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Wieeproez,ea
Rad y Minlslrew Janll_
dowski. przebywa.ey
z
afid~~ wizy,- w Repllbliee Iraku, _łal we wtor,," pnyję
ty przes prezyftnb republiki,
Saddam .a Busseina. J Obocł.w
ki przek:tzał prezydentowi 8.
Husseinowi
osobiste
poslanje
prezesa Rady M.iaislrów PRl.•
~~n. annii Wojcieeha Jarllzelskiqo. W tralu~i.e wizyty omówiono
problemy
ro1;weja
w~półpraey dWlłlltrimD.~j i wyiany
r:Mpodarezo-ba.ndloweJ
w najbJjiszym okresie l w dali per pektywie.
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Jak już informowaliśmy, 2 bm.
odbyła się w
Warszawie
1'0czysta inauguracja zajęć w Centrum Podyplomowego Kształce

Nr 44 (3200)

Rok XIII

Kielce, czwartek, 3.111.1983 r."

nia Pracowników Administracji
Państwowej
przy
Instytucie
Organizacji, Zarządzania i Doskonaleni·a Kadr. W uroczysto<;ci
wziął udział
I sekre(arz KC
PZPR, prezes Rady Ministrów,
gen. armii Wojciech Jaruzelski.
Centrum powołane zostało w
ub. roku rozporządzeniem Rady
M inistrow. Zadaniem bej plac6w-

tły
tę
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Samoloty "Agrolotun na ... urlopach
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ki jest doskonalenie najzdolniejsz.Ych, mlodych kadr z
w:rż
szym wyksztalceniem dla po-'
trzeb administracji centralnej i
terenowej oraz jednostek gospodarki.
Wykład inauguracyjny wygło..
sil podsekretarz stanu w URM
- p!'o()f. Zygmunt Rybicki. P()ruszył on
m.in.
tagadnienia
związane
z
istotą
systemlł
funkcjonowania adminis~racji w
państwie socjalistycznym. Wskazal też na mechanizmy pozwalająCe na przeciwdziałanie róż
nego rodzaju deformacjom wyst«:pującym w praktycznej działalności administracji.
Przerwę, która nastąpiła
po
wykładzie inauguracyjnym, wypełniło bezpośrednie
spotkanie
Wojciecha
Jaruzelskiego
ze
wszystkimi słuchaczami
oraz:
kadrą
centrum podyplomowego i jego szefem - doc. Ma.reinem Jelowiekim.
Odpowiadając na różne kwestie
zgłoszone w toku tej
rozmowy
DOKOŃCZENIE NA STR. !
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Wyni-ki jakie o~qgnętiśmy
stycznoiu i w lutym br. - inormuj e naczelny dyrektor Faryltoi Nakryć Stołowych w Drze'q - mgr inż. Stanisław Palowicz - pozwalajq jednalc optyli stycznie potr zeć w przyszłość.
ile nie wystqpiq nieprzewil iane lIrudności obiektywne to
<l/oż ony plon powinniśmy
wyona ć. Przyk/a.dowo
w styczniu
przedaż wyrobów
wykonaliśmy
129 proc. przy zatrudnieniu
<l poziomie 96_ prOC. i wydaj. ości pr<l-Cy 134 p roc . .leszcze leej przedstawia się sprawa z
ksportem do II strefy pł<Jtni_
lej. Do końca lutego już w 85
roc. wykonaliśmy w tym zaresie roczne zadania planowe ...

- Czy w najbliższym

czasie

.ożemJ spodziewać się nowoś
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rynkowych z NGerlacha"'

IIłW)

IIĆ

t).
e0-

ill
0-

ly
11-

!j:tq
to

ch
się

.ż

.vi.
'l/-

im
usi

)r-

rci:zq
;i?
)O-

lik
\e-

zeur.
4:Z
ID

'ell
!zin ...

Ocena pracy
puhlikatorów

Monopolistq w produkcji nakry~ stolowych jest drzewieki "GerIach". W ubiegłym roku zakład ten nie osiągnąl rewelaCJjnych
wyników. Wyprodukowano tu 858 tysięcy łóźn,ch rodzajów sztuć
ców. W stosunku do potneb krajowych konsumentów jest to o wiele za molo. W tym roku .,Gerlach N mimo lianych trudności surowcowJch, materiałowych, kooperacJjnrch, zamierza wyprodukować na
rynek 13 mln 248 łys. sztuk wszystkich rodzajów nakryć.
-

IinterwenC\jjn~
ł<B45898
ntelweocje przyjmujemy
w godz. 9-1 1
Kłopoty dietetyków
?~zymaliśmy sygnał od czynIka będą<'i!go na ścisłej d ie.~. który ma kłopoty z naby'\'~ c~udego sera twarogoweJ Pieczywa razowego.
Poprosiliśmy o informację w
sprawie pracownika
WSS
'}(Jłem". Po sprawdzeniu kilJI. sklepów spożywczych w o"cach miejsca zam;esz.kania
.V!elnilu - okazało się. że
~ pOwInno być takich prob.~w. Chudy !>er twar<lg(>wv
"V~le bywa w sklepach. p:e:.
; .... o ga Łunkowe (chleb 51000.. sta.ropoołskj i mlet'Znv) rów~\ ~ tych dmarn - a=orty;~. Pl~CZywa zwiększy S)ię o
t l'z.e Jeden gatunek: ci:lleb
ecznoraZOWT
;I\Jż e więc n~_z c.zyteln:k miał
Ilt"ostu pecha...
(ji)

- Owszem, będzie ich ~o.
W sumie w bieżqcym roku wpro·
wodzimy
okolo
40
nowych
OOKONCZCNlE NA 8TH. !
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Usłur:

ols:ztyńsłńch Zakładaeh
Arrałotninych, mimo

rueb niemal jak w
sezon.. TrwaA bawiem
praee
remontowe,
przer:lądy samolotów i pn,gotowywanie ich de akcji
wiosennej.
zimy,
pełni

Porwanie

polskiego ' samolotu

CAF -

Stanisław

Morn

do· Wiednia
Jak informuje rzecznik prasowy Polskicl. Linii Lotniczych
,Lot", w dniu 2 bm. samulo!
PLL "Lo'" typu "ił-IS" wykonujący lot rOllkładowy li Wanu,.-y
de Sofii, został uprowadzony do
Wiednia. Spraweami byli dwaj
C'l:łonkowie załor:i: pilot i mechanik.
W godzinach
południowych
Połskie
Linie .Lotnicze _,Lot"
wysłały do Wiednia dodatkowy
samolot. Wszyscy pasażerowie
opróe'l sprawców uprowadzenia
samolotu i ich rodzin, odlecieli
do Sofii.
(PAP)

Do włączania gospodarstw
indyW Idualnych. w p 1 anową
gospodarkę kraju oraz zdyscypLinowania skupu plodów
roLnych, przyczynić się powinna dobrze funkcjonująca
kontraktacja.
Minister roLnictwa i gospodarki żywnościowej, w p01'Ozumieniu z ministrem przemys/u chemicznego i lekkiego
OOKONCZEN1E

NA STll

Nie kupujmy
~rogich kwiatów
Zarząd
Główny
Federacji
Konsumentów podjął akcję bojkotu kwiatów o zbyt wysokich
cenach. Proponowana jest ogólnokonsumencka umowa o powstrzymaniu się od kupna kwiatów, jeżeli cena tulipana będz ie
wyższa niż 50 zł, goźd zika 40
zł, gerbery 100 zł, frezji - 40
zł. W komunikacie wysłanym do
klubów konsumenckich
m.in.
stwierdzono. że obfitoŚĆ towaru
i wciąż podwyższane ceny przeczą pożądanym I zapowiadanym
mechanizmom równoważenia całego rynku.
Zarząd
Główny
Federacji Konsumentów ustalił
termin rozpoczęcia
pierwszegO
bojkotu - marzec - proponując
w zamian kupno dla marcowvch
solenizantów. a przede wsz ystkim dla pail 8 marca różnych
praktycznych upominków.

Kiedy diesel do "żuka" I· "poloneza•..,
·t

.. Oi~selilacjo"
motoryzacji ł wet samochody Clęzarowe .. stor"
wyposażane były w siln iki benjest obecn-ie no świecie zjawizynowe,
Q
do
wszystkich
skiem powszechnym. Objęło ona proktyczrne w slo procenprodukOW<lnych nodal samocho·
tach samochody oięża-rowe i
dów dostawczych "żuk" i "nyso"
dostowcze, ale równiei w 50montuje się przestarzały silnik
mochodach
osobowych
.. rop..warnowy" . ..Ropniok" do .. POniak" me jest już dzisiaj zjawilonezo" czy polskiego ..f iata
125p" (pardon! FSO
125) był
slciem rzadkim . Silniki
Diesla
pod koniec lat siedemcniesiqtvch
montowane są do samochodów
prawie .. dogo.do.ny" z Włochami
osobo.vych
przez to.lc renomowane firmy, jak "Volkswage'l",
- term jest to sprowa nieGktualno,
.. Volvo",
"Mercedes",
"Peu-

satys.fokcjq należy ocenić 'Zrobiony przed 5 laty przez zak/a·
dy w Andrychowie mały .. ropni<Jk" do so-wochodów
osobowych i dostawczych. Silniłc ten
wszechstronnie prz e bad o,"} w
k~aju otrzyma.! pozytywnq ocenę
jednej l najba..dziej renomowanych firm Rk:ardo Co. rvI. BryteJnia) . Pozostałoby zotem tylko
po&j ać p r odukC j ę udanej
konstrukcji. Jest jednok mole ale ...

geot'., ..Toyota", "Ford u ,

Otóż koszt uruchomien a
takiej produkcji jest bardzo wysok~ i wym09a wydatków, glówn ie

Fiot'·.

PolS«<J w dziedlinie "dieseIilocji" została niestety doIeko w
tyle. Jeszcze do niedQ.\W1a no-

Skonstru owan ie małego siln ika Diesla dl<J motoryzacji jest
swojego
rodzaju
technicznym
majstersztylciem. OIa.tE!9o też z

OCe<J.ie r 'oq ś rod'ków ~
wego przeka.w i wewnqtrzpartyjnej óń<Jlalno5d iołormoąjnej w
woj. radomsk im poświęcone lOstało wczora.jsze posiedzeme egzekutywy KW PZPR w Ra-domiu..
W wte-logodz.'onnej dyskusj1 ge-nerolnie po~ : e
oceniono
za.sób or(]łl jakość i.nformaocj.i
Z<J
pubHcystyoki przekozyw<mej
pośre<fn.lCtwem
•.słowo ludu",
.,Tygodnika Rodomskiego" • ..'l.ycia
Radomskiego",
.. Echa
On}o", Rozgłośni PR iTV. Do pod~a-wowych zadań zaliczono poszerzen ie i.nformacji plynq-cej z.
poszczególnych środowisk i ogn :w
pol i łyczno-społecznych . Rozliczne
uwagi i suge~tie zmierzajqce do
dalszego doskona!en ia
procy
stCU1q się -rzedm'otem rozważań
zespołów redokcyjny-ch. Egzekutywa zapolOolo s ' ę CÓ\m iei I
wa run kOilli p rocy dzie-nn ;Jc<WTY.
W obrO<lach, którymi k:erował
I sekretorz KW PZPR Bogdan
Prus, uczestniczyła cz/onkirl Biuro
PoI itycz.nE!9o Zofia Grzyb oraz
z-co kierownika WYdziału Prasy
Rad ia i Telewizp KC portii - Stanislaw Gleń .

(PAP)

!

Silnik z AndrychoV\'a czeka ...

..

KW PZPR

OOKONCZENIE NA STil. ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Koncern Springera .
przeprasza Vogla
BON:-I PAP. Jak poinformował
w środę rzecznik SPD. 125 dziennikarzy pracujących w koncernie wydawniczym Axela Springera przeprosiło kandydata na
kanC'ler-za
RFN
z
ram'en ;a
SPD. Hansa-Jodlena Vogla '/:a
publikacj«:, która ukazała się w
dzienniku .. BiId am Sonntang" i
zawierała pod jego adresem zarzuty . dotyczące jego rzekomej
naz:.stow,k.jej p:·zes-złośc:'
We wtorek sąd wvdal dziennikowi zakaz powtarzania opublikowanych w n : edzietę zarzutów wobec Vo~la.
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Prokurator żąda
kary śmIerci
W waruawski:m Slłct.i.e Wejew . .~ cloltiega "eB a rozpra_
wa )lraeciwkti !3-lełniema Wał_

pod)eelO wPl)lWeID poopełn.ion
60 p r oce-n.t wl&2..ys1.koicb w
ocreb prz,eoci.wlko prnwu, ud!l..ial
mloOOOa.np:h - fi67 sprawoców
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oeób, a t.aJuie n-wa.l J)QJlO&'LąC'a
sW: SlpekUt1arj.a - wdi'lOźono 404

~wa.n j a. :z.,akw~WllłJowa!lC)
towa.ry war·tośoj 10 miliong..,
z.łotyll"h ora.2 wa10uty obeł: i UoW
warlj,08e; 24 m,j·)'ionów zJoty~b . U
~a
tp:h w&2.yt;iIk~h zjla-
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W lLilk.ugl)dzinne-j d)'sk'Usji uc:z.esłnlocy
wcozo;mjs.zej narady,
prZledsta.wo.cie].e w)'lMiar·u spraw:iOOliwOIŚICj
i ion6tylouocji kQntrollllycll s:bf!orokoo rOOw,JQ 4) klOnk~etnp:h
zj a~,iskach
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Slpc»ec:z.ne-j i spoooba.clh .;ch prz.eżą
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aMlwa.Dia pla, i pat.l~ii
l _ i .,..es,. .. a prHod., _ysillim Da ....rUi. Tra~a r ••winlle
_rolli k.ni waJ.llł ze w57>Y81kim.i pr:r.eja ..ra.mi tej ..ato)o,u,
sac ..:uaat ..wae ",utoryl~ ... 'U'_
tii i w ......y. ie ida peny_aia
po .... _u4~ t1Unę UD. lia
boki-e
clziała.nia;
konkr.ehle,
.syltllie. . _elUlje _I'e spo~.,iI
"we.
r .. .,jaaDĄe . ieiej.,tywy
_ler~., cle Iikwic1aeii weHł
kidł Ul_alit w iy'
,Mp __r.
esym i .,..I_y_ IIaJonkewi-e
pad" w~nAi riWl>OCSeŚDle tworaye ~.łlnMipOIH1UIV r....nt D"I~Jłi_ia
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cłNapreba.ty
.Ja
_.,.UI1dl pneja.wó-w łekeelin
żenia prawa.
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u.sroe

nK.
Z

RD w tym

l'01lU nowiq;za~
liśmy współpracę i kooperocję w
produlocji rKl'Ży i ·wnych.

ISJI
.PARY2 PAP. W
par lIIk..ioeoj
, si.edz.ibie Organ.i:z.ad i NZ dI! . 0światy,
Naudti
i
KuiltJu.ry
(UNESOQ) .lOLJ>OC"L'll ołx'ady komi-te4 ~P.:f"I"łhw powOlany 00
z.baOO.n i.a tr'UOOOIŚIC.r w re.aJ.nac j.i
konw-E>DC}i C) v.'\S1>ÓlIpracy m i ę
dz.ynarodOwej w d:z.ioedtl.im·ie oOOflOny
dóbr
kult.u.raJnych
Prz.e.wodilk<! UlCym komitetu wybr.anC) prote-,;-or.a St anisława N'lhli.ka z Kra.k o w.a , "J>€<' JaJ.islę w
d-z.ied-z.ini.e }>Cawa mł4ldzYlJlaro

kolorów 5~ni(;2ych. Ni.e m0ich
CM'OĆ bo broku.
je... śrub, tÓfe ~ychczos o-

żemy

trzymywaliśmy z fohr)'ki w Biel.
s.k.u. Zokłod ten po pros.tu zer-

woI l nom; umowę. Sodowrricy
nie otrzymojq więc nie-zbędnego
OOIZęcłziG. Poza tym z możliwoś.
ci wcześoie-jszego prze-jścio no

w

emeryturę

buł

skorzystoJo bWo 600
0600. Odeszl w~j IlIosy
foc~y, o w oloolicy wyc:zer-

pol s.ię ry .. eł procy. N~ rok
joli jui mówiłem do.
brze, noIeży więc !ądiić, j,ż "'o-

2Ocę"śmy

zoskJłe mksiqce
nie przy.,.iosq
nam większych Ilompliokocji i J'lQ
rynell lrofii zoplooowono ilość

pos.wkiwooych wyrooów

twlm)

- Ubiegły roll dla waszego zo.łodu nie był łatwy, a
wyniki
Pioerwszq i ~iczq spfon05zym przypadku jest
problem
m<rłe-riołowc:>-MJfOWCO
Wf. Do 1981 · roku w zoscd2'ie
"Ge-r1och" VI 100 procentach
produkował z
bloch impOlio-

wloOOmc joł
wygląda: sDllkcje
gospodo.,ocze pońsotw zadlOdnK:h orOI brał!: d~z no zolwpy
surowca
lO ~onicq.
Oporlii&my
się więc
no blachach kroj()-

wych.

ObecniE

sprowo

wych, które nie sq polerowane
(tylleo tokiE wytwo.rzo.my w luoju). Mus i el1śmy więc doło.iyć 100
proc. pro<ochlonności, by 0tr zymać zbl i żOfly pod względe-m
j<1Icości tOWOf.
Inno kwestio to k'OOpe-rocja. Przyłtlody negotywnego oddz i oływanio"rul naMe
wyMM momy do dzi05. W mogo.
zynach leży ponad 50 tys. 5e-
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organizacji

llpółdzielczJI(:h
ZO;mU;ąClIch
się skupem pUiduktÓW1
rolRJI(:h, PTZlłł/Of4JtDOł znowelizo-

wane 2Cll!tWlI
k'()Rtroktacji.
Podp ' O7l.e w tej sJlrowie zarzqdzenie w zakresie kO'1ltl'aktacji produ.któw
ro§linnJl(:h wchodzi w życie od
1 kwietnia br., wtedll rozpocznq 'Się kontraktacje ze zbior~ 19 4 roku, o 'ID kontrakiocji zwierzqt
i produktów
zwier.zęcych od l
lipca b r .
Zarządzen i e wprowadza jednolite warunki kontraktGcji
dla i ndywidUDlnych i U$połe
cznionych gospodontw" roln:yeh
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g e n. Jar uzelski wskazał, i", po.wołanie c e ntrum podyplomow.ego stanowi 'CZę ść sk ł adową w ielkiego zamiaru usprawn iania naszej administracji. Sądzimy, że
doświadczenia stąd
wYlii'esione
- dodał prem ier - powinny uła t wić kontynuowanie tej pracy. Oczekujemy od was, wśród
których moa:ą być przyszli minidł'(jwie
i woje<wOOowie, że
wniesie-cie do pracy ~entrum, a
J>f26: n ie - 000 pr rH:y Y" administracji szczebla
centralnego,
rządu ' wielu impulsów
płyną
cych z dołu; spos tr zeżeń, które
podaramy Si4l wykorzystać . .J"t
tc) jroe-n z celów powołania tej
placówki.
Naw i !!,zując do wyrażanej w
czasie inauguracj i tezy, że admi-

ni tracja nie
:zawsze
nie
wszt:d:zie cieszy !!ię dol:trą ,!pinią W . Jaruzelsk i pow iedz i ał, że
je-st to c,Z-:sto opinia nif1lpra·
wiedliwa, ale - mówiąc . S:ZCierze - w wielu
przypadkach
sp i·awiedliwa.,Chodzi o to, by· w
sy t uacji, kie-dy
krytyka
jest
rzeczy w iście sluszn.a m inimali·
zować, ograniczać . sku.tki. lliew)aśc i wej działalnoścj.,. a jednocześnie sprowadzić. ocenę ' admini tracji do lOb: ekt):'Wny~h . wy·
miarów, do h!go by jej d"ial;.lność zyskiwała uznanie i apro. batę. . LJ,ldzie muszą czuć,. ~
admillistr!lcja sluży . narodoYł 1 •
spoleczeństwu,
Jl . jeęnąc.zeŚD ie
państwu, jest egzek:utorem ohywatelskich powinności
w~

państwa.
Administracja. musi
dwa podst awowe wymagania. Musi być ona sJ>rawie-dl iwa i musi być sprawna_ Tylko te
dwa czynniki, łącznH; wzlęl e.
mogą taką pozycjt: administrac j:
spełnić

zagw!uantować.
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11 u'ła.wnllch
u' z~rów ~pr.
wozdań w tym' cOfflleBlł

i

cznych

ku:artalnych
u:prowo.dziło dla swoich przedrięb.ilontw ZrzelZen44!
Przemy-

5

Zbożowo-Mlynarskiego. Wię
k,zość tych
d4nych
sprewozdau:czych (filie licząc 4 sprau'ozdań GUS) musi być dla biu-

slv

ro zrzelti2ema
specjalnie.

przygotowyu'Gna

prawa do indllu'idualnego dusponowon6t1 całością lub częścią
.u:okh odpisów
dewizowych,
mogą w bliSkiej przy.zlości liczyć się z kłcpotami materiałou· ymi. To na ogół wystarcza ..•
Do osobli w ości w
dzialaniu
zrzeszeń należy też np. zalatwianie bez upoważnienia
prZłl~ębiorstw <ll4gród e1r,,-

Dziala1llin takie, teystępujące
rówmez w tdelu innych dzie-

funkcjonował

tv zjednoczen . acJł.

Jest to przejau'
SZe-nłG

chęci

!kon-

szcze blu ZTzeupm'u: nień do pod ejmo-

centrou>G4'łia

1W

wemill deC1jzji.

. i l_1Im
przeciu:dzialaniem
ze
.'rOBY przeds~bjorstw sta-

.rH1Irator sailtClal skNania
e~. os arieny h na kaJ'Y
ier- .
eT W_ .Hbawienj. ich .raw
••~Jłeanyeh Da aaw ze.

rania o scentrClłi.2ow~ lunduszu
postępu
technicznego,
luooull7u rozwo;v ny luftdunu odpillÓW dewizou·ych. . W

Dcll!ze

przykloo1l' po6obnych

tym ostatnam przypadku zdarza
iż
zr:zeszeme
przedkło.da .
))r.u d$it'biO'T twom awoidę "JlTOri~,

JH>ztłCH

portowych w MHZ, zawienmie
imieniv
przedsiębiorstw
(ró ll' nież bez ich upow ażnienQa)
umów z dostawcami lub w ywiera n ie 7Ulcisku fIlO przedsię
bWn"stwa, aby ,,zaokrągliły" w
gOrę pla·ny proovkcvjne.
Zjawiska 'e uja w niły badania na.d sposobem Ju.nkc; O'JWw ania zrzeszeń przeprowadzone w lnllt'y tucie OrganiZ(lcji Ża~
rzqaulfłl4 i Doskonalenia KadT. ·
W loo.2uj ą' em e, ii do defO'Tmac;i
w działa-n.iu zTz eSłZeń dochodzi
ni(> be:r udzi.lu 7n4cieTZ1Illtych
resln"tów,
łmll~h
l_iu:;ł
QTj&mw .wałożll ·elsk.ich web ~
prz~błO'Tatw.
DotllC2ł1
U

w

d4Żi>ń, to np. zabiegi
o ct'ntTGh.ucję różnorodnuch !unduszy, m.in. - spotykające się :z

?lU wio odr2uceni ..,

~ flc :ar~2tnD '~ia,
ie te
Melł, "t~4i .... zreZIłfll*M

aG2

.a

szczegolnie 2IrZ€szeń
obligatoryjnych. w których zdaTZajq ,ię
np. przypadki
przekazywania
dYTektorom zrze,źeń pewnych
uprawnień, leżących
w gestii
oTganu
zało ż ycielskiego,
jak
równiEż
przejmowo-nia
przez
dyrektorów
zrzeszeń
t/atutowych upTau' nień przedsiębi or
stwa. M.in. w z'/'zeszeniach ko-

Komu potrzebne
są zrzeszenia?

dzm.och gospodarki, oznacza ją,
zdaniem specjalistóu', IZ zrzeszenie dężq cio odtu:oTze rua
.yste1tlU in!ONDaclljnł'go,
jaki

_m.are...i KrakeMwi ora:r. 25Jel._ _ • ·.Wilderewi Ma....__
B. " • •, e kari. . ym o clokena_
... w DW lIYł"Htre"'lł :&abejstwa ~Mw"ana • Otwwlta _
8tanJ. awa
DMłi~~e.

2

U6Aug św.i a.doczonycb
luónOŚC'i.
DootY'C'2-y 1.0 izłw . sz.eorokiE\i }.ch
sfe-ry. W u sm-gll00 byotowych
pod!ai 00 . y~a si w gr aon.iocaclJ
25--aII proc eon t.
YE>\.t>ma t yc-LJloIe
ma~
ud7.i.al
w :uta-Dł: ......
ww.an
f U.ndU62IU na.b:rw ze«
}udIlośc;: ~ wynoei okOloo
te> prOC.etl>t.
Zmnle- Jf;:Z,a si-t: }i.c 7Jba :z.a.kJadów
ug w~h, maJe.je lioc<Ioba praCOWn.Htów.
Spośród
I'Wn:y"('b
prz.yczyn uahamow.ań uMIl.: na
p.ierwS7Jm
miej6c-u wy.memia
sit: n ie-d()Btaiecme :z.aopa.trze.nj e
w SUIf()lWI('E i Nt:ki :z.am.i~.
W II łoejce po deficy4.owe 3>11N>wce
dorobnej
wy1Jwórcw6ci Z.a.Wl>ZE 'Pr.zYfJ)a,d·a Jl'lIiej45('e
na klODcu. Takie jedDaok samek1opcJ4y
zaopaW zel>iowe
ma
drobna w'Y<łIwór-c:z.o!;e ... da.ieOOnie p fodu!ktC;; i U$lIu€ . Z prodlllłk(')ą jadult sobioe ra.drz..i , a :r. usłul/1ami nie. D1a('ZE€oo?
W ll·r4l w'C'hOO2i w !IOIJioot flOwych prz. ·C2.yn wyma.:.ajęcydl
J'O'LJ>O'!.na.nj.a.
Or>gan.j:z.a.cje spół
d2i k-Le Z€łaSlUlją m ,itn ., pootu.l<I t,
by 'PI polityce podat.kowe-j uw-zd~niona
_taJa 8J>EICy f• .a
ut;łu.g. poJoec:ająca na oo2ym udziale- roboci2oDY 'PI k0S2.-ta.rh i
n i7sz,e.j nr.z w przem 'Ble rentow.nOŚC-i Spr a.wa wyrna~.a TOz.st.'zygnj ~ S" emow '('h . Chodz.i
C) z.na.le-rioo·ioe w ramac>h reformy
!1J>(J6Obu
poogOO'Le'IDa JlIl'OOwK<' j(
wyTQbóow
:r.
\lf5qamti.
Ni.e
JnOOina dopuśr-~ dC) J)(>Pl l'b :,..";'
sif; niekorzyel.n,.cłl tendi:tlcj! w
ulSlłngacb . W prU'ICi.wmym r a z.:.,.
- si!: ntlki ł>egoo pc_
~ ok>6213.4: s~ noieodrwroc.a~.

"'0-
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wyrobów i te-dmeJ.ogi-i. No rytrof'iQ o Oobrych (sprawdzon)'Ch u nos) walorocil użyto
kow1Ch różoe-go rod:z.oju ll'Oże,
komplety nakryć stołowych, nożycz ki łr'f?}e-rs.K ie, listwy do kosiorek ora2 i-Dne droone pf2ybory I}iezwykle przyOO<tne VI 90!po<k~~
domowym. - Dkl
poń też będzH; coś atrokcyjnego. W sprzooo.ży znojdq ~
komplety do paznokci prod~o
wone w kooperacji
z C2echasłowacją. Część tych
wyrobów
oczywiście
troo no łomte-n ry-

ne«

Stworzyć

Wy.pra.cowan.i.u / soku~ycb
IDeItOO PTW('jwdz~łaf).ja tym z.ja~ J)(l6w j ęclOna byla Wte2.00
I'~ na r ada w k.iclee>kirn Ko1D'~lOe WO)ewoo»kim parW:l.
włlUaHm
sak.e-t&ny ~t.a.noji
te.e_w Yt' b
PZPR. Obr.a.dom
..-u.WIOdinloczyi I se-k.ret an KW
...: Maciej L»be&yńslli. Ucz€óltrnu,. w roeu takie poz.ost.ali
~Qw.e k.ie}'ownic.t_ Komj...
Wu W jeowooZildeeo oora,z Urzl:•
W4J.je-woo:bldec() z woj_odą

o

palń u' ęgla kam i ennego do zadań dl/Tektom należll np. umi o-

.koloonie w sprawie zmian na
,ta nou;iskach d y rektMów pTze d3iębiorstw co ustawa powieT24
organowi
2tlłożycielskiem",.
DyTektor
zr:reIlZ€'7l14
może tam ~dnak Tówmez powołyu' ać 2ClstfPCÓW dyrektorów
przeds i ęb i oT tw , co z kolei należy ii-o kompetenc ji 61Jrektórów przedsifbi OTlltW. W i1lmJ)ch
21'zeueniach
ooowiqz/wwllch
dyrektor ZTzesZf1Wa C)krdla · np.
poziom wynagTooze-nia dyreki<wów
zru z~V h
przeci ię-

liwr tlU, co l,)4ląi»
użeł . tu
,eśtłł 8"S- . .uł&.i1l~.ls'nClga.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Badacze
w.kazujq,
_.• iz
w gospod4'/'ce narodowej
is t·
nieje wyraź1ł4 luka między .0biektywnymi potrzebami ko,
ord1Jnacji wsp6łdziałcmia a . mo'
żli w ośCŚ4mi real:nych for~ O'/'ganizacYinych. Zbyt uboga formuła zrzeszenia
nie. jest u'
stAnie tej 'luki u: ypełnić. Zaniedbana jest koordynacja w układzie branżou:ym, pTzestrzell nym, pionowym i .po~iomyfll.
MoglybU jq sprawou:at np. izbY
hllndlotvo-przemyslowe,
iz bY
samorzqdou:e, rady noozo'/'cz e
przedsiębioTstw o lI" czególn ll m
znaczeniu d14 gospodarki na'/'O-

dowej, wreszci e w ie lkie prZEdsiębiorstwa i kom biWltll, kt M'
mogly bll stoć się centrami ~o 
oTdyntłcyjnymi
dla
u 'ielk U !
liczby su' oich kooperantów. .
Jeśli u'$pomnia~ luka
fil'
.<:o~tanie u·vpel nior.a .wsk o'
zu ją specjaliści - należy Jjcz VC
s ię z nieuchronn ym odtWO'l'Ze'

niem

lIię

systemu

nakazo ~o'

-rozdzielczego.
ktÓTy
wumo
u:s2y stltich .woich wad tClką niezbędną gospodarce koOr '
dynację zape wni8ł. Jeśli c/itr
dzi o same zrzes:z€'ftiCl. to zDo'
niem specjali!tów z lYUltUtUtu

Orll4mzacji Zarzqdzamll i . ])0'
s/w7ulleniCl Kaar
potu1f1fI~
one mniej uwagi pr21J i1l21/ ' 8~
d4I t go - CZ1lm się ;jIIIjmowo':
więcej NŚ 4& tego - ja" !tAlll<
ejo

\4Hłt.

fPAPJ

m
D
E(

U.

p
n

,

...
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Końlilrie, !t-t)' ~ mias~cH:e, trochę przemysłu.
(dokładnie Ił, w tym 5 ptłnadpodstawowJ'ehl,
arę

.,alikew, .
bułeczek,

100
l'Sy
erFOlI

bakli

i infte; f;al łlte
rii ~ełlarniczej
w
kieleckich
sklepadl
....lecądl
....SS
..8.,.1_" aadal
oie za wiele.
BM.ziej epecaty_i __ !lat.mialił
prywatni
h_.lat:Ml. Ma! ·
na llię •
tym
prselteaai:
łl p.

Jo~O

)5q
nc
ość

Im)

~ch

tykę

011-

linod
po>loak-

tóu:
br.
;edacji

oleTo l-

nie
~pi
ł, że

'<f!rugi erJłx"a<J..o..
te .łnyk ~
d't"ama.tyczny,
ponadto kiluby bcydrrow.r, fobografiCoW.Y, klub "ROodz.iLJa"
s.k:\JJp. ją.cy rencistów i emecy·til w . Można równj,e.j; u.C7.yć S>i.ę bu jęzvk.6ow obcych, a
na wet. ~robit kurs praWI:! )a;z.dy. . Dom kultury Ul.P'rasz.a
artyGtilw
o
og6lnopoL'lk iej
sLa w:Ls. Ni,.e z.a często CQ [!!raW'd.a, ale prueoież n.i,.e na tym
ma poolegać jego UłsJdnic:r.a

pratCle-

kach

.y.w
jest

nal i·
niednodmiwy-

aJlI l -

.pro. że

Bilans pracy drogo có
Podję.te
dzA.a.ł_ia przyn.iosly
efekty je=z;e w 190Z rooku. Mimo o&ólnycll tAudności w f g<J6podaocce nat"odowej. 2:ad niól (w
pod·t w~wych
a&OoCtymentacb.
robótt- lOO&taty
wykWloaOl1e po-
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pau.,.~~ yen

kall'

Prace pcowadzo.no
innymi !la oddn.lnch:
Op.ltów (5.5 km). Ksi.ąż
- Kazló'oV (la km), ChęT(Ń::unia (4.1 k.m).
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;Iny,n
0010-

DrZf d•
którE
~ k O:

ielkifJ

w.
"it
ws kQ :
JiCZllc
OC'I;e'
IZOU:O-

mimO
ko01i choli zdQ'
tlltlit U
i po'
'WifillY
liką

12111A'8~
,}I/WOl .

!t.lfi/C·

P.·..P)

oli,

jakOOć

Wya:OD;rw30-

nyc" rOOót. !mCY!((oł.nie
pn,
rn!tde" i~jl nllwlerzclm.. Nie
UUlttJ'
jeda k. re
ogqwcy
~_iłl rad,.kalnie
zwycr.a.je.
W biegt,m roktl m.lcwesti_
w
~,. odbiocze
lIC buble
Mk_t_ ł,.K w,.keoa.W-CÓw
Z
mm EWy<: k
mownych.
D:Ałsr.e • mlo d
J'Cb. wypłacone
E
ie doptecG [Mł \J1IlUOII.j~u
us.t~.

l~

W

nad 500

rok~. n
ł
pomW uotycłl Emode.roi-

?37 km n wierzeb.ni.
dróg lGkal:nycb. ~i~i czynom
S,!)Ołl!ol'>IO.ym oddanG
do użytku
l
kilometrów llowJ'Cb !kóg.
J.MI:i jest
pooi
i.1t n.a
~tk:u. l.983 mIm .. Fu.nk.cionuje w W'Gjewód1Jtwie sieć 848:t
ZOW.a.rl.G

-

Samo

-

= dyż z ~HeIO robót limitu.j"
te irości. pczydziel-oaego
tcąln.i.e, ulaJ.tu
i Wloty.
u __Jol.l.aly r..a.1It;m
lit je
f·akt OIŁie"w~y.:i> t _iQ w

zbyt
ceo._

Nie..o.ę

roku
ubiegt.ym w gmiA:lCh i rejonacb.
dróg poubhCUlYCU
ścOC!ków fiBao!lSowycb. prze uuczonycll wł.a&me na uti"z~!lŁe II W~7;Chal.
TegocOCUl'J" pl
zakŁada wykonaoo.ie re
titwo k
b.
t3 kilQffieUów
doo:óg państwoWyd1, t j. :il km w~j !liE ."
mi.ni.onym 1982 c. Zregoo.eruje
ię- 143 km nawrerllCb.łłi Na drogach lokalnych
~ja
obejmie ZOO km dróg. Planuje
się rówoo.ież remo.nt mostów. Na
!:tm.owe
i letnie
uliaym.a.nie
óg
wojewód~wie, ~eula=a ię w tym roku 158 mln
zlGtych.
(kaz)

co moje. o~biste,

życie

może
dia n.icb nd.e
i.'J.tni.eć. Na w..~.
L'lJb iffilpre~y ocg.ani.U)wa.ne butaj
pr-ly-

có wkJa

"Pianki"

docelowego

r , . brakuje w województwie
«iwO<: la Sytuacja nie popc'a Wt ~ię radyk ln4e w tym r&ku.

tycje · poehtoo.ęły pon/ld!()(ł
mbł u9tyC'b..
P9p.c _ta się. pttbliocl:nie kry_

Łyk_

l: planu

się

dróg?

.~ szył słę
B_ie~lICl\..
n.i twa.cdej d,róg lookalnyclt.. W
~lI'tiiIolt
00
iIredo.K)
w
ju
modecnl<!:()owa.oe-j
nawi&2ICooi. rocuiie wyko.o.uje skę
Ił lZ,5 pococ.
n)CaAV
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- Od mM"c:a be. planujemy
mop. DaAUtę i.,.wienia cl!la pod.opiecfl!llych Potgj[jeogo Zwią.zJr.u
Niewidomych. Zamierzam,. zorgani.zowae roczny kurs dla in_
- Posłuię się staty/ltykll ustruktorek gospodarstwa domob ieeloorocznll. Zorganilww'aliśmy
wego. Jest to szansa zdobycia
25 kursów - m.in. żywJenia,
za.wod.u dla wielu kobiet. PrzekJ"oju i a.zycia, dziewiantwa
widujemy od kwietnia comi~
ręcznego. Skorzystało
z nich
sięcz.ne &potkania z działaczka376 osób. Nie mniejszą frekwen_ · mi kół ilospodyń wiejsldch. po.cją cieszą się pokalZy kosmełączone z pokazami racjm:la1ne_
tyc2lDe, wypieku ciast, przy·rzą
:0 żywienia. W programie
dzanila potraw z ryb, dań bezszej tegorocznej działalności jest
mięsnych. Pokazów było 111' mi_
tei roczny kurs kuchanki, da.nionym roku 338 - w szkojący uprawnienia mi.strzowskie
łach, 5wieUicaeh, klubach, ubądź podstawowe kwaLifikacje
kładach pracy.
w zawodzie kucharz&. Z te~
Skoro jui jesteśmy przy spraroduju szkolenia mogą kowach
kuchni
p!.l6toszejll
rzystać
wyłącznie
pracownice
wpra.wd.zie na6Ze portfele, bo
placówek
tzw.
gast.ronomii
wydatki coraz większe, zdrocZ.a_
zamkniętej stołówek
SIl.kolł.a ży.wność, ale okazuje się, że
nych,
i.nterna.tów,
żłobków,
nawet przy obecnych trudnoś
przedsZlkoli, świetlic. Takie kur_
ciach aprowiucyjnych i dro.sy były już Ol"gan~ane przecz
żyinie można przyrządzać
pOnas w Kie.J.cach, Skarżysku, Otrawy
smaczne,
kalorycz.ne,
strowcu. W toku S1l przygotozdrowe. WlalŚllie uczymy
t.ej
wa.n.ia do rozpoczęcia kursów
sztuki na kursaoh i pokazach.
krawieckich. Będzie ich w suOpracowano w naszym ośrodku
mie 6 - w naszym ośrodku, w
receptury ponad 20 pełnowar
klubie OIliedlO'Wym na Bocianku,
tościowych potraw
z produkprzy Zarządrz:ie LKP w Busku,
tów dostępnych w sprzedaiy w Lopusznie na zlecenie
rybnych, mącznych, wanywtamtejszej GS. W każdy VI.-torek ·
nych, mlecznYCh.
odbywać się będą u nas pokaZ naszych porad korzystają
zy kulinarne dla mieszkańców
zarówno mł10de gospodynie, nie · Kielc. Ponadto zaplanowaliśmy
umiejące
w ogóle prowadzić
kursy dziewia·rstwa ręc7.Dego,
gospodarstwa domowego, jak i
kosmetyc=e, układania makrate doświadczone. przygotowane
my.
do .,pracy w kuchtni", które
• Czy te wsrystkie plany
chcą
nauczyć
się
planowania
powsta,Ń z ołówkiem w ręku,
wydatków, przystosowania do
jak przystało na kryzys_e
życia w kryz~ie.
czasy, czy tei nie m usici e się
• W naszej erzystencji za• rroszem liczyć?
croźoua
jest (wysokimi cena- Nasre budżety, podoonie
mi, rerlamenłaeją, pustymi
}ak domowe, są dużo "cieńsze "
półkami) nie lylko kuchnia niż kiedyś. Skrupulatmie więc
królesł wo k ...łdej
I'ospodyni.
przeliczamy każdy wvda.tekNie ma przeciei takie art y- . jak za.pobiegliwa i oszczędna
kułów konfekcyjnyeh. W co
gospodY<Ili. Jeśli o wJkŁualy
ma pani cIomu ubrać siebie,
chodzi - spiia.rnia nasza jest
męża, dzieci! Macie na to japusta, nie ma w niej żadnveh
kllŚ radę!
z.apasów. M ilesięc=y prozydz1al
- Mamy. W ubiegłym roku
produktów przeznac:wnvch do
powstała przy naszym ośrodku
prowadzenia k\J;r5ÓW I t>Okazów
poradnia k!"awiec:ka. Każda kożvwienlowych jest znikomy bieta ma tu pole do popisu.
10 kg mąki, 5 kg c ukru, 3 kg
Wystarczy przejrzeć zawartość
ryżu . po 1 kg kiełbasy, smalcu,
sza.! w domu . .SIl w nJch pn:e- · mięsa. A jedna.k w naszej kuch_
cież ,,z.apomnilWle" różne części
ni - ch« skronmie - jest się
garderoby ku.rtkl, Spodnie,
zawsze czym pożywić. Zach~a
b luz,ki. Wiele z tych rzeczy da
my pa:nie do korzystania z nasię przeciei przerobić,
upięk
szej .-sz'<oł"v" g<>!;-poo"rowania.
szyć, przystosować do wymogów
Rozmawiała MABIA SQ$HAL
mody. Wszystkie
panie, które
C~ll odświeżyć
przyooZiiewek,
mogll u nas liczyć na pomoc w
•
e
tym zakresie. Usługi poradni
w2IDowimy w tym roku. Te 0.soby, które nie potrafią same
posługiwać się maszyną do S%y••. 25 lat temu.., w 1958 r4ku
cia czy zwykłą igłą, będą mogły
rzucono hasło: ..lys.i\e ukół na
za niewielką odpłatnością kotyQlłcleeie
Polski'''. Pierw~
rzystać z drobnych usłu g kraw kraju "lysi4elalkę" przekazawieckich - takich jak np. skro.no do użytku !6 lipca 1959 rojenie materiału, wszycie zamka
ka w C:&elad.zj. PierWSKą wiej&błyslulwicznego. Będą też mogły
k_ "tysillclatk_" była szkoła we
nabyć t.a.k.ieh umiejętności pod
wsi Zamarłe w woj. "ydr.kierunkiem instruktorki. chęf
klm. Po tych dwóch powstawanych na pew.no nie zabraknie.
ły następne: setna,
w listopaNie tylko pożytek z naszej
cIzie 1961 reka w m. Końnyce
poradni, a.le I -O&2>Czędność. Za
Małe koło Cieszyna,
pięesetna
uszycie spód.nky plad się dziś
- w SlIeSeCinie Iwrsesień 1962
krawcowej 700 zł. Inne usługi
r.), tyli4cz_ - w"esiea 1965
krawieckie takie wielokrotnie
r_ w Warssawie.
(m-r)
zdrożały. Kobiety
muSlUł więc
radzić .sobie Sanle, zwłaszcza te,
kUlre mają liczne rodziny I niewielkie zarobki. Przy kO!'Zystaniu z usług poradlli - Z&OBZ_

(Rozmowa z Krystyną ewyl - kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Gospodarstwa Domowego ZW LiIi Kobiet Polskich w Kielcach)
CUomki.nie Ligi Kobiet Po~
. .ich tw woj. k.ieleckim jest
kil około 2i) tys.) ch<.'ę być, po>winny być i są wszędzie tam,
gdzie decyduje się o problemach
środowi&ka kobiecego zawodowych, rodzinnych, wychowawczych. Nl'leży do tradycji tej
organizacji rozwijMlie d.zialalności która ułatwia
kobietom
prow·adzenie I:Qspodarstwa domowego, pomaga w wypełnia
niu codziennych obowiązków na
rzecz własnego domu, rodziny.
Ciężarowi
tych
obow i ązków,
nadmiernych
w
dzisńejs<:ych
kryzysowych czasach, trud410
jest sprostać, dlatego każda rada, kaMa propozycja LKP, nlo_
lliCa ulgę w Codziennej krząta
ninie domowej, bieganinie od
Joolejlrl de k~lejki, by zapewnić
podstawowe środ:lti by bowa'llia
jest ułatwianiem zycia.
• Jak najkróeej .fWlDllło
wac! le, 00 robicie!
- Organizujemy kursy, pOkazy, prelekcje. Nie tylko w
ośrodku w Kielcach. Nasze inatruktork i pracują także w terenie i tam - w kołach, UIrządach LKP uczą wielu umiejętności : oszczędności w budże
cie rod7linnym, racjonalnego ży
wienia., Właściwej organizacji
zajęć domowych, takiego pro.wadzenia kucąni, w której nic
aie nie zma.rnuje. Ułatwiamy
r6wnież kobie-tom zdobycie Eawoou - np. krawcowej. kucharki, dziewiarki.
• ne słucbaczek llezęszeza
. . waszej szkoły hela?

Na dobranoc

Krzyżówka
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na.:

•

Czy WIecie, Ze.••

POZIOMO: 5. ciężki pcaedmiot
d. przytrzymania leżących luz-em papierów,6. żołnien a.rtyleril, I. wyrobisko korytarzowe w
llopalni, 11. mieszkanka Kijowa
Ubo Charkow.a.
PIONOWO: 1. wo~ ta1arsk!e,
I. usiali górale, S. jedynka z
nrieioma zerami, ł. użalenie, C.
podpora ebrome(o, '1. przyroda,
l. uiefaehowiec, ' 10. popularna
kawa zbotowa
.
.~ia prsaylać a.leiy
. . . ad.--m rMakeji .,Er wy~ . . brlaeh. poe:at_yeh
w łenaIDie sWmia ~ ed uly
ahtJeJpec. l11lDler._ P4NDię'l2y
I'bwWł_e eIIł)leWiecbł

Je4q

aqredę

r.z'.1lje-

~

Karl,. . . . .~ .........
wył,

~

.~..

O

rozIOMo:-

~,

~

~ ~, 1E&pita2I, .-a,
~bt., Msemit.
PlONOWO: rtęt, noormałizacja..

nereda, tak$, mops. rata, luIat,
llaUC%lllr, etuL

Kryzys do .1990 roku?
Gerald PoIlio -

ł

nktwo_ielaza i stali cmu metali
uteiel3l8Dyeb. Nadał produkcja
. .wyiszych
wyrebiw będz;ie
_~ pne-wyiszala .a.pokzebowame rynku śwjato~o.
Zdaniem t.ec. ..,ecjalisty, zapołrsebowa.n.ie
na
wy.r•• y
wszystkich rodzajów hut bę.chi~
r.ocł.o ~"wie o je4e-D
proeenł,
poc1ezM ~dy o1Je.ene m_ przerobowe hut, ja.Il tei pn-emyslu
wydobYWMe«o.
Iq
I.naeurie
wyisae. Poza rud. iełaza i je-J
poebDd.Dym.i prorDO.. .a doły
esy Jliilla, m a.uran 11 i lImIyeh
meta-li niei:elaltllYeb.
KiMrieIłtie IlU.Blle we wwpomni&uym Nzetie ~aJe eon łyJk.
alumitUum.

.........

......-

1IIn~

wa....

.. ...... .. aaJwfęłr..... ił.,.
"-ieJ ai~ . .,.--'IIIi_.
.
.......l_ł-

.y ~ łoeqee,I ... w 1.&aeIl ZIIł-Ul ......
Ił
• e w:r4lełlyłi jgi -.a.
Ił loIIłf.N ł

Wire

bau'eIl pnedmie"-,
ai4 w •
na-

udł.wały

.,...umie. DaI.e pr.aee •••

lelUteydl aa .me
_ nk.iIII prseamiotów ~ ~lyou.waBe · - l l I latem br.
s.cw 8ię, ł.e male:U.lla _aeznie
wycłoltyea-

A 4-5

~~ IIU1q wied:sc
l.
we w~YIll

• łytia
.lLreaie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

............................ ",
..........•.......••.
P ..•• "dh;,ieh .~;~;;~b.cł1
................ .. .............. ",a

n.adeszła
pl'a.wd~iwa
sima.
Ucieszy~ przede wsayakim
miłośników
róinere
rodzaj1l "białych" a"portów
i._
członków
Gdańskiero

dsiee.i,

Klubll Mors4w. Mogli e.n.i
wreszcie wykaue się bar'em CIała i
ducha. Duiej
bowiem odwagi wymaga .tanurzenie się w
lodowuej
~-odzie SaUl·ku, na dodatek
a radG&Dym uśmiechem oa
twa.ray. Gdańskie "mony" k.lóryeh jest już kilkudziesięciu spotykają się kaickj n~dzieli na plaży w Jelitkowie. Icb
roqr:&f'wkum
na śniecll i kąpielom towarzysay laWRe Społ'a grupa
okutanyeb w eiepłe rze«y
eiekawsk~b. I co sabawniejue, marzną tylko oni, w
pneeiwieńsłwie do sahar~
wa.nyeh "m~zsów", których
r ..pię" wiekll wynosi . .
lat lrzech ck Pecłf:mcłiie.ię
ciu.
Ka JlcIjęciu: ruDskie "mazsY" podczas jednej a lUeclzielnyeh k\pieli.
CAF-8tefan. Kruzew.ii

ekonomi.'" s

D.wej.~o ,.Chemieal BUlk"
opublłkowa,ł propozę. scOduie •
któl'lł kr~y. UNomicsny bę
dzie »ę u.traymywal ck 1991 Mkll, zwla.n.cza jeśli chedsi e hut-

statkó

.a .-."",.;

1~

S,..,,1łi.

elektrowmi wod-

rym_taln~j Bota:niki Bia.ł.orus
kiej Aka.demii Nauk. Rok t~mu
w Jezierze Białym zamieszkałe
półtora tysiąca krewetek, .beenie jest ich około 1" lysięcy.
W jakim eelu ro.zpocr.e:lo Da
Bialorusi hodowlę erzotyeznych
krewetek? Chodzi e to, Ze wody śei-ekowe elkt.r.oWlDł podwyiDyły temperature: jeziora. Sprzyjało to roz_jowi
hodowli ryb
lumąeyoh Ciepło. Jedmak dla zachowania ró_owa.&"i ek.,l.orjcznej k_i_ne byly or~ ..niuny,
ktare przetwa.rzałvby nawa.rstwienh. denne. Z:\da.nie to 1Ipe>ł
D.jl\.j~ kr_etJd.

Wielkie ~ .a.a.r.i.Yła1dl ....... ~ eałałaie
......Ieay _ ~ lIi sat_

. . . . .WC7

..

bereaowwkiej

Dej. Ich ak1ima.tyza-eilł aajęli się
hydlrctbictłod.zy Instytutu Ek&pe-

jesaeM mafte im d.

Cmentarzys
Ja,
_

ILrQiIewtti _

Krewetki • eieplyeb wód A2Ji

pohułniowo-w8Chodniej świetnie
się az;ują w wodaeb ściekowych

..fu_wa!

....,.Jec~ •• __ a

•

Hodowla krewetek I
.na "Białorusi

ezędzą.

• c.

...
.....
.... .
......
.......
.... ........ .

Farby na trzy wieki
Ka.weł w xxm 1rielu~ nie
w!,hlab. obraay wyk_a.ne farbil elejll4 predakeji Zjecłnoese

nła ~ra4zkiere "P~m~Dt".
dłurll ~wa.ra.ncje

i.dl o-dper_
na światło cIali tllleejałiśei.
lfllt ł. 1V)"Dik wykcuozysłz.nia 
farb mineralnych, które w edróinieołu od or.;sn.ieanY'Ch praktyeZllie . blakn.=ł- P.hriercha14 te m.i:u. ryMrnkI licqee t ysiąee lat, mILlewane eelmł.
D.
p"'llkiwa:ó barwiąeydl minerałów pnec1aiebi.oratwo zorc.aiTak

no-śei

z.wało właslll~ sluibę reeł.o«icz
PNed3i~biorstwo JN'od1lkuje
łal"by lLilkuc1ziesięciu kelwów j

a-.

edei

wlaścicie«J<wi. W pod{)bny ~b inkasuje
pien.i.ądzle za IlOIZrusz-nik, kbóry dI,a odmiany wymontowuje % ciuni.ka
będącego
własnością

nie

SKa

.
hIIień 19M r. Za pie.ni~ SKR 'kupuje koiuc.h _dla dozorcy. Ubiera się w nieco sam,
a
lIdlHlli'Olnym praeO'Wnilrom tłumaozy, u "o1aye:ie _tało poliPa:ldowane r.g>odIn!<e z prze=cze- s
lWem'".
U ~ 1_ r.
%8ła.~

)4ie.czyr;ła

war.emie} pcnytywnie

. T.

~e}ony

~

Kalend~rz

o

~~

dyr tl

_&C.

cUIl kosiarki
się o . Jl(lQl()C
..,
aab"cil1
~~ka .m-ki ,.ursus". Dyrekt.ol' . le.t w "kł0po
tach ~ petent wręcza mu ~ 100
t,.. 2Ił, «t6re .ir~ sam pożyaa od sąsiada .
Dyrekt.or się wall<l: ..Taką SIlImę ~ będę
PełeGt podpowiada: .Motna sprzeda~ ciągnik. Po odda.n.iu długu jeszm.e c<oś _
atanj~". Jadą do warSllawstkie.go pn>ducenta, za.łamają formalności . Nie ma więksl.Yoo problem6w, gdyż SKR od dość dawna oczekuje Da
m4gł odcta~".

giczne p żeg.
•
m
z
enia Da.gmary Vollpler
Monachium nie
były
ygórowa.ne. Tęskloila Ul
wy m życiem rodzinnym
emil, za m3.łym luksuad ziła, że urzeczywistni
i jako "Vane;,a Morgan"
elk a pozująca do zdjęć.
na karierę w tej proie osiągnęła jednak sukani w życiu prywatnym,
·odowym. 23-Ietnia bIonweszła niedawno (wczeą) do mieszkania męża
nta), z którym już była
zi ona, wyjęła z jednej
ad komody jego sląbo
tolet, ud·ała się do 5ypołożyła na nakrytym
ie-l oną
narzutą
łóżku,
via cię:illti "heckl&" 81lld

- kaliber 9 mm do
i nacis nęła s-pW>t .••
ro w dzień później znajej zwłoki. - Jedna z
iółe k wstąpiła do niej i
dżwięk dzwonka nikt
'orzył u,1.e!cl()'f\.()W ała
ciEl.
sie podjętego niezwłocz
ZlW a wyłoniło się kilka
mi ałych
taktów. Mło
iet a POWLnIl4 była przyis\olet ' prawą ręką do ...
kroni. Prowadzący doie me znaleźli ponadto
de-natki śladów dymu,
osiada tam zwykle po
ji naboju. Dalsze badajaśniły
jednak ponad
wą tpliwość,

że

śmierć

i nie nastąpiła w żad
'ypadku z winy jakiejinne j osoby.
mąż Dagmary RaM
Volimer wyjechał dwa

•

ęzczyzna
....t!

to Jest ·to
c tebtów

przt'JWow4-

10 Hiszp4nii 1OUkGz4ł4,
oc. przykładów ł wUz4wartuch w
podstapOdręcznikGch

ukol-

tl/CZU problematyJc.j mę6w nież mężczyźni za;30 proc. ilu~,.acji lO
Podręcznikach .

Il r zed ńawi«

lię

w pod_ o

kobietę, to jest ona
istot~ zll~tnq.,
JI'Il-

ach

'roztrzepAną,

bezwolnq,

POriadajqcq wiele inch ujemnych.

.tast

mężczyźni

przed. Iq jAko ludzie IIktywtnujqcy ncd otoczeniem
ajqcy 10uelkie Z4lety.
lo lię również - przy
Ilalizie podręczników 90 proc. % nich ZOO4W
'anych 1Oł4śnie
przez

n.

Na planie filmowym

I

wcześni'e'j
na SZtIooJe'Jl.ie.
Poprosił on swoją ro:&wiedzioną
a~by w C!'Za.;ie jego nieolJe.(:ności zaglądała do op~to
szałego miesrz:kania i opiekawała się psem.
.
W toku dalszych badań policja dokonała wyjątkowego w

,--_.'"

dni

• :wnę,

rzeczy samej odkrycia - Dagmara Vollmer uprawiała proslytueję; w "Olimpii", jednym
z podrzędnych, czerwono oświeUonych bar6w, w pobliżu
dworca głównego. Namawiała
t<:m gości najpierw na drinka,
później zaś szła z nimi w ustron.ne miejsce, gdzie za 130
maJ"e'k Cmlmimum) , SlPI'Uda;""ala
swoje wdz.ięki.
Gdy wyszły na jaw te okoliczności, gdy ustalono równiei,
ie Hans Peter Vollmer pomimo
roewoou utr:z.ymywał ze swoją
żoną jak wcześniej - ścit;ły
kontakt, zaistniało podejrzenie,
że policjant "dorabiQł" w charakterze sut.enera. W sprawie
sutenerstwa toczy się obecnie
przeciwko niemu ockkielne postępowanie dawOOowe.
Dralnat tej historii sprowadza się więc do zjawiska "cal]
gll.rl" o
na~W'iE;kou
.. Va·nea;a
Morgan".
Jeden z przyjaciół Vollmer6w
opowiada, że "Dagmara była epileptyCZką i nie mogła osiąg
nąć w życiu
tr · lej pozycji
ponieważ
ebor
uniemożli
wiała jej z n a l e z i e n i e s 0b i e m i e j s c a. Epilepsja była na pewno pr.zyozyną jej niepOWodzeń i 06tatecu.ego upadku".

Hans Pe>ter VoUmer chwilowo wyciągnął dziewczynę z upadłego środowi'Ska. LaŁem 1981
roku pobrali się. Małego lUKSU-

su, o którym Dagmara marzyła, policjant nie mógł jej jednak Ul swoją pe.lI6ję stwo-rzve
Małżeństwo

roz;padło się

więc

po roku.
Po rozwodzie spotykali się
nadal i chcieli naw~t zaor:ynać
wspólne :i:ycie od nowa., .1ednak Da.gmara 'IV tym czasie uprawiała
niec.ny
proceder.
"Cierpiała z tego powodu jak
pies" - dodaje z pr:zejęciem
przyjaciel Vollmerów, M inw to
nie umiała się rozstać ze ,,-woim zawodem. Aż zadała sobie
samobójczą śmierć, jak ' bohaterka kiepto1tiego melodramatu ...

~lodzy, którzt/ dokon4li

lanej analizy podręcz- .
tDl/kazali ponadto, że je-

•

(jm)

Zwierzęla

fulerk. we i BAM

Na póIDoc od AmUl'll, w strefie centa"a.Lnego odci<Jl.KQ Bajk.alsko-AmUI"&k.iej Magistrali Kolejowej, powstały spt'Cjalisty<'Z:le
SOW ch<Jlfty , zajmujące się hodowlą rwieJfZlłt
futerlrowych. W
tajdrze buduje się olbrzym.:.e
fermy zw·ierz.ąt, tworzy się bazę

prodll'kcY'jD,ą

przemysłowej

hodowli zwierząt. W Cl&t3tnicb
cza,;ach obok Sl'ebrnyc·h i czarnych lisów zaczyua Rę Illta]
hodowllć tak.że n:s,. pol.a.rne.

Dostrzegał
mężczyzn i kobiety,
cienie. prześhzgujące się do holu;
otwierali szybko skrzynki, zgar.niali
koperty i w sposób pozornie swobod.ny wychodzili z bud ynku. Nikt
jednak nie przybył do skrzynki z
nazwiskiem BreMY Chapman.

Clive Hornlield
w.szelką

nadzieję,

tricka na homoseksualizm i stosunki między ·nimi ułożyły się dobrze.

W lIe5POJ.e filmowym ,,'hotIiak" powstaje nowy mm
polski pod roboczym tytułem
"Nie lIy" alońea ~.n.o.
iłY" wc powieści Jerzeco ofieHlr.ieco. Scenariu_ napiAli leny Ofierski i reiyser
fHmu laliusz J'a:nien. ZapowiadaA _i też zmianę tytułu. Obraa będąey
4lramatem okupacyjnym z roku
1M%, opowiada e
losach
chłop_iej rCHb-iny z
Generabiej Guberni, pneehowuĄCflj pewnll Zydówkę.
W rolach ,Iównycb wystę
pul!ł Maciej Kodowski (Slud.eDt m roku PWSFiT w
ł.oclzi), Ernestyn,a, Wino.;cli.a,
Krystyna Waeh~lko-Zaleska,
lauin.a Nowicka., Juliuft Lubi:ez-Lisowslr.i i Beruyk Bi!'ta. Opecatorem J!$t leczy
~k, a ~a,rafię opra·
eewal Andrzej PnedwOl's.lli.
Na z4jęci-u: l. Lubiez-LiMWski, K. KozłoWlki i reiy.er I. lanicki na planie.

CAP-WitoU

1t0:unJ1lłowies

'$wiał głodu~

- zboże niszczeje wUSA
D.bre w,)'"uje w esta.lnicłl
b.tada. a ró_OCIZ6ŚIIie polityka
pretlyieD.b
Konalda Re3f;ana
.. e:rmu~e restrykcjami w
.t--.k • . de wojela P!l.ń8tw powedu~ jj li roka łla Nk rOllU.
za.p:ay .twna w lIlu.synaeh amerykańs·lr.iclt- Ostatnio natłeauy
1l'iadłNl14lŚci, że wiele teco zbOlia
alec a nisznenill na skutek aleCO ma«azY'l'!owa.nia.
Kentrola I.!'uprowa.d2ona w !7
.ta.nach USA wykanla, te Za
)U'oc. ba.cłanej psz.eniey oraz •
p~. tiarn.a kukurydzy bylo za:
raione rói.Dymi. ukoc1nika.nn.
Prsypu.szcea się. ie w ułatni.m
rNll skaty poni-esi_e .na skutell zł~. p"ecbawywa.ma siarna moima _ić na nmę 31,5
mln dola.rów.

Mieszanka
motolJyzacyjna
Rocznie
Wyhl ana
się
,.
ZSRR (dane z 1981 r.) ponad Z
nuliony pejazdów. Na tę liczbę
składa się 1,18 mln
samoehodów osob'lwych, nI t~s. samochodów dęzarowYI:h i 15 ty •.
autobusów. lVydajno.sć po:aey w
przemyśle
motoryza.eyjnYJD
wzrosła ~ tym roku o 4 proc.
Urochomwuo p.madtc w tYłO
ezasie :t60 aut'lI!1atyeznycb i 1łO
zmech'ł.ni'uw:onyeh ei3;;';w prod!J.k<!yjn.reb, w kt{.rycb wykorzystuje lię 75 rohoww przemysłowych.

•

Saruocl1ęcly

•

"lad ..." napędzane
ailnikielJ' Wankla podelawalle
SI4 próhom ł'rzez specjalisww
bbryki w To,liatU. lak wynika ~ bz~ań, pojazd napędzany
takim silnikiem zuiywa 8 litrów paliwa na 1" km przebier;u, osiua predkoie 143 km
Da ~odll. Koc sihlika wynesi
51,5 kW.

•

•

Czechesłowacey specjaliici
~.~ na.cł udoakonaleniem

pnpojasdów saJnochodow:reb wyhwauanyeh w tym kraju. Od tece rok a .. !lamoehodach .,skotIIa" montowane będlł cieńne
iłU
dotychezaa nyby, dzięki
ezemll cięiar pojazdu zmniejszy
Ue o 7 kC . Z k,,'-/ w Fabl'JCle
Samochodów Cięiarowym .. A...ia" przystosowano pojaZdy tlo
eksploataeji w ciężkich
waruakaeh zimowyeh. Usprawniellia te detyeą pojasdów eksport.,w anycb do ZSRR. Zapewniono łatwy rozrum samochoiów przy temperaturze ołoese
nia okolo mina l i st. C; ocieplono kabinę kierowey i wyposdouo pojazd w dod.a tkowe
arządzenie o,rzeweze niHalrine od silnika.

•

•

•

lednIt z najnowoeześniejszych
wytwórni samochodów w Europie q zakla4:r .,Forda" w llelcijskim mieście Genk. przy wytwarzaniu n_er;o modela"fwt!
si«ra"
aatrudnioD:rc
jest łam ponad
lU roboMw
przemysłowych; eałkowieie aaałomatysowano liDię, na kMrej
tlziennie JMwlekanych jest waratwll antykorosyjnlt l3eI kareserii. W szerokim zakresie wykonyataje się łeelmoloCię klejesia. DI.ill. do m_w&llia ayb,
tbięlli _ma dałe się lIIJllliejasyć eięiar Iladwoala. lliWlliri
• ły _ _ y. eela (umdeJDeaie fięiar. pojaZd. lIUl tlały
.. pływ .a lIIJlulejaseaie nilyeą
..uwa)
u ....w. ._
._
. . .całUki
· " . .wie .........

Patr ic k wychodząc około wpół do
siódmej, zostawiał na 9tole 10 dolarów, płacąc w ten sposÓb za zajmowanie lokalu. To nie były pieniądze całkowicie strac.one. Zebrał
się
bow iem do przygotowywania
scenariusza, który na pewno spodoba sip, RosenfeldowL

Ha ny Sht;.!z długo nie zabawił w
R zymie. Natychmiast odleci ał do
Nikozji na Cypr. Tam ustalił swoją
kwaterę główną .

Od razu po przybyciu Slkontaktowal się z przedstawicielem włoskiej
fjrmy samOCho dowej i z agentem
morsk,i m w Valetcile na MaJne;
tylko oni d waj zostali jeszcze przy
życiu.

N iestety, nie mieli nic do p r zekazania. Najmniejszego nawet śladu.
To doprowadziło go do rozpaczy.
Nie mógł odżałować, że Katzolakis
zginął tak wcześn ie. Dokładnie kilka sekund przed ujawnieniem nazwy statku i nazwiSlka armatora,
który zaopatrywał
jachty Barta
Scalisio. Cóż jednak można zrobić
wobec śmierci?
M inęło już szeŚĆ tygodni, od kiedy był na tropie Barta Scalisio i
nie zd~lał zanotować naj rnniejsze go
nawet sukcesu w swoich poszukiwaniach. A tamci w Paryżu sH: niecierpliwili! Wymagal i wynikÓW!

. N ic dl.iwnego, po śm ie rci Nicka
De Luki poczuli się w kłopotliwej
sytuacji. Czyja kolej teraz? zastariaw ia j ą się.

S pryc iarz., ten Sycylijczyk. Przez
moment Harry Shulz był gotów pod ziwiać Barta Scalisio,
ale zaraz
sobie przypomniał. że gdyby nie lego czujność w barze Papaspirou
Aleko w Ate.nach, zbiry Scalisia
m i ałyby jui także jego skćrę·
Za....~pił się. Czy musiał bezczynnie czekać na informacje? Katzolakls powied zi ał , że to statek cypryjski 7.8opa truje jachty Scali si a .
Trzeba coś zrobić.

Harry był na C yprze. Dlac zego
nie spróbować odk ryć CZRgOŚ samemu, n ie licząc na inny ch. Poprz.ednio odbył objazd portów wyspy w
towanystw ie przeds tawiciela firmy
samochodowej i nawiązał kontakty .
Dlaczego tam nie wrócić?
POS7.ukał

mapy wyspy i UW3Zme

ją przestudiował. Czerwonym i niebieskim ołÓwkiem naiu'eślil drobiazgowo trasę i na kawaUtu papieru
wypi sał nazwy
port6w, które za_mierzal odwiedzić: RiZ-okarpason,

Famagusta, Liroassoi, Ktima,. Polia.
Lefika, a takie KYl"enia w strefie
tureckiej .

Pojedzje

wynajętym

8ła1l
•
tltrieJ .tła, .........
Deble .. a ....rli . . . . .,.. ~

..-es..

tna je IiiJaM. •
·ę. ft ..
. .riWllIllli. Ii ..pne4aim ___
lie:ał».

r.

: ea ltIl
s..7Wagier Mieczysława ~ T.
~~ do nM!&'O z ProSblt, by zapytał _ego
.. ~.. o moKli oR ~ia ilooiarlti lOW~y ' }ui w ja:k1i ~ były dyr~ SKll -'
~Csi w imieniu swe&'O sąsiada.
Ste- podwyższał sobie. sq,ę ~lł- 'fb&oItaje jeszSI ~y w.iele ~zal o dyrekrone. O- cz.e dcdll~ że dla leps:zeg4 ~ i wy-

poili_u SKR otrzymał P'NYmaszyny. Jerzy B. i jego po~ sI adają 00 "iuka" i jadą 00 Oblęgoc
r W Zakładzie Zaopatrz.e.ma i GoIipodar..a łOWej odbierają kosiar'kę. Dyrektur
l tlransa.koji otr-zym-uje od Steta.na K.
obra,

li~skie

stracił od dawna
że nawróci Pa-

robienia SlObie w !llpc>łeczeństwie opinii ".k.ompełentnego" cały czas posłupw.ł się podrobionym
dypkJmem uk06O'lJOO>ia Wyźsrej Sźk,oły RoLniczej
w Lubłi'lllie. Równiei ten fakt znala odbicie w
materi.1ach ś1Edzbw«.

(Anka)

amałeJ-yła

4h
- .,I.d łaaD ..... ~
........aal. n_t6w. CIiWDłe
. . prae apawallllaydl, Jabji
. pr_ wyiablie •
awięk
ayła.
tellUltyesnie llE_uolewana Je:ał Jak- po~ń., • ieh
BHbę lIIJ1.Iliejszone a blisko t ....
SpecjaliKi Jor"" prsewi.d-lIt.
ie de reka !tle sviyeie paliwa
w kolejnych modelach aamoc:hedó. smniejszy się e 51 proc:.
w por.wnaniu se zuiyciem paliwa prlH samochody wytwarzane w 1_ r .
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Patrick BauOouin otwonył 110~. ł1a której Yves ""7TY.ował
~'ielk:imi liłeram1 adres nowojol'ski

Obawiał się widoculie. że poeitow~
cy ameryltańtty nie odszyfrują )e«o
łl:ryunołów.

Wyjął list napisany przez Brendę
do niego do Paryża, otworzył kopertę i zacUl! czytać •
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p lacówko znajduje s ię przy \ll.
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.,Na;b: iżs z y
sltlep
przy w. Buczk(l". Cóż robić.
Dewizowll klient podą ż a więc
przez całe mili to na \lI. Buczko i ZI1$ta;e k r otlI opuszczo_. W itUlć przez nit' parę
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nabazgrana
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• Na &remlu odbyło s~ sJWł
kanie
sekretarza
generaJnego
lU:: KPZR Jurija Andropowa z
... edni~ym
parW
FreJ.i_
mo, prezydentem Mozambickiej
RepubJilli Lud ....ej Sam orą MaebeJem. W .potkaDin uez lIini~yli minisuowie spraw zagraBJe:znyell Zwąuu Ila aiedlieg.
Andriej Gromyko j Mozambiku
" ..aquim Chlssano.

Konferencja prasowa francuskiego

-Andrychowa

•

Nowy film Bergmana

• 'KIEROWNIKA PRODUKCJI ROLNEJ;
• PRACOWNIKA DS. KADR;
• MASn'NIS1'KĘ
Waronki pracy i płacy do , omówienia z zarzą-I
dem spółdzielni, codziennie w godz. od 9 do 14,
w Kielcach - Dobromyśl 20.
Termin składania ofert do dnia 30 marca . 1983 r.
.
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io cZ1fIlić będzie wszelkie możliwe zabiegi aby zdoł>y;! ;ak
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'najwięcI.';

coraz to l1owllf:h · klie.Mw.
Praktyka tlCzy zupelni4? czegoś i nnego. Przynajmniej 'Ras,
kielczan. Podcza s kieoll 1łp. w
Krakowie przedłuża się · t'zas
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ECHA MINIONYCH LAT

Siatkarzt\ Legii
w Radomiu

,osząą

Celne

strzały

Tłokińskiego

nakomicie spisali si< pitkane militrza Polski, łód:r;kie~. WIDZEWA, w pierwszym ewierćfinalowym spotkaniu o Puchar
Europy, "wycięiając w02!oraj na stadionie ŁKS w Lodzi
wielokrotnero mistrza Anrm, słynny FC LIVERPOOL l!:1 (1:1).
Końeowy rnuUa& .twonyl widzewiakom dllill szansę :;.wansv
do półfinału PE. Za dwa tyrodnie, 16 mar!!a, rewani w Liverpoolu. Lodzianie m~1t prz~rać nawet 1:3...

Z

•
l.

Wragi

•

L!YNI~
PUCH.~

EUROPy

e

Ponad 4() tysięcy widzów zgromadzGnych na trybunach stadionu
ŁKS i miliony telewidzów obserwowało ten interesujący pojedynek. który jeszcze raz przekonał nas, że piłkarze Widzewa potrafią
grać bez respektu z najsitniejszym rywalem. Ambicja, wGla walki
i zadziGrność. poparte dużymi umiejętno.ściami, to główne atuty
łodzian. Swietnie radził sobie Roman Wójcicki z bramkostrze lnym '
łanem Rusbem, którego pilnGwał przez cały meez. Łódzcy Gbroń
cy potrafili ponadto do.ŚĆ często łapać Angl ików w .,pułapki Gfsajdowe". zwłaszcza w pierwszej połowie spotkania. C{) Wjb:ło z Konceptu gości. Wysoką fG rmę zaprezentował również .Józef Młynar
czyk, broniąc pewnie i skutecznie. Zresztą cała drużyna Widzewa
za'iłużyła na słQwa uznania za postawę w tym meczu.
O d.obrym bramkarzu Liverpoolu, Grobbelarze, angielscy k ibi ce
mówią, że w czasie meczu trafia mu się jeden blad. Taki właśnie
bł :; d popełnił on w 49 minucie i Mirosław Tlokiński przytomnie
wykorzystał sytuację, zdGbywając pierwszego.
gola dla łodzian.
Drugą bramkę kapitalnym strzał e m głową z 15 metrów zdobył
w 80 minucie \Viesław Wrara, wprowadzoQny 8 minut wcze śniej
na bois ko za Filipczaka. Bramka ta była efekte m świetnej akcji
Smolarka z GręboS7cm . Ten drugi gol podciął nogi Aoglikom,
którzy chyba nie ocz ekiwali takiego obrotu sprawy, zwłaszcza , że
po lltrade pierwszej bramki uzyskali wyraźną przewagę.
Widzew wY!:l'ał z Liverpoolem! To miła niespodzianka i duiy
sukces naszej czołowej klubowej ,Jedenastki", w której pneciei
!'ie występujil już Zbi!:niew Boniek i Wladyslaw :t.muda. I cb nactępcy spisuj~ się jednak świetnie. Teru marzy nam się półfinał
Pucharu Europy. Oby te mllrze-nia przerodziły się w rzeczywistość!
(paw)

gol Bonka!

"Czarna
P

środa"

ierwsze iwieri:finałowe pojedynki europejskich
pllcharów piłkarskich dostarczyly spodziewanych emocji i ...
niespodzianek. Zarraniezne
aI:'~ncje za jedną z najwil;kszych
sensacji uznały zwycięstwo Widzewa nad Liverpoolem Doda.'ą ponadto, że miniona
środa
byla "ezarnym dniem" klubów
angielskiCh. Prnrrala bowiem
rilwoiei - i to w dotlatku na
wlasnym boislcu w Birminrham
broni lica
Pucharu
Ellropy
drużyna AstOll
Viii a ! Obrońca
trofeum ulecol .Juventusowi Turyn 1:2, a rłównymi sprawcami tej porai.ki byli - jak wynika z a;tf'nc\'jnych
doniesień
Polak
Zbi~niew
niek i
Francuz Micht"1 PIalini, najlepsi
z.lwodnicy n1 boisku. Heniek
zrlobyl ponadto decydoillclI o
zw' I'ie~twie .Ju ... enh,~u hramkę
W~"ód
n'ct:C'Znych
drużyn.
k :óre
;UtŻ
w
oie-rwszynl meczu pogl·7.ebalv· s\ve
~Z~!1'~
na awans do pó!fina!u

.Jalro• .J maroa, edb4:dzie się w
Kieleaeh w ali konferencyjnej
NOT prs ... ul . Sienkiewił1Za 41
walne u-branie sl)rawozdawese
Wojew' dzkie' Fe-lNaeji Spar1u.
P- tek zr·bnnb o ~ d~ie
13.31.

D;u -ckujemy•.•
... pilkaorwm i trenerom Błę
kitnych KieJt'e za pozdro.wie-'
oia nadesła.rw> :! ()oo,."'U W K.a.
mi""en:u kc.ło R ybn"ka

8

Widaew ŁMi - L iverpool
l!:1 (':1). BramJr.i dla Widzewa
zdobyli: M1reslaw Tłokióski w
4J Illi.. i Wiesław Wra«a w
81 min.
e Asl_ Villa - JII ... enhls Tliryn 1:% (0:1). Struley ln'amek
dla JuvenluslI - Paolo ROIISi w
1 min. i Zbirniew Boniek w
12 min ., dla AstoD V iII i - &Ie40n Cowans w 53 min.
Dynamo Kijów - lbmbur, .. r SV 1:3 (1:1). Wszyslkie
bramki zdobył Baslrap w
5,
5% i 71 min.
Spertinr Lizbona Real
Sooiedad San Sebastian 1:8 (0:11).
Bramk~ dla Sporłi~.
si.nelil
w 89 min. Ma.nuel Fernandes.

e

e

PUCHAR ZDOBYWCÓW

PUCHAlRÓW
• Intel' Mediolan
Real
Madryt 1:1 (1:0). Prowadzenie
dla łnten sdobył w 15 min.
Oriali, wyrównał w &ł min.
Gałle~o.

Anglików

wala zło ię nieoczekiwanie Dy.
namo K ijów. Mistnowie ZSRR
przegrali bow iem w Tbilisi z
Hambur~erem SV aż 1:3.
Niespodziankę
zanotowano
'1-.6·... nie-ż w Rzymie, gdz:e liderzy wloskiej ligI. piłkarze Romy ule~li Benfice Lizbona 1:2
w turoieju
o Puchar UEFA.
Portugalczycy prowadzili już 2:0
po celnych strzałach Jugosłowia_
ni.na Filipovica,
a honorowego
gola zdobyli go.~podarze z rzutu
karnego..
Do oiespodzianek zaliczyć leż
należy bezbramkowy remis na
własnym boisku Bayernu
1\10nachium ze szkockim zespo.łem
Aberdeen (wyeliminował z PZP
po~nańskiego Lecha).
W pierw!>zyeh meczach ćwierć
finało.wych gospodarze nie mieli latwego zadania
W"grali
bowiem tylko. pięć spotkań. podczas gdy goscie triumfowali
cz:erokrotnie (m.in. Anderlechl
Bruksela w Wale-ncji). a
trzy
poje<\ynki. zakończyły się remi _

sami.

Walne zebranie
WFS Kielce

Zima lO OCZIw~e narty. ly:t:WY J boks! Przed czterdzies\u pięciu laty ' oł;ywioOll działalnoŚĆ przejawiała w Kielcach sekcja bok5erska GrauahL W ~ tatnill ' niedzielę stycr.nia 1931 rGn na kieleckim ringu przyjmowana . była drużyna
Okę cia "
Warszawy w której występowało wielu znakomitych
pięściarzy, m.in. wicemiStrz Europy l dwukrotny
rn1stn: Polski.
EdmUD4 Sobkowiak, olimpijczyk l mistrz kraju AnłOlll Czońek,
wicemistrz Polslci, Tomasz Kozłowsk i, Wlcemistrr; z roku UM.
Bolesław Leoniak, pięC10krGtny mIStrz kraju z lat 1926-1931. weteran Wiktor Moczk. i inni.
Kielczanie solidnie przygotowali się do pojedynku r; warszawIakami. poczyniono taktyczne .,rGszady" w k1llw wagach. Na sku\ck łycb właśnie przesunięć zabrakło przeciwnika dla ,Sobkowiaka.
A może był .. unik! Sięgnięto po sąsiedzką pomoc. Przeciwko
Sobkowiakowi wystąpił .,wypoł;yczony" z kleleckiej Makkabi bokser wag; koguciej - Feder. Młody pięjciarz dzielnie stawił czoła
sławnemu
bokserowi Okęcia, nie mial respektu dla mistrza. zadaw al wiele celnych ciosów. W rezultacie f'rzegral nieznacznie oa
punkty Liczne grono sympatyk6w Federa sprawno swojemu ulubieńcowi głośną owację . Na ring posypałY się bombonierki z czekoladkamI... · W Innych walkach Czońek wygrał przez poddanie
przeciwnika w I rundzie, r6wrueż loczko wygrał swoją walkę,
ale za to klelC7.anin Stanisław Kulczyeki ?remiso.wał z Kozłow
skim, a jego brat I\tarian \\rygrał z Bąkowsklm , trzykrotnym
mistrzem Warszawy. Stefan Kurek pokonał
latusuwskiego. a
Mieezyslaw Baraa - Leoniaka. Dwa punkty dla Granatu zdobyl
również Rajduk dzit:k1 zwycięstwu oad Tworkiem. Kielezanie wygrali len meez ':7. W okresie przedwojennym. ,ak r6wnież dzisiaj. boks cieszył się w Kielcach. Radomiu I mtrowcu dużą.. popularności ą l zainteresowaniem publicznoścI. Na meczach byłY zaws:!e nasIkomplety widz6w!
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Zwycięski

w

Przeciwko wjcemistrzowi Europy!

Dziś o rodz. 11 w Radomiu
sialkane CZARNYCH zmienIl
się we wlasnej san prsy 111.
Lubelskiej 151 l! ezołowym w
kraju "espołem LEGIĄ WABSZAWA.

(paw)

e Paris Saint GermainWatersehri 2:t (1:1). Bramki 41a
strulili: Fernandeoz
w 43 min. l Pilorre' w 51 min.
Bayern Monaehium Aherdeen I:t.
Au.stria \Viedeń - Barcel_a I:t.

zwycięzców

e
e

PUCHAR UEFA

e

Roma Benfica Lisbona
1:2 (1:1). Obie bramki dla porturalskiej druż yny zdobył .Ju_
~oslowhnin Filipovic w <10 i 59
mm., dla Romy - Di Bartolomt"i w 65 min . z rzutu karnego.
• Bohemians Pra!:a - Dondee ' niled 1:1 (1:1). BramkI; dla
Cozeeho łowaków tnelil w
11
min. Chaloupka.
Valencia
Andcrleebt
Bruksela 1:2 (1:1). Obie bramki
dla Andf'rlttbtu
!ldobył Coeck
w 3 i 54 min.. dla !tospc1łarozy
8olsona w 4!! min.
FC Kai er lautern Unio
ver~itatea Craiov
3:2 /2:0). Dla
~ospodany
dwa role strzelił
Brehrna w 24 i 52
min., a
Jedna bramka padła n
strza·
lu sam"bójczpp;o Irimeseu w 40
min.: dla R',munów · bramki
zdobyli - r.eolp;au w 53 min. i
Zoltan .... 72 min.

e

e

• Prrebywa.jąca w Stana"h prz." pomnieć, ŻA;? piłka.I'lZ'e NRD
Zje<lnocronyoh bokser ka roepre- będą rywalami Polaków w eoLz.e.nta~j.a ZSRR rozegrała w 1n- minar;ach ol:.mp:j kich.
d:anopoli;; dr ugi.e spot·kan:e %
• Podczas odb ywającydl s'~
reopre-rentacj.ą USA. T y m razem w
Ode-s.s:e międz,·n~ ' r~()w. 'oCh
zw:vcięivli radz.:ec~:v
p!ę§cia.rze 7.!łwodów G P llcba.r Przv~ain.: w
ll!!:S. Mec% odbył się w 10 katekori!lc-h. bez wa": m~ze; i pól-

e :eż:-k :oe j.

.
Zw yc;ę:ocą

•
w.,Ś(·.:g'l kolal' "k:eg.o
zawo:lowców
Dookola
::;ardy·ni.: z09tał Gr~or Brann z
RFN wyprzedza.ją-c Q 41 seklUId
Szwaj(!ara Uba Fruelera. Polak
Cusbw Lan~ z.ajał 12 m,e:,;",
ze stratą 2 min~t 17 sE.łkJ,nd do()
Bra l·na.
• W I'ozeg·r.a.n.vm W &hwe<lt
m.e<'ZU piikar$",m QEmpij k~b
reprezenta-:; '
d I','ż '''tla
NRD
wV~I'ała z
ęl:r:ltDi- 1:1 (1:1).
Bramkę <hIa g<l<iop(Yi arz:v zdob.,'ł
w 84 m:'n. Tr .. utmaull. Warto

W telegraficznym
skrócie
(Y.)dm()cSzenkl c:ęzar ów ra.dz;~:t:
Ok8eD l\<lira-e,iaD ll""~;!.
nowił dwa .",kordv sw:.ata
w
wooze d~ 56 kg, Uzyskał on w
c<wuooju 28"2.5 ~. a w podrzucie
159 kg Na tych samycl1 za,WGsztan~i09ta

Byli

hokeiści,

było

nie

Wcz.
robIlO
olit)·c
ter SI

'UFA
Na E

ow ita
r~ o

mrozu

styczniU 1MI rokIi, podobnie jak ohecnie, nie było mrozu. Temperatura powyżej zera me pozwalała kieJeclcim druż,ynom hokejowym Lechii I T~by prowadzi ć treningów
na lodzie. Ograniczono się do "suChej zapraw~'" w sali gimnastycznej. ByłO jednak klika mroźniejszycb d ni. zamarzły stawy.
Tylko jeden, jedyny raz kieleccy bokeiścl sko.rzystali 'Z lodowiska urządzonego na. prywatnie dz1ertnwionym ~tawie. Po tym
treningu wlaściciel ślizga wici nie pozwolll Więcej sportowcom jeź
dzie po tafli l': kijami uważając, że .. szatańska" jazda hokeistów
niszczy lodoWISko. Hokeiści Lechii przy pomocy straży pożarnej
usiłowali urządzić lodowisko na placu KPW pr'l:Y
ul. So lnej (dziś
znajduje się tam " miasteczko rUChU") z nadzieją. te będzie motna. kontynuować treningi. Następnego dnia spadł deszcz l nadzieje lechitów spelzly na niczym..
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A jednak

bywały

zimy!

jnaczej witali miłośnicy nart i hokeja zim~ 1958
roku. W styczniu odbyło się na Leśnym Stadion ie w KielcaC'h uroczyste Gtwarcie sezonu narciarskiego. . Na starcie
stanęło 48 zawodników rekrutujących sit: ze Sw iętokrzyskieg o Klubu Narciarskiego i kilku LZS - E Chęcin, SłowU,a i Posłowie.
Nie przybyli narciar7e z TumlIna, choć oni właśnie budowali
powojenne narciarstwo w Ludowycb Zespołach SportOWYCh. Odbyty sie cztery biegi Na dystansIe 10 km seniorów zwycięt.yl
Mazur (SKN) w ",asie 59.41 mln. W biegu na 5 km junIorów
pierwszy byl Rybus (Piast ChęcIn y) - %4.12. na dystansie 5 km
mIodzików triumfował Cbabik (pIast) - 28.53, a bieg na 3 km
mIodzików wygraI Derela (SłoWik) - w czasie 12 minut.
Hokeiści korzystając z mrGZU grali w niedziele l dni powszednie. W rozgrywkach klasy .,A" woj. kieleckiego brało udział sześć
zespołów:
Granat Skarżysko, Jodła Jedlnia. Proch Pionki. BKS
Radom. Slart Koń kle l Wisla Sandomierz. To wszystko, niestety - było ... ł
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Polska-RFN w boksie

Hanower:.w odbędzie
międzypaństwowe spot-

W

kanie boksel'\!ik ie POLSKA
- RFN. Podczas meczu tlojizie
do 12 pojedynków, II tym
że
wa~i lekkośrednia i
półcięika
będl\ dublowane .
A oto pnYPIl!JZczalne zestawienie pal': wa!ta musza
80~aslaw PietrzykowKi Dietmar Statmueller, ko,ucia Sła
w.omir Zapart Stefan Gertel, piórkowa Krzysztof Kosedowski Reiner Gies, lekka
Sławomjr K aczmarek
.Jan
801'l'z ucb, lekkopółśrednia Mi·
rosław
Piotrow ki Werncr
SCheffer, półśrednia .Jerzy Kaczmarek Helmut Gertel, lekkoirednia Andrzj Krysi ak
l\1anfred Z)el«mka oru AdalJl
Ko~łowski
GJ'\u:iano Rocchaittniani,
średnia
Stanisław
Lakomier Tborsten Spuer~in. pół"ieżka Paweł
Skrzeez
- Kurt Weiler i Krzysztof Michałowski Ralf Roet:hou~nia-

dach w wadze do 60 kg Polak
arek Seweryn za ial drugie
mieJ;sce wyni.kioem 287.5 kg, u!Ptepując lu~ikowi Sa.rkisja.DOwi
(Z. RR) - 297.5 kg .
• Hokeiści A ustri.i, k.tórzy bę
cla rvwa13mi Polaków w mistr1.05Lwach św:ata gr\14lY ..B".
lloajdują ~ę
w dobrej form.ie.
<>.;Łatn[o Aulriacy
dW1U.\t.r~n ie
ookona.li Węt"rew 4:% i . :t.
• W tGwarzyskich meezac h
pi.łkarskich
tal M~lee wyerala
z ł~loop lem Dębica 4:1. a Ruch
Cb9r'l6W zcemiwwał z
rllll
Grlynia 1:1.
• Hokeiś<'i CSKA M_wa po
raz 26 zdobyli miostrzostwG ZSRR.
Warto dodać, że druży·na CSKA
to owukrotny ZJCIobywca Pucharu Europy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ni, cięika Gr~or'l Skncoz Peter Hussin!:. Ta ostatnia walka ma być ostatnilł w wieleletniej karieru pięściaroza RFN,
mające~o na swym konci-e medale m istrzostw Europy. świa
ta i olimpiady .
Pojedvnek _
riniu w Hanowene b~dzie pit:tnastym oficjalnvm mef'z,cm bokserów Polski i ' RPN. W dot:vcb~z a
rolIe~raDycb
spotkaniach
Dasi
pięści3~ odnle'li 11 llwvrięstw,
raz 7remisowali i doznali dwó"h
porażek
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Z notatnika
reportera
•

Radomiaka. Jaktóry przeniósł się
Wld7'ewa. pOwola ny
odbycia zasadniczej
służby
wojSkowej. Jak s ie dowiedzieliśmy. Gierek .. wylądował"
w drugoligOowej LubłmiaDł'e i w
tym zespole p l zy~o\ owuj e s it: do
nadchodzącego sez onu . Warto dGdać. Że w
Lubliniance wystePOwać będą nadal dwaj p ,łkarze li
naszyci, klubów' Kn ys ..lOf ~ ra
jewski (B r oń Ra dom) i Tomass
Tokarczyk (Korona Kielce).
~ek

B yły

piłkarz

Gierek,

łódzkiego
został
do

do

na z.'

Wy
ezl<
wia

-mo;

Wal

• W f inale .. B n roz~rvv,.rek II
ligi tenisa stołowego metczyzn .
w g rupie . w której
w:\",I,,,'· i ..

rad<>msldej Bron.!. AZS
""ygral dwuk rotn;e na
!! Unia SkieJ'nie ... iu w
Identycznym stosunku Ił:.. Akadem icy z Lublina ju~ w najbliż
SZlI sobo l~ I ruedziele beda rywalami tenisistów stołowych BrOIli.
a mecze odhęd'l się w RadomIU.
(ap'

drużyna

Lublin

wyjeźd zie
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