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»O" iedziano mi jednak. ze
prLy jmuje
,i-:
pracowników
tylI!
w
pełnym
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(." .. u praey. To san:o powtóuv)
,il: w kilku jelcze instytucjach. zakładach i przedsi~bior"lwach. Wreszcie cien nadLiei. W Okręgowym Przedsię
bior twie
Rozpowzechn iania
FIlmów notrzebny je t ponier.
Ale szybko l'ozczarowanie: stanowiko to zarezerwowano dla
mt:'.1. :tyzny.
Co wi-:c proponuje się ko_
bWtom? KSM po.;.z'uk;je "przą 
ia:z.ek i gospodarL' domów.
Jednak zaIrudnipnie tylko na
pt'lnym etacie. :-;ie potrzebuje
w ogóle pracowników RPGK.
Post no" iłam więc odwiedzie
spó łdzielnie pracy.
'póldziclnia Przemysłu Zabnwkarskiego ,.Gromada·· mOLe
""trudni ć
chalupników
do
wyŁ" arzania pluszow~'ch zabaw ek. Praca nipskomplikowana:
ubieranie lalek. szycie (według
form y) ubiorów i cal~'ch zabawek. Jtst to praca al·ordowa. W
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lam w Swi tokrzyskiej
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~Łatu 1800 zl. Placa mo; e być

e

• Wl'ZOoraj w Dom,u KuOt'llry
ZIIlU.ad w
Mf"talow~'<h
.,l'n;'clom-.M
karŻ\""ku
xIykl . ę po...;e<lzt-n ie "y jawowe
Pa'~ydj'llm Zarządu Wojewódzltieeo L ' . Kob.e-t Poło-4<,<'h w
K;.ie-ka<:n. Uczec;.Ln;czvli w nim
P"lt.'O!;tawicie.le dyre.ktji. o"gaai:z.~Ji part ' jnej i 2" .ązków zaw~y~ h wym eon..one/:o zakladu
a~
przewodn4czą,·
kół
· j&ltli<'h i ukladowwlt z te,-_u cak~ wojewódoziwa. ~pot 
kame po ";f;\.one bJlo roli i
nj,om L.~ Kob.e-l BoI. ki('h
w _ I"da<'h p r ry.
K. tUł"nir "uje" óod" a kie~'iq. dziala lIl8 koł uklaoowy~
LKP. zrzr ~;\1!('vcb pO'nad
11 t"so y ('2lonkió. Jakie ",,_
wilIny ~I i~ udania"
krc'}oDej .yiuarji ~»<I)e('zn -';0 potbrnej 'raju? T md! ...n przewijał "ję po<\. zas mINH;llją('(j
t Ol.y"Wl (j d nku ) •. ~kr .
la.noo. ze koł a \ ma Ją w za kła
da,h prarv bardzo dułO d
bJ~'tIlia . Winny Z.,Mi·
. u-'oko
JJOJC:t., pr b!f'mat 'k:j . ()r;, w ..ocjalnYf h .
pomocą
r 11 nom
·
.
ym i . aJJH) :1 mat'lwm
K bi Y
cz~l>ami
u:zy. kan mi
('za w pl ""Y
wion o k()n i z.r>(>.... . 'Zt
,g
wJą< ·2.(·ni-a l<i
OO"l:an iaa.· kob'tc~h 00 reaktywowaJl)'rh zwi:j(lk6w
_w>Odowy-rh
raz
00
PRON.
(dmp)

Przemyt lisów
Prze-dJru6tem przemytu atały
m( o tatni. sllury s
ki~
lisów
1I:It!~8)nie
ł"fl)jene
pr'lH llandlarzy a brajo... 'Iad.odDłej En.py. W
ob. r&ku
pra e,.,Di y ncawnskiet;. Unę
du
e)DC«. sałzadDienl
Da
prsejieia
1:. anH:aoYc:b,
ama1eiłi

w

~agHaell

"t.:rys-

..... .-ad 3tI nie Sf:IHwn y,h
d. HP""
Dej)j i II .b'r.
o.tat
lIa l'Fze~iu IraniH.ym w
.Jb b.wi~ wyk.,.o
'a.,kwy
iui prae-m", . . II
u ••. Wy;rs 'a ea s
. 41e
llF'N,
al«" ała Eli jeia T.
w:rw~'" D~I~a1nie
15 li J ..

• ••• b"re _w ...... aa

ty '

Y

m

tyeb

3M

4PAP)

14

STRONA 2

OI',.y" i 'i wy t;sLa -. zale.l.y to
od w 'dajno ci. T rmm
wykon nia pracy ustala się z kierownikiem zakł~du. Propoz~'cje
te wydały mi się interesujące.
ale ~ obu przypadkacb usły _
załam, że konieczne jest posiadanie wła. nej maszyny do
sz ·cia. Cóż. trzeba więc najpierw na nią zarobić. a potem
mieć je. zcze du~o szczęści
aby
ją kupić.
Spółdzielni Pracy PrzemySkórzanego "IJÓjnia" zaproponowano mi pracę w kuchni. Moim obowiązkiem było
by gotowanie mleka dla pracowników. Czas pracy od 7 do
11 stawka 22.80
zl za godz'inę plus premia.
Obliczam
zvbko w my 'lach: 91.20 zł za
dźień razy 2'1 dni w miesiącu
i premia - razem trochę ponad 2000 zł. Niewiele. ale
i
prac~' mało. I te dwa tysiące w

W

słu

miesiącu

mogą

się

przydać.

A mOle lepiej zostać roznosicil.'lem mleka? W WS .. Spolem" lIsły.załam, że potr.-zeba
do tej pracy kilku o ób. Otrzymać
ją może
każdy.
.....
wieku powyi.ej 18 lat. Należy
złożyć podanie
i wpłacić
.....
PKO 700 zł. Trzeba jednak dosć
wcze'n:e wta ..... ać. bo ok. 4 rano. Do siódmej mleko musi być
do ~arczone
klientom.
Reion
sWl.'go działania można
so ie
wybrać. a jeśli
punkt
oka ż e
ię dobry można zarobić
do 7
ty. zł mil'sięcznie. Za dostar_
czoną butelkę z mlekiem
0trzymuje się 1.40 zł. Mogę więc
luz podjać pracę. ale próbuję
jeszcze poszukać_ ..
W Kielecki j , p6łdzielni Pracy Przemysłu Odzieżowego proponowano mi pracę sprzątacz
ki na p6ł lub 3/,( etatu: przą
tanie w zakładach usługowych
odbywa się przed 7 rano lub
przed 18 po południu . Pól etatu oznacza .( godziny dziennie,
3/4 etatu - li ~odzin. A płaca
- 22 zł za godzinę.
Trafiłam takie do WYdziału
Zatrudnienia UM w Kielcach.
Tutaj jednak pracownicy nic
nie mogli
mi zaproponować.
Wydział ten je t tylko pośred_
nikiem. z k tó rym za.kłady pracy nie zawsze ię liczą. Nawet
je$1i kierują tutaj ofer t ę to zapominają o tym, że jeśli jest już
nieaktualna. należy
ją anulować.

Przejrzałam

ankcje ekonemiczDe Die sala;;',,!y ba.ndlu" pod takim
tytułem " Rze c~po p.liia" . drukuje informaCję o wymkach
h ndlu zagranicznego w roku
ub; /:łym. W 1982 r. odJMltowaliSmY wzrost ksportu do obu
ob!.zarów płatniczych. Wzrost ten
był najwyższy w e ksporcie do
krajów socjaIi5tycznych i wynli> ł 23 procent, w przypadku
kr jów rozwijających się ti,4 procent. natomiat w eksporcie do
rozwiniętych krajów
apitalistyczn ch
wystąpił
niewielki
pad~k rzędu 1,2 procent. O
ile np. obroty handlowe utrzymywaly ię na dotycbczasowym
poziomi • wz.ględnie wzrosły w
przypadku takich krajów jak
Wielka Brytania. Austria. Fi!)landia.
zwecja
to nastąpił
bardzo wysoki spadek obrotów
1
U A. Import 2 tl.'go kraju
:r.mn ie jszył 'i
w orownaniu z
1981 rokiem aż o 85 procent.
Równ ie ż
"Rzecspo poliia" w
artykule "Ab encja i aasillli
- eborobowe w statystyce" informuj • że 2,3 reje,t.rowanycb w
na zej go,pod - ree strai cz u
pracy je t .k.ltkiem
absencji
chorobowej. Ch':ltnio występują
symptomy popr wy lPj ytuacji.
Od wrze'nia ubiegi go r ku absencja chorobowa ma tl.'ndencj~
sp dkową. Przy tym teDdencja
ta objt;ła '" ·z.Y'lki e .:ałęzie
przemy,lu kluczowego. Z analizy porządzonej w
re orcie
prac' w 'ni ka, iż jP. t te poC7.ą
tek procesu dyscypli nowania i
stabilizowania go<;podarki. W
szeoregu prze<l,,;ębioT. iw w'PJ"i)wadzono
regulami.n)'
prac y.
które premiują <>bl.'-C'nyclt.
O nowym systemie ubHpieenń spolecznyeh rolników iDformuje
d"isiejsza "Tr buna
Ludu". Wydat.ki na swiad zen ia dla t j grupy w bieżą m
r<>ku wyn i osą okolo 57,5 miliarda zlot)'ch. w przyszl~' m okolo
73 m ili~rdów
zlotych.
4da,.,)

kilkadziesiąt

ofert

pracy. W zy tkie jednak
zatrudnienia na p ł
n)'m etacie.
W 'lll'i .. lu in t~· tu('jaeb l przedsit;bior lwach - bez "'ątpi .. nia
brakuje pra...".,nikow. Csy
Uł'U\" iście
na
nił'któn b
pu)' najmnirj tanowi kacb 'nie
można załrudnia~ w bw. niePt'lnym ".,~mianł''!
D brz
orl:anizatony pra.l':>;
... ił'dzą. ił' lin:.
ie w ni J
kaioła para rąk. Ci, kłorz~' na
te r I' "iI' liną nie umi .. ją
rac.-bowaf. Z rac.-bunku li. 'iem
wnika, il' kon~ ści b~' waj 0u .. tr nnl'; kaida pral'a prayno i s. I!:
yl!: nawe. i .łl'('l'
niodawc. BARD RA KOZI L
dotj'czyły
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kierujqc się 20 adą
ci i samofinansowania. W końcu ubiegłego
roku przedsiębiorstwa po iadałll nadmiar Środków fi11ansowl/Ch, co
umoi/iwuo
im
przeznaczen i e dużych sum na
wyplaty
11 ynagrodzeń,
co
najgor ze
bez
pokrycia
tych wypłat przyr stem produkcji. Efekt - nawis inflacy;nll zllocznte SIę powięk:.yl. Je t te: rzeczq oc:.ywistą, że zlt:i~k ::a1lle, pod ko-

duni.a

samorządno

•

Trwa usuwanIe szkód
OOKO~CZENIE

ZE ST.R.. 1

Jak ini( rmuJ!' Lub
kup,
kierownik R.-)Onu En rgt'ty,·znl'go w Kil'lla h. brygady rl.'m nłow
i
goto ia I.'n('rg.tyr-znl' w dzi k~zą noc zakoń
ffZy)y u,.uwa'IJ<e prawi WHz.ys.lkil-h u<zk dzeń, kI r
.powodowala wirhu-ra . Prary było
dużo . Unkodz 1l1~1 u!pglo 7 linii
śrpdni 1:0 za~ilania. be'l napię
ria po~ tnwało"JZ1 sta ji translorma rowych.
11 ZE' P łów p gotowia energetyrzn g
u"unt;ł.o r6wnież ok lo 2
drobnytb u.zkodz b O
,odzinie 8 rano »Oz tał
d
naprawienia tylko kilkadri .,jąt
pojedyn 2y h awarii . .l ~Il nie
.,..ysl. pią noWt'. t
d
.:odziny
11 dOla dz. iejszegc do w.xy tIli('b dlrlorc6w
winna
trz ~
I'nf>r,.a E'J(')!.try zna
pr
dzi
wiek~
~
w P
ala d
n zł(odni z ro.:k)ad"m a dv,
jNb k pon.lI' :mi ~f!
dr a b
prll'W'ia. lWt z~Jonle mni.-j do~lad 2.Onym lUK
m . w.j ł
trud _t'i 1'1:1 t r nie (jziałania
Dyrpkrji
kre,."
j Dróg Publ znycb w Ki Ira h W
ią,u

y pra
ało 140 roz~ypy"-'a
rt·k pia.ku i 3flO pracowników.
W r jOll1e Z" I{'nia użyt zoi od-nit Ln • O cnie
goł łpdż
s1ępuj:i<' zr-z
na
od .. inka h ! 'nvt h dr6g II i lU
kIjnos"; ZITl'lilWl'g{) utrzymanin.
Wichura
po
dowala iakie
u zk
z nia hnii leI .. foni znyrb.
Jak poinformował Edward S 0tar syk kit Townik wydziału
, ieei mi j<;('()w j WUT. uszkodZ('nia
wy' l;Jpiły w r lona h
~orawi Y. L::!cznl' j, Mi;J
w j i
O 'y.
b ('!lie ok lo 170 ~bo
n nł6w Di ma 1'1' z.n ' i. U kodl. ne ą r6wnit'ż 1'1 za między
mla.low . U 'uwanie IIzkód potrwa kilka dni .
PiI'TW ze trudno,;c.-l spowO<W.... ane Rad j"..jeffi prawdzpwej
zimy
prawiły
wiei
t6w zakłaoom i ,}użbom (l(\powi d;l.inlnym
za
prawidJ we
funkrj(HW)W ni ży ia go«'
arz go I spoi ('1n('l(o.
Służbom
tym na)f>ż" się
za of1:IMlą pra
szt' kło ty
ą
6wniea pne~trog~ . 2:(' j.2 ze wi I
trudi
Le na
z"ka w oarOt"Zno!j zimy.
(ł1 aw)
n

Wysi~pująe s micjatywą tego 8)Hltkania, PrNydium TRK
PRON kier.wał.o 'ę I!:lębl>kim
p~k naniem,
ie niev.będoa
jest eeisl a współpra a r d:zą
eer;. si rudla, ki.rege am"ie~ jftot
wyraiaaie
.pinii
u aJieU'l ej,
s
Dajwyiuym
pn.eołstawicieldim
.,ganem
wl olzy
paó.tw.wej,
jakim
jest Sejm PRL.

20 gru dnia lIb. roku miD*« kuUury i _tuki lICłe&ł
•

deeyzję

preaesa Rady Mmiiruw PRl, • )Hlwolaniu 010 ży 
cia, ~I>dnie z us\.awą z 4 maja 1982 r., Na.rooowej R ady
Ku ltury.

Imienny sklad N arodowej
Il ady Kultury publikuje dzisiaj dziennik ,,lls eczpos~łita"
Pie-rwS%e posiećtzfllie Narodowej R ady Kultury odbl;dzie

1983 r.-w

służbie

W bI". przeznaczy si~ na
ochrOflę
zdrowia i
opiekę
społeczną
10 proc. budżetu
państw6, z.aś na
inwestycje
w tym dz,iale 3,5 proc. W
porównaniu z 1982 r. w
tym roku nastąpi 9-procentowy WZT06t wydatk6w
l1(I
ochronę zdrowia, a na pomoc
spoI :mą 22-p:rocentowy.

Re-so.rt

ulrowia

rozwiązywaĆ w
szej klejności

zamierza

br. w pierw-

najwa:i.ni jsze
pl' bIerny dotyczące np. zwalc:z.a.ni.a aTh ooliZJl)'ll (konieczne j t . pracowan.ie przepi.(Jw wyk.onoawC7.ych do uchwalonej niedawno ustawy
ora2 wla ciwe wykorzy tanie
przez.naczonych
na ten cel
ŚT()dk6w), plagi
na.komanii.
poprawy _tanu sa'llitarnego i
ochr ny śr()dowiska, zmniejszl'11ia umieraloości.
niemowląt o.raz absfllCji coo("obo-

flU'C T ku,
sum wypłat :r
funduszu orobowego stwaT2a
pT2ed iębior twom
korzystnie) -y pllłap wyjściowy roku bieżqcego i ,twaTza moż
liwo~ć obniżenia opodatkowa-.
mil 7l4l FAZ.

Polityka

jest, w rl>produkCYJnych,
ich
,prawą
jako
pt:zedsiębioT tw
samorzqdnych. Jest to jednak polityka bardzo kr6tkow;:roczna i
tO poważnym !!topniu :zagrażajljca zarówno rynkowi, jak
i reformie 110 podarczej
w
ogóle. Stqd też w Toku bieżącym nastąpiq
ogranic::enia
w udziefaniu kredytów
dla
jednostek gospodarc::ych. J\1u-

:rumieniu

się 24 bm.
g4Mb. 1% w Z:imku Kr.łew kim w WarS3awie.
• Jui . . ra.s 41,uesi ąty
iwarl.e .karbeolkę w
y.llu
Głó wnym 'tV Krakewie, Oblieseaie pienięchy trwale kilka
l<ld,uD, a eayn4l.Ri lej ol k.nale %2 praeeWDłkew Vll 00141ział. NBP w 4Ibeeoeśei • mę
żil,., sauJ_ia ze
8pelee:z.oeco
KemHeiu Odn.wy Zabyikiw
rak wa. W skarb..-u:e in ajclowalo się ponad 313 ty.. al,
213 dolarów USA Haa wa.luty krajów soojaJislYfl'llllyeh.
Warl.e podkreśli '
ie
.d
ehwili ustawienia skarbonki
(I!:rudzień
1978 r.), "sarobila
ODa" bliske 3 mln al, &31&
dolarów U A eraos "136.511 al
lJ.zyskanYl!h sa waluty krajów
soejalistynnych.

taka

r

~ł

U prawnie nhl powQ1lI1a ul c
pod6taw>owa
pieka zdww()t-

na. W

Jl6jbliższych

miesią

ca-ch poÓliewane jest odd4lnie do użytku 90 nowych 0'rodków
z.drowia ()raz
34
przychodni,
Przewiduje
si
też, że ()pieka. p ychiatrycz.na
uzyska ponad 50 lóżek Ólię
!ci adaptacji rÓŻflego rodzaju
pomie zczeń. Nadal realizowany bęÓlie pczydział samochodów dla lekarzy i na potrz by slużby zdl-owia.
Czynioone będą r6wnież
rania dlQ zaspok()}eflla
trzeb pomocy spolecznej. Resort dysponuje już odpowi~
nimi śroókami Jla ten ceł, a
dodatkowe fundu ze ,uzyska
ze
przed4lży niektórych a·rtykulów ż-ywności wych pochodzących 2 darów. Przybę
dz.ie· ()!roIQ 2.6 tys. miejsc w
domach
pieki społecz.nej.

zakładów

kszają produkcję

http://sbc.wbp.kielce.pl

1\

wej. Mimo ie jak wynika
z ()statnich da'nych - absen. cJa ta obniżyła się, niezbęd
ne jest dokJOi1alllłe zczegółowej aoolii:z.y teg<J zjawiska i
przedstawienie wmosków rzą
dowi. R OO"t czyonil: też bę
<uie wysiłki w walce z chorobami układu k.rążeni<l, nowotworami j gruiJicą.

Piorun
pożaru

przyczyną

w Krakowie

nych na fuoou z T ;:u'oju i
plotę kredytów obTotowych.
Z kredytów bankou'ych kor zy tal: b dą mogly te przedsiębwr!!twa, które
postau'iły
na reformę gospodaTczq: pr;:eznac:zajq Śr dki na finansowa nie tvego TOZWOju, Z'lIJię

te,

.

zdrowia

:'li notom;a t zwiększyć się
wlelko~ć środków pr::e;:naczo-

pracy.

,

i

wydajno!ć
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zakładów

kie eckich
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r yn

Suro có

arty ułó

w

órnych przybywa,
na talony - nie

ł, a
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na rynel(

kodyfikac·i

-

I

"Dentystka"

z

l

r.otor) C~II y chlopie c do b i('ia, Z as!u - tak! Jako3c ilh Jlro:.cy b)la na 01;01
ni,ka, a do tego 00 claj urzędlliczeJ;o b) cia z obywatela' m
i z p apierem ni c n all';'a l ~o Itodnych "opio\\ ania, zall'cania,
Jakos tak ' ię utarło w t )'m ulZędn il'z~m ob~ czaju. Le cal) świat
budowano na aębic sło wa 'lE . . ' IE zalatwię, dziś NIE, jutro
NIE, bo .IE ode mnie zal6y.
m'llistru,ja terenowa i urL'idy
Od ' e przyezyl'n.?
,w]lll!a pon,' awowego to pod.lJw llnlt'}s7a.
o n L' u k ..; a
,'a ', \'a wielkiej p!ramidy zbuw·,Lpl,wo·Cl - II'. :1.,\<1111 autodowan"j ze 130 ty,i'icy urzqor'l'tc"ie Urll;dll.k.pm j·'st .it: z
nlków oań,two\Vvch
i to
kon i(""lnosd, a l~k nn')rawdE; ",I"śnie ta .. pod;ta ...,'a pirami«> z kOlliN'zno«'l o ta "'L.Jnj.
dv"
dt'cyduje o w szystkim.
~al'a np. w
admi:l<tr:l('ji lPRó "niez i o tym, jaką opinię o
rcn o II'. C j była la ka 'o kot nap/ak ,, 1 W rok I 19~fi O 21fi II
urz~d3 'h m" ob""'atel, jak na
;1Jjn:ż.,z:,m . "'lcz"blu cz)'li :le
mnlt J<Z~. W -oku 1'182 - j,'Ż O
b'«> n3jważn:f' }szym - ukazu1406 zł n,niej~7a od ~rnd,i"j W
je
mu
~;ę
owo
mające
być
go'podan'e lhllo l' ,·znlOneJ.
W
m:ldl·)·m. ~prawied\;w\'m i spourzc:cj;wh stopnia po'htawowL'ł~l'zll\'m
p3 ń ~two.
T\'mcza "m
Jell lpn dystans "ynosii: dla
podstawa tej piramidy b"la
Hł76 roku 7!l\. a dla H'SI
ciagil' jakimi' rUchami tekloroku - a7 2250. A przecież adniC'zl1\-mi w., rzą,ana. A «> zjaw iskiem [\lIktua~ji. a to zja~ :sk:'m (cl11miz.a( ji, a Lo z.noII'. LI rdo:'m~mi, które spływając
z góry m:ały w założe·niu siai:
dobro: a hktycznie naruszały
n;eraz. u!'okliwą i c;('hą ~tab!li
zat'jq. 'tlln urzędnicz.y kszt nliow .. la syt uacja
na lokalnym
rynku prary, co ozna cza ło. że
urzędnikiem zO<.tawał ten. klo
('oś umial i kto chcia ł i kto co odnosi .,ię do kobiet - musiał dorobić do rodzinnego budi l'l u . Nie było przypadk ie m, że
j a ka ' kobiE' t a
wpro l od
dzieci i ga rnków - zmuszona
rodziOllYm budżetem zosIawala
ważnym re!eren lem
poblisk im llrZędzic,
,
A ilE urzędnik musi \lmieć!
Nier.,z lyle ile llDiwer ytecki
I)rotesor, albo nawet
w i ęcPj.
W e,'my tylko amo prawo. Od
1944 roku wydano 197.2 ustaw
(stan ' na 2 grudnia 8:!) , z t<"l(o
535 nadal obowiązuje. Prócz lego zal'howuje swo}/\ mO(' 37
rozporządz. e ń
prezyd c·nt a
RP
sprzed wojny,
1784 rOZl'>OflJdzcn;a rządu i premiera or a z
1500 ul'hwal Rad" M ini~tr ów,
(Otatn io
zmllleJ zono
li('Z~
ul'hwał do 870) A do Ipgo dodajmy nrawo może dla urlt;dPt)ZlOMO: 1. włó_z.ęga. laz..k
n 'ka llaj\\'a~niejsze r esorto.. np LeQn Kruczko'W,ski. 7.
we, ('zyli
II'. ielal'zowe. Zar zą 
wak s - bac dz;e-J S'woj-..ko
d
lenia
ministrów
i
k:erownila OroOOou \.rój ty;<\cv wvlą('z
ków lIrz' dów cent.raln\'ch, ó~ w obecno6ci wolnego tl"'nu.
kólniki. ~vt\'czne . To ""zy ,l111. jon o ład un ku U;l"ITlnym. 16
ko 'pada Jak ci<:żka 010w,'an3
eszklona szatka na !>O'rrela:tę.
chmura na horyzont małng')
are-bro. kryszta lv . it!.p 19 wyte'Tenowej(o lIrz~dn;ka. On mu)Ndeok
zdarz.eonie si rl..a,·e z.a
si ~i<: wai:, on musi CZUl' liteprz ykład lub uz.a adni",nie PrLY
rt: i d ucha. on mu-i intE'rpr ·tozałatw i .. ni.u
~pr~w
3!l~log·"z
\V UĆ "na korz\' ·c
in~ resu l\r>()Dych. 20 !<e-1;:oro w -ł"<Ylok KaI .. zne'go . on io, on tamto ... 1'0uadz:e
z któr~o
w"phwa
tez. Jakż" . z~,'o od<,dz.aj:Jc ua _ka 'I ('\\'olni-:-Z3
rzc:dnika od 'zei i w.arv. gd"ż
PlO OWO: 2 m07e być ok-jmó~1 a nIe chd .. !.
może n:e
.y 3 t'l<'l v od:;:I~. "z Ie--.t. 4
dostr7f'gan1\'. ż.e jeg{) pewno'ć
futro :l pop ll arnV<'h j!r\'J.O:1!
ieb;p. ważniart\\o
nick;edv
wilelko.ś-·i w\'drv 5 m E-d'v jagrani('zq~e z brakiem
o:;lady
, u"tna a ofZ,,·I\'k· em. 7 dolub n:l\\' t arOl!a n( ja to j d~:1
~a Chrono"'l. S m'lI.ulm"ńwi(lki pOLór. Za t 'm w,;z"s:~ wlad li
e-m:r.lła
9 znana
kim '('howany j""t nie:'mi'ah',
pe..'ieść E Z<,lj. lO kokz.a_ y niepC"'!I)' ~wego, wątpiący i
lU za_ieki.
11
IE'wy dopl'w
nawet przestraszony cliowipk.
Warty
13
z:e!o:1a.
bardzo
Zabr .. klo mu rakui:etów. aby
'LW ~I.ła
sk~la
n:<>; Imod:"l,na.
za kal.d~'m razem byĆ' pcwn\'rll
u :b'wana do wyrobu D"Ze-:lTn Ode!'vzji. Zabraklo
mil
rad~y
tów o:dobnych 15 !!ł06ne wypra\\ IIt·go. aby ...,yzb\'ć ~:q w4trai:e-n ie uznan',. P'wiz.:Wl 17
pliwo "i. Urz~dn:ka moze ,zJrbieda, uro two. l8
ul1b.one
pac: ~z r. kOIl:rola wewnl;trZn:l
7.11 ~{"!e hobbv
i ze" nętrzna . a takl.e a ł a p:oRoz" iauni~ prz ylai- n:llriy
nowa
h!crarchia.
1Jrz~dn:k,
moJe tt:ż
zarpać
obywatel,
pod adr~em red .. kcji .. EO" ~y
w l ól'zyć sil! z nim po 1\dach
~ezni~ na k~rl ~clt ,H)('zlow"ch
Urzl;dnik bYwa t.·i .... cale nie.. termini~ sie-dmiu dni od daprZ\'padkow'ym klientem proty nini~~z~o numt"ru. Pum i(k Ira tora.
dav »rawidłllwP odpowiedzi ro~
N ipJ)ell'. no '(' urzędnicza broni
lo,u.$e ie J na~rod .. książkową.
i ę. w sposłJb od stuleci
w yKa.rty J>~towe b~z kuponu
probowany - i to bez wzglę
bę". wył~lIne I lot; ",_ia,
du na u,trój. polożenie ge-ograti rzne. Ta niepewno~ broni 'ię
_ECIłO DNI.>\."
asekuracja, orzekaniem z reg'lly na korzy,;(: ..s:t r~zego inKupon nr 14
tere !.I". a także
d ('cvzj:wu
"pod :tera", "pod kontrolę",
Ro!<w i. a:urie krzyió-wki JW 157
oleż
ustawa o urz.ędni
Ka·h państwo~ yC'h. kt6ra
POZIO. IO: Plr,,,ol,,a. o d ' II'.
e,zla
w żY Ct P z dniem I
na1.O-r b!lan
kr'>l P:sa. ~Oolltycznia br. a także ł ącznie z
i<3. ()I)'<olr~n·e. kon"·:.""'Zvna
uchwalą 5382 R ao\' :vr ini~trów
PIOSQWO: oł t. r .. dz.. sar>ki
z dn'a 13 marca 8~ w >prawi ..
bj'~
1 'P~
lo'k::l adr~. Dre'
wynagrodzeń
ma jeden tylkl)
N\'~a ~lp.~. o~" n. kolt.-<', Ar.cel: najpier·.v r,,'ować autorydv. bo la
tet urzl;dnika państwowego. a
nas'qpnie ten aatorytet b~do
wać. L"rz nie poprzez ochron~ prll'd krylYka społeczna. a
poprzez
zw ięks1.enie
wyceny
jegO pracy i poprM!z pod nie. '.
aiL~
....
l.'! 1I,I1oo,(')

&,i\\~łi'! PlL)

to

I' il'I" •• 1

uS •. <'L .. lnic

Na do bra noc

zyżówka nr 14

o

,
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przć\viduje, że mini,;ter
admini>trat'ji. gospodarki
terpnowej i o chrony środ o ,'iska
wdroż
s 'stem okresowych ocen urzędników pań,twowych,
aoJ'kacji urzęd:1iczej oraz eta pów wręcz.ania
nominacji po
przeprowadzonej pierwszej 0c(''lie pracy
wg nowych za. ad. Kto prze jdzie przez «> silo, b~dz:e na pewno urzędnJ
kiE'm lepszy m.
Ru sla też w tym roku Centrum Podyplomowe K szta lcenia
Pracowników
Administracji
P"ństwowei,
które
ksztalcić
będzie ludzi na stanowiska samodLiC'lne. a także inne odpowiedzialne stanowiska w gospodal·ce. Ta nowa "szkoła dla
dyreklorów" - jak oświadc zył
gazecie "Rzeczpo$polita"
z-ca
dyr. centru m doc. dr M. J ełow icki ma być p 'acówką
rządu

z.apcwniającą

urzędom

pań

stw owym ludzi o najwyższych
kwalirika c jach, a kandydaci nie
mogą pl'zekraczać 35 lat i muszą

m ieć

wyższe

wykształcen :e

oraz doskonałą opinię z.a 3-letni staż pracy. "Osoba taka mówi doc. J ełowicki
powinna być w s zechs~ronnie wyk,ztalcona, posiadać
umie jęt
no:ić twórcz.ego
myślenia, rozl e głą wiedzę fachową, a takłi!
odznaczać siE; wysokim poz-iomem kultury".
zecz ja -na, w okresie dy ku~ji
o samor7.lldach, a
także o radach
narodow)' t' h każdy pyta o relacje
międz.y
cia.łami
wybieralnymi
a osobami z. nominacji. Przy-

R

wołuje się

tu

nadrzędność \l\"ła
dzy Sejmu tanowiącej nad
Y;ładzą
wykonawczą, a
także
precedens wynikający z mocy
ustawy
o
przedsiębionl ie,
k lóra dopu~zc:za
OCE'nę pracy
d 'rektora przez samorz.ą d. Dyskusja jelnC'ze jest w toku. Ta~

c.zy owak - wynik tej dyskus ji rnm:e być jed .>tr: obu t-:h
'" żnYl h instytucji nie mogą
dz ielić konflikt". a mu i je ła
cz. 'ć dobro intere u społeczne
go i obywat ela. To mu i być
d z:a łanie ręka w rękę.
Mu'i
b\"i: wspólnota. a mądry urzE;1n:k na
każd"m
slRnowi ku
bE;dzie zawsze 's zukał wsparcia
i aprobaty w
ciałach samorzadowych, gdyż one mogą mu
1)'lko dod ~ć autorytetu. Madry
u"'zędn; k
nie będz i e też strO:nił od kon~ ItaC'ji. a nawet 01
kon troli, gdyż bę<kie w:ed-z .a ł ,
że tą drog'l uzy 'ka wię k szy e(('kt społlt'z.ny ze swojej pnCY. P:'awda je t bowiem taka
że
pow~tai1ce
sprzecznosci.
konf~.kty
i antagonizmy b:or'l -we \\ody ze ~ródcl fal.zyw;e pojmo" anych ambicji. am,
b:cVJ~k,
Dres ii:Ów.
1ądry
urz(dn:k to taki. który z .... I a~ 
n, j woli b ,dzie d:nb'ł do uł "z!lien:a S\'1'j pracy.
TEF \ - Kl HECKI

Nowy herb
Olsztyna
Po długotrv.' ałej.
wielom;,,- '
,ięcznej dyskusji radni
Mi t'j~
kiej Rady Narodowej
l)ocłj~li
d ecyzję w sprawie herbu Ol;ztyna. Wie-lokl'Otn ie z:ni nianv
he.rb,
a
zwłaszc z a
je-go
poprawki, dokonane
19.3 r.
spotkały się z ostrą
kryl yk ;4 .
m.i-n. na łama eh lokaln e j pray. R adui pO;lanowili JJl'ZYWflJ-cii: hechowi jego najdawn :"jzą formę z p i eczęci, którvm:
millsto posłu& iwa ło 5i~ w xrv
wieku.

w

Głównym

elementem h e rbu
od .... ieków apostoł J kilt:
Stars zy, Na. piecz<:ci 3ckl'ctn"j
więk szej ma on postac gOly("
k.ą, ubrany jest w długą szaŁ':.
udrapowaną w fałdy; ka"eLu$z
i wokół niego a ' ~ol~. W Jew';'
ręce \.rzyma m~l3z11!. w prawej
laskI!. Taką v.:ła,n ie pos;:,.ć
patrona miasta b!)dlie pr ezentować nowy hE'rb Olsztyna J i!go UD będzie n;ebie kie, zaty
apostoła
b ia łe , a pozc~ta.l('
eleme-nty Rureola. mU'lla.
laska i ciżm - zlote.
był

'Autoryzacja konku~natu
W
zwajcarskim
h,·'llonie
aint Gall rozważany jbl pl'Ojekt nowego ustawoda'" ., \\' a w
odnie ieniu do konkubinat'l l')
lej pory wzbro:lionej:o \.
5
~zwajt'arskich kan'onarh.
\-Vedług
żyjące w

nowej

liS a".. y
pJI'Y
związku poz::lIll
('1\ nie będą podle!!alY 'ank _
karnym,
zaś ingel'l'ncja

5"im
cjom
prawa ograniC'z:lć się b"dzie do
O('hrony tnkich z.wi:>7. 'ÓW. kierując się konil'l'zno'cia uzna'lia
.. e "olllc'i mentalno\~i i zmi' n
ob,·czajowoki".

Ann Burkę z Muzeum lIislorii Naturalnej w Nowym
Jorku
konserwuje uzębie
nie
tyranozaura, najwięll:zego drapieinika w h.istorii
świata zwierząt . Jego
1:ęby
doebudzily do 15 em d ługoś
ei, żyl w
polowie okresu
kopaln~o.
CAF- P l

Klub Obrony!
Turysty
W Lod~i po ,·tał Klub Obrony Turysty. J est lo wyspecjalizowan-a agenda Zwiazku Obrony Kon umen ów, która postaWI ła sobie za cel czuwanie
nad " .. ła.iciwym poziomem jako~pi lIslctg
świadczony ch lud~i prZP.Z różneg o typu biur.>!
i przed~iQbiorstw a turys t 'czne,
Khtb interweniuje -w:ęc w prz.'p-adk?nh złej ob~ługi klien ów
t wIJ
bitH' i pl"led:iębiorstw.
In .in. w praw a r h doty :: zą~y"h
np. Kiep. kich warunków zak·".. a'E'ro\'·ania. nieodoowiedniego

wyżvwienta.

niewłaściwej

n""ry pr~e\\'odnikóW' czy pilotów wycipczek itp. Klub rozp truje również i kieruje do
odpo\\ iednirh władz skargi 0 b\'\\'atdi na zb\'l wy; okie - zlt!
cźęs to <kalk.Jlowane ceny niektć>rn'h u"ług turystyczn -ch.
T~k w:~ amatorzy tury·tv ki w Lodzl zy<kali dodatko\\ ego obroń:'E; ich intere óW.
B"\: może. że w Obecnych war,ln.~3ch
jf',t to sprzvm:erzenicc bardzo potrzebny Pow sta nie klt:b l rodzi jednak takle
i n:e na j"'CSl hze r efleksje co
do d,i łalno;l'i organów konroli zawodowej, kt6re pro fe'}onal:1:e ~tać powin:ly na seraLV lp' ,. <ów w,Z\'stkirh ob\'wa!l:;' W przec:wn\"m nnyp~d
ku "I'Oi:e na:11 -noże na1miar
różne:;:o rodzaju klubów
broni'! \"h ht"re,ów mni"j I'lb
h'!rd!iC' j szerokich
grup spol ""?n ·'h.

Dziennik azjatyckiej podró~ (I)

nad plan. Duś byl upal delhijskiej limy, słońce
parzyło plecy. Byl tei beton, szkło, chrom i a lu·
minium mocarstwowo przerośniętej ponad potrzeby i przyzwoitość polskiej ambasady. A teraz ta
ężczyzna i kobieta śpiewajq w duecie. Męi
drewni::sna buda - restauracja o nazwie Moli
c~yzna jest stary i bnydki, gra na instruMahał, o klimacie bajki z tYS;ącó i jednej nocy.
mencie wielkości harmonii 2 klawiaturq o Jesteśmy tu w piqtkę, zaproszeni przez hindusni harmonijnych, placzliwych tonach, Instrument kiego przemysłowca, który siedzi naprzeciwko nas,
leiy na ziemi. M.ęiczyzna siedzi w kucki i śpie· pny dlugim stole w cyklistówce na glowie, palwa: "Jesteś czymś cudownym, co Bog stwonyl
ponad s '/gj plan, Oddech masz świez.. ' . '
slti wiatr, wargi jak plotki czerwonej róiy, oc:zy
jasne jak wody źródlan.... K.bieta jest młoda i
piękna. W złocie swej sukni sied2i u
sknyioWGnymi nogami la mikrofonem unqdlenia naglaśnia
jącego. Kobieta śpiewa: "lo, to co
Bóg stwonyl ponad swój plan, nie jeste", dła ciebie. Chyba, ie mnie poślubisz".
Z glinonych naczyn stojących liKI drewnianym
podeście, na którym siedzą m4łiczyzna i kobieta
i reszta orkiestry, sączą się ku drewnianemu pu- cami zgrabnie wychwytuje kawalIN kwy ~ i
lapowi baraku pasemka lIadzidlanego dymu.
porcje ryżw w gęsty.,. sosie curry.
Jestem oszolomionyl Zapachem kadzideł, śpie
Zacznę od początku - kim jesteśmy, skqd
wem, szumem soli, smokiem kury tonduri, bara- wzięliśmy u schylł:u 19:2 roku w delhijskiej
kiem, który jest restauracjq w zakamarkach Sta- stauracyjce ł
rego Delhi, tui z boku indyjskiej stolicy,
Andnej W. najbardziej dynamiczny czlowiek,
Jestem oszołomiony zmianą scenerii: wczoraj jakiego znem, Dyrektor stwononego przez siebie
bylo lotnisko Szeremietiewo w Moskwie - beton. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, był, polkomien, szklo, aluminium, nowllczesno _'~
ski minis er pełnomocny w Katmandu, stol:ey Newczoraj było Warszawa szykująca się do zim" palu - do nieda.."na, do Clasu, ądy ktoś VI rabez tltsknych pioseftek • tym, ce Bóg ftwonyf po- mach radosnej twórczości niuczenia teg , co się
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"Co Bó

nie
•
nIe
ma prubl.mu.
l_dną z na!-

I

:- 'Iv~nc-i€' u~ a w .
Uó '. Obowiązu
'nv od 1979 roi tak biorąc na
- każdy proodpowiadać otw.erdzonym paR wnież jakoś ionożna
b"ło bez
ć .. fran4' (czyli
ŹĆ' do niej cz.;~
by nowo kup:o-

językiem

mwONZ
od 1 stycznia br.
i
\.al
si ę
języ
Inym oraz roboczym
njl. R a dy Bezpierzvznająca jeJ:. 1.szó,;te m le) ee po
al"h ot\c jalnych ! rancu;;kim , hi zvj.kim i ch iMk im
została obec.1"1.-

' 0-

tó-

apacer

ola-

de

ad-

t.v.

niosły,

p~ganiały...
ny lelev. izo r nie D;ul si.; zbyt
cZI; .'0. żeby zwykły ,.oą.l~~·' do
.,Cala"
wyirzvmywał
dhż"j
niż połowę okresu gwa.~ancyj
nego, żeby klocki hamult'o·.\·e
przekral"zdy w\'dolno.·ć paru
Iy,ię"y kilometrów, żeby okna
i drzwi w
nowy l'h mieszkaniach nie paczyłY s:ę p r z " d
wprowadzeniem się lokaioró·,v.
żeby .. ,
To znaczy: pozornie nie !na
probl{'mu. 'Ale problem j~st. Z
jako~,-ją
nadal źle się dzieje.
CZt;~Ć
wytwórców od.tępuj.,
od uSlalonych norm. R3z po
raz niektórzy produce:1cin"j~z,,~ciej
monopoU,<cj i wyi wón:y wyrobó
deficytowych
usil.lją
m'ędzy

Tłum,

To

Mana Je.L.lw"k;\

tl Imacz\'ć:
j~s:cśmy
'yllą a Charybdą. nie
dbać o jako. Ć. bo ilo'ć

mOLemv
nas !:oni!
\V pewnej mierze stwierd!enie to ma realne podslawy.
R zeczyw'ście brak na rynku w iciu artykułów. Ale s ł y 
chai: l· j; inne opin ie wypowiad ane lo\" wewnęlr:onym raczej
gron ie: ,larania o jako~ nam
s'ę po prosiu n ie opłacają! Czy
s:ę nie oplacają lakże w sensie ogól niejsz m, połcC'Ul ym
żeby bliżej rzecz
krf"'lić o
\o mało j ~l:i; kto dba.
- W końcu przc~laje dbać lakże kEcnl, zad owolony, ż e 010
ud ał o mu ię na być poszukiw'lny ar
II. J a k dł ug o będ zie
pt'Z)'lI,
ł O('%y na niedbalstwo
-prodw;,ęntów?
'ie
w1adomo,
Za lei ehyba od poGaży. Która ob. nie malała, a~ wr~
cie NI-1a. A w i '?
Tył!1C"L8 ero
poczynania nieklór ch z akła clów peacy zmierZ8j/t j dnak w inny m k ie runku. Chcą 'ę OM niejako z góry rozgrze,,-zyć i wys t ępują do
Po!.:kiego Komiletu Normalizac}i, J ako' i i Miar o $.b iże
G:e norm. M ają był: one y;
mysi tveb !.end nc ji
barltLi .. j
w zg Ięd n e
i
ł aska we. Po
to, ~by się póź.n iej Plena T itulo FabrykdDci (~o cjaUstytwi.
rze ~z jasna!) n ie musieli tł u
macz:ć. przed
rynkiem, handlenl, klien lem, konsumentem
i ... "policją jako"ci", klóra zawiaduje rzeczony PK J IM,
C a łe szczę" ie, że
in'tyluc ja
ta slaraię - przynajmniej d~
lychczas - zachowa ć kamienne serce wobec prób pra'",nego obn ii.enia w\'mogów jako.c·owych. Miejmy nadzieję.:l.i!
o~loi się w L~'ro oporze na dbż
szą metę. I drug:e szczę ie: sv luacja rynkowa za zyna ię popra \ 'ai: powoli. Ale mo±na -ą
dz!c, i.e w m.arę \" zro-;\u produk ji w rÓLnveh branLa::h coraz II' dniej bl:dz.e prod
10m <oferować n'nko .... i chn! jako io". Bo
kip:,
I v. tym mlej~ll (';lC "Iobv
'ę , "a'A ,O'" ać b rdzo
sin e
Jlo\\Jcd~o.ko: I bv
~)ł ... ie l.ko i nil' n,o I .... a rólko j i nil"
poga"!- I:: ..
IP \I I

Bezzałogowy
o

tym, jak bardz.o je9t uo r aca na 111 zmiaJlle
nocnej wiedzą najlepiej kobiety zat.rudnio !le w wielu
zakładach p !'zemy ' lu
lekk iego. Likwidacja tej zmiany
oznacza mniejslą p:-od ukcję.
a w efekcie mniej to-wa ru na
rynku.

ciąd-iw a

W
Zakładach
P rz.em y:; lu
Wcl n-i a nego .. Wolan" w Zduń
Mt iej Wol i (woj,
ie!'adzkie)
Ulal~o.no w yj'cie z. tej \.rudn.ej sytuacj i
Wp ' 9 adz,~lo
tutaj w ubiegłym roku be-7..:z.alogowy system p !"acy Polega
O'l na tym. ;le po zakończeniu
d rugiej Mliany , p!'ze<z jedną
~im: od 22.00 00 23.00
w

IDobre prognozy l
"polfy"
W

jel~niog,>r~ltił

j

Itro na,
C\l'-.\ndrz"j

t>b!,łu~uj

Zbr~i

s stem pracy
tkalli. w kt6 ej p ozy 98 k..o nach p a u
nor malnie 100
tkacl". obejmuje produkcję 8
t.kacl.y ob 'ługuj ących t.ę samą
l ;cl.b~ !t,o-a.'·l W drugiej tk ,,n; (30 owb i 21 ma"llyn) p rz.ejmu
ob lugę 2 tkaczy p rly
p racują ych
nada l k rosnach,
Efekty ~o sy temu są imponują e. Od 18 pa;ldz.iernika
do koń a ub;egl~o roku wyproduko .... ano w \.en spo!>ób
doda1.koo 25 t)s i ęcy met..6w
tkan.n \\aroo,;ci 10 milion6w
7J.otych na ogól ną prod ukcję
2.400 ty:i y mct..ów, co tan o wi Wlor o 't wyd-ajn<)tici pracy o 7 p roce.nt. Tego.roc7.lul.
p : od<J.k ja ma \\ynieść 2700
t\ 'i«;c:r mdr6 tk3llin, z. cz.ego 120 ty~ięcy
ów bę(h,ie
pochod loić z p:.'<><kIkcji w n0wym ~ '~te-m .e p:acy.

Zamek - twierdza
na Pałukach

d-

ar
a-

lb
.0-

,ce
lu-

Icr·
usos,
01-

jest potnebne, nie podjql deplacówki, w imię nonsensowdnoŚci. Obecnie Andrzej
I publicznych p ienię dzy zor'"
etnograficzną muzealnego pernd" , Nepalu. Z celem tebran ia dooraz nabycia e ksponatów no na jb'iiI ma.ty~zne. A ja? Mnie uda'o się dom,losnJkowi Ind'i i Nepalu, joko kro-

;.ł _it!c)wcJn i a

lo •• •••
" i
się

re-

I

stąd

ów chi nnik

W. jest w grupie

miesłę<l-

muzealnej

"'''.ft_._' ilorazem oli cjelny fotograf
CIOS podróż, myślal

tylko O io'II Wa rszawie i to w ston ie pdNcstępnie Jace k 51, - czarny i dlutfotym kolczykiem w jednym uchu,
korsart, afe historyk sztuki. Wreszde
renowator starych metali, pasjonu'a~y
..........,..· ... n ~todami procy rzemieślników

J~

t n.6j te:;tame t

J a llJ7.rj pod) a.l~', G tla o Scalisio, na ural!l:J \ any ob~ ',\ atel amer) katl,ki pJd na l ..... I k lC:n Gizzy
Scally. 22 grud'lia 19:ł9 roku. lat 66.
urodzony na Sycyl'i, wc Wio zcch
(okolo roku 19'J5. bCl możI! ..... 0 .' c i
p'r .cyzo\\anla dokladncJ daty i
!lUeJ ca uradzenia), ka\\alcr.
migrant dJ StanÓ·.\' Zjcd, oczonych
Ameryki \\' roku 1927 I lamlC 'zka Iy obeclI!e 2032 Ma in Street Baltimor~, Maryland. US.\ , la'pi 'uJę
\\"1.)" tkie mojc ruchomo~c l I n ieruchomości CI.IO'lKOm mOJrj rodziny pozo: alej na
ycylii, l klO!"ą
Pl"l.erwalcm l/, l lkic kontakly dos(:
dawno, alc ni{'mnt J p rzy pominam
~obie imiona niekt6rych, jak:
Carmclo Scali. io
. m6J brat,
Ro:a S(ali~io - kUI.Yllk·.
Bartolomeo ScaI!:to - bratane k,
Ma ri a Scalisi<l
batanica
Ma ją

,kt6ry Lapi~ul ę,
klada
l: tu ch bud)" nk6w mic~L.kal
nyeh przy 20:ł2 Mam SIr et, 113
Chesa peake Bay A\'cnuc i 841 Avenue C w Baltimore. Ma- y la n d. sk lepu ·pOL)" 'ńCI.Cgo prLy 1918 Mai n
St rcct , . tYlll 'am)"m m:csele, re:taura cJI- baru pod tym ·amy m adrp, m, konIa ba'lkowu~o num r
GlU 897 B ..... F ir·t 1 a t lo.la1 Bank,
r1l13
Baltimorc, konta bankov. ego n um r LMP 9 43 K w Cha~e
M anhattan Ba n k , filia
Baltimort,
portfelu
akcji p rl. cho\\ ~ ~ an h
prL l ttn : am bank
Zooo'NiąiUJę k ane laru: ad'ńo ka
(ów 'tanI Y. M ePhf'!:'on Se nior i
Jun ior I Cohn do od lall'llCOla, gdy
.espo dlie..... n
n:hląpl mÓl zgon
e"lo·, kO ..... moj!'j rod liny. Je.-lCle tYJ' yth na Syc. In. me Iylko tych
wymieni<lll_cn
)i.ei, ale
lakże
\\ ,zYbt kich
,lInych i do podzialu
między nimi,
. r6\\ nych c ę Ci ach
\\ ~ly. tK ic h mo ich d6or. ob"cnych J
p rzy:uy h po <Xll:CLC' iu
kos-z,to
<ądowy h. !>'><laik6w I h~lO. aqów
i~

Splsa.e w Balwnorc, l t

~,oJdn: a

l 72 roku. PodpJ ano Gilla 10

cazv.a'ly G;u)" Scally Za I.go d'c: Jo hn Stanlcv. Bnr lar d F ,
lcPher<on Sr. A r hur S. Cohn,
Bp.-na.d f ', :-.1.cPhi'!"s'>ll J r.

l:

',0,
,'O

,,'e"-

\'-

Wojei ch L ud''\oikow ki

hinduskich, spaniem i jedzeniem, kló .e go z e.ztq zabrał z Polski zapos w a r!o~ci 10 - tys,ęcznej dopłaly do biletu, za jakq lo kwol!;, w dowolnym
p rzeliczeniu, otrzymołb y
wif"cej produktów
no
miejscu, n;e mówiąc j i o c.ęza rte plecaka, klóry musi ał di w;,oć.
Delhi samolot Aeroflotu dostarczyi nos
p:) ~ nq sobotnią nucą. Dl;t ki
"ofiCJol,
"ości" g rupy, no i osobie dyplomo!y w
nas: ym gronie, And eja W" mim o nocy, no 101,
nisku czekali no nos radco i prosowie<: amba sady. Srrbko przeprowadzili nos przel skłębiony
tłum przy odprawie celnej, podczas ktMej celnicy fachowo wydłubywali I
bagaiy pasaierów
wuelkie wyroby elektroniczne, aparaty fotografiane, magnetofony, rodioodbiorniki i legarki,
sto owiqce lubiony asortyment turystów przemytnikow, któny realilują kilko tysięcy procent
rrsku w prlypadku powodzenia imprezy lub zarab i ają kilko miesięcy pobytu w indyjskim w ięzi e
niu. jeSli no torbę I zegarkami elektronicznymi
trafi celnicze oko. Co ostatnio pnydanylo się kolejnemu przybyszowi t pols im paszportem, piszqc emu obecnie łzowe listy do Itonwla z ciem" i i
wilgotnej belonowej dziury delhijskiego przyb)'tku wiezienneqo, I czeko;ocemu. a i się kto i z iego rodziny zlituje, tmobililuje i ",~Iaci kaucję w
w50kości k':'.u"as!u tys;"("y dola rów.
c.d.n

J N ZAKRZEWS I

we-

e-

oraz.
114!.

nC dht -

uaiłepszym

filmem r u
F Irn R tw.rd.a Att mborO\!gha
o 2.~ lU 1 hat.my GandlJil'.:I
Ulnanv zo • ...1 za najlep zy !11m
r k'l prnl S'OI/, ny' nlc Kr\'tykó
F ~tnQwyr-l\ w
)'ll
JOTk

l,
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lIarry Shulz ~ ręczył ad \ o alOwi papier.
- To je t fot f)flla t.e·:.am nlu
U'CI 1:1.
- OlH~;;; .~
Ad.\okat pol.lą.: I ~ dokllnlt Ilt m
z rOltar~njeniem.
- Jeśli dobrLc r07.umlem pow ledzial - prl: był p n \ I aj, ze b:
dnaleźć czlonków r?ddnv GIl.a'lO
Scali-io?
- Ookład" (' nil. POrlll \<lL I I~'
j l m lonen!o'.\ 3'1)' w l) 11 !tra;u,
pomy lalem, zc pan mó'lbv .ę zaJąć
post~pol/, al
'n
O"l) '.\'i 'e
mOJa firma je t gOlO \'a ho, l e pana ., • lagrod 'IC (lan c "lO ,'al <10/l:o<zty
\"'0 hOjnie) za
oral. \\~ 11/1:1.
d\\oic.a\ i-: Ol, \\ II.
- D!:.. k.Ul~ panu L go y
lęC pan
1(: zgadza?
le c ')a' Ho azzino zmar ·zcl.v l
nr i 'Ą mt n ~ \\ nym proce 'jc m:''len:a
- Jl:d no mme trochę martwI
przyznaj - t.o je. t n.H\\ isk o ...
• aL\\ i.- lto·!
~alisio ...
- TaK~
- To oo~ć :& n aJ\ e tu nalwi: ko.
- BE:d zie \\ .ęc lat·o od'laleźć
",,"z"'l:tlch czlonkó,\' rodli'l\" - 10gic;nie ~kon.; a:.o\\ al • Ha:r\' Sh.lll.
- Oczyw,.'cJe, n!e ...
- P:,'~·.\·iduJe pan trudnOŚCI?
- .' ck 6rzy CLio lko'.\":e t
rodZin są OlebcLplCClOl.
- • ':cbe plE' 'lm? Co pan chce
prleL to poW:edli~ć?
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LĄCZEK

Jerzy

zgubił

wkł ad

kę z.:l-opa trzema C-TI0365, wydaną pr-:!:ez UMiG Końskie ,

81G5·!(
SOKOŁOWSKI Wiesław zgub il
wkładkę zaopatrzeni
C-210695.
wydaną przez PRZiGM Kielce.-

81W-g
NYTKO Ann zgubiła wkh dk~
zaopatrzenia C-6837. • w y,1 Hlą
przez WSP Jędrzejów .
8161 -g
BARAN JoLanta zgubiła leg .tymacJę studencką Nr P-4J48/M
i wkŁadk~ za()patrrenia C-202.ll4,
wydaną przez WSP Kielce.
8162-g_
RADOMSKA Magd lena zg ubila
wkŁadkę
zaopatrzenIa
C-559778. wydaną przez ZW1\.Ma.ryw-.t w
uchednlOWlt'
.
8163-g_
KULINSK
z.guhth
wkładkę zaClpatrzenia
C-2485~'S.
wydaną prz~!: WSS Kielce.
8146-g_
KITA WikŁClria 1:gubiła wkIJ.·,ki zaopa t rzenia C-932854; C- JR<;,
C-!l32BoH.
wyd ne prze?; UG
Char~?;nica .
8147- •.
PODGORN
Wiesława zgu b'
la wkładki zaopatrzenia C-361Tfi
C-361m. C-361778 wydane prze<
ZSR w Krzelowie.
8148-g .
KRZY2YK Leokadia zgubi l l
wkładkę zaopatrzenia
C-6768J9,
wydaną pczez UG Jędrzej6w .
8H9·g_
CIESLAK Agnieszka zg uo d '!
wkŁadkę zaopatrzeni
nr 56070',
wydaną przez: UMiG w PiilC7.lIwie.
8150-g
PER' A Jó ela. Al'ina. A nul'.
Bao,-oo,a zg,ubili wkł -dJki za>o-i'~'
t rzeni a , ' wydane prze
ZP ,/
.. Trzuskawica " i .. Pt:elbud·· Wolica.
8151-1(
ZAPAL
Marianna
zgubiłl
wkładkę ZaOllatrzeni • wydar. l
przez Urząd Gminy w Mi~d7.i:lnej Górze
815~-g
ZAP L
Henryk
zg uhlł
w kładk~
zaopatrzenia. wyda.u
przez Seminariu m Duchowne w
Warszawie,
81r.;J-g
AUGUSTYN Joanna z!!ubil, !
wkladkr zaopa trzenia C-Ol 6:!:l2.
wydane przez FŁT .,Iskra".
_=-=-=",.".=..,-::c=_ _.".::..
81:>-t-gGRUSZCZYNSKI Andrzej ?~ LI
b ił wkładkę za op trz.eói.l C-777H'
wydaną przez Urząd Gminy ' w
M orawicy.
8155-g
WOJCIK Le!>zek zgubil WldJ d-=
kę zaClpatrzenia. 11r 12145 , JlYda
przez PMRN Kielce.
8156-g
S UCHOJAD Edwud i SuchO::
jad Iren zgubili wkladki z Ol>:ttrzenia C-604673. C-604674 wydane przez UMiG Busko-Zdc&j.
8157-g
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KLOSOWS-I
J n
zgubil
wkładki
zaopatrzeni
C-046464.
C-ll46465, C~46466, wyd ane prz~z
SPKM Kielce.
8123-g
GADOMSKI W Idemar zgubił
wkl dki zaopatrzenia C-027276;
C..ifam, C-()'Ę278. C-{l27m!l. wyda.n~
rLN: PKS
. Ki~l<'e
8t 14-g
CIESLAK
Krzysztof
zgublŁ
karŁ~ zaopatrzenia nr
C-72786Z.
wydan przez KW Końskie .
8158-g

15.'1; Jl:'Zyk a.ngi~ dta
zaa.w a,Oł-)(JW aonyetl. (3/
16.21) Jęz,Y'k rooy jskl. {H)
16.55 KłUO .• Dwójk ," - ..Gdyby
ziem,a nie był ok!rą.gła"
Q,r'am t [)Sydl. proo.
NRD
18,2f) M6w,ć. nłe Rl6w; ć
ULGO Prog.am Lokalny
19 30 Dz".,.nmk
ŻO.15 Czwarbl«~w~
w\~ory
z

te prelyde,,' USA.
, .. -

małzE'ń-

4119-89

nat r. - .""ald . eaoan l<KloI
laprIy I"ł ... , I obj I " .."dow""I.
1łlS

dy. kr'el,n:e kojarzy •.];'1'::MINA" 66--*00 Gorzów Wlokp .•
sk.ry~_.__
l!154-1c
OFERTY matrymonIalne dy~k.re\.nie
wy.,yła
••Neplun'·
~d"ń k ~
krybka 7.
l-k
BIURO MatrymQmalne prowach.
p.,ydl'Olog.
..J un()na"
PIOZ( uy.J. ,1a'Yi.k.., 143.
6-k:
-SZcZ-ĘsLI WIE kOJarz)'
0:' ń...vw a Bi
Ma tr ynlOllł a Lu e
,.Mazury··.
~tvn 2. sl<.tyt."'33li.
U-k:
MALZF.N. ~WO-- -

17.00 Dziemniik
17.20 TV imlocmatoor wydaJWoi.
czy
17.35 ..Telek-iiOo"
17.56 Od metodu do melodii
18.15 .. Po14:'On M prog,c wojsk.
18.;,) Rolnicze rocz.mowy
18.50 Dobra.noc
1!l.00 ..Soonda"
l .30 Dziennl-K
211 35 ..G<Wi~ j - t cza.my kol" (3)
ra~ . f~Rl sensaeyjny
22M Db1erwl~
PROGR M n

i J!\ROSL\WOM

lilkO

Kraków.
8i82-g
RYCZEK
K.rzy.;a:toI
Z€ub,ł
wkładkę
za.opatrz.e.n.l. wydaną
pl":z.e:!: UM,iG w Ptoczow ie.
8186-g .
GĘBOWICZ Sbel.a.n zgubił l~r
gitymację
i
bilet miesięc'Zny
PKS. brasa Koie.Lce - Lag ' w.
8184-g
TRELA Kaa:imaera i WOJt3Slk
Hal,na ~ubLły wkladk.t zaopa.tez.enia: F-443690. F-449rol.
F-440216, F-44OO'l2. F-ł4000(ł, wydao.e pr.rez UG N głOWICe
Ok<.a
8l77-g
BŁĄD Czet;ł
zgu.bil wokład
kę C-437691, wyda.oą przez PKP
kaC'Żysk.o-Kaom .
S174-g
BŁĄO
RySlZarda
zgubIła
wkhd kę C-'J760~ wyd ną p =
Fa.bt·Y'-kę Obulw1la Skoa.t'Żyt>ko-.
8175-g
WóJCIK PtOU- zgubrł legitymację s2l1c.ol.ną ZSZ Ktoelce.
8176- g
FĄFAaA
Zygmu.nt
z,gub ił
wkbdk:ę z op terenia. C-27333.
wydaną prrez KBM Ki~1c .
8178-g
KOJAN M a.nan ?,g,ub,ł wkladk~ zaop br~i
C-26063l. wydaną
prze
..E le kl.r()(nooŁ1Ż"
KielcoE' .
8 181-g
PŁUS
W.I€6ł w ~ubił
,let
m,e&ięc I(ly PKS. rei dŁ Ki.elce
LOti~ń.
8185- g
WIRA ZbigD-ie" zgubi'ł legitymację woJ.nej ja!ldy. wydan
I>rne~ MPK Ki~lce.
52M-g
JAN [K We.;ła,w ztg'llbit wkladkę zaO[)3.trzem3. wyda.n'l pr-rez
Hutę im. Marc~1cg()
Nowotki
,t,mwiec.
8170-g
BLA. [AK
Joo nua
"ubll:t
wkładkę zoo.pawenia C-665062.
wydaną prnle'L ZP ..Rekord" Ję
doez~jów.
81 9-g
OSOBA Edward "ubił vo; kład
k~ z.aop"trzeni
170100, wydaną
przce OPM.,"i Kielce.
81fi7-g
NOWACK
Jo.anna
zgubił
im ks wydany pr~ W, P
w
Kielcach. nr albumu MP-4.716.
81 -g
CZYZEWSKI Zbigni~w zgubil
wkladk<; zaopatrzenia C-t16Q63.
wydaną przez ZM "ikarżysko.

Energetyczne Kielce-Miasto 991.
K.elce - Tereo 99!, POł\oLOw,e
wodnok nahzacyjne 508-11 Pocztowe Inf. O uslu&ach .11 Hotel
.,Centralny·· 62!>-1l. Informacje kolejowa 9
PogotoWle wod-kan
c .o., dŹWIgowe. elektryczne SM
518-33. Pogotowie
napraw urzą
dz.. fI ~azowych czynne w godz.
1-19 leI. ł36-7! Pogotow,e wod.\<.an.. c.o.. eleklryczne RPGM czynne w godz. T-U , lei 416-ł7.
. rodek InC()rmacji Uslug WUSP
tei 457-ł!.
POSTO.u! TAKSOWEK.: Dworze<: PI'P - 8%9-U. Tak ówkl ba gatowe - ul. Armii. Cze, woneJ

Stefania

wkładkę
zaopatrrenia
przeL •• Społem" Kielce.

PIETRAS

JEDYNAK Rruuan 2IgUbił legityma.cję
i
inde~.
wydane
przez Ul1łitwersyret Jagie-lloński
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1151-e.
gubi'l
'yda n l

Aer ynamiczna taj mnica
klucza luraWI

iedz;.'·

alt lM'le obiHal "",i k
ł
lIobowi:tzania ...'. j kowe ia.
ponii, jedno u ' nie jrdnall
nie
'l Dow le d zial
ia dn\' h
no,"" c h Itrollów smi rr:&~j~
ey~b d.
zer "'''«o otwarcia
rynku ja.p ńskie,; dla towarol
ameryltaóskieb.
• Jak donoslą s
n Salvad"r, w 'ro dl: międl: ' b j "n iltami Fr nta l,\·vll." 0 lenia ' ar d"welt. im. 'Farałtulld. Marli a ioł.. ier7a mi
" . II re~imo," ~b t .nl
~ę ięi kie ... alki w
alwador kiej pre ... indi M rasa .
Part zaDl~ka
roz" ł ' nia
ł. '· ~ncere.mo "
pGd aJa,
ie
,rupa komaJIdo ' w IrtlDtu
w a d .. ila w
letru ... aiD
m t na r1eM T.rola, w
tell .,. ' b .CI inaj e połowę
prowi n ji.
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informacje
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Polscy lekkoatleci
startuj
w Nowej Ze andii

Przy zielonych stoljlch

acz

łomża?

ni~dzi~lę kobircl' i mc:"kie 'u "'I.oly 11 li"i
t .. ni"" sloło\\ 1"0 zako.tczą pirrwszą rundę roz"r) w~k, która rozpoczęł~
i4J we
wrześniu
ubif'!:If'!:o roku. W trwaJąuJ ~~z
eztery mif',iące rywaliza('ji uczestniczą z roznym powodzeni~m trzy druzyny z naszt"go re:
,ionu - tt"nisi~tki ~tolowe
KS LZ . Wsola l
AZS Ki~l('e oraz t('ni~iści stolowi Broni Radom.

W

Na kortach Nowego Jorku

Najlepiej z nas7.yc h drugoligowców spisują się
podradomskiej WSOLI, które przez
byly liclhrk~mi, ale tracąc. t;zy
punkty w remisowych pOjedynkach z AZS Kielce (dw ukrotnie) i Ze lmerem Rzeszów, spadły
na dl'ugą pozyc jI; w t a b eli. za ŁK
Łomża.
Drużyna ze 'Wsoli w 16 rozeg:anych clotycl.1czas
spotkaniach odnios la 13 zwyel4:slw (o ·ta tUlo w
zaleglych mecwch wygrala dwukrotnie z RKS
R adorllSko po 6:~), a pozostałe lny pojedynki
zremisowała . Lom ż\'n i nnk i są aktualnie lepsze
o jeden punk t, bo ~\'iem w~'~I'ały 14 .s ~otkań i
2 zremisowal\'. Tf' dwa z.'"poly wyrazIlle prze_
wodzą stawt'e i brz
wątpi .. nia między
nimi
rozl'"ra "ie: walka o pi .. rw,zc mid,ct" w e:rupil', prt'miowanf' slartl'm w turni .. .iu o wdście
do 1 li!:i. Kto hędzif' I .. p~zy na półmt·tku roz"rywf'k za"t"c~' 1111ja ht'zpośreI1nif' pojf'dvnlti
Wsoli z ł, K , klórl' otlhedą "ię w nadchodzącą
80bot«; i nil'd7il'l~ w ł , om7y,
.
dziewczęta z
dlu~szy czas

Tenisista z EkWadoru ,
ćwierćfinalistą

turnieju "Mastera"

W

Ze zmiennym powodzeniem gr a.ią nalomiast
tenisisiki sl o lowe
AZ
Kit'l cf', zajmuj:j('c ~II- 
tualnie C7.\\ a rtą pozycjI; w label i. A kademiczki wygl'aly 7 spotkalI, 5 zrem i s owały i 4 prze-.'
graty, a poniewai. zakollc:tą pierw szą rundę
spolkalliam'i z ostat nim w tabeli Lnt'm Kolniea (na wyjeżdzie), powinny utrzymać się w
pierwszej cl.wórce zespolów.
A oto aktualna l"bel,,:
ł. ~KS

Łomża

30

16
16

2. K LZ W ' OLA
S. Molor U Luhlin
4. AZS KIELCE
ił. RKS Radom~ko
II. Lewart ł,ubartow
1, Tarnovia Tarnów
8, Zelmt"r Rzeszi",
5. Przyszłość \" .. rszawa
II, Len Kolnica

29

lG

2~

16- 19
16 18
16 H
12
6
:;
14
H
4
16
3

109- 51
1l~- 46
103- 57
83- 17
91- 66
15- 85
5-1- 66
51- 89
3:;-105
42-118

Rywalizacja siatkarskiej
mło dzieży

1. PO/:Oil

męl.t':tyzn:

if'dlce

.,-

_9

20;;- 83
17-1-114

16

-"
~:!

16

ł9

1·tll-U8

16
16

16
1l
II

1:19-149

16

t . f ,(' warl 1, lIbartow

16

S. ZW ,\R " 'ar'zawa

4. SpI_jnia " ·ar. zawa
S. {'nia Skirrnil'wil'f'
l. BRO~ R \OO""t
1. Mar~mont \\'a r,za \0\ ~l
II. Włókniarz 8i"J~ ,tnk
t. Z O"zt~ n
II. AZ Lublin

16
16

16
16

"

II
7

rwa rywaliz3 (' ja
najm łod
zych zespołów 'alkówkijlll1ioróx i jun:or, k młodszych.
W
r~o łówce
druLyn
ch łopcó w znaJduja sic Skórzani
kariysko. Pozo __ ta ł e nasze ze5poły Czarnych
R a dom
i
K ZO OstrowieC' n'e .... vgrały
jeszcze meczu.
WY~'KI: Opoi anka O połe Lubelskie - .n·s S'E'dllf' 3 :0, U·
polanka A \ ia S w:dnik 3 :0.
MK Sicdke - '!<ó~zani <; 'arżv,ko 2:3. 1\1K,' Siedlce Czarn-i R adom 3' 1. Avia K, ZO
O~łrowlec 3 :1.
'ajblii:;ze meae Skórzanych I C zarny<,h z :\ "ią i Opol anką mogą dopro v .. dzie do
i 'lo tnYl'h zm'an ... 1.Jb('Ii.

T

Jedyni na~i dru"oli!:owcy w'ród m~~kkh druIyn - teni,iśei slolowi Broni Radom b('dą tym
razem wa1cz)'ć o utrzymanit" si~ . w td kla ie
rozgr~' wek, Radomian,ie
odnieśli Ilolycbczas
"
zwycię,twa, 3 menc zremi~owali i doznali 9
porażek. Skromny dorobek punktowy daje im
w tabeli szóste miejsce. Broń zakoltczy pierwszą rundę pojedynkami we wlasnej hali z
AZ
Ohztyn, a le nawet dwa zwyci<:stwa nie poprawią jej pozycji. Mogą on e jednak w oj!ól nym
bilansiE' za deeydo\\'" ć o przedtużeniu ligowet:o
by tu r:1doms"iei dr' IŻ\'I1\'.
•
Ak lualna t.lbela li ligi

Nov. )U1 Jurl<u S-"L~r) ..... "ny jf'sl tenisowy turnit'j .. M'-Ist~rs"
z udzia.ll'\JI najlep;.zycb za wodników ś" iata. Wc-zoraj "yl .. . '; nieni zO. laJi p ;er wsi i-wicrćfinaW·ci. ZosIali _ nimi Andres
GOlltZ z Ek\\adoru i
r,;-enlyń(zyk Jo e Lui
OLERC.
Ar€:,entyń('zyk Clere pokonał r ewel::lcję. UQ;~-ł t'go -~ezonu. SLw e da ~lall>a \\'ilandera 5:7, 6:1, 6:1, po pojedynku. który lrwa ł pon ad d WIe, pół godziny. Pier\V~ze dwa sety lej partii były b ardzo
zaciQte i dopiero \V ~t'zec:m secie ·Clerc zdobył wyraźną p r.ze \'a gc:. W arto ctodae, że w p'crwszym sec-ie, brwający m ponad godzinę.
Ul~'odni('y u.> <I n 0\\ ili :.wo:sly reko r d oobijali aż 4-1 razy piłkę .
by zdobyć I.unkl!
D rugi z (--'\·'_'rdillill'"IÓ\\,, I!:k\vaóot'czyk Gomez wygrał na.omiasl
z H iszpanem .J""e ł1i~uerast'm 0:6, 6:2, 6:1. Gome-z, d e'b:utując y w
turnieju .. Masier,", był w pierw:;zym secie bard,zo zdenerwowany i prz egrał go g ł adko. Później j.-dnak op anó~aI ~ię i. ~zeła.
m ując $~~wi., ry" ala w drugim sl'cie, nahrilł pewnOS('1 ',l b:e. W
eCekde odnió.ł r.;.? ,p(>dz:t:wa n:-' :;.u k t'es.
(ap)

161-127
155-133
119-169
1:!6-16!
IU-U-ł

PTTK 2aprasza

110-178

W drugi{'j rUlwV.i,' rO/.:n... yek ~7.tery na jlepIZe !:~poly z każ(łcj grupy r ywa lLwwu i' będą
_ sobą O pierwsze miejsce premiowane ~tarlem
w t"i:Iruieju o ~\'ejsci(' do I ligi, natomiast po•
le dru ż yny c:teka walka o utrzymanie się
w 11 lidze. Te nisbtki .lolowe SK LZ Wola
~ jui; w pierwszej czwórce. Powinny się
niej
lrnałe źć równ iee akarlem iC'zki !: K iel('.
'al omia t
l1lęska dru i:yna Broni, ja
w __ pomnieliśm~·. \0rz.yć b4;dzie pojedynki o przedlużenie drugoligoweco bytu. Oby z dobrym ~ '- tkit'm.

na

23

t'.-eLa

3:tk'1

f.1'1:t()

Mę

Wieści
l

Los

Angeles
EH

NUMER 14

STRONA 8

-

~I'~' , k
Od<ll.~ł ' P'ITK \łf
Sw i
K:ol !3f'h orj(iini I.u;e
U l WYciecz..l<ę na Ll'a ':e: Cio..o .... a
Góra Kam eń - T:lm!;n ,'poł.

ka.n:e na

pr~v

U~

(o i<
o;: ródka
"da o) o gar'z 8.50
~:q<l
w y' au! do C'O y,'; a Lto:> l1-<;cm
n.9 .
w yru

now~kJ

ftnałowej juniorek
jedyny nasz r ep rezenlant - Radomka, sp:suje s:ę
sł .. bo. Po kolejnych pora żkach
1:3 z MK
Lublin i 0:3 z
li' S Swidnik, radomianki zajm ,lją o-la tni a łok atę w tabeli.
Pozostałe rezultaly:
lK
Lublin talowa Dl;ba 2:3,
tKS Sw idnik - . lał . '0 3:2,
Padwa Zam o';ć
\'gnał Lubl in 0:3.
l"a jbliź-z\'mi
przec;wni"lIni
R adon-:ki b dą uspo ły Stali i
P"dwy.

W

Angel

. I:oał Lublin
2. MK
Lublin
tal N. Dęba
4 . IK
widnik
5 . Padwa Zamo··
6. R"doOlka

t.

EXPRt;

3 9-3
311311-7
2 8-

l
4
4
4
3

"

•
1

Z-li

4-1!
(lech)

LOTEK

!. %7. Sl. 3'.

'. Trwa zw) cięska passa pitk arzy LI ve Ci'.
olu, ryw a li toózkiego Widzewa w cwierćf i.
le Pucharu Europy. Wczoraj, w 1/4 finału pll
ka rskiego "Milk Cup" , drużyna Li\'es-poołu '.\
grała z \\"t·~t U"m United 2:1, Triumfator l-'
rozgrywek
repre zent ować
będzie
Angli ę
Pucharze UEFA
• Zwycięzcą zakot1czollego w "':'enezueli \\'
cigu kolal'skiego "Vuel~a al Tachu·,a",zost.al ..
prezenlant go:spodarzy I\lario Medma, ktory .
klasyfikacji generaln e j wyprzedził Kolu mUi
czyka tartina Ramirt'za i radz ieckiego SLOSO '
ca !\Jt'ksandra Kra nowa.
.. Do sporej niespodzi a nki doszło wezorilj
finale "A" ekstraklasy koszykarek. W L OII
miejscowy ł..K
przegl'al z Włókniarzem 1'.
biani('c 61:66. Ponadto koszykarki WisI Y K c.
ków pokona ty lęzę Wrocław 69:63, a Lech l'.
znan przegrat z ,\.ZS Poznaó 69:79. _W Lab<
prowadzi Wlókniarz przed Wi słą po 35 pk '
LKS 34 pkt.
.• N"iespodziankę zan ot ow ano równi ei: w
n ale .. " ekstraklasy koszykarzy. Broniąey
tulu Górnik Wałbrzych przegrał u siebie z Z
~łębiem Sosnowiec 79:81, W innych spotkani .•
Sląsk Wroclaw
pokonał Stal Bobrek 88:71 ,
Gwardia " 'roclaw uległa Lechowi Poznań 7:; :,
Lidcrem zostal L ech przed Gwardią i Gó r
kiem - \ 'szyslkie te dm;'yny mają po 35 p"

Pod koszami, III
ak informowaliśmy, konykarz.. n i li!
wznowili po miesięcznej przerwie Q ' wa l!
zację o mislrzow kil' punkty. Oprócz n
czu
I ... ru Staracbowice z Budowlanymi RJ
dom (wygrali radomianie 72:62), odbyly sit:
szcze h'zy pojedynki. Kie lecka Tęcza pl'zega
w Lublinie z rezerwami II-ligowego larlu ~ti:
(2,1:,12), Ilelman ZamoŚĆ odniósł zwyci ęstw o n·
Orlętami D blin 72:71, a w meczu .. na .7.c '·'
ci e" .\Z Lublin pokonał Stal ze Stalowt'j \\ .
li 82:63. To zwycięstwo awansowało lubci
ak ademików na poz~'c.ie lidera.
TABELl'
1. AZ
8-1 17
!. tallalowa " 'ola
8-1 17
l . tart U Lublin
5---4 U
,,---4 14
ł. Helman Zamo "
5. BlDO" TLANJ Radom
4-S 13
6. TĘCZA Ki~lee
l - i tz
1. T R
raeb.",iee
Z-7 11
S. Orlęta DębUn
l - I II

J

Po zakończeniu drugi j rundy
rozgryw ~
cztery najlep:.7e zespoi y rozegrają dwa tun.i
je finało 'e celem wyłonieńia mistrza Ul li~
Z nas7vch druLvn szanse awan U do linalowt
c-zwórk'i mają lyl o radomscy koszy arz

n

U , Y LOTEK

I: t. 11, 23. :!4, 25
~.

Igrl.Y"" OLn po;' 'kirh w 19118 r

rOl.po<,zęla

w -

}uli kdwpan:a PI OP_-

gandowa k andyd atów do
o rgan'z.ac-jt
Igrzy~
OLm.,'k:h w 1992 roku . Suv.ególnie
d-o~yczy Lo Barcelony i Francji.
klóra e3z,ze nie silonklctvlGw la m.asta igIz" i< (pra ..... d podob:t:e będz.ie Lo Paryż l.b _' I"al R..rrce!ona
to III "."v
z ktocl'm . " le zwlązan\'
W-t
pr~zyd nt l\IKOl., Jua n An to.Lo
. 'ama.raneh, Z3p rtany, eZ\"
."
Z\\'Iazl<J z tym Barcelo~.
m
\~·..t:'T ·..;ze szan ~e w r,," \\"aliz'd : o
Ormp:adę~2, J . A.
"m ~an h
odpow cdzhł' " lVyp da ie tvlko I'icszye, 'ie e pr Ą o or.:anizal'ji olimpi cł:y ubie!:,. ię tak
wi~le mi38t.
Prócz B .• cceIo \'
i Fran<>ji. O organ izar ę 01:111p: ..dy-92 zamierzają
ub.~~"i
s.ę S l.·okholm.
W . edeń , B ;caJ)t>!Ult i De-lhi...

skrócie

grupie

II: !. <I, 8, 12,

(paw)

Lo<;

<I

4 12-:!
3 9-5
4 3 9-5
;; l 6-13
3 O 4-!I
l O 3-9

4
:ł

w telegraficznym

młod.:;zyl'h

:I.

wyc ie cz kę

W n:,-dziele: -

l. OpolanKa
2. kórzani
3. l\ via
\'\ idnik
4. :\lK Siedlce
5. Czarni Radom
6. K ZO Ostrowier

Przebywająca
w Nowej
Zelandii g:'U
polskicb lekkoatletek i lekkoatlelów ~tarlow.·
la w międzynarodowym mityngu w \\ bl1:,g
Z Polek najlepiej spisala się Genowefa Bla,z.
zajmując dru-g1e
miejsce w biegu na 4110
czasem 56,57 sek. Trzecia by ta W anda Stchn·
ska - 58,13 sek. Konkurencję tę wygrała A,·
stx'alijka Nunn wynjkiem 56,13 sek. Nattlmi:t
Marian Woronin dwukrotnie b ył_ czwarly •
biegach sprintel'skich, UZYSkując na 100 m 11,26 sek., a na :!GO m - 22,91 sek. Oba b ie.
sprinterskie wygrał Nowozełandczyk Lt'ola \I!
nikami 10,fl9 sek. i 22,33. Rezultaty uzyska ne'
tych konkurencjach, poctobnie zresztą jak
innych, były slabe. jednak agencje nie poda;!
w jakich warunkach almosfer,'lcznych odbyli
ly sic: zawody. Najlepsze wyniki mityngu '.
siągnęli oszczepnicy. Zw yciężył Norweg
Ol,~
rwtem na odleglość 86,38 m. wyprzcdzajal' \
merykanina PelrlUloffa 86,22 m i Towozt'h
czyka O' Rourke 86,10 m .
(all1

I

1

j:p-

DrOS!r mu

lrrl.

nożnei
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