". Składa się on z wykodzieci i zwierząt.
PAP/CAF-AP

poświęciła się głównie
nanych przez nią zdjęć

Fakty. Zmarł na atak serca
w swoim apartamencie w Nowym
Jorku 26 lipca 1966 roku. Miał 45
lat.
Zalety. Jeden z najbardziej utalentowanych aktorów swojej
generacji. Przystojny. Karierę.
rozpoczął w 1948 r. filmem "Rze·
ka Czerwona" z Johnem Waynem w roli głównej. Potem grał

~

.

POMYSL ZANIM BĘI},?IE
ZA POZNO
ZASTANOW SIĘ
WYBIERZ ROZSĄDNIE
~

POLONIA S.A.

poleca ubezpieczenia OC pojazdów

i oferuje

następuj ące zniżki:

do
do
do
do
do

za bezszkodową jazdę
za ABS
za opłatę składki całorocznej
za opłatę składki w dwóch roJach
za kontynuację ubezpieczenia

60%
10%
25%
10%
20%

Ponadto:
.50% dla inwalidów wojennych i wojskowych
70% przy zakupie ZIELONEJ KARTY

wtak znanych obrazach, jak "Miejsce pod słońcem" /1951/ czy . Stąd
do wieczności" /1953/. Uwielbiały
go głównie nastolatki.
Przekleństwo. Ciążyło na nim
dzieciństwo. Matka znęcała się
nad nim od najwcześniejszych lat
życia. Był biseksualistą. Po wypadku samochodowym jakiego
doznał po przyjęciu u Uz Taylor,
jego twarz była pełna szram
i blizn po poparzeniach. Zaczął
pić, stał się alkoholikiem. Niektórzy jego przyjaciele do dziś
twierdzą, że ostatnie 10 lat jego
życia
było
najdłuższym
sa·
mobójstwem w dziejach ludzkości. Alkohol pozbawiał
go
przytomności wskutek częstych
infekcji naczyń krwionośnych.
Bóle po operacjach plastycznych
pozbawiały go snu. Łykał setki
tabletek przeciwbólowych, które
spowodowały pośrednio zanik a·
petytu i utratę równowagi umysłowej.
Większość
czasu
spędzał w sypialni oglądając telewizję, pijąc i płacząc .

JANIS JOPLlN - piosenkarka bluesowa
Fakty. Znaleziono ją martwą
-w motelu w Los Angeles. Zmarła
wskutek przedawkowania heroiny 4 paźQziernika 1970 roku.
Miała 27 lat.
Zalety. Była pierwszą na
świecie wielką piosenkarką rockową, jedną z najlepszych
białych wykonawczyń bluesa
w latach 60. Jej charakterystyczny gŁos, zachowanie na scenie
skupiły na sobie zachwyt bez
przesady na całym świecie, mimo że nagrała tylko 4 albumy
płytowe.
Przekleństwo. Baw się dobo
rze i szalej - to było motto jej ży
cia. Uzależniona od narkotyków,
popijała whisky, także w czasie

występów na scenie. Nie zaznała w życiu miłości. Miała nie-

poskromiony apetyt seksualny,
zarówno do mężczyzn, jak i do
kobiet. Sama o sobie mówiła: Może przetrwam tak długo jak
inni piosenkarze, ale do szału

się

i pili

doprowadza mnie myśl o planowaniu przyszło~ci.

JOHN BELUSHI
- aktor
Fakty. Jego ciało znaleziono
w motelu w Hollywood w marcu
1982 r. Zmarł z przedawkowania
narkotyków, mieszanki kokainy
z heroiną.
Zalety. Albański emigrant szybko zrobił karierę aktora komediowego. Filmy w rodzaju .Blues
Brothers· przyniosły mu sławę
i pieniądze. Był najlepiej opłaca
nym komikiem w USA.
Przekleństwo. Pracował i bawi/ się bez wytchnienia. Uwielbiał
cafonocne hulanki mocno zapra·
wione narkotykami. Jego ekscesy
były legendą Hollywoodu. Wdowa
po nim powiedziała: - Naćpany byl
zawsze. Innego Johna nie pamiętam.

Messner
przekroczył pięćdziesil,tkę

Na szczycie
Reinhold Messner, jeden
z najbardziej fascynujących ludzi naszych czasów, ukończył
właśnie 50 lat! Urodzony i żyJą
cy w południowym Tyrolu, w rodzinie nauczycielskiej, jako jedno z dziewięciorga Ich dzieci,
zadziwił świat jako pierwszy
człowiek, który do swego 42 roku życia zdobył wszystkie
/czternaście/

"8-tysięczniki"

w Himalajach.
Zaczynając tę serię wspinaczką

na najtrudniejszy do zdobycia
szczyt, oslawiony K-2, miał wted~
25 lat! ... Messner studiował bu·
downictwo, potem był nauczycielem matematyki, by wreszcie
całkowicie poświęcić się wspinaczce wysokogórskiej, o czym
nakręcił wiele filmów i napisal już
30 książek tłumaczonych niemal
na wszystkie języki, osiągając re·
kordowe nakłady, dzięki czemu
stał się bogaty. Dziś mieszka
w mającym status pomnika narodowego, średniowiecznym zamku
Juval w Vinschgau, który przed
trzema laty nabył na wlasność.
Messnerowi Himalaje i wszyst·
kie inne najwyższe szczyty jednak
już nie wystarczają. Zamierza te·
raz zdobywać także niedostępne
dotąd tereny pustyń, Antarktyki
i Grenlandii.

iIi
.. Meryl Streep zagra u boku Clinta Eastwooda w filmie "Co się wydarzyło w Madison County?" - adaptacji słynnej powieści Roberta Ja-.
mesa Wal/era. Opowiada ona historię trwającego zaledwie cztery dm

Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji

"POLON/A" SA

POLONIA

Ubezpieczenia i informacje w przedstawicielstwie:
25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 761
tel. (0-41 )66-22-38
66-45- 11 w. 41
http://sbc.wbp.kielce.pl

romansu pewnego fotografa i mężatki. O rolę. którą otrzymała ostatecznie M. Streep ubiegały się takie gwiazdy kina jak: Jessica Lange, Isa·
bella Rosselini i Anjelica Huston .
.. Quentino Tarantino to dziś jeden z najmodniejszych reżyserów
/główna nagroda na festiwalu filmowym w Cannes/. Okazuje się jednak.
że zgodnie z zasadą, iż najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, jego
rodacy. czyli Amerykanie, mało o nim wiedzą. 91 proc. mieszka~cóW
?tanow Zjednoczonych nigdy o nim nie słyszało, a spośród tych, ktorym
Jego nazwisko obiło się o uszy 10 proc. myśli. że jest on. .. piłkarzem. .
,. W Katowicach rozpoczął działalność Społeczny Komitet StuleCIa
Kina. Organizatorzy chcą uświetnić jubileusz prezentacją najciekaw-.
szych dokonań filmowych związanych z regionem śląskim. KomitetoW:'
P'7ewodnicz'y Jan Lewandowski, a wśród założycieli są m.in. KaZImIerz Kutz I Krzysztof Zanussi.
.
.. Laureatami zakończonego w Toruniu Międzynarodowego Fes tl'
walu Operatorów Filmowych "Camerimage '94" są: główne nagrodY
- Złote Zaby otrzymali: Artur Reihatr za zdjęcia do fIlmu" Wrony" i Tibar
Mathe za zdjęcia do filmu" Woyzeck", Srebrna Żaba przypadła Piotrow~ Sobocińskiemu /" Trzy kolory. Czerwony"/ zaś Brqzowa ConradoWI Hall za zdjęcia do filmu "Searching for Bobby Fisher".
.
/NIES)
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W deszczu filmowych rekordów

To i owo
Dumne
ze swoich lat

Kitka aktorskich gwiazd dumnie

* Najstarszymi wiekiem laureatami Oscara byli George Bums,
który otrzymał słynną statuetkę
za rolę drugoplanową w filmie
"The Sunshnine Boys" w r. 1976
i zmarła niedawno Jessica Tandy za najlepszą rolę w obrazie
"Wożąc panią Daisy" z r. 1990.
Obydwoje mieli w chwili wręcze
nia Oscarów po 80 lat, choć Jessica było o 5 miesięcy starsza.
*

Najdroższym

zaprojektowanym

kostiumem
i zrobio-

nym na potrzeby filmu był
strój taneczny wykonany
z futra norek i wyszywany cekinami, który nosiła Ginger
Rogers w filmie "Dama
w ciemności" Ir. 1944/. Zaprojektowała go Edith Head.
Kosztował on firmę "Paramount" w 1944 r. 35 tysięcy dolarów.
* "Rubinowe kapcie" noszone
przez Judy Garland w filmie
"Czarodziej z Oz" Ir. 1939/ zos-

elle ...

Piękna

Elle

Na okładkę i do wnętrza amerykańskiego wydania magazynu .. Playboy" trafi wkrótce znana modelka Elle Macpherson.
Nie wiadomo jeszcze, czy piękna Elle znajdzie swoje miejsce
także na lamach numeru edycji polskiej. Fot. PAP/CAF-AP

Zostań

podkreśla swój wiek przy każdej
nadarzającej się okazji. Cher
wręcz chwali się tym, że ma 48 lat
i świetnie wygląda Ito prawda!/,
Jane Fonda z dumą obnosi swoje

tały

sprzedane tajemniczemu
kupcowi na aukcji w Nowym Jorku w r. 1988 za 165 tysięcy dolarów.
* Gwilyn Hughes z Dol/gellan jest człowiekiem, który obejrzał w swoim życiu chyba
najwięcej filmów. Pierwszy film
obejrzał leżąc w szpitalu w r.
1953. Do marca 1991 r. obejrzał
ponad 20 tysięcy filmów.
* Filmem, który zarobił najwięcej podczas jednego dnia
premierowego jest "E. T." Stevena Spielberga. Jego premiera
miała miejsce 11 czerwca 1982
roku. Do tej pory film ten przyniósł "kasę" w wysokości 700
milionów dolarów.
* Najwyżej opłacanym dzieckiem w filmie pozostaje Macauley Culkin lur. 28 sierpnia 1980
r./, który w wieku 11 lat dostał
milion dolarów za film "Moja
dziewczyna" Ir. 1991 l, a zaraz
potem 5 milionów Iplus 5 proc.
ze sprzedaży biletówl za film
"Kevin sam w domu II" Ir. 1992/.
* Najwięcej Oscarów w historii otrzymał "Ben Hur" w r. 1959.
* Edith Head 11907-19811 otrzymała w swym życiu łącznie
. 8 różnych prestiżowych nagród filmowych za projektowanie kostiumów.
* Jedyną osobą, która otrzymała
aż 4 Oscary za aktorstwo była Katharine Hepburn Iprawdziwe nazwisko - Ludlow Ogden Smith/, urodzona 8 lutego 1909 r. Nagrody otrzymała w latach 1934, 1968,
1969 i 1982. Nominowana do Oscara była aż 12 razy.

Spadek po

kapryśnych

gwiazdach

Klub oszukanych
spadkobierców
Gdyby taki klub istniał, znalazłaby się w nim dość liczna grupa dzieci znanych postaci filmu i show businessu.
Okazuje się bowiem, że wielkie gwiazdy w swoich testamentach zapominają o swych najbliższych, olbrzymie
fortuny pozostawiając swoim sekretarkom, przyjaciołom, słowem - osobom spoza najbliższej rodziny_
Słynny

angielski komik Benny
Hill swój majątek szacowany" na
bagatela- 120 milionów franków
pozostawił przyjaciółce, co wywołało rozpacz u sporej liczby jego krewnych, potencjalnych spadkobierców artysty. Henry Fonda
uwzględnił przynajmniej w swoim
testamencie piątą żonę Shirley oraz ostatnie dziecko Amy. Jego
starsze dzieci /syn Peter oraz córka Janel nie otrzymały z ponad
1 O-milionowej fortuny ani grosza,
gdyż ich słynny ojciec uznał, że są
wystarczająco zabezpieczone finansowo. Betty Davis 800 mln
franków pozostawiła w spadku jedynie swemu adoptowanemu synowi Michaelowi. Pozostałe dzieci
musiały niestety pogodzić się
z ostatnią wolą mamusi, która

56 wiosen, Cybill Shepherd nie
wstydzi się tego, że urodziła się już
45 lat temu .
Anjelica Huston nie ma kompleksów na temat swoich 42 lat,
a Susan Sarandon najczęściej powiada, że każda kobieta powinna
nosić swoją "metrykę" z godnością. S.S. ma 47 lat.

Sekrety
Raquel Welch

Jak zachować wieczną młodość
- oto o co najczęściej pytane są
wielkie gwiazdy kina. Raquel Welch
ma na to od wielu lat tę samą receptę - uprawianie jogi, medytacje
oraz codzienne zażywanie tabletek
z witaminami A, C, D i E.
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Na aukcji autografów w Hollywood sprzedano niedawno list
Marylin Monroe, rzucający więcej
światła na życie wewnętrzne
gwiazdy, która zmarła w sierpniu
1962 roku na skutek spożycia nadmiernej liczby pigułek nasennych.
Z listu, którego adresatem jest
psychoterapeuta Ralph Greenson
wynika, że aktorka podejmowała
już wcześniej próbę samobójstwa,
o czym otwarcie pisze. Ten fakt
nie był dotąd znany. Uważano, że
samobójstwo Marylin Monroe
w sierpniu 1962 roku było pierwszym i jedynym zamachem na
własne życie. List dopełnia więc
obrazu wewnętrznych rozterek
i depresji gwiazdy.

Polska jest,trzecim w Europie rynlciem 1V satelitarnej. DostW do najlepszych płatnych programów otwier.ł MultiChoice PoIska
- dysuybutor Ft1mNct, Discovtry, CMT Europe, QVC. Przygotuj się! Nie daj się zaskoczyć! Sprzedaż hunową odbiorników 2 dekoderem prowadzą:

P.H. ~, 85&WB~ ul~9, teł. 4521J85

4

~a~iary o Mę,nr~e:

w ten właśnie sposób zemściła się
za książkę córki Barbary Davis
Hyman, w której ta określiła swą
rodzicielkę jako "groteskową alkoholiczkę". Betty nigdy tego nie zapomniała. Równie wybiórczo przy
rozdziale spadku potraktował swe
dzieci Bing Crosby. Spośród
siedmiorga, jedynie czworo dziedziczyło fortunę po ojcu. Humphrey Bogart przeznaczył wprawdzie swój majątek córce i synowi,
lecz opatrzył testament klauzulą
mówiącą o tym, że otrzymają oni
pieniądze, ale dopiero po ukończeniu czterdziestego piątego
roku życia . Bardziej tolerancyjny
dla swojej latorośli okazał się Gary
Grant. Jego jedyna córka Jennifer
otrzymała pieniądze w dniu swoich trzydziestych piątych urodzin.

MultiMilionerem z MultiChoice!

Z.u.E. DlPO.. 15-207 Bła/ys1ok, ul.Plastowsl<a l l
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AVOO\1, 15-281 BiałtsIok. ul.l.eg:ooowa9. tEl.ł(85) 22647
P.H. Marek llucz3c. 43-300 ~DłIiała. uł. Krakowska 27
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Telewizja
Program l
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 "Pierwsze
pocałunki "
/15/ " Kieszonkowe" - ser.
fr.
8.30 Dla dzieci: Kolo.ry
8.55 Gimnastyka: Cwiczenia
korekcyjne "Moje dziecko jest zdrowe"
9.00 Wiadomości
9.10 Mama I ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
9.55 Muzzy comes back /28/ j . ang. dla dzieci
10.00 "Catwalk" /11/ - ser. USA
10.45 Portret europejski: "Lorenzo Lotto - Portret mło
dzieńca
przed
białą
zasłoną" - austrio film
~
dok._
- 1G.5Ś" Muzyczna Jedynka
• 11_.00 Giełda . pracy,
giełda
szans
11.20 Zaproszenie do stołu
11 .30 Videofashion: "Powrót
do blasku"
11.50 100 lat - mag. ubez.
społeczno

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. inf.
12.15-14.50 TV EdukaCYjna
12.15 Mag. Notowań: Ze skarbnicy przyrody
12.40-14.50 "Atom, gwiazdy,
życie"

12.40 laboratorium: Wybuch
w kosmosie
13.00 "Zakopany skarb": " Bor:
półciężki" - ser. dok. USA
13.30 Joystick ·
13.50 Księga cudów techniki
. 14.05 Łyk matematyki - szeregi
1.,.20 "Gwiazda betlejemska" ang. tir. dok.

14.45..w świecie nauki ~

~4.:S0
. 15.00
15.30
16.00

~

'Program dnia '
Muzyczna4edynkil 5.
"zIelonym do góry"
"Pierwsze
pocałunki"
/15/ "Kieszonkowe" - ser.
fr./powt./
16.25 Dla dzieci: Tik-TakH.OO Teleexpress
~17.20 "Aria ze śmiechem"
17.40 Automania
18.05 "Simpsonowie"/1S/- ser.
anim.USA

Programy
lokalne
18.20 Zapowiedź pr. 18.25 Wyspa wielkich nadziei serial obycz. USA 19.15 Co nas czeka? 19.20 BlaBla z MCM 19.45 Pr. lokalny 20.00
Fort Boyard teleatrakcja 21 .30 Konkurs filmowy 21.35 Inwazja Ziemian
ang. serial sens. 22.25 Lekcje bucduolo 22.55 Na dobranoc ...

9 .00 Kielecki kwadrans /powt./
9 .25 Trochę śpiewu i tańca 9.35
Klan Barkleyów film anim . 10.00
Saga zwierząt film przyr. 10.30 Uteratura i film : Gorączka pol. film
fab. 12.20 Przedświąteczne spotkania 12.35 Telegazeta 17.15 ~e
lecki kwadrans mag. inf. 17.40 Zy-

18.30 Sensacele XX wieku: Talemnlca ~earl Harbor
19.00 Wieczo'j'nka: " Pszczół
ka Maja'
19.30 Wiadomości
20.10 " Kto pokocha moje dzieci" - film fab. USA /czytaj
na str. 10/
21.45 Puls dnia
22.00 Rzuć palenie razem z nami
22.20 Sejmograf - mag.
22.30 Gra o pieniądze
23.00 Wiadomości
23.20 " Bazrach,
czyli
sen
o wolnym kamieniu" film dok.
0.05 Nocne czuwanie bez butelki
1.05 Portrety miast: Mil/cz
1.35-2.00 Stocznia nad Odrą
- rep.

Program 2
7.00 Panorama
7.10 Sport - telegram
7.20 Gość poranny
7.30 Nauka j. ang. /1. 7/ - kurs
BBC
7.40 Dwójka o poranku: Nowości muzyczne
8.00 Program lOKalny
8.30 "Sherlock Homes i doktorWatson": "Podróżują
cy morderca" - ser. ang.
9.00 Swiat kobiet
9.30 "Hołlywodzkl Babylon"
/15/ - ser. dok. USA
10.00 "Przygody Blacky'e~o "
/38/ " Ogier z wyspy ' ser. kanAr.
10.30 Famil/ada - telet.
11.00 Maraton trzeźwości - 30lecie
Warszawskle~o
Klubu
Abstynentow
/powt./
11.30 "Malta '94" - rep.
t2.00 Muzyka moja miłość - Z.
Bekslński

13.00 Panorama
13.20 "Zakazana miłość" /32/ ser. wenez.-hlszp.
14.05 CI/pol
14.45 Co jest Slrane?
14.55 Powitanie
.
15,00 "Przygody Blacky'e~o"
/35/ " Ogier z wyspy' ser. kan At.
15.30 Studio Sport: TV-motosport
16.00 Przegląd kronik filmo-

Program
17.30 Krakowskie
legendy:
Czarny pies"
17.40
okolice Stwórcy - pr.
red. katol.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny - telet.
19.35 "Hrabia Kaczula" /14/ ang. ser. anim.
20.00 Rzeczpospolita
Druga
I Pół
21.00 Panorama
21.30 Pogotowie ekologiczne
Dwójki
21 .40 Reporterzy Dwójki przedstawiają - Nic poza smutkiem
22.05 "Slub wampira" - czeski
film fab. /c~ai na str. 10/
23.40 "Potęga bólidów" - pr.
publ.
0.10 Panorama
0.15 Sport - t"legram
0.25-2.00 "Slubowanie"
portugal. film fab./czytaj na str. 10/

IN

Miś Paddington
Szczęśliwy rzut
Sąsiedzi - serial

W drodze
Szpital miejski- serial
Rajska plaza - serial USA
Klincz - film pol.
Kurs j. angielskiego
Pamlętnik - nastolatki -

14.00

mag . młodz.
Chciałbym się zgubić

- serial

film pol.
15.30 Prosto z Hollywood mag.filmo~

16.00
16.30
16.45
16.55
17.25
17.55
J8.30
19.00
19.15
19.45
20.00
21.00
22.00
22.25
22.30

TylJCo dla dam
Informacje
Gramy!
Alwln i wiewiórki - serial
anlm. dla dzieci
Szczęśliwy rzut
Sąsiedzi· serial
Informacje
Plus minus
Skrzydła· serial USA
Plus minus
Sekretv - serial USA .
Na kazdy temat • talk
show
Informacje
Gramy!
Speedway Heros Show Gorzów'94 • wyścigi motocyklowe na lodzie
Kuba Szyliński zaprasza
Czas na naturę - mag.
med. naturalnej

23.30
0.00

czenia na dziś 17.45 Lud?ie i sprawy
18.00 Oni zmienili świat ser. biograf.18.55 Rekontra teleturniej na telefon 19.10 Przedświąteczne spotkania 19.40 Trans world sport /395/
20.35 Wtorkowy worek sportowy
21 .35 Kielecki kwadrans /powt./
22.00 Saga zwierząt ser. przyr. 22.30
Rozmowy w TKK 22.45 Historia na
małym ekranie: Papież Joanna film
fab. USA 0.40 Przekaz tekstowy

seria 22.55 Na dobranoc 23.05
Telegazeta TVK Ostrowiec

0.30

11.30 POLSAT
Klincz

Pożegnanie

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
tel./tax (0-41) 61-59-30,
tel. 61-07-18
15.05 Pr. dnia 15.10 Dzieciaki
z Bewerly Hil/s /38/ 15.35 W krainie smoków /3/ 16.00 Jak to zdrowo na sportowo /16/ 16.30 Look
Ahead kurs j.ang. 16.45 Jesteś my
pr.public. dla mł. 17.20 Crystal serial wenez. {17/ 18.10 Kronika
18.40 Mag . sport 19.00 Megabajt
mag. komputer. 19.15 Smaczne. go, telewizorku film TVP 20.55
Drugi po Bachu 21 .10 MTV trzy
teledyski jednego wykonawcy
21 .25 Blisko życia 22.00 Kronika
22.15 Demokracja film USA 22.40
Znane i nieznane muz. arcydzieła
22.55 Nasza antena 23.00 Spacer
po księżycu film USA 00.45 Hejnał

14.00 POLSAT
Chciałbym się zgubić

W roli

Program prowadzi
Bogusław Wołoszański

Telewizja
satelitarna
TV POLONIA
6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panorama 7.10 Dzień dobry z Polski
/cd./ 9.00 Wiad. 9.10 Pr. dnia 9.15
,Rozalka Olaboga' /7 -ost./ serial dla
młodz . /powt./ 9.45 ,W I~b iryncie ·
/31 -powt./ 10.45 Tydzień prezyde[lta
10.55 Niepokoje końca tysiąclecia
11 .15 Gwiazdy sportu - Irena Szewińska 11 .30 Sportowy tydzień
/powt./ 12.00 Wiad. 12.10 Pr. rlnia
12.15 . KapelusZ pana Anatola' film
pol./powt./ 13.45 .Swęgo nie znacie·
- Katalog zabytków: .Zagań - kościół
augustianów" 13.55 Cztery czwarte
mag. muz. /powtJ 14.25 Rozmowa
dnia 14.55 .Rokus pokus' pr. muz.
/powt./ 15.25 Powitanie pr. dnia
15.30 .Niedługo urodziny Sadzia" /2/
15.50 Niedokończony rozdział 16.00
Historia-współczesność . Rehabiliatcja' 16.30 Lalamido .., muz. młodz .
17.00 Teleexpress 17.15 Ciuchcia
pr. dla dzieci 18.00 ,Przyłbice i kaptury· /2/ serial TVP 19.00 .zapach
tęsknoty' rep. 19.20 Dobranocka:
. M iś Uszatek" 19.30 Wiad. 20.10 Tydzieś prezydenta 20.20 Departament sztuki 20.50 PKF 21.00 Panorama 21 .30 .Strachy" /2/ serial pol.
22.40 Pr. na środę 22.45 Kabaret
. Potem· 23.25.z imieniem Allaha na
ustach' film dok. 23.55 Rozmowy
o sztuce: . Czas kultury" 0.25 J. Kenar sylwetka rzeźbi arza 0.35 Pr. na
środę 0.40-0.55 ,Stan ducha' /1 2/ Jestem kochany

POLONIA l
6.00 Maria 6.45 K. W . T. 7.1 5.
14.25 Biznes to biznes 8.10, 12.45,
15.55 Filmy anim. 9.25, 13.30, 17.1 5
Jeden + dzi esięć 10.20,1 8.20, 4.35
Jolanda 11 .05, 19.10, 1. 15 Zbuntowana 11.50 Oddział specjalny 14.55
Bez negatywu 20.00, 1.55 Odznaka
nr 373 - film USA 21 .50, 5.05 Detektyw Remington Steele 22.45, 3.40
Top 20 23.40 Pasja zwyc i ęstwa

6.00, 7.30, 19.55, 22.15 Wiad.
sport. 7.00, 9.00, 15.00 Gimnastyka
9.30 Bobsleje 10.30, 16.00 Piłka
ręczna 11 .30 Gil/ette World Sport

głównej

Wiesław Gołas

12.00, 18.00 Pawerplay 12.30 Nietypowe sporty 13:30 Futbol amerykański 15.30 Sporty wodne 17.00
Supercross 18.30 Koszykówka NBA
20.15 Kaskaderzy 21'.00 Mistrzowie
sportu 21 .15 Narciarstwo 22.30
Wrestling 23.15 Rajd Macao 0.15 2.15 Powtórki

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Eurogolf
10.00 - 14.00 Narciarstwo alpejskie:
10.00 AktuaIn. 11.00 Na żywo PŚ
w Morzine - supergigant kobiet 12.00
Na żywo PŚ w Bad Kleinkirchheim supergigant mężczyzn 14.00, 18.30
Eurogole 15.30 Piłka nożna Ugowy
weekend w Ameryce Płd . 16.00
Sporty motorowe 17.30 Narciarstwo
alpejskie 19.30, 1.00 - 1.30 Wiad.
sport. 20.00 Tenis. Aktualn. 21 .00
Narciarstwo . Aktualn. 22.00 Boks
0.00 Snooker _

Marek Walczewski
w filmie z 1979r.

/powtJ 3.05 Matloek /powt./ 4.45 Inspektor Gadget

5.30 Pr. poranny 9.05 Seriale: Kojak, Bogaci i piękni, Dzień po dniu
11 .00 Zgadnij cenę - teleturn. 11 .30
Rodzinny pojedynek - teleturn. 12.00
Punkt 12 - mag. poludn. 12.30 Seriale: Springfield Story, Santa Barbara,
Dziwne hobby 15.00, 3.10 Ilona
Christen 16.00, 4.05 Hans Meiser Zostaliśmy sami 17.00 Ryzyko - quiz
17.30 Seriale: Między nami, Bogaci
i piękni 18.30 W telegraficznym skrócie 18.45 Wiad. 19.10,5.00 Explosiv
- mag. 19.40 Dobre czasy, złe czasy
- serial 20.10 Policyjny duet - serial
krym. 21 . Hi W imieniu prawa - serial
krym. 23.15 Gottschalk - wieczorny
show 0.00 Mag. aktualn. 0.30 Nocny
show /powt./ 1.15 Seriale: Kojak,
Dziwne hbbby

RTL2
6.00, 8.00 Awake On The Wild
Si de 7.30, 3.00 The Grind 9.00 VJ
Ingo 11 .30 The Pulse 12.00, 2.00
The Soul Of MTV 13.00 MTV Greatest Hits 1~ . 00 Popołudn . mieszanka muz. 16.30, 23.00 The MTV Coca-Cola Report 16.45, 23.15 CineMatic 17.00, 23 .30 MTV At Night
17.15, 23.453 From 1 17.30 Dial
MTV 18.00 Music Non Stop19.30
MTV Sport 20.00 MTV's Greatest
Hits 21 .00 Unledded 22.30 Beavis
. i Butthead 0.00 The End? Show
3.30 Nocne teledyski

5.50 Cudowne lata - serial USA
6.15, 17.25 Zorro - serial USA 6.40,
12.50 Seriale anim. 9.45 Ruck Zuck
/powW.l0.20 Bitte Lacheln /powtJ
10.50 Benson - serial USA 11 .20 Nr
227 - serial USA 11 .50 Na Zachód
/powt./ 17.50 Ruck Zuck - telezaba·
wa 18.20 Bitte Lacheln 18.55, 20.00,
0.00 Wiad. 20.15, 2.35 Niekończąca
s ię mHość - film USA 22.20 Kobiety
z San Quentin - film USA 0.10, 4.20
Na wariackich papierach - serial
krym. USA 1.05 Tele Bazar 1.35 Klub
Paradise - serial

PRO 7
5.20 Dwie damy i ten trzeci /powt./
5.45 Alf /powtJ 6.10 Trick 7 /powt./
7.25 Flipper - serial USA 7.55 Waltonowie - serial USA 8.50 Domek na
prerii /powtJ 9.45 Winnetou II I - film
/powt./ 11.30 Dwie damy i ten trzeci
- serial USA 12.00 Scarecrow i pani
King - serial USA 13.00, 4.00 Aniolki
Charliego - serial USA 14.00, 2.05 Arabella Kiesbauer 15.00 Dynastia serial USA 15.55 Domek na prerii serial USA 16.55 Trick 7 - seriale anim. 18.35 Alf - serial USA 19.05 Rodzina biznesmenów - serial USA
20.00, 23.50, 1.55, 3.50 Wiad.
20.15 Ostatnie tchnien ie - film sens.
USA 21 .55 Reporterzy - mag. 22.55
Palm Beach Duo - serial USA 0.00
Nocny sokół - serial 0.55 Akta X

SAT.l
5.30 DziSiaj rano w Niemczech - tv
6.20, 6.50, 7.20 sport/7.30
Gry i zabawy 9.15 Sąs iedzi 9.45 Tema~
ty dnia 10.15 Piękno i zdrowie - mag:
10.45 Kobiety - mag. 12.00 Drogi
milości - serial USA 12.30 Pod słońcem
Kalifornii - serial USA 13.25 Falcon
Crest ~ serial USA 14. 25 Tarzan - seńal
USA 14.55, 1.55 Star Trek - serial USA
15.55, 2.45 MacGyver - serial USA
17.00 Zaryzykuj I - quiz 18.00 Idź na
całość ! - teleturn. 19.00 Wiad. 19.15
Ran sport 19.30 Koło fortuny 20.15
Kónig -serial niem. 21 .15 Hunter ~senal
USA 22.15, 3.35 Sprzeciw! pr. pubh·
cyst. 23.10 Spiegel TV - rep. 23.45 Ra~'
dka w ciemno - telezabawa 0.1 5 Hrabi~
na Dracula - horror ang. 4~35 Anna Ma'
ria /powtJ
ś ni ad ./5 . 50 ,

r~W[Jj}!fM\

STROPY TERIVA

• nadproia L4
betonowe
- płyty korytkowe - usługi
- bloczki
budowlane

3, tel. 636·'SZ

Ąt~P.!LI~y~~qlvIł SERWIS Ił SPRZEDAŻ RATA LNA Ił
(n ieoprocentowana)

KONSULTACJE lARYNGOLOGICZNE
I LOGOPEDYCZNE
G A B I N E T
"L O G O"
Kielce, ul. Paderewskiego 14
tel. 66-31-67

I

I

c

8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
13.20
13.30

\'łYch

15.50 A to Dodo ... 15.55 Touli
film anim. 16.00 Przeklęte Oko Proroka /2/3 film przyg. 16.50 Santa
Barbara serial USA 17.35 Co nas
czeka! 17.40 Usta przebojów - Tylko Rock ranking płyt 18.05 Muzyka
18.20 Zapowiedź programu 18.25
Wyspa wielkich nadziei /4/ serial USA 19.15Co nas czeka? 19.20 Bla,
bla z MCM 19.45 Muzyka 20.00
Fort Boyard teleatrakcja 21 .30 Konkurs filmowy 21 .35 Inwazja ziemian
z cyklu Rewolwer i melonik 22.256
Lekcje bucciuolo z cyklu Różowa

18.30TVP1
Sensacje XX wieku

POLSAT

16.30 Tęsknoty i marzenia
16.50 Cienie życia - Kucharz
17.00 Mag.azyn przechodnia
17.10 Listy z Europy

TVK OSTROWIEC

Wtorek 20 grudnia

~~·!I~~
._~
I.X.ldtfł'tl"
r:a~M '
POL ISH L IFE IMPROVEMENT

BEZPOŚREDNI

HURTOWNIA OBI KIELCE UL ZAKŁ A DO WA 1
TEl 66 06 OS .. 176 177
SKLEP OBI Ul. ZAGNAŃS KA 119 TEL. 3122 37

IMPORTER
oferuje:
• glazurę
• terakotę
• -wyposa.i:enle
łazienek

• kleje , fugi ,
listwy
oraz TAPETY
Klelc:e

ul. Warszaws ka 147

~

tel. 68'51'44

~

ul.

Zagnańska

tel. 453-83

46

~

:::
N

ZAPRASZAMY

http://sbc.wbp.kielce.pl

w 120

-

Środa %1 grudnia

Telewizja
Program l
6.00 Kawa czy herbata? W tym:
"Ty i twój kot. lecznica dla
zwierząt" - ang. serial dok.
8.00 "Moda na sukces" /45/ - serial USA
8.30 Muzyczna
skakanka
z Gwiazdą: J. Boflczak
8.45 Gimnastyka: Cwiczenia
korekcyjne
8.50 "Dziwny świat kota Filemona" - serial anim. dla
dzieci
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - pr. dla najmt.
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
9.55 "Muzy comes back" /29/ j. ang. dla dzieci
10.00 "Zespół adwokacki" /1/12/
- serial TVP
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Od niemowlaka do przedszkolaka
11.30 Nasze państwo. mag. samorządowy

11.55 Nasze panstwo - aktualności

J

J

o
I·

I,

a

urządzania przyjęć

lZ

ci
j.

iv

;y
al

al
ly
ly
!k

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. inform.
12.15-14.50 TV Edukacyjna
12.15 Mag. Notowań: Beztroskie
dziecili.stwo
12.40-14.50 Srodyartystyczne
12.40 English and Arts: Sztuka

l

I,A
10,
Ick

12.55 Opowieści
Dzlwnoluda:
"Zimowe uroki" - wldow.
poetyckie
13.10 Spotkania z literaturą: Bo
w życiu jak w tańcu ••• Ta·
deusz Pelper
13.40 Historia Polskiego Radia
14.00 Trwam niby modlitwa - B.
leśmian na ziemi zamojskiej
14.25 "Biblia w malarstwie dawniej I dziś" - film dok.
14.50 Program dnia
15.00 Drgawy - pr. muz.
15.30 Dla mł. widzów: Raj
15.55 Muzyczna Jedynka - gorą

ca dziesiątka
16.00 "Modanasukces"/45/-serial USA

Program

Dla mł. widzów: Śmietnik
Teleexpress
Miliard w rozumie - teleł.
Polska Kronika Ogórkowa
"Zespół adwokacki" /1/12/
-serial TVP
19.00 Wieczorynka: "Pinokio"
/10/
19.30 Wiadomości
20.10 "Niebezpieczne ujęcia" pilot serialu sens.-przyg.
USA /czytaj na str. 10/
21.50 Puls dnia
22.05 Reportaż
22.15 Wywiad miesiąca - Vaclav
Klaus
23.00 Wiadomości
23.20 "Wigilia" - pol. film fab.
/czytaj na str. 10/
0.25 Komu się powodzi /3/
0.45 Portrety miast: Trzebnica
1.15-2.00
Pr. rozrywkowy

16.30 50-Iecle
Poznańskiego
Chóru Chłopięcego: "Mło
de talenty" - rep.
17.00 "Jezuici - legiony Czarnego Papieża" /odc. 2/ "Nauczyciele" - film dok. /czytaj
na str. 10/
17.55 losowanie gier liczbowychTS
18.00 Panorama
18.10 Pr. lokalny
19.00 Koło fortuny - tel et.
19.35 Wzrockowa lista przebojów
20.00 50-Iecie
Poznańskiego
Chóru Chłopięcego: G. F.
Haendel "Te Deum lauda-

16.25
17.00
17.20
17.45
18.00

Nr
J8'

Ja,

lca
ety
.20

Programy
lokalne

Program 2

I
· tv
7.30
ma·

lag.

18.20 Zapowiedź pr. 18.25 Na
pastwę promieni serial sens. USA 19.15
Co nas czeka? 19.20 Psychoanalogia
Ir. serial kom. 19.45 Pr. lokalny 20.00
Zamieńmy się miejscami kom. USA
21 .30 Konkurs filmowy 21.35 Teatrzyk
Intryg przedstawia: Glosy zza ściany Ir.
serial sens. 22.00 Teatr śmierci thriller
ang. 23.25 Na dobranoc...

rogi

cem
Jeon

erial
JSA
JSA
źna

9.15
0.15
,eńal

,ubli·
Ran·
lrabi·

...
IMa,

l~
...

--

10.00 Biuro obrotu nieruchomościa·
mi 10.15 Muzyczny magazyn rockowy
10.45 Wyspa wielkich nadziei serialo·
bycz. 11 .40 Bla, blaz MCM 12.10 Fort
Boyard gra telewizyjna 13.50 Inwazja
Ziemian serial sensac. 14.45 Bla, bla
z MCM 15.50 Filmy dla dzieci i młodz.
16.50 Biuro obrotu nieruchomościami
17.30 Teledziennik 17.50 Bliżej prawa
mag. prawniczy 18.30 Ulice San Fran·
cisco serial sensac. 19.25 Maguy serial

Panorama
Sport-telegram
Gość poranny
Naukaj.ang./8/-kursBBC
Dwójka po poranku - nowości muzyczne
8.00 Pr. lokalny
8.30 "Sherlock Holmes i doktor
Watson" "Duch w pałacu
Kindersley" - serial pol.-

24.00 Panorama
0.10 Sport - telegram I
0.15-1.15
"Łączenie podzielonego" - film dok.

POLSAT
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.55
13.40
14.00
16.00
16.30
16.45
16.55

ąng.

9.00 Swiat kobiet
9.30 "Najpiękniejsze
zakątki
Europy" "Podziemne krajobrazy Europy" - fr. film
dok.
10.00 "Kacper i jego przyjaciele"
- serial anim. USA
10.25 Bestsellery Dwójki: "W rytmie kół, w rytmie fez" - film
dok. /powtJ
.
11.20 "Tadeusz Boy-Zeleńsk"1 film blogr.
12.00 "Co nam w duszy gra, czyli
wieczór piosenki popularnej"
13.00 Panorama
13.20 "Owaj spryciarze w AntaIyl" /7/ "Gdy w grę wchodzi
miłość" - serial niem.
14.10 Clipol
14.55 Powitanie
15.00 "Kacper I jego przyjaciele"
- serial anlm. USA
15.30 Studio Sport: Sportowe
hobby
16.00 Zwierzęta wokół nas:
Podaj łapę

17.25
17.55
18.30
19.00
20.00
21.05
22.00
22.25
22.30
23.30
0.00
0.30
1.00

Alwin i wiewiórki serial
Szczęśliwy rzut teleturniej
Sąsiedzi serial
Skrzydła serial
Szpital miejski
Sekrety serial USA
Hazardziści film polski
Kurs języka angielskiego
Film na telefon
Unk Journal mag. mody
Informacje
Gramy! .
Miś Vogi serial anim. dla
dzieci
Szczęśliwy rzut teleturniej
Sąsiedzi serial austral.
Informacje
Plus minus pr. publicysl.
Dallas serial USA
Alrwolf serial USA
Informacje
Gramy! 'ruzyka w TV Polsat
Szpital miejski serial USA
Talia Qwiazd
Jestesmy program redakcji katolickiej
Kuba Szyliński zaprasza
Pożegnanie

17.40 Co począć z poczęciem z cykfu
Maguy serial kom. 18.05 Muzyka 18.20
Zapowiedź programu 18.25 Na pastwę
płomieni z cyklu .Ulice San Francisco'
19.15 Co nas czeka? 19.20 Psychoa·
nalogia z cykfu Maguy serial kom. 19.45
Muzyka 20.00 Zamieńmy się miejscami
kom. USA 21.30 Konkurs filmowy 21.35
Teatrzyk intryg przedst. Głosy zza ścia·
ny 22.00 Teatr śmierci thriller ang.
23.25 Na dobranoc .. 23.35 Telegazeta
TVK Ostrowiec

kom. 20.00 Teledziennik 20.30 Za·
mieńmy się miejscami 'komedia 22.10
Teatrzyk intryg przedst. serial 22.40
Teatr śmierci thriller 0.15 Teledziennik
0.40 Navarro serial sensac.

9.00 Kielecki kwadrans 9.25 Piosen·
ki na dzień dobry 9.40 Podróże po re·
gionie świętokrzyskim 10.00 Oni zmie·
nili świat serial biograf. 10.55 Trans
Wond sport 11.50 Czas na sport 12.50
Przedświąteczne spotkania 13.20 Tele·
gazeta 17.15 Kielecki kwadrans 17.40
Zyczenia na dziś 17.45 Naftalinka bajki
17.55 Teraz bezrobotni 18.10 Saga
zwierząt serial przyr. 18.40 Usta skarg
i zażaleń pr. inter. 18.55 Rekontra tele!.
19.10- Przedświąteczne spotkania
19.40 Historia na małym ekranie: Pa·
pież Joanna film fab. USA 21 .35 Kielec·
ki kwadrans 22.00 Oni zmienili świat se·
rial biograf. 22.55 Zwolnieni z życia
dram. obycz. USA 0.25 Przekaz teksto·
wy

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawła II 8,
tel./fax (0-41) 61-59-30,
tel. 61-07-18

TVK OSTROWIEC
15.50

Touli film anim . 15.55
Oko Proroka /3/3/ film przyg.
16.15 A to Dodo ... 16.20 Trójnogi 111/
serial dla mlodz. 17.35 Co nas czeka?
Przeklęte

Gustaw Lutkiewicz
jako kierownik zespołu

15.05 Pr.dnia 15.10 Dzieciaki z Be·
werly Hills /39/15.35 Pełzaki /16/16.00
Scena /4/ mag. estrad. dla młodz . USA
16.30 Look Ahead kurs j.ang. 16.45
Cyklomotoabecadło 17.00 Małe kino
17.20 Crystal serial wenez. {78/18.10
Kronika 18.40 9 i 1/2 mag. reporterów
19.00 Kundel bury i kocury 19.15 Sa·
motne serca /2/ film sens. 21.25 Kwiaty
w mieszkaniu; poradnik 21 .35 Gwiazdy
Hollywood mag. film. 22.00 Kronika
22.10 Sport 22.15 Planeta moda 22.55

Telewizja
satelitarna
TV POLONIA

POLONIA l
6.00 Maria 6.45 Top 20. Lista
przebojów 8.10 Filmy anim. dla dzie·
ci 9.25 Jeden + dziesięć 10.20 Jolan·
da 11.05 Zbuntowana 11.50 Detek·
tyw Remington Steele 12.45 Filmy a·
nim. dla dzieci 13.30 Jeden + dziesięć 14.25 Top 20. Lista przebojów
15.55 Filmy anim. dla dzieci 17.15
Jeden + dziesięć 18.20 Jolanda
19.10 Zbuntowana 20.00 Manuela
21.45 Oddział specjalny 22.40, 3.50
ATak show. Pr. publicyst. 23.45 Orły
cz. 11 .25 Zbuntowana 2.05 Manuela
5.05 Oddział specjalny

6.00 Wiad. sport. 7.00 Gimnastyka 7.30 Wiad. sport. 9.00 Gimnasty·
ka 9.30 Piłka ręczna 1 0.30 Piłka noż·
na 11.30 Sporty wodne 12.00 Power
play 12.30 Supercross 13.30 Ko·
szykówka NBA 15.00 Gimnastyka
15.30 Sportowy świat 16.00 Piłka

kolorowych, najwyższej
jakości blach skandynawskich

'* POWLEKANE BLACHY DACHOWE I FASADOWE
'* KOMPLETNE SYSTEMY ODPROWADZANIA WODY
'* WYROBY HUTNICZE, pełny asortyment blach czarnych
kształtowych

* du~\, wybór

* ciei(fawe wzornictwo

SKLEP "KOBEREC"

8.30 Gimnastyka 9.00·14.30 Nar·
ciarstwo alpejskie: 9.00 Aktualności
9.30 PŚ. w Morzine • gigant kobiet
10.30 PS w Kranjskiej Gorze gigant
mężczyzn 12.30 Gigant kobiet, 2
bieg. 13.15 Gigant mężczyzn, 2. bieg
14.30 Tenis Podsumowanie roku
mężczyźni 15.30 Biegi przełajowe
16.30 Jeździectwo 17.30 Narciarstwo alpejskie 18.30 Freestyle 19.30
Wiad. sport. 20.00 Boks 22.00 Magazyn sportów motorowych 23.00 Go·
karty 0.00 Jeździectwo 1.00-1.30
Wiad. sport.

6.00,8.00 Awake On The Wild Si·
de 7.30, 3.00 The Grind 9.00 VJ Ingo
12.00, The Soul Of MTV 13.00 MTV
Greatest Hits 14.00 Mieszanka muzyczna 16.30 The MTV Coca·Cola
Report 16.45, 23.15 CineMatic
17.00, 23.30 MTV News At Night
17.15, 23.45 3 From l 17.30 Dial
MTV 18.00 Musie Non Stop 19.30
Program świąteczn.y 20.00 MTV
Greatest Hits 20.30 Reggamentary
21.30 Orbital Live 22.30 Beavis i But·
thead 23.00 The MTV Coca·Cola
Report 0.00 The End? Show 3.30
Nocne teledyski

RTL

,

5.30 Program poranny 9.05 Seria·
le: Kojak, Bogaci i piękni, Dzień po
dniu 11.00 Zgadnij cenę telet. 11.30
Rodzinny pojedynek tełet 12.00
Punkt 12 mag. południowy 12.30 Seriale: Springfield Story, Santa Barbara,
Dziwne hobby 15.00 Ilona Christen
talk show 16.00 Hans Meiser Wstydźcie się! 17.00 Ryzyko quiz
17.30 Seriale: Między nami, Bogaci
i piękni 18.30 W telegraficznym skró·
cie 18.45 Wiadomości 19.10 Explosiv
magazyn 19.40 Dobre czasy, złe czasy serial 20.15 Łzy matki cz. 1 dramat
USA 22.15 Stem TV magazyn 23.15
Gottschalk wieczorny show 0.00 Mag.
aktualności 0.30 Nocny show /pcywt/
1.15 Seriałe: Kojak, Dziwne hobby
3.10 Ilona Christen lpowt'/ 4.05 HMS
Meiser /powt./ 5.00 Explosiv /powt./

RTL2
5.45 Cudowne lata serial USA 6. 10
Zorro serial USA 6.35 Seriale animo·
wane m.in.: Nastolatki z Beverly Hills,
Supergwiatzda Mila 9.45 Ruck Zuck
, /powt/ 10.15 Bille l.iichetI /pO'M./ 10.50

Bensa1 serial USA 11.20 I'ł' 2ZT serial U·
SA l 1.50 Kobieta za 7 mionów /paNtJ
12.50 Seriale animowane 17.25 Zorro
/poNt/ 17.50 Ruck Zuck telezabawa
18.20 Bitte l.Ac:hek1 amata'5kie fi'T1y wideo 18.55 Wiad. 19.05 Koaeta za 7 milionów serial USA 20.00 Wiad. 20. 15 Pojedynek na szosie tIri\er USA 21.55

Wrestling 22.50 Horror Frali<enstei1a
horror ang. 0.30 Na wańad<ich papierach
serial krym. USA 1.25 TeIe Baza' 2.00
Klub ,Paradse" serial 2.55 Pojedynek na
szosie frxmtI425 \\testIirYJ /paNtJ

PRO 7

SAT l

5.35 Dwie damy i ten trzeci 6.00
Alf /powt./ 6.25 Trick 7 /powt./ 7.35
Flipper serial USA 8.05 Waltonowie
serial USA 9.00 Domek na prerii
/powt./ 9.55 Koń imieniem .Długi
Strzał" kom. USA 11 .30 Dwie damy
i trzeci serial USA 12.00 Scarecrow
i pani King serial USA 13.00 Aniołki
Charliego 14.00 Arabella Kiesbauer
15.00 Dynastia serial USA 15.55 Do·
mek na prerii 16.55 Trick 7 seriale a·
nim. 18.35 Alf serial USA 19.05 Ro·
dzina biznesmenów serial niem.
20.00 Wiad . 20.15 Brisco County jr.
21.10 Zdrajca serial USA22.05 Przy·
jemne grzechy rozmowy o seksie
23.00 Powrót dzikich gęsi film niem.·
w!. 0.35 Wiad . 0.45 Gliniarze z No·
wego Jorku /powt./ 1.45 Wiad. 1.55
Arabella Kiesbauer 2.55 Reporterzy
/powt./ 3.40 Wiad . 3.50 Aniołki Char·
liego

5.30 Dzisiaj rano w Niemczech te·
lewizja śniadaniowa /5.50, 6.20,
6.50, 7.20 sport! 7.30 Gry i zabawy
8.00 Na bieżąco magazyn 9.15
Sąsiedzi serial austrąl. 9.45 Tematy
dnia 10.15 Piękno i zdrowie 10.45
Kobiety magazyn 11.45 Aktualności
12.00 Drogi miłości serial 12.30 Pod
słońcem Kalifornii serial USA 13.25
Faleon Crest serial 14.25 Tarzan se·
rial USA 14.55 Star Trek serial USA
17.00 Zaryzykuj! quiz 18.00 Idź na
całość! 19.00 Wiad. 19.15 Ran sport,
piłka nożna 19.30 Koło fortuny 20.15
Robert nie może umrzeć film RFN
22.05 Mroki sprawiedliwości serial U·
SA 23.05 Ambasador thirller USA
0.50 Star Trek /powt./ 1.40 MacGy·
ver /powt./ 2.30 Sąsiedzi /powt./ 2.55
Robert nie może umrzeć /powt./ 4.35
K6nig /powt./

Skład
Materiałóvv

U

Fł

Hutniczych
Budowlanych

T

I

D

E

T

A

L

• stal zbrojeniowa i kształtowa (pręty żebrowane, gładkie, dwuteowniki, kątowniki,
płaskowniki, profile zamknięte)
•
• rury czarne i ocynkowane w pelnym asortymencie
• blachy czarne i ocynkowane
• pokrycia dachowe (z blach ocynkowanych i powlekanych trapezowe i płaskie)
• drewno budowlane· tarcica
• cegla palona i klinkierowa
- Docinamy material na żądany y,ymlar
• Kompleksowa dostawa materiałów na plac budoy,y

911m1r~

rur
~ WYKŁADZINY

do przenośników taśmowych

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE Sp.

BIURO HANDLOWE
budynek RKS Radomiak,
ul. Struga 63, tel. 44-613.

Sprzedaż codziennie w godz_ od 8 do 16, soboty od 8 do 14

PCV
i DYWANOWE,
DYWANY

~

z 0.0.

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

nożna 17.00 Amerykańscy gladiatorzy 18.00 Powerplay 18.30 Magic
sports 19.55 Wiad. sport. 20.10 Piłka
ręczna. liga niemiecka 21.45 Futbol
na świecie 22.15 Wiad. sport. 22.30
Offensiv 23. 15 Boks 0.15 Offensiv
1.00 Reklama 1. 15·2.15 Boks

H

Kielce. ul. Źr -Biowa 8
czyn e od do 17

instąlacyjnych

HURTOWNIE
Cerekiew k.Radomia
tel.31-00-02 31-00-03
teL/fax 31-00-05

W jednej z ról
Maklakiewicz

Zdzisław

RADOM, ul. Lubelska 144
tel. 508-95, fax 513-94

Z trwałych,

KRĄZNIKI

Ewa Błaszczyk w filmie
o stanie wojennym

P.W. "DREWMET"

DACH NA CAlE ZYCIE

'*

Hazardziści

EUROSPORT

6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Pa·
norama 7.10 Dzień dobry z Polski
/cd.! 9.00 Wiad. 9.10 Pr. dnia 9.15
Ciuchcia· pr. dla dzieci /powt./ 10.00
Przyłbice i kaptury /2/ • serial TVP
/powt./ 1 l .00 Sejmograf 1 l .1 O Sen
11.30 Historia
o
Europie
współczesność:
Rehabilitacja
/powt./ 12.00 Wiad. 12.10 Pr. dnia
12. 15 Strachy 12/ . serial pol. /powt./
/napisy ang./ 13.25 Rozmowy o sztu·
ce; Czas kultury /powt./ 13,55 Zimie·
niem Allaha na ustach - film dok. 14.25
La la mi do... muz. pr. mł. /pcIM./ l 4.55
Rozmowa dnia 15.25 Powitanie, pr.
dnia 15.30 Dokument trochę inny· M.
Piwowski 16.05 Koncert życzeń 16.30
Gra· teleturn. 17.00 Teleekspress
17.15 Na polską nutę • pr. dla dzieci
/powt./ 18.00 Bank nie z tej ziemi /3/ serial TVP 19.00 Auto-Moto-Klub .
mag. 19.20 Dobranocka 19.30 Wiad.
20.05 Sejmograf 20.15 Podróże do
Polski· teleturn. 20.45 leksykon pol·
skiej muz. rozr. 21.00 Panorama
21.30 Ryś· pol. film fab. 22.50 Pr. na
czwartek 22.55 Teatr w kadrze: Przy·
czynek do portretu • Jan Kott 23.55
Przegląd kronik film. 0.25 Pr. na
czwartek 0.30 - 1 .10 Wieczór arii ope.
rowych - śpiewa R. Karczykowski

•

i ocynkowanych, stali zbrojeniowych i

11.55 POLSAT

/1/

7.00
7.10
7.20
7.30
7.40

rial
lub

23.20 TVP1 .' ~
Wigilia

10.00 i 18.00 TVP1
adwokacki (1)

Zespół

mus"
21.00 Panorama
21.35 Ekspres reporterów
22.05 "Walczewski - najważniej
sze jest marzenie" - film
dok.
22.55 Misteria - Boże Narodzenie

ił .!

lód

Tele • Echo 19

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

61-40-53
SKLEP FIRMO"'"
ul.

i

Dyrnińska

38

wjazd od Wojska Polskiego

FAKlVRYVAT
ceny fab~zne

http://sbc.wbp.kielce.pl

""----.'-'-0-'-

Od 1 lipca 1994

w
Kielcach
SAL,?
N Meb! .owy
został przeniesiony na

•

J

_ _ _ __

łI

tel. 66-06-38
Ul. Czarnowską 22
(budynek "Polmozbytu" obok dworca PKS)

ZAPRASZAMY
szanownych klientów codziennie
od godz. l 0 - 18; soboty od godz. 9-13

lYlJlYMY U()ANY(]~ lAKU!;Jl1W "" ....

Tele · Echo
Telewizja
Program l
6.00 Kawa czy herbata?
8.00 "Oddział dziecięcy" /16/ serial ang.
8.30 Tut turu - quiz dla dzieci
Wyciągnij
8.45 Gimnastyka:
się .... przeciągnij się
8.50 "Przygody kota Filemona"
- serial anim. dla dzieci
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole konc. życzeń
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
9,55 .. Muzzy comes back" /30/j. ang. dla dzieci
10.05 "Niebezpieczne
ujęcia"
/1/20/ - serial USA
10:55 Muzyczna Jedynka
11.00 Gotowanie na ekranie mag. kulin.
11.20 To jest łatwe:... oczko
w prawo,'oczko w lewo
11.30 Zakryj zera /denomlnacja!
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - roln. pr. inf,
12.15-14.50 TV Edukacyjna
12.15 Mag. Notowań:
Snop
szczęścia

12.40-14.50 Czwartkowe spotkania z przyrodą
12.40 Klinika zdrowego człowie
ka /Przeszczepy szpiku u dzieci!
13.05 "Zwierzęta świata": "Pawiany wśród drzew figowych" - ang. ser. dok.
13.20 "Przez lądy i morza":
"Mongolie Szymona"
13.40 Film dok.
14.00 Całkiem serio o ..• młodych
małżeństwach

14.25 "Pierwsze 365 dni życia
dziecka" /11/ "Dziecko ma
już jedenaście miesięcy" niem. serial dok.
14.50 Program dnia
15.00 Czad Komando - pr. rozr.
15.30 Dla mł. widzów: Słowa,
słówka I półsłówka - teletum.

Programy
lokalne

20

16.00
16.25
17.00
17.20
17.40
18.05
18.30
19.00

"Oddział dziecięcy" /16/ ser. ang. /powt./
"CRO" /2/13/ - ser. USA
Teleexpress
"Filmidło" - mag. film.
Rodzina rodzinie
"Doogie Howser - lekarz
medycyny" /1/26/ - serial
USA
•
Mag. katolicki: Swięta czyje to są urodziny
Wieczorynka: "Szewczyk
Dratewka"

19.30 Wiadomości
20.10 "Niebezpieczne
ujęcia"
/1/20/ - serial USA /powt./
/czy1aj na str. 10/
21.05 Tylko w Jedynce
21.50 Magazynio - pr. sat.
22.00 Diariusz - mag. rządowy
.22.10 Gliny - mag. polic.
22.25 Pegaz - tygodnik kult.
23.00 Wiad. gospodarcze
23.15 Miniatury - S. Markowski
"Fascynacje. Ziemia poiska"
23.20 Koła wewnątrz kół - pr. M.
Osterwy-Czekaj
23.50 "Gdyby się wiedziało" ros. film fab. .
1.10 Portrety miast: Kalisz
1.40-2.10 Album ziemian kaliskich - rep.

Program 2
Panorama
Sport-telegram
Gość poranny
Nauka j. ang. /9/ - kurs BBC
Dwójka o poranku - Nowości muzyczne
8.00 Pr. lokalny
8.30 "Sherlock Holmes I doktor
Watson" "Siedzący cel" ąer. poJ.-ang.
9.00 Swiat kobiet
9.30 "Najpiękniejsze zakątki
Europy": "Podziemne krajobrazy Europy" - fr. ser.
dok.
10.00 "W krainie dinozaurów" /4/
"Dziewczyna z dżungli" ser. USA
10.30 "Powrót No To Co"
11.25 "S. J. Lec" - film dok.
12.15 Clipol
13.00 Panorama
13.20 "Piekielny telewizor" gruz. film fab.

7.00
7.10
7.20
7.30
7.40

tajności film sensac. 22.10 MCM parada przebojów 23.00 Te/edziennik 23.30 Prezentacja MCM INXS

TVK OSTROWIEC
. 18.20 Początek programu 18.25
od nowa z cyklu Poza prawem
19.15 Co nas czeka? 19.20 Braciszek z cyklu Cafe Americain 19.45
Muzyka 20.00 Z klauzulą tajności
dramat sens. USA 21 .30 MCM parada przebojów 22.10 Na dobranoc ...
22.20 Telegazeta TVK Ostrowiec
Zyć

18.20 Zapowiedź pr. 18.25 Żyć od
nowa serial sens. USA 19.15 Co nas
czeka? 19.20 Braciszek serial kom.
USA 19.45 Pr. lokalny 20.00 Z klauzulą tajności dram. sens. USA 21 .30
MCM parada przebojów 22.10 Na
dobranoc ...

10.00 Biuro obrotu nierucho10.15 Bliżej prawa mag.
prawniczy 10.40 Ulice San Francisco
serii sensac. 11.40 Maguy serial
kom. 12.15 Zamieńmy się miejscami
kom. 13.55 Teatrzyk intryg przedst.
serial 16.30 Prezentacje MCM Dire
Stratis 16.50 Biuro obrotu nieruchomościami 17.30 Teledziennik 17.50
Ekologia i my mag. ekologiczny
18.30 Poza prawem serial sensac.
19.25 Caffe Americain serial kom.
20.00 Teledziennik 20.30 Z klauzulą .
mościami

9.00 Kielecki kwadrans /powt./
9.25 Piosenki na dzień dobry 9.40
Naftalinka - bajki 9.50 Podróże po regionie świętokrzyskim: Bodzentyn
10.00 Saga zwierząt ser. przyr. 10.30
Historia na małym ekranie: Papież
Joanna film fab . USA 12.25
Przedświ ąteczne spotkania 12.55
Telegazeta 17.15 Kielecki kwadrans
mag. inf. 17.40 Życzenia na dziś
17.45 Potyczki z językiem 18.00 Oni
zmienili świat ser. biograf. 18.55 Rekontra teleturniej na telefon 19.10
Muzyczne realizacje TKK 19.30
Przedświąteczne spotkania 20.00

Program
14.45 Powitanie
15.00 "W krainie dinozaurów" /4/
"Dziewczyna z dżungli" ser. USA
15.30 Multihobby
16.00 Małe ojczyzny: Przystanek

Czwartek

22

grudnia

18.051VP1
Doogie Howser - lekarz...

21.30 POLONIA
Obrona Ksantypy

22.00 PR07
Za kilka dolarów...

Tytułowego bohatera
gra Neil Patrick Harris

W sztuce Morstina
gra Tomasz Stockinger

C.Eastwoodowi
partneruje Klaus Kinski

satelitarna

kańscy gladiatorzy 13.30 Magie
sports 15.00 Gimnastyka 15.30 Futbol na świecie 16.00 Pilka ręczna
17.00 Supercross 18.00 Powerplay
18.30 Magie sports 19.55 Wiad.
sport. 20.15 Klasyczne samochody
21 .15 Mistrzowie sportu 21 .30 Piłka
nożna . Uga hiszpańska 23.20 Sport
na świecie 1.00 Reklama 1-15-2.15

Przystań

16.30 Rock Oko
17.00 "Gombrowicz wśród Francuzów" - film dok. /czytaj
na str. 10/
17.30 "Przestrzeń Krzesimira" film dok. o K. Dębskim
18.00 Panorama
18.10 Pr. lokalne
19.00 Koło fortuny - telet.
19.35 Klub pana Rysia /16/
20.00 Studio Sport: Za metą
21.00 Panorama
21.35 Auto - mag.
22.05 "Czarodziej samotności" film fab. USA/czy1aj na str.
10/
24.00 Panorama
0.05 Sport-telegram
0.15-1.15 Art noc

POLSAT
8.00 Miś Jogi serial
8.30 Szczęśliwy rzut teleturniej
9.00 Skrzydła serial USA
10.00 Dallas serial USA
11.00 Hazardziści film polski
12.40 Airwolf serial uSA
14.00 Moi rodzice rozwodzą się
film polski
15.45 Kurs języka angielskiego
16.00 Wędrówki z Alkiem Lwowem
16.30 Informacje
16.45 Gramy!
16.55 Jonny Quest serial
17.25 Szczęśliwy rzut telet.
17.55 Sąsiedzi serial austral.
18.30 Informacje
19.00 Plus minus
19.15 Skrzydła serial USA
19.45 Plus minus
20.00 Więźniarki serial USA
21.00 Statek miłości serial
22.00 Informacje
22.25 Gramy!
22.30 Gil/ette World Sport Special
23.00 Na każdy temat talk show
0.00 Oskar mag. filmowy
0.30 Fashion TV wersja oryginalna
1.00 Pożegnanie
Zwolnieni z życia dramat obycz. USA
21.30 Kielecki kwadrans /powt./
21.55Sagazwierzątser. przyr. 22.25
Rozmowy w TKK 22.40 Budka Suflera: Na koncercie w Kielcach 23.10
Nocne kino sensacji: Krzesłofilmfab.
USA 1.05 Przekaz tekstowy

TV POLONIA

Kręgle

6.55 Dzień dobry z Polski 7.00 Panorama 7.10 Dzień dol:1ry z Polski
/cd./9.00Wiad. 9.1 OPr. dnia9.15 Na
polską nutę - pr. dla dzieci /powt./
10.00 Bank nie z tej ziemi /3/ - serial
TVP /powt./ 10.45 Wywiad miesiąca
11 .30 Przegląd kronik film. /powt./
12.00 Wiad. 12.10 Pr. dnia 12.15
Ryś - po/. film fab. /powt./ 13.40 Leksykon po/s. muz. rozr. /powt./ 13.55
Podróże do Polski - teleturn. /powt./
14.30 Rozmowa dnia 15.00 AutoMoto-Klub - mag. /powt./ 15.25 Powitanie, pr. dnia 15.30 Teatr PR
współcześnie 16.05 Mag . kato/.
16.30 Muzyczna Jedynka 17.00 Teleexpress 17.15 Tylko Kaśka /3/- serial dla mI. 17.45 NajClłuższa wojna
nowoczesnej Europy /4/ - serial TVP
/napisy ang./ 19.10 W turniach - film
przyr. 19.20 Dobranocka 19.30
Wiad. 20.00 Studio Kontakt - mag.
polon. 20.45 Tata, a Marcin powiedzial... 21 .00 Panorama 21.30 Spektalk, który lubię i pamiętam : M. Zawadzka proponuje: Obrona Ksantypy L. H. Morstina 23.15 Pr. na piątek
23.20 Vetesnik, czyli handlarz starzyzną - spektakl Teatru Semafor
z Pragi 0.20 Pr. na piątek 0.30 - 1.00
Autobus z napisem Koniec - film
o tern. sport.

POLONIA l

TV KRAKÓW
Redakcja w Kielcach
25-013 KIELCE
ul. Jana Pawia 118,
tel./fax (0-41) 61-59-30,
tel. 61-07-18

15.05 Pr. dnia 15.10 Dzieciaki
z Beverly Hills /40/ 15.35 Waleczne
pingwiny /3/16.00 Wbrew wszystkiemu /15/ 16.30 Look Ahead - kurs j.
ang. 16.45 Chińczycy 17.20 Crystal
/79/18.00 Rozmowa dnia 18.10 Kronika 18.40 U siebie - mag. mniejszości narad. 19.00 Poza kadrem mag. film . 19.15 Siostra Margaret
i nocne motyle - ang . dram. 20.55
Wielkie morderstwa i procesy XX
wieku /6/ 21 .25 Marzenia i kariery rep. 21.35 Detektywi /6/ 22.00 Kronika 22.10 Sport 22.15 Pro-moto mag. motoryz. 22.40 Jazz w czwartek 22.55 Nasza antena 23.00 Krzyk
- film TVP 00.35 Hejnal

6.00 Maria 6.45 ATak show 8.10
Filmy anim. dla dzieci 9.25 Jeden +
dziesięć 10.20 Jolanda 11 .05 Zbuntowana 11 .50 Oddzial specjalny
12.45 Filmy anim. dla dzieci 13.30
Jeden + dziesięć 14.25 ATak show
15.55 Filmy anim. dla dzieci 17.15
Jeden + dziesięć 18.20 Jolanda
19.10 Zbuntowana 20.00 Orły 21 .35
Detektyw Rem ington Steele 22.30
Sport 23.00 Magazyn 23 30 Slodka
mala film USA 1.30 Zbuntowana
2.1 0 Orły 3.40 Sport 4.190 Magazyn
4.40 Jolanda 5.05 Detektyw Remington Steele

DSF .
6.00 Wiad. Sport. 7.00 Gimnastyka 7.30 Wiad. sport. 9.00 Gimnastyka 9.30 Narciarstwo 10.30 Sporty
motorowe 11 .30 Sportowy świat
12.00 Powerplay 12.30 Amery-

pelnokolorowe

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Jeździect
wo 10.9.0 lila żywo . Narciarstwo a/epjskie PS w Kranjskiej Gorze slalom
mężczyzn 11.30 Freesty/e 12.30
Slalom mężczyzn 2. bieg 14.00 Gokarty 15.00 Magazyn sportów motorowych 16.00 Eurofun 16.30 Snowboard 17.00 Narciarstwo a/epjskie
18.00 Triathlon lroman na Hawajach
19.30Wiad. sport. 20.00 Sporty walki
21 .00 Wrestling 22.00 Boks 23.00
Przeciąganie liny. ME 0.00 Golf 1.001.30 Wiad. sport.

5.30 Program poranny 9.05 Seriale: Kojak, Bogaci i piękni, D~eń po
dniu 11.00 Zgadnij cenę teleturniej
11 .30 Rodzinny pojedynek telet.
12.00 Punkt 12 mag_ połudn . 12.30
Seriale: Springfield Story, Santa Barbara' Dziwne hobby 15.00 Ilona
Christen talk show 16.00 Hans Meiser - Bezdomni 17.00 Ryzyko quiz
17.30 Seriale: Między nami, Bogaci
i piękni 18.30 W telegraficznym-skrócie 18.45 Wiad. 19.10 Exp/osiv magazyn 19.40 Dobre czasy, złe czasy
serial RFN 20.15 Nasza szkoła jest
najlepsza serial RFN 21.15 Szpital
miejski serial RFN 22.10 Posterunek
serial krym. RFN 23.00 Gottschalk
wieczorny show 0.00 Magazyn akt.
0.30 Nocny show /powtJ 1.15 Seriale: Kojak, Dziwne hobby 3.10 Ilona
Christen /powt./ 4.05 Hans Meiser
/powt./ 5.00 Exp/osiv /powt./

I

6.00, 8.00 Awake On The Wild
Siede 7.30 The Grind with Eric 9.00
VJ Ingo 12.00, 2.00 The Soul Of MTV
13.00 MTV Greatest Hits 14.00 Popolu dniowa mieszanka muzyczna
16.00 MTV Sport 16.30, 23.00 CocaCola Report 16.45 23.15 CineMatic.
Nowości muzyczne 17.00, 23.30
MTV News at Night Wiad. 17.15,
23.453 From 1 17.30 Dial MTV Muzyka na telefon 18.00 Musie Non
Stop 19.00 The Pulse with Marijne
19.30 Rock Am Ring 22.30 Beavis
i Butthead 0.00 The End? Show 3.30
Nocne teledyski

RTL2

5.50 Cudowne lata serial USA
6.15 Zorro serial USA 6.40 Seriale anim. m.in: Supergwiazda Mila, Nastolatki z Beverlly Hills 9.45 Ruck
Zuck /powt./ 10.15 Bitte Lacheln amatorskie filmy wideo 18.55 Wiad.
19.05 Kobieta za 7 milionów serial USA 20.00 Wiad. 20.15 Gazu, gazu
film RFN 22.00 Redakcja mag. inform . 23.00 Wysokie napięcie Zabójstwo na zlecenie film franc. 0.35
Wiad. 0.45 Na wariackich papierach
serial USA 1.40 Tele Bazar 3.15 Gazu, gazu /powt./ 4.45 Na wariackich
papierach /powt./

SAT l

PRO 7
5.00 Dwie damy i ten trzeci 5.45
Alf /powt./ 6.10 Trick 7 /powt./ 7.00
Flipper serial USA 7.30 Waltonowie
serial USA 8 .25 Domek na prerii
/powt./ 9.20 Biale Boże Narodzenie
kom. USA 11 .35 Dwie damy i ten
trzeci serial USA 12.05 Scarecrow
i pani King 13.00 Aniolki Char/iego
14.00 Arabella Kiesbauer 15.00 Dynastia serial USA 15.55 Domek na
prerii 16.55 Trick 7 serial anim. 18.25
Simpsonowie serial 18.35 Alf serial
USA 19.05 Rodzina biznesmenów
20.00 Wiad. 20.15 Boże Narodzenie
w Connecticut kom. USA 2.00 Za kilka dolarów więcej western wl.-niem.hiszp. 0.1 0 Wiad. 0.20 Wojna świa
tów serial 1.1 5 Zdrajca (powt./ 2.10
Wiad. 2.20 Arabella Kiesbauer 3.20
Palm Beach Duo 4.05 Wiad. 4.1 5 Aniołki Charliego

5.30 Dzisiaj rano w Niemczech
blok programowy /5.50, 6.20, 6.50,
7.20 sport! 7.30 Gry i zabawy 8.00
Na bieżąco magazyn 9.15 Sąsiedzi
serial USA 9.45 Tematy dnia 10.15
Piękno i zdrowie magazyn 10.45 Kobiety magazyn 11.45 Aktualności
12.00 Drogi milości serial USA 12.30
Pod slońcem Kalifornii serial USA
13.25 Falcon Crest serial 14.25 Tarzan serial USA 14.55 Star Trek serial USA 15.55 MacGyver serial
17.00 Zaryzykuj quiz 18.00 Idź na
calość! 19.00 Wiad. 19.15 Ran sport
19.30 Koło fortuny telet. 20.1 5 Komisarz Rex serial niem. 21.15 Schreinemakers live talk show 0.00 Polowanie na Sokoła Maltańskiego kom.
USA .50 Star Trek /powt./ 2.40 MacGyver /powt./ 3.30 Mroczna sprawiedliwość /powt./ 4.35 Komisarz
Rex/powt./
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R~gi?na1ny dystrybutor ot6rć~ulum

RADIO

KIELCE

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

REKLAMA

00599 6615
GRZESZNE l "/EWlElHE

00599 6126
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NIskie ceny
Konystne rabaty
Wszystkich koncernów
Pollena 2000 - 19.300 z VAT

Uł;'j

ł
Końskie

ul. Fabryczna 1
tel. (0-41-12)74-29

PHSR "AGROMA" Kielce, ul. Krakowska 293
uprzejmie informuje,
że z dniem 1.12_1994 ~.
uruchomiona została sprzedaz
po cenach fabrycznych materiałów do budoWY
zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

rory i kształtki wodociągowe PCV - wszystkie średnice
rory i kształtki kanalizacyjne PCV - wszystkie średnice

amzatura i kształtki żeliwne wodociągowe -wszystkie średnice
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniany w siedzibie firmy tel. (0-41)516-21 : 24
wew. 120, fax (0-41)503-60
~

http://sbc.wbp.kielce.pl
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA NR 255
(za 400.000 złotych)
Pod szczęśliwą gwiazdą
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19 20

5 36 37
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59 60
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 74 utworzą roz~Iązanie - sentencję oraz imię
I nazwisko autora.
Odczytane rozwiązanie prosi~.y przesyłać pod adresem redakCJI ED wyłącznie na kartach pocztowych w terminie 7 dni od daty
numeru . Pomiędzy prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy nagrody:

200.000 złotych
II- 100.000 złotych
III - 100.000 złotych
I•

oraz
nagrody
w postaci książek.

pocieszenia

. Na karcie pocztowej z
w iązaniem

należy

nakleić

rozza-

mieszczony poniżej kupon. Odpowiedzi bez kuponu oraz pełnego
adresu nadawcy będą wyłączone
z losowania nagród.

ECHO DNIA
Kupon nr 255
Rozwiązanie krzyżówki

panoramicznej nr 237
J .1. Sztaudynger: . To najlepsza
medycyna: dobry lekarz i ładna
dziewczyna" .

N A G R O D Y:
W wyniku przeprowadzonego
losowan ia nagrody otrzymuj ą :
I. Nagrody pieniężne:

1. 200.000 zl - Jolanta Magdziarz, Ostojów
2. 100.000

zł - Julian Ludwi-

kowski, Kielce

3. 100.000

zł - Krystyna Sa-

dowska, Bliżyn

II. Nagrody

1.

ksłążkowe:

Henryk

Banaczkowski,
2. Irena
Szulc, Lipsko, 3. Jerzy Samborski, Zelów, 4 . Agnieszka Madej,
Szydłowiec , 5. Beata Tyszer,
Kielce, 6 . Dominik Kolankowski ,
Kielce, 7. Edward Jedynak, Kielce .
Nagrodzeni m ieszkańcy Kielc
proszeni są o dokonanie odbioru
Skarżysko-Kamienna,

Chciałbyś, aby wreszcie przyszly już te święta i byś mógł choć trochę odpocząć.
Niestety, na razie czeka Cię jeszcze wiele pracy i wysilku, by zdążyć ze wszystkim
przed gwiazdką i zacząć nowy rok z czystym kontem. Postaraj się, bo przecież już tak
niewiele dni pozostało. Nie uchylaj się przed nowymi obowiązkami. To będzie dla Ciebie
nowe pole do popisu. Możesz liczyć na satysfakcję. również w sferze fioansowej. Pod
koniec przedświątecznego tygodnia niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1971-1974
mogą wpaść w nie lada tarapaty. Pojawi się ktoś z Twojej przeszłości i wywoła niezly
zamęt. Nie wpadaj w panikę, to będzie tylko krótka, świąteczna wizyta.

RAK lur. 22 VI- 22 VIII

W najbliższym tygodniu Twój czas skutecznie zajmą różne' drobiazgi, które niby
nie istotne, powinny jednak być załatwione. Wszystko potoczy się mniej więcej tak, jak
to zaplanowaleś. Nawet, jeżeli pojawią się drobne trudności i przeszkody, nie będą one
w stanie popsuć TWOjego dobrego humoru. Bardzo uroczysta wigilia zrekompensuje
Ci trudy ostatnich dni i pozwoli z większym optymizmem spojrzeć w przyszłość. Nabieraj sH, szczególnie psychicznych, byś sprostał nowym, trudniejszym zadaniom. W życiu
niektórych młodych , urodzonych w latach 1971-1974 pojawi się coś nowego i interesującego. Obecna znajomość może być poddana poważnej próbie. Uważaj!

PANNA lur. 24 VIII - 23 IX!

~

~

rz

BYK lur. 21 IV - 20 VI
Twoja pomysłowość przyniesie Ci spore uznanie w pracy. Musisz jednak wykazać więcej inicjatywy, bo bez tego trudno liczyć na jakiekolwiek pomyślne zmiany.
Zapowiada się okres w Twoim życiu spokojny, czyli coś na co od dawna czeka/eś.
Ciesz się obecnie tym, co masz, a szczęŚCie nadal będzie Ci sprzyjać. Nie rozszarpuj starych ran, bo to nigdy nie miało sensu, a już obecnie szczególnie. Święta
sprzyjają pOjednaniu, wyciągnij więc do dalszej rodziny rękę do zgody. Trapiące od
pewnego czasu sprawy uczuciowe będą mialy dla wielu urodzonych w latach 19701973 swój szczęśliwy finał. Nie obędzie się jednak bez kilku jeszcze drobnych potyczek.

Nie przerywaj spraw nie dokończonych. Sytuacja, w której się znalazłeś zostanie
poddana poważnej próbie, jednak przetrwa i to będzie Twoim wielkim sukcesem.
Działaj w najbliższym tygodniu z rozmachem, a przekonasz się, że wiele spraw do tej
pory niemożliwych nabierze teraz realnych kszta~ów. Nie przywiązuj znaczeniado sprawy, którą napotkasz w połowie tygodnia. Dasz sobie z tym doskonale radę. ŚWięta tuż
tuż, a Ty nie masz jeszcze wszystkich prezentów dla swoich najbliższych. Niektórzy
młodzi, urodzeni w latach 1971-1975 nie powinni stale narzucać sympatii swego zdania.
W święta dowiesz się całej prawdy, co ona myśli o Twoim z nią postępowaniu.

~

SZCZEllA

1I0TA
I

Zapomnij o zawodOWYCh kłopotach. W najbliższych dniach dostaniesz ważne
wiadomości, które powinny Cię usatysfakcjonować. Nadchodzi kOlej na radość życia
i nowe sily do ciekawszych zadań, które Cię czekają. W tej sytuacji najwyższy czas,
byś poddał się świątecznej melancholii. Zanim jednak to zrobisz zastanów się, jak
wykorzystać ostatnie sukcesy w pracy. W święta będziesz miał czas na odpoczynek •
ale jak zwykle szybko Ci się to znudzi, więc wybierz się w odwiedziny do znajomych.
Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1971-1974 powinni jak najszybciej naprawić
swój nietakt popełniony wobec sympatii. Czuje się ona zlekceważona.

LEW lur. 23 VII- 23 VIIII
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Na początku tygodnia postępowanie niektórych współpracowników wyprowadzi
Cię z równowagi. Wróć do niej czym prędzej, a przynajmniej nie okazuj po sobie
rozdrażnienia. Osoby te tylko czekają na Twoje potknięcie. Te święta będą dla Ciebie
zupełnie inne niż zazwyczaj. Nowe okoliczności i doświadczenia niezwykle Ci się
spodobają, a dobry wpływ partnera dodatkowo umili atmosferę wigilijnej kolacji. Odczujesz w pełni jak ważna jest dla Ciebie rodzina - poczujecie się sobie bliżsi niż
kiedykolwiek. Niepewność w sprawach sercowych wyjdzie na dobre wielu młodym,
urodzonym w latach 1972-1975. Pewność siebie niejednego już zgubHa!

BLIŹNIĘTA lur. 21 V - 21 VII
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W pracy - wprawdzie wkrótce koniec roku - ale na spodziewane, zasadnicze
zmiany, przyjdzie trochę poczekać. Bądż cierpliwy, bo wiele wyjaśni się samo i również wiele będziesz mógł dokładnie przemyśleć. Nie poddawaj się zlemu nastrojowi.
Przecież święta za pasem i bliscy czekają na twój uśmiech i... prezenty. Wprawdzie
nie będziesz narzekał na brak pieniędzy, ale bądż rozsądny w ich wydawaniy"Pomóż w zakończeniu świątecznych przygotowań, a wtedy znajdziesz uznanie calej
rodziny. Dla wielu młodych, urodzonych w latach 1971-1974 te święta będą udane
pod każdym względem. Sympatia i jej rodzina będzie dla Ciebie miła i serdeczna,
a Ty chyba też .

BARAN lur. 21 111- 20 lVI
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by błyskawicznie zniweczyć wszystko to, do czego z wielkim trudem ostatnio dążyłeś.
W przyszłości nie rób w pracy ~szystkiego sam. szukaj pomocników. W domu wszystko zapięte już na ostatni guzik. Swięta zapowiadają się nadzwyczaj udanie, lecz musisz
pamiętać, że pomimo starannych przygotowań i tak najważnIejsza będzie ciepła, r0dzinna atmosfera. Niektórych młodych, urodzonych w latach 1971-1974 czeka w śWięta
podjęcie ważnej decyzji w sprawach osobistych. Musisz jednak mądrze ocenić sytuację, zanim wykonasz pierwszy ruch w drodze do... ołtarza.
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Za ten minihoroskop nie bierzemy żadnej odpowiedzialności. To dzieło astrologów. Możemy jedynie powiedzieć chcecie - to przeczytajcie.
KOZIOROZEC lur_ 22 XII- 20 II
w pracy nie poddawaj się chwilowej slabości. Zaniechanie pewnych działań mogIo-

WODNIK lur. 21 1-18111
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Pamiętaj o zdrowym rozsądku i nie daj się w pracy wciągnąć w realizację niezbyt
mądrego, za to bardzo fantastycznego pomysłu. Przemyśl propozycję dokładnie
i nie wahaj się głośno powiedzieć co o tym myślisz. Choć święta nie zapowiadają
się w domu fjiektórych z Was najlepiej, Wigilia przebiegnie w spokojnej, rodzinnej
atmosferze. Swięta sprzyjają pojednaniu, spróbuj przeto być bardZiej tolerancyjny

i nie trać czasu na udawanie - "moje na wierzchu". Młodzi urodzeni w latach 19711974 powinni zająć się swą sympatią jak najlepiej i nawet, gdy nie zgadzasz się z jej
opiniami o Tobie - nie daj tego poznać po sobie.

WAGA lur. 24 IX - 23 XI
Skorzystaj z przedświątecznej atmosfery i spróbuj wyjaśnić niby zapomniane, ale
wciąż męczące Cię caly czas niepor{)zumienie ze współpracownikami. Tydzień będzie

bardzo udany, nawet, jeśli nie wszystko pójdzie tak, jak się spodziewaleś. ŚWiąteczna
atmosfera urzeknie wszystkich i przy wigilijnym stole zapanuje ciepły, rodzinny nastrój.
Choć, jak każe tradycja, postaraj się nie przejeść świątecznymi potrawami. Nie siedź
calymi dniami przy stole, koniecznie wyciągnij rodzinę na spacer. Niektórzy młodzi,
urodzeni w latach 1971 -1974 nie powinni się załamywać. gdy nadzieje pokładane
w poznanej osobie, spalą na panewce. Rozczarowanie osłodzi ktoś inny.

SKORPION lur. 24 X - 22 XII

nagród książkowych w sekretariacie redakcji ED, Kielce , ul. Targowa 18, VIII piętro , w dni robocze
od godz. 8 do 16.
Nagrodzony mieszkaniec Skarżys
ka proszony jest o dokonanie odbioru
nagrody książkowej w Skarżyskim
Klubie Szaradzistów ANAGRAM przy
Miejskim Centrum Kultury im. L Staffa, Skarżysko-Kamienna, ul. Słowac
kiego 25, I piętro, pokój nr 29, w robocze czwąrtki o godz. 18.
Nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe pozostałym czytelnikom zostaną przesłane pocztą.

Krzyżówki od nr 251 'do nr 255

http://sbc.wbp.kielce.pl

opr. MARTEL

Male napięcie w pracy szybko się roZładuje. Wpłynie to bardzo korzystnie na
poprawę atmosfery i wzrost wzajemnego zaufania. Nadchodzi pomyślny okres
w pracy. Czekają Cię nowe, interesujące obowiązki. Wszystko powoli zaczyna się
układać ku Twojemu zadowoleniu. Choć pracy Ci teraz nie zabraknie, zrób wszystko, aby święta napełn ily entuzjazmem nie tylko Ciebie. Ktoś bardzo sympatyczny
usiłuje zarzucić na niektórych z Was , urodzonych w latach 1971-1974 sieci. W żad
nym razie nie przegap tej okazji. Być może , że okazja taka nadarzy się w święta .
Daj się złapać w to oczko! Potem będziesz myślał jak postępować w przyszłości.

STRZELEC lur. 23 XI - 21 XIII
Nie licz sil na zamiary, planuj wszelkie swoje poczynania z większym wyczuciem
i umiarem. Inaczej możesz się przeliczyć i nie podołać narzuconym sobie obowiązkom . Masz szamię nawiązać bardzo bliskie porozumienie z najbliższymi, tak
ze kłótnie i nieporozumienia będą należały już do przeszłości . Wykorzystaj tę szansę
i spraw, by miła atmosfera potrwała dłużej, nie tylko w czasie świąt. Byłoby to wspaniałe życzenie na przyszłość . Pamiętaj o tym! Młodzi, urodzeni w latach 1972-1975
w kwestiach sercowych nie powinni polegać w święta absolutnie na cudzych radach,
szczególnie na tych, o które wcale nikogo nie prosileś .
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• • .kupuję!
Publiczną sprzedaż

akcji PLl S.A. od 12 do 21 grudnia

- Regionalny Dom Maklerski "Polonia" S.A.
Kielce, ul. Bodzentyńska 32/40
- Dom Maklers.ki Banku Energetyki S.A.
Radom, ul. Zeromskiego 75
- Biuro Makler~kie Banku Kredytowego S.A.
Radom, ul. Zeromskiego 41
- Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.
Stalowa Wola, ul. Wolności 17
- Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.
Tarnobrzeg, ul. Piłsudskiego 8

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

częściej

Czyżby

Szukaj, aż
znajdziesz
Wszystkich tych, którzy nie
znaleźli jeszcze odpowiadające

go im partnera zapraszamy do
zaprezentowania na naszych ła
mach 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 nuofęrty,
ZNACZEK
mer
DOŁĄCZYC LUZEM i dostarczyć do naszej redakcji osobiście lub listownie. Powodzenia!
* Kawaler, 24 lata, 164 cm,
blondyn o niebieskich oczach ,
pozna dziewczynę 20-25 lat.
18601
* NIeważne gdzie mieszkasz
i jak wyglądasz. Ważne jest to
jaki jesteś "w środku". Mam 19
lat, jestem sympatyczną dziewczyną , która pragnie zrozumienia u drugiej osoby. Chciałabym
poznać chłopaka w wieku 19-25
lal. 18611
* Mam 27 lat, 172 cm wzrostu. Jestem ponoć przystojnym
Bykiem, niezależnym finansowo, zmotoryzowanym, trochę
ni eśmiałym i przez to sam otnym./862/
* Blondynka średniego
wzrostu, szczupła, lat 43, pozna pana uczciwego, wyrozumiałego, w wieku do lat 48.18631
* Osiemnastoletni szatyn,
przystojny, wysportowany,
180 cm, 72 kg, o różnorodnych
zainteresowaniach,
ceniący
szczerość i przyjaźń. Jeśli jesteś
w miarę zgrabna i ładna, a co
najważniejsze masz dobre serce i ponad wszystko cenisz przyjaźń, to napisz. 18641
* Kawałer, lat 41, średniego
wzrostu, ceniący szczerość,
uczciwość, trochę

pracujący, własny
poznać uczciwą

nieśmialy,

dom. Pragnie
dziewczynę.

Cel matrymonialny. 18651
* Wdowa, kulturalna, bez
nałog6w I zobowiązań, emerytka, o młodym wyglądzie,
z mieszkaniem, pozna pana,
najch ętn iej wdowca, kulturalnego, niezależnego finansowo, nie
nadużywającego alkoholu, nie~alącego , powyżej 170 cm, o
sredniej budowie ciała, nie łyse
go, w wieku 60-66 lat. 18661 .
* Mam 24 lata, znak zodiaku
Rak. Jestem bardzo samotnym kawalerem, szatynem,
o szarych oczach, bez nałogów,
katolikiem. Cenię przyjaźń,
Szcze rość i uczciwość. Pragnę
poznać miłą, szczerą pannę, do
lat 24, o pogodnym usposobieniu. Mieszkam w Tarnobrzeskiem./8671
* Mam na imię Jolka, mam
18 lat. Jestem blondynką
o zielonych oczach, mam 153
cm wzrostu. Lubię muzykę i romantyczne spacery, szukam kogoś, kto mógłby mi w nich towarzys 7.Yć. 18681
. * Zy~ie jest piękne, gdy żyć
s~ę umIe, gdy jedno serce drugIe rozumie. Kawaler lat 28,
z brzuszkiem, pozna dziewczynę w stosownym wieku.
18691
* Jestem rozwiedziona,
mam 52 lata, wzrost 172 cm,
~u~zysta,
pogodna,
opieuncza,
domatorka,
bez
nałogów. Mam własne M-4. Pozrabm pana spod znaku Wodnika
u Strzelca. /8701
*. Jeśli odpowiada ci to, że
UWIelbiam tańczyć, mam po~ad 30, lat 167 cm wzrostu, wyzsze . wykształcenie i cenię
u. męzczyzny duże poczucie hiQle.ny. Qsobistej, odpowiedzialnosc I kulturę - napisz. Reszta 0ce~y .na żywo·. 18711
Jestem samotnym kawalerem, lat 24, szatyn, spod zna- .
k.u Skorpiona, 185/91, o głębo
kim wnętrzu, miłym, sympatycznym. Jestem optymistą ceniącym szczerość i zdrowy rozSądek. Marzę o domu pełnym
Ciepła, miłości, zrozumienia. Nie
naduzywam alkoholu. Pragnę

cię

ma

ważne

spotkania.

zdradzał?

UMYJ MĘŻOWI
,
SAMOCHOD

Nagle zauważasz, że twój partner jest jakiś inny, odmieniony. Coraz częściej ma ważne spotkania, w łazience
spędza dwa razy więcej czasu niż dawniej, a do tego
wszystkiego, z waszej sypialni wieje nudą. Czyżby cię
zdradzał? Oto kilka symptomów niewiernego kochanka.
Zmienia swój styl, ubiera się
inaczej, bardzo dba
o swój wygląd i fryzurę. Przy tym
wszystkim czujesz, że ten cały
szpan nie jest skierowany
w twoim kierunku. To pierwsza
zupełn ie

l'

Smiech
pod kołdrą
- Czy 14-letnia dziewczynka
urodzić dziecko? - pyta
matkę dojrzewająca córka.
- W zasadzie tak - odpowiada
rodzicielka.
- O rany!
może

***

- Tobie to dobrze - mówi przyja- Masz męża
i kochanka.
- No i co z tego! Jeden spycha
na drugiego swoje obowiązki. ..

ciółka do przyjaciółki.

Wpajano im,

że

oznaka, że zdrada ma się dokonać lub już się dokonała.
W
takich
przypadkach
uważnie słuchaj przyjaciół. Ci
zazwyczaj dowiadują się pierwsi
o tym, co robi twój partner. Nie
wypytuj ich nachalnie, tylko czekaj. Gdy partner jest niewinny,
możesz zyskać miano zazdrośnika, a gdy jednak cię zdradza, to wcześniej czy później
znajdzie się ktoś, kto ci o tym
doniesie.
Poważnymi wskazówkami są
oczywiście głuche telefony. Co
prawda, może nawalać centrala
telefoniczna, ale jeśli anonimowe osoby dzwonią kilka razy na
dzień , przez miesiąc ...
Gdy twój partner tłumaczy się
z każdego drobnego spóźnie
nia, a nie planowane wieczorne
wyjścia
wyjaśnia
bardzo
dokładnie, choć nie jest o to
wcale pytany, to kolejny znak, że

powinny

coś dzieje się nieodpowiedniego
w waszym związku.
Przyjrzyj się także, bardzo
uważnie, wnętrzu auta, którym jeździ twój partner. Zmiana położenia fotela obok kierowcy, opuszczona zasłona przeciwsłoneczna, w której znajduje
się lusterko, to oznaki, że była
tam obca kobieta. Jednak największe skarby można znaleźć
pod siedzeniami. Tam może być
wszystko - od klipsów i kol-

czekać

Wlóżku bez zmian?
Wiele par mogłoby mieć dużo więcej satysfakcji w łóżku , gdyby
partnerka chciała częściej przejąć inicjatywę. Opinie psycholog6w
w tej sprawie są wyjątkOWO zgodne. Jednak bardzo mało kobiet potrafi się zdobyć na taką odwagę.
Ta wstrzem ięźliwość kobiet, ma swoje źródło w niezmiennym od wieków sposobie wychowania. Wpajano im bowiem, że powinny czekać, aż
mężczyzna zrobi pierwszy krok. Ta zasada obowiązuj e w końcu do dziś.
Tymczasem większość panów woli mieć do czynienia z paniami, które
wiedzą czego chcą i do czego zmierzają.

Zasady przekazywania ofert
sylwestrowych są takie same
jak w rubryce "Szukaj, aż znajdziesz". Trzeba jednak pamiętać, że do sylwestra pozostały tylko 2 tygodnie i aby zaproszenie doszło na czas, należy
wysłać je najpóźniej w poniedziałek.

* Samotna, nieśmiała, 50-letnia 1165 cml, czeka na spełnienie
marzeń - zaproszenie na bal sylwestrowy. IS-41
* Mam 35 lat, 167 cm. Poszukuję dobrze tańczącego, przystojnego pana, 25-40 lal. IS-51
* Samotna, 37 lat. Chciałabym
być zaproszona na sylwestrowy ubaw przez mieszkańca Radomia.
Oczekuję wysokiego pana. IS-61
* Ładna, zgrabna blondynka,
lat 22,165 cm wzrostu, szuka fajnego partnera na sylwestrowy bal.
IS-71

* Pragnę spędzić sylwestra
przy boku dziewczyny, najchętniej
z Radomia. Jestem przystojnym
szatynem , lat 23 ./S-8/
* Wolna, 34 lata, 162/54, dobrze tańcząca, z poczuciem humoru, mogę przetańczyć całą noc. 0 -

Na

kłopoty

32 lata więzienia za
zgody na rozwód.

fotoofert. IS-91

* Mam 22 lata, 165 cm.
poznać
dziewczynę,
mógłbym spędzić Nowy

Pragnę

z którą
Rok, ale

nie tylko. /S-101
* My, dwie osiemnastoletnie,
sympatyczne dziewczyny, pragniemy poznać i zaprosić was - wysokich facetów, na niepowtarzalny
baI./S-11/

odmowę

Niezłomny
Uwięziony od 1962 roku za odmowę zgody na rozwód zmarł
niedawno 81-letnl mieszkaniec Izraela, Vehye Avraham, który
poprzysiągł swego czasu, że nie uwolni swej żony od więzów
małżeńskich zanim "wyda ostatnie tchnienie". Avraham poślubił
swą żonę Orę, dziś liczącą 66 lat, w Jemenie, kiedy liczyła 12
wiosen.

Przed 41 laty małżonkowie się
rozeszli, ale Avraham, zaklinany
przez rabinów od 1950 roku, aby
zgodził się na rozwód, nie ugiął
się i wolał raczej powędrować do
więzienia , gdzie w sumie spędził
32 lata i pięć tygodni. Na nic więc
zdały się petycje Ory u świątobli
wych mężów. Przez wszystkie lata delegacje nachodziły zawziętego starca w jego celi, obiecując błogosławieństwo , lokum
w drogim domu spokojnej starości i wolność w zamian za przystanie na rozwód. W myśl prawa
żydowskiego mąż może p6jść
do więzienia jeśli nie pod-

. * Atrakcyjne brunetki 120, 22/,
partnerów - wiek do 30
lat, na sylwestrowy wieczór.
poszukują

Niezbędne zdjęcie . /S-121

* Sympatyczna pani, 42 lata,
165/68, miła aparycja, spędzi sylwestra w towarzystwie kulturalne-

IIAmorek--

Z KIM NA SYLWESTRA?
czekuję

czyków zaczynając, a na szmince kończąc .
Nie radzimy Jednak ostentacyjnie przeszukiwać mężows
kiego samochodu. Lepiej
będzie jak zaproponujesz mu,
że go posprzątasz i umyjesz.
Jeśli nie znajdziesz kompromitujących dowodów, wasze
zadowolenie będzie podwójne
- ty pozbędziesz się podejrzeń, a mąż nie będzie musiał
myć samochodu.

go, sympatycznego, nieskąpego
pana./S-131
* Poszukuję wysokiego, lubiącego taniec, ale samotnego pana w średnim wieku, na ten jedyny
sylwestrowy ba1./S-141
* Jesteś przystojnym, samotnym intelektualistą? Napisz!
Będziemy stanowić zgraną parę

na sylwestrze i studniówce./S-151

http://sbc.wbp.kielce.pl

porządkuje się nakazowi trybunału rabinackiego w sprawie

zgody na rozwód.

Czy narodziły się już
"Amorkowe" dzieci?

Podzielcie
,/

I

się

•

szczęsclem
Ogromna fala listów zalewa
"Amorka " . Ludzie piszą, zwierzają się ze swych problem6w,
ale przede wszystkim poszukują partnera na życie .
Jesteśmy niezmiernie ciekawi
czy nawiązały się przyjaźnie, które
przeistoczyły
się
w miłość ,
a następnie w małżeństwo. A może już narodziły się .Amorkowe"
dzieci? Piszcie do nas o swoim
szczęściu, podzielcie się nim . Jeśli
zachcecie być anonimowi uszanujemy tę decyzję. Jeśli będziecie
chcieli pokazać światu swoją
miłość - zaproście nas na wasz
ślub, do waszego domu.
Piszcie!
* Będę szczęśliwa , jeśli samotny, wysoki pan w średnim wieku
zechce witać ze mną Nowy Rok.
IS-161
* Jest nas dwie - 20, 26 lat.
Chciałybyśmy w miłym towarzystwie spędzić sylwestra. Czekamy
na zaproszenia./S-171
* Bardzo atrakcyjna 30-latka
przetańczy sylwestra z wysokim
atrakcyjnym panem, w odpowiednim wieku./S-18/
* Jestem samotną dwudziestoletnią dziewczyną·
Nie lubię
spędzać samotnie sylwestra, więc
jeśli masz jakąś propozycję napisz./S-19/
* Chciałybyśmy być zaproszone na sylwestrowy ubaw. Dwie
panie po czterdziestce, zadbane
i młodo wyglądające./S-201
* Marzeniem moim jest zaproszenie mnie na sylwestra przez
kulturalnego pana 60-65 lat. Kielczanka. /S-211

.,
Szukaj,

aż

znajdziesz
poznać panią

w stosownym wieku, najlepiej z mieszkaniem. 1872/
* Dwie wysokie 1175 cm/, ład
ne dziewczyny - brunetka lat 20,
blondynka lat 23 - chciałyby poznać sympatycznych chłopców.
18731
* Jestem wysokim 1180 cm/
blondynem o niebieskich oczach. Prawdopodobnie przystojnym 26-latkiem o różnych zainteresowaniach. Uwielbiam dług ie romantyczne spacery i dobrą muzykę. Pragnę poznać dziewczyny
w wieku 20-26 lat. 18741
* Dwie kielczanki, lat 42,
poznają
skromne,
uczciwe,
panów. 18751
* Panna, lat 34, 168/59, samotnie wychowująca dziewięciolet
nią c6rkę, domatorka, wykształcenie średnie, bardzo samotna,
trochę nieśmiała , pragnie poznać
pana wolnego, w wieku 35-45 lat,
kochającego dzieci, opiekuńcze
go, o miłej aparycji, powyżej 172
cm wzrostu . 18761
* Mam 20 lat, wzrost 186 cm,
jestem trochę nieśmiały. Pragaę
poznać
miłą,
sympatyczną
dziewczynę do lat 20. Jestem
chłopakiem ceniącym szczeroŚĆ,
przyjaźń, ponadto jak każdy Rak,

jestem bez nałogów. Lubię romantyczne, długie spacery. Jeśli szukasz kogoś, komu możesz zaufać,
napisz. /Najchętniej z Kielc i oko1iC/./8771
* Jestem niską szatynką,
mam 18 lat, słucham punk rocka. Chciałabym poznać chłopaka,
któremu też dokucza samotnoŚĆ.
18781
* Kawaler, lat 30, szczupły,
wzrost 166 cm. Znak zodiaku
Bliźnięta.
Domator,
ceniący
szczerość i przyjaźń. Pragnie poznać miłą, szczerą i skromną
dziewczYJlę do lat 29, która poważnie myśli o założeniu szczęśli
wej rodziny. 18791
* Jestem romantyczną, 31-letnią, szczupłą, wysoką 1175 cml
blondynką spod znaku WagI.
Wychowuję
samotnie 6-letnią
córeczkę. Jestem katoliczką, wykształcenie średnie, cenię szczerość, prawdomówność, wierność

i dowcip. Szukam prawdziwego
przyjaciela dla siebie i mojego
dziecka. 18801
* Kawaler, lat 27, 167 cm
wzrostu, niezależny finansowo,
pozna sympatyczną dziewczynę
z Kielc lub okolic, która tak, jak on ,
myśli poważnie o życiu we dwoje.
1881 1
* Kawaler z Tarnobrzeskiego,
lat 25, 182 cm, szatyn, bez
nałog6w , pracujący, z poczuciem
humoru, uczciwy, szczery. Pragnę
poznać szczerą , uczciwą dziewczynę, poważnie myślącą o życiu.
Ucieszą mnie listy od pań posiadających gospodarstwo rolne, ale
nie jest to warunek. /882/
* Młoda, 160 cm wzrostu, szatynka, niebrzydka, pozna tą
drogą przyjaciela, kulturalnego, 0piekuńczego w wieku 25-35 lat.
18831
* Rozwiedziony z Tarnobrzeskiego, 28 lat, 175 cm, brunet, bez
nałogów, szczery i uczciwy,
trochę nieśmialy, pracujący, alimenty na jedno dziecko. Pragnę
poznać panią do lat 30, szczerą
i poważnie myślącą o życiu. Może
mieć dziecko. 18841
* Mam 18 lat, 165 cm wzrostu.
Staram się wszystko na tym
świecie kochać , choć czasem
jest ciężko . Ty wcale nie musisz
mieć długich włosów i mokasynów
na nogach, Nie musisz być
gwiazdą ekranu. Wystarczy jeśli
nie jesteś nijaki, beznadziejny
i szary. Będzie mi naprawdę miło
jeśli się odezwiesz. 18851
* Jestem wysokim dziewiętnastolatkiem o niebieskich
oczach i blond włosach. Doceniam szczerość i uczciwość. Interesuję się sportem, muzyką i dobrym filmem . Lubię wieczorne spacery we dwoje. Chciałbym poznać
dziewczynę o podobnych zainte~esowaniach. 1886,
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Zdrowie i Uroda

Kwiaty, owoc'e,

piżm 'o,

Flal<onlki o wyszukanym kształcie, a w nich magiczny i intrygujący płyn. Jego· zapach kusi i oszałamia.
Jeśli istnieje- coś, co atakuje wszystkie zmysły, to
właśnie perfumy. Zapach potrafi rozbudzić najgłębsze
pragnienia. Można go pamiętać, można nim żyć. To on
poprawia samopoczucie, budzi wspomnienia i zainteresowanie. Perfumy to coś więcej niż zapach, to manifest osobowości, to nastrój, charakter i temperament.
Jak

wybierać?

przy kupnie perfum należy
być
bardzo ostrożnym. Po
pierwsze, zapach perfum we flakoniku zmieni się po zetknięciu
ze skórą. Dlatego nie decyduj
pochopnie. Po 'drugie, węch
człowieka w ciągu godziny potrafi rozróżnić tylko 3-4 zapachy.
Na nic więc zda się bieganie od
stoiska do stoiska i wąchanie
wszystkiego,
co
wpadnie
w ręce .

korzenie •••
Intrygująca woń

Lepiej perfumować ciało niż
ubranie. Najlepsze są mieJsca,
gdzie pulsuje krew: na skroniach, za uszami, na szyi, na
przegubach rąk oraz na karku,

W szanującej się perfumerii
miła ekspedientka powinna zaoferować tester każdego zapachu. Nie daj się także zwieść
"spryskam i"
papierka
czy
zakrętki - koniecznie próbuj perfumy na skórze przegubu dłoni
lub przedramienia. Nie kieruj się
przy wyborze kształtem i wyglądem flakonika /chyba że kolekcjonujesz/. Nie kupuj od razu
dużego opakowania, lepiej zacząć od małej dawki.
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W Polsce co roku 20 mln kobiet /czyli co trzecia/ robi
wy-

trwałą ondulację. Po strzyżeniu jest to najczęściej
konywana usługa w salonach fryzjerskich.

Nie ma już mowy o zbyt
mocnym skręcie. Trwała ma

służyć do leps.zego utrzymania
wybranej fryzury i optycznie

Dla niego

cytrusa, gorące
wspomnienia morza, z nutką
bursztynu i palisandra to "Eternity for man" Calvina Kleina.
Mądrość i odwagę samuraja
połączonych kontrastów prezentuje bardzo męska nuta Hugo
Bossa
"Elements" .
Niezwykle zmysłowy jest zapach Christiana Diora "Fah-

Zapachy

w parach
Unia męska i damska. Same zalety, jeden zapach uzupełnia drugi, czasem można
się nimi zamienić, np. "Caro/lna Herrera" i "Herrera for
Men", kwiatowo-owocowe to
"Iceberg" i "Iceberg Homme", powiew amerykańskiego
Beverly Hills to "Bijan" i "Bijan Man", a słoneczna i jasna
gama zapachu lasu i korzeni
to "Versus Donna" i "Versus
Uomo" Gianni Versace. Uwodzicielski i pociągający jest
"Obsession" i "Obsession
for Man" Calvina Kleina.

Ner.wica naczyniowa
Czynniki zewnętrzne sprzyrozszerzaniu naczyniek '
krwionośnych to długie przebywanie na słońcu oraz inne czynniki pogodowe: wiatr, mróz, wahania temperatury. Nerwica naczyniowa skóry twarzy polega
na występowaniu zaczerwienienia /rumień/, które początkowo
mija, z czasem jednak zmienić
się może w trwałe zaczerwienienie. Objawy nasilają się pod
wpływem ciepła /gorące potrawy, napoje/, czynników atmosferycznych, stanów emocjonalnych.
Nerwica naczyniowa może
jające

W tym roku redakcja "Echa Dnia" również ogłosiła plebiscyt
na Mistera i Miss Elegancji 1994 r. w trzech województwach: kieleckim, radomskim i tarnobrzeskim. Kupony z kandydaturami
przyjmujemy w Kielcach - ul. Targowa 18, w Radomiu - ul. Że
romskiego 65 i w Tarnobrzegu - ul. Moniuszki 5/34. Czekamy!

1994 ROKU

.

Swieżość

renheit". Cudownie świeże i in"Adidas Adventure" i "Cool Water" Davidoff.
Mężczyznę, który wie czego
chce określą świetnie "Egoiste"
Chanel, "Xeryus" Givenchy oraz "Kouros" Yves Saint Laurenta.
trygujące są

•••

Kogo typujesz?

WYBIERAMY
MISTERA I MISS ELEGANCJI

sardi. "Insense" Givenchy, to
zapach, który ośmiela, dziko romantyczny i szalony, najlżejszy
z trendów 1994 roku. Delikatność i żywotność w zapachu sło
neczników"Sunflowers" Ellzabeth Arden, świeża słodycz w
"Tendre Poison" Christiana
Diora. Skrzyżowanie Orientu
i Zachodu to "Oh La La" Lorisa
Azzaro. Hipnotyczny zapach
miłości, magnetyzm egzotyki
odnajdziemy w "Spellbound"
Estee Lauder lub "L'insalsissable" księżniczki Monako
Stephanie.

Tele • Echo

a także w zgięciu łokcia i pod
kolanem. Pamiętać musimy
o otoczeniu - woń musi być dyskretna, a już szczególnie gdy idziemy do restauracji czy do lekarza. Intensywne "polewanie
się" perfumami należy do złego
tonu. Zelazna zasada: rano,
a także latem używamy perfum lekkich. Wieczorem moż
na pozwolić sobie na cięższy,
orientalny zapach.

Dla niej
Nostalgiczny i marzycielski
zapach wanilii, kwiatu pomarańczy i drzewa sandałowego
odnaleźć można w "Safari" Ralpha Laurena. Esencje zebrane
z różnych kontynentów to "Tribu" Benettona. Dla lubiących
musujący urok życia - "Champagne" Yves Saint Laurenta.
Delikatna mieszanka hiacyntu, irysa, jałowca to "Donna" Truszwiększyć objętość włosów. Udana ondulacja ma być niezauważalna. Nastała epoka fryzur
"ożywionych"
naturalnych
i włosów, po których widać, że
są zdrowe.
Jest to również zasługa nowoczesnych płynów do trwałej, które nie szkodzą włosom np. renomowanej firmy "Wella". Wsklad
obecnie stosowanych płynów

wchodzą

środki

uniemożli

wiające

przenikanie struktury
włosa. Również utrwalacze są
teraz łagodniejsze. Nowe trwałe
mają "działanie ochronne", a nawet w niektórych przypadkach
mogą poprawić jakość włosów.
Dzięki temu, trwała nie jest tak

jak

dawniej

zarezerwowaa

wyłącznie dla włosów zdolnych
je znieść . Nowoczesna technika
pozwala na lekki skręt bez ograniczeń, dla każdych włosów,

również cienkich,
miękkich ,
a nawet całkiem rozjaśnionych .
Obecnie każda kobieta może
mieć trwałą ondulację .

być początkiem trądziku różo
watego. Najczęstszym miejscem zmian na skórze są środko
we części twarzy: nos, policzki,

- ochronę skóry przed zimnem
i wilgocią, stosowanie ochronnych kremów i pudrów w okresie jesienno-zimowym,
- unikanie spożywania gorących
napojów i potraw, aikoholu, mocnej
herbaty i kawy, ostrych przypraw.
W leczeniu zmian naczyniowych stosuje się witaminy B2,
PP, C. Zalecane zabiegi fizykoterapeutyczne to galwanizacja,
jontoforeza, lampa sollux z niebieskim filtrem.
Radzi MARTA RYCHEL
kosmetyczka dyplomowana
z Salonu
Fryzjersko-Kosmetycznego
BEA"
w Kielcach, uJ. Źródł;wa 19

centrum twarzy, broda. Przebieg
jest przewlekły, a po okresie rumieniowym wyróżnia się dalsze
etapy choroby: okres grudkowy,
okres
grudkowo-krostkowy, .
w rzadkich przypadkach /prawie
tylko u mężczyzn/ zmiany przerostowe nosa.
W profilaktyce rozszerzonych
naczyniek
należy
uwzględnić:

- unikanie słońca, stosowanie
preparatów ochronnych z filtrem
UV,

Problemem fryzjerów jest
to, że klientki nie potrafią
przyjąć do wiadomości, że
czasy trwałej typu "afro", czyli
bardzo mocnej ondulacji już
dawno minęły.
Rozumiem, że większość
klientek chciałaby miećtrwałąna
pół roku albo i dłużej, dla
"świętego spokoju", ale, niestety, trzeba brać pod uwagę aktu-

alny stan włosów. W żadnym razie nie powinno się wykonywać
mocnej trwałej na włosach
zniszczonych różnymi środkami
chemicznymi np. farbami, szamponami koloryzującymi itp.
Większość klientek mając złą
kondycję włosów, wręcz "tragiczną", za wszelką cenę domaga się wykonania przez fryzjera
mocnej trwałej, nie biorąc pod uwagę późniejszycb konsekwencji z tym zabiegiem związanych.
Samo wykonanie trwalej kojarzy
się klientkom z osiągnięciem
"czarodziejskiej" fryzury nie wymagającej żadnej pielęgnacji. A-

http://sbc.wbp.kielce.pl

le, niestety, fryzura sama się nie
zrobi. Trw'ała ondulacja jest
tylko fundamentem w utrzymaniu fryzury, którą osiąga
my poprzez modelowanie na
okrągłych szczotkach, kręce
nie włosów na wałki, susząc
włosy specjalną suszarką rozpraszającą z dyfuzorem i na
wgnieceniu we włosy specjalnych preparatów np. wosku z
żelem, które nadają trwałej
ładny i zdrowy wygląd.
Trwała lekka jest bardzo efektowna, nie zmienia aż tak struktury włosów, jak trwała mocna
i daje efekt naturalności. Ale,
niestety, trzyma się krócej i wymaga częstszego powtarzania.
MARZENA TRETER
z Salonu
Fryzjersko-Kosmetycznego
"Marzena"
w hotelu "Centralnym"
w Kielcach

Danie

z rybą

"Przysmak świętokrzyski" jest
produktem często goszczącym
w mojej kuchni. Często też przyrządzam
z niego szybkie
i smaczne przekąski. Również
kształty snacków sprawiają, że
moje dzieci mogą sobie wybrać
do obiadu okienka, kółeczka, listki, itp.
Najczęściej przyrządzam danie z rybą. Dowolna ryba /morszczuk/ snacki, surówki. Tłuszcz
rozgrzewam jednocześnie na
patelni i w rondelku. Porcje ryby
zanurzone w rozmoczonym jajku i otoczone bułką tartą smażę
na patelni. Jednocześnie do rondelka wrzucam snacki /każda
porcja innego kształtu/o Na talerzu układam według życzenia
czlonków rodziny chrupiący
przysmak, obok porcje ryby. Dodaję jeszcze surówki /wcześniej
przygotowane/o Wygląda to bardzo apetycZnie. Często podaję
jeszcze czerwony barszczyk.
Wiesława Źelazna

z Miedzianej Góry

"Frytki"

ze
snackiem

1 kg ziemniaków, 3 jaja, 4lyżki
mąki, olej do smażenia i sól. _
Ziemniaki
ostudzone
przekręcić przez maszynkę, dodać 3 jaja, sól, mąkę i wszystkie
składniki dobrze wymieszać .
Smażymy w ten sposób, że nabieramy na łyżkę ciasto i wrzucamy na rozgrzany tłuszcz
w wysokim naczyniu. Gdy wysmażymy całe ciasto, mieszamy
je z wcześniej usmażonym
"przysmakiem świętokrzyskim".
Podajemy z owocowym jogurtem.
Agnieszka Olczyk z Kielc

r
Przypominamy, że prezes
Wytwórczej Spółdzielni Pracy
SPOŁEM w Kielcach, Jerzy
Misiak,
ufundował
wartościową nagrodę oraz upominki w postaci wyrobów
spółdzielni do rozlosowania
wśród tych Czytelników, którzy nadeślą przepisy na wykOrzystanie w domowej kuchni
snacków "przysmak świętok'
rzyski" i hasła reklamowe.
Propozycie przyjmujemy do
końca grudnia. Losowanie nagród w styczniu.
Chętnie

też

przyjmiem~

przekażemy spółdzielni uwagi
dotyczące możliwości zakupU

i

"przysmaku świętokrzyskiego·!
oczekujemy
też na u~~gl
i spostrzeżenia hurtowmkoW
i kupców.
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