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• Na terenie cale,;o kraj u
obchody Dni Leninowskicb oru ,. rOC1mic y pod..,isa.. ia Układu o PnyJaini. Ws p{)lpracy i p0l'0cy Wzajemnej mię
dzy PRL l ZSRR. CentrlllD y m
punktem
uroc'Zysł.o§ei
będ:zie
d'&iś koncerl
..orr:allizowany w
Sllli KOD.!;resowej Palacu Kultury i Nauki,,: War uwie pnes
Zan.ąd
Glówn y i zarozad Stolecsny Towarzys twa PnyjainJ
Polsko-RadzieckieJ. W koncerde
weim~
udział ..,neb y wająca ..
naszym kraju d .. ler:acja Tow a ·
n~'stwa
Pf'Jly jaini Rad:ziecko -Polskiej. W pierw 2 YC1l pror:ramach radia i telewizji o r:ocl'Z.
Ui.S. be.l:poŚrednia &;ransmisja .
• KomisJa Ocbrony Zdrowit
Ludno ' ci i Srodowiska KC PZPR
pnedyskutuje raport o sIanie
łrodowiska naturalne!:o w naszym kraju .
~r ... ajll

Zgoónie ~ programem badań
prz.e6trzeni
k.o6micxnej, wczoraj Związek Radziecki wystr reli! statek ,,soiu.z T-8".
k tóry
p ilotowa.ny jest prrez załogę w
skladz.ie : dowódca
statlru
podpulkowlIo;k Władimir Tit• • ,
ilnżyn.iel"
pokła<."owy lołJDilt
ko..roo nauta
ZSRR
G_nacUj
8 tdekalo. oraz k:Qimona.uta badacz - Alek&ancleł' Sieriebrow.
Progr am lotu przew iduje po.łączeni e sta fllru .,sojuz T-S"
z
zes połe m orbi talnym .,Salu,1-7"
- ' " KOilII'Il06-1443" . ('() ma nastą 
pić dZ'i'Ś

wieczorem.

Kielce, czwartek, 21.1V.1983 r.
Hl
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Na liście nieuczciwych producentów figurują: .,Radoskór", ..Predom-Rozamet", Kieleckie Fabryki Mebli
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CAF-TASS

Sesja MRN
w Radomiu
~

R adom iu odby ła się wczota) se j a MRN
pGŚw i ęrona oce.n:e w y kon.a nia plami- s połe<'z 
n.o-goopoda rc zego i b udielu w
roku 1982.
M imo ujem n y c h s k u{kó w Itryw realiza c ji u bie głoroc z
nv('h ud a ń o.siąg nię to pew1'N!
~ysu.

DOKO~CZE1'fIł:
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\V I kwartale br. Izba S k a rbowa prt e pro~ a d z ila 35 koniroli finan owych i dewizowych w prz ed s iębior stwach g o sp
rki uspołecznionej na terenie trzech województw: kielec iego, radomskiego i tarnobrzeskiego. W wyniku kontroli
wykryte: cztery przestępstwa karne (nadużycia na sumę
1,5 mln zł) oraz kilkanaście przypadków naruszania dyscypliny fin:1.nśowej na łączną kwotę 18 mln d. Ujawniono
ponadto rE'zerwy produkcyjne, które wyceniono na sumę
9 mJn zł, rezerwy materiałowe (15 mln zł)
finanso~ e
(230 mln zł).
Podczas k on t r oli szczególn ą
uwagę zwracano n a praw i dło
wość us t al an ia
cen. N ie ste ty.
mi mo fa li kryty ki społecznej,
wielu p rod ucentów nadal upr a w ioa, ~mowol ę cenow ą.
I nformacje o n ad użyciach cen owy('b
po pełni onycb
pr zez
..R a dosk ór" po ja w iają się w lokalne j p r asie nie po raz pier w szy. T ym razem
p r acownicy

Izby Ska r bow ej uja w nili,
że
s tos owana na dw a w zory obuw i a cena umowna um o żliwiła
prod ucento wi osiągnięcie r e nt{)wnośd d o 4.00 proc. przy założon e j w kalkulacji
r entown ości
10 proc. N a sprzedaży
1)OKO~CZł:NłE

NA STR. Z

I iIlterwenClJjn~
lo gronicq o Polsce
łU45898'

Zag.raniczne środki masoweprzeka zu pU b likują ostal n io
WIele materiałów . po święoonycb
sprawom polski m . W k omenta g~

Sprawcy gwałtu
- zatrzym~ni
w

·tycla

dni ach

posterunek

~O . w Sobkowie zestał pow ia -

pr7JM
mi_k a ńcew
So.~ Głlnva ie Da polu. . pobhz. kj wsi &neeh mężezY7>D
"O~oD a'o ,walt. Da apoiledzGn.eJ P5yehiczn ie mJodej kobieelt'.
l\lilieja prawie
Ba.lychmiast
z~t r&Ymała sprawców. Oka z ali
SiC n im I 39-letlli Jeuf F . ionaty. o~iee nwor~a d~ieei oraz 33'letni Ja.o G. i M-letni
~n oll 1'. Wszyscy
pracow ali
. 0WCl'Za
prz,. wymiani t tor.w
tl~ slaep
kolejowej w
obko11>" !. Jak .Iblono. pili te!:o
"nI a aikoboi ewallu wi ęt'
.opuŚ('m ię w sb Dlt ruetneż
"'11'111
prawcó. osadzono
w
:lr~i e.
Postępowan i e w tej
eraw ie
prowa41i poste ru D-t'k
,.. O w 8obk ... ie
!:uo)
oml Gny

~utro "Relaks" I

rzach zwraca się uwagę n a pewien wzro t napięc:a. spowodowany dążen iem o p ozycji podziemnej do zabam o wani a pro cenormalizacji
w
n3szym
só w
kraju. Prasa ~agranjczna i agencje info rmacyjne d o niosły o
próbach organizowaOla .. nieoficjalnych". jawnie wrogich wła
dzy obchodów rocznicy powsta nia w getcie warszaw ·kim. Zrelacjonowano w tym kontekscie
odpowiedż rzecznika rządu P R L
na pvtan:a dziennikarzy zagranicznych. dotyczace tymczasowego aresztowania byłego r zec-znilu
"Soli d arności"
Janusza
Ony_zkiewicza. Również wypowiedź J . Urbana na temat nieda y.. nego przesłuchania Lecha
Wałęsy zwrócił a
u\Va~ę wielu
agencji informacyjnych.
"l' emat~JI1 , k t 6ry trafił na p~rw
sze stron y ęuet .. różnycb kra ja l'1s i k lóremu " ęśf pras y nc hOOnii!} .t ara "i~ n a d ać 21la m iona 5 eD~acji . j es t wu wallie 0110DOKO~CZENłE

NA ST\t. Z

Proces zamachowca
LlZBONA PAP. W portuę a l 
k i UJ m ieM-ie Vi la Non lit Ourem m a b .,.~ dziś
w zn ow ion,.
p ro~
dow.,. pr'leciwk., Fernande ~ .w i
K r oh n owi. s pra . 'ey
ni eud an ..ę . la m a ebu Da papie'
ż a J a na P a w ła n w czas ie 00by t . r Iow ,. KIl~eioła k aloJick i e ro .. Po r t u ~a l ii.

• Ocbron. ..,a rków narodow ycb
przed
szkodnikami
r:lównie brudniell mni zk" która od kilku lat atakuj e n,aue la y - będzie w Wars7.aW'ie
o;łówu ym
tematem ses ji
Pań
s twowej Rad y Oc bron y Prsyrod y.
Ustali s i ę najbardziej
wla& L-iwe
sposoby
zwalczanie
Iych owadów "a,;raiajac\"l~ h naJcenniejSZy", drzewos tanom.

Tmezaso aRada KraiOwa przviela~
dokumenlV na I Kongres PRON
W

---lIDie amało?

U

• Zbiera s ię X ..,lenuIII Cen tralnego Komi tetu StronniC\wa
Demokrat yczner:o. Temalem obrad będzie ud'Z.ial SD \JW tworzen iu warunków rozwo j u delIloku cj i 5Ocjali s t ~ cznej I stabilizacji s polecUlo-!:ospodarczej
kraju.

Jak już iioformow a liśmy. W Wa r nawie ubr a la się w crz.or aJ
T y mczasowa R a da K r ajowa PRON . By ło t.o ju ż os t a tnie jej po_
siedzen ie p rzed zbliż ającym się J Kou!:resem te!:o ruohu . Obradom pr zoewodn i=y l J .\N DOBR.\C ZY~SKI.
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•
UC'Eestnk:y obcbodów
rocznicy pow stania .. ptcie
warszawskim pn: y będa dzi4 do
O~więcimiz na tere1l bvlelto
na ,i w iększe!:o
bitlrro" kielto obozu · m ierci. Pod Mied zvnarodow vm
Pomnikiem Ofia r Fa . zvzmu odbędzie .Ie wielka manifestaCja . an tv wo ienna; bed.,ie
to bołd pamięci milionów otiar
Oś więc imia
i
prustro!:" dla
prz yszJycb pokoleń .

p<><;'edzen i u
uezesLniczvli
rady: I seKret'; rz
KC PZPR, preze;; }łady Ministrów,
gen.
al'mll
Woj('iech
J ar u zelski, przewodn icząc y Rady Pań.:,twa IIe nry k J a błoń sk i,
mar"zalek
Sejmu
Stanis ł a w
G ucwa, prezes NK ZSL Roma n
łali nowski
i przeWodniczący
CK SD Ed ward K owalcz y k . Obecni byli członkow'e kierowni<'tw
~t.oowarzYiłZCń
chrzescijań.>kich trzech pozoctalych
sygnatar'uszy dt>klarar jl z
20
liopca WS2 r, w ~pra wie PRON.
Sekretarz
generalny
rady.
prof M a ri a n Orzeehows k i
0mówił przebieg kamp~ nii progra~wo-wyborczej i przedstawił wvnikające z niej wnioski. PodKreślił m .•".... iJC ruch
patriotyczny stał się ważnym
czynnikiem życia poliLycznego
kraju.
Nasz .rucb i jego programpo wiedział M. Orzerho wski
t.rak1.Uje sic: powszechnie jakO
o twart.., dla
tych wszySJtkich
lud zi. którzy je'>ZCze d zjś stoja
na uboczu W lra.k('ie kampanii prog ramowo-w y bor('ze j w y r ażano
powszechnie prz~kona
n ie i nadzieję że wszyscy ob.ywalele troszcząc! się o umocnien Ie pozycji P()I~ki beda
wnos.it do ruchl) nOwe war członk<>wie

tości .

Przy jęto prQjekt y dokumentów. które przedło'żone w.staną
ut' ze ,f,~! kom I Kongreóu PRON.
Są bo projekty deklaracji progr a mowej ruchu
Kier unki
i
met<>dy jego dzi ła ln<>ści.
zasad statułowve-h oraz sprawowania . z działalności
komibft
TRK.
DOKOlę C ZENIE

~

Zl1odni~ z wczesme1azy mi zap owiedziami, r zqdowy progrlJm
przeciwdzi ałania

zostały przyjęte

w spos ób

zróż

Co
podziwiać ~
N ie w ia domo,
ba r d 1>iej pod zi w iaf: meb10Wlł
• r ze ź bę
RudoUa
SelE nr:a z Mona" b ium . n :oz waD\
.. Kwiat". c zy 0r Ył:in a lną
sylwe t kI' biurowe a
ra b ry k i B!WW,!

00

Lokatorzy bloku przy ul. T o-

br

tO

DOKOSCZENTE N.\, STR. !

porows~iego Tun
w Kielcach
skarią sic-: że nie mogą oglą
cać II programu tv. ponieważ

marca

b ył

nicowany.
Popa rcie
zv& kałl#
propozycje le psz ego wykorzyst ani a zdoln o ści p r Odukc y j nych,
u r u chamiania prod u kcji uboczn e;, zakaz spr:eda ży p r odu k &-

Niesolid na firma

niesprawna jest

OOKOXC'ZENIE

inflac ji

ost atnich tygodn iach . t emat em
szerokie;
społeczne ;
dysku.jł.
W wtJ1tik u k onsu lt ac;i
napłu
n ęlo wieloe wnios k ów i postulcstów, z k t ÓT llch wyni k a, iż poszcze gólne
punkty
pro gram.

Interwencje przyjmujemy
w godz. 9- 11

od

N ,'\ STR. Z

\ STR. J

l~t!~~M,~!~~;!~a~~,~! .~~k~J~~'I"Mi~~~~ wM~rt\!ęD,!1
kańskiego ~tanu LUizjana.
nurkowie odkryli
na głęboko"ci 150 m glęboki rów. Dalsze ba dania tego zjawi ka doprowadziły do niemal
sen. acyjnych wniosków . Otóż lII;spomniany rów
ma 24 km dlugosci i 15 km ;zerokości. P onadto
_ ~tężenie soli w wodZIC~ morskiej tego rowu
w dnk mor~kim było H-krotnie wiE:k>ize niz
w woda('b o kolicznych.
DaL~ze badania przeprowadzone przez nurkó~'
wykazały. że w tymże rowie morskim wystaje
nad jego pOZiOm gigantyczny stalagmit zawierający kone-enlrację zwiazków ~oli. Woda przez
wieki powoli rozpusz cza ten giguntyc-zny slup
soli.
Według oblic-ze n naukowców, pro~ s
rozpuzczania tego slupa soli rozpoczął się prze<! t y siacami lat. gdy na skutek ruchów tektonicz-

http://sbc.wbp.kielce.pl

obl:czono przy pomoey ~ompuh.rów te
jcśli n;e zajdą inne okoliczności (glównie trzęsienie ziemi). l o wspomniana sól tOp:l się będzic jeszcze przez... 16 milionów lat. Wówczas
wspomniany rów w dnie mor kim. a by" może
i cała Zatoka ME'k.~ykań ka. osiągną takie natężcnie soli w wodzie. że <lynne dotydlczas M o rze Martwe na B liskim Wschodzi" bcdz[e m a lo konKurencyjne. Byc moze w Zatoce !\'1t·k.,ykańskicj nie tylko będą mogli utrzvmyweć się
na powierzchni ludzie nie majacy pojęcia o
pl,\'waniu. ale również - j:Jk podaje Biblia b~d7ie można przej':":: pie , zo przez wody
tej
z .. toki.
Pewne jest tylko jedno. te
·prc.wdzimy ...

my

tego

nie

Pierw zy dzień '" praty itjskicj
woj 'kowtj grupy operatyjnej w hiel iach

Dokumenty na I Kongres PRON
DOKOŃCZENIE
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,V
k.u spotkania O< Ildon.o
prrobil'lg
T>rudk.o()ngre~weJ
·kampanii
pNJogcam()ow<o-wyborezej
PRON. W przyjęt.-j uchwale podkrooa
się,
że
w
toku
kampa.nji
wZlOOgaroJl.e
zoota~y pl' pozy je pl"vgralfDQWe
ui za ~a.dy sta l11bowe rucbu.
pow9Z€>I'bnily . jegO idee i cele, ('.o 7<n.ala.zło wyraz ~ Vl-~('z
.nym pow i . k ..UIflIi.u
SIę
ba.zy
społec>7<JloE'j PRON.
TRK PRON z.a.)ela
również
slanO'W1i-.ko w sprawie umacnla. ·i.a ładu i )XlII'zą.dku pu bli{'(l.neg-o, n ast.ępującej \i'eoci:
"J'atri&lyezny Rueh Odrodzenia Narodowego eJMlwiada się
DieunieJlll)je sa pfJil.ojem i ła
cłem wewnętn.nym,
"lasa się
..~... .c]Q;iałae
JlIOwslawani!ll
noa.pięi:
i
lumfiiktów. Dlate!:o
lri 2WlJ'a.eamy lIię do W!'lI>Yllt-

kieh P-olali.ów, a )}l'\I.ede wszystkim clo ueusl.ników naszego ruchu,
o
da.nioe S>C1eeyOow,.n~go
odporu
wszelkim,
moiliwym
próbom prowukaejj
mot:ąeyeb
.a.kłódii IJpekej i porąclek ,..".,łMl:my, próbom, które mot:łyby
)ledwa2Y~ z trudem budowame
)lo.roeumieoie narcMk>we.
Nie JH)"wólmy, aby sakł' ce~ost.aly zbliiawe
mę
obchody 1'0 tniuł"g. święta 1
Ma.ja. r 7IDiey uehwalenia Kon8iyiuejj ! Maja i Dnia Zwy ' ę
siwa UtDyńmy w8I.y 111. aby
mi~ ene goGoY pnz.el».eł\'. Nieeh
muią nar.oclowemu Jl1O~·anl !
N:ie pc;ozwólmy
l.ei
sakłeelli
pJ'2.YI:otewail 40 wizyty w .jezyini.e na!YLef:" wien.:i~e
cla.k" P,.p~ia JAN." PAWł.A U.

tle

r,,-

Nieeh bd i IJpokej "ęclą trwawarkŚ4lią w n_ym
iyeiu
pobUeznym!"
Ją

Nabijanie klienta
kosztuje za :mało?
DOKOŃCZENIE
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wwrów

obuwia
w
r.
ponadphmowy zysk w
"-ysoko ' ci 28 mln 124 tys. złotych.
Stwierdzono poza tym, że na
skute-k z;Jwyżenia w kalkulacji
k05ztów materiałów bezpo<;rednich i k06ziów przerobu, zawyżone zostały
ceny obuwia
objętego cen:1mi regulowanymi.
W
re2lud~de
prOOru~e'nt
05iągnął
l.;enależny
zysk w
kwocie 637 tys. złotych
oraz
pobrał nie
przysługującą
mu
doi.ację w wysokośqi 242 tys. zł.
W wymku ustaleń pokontrolDyeb "Rad 'kór" z bl zobowiązany do zwrotu do budżetu
centralnego nienaleŻDycb
mu,
bo nieu zciwycb, zysków i dotacji .
przedf;j~biorstwo
osiągn<:ło
I!iągu trzech kwariałów 1982

W

Zakładacb

Meialowy"h
"l'ti'f'(! m-Jrorzamt!>t" w Nowt<j Dę
bie (woj. tad'nobr:ve.;kill.") natomiast zawyżono
w kalkula('ji

Sesja MRN
w Radomiu
Zł:
~ Jł.a4Ionia

8TJl.

l

S>twrerdz.ił prea.ydent
- Anłłrwej Morawsk i.
OddaQ1lO
do UtŻyUlDu .o 4&
w i~j mie;czj{ań niż w BJ>G1.o&i4'~ym wresie r.oku 1981, z.a~w ano ąpade k porod.w..cji 'tO'
_kładach JlO·2.NJly~...-ych,
po-

m.m.

...awNa .się syllUa.cja . ' ~kre
-.ie :ŁaoOpatne-noi li .... wO<K: i e ~ię,
~nie lepiej
1unk-'
c)oD'V:ią słuŻlby komu.n alne. N ie
.-w ią:z.a.ne
Wf'tćlły
w st.oopnru
~a lającym
spr a ",. y
bu. . . . . I: twa
~E'któw
sh.l2.by
lIdFowia, J'eDlOllIty starych
2.380Mw
mie6Zkan~owy ch,
d-UlŻe
aaległoeci są
. dilw.ym cią;gu
Jla
lu Cl<5Wi .. _ i wychowania , 11 przede w5'l.ys""im .... yen.owaJlia ~.olnf'€o.

W dysku&ji n.a
radni wska;zywall
k.oaiel'~

se.sj.i

MRN
na

głównie

U'2lbrojeni.a

16'e-nq,..

budowillctwo
mi~zkanio
we 4)ra.z więl](8zego njż dotyC'heul6 Wy.K()),zy6tania w budowni ... l;wie
mal.e-riałów
i surow~ÓW pochodze.ma lokalnego.
pod

Po wys1u.c~aJl.m
wS2:,,&tKiIch
opInlł, llw.ag I wni
ów' radni
VrzyjęJi spraw4)zda.nie z wyko.J\aJłlIia płanu L budżetu miasta
:ta FM ul»e«ły. Na zaJwńcu
nie zeb am z4J6tali
zapo7Jnani
z wy.niKami miJ.ic-y)nej
a·k('ji
,,P06f!O'1>a". Ra.dIBi y\s1>ątpio)J z aJ)clern 00 spoI u-ństwa Rad4)mia 4))i,c
lX'I7.f'Smi.ctwo w
pochOOzie l...-n.a.joIwym.
(.-Im)

EH

2

stanowiącej podstawę

do ustalania cen l' gul.owa-Ilyeh na żelaz
ka wartosc materiałów
i
iloŚĆ braków,
w
na tępBtwie
czego również cena na żela:zka
była zawyżona . Dzięki tej nieu zciwej
kalkulacji
zakłady
ooiągnęły w ciągu trzech kwartałów minionego roku niezasłu
żony zysk w wysokości 4 mln
złotych. Na innych typach żela
zek na
które
obowiązywała
cen~ umowna, przedsiębiorstwo
osiągnęło zysk wyższy od za l!.1LaJd·alllE€'O o 16 mln '1'80 tys. zł.
Równ.ież
Kieleckie Fabryki
Mebli w Kielcach fałszując
kalkula('je
na niektóre swoje wyroby - osiągnęły niele galny zysk 'w kwocie 7 mln zł.

•

•

•

Dzięki kontrolom 1inan oWJ:m
niezasłużony zysk przedslę 
biorstw wrócił do budżetu cen tralnego.
l słusznie.
Stra('ili

jednak na tych
tra.nsakcjach
klienci. l, niestety, nikt im tych
pieniędzy nie zw.róci.
Chociaż
logie:z.n.ie rozumuJąc,
w przypadku stwierdzenia. ~szust~'~
cenowego klient powlnlen mlec
prawo domagania sil!
zw~otu
części pieniędzy od mcuczclwego producenta.

I je zcze jedna . \lwaga. W
razie s1 wierdzenia nadużyć cenowych przediębiorstwo zmuszone jest odprowadzić niezaslużone zyski do budżetu pań
stwa. l tylko tyle. Czy n~ jest
to więc przekładanie pieniędzy
• jedmej k.i~m dIo Ól'>\lC'ie.j? I
czy jest to wystarczająca przestroga,
aby
przedsiębiorstwa
zrezygnowały w przysz}ości
z
podóbnych praktyk? Racze j nie.
Jakie zatem jet w yjście ? Wydaje się, że zakładowe sł użb ;",
odpo"")edzialn e za w;talenie cen
muszą odczuć na własnej kiesze% że taka "o~atywność"
nie popłaca. Inacze] podobne
praktyk i będę kwitły d~lej.
~-)

:l.a.-ząd WojewóU.z.ki Zwi'lz•
KU Inwalidów Wojennych
i Woj 'kowych PRL w Kielcach
był organizatorem
uroczystego
M aUI.ioa,
tórt' odbył-o
s.ię
w€Zoraj z okazJi dorocznycb
~lxhod6w
ha lem: Kwit"Coeń
Mi"""i~ P~'i N.aroolOWej.
Na spotkanie -przyb ł m.in. I
sekretarz Komitetu Miejskiego
PZPR - Zdsi 'ław 811. wreD.
W "ród zebranych kombatantów nie zabraklo uczestników
walk prowadzonych z okupantem hitlerowskim pOOczas 11
wojny światowej na wszystkich
szlakach bojowych, ID in takze
na Kielecczyźnie, wit:źniów obo2ÓW konct>ntracyjnych. Podzielili
się oni
wspomni niami z tego
okresu .
W \>eoj lot.1kc-ji hi«t.oIiIi
etiIł.niczyla
liczlJie
zgromaIlzona
młodzież szkól
kieleckich. .Jej
przed,Stawiciele złoi.yli wyrazy
głębokiego szacunku i wdzięcz
nOŚl!i
byłym
:l.o)nierzom wy/twoi icite-lom.
Iklegoacja Ioornohata;n\(jw zło
żyła
wiązank ,kwiatów
pod
pomnikiem na Kadzi 1ni. Ode'1.ytano również rezolu ję Zarządu 'Związku Inwalidów Wojennych protestującą przeciwko
wyscigowi zbrojeń nuklearny('h
i wZylWają~ dlO u.1.Irwa~ a.nj a
zdobyczy pokoju
nit-pudle-

W ~iereeh miasiaeh i pięlnasiu gminach wej wodlOtwa
kiego roęet:aęły w _ a l draioałalntose wO&. . . .w~ toe.Fen..,we gr..py
.pea'lileyjn.e. \\Io~owi &(; "
jaJ[ z.roeali&ew.we wnieeki i aad"DJ a
)!I8Siawllone pr~ _poły k_trlOwWe w łimepa.oJ"'le ub. }".Oko. Oee·
lIie ped.-Jane sestaną iei prsełl sięw.uęeia podejmowane przez aakła ·
dy praey i jeclnostki gespedarki Dspełeesni nej, w ramae.b r~ wego pl' grama e ·sezędn.ściewego, eraz all.uieeznOŚĆl Wódki H llpekulatJją i przejawami pal.legii llpeł_nej.

Wyloniono dwa :zespoły kontroluj:we, w skład k\orych weszli takze przedstawIciele cywilnych instytucji kontrolnych
i
wozęd'Ów . W pie.rWSl1.ym dmOl p.ra.(-y sl!nn1.rolowały ODe pr.a.wldłoo
wosc
1unkcjonowania
niektórych wydziol'Jów Urzędu Miasta
Kielc, a tak.ze dzialalnosć kilku
instytucji swiadczących usługi
dla ludnoSci
Grupa kontrolna pod dowodziwoeffi mjr. H_rylo:~
DUDKA
odwiedziła
z rana &kJadnicę
Ma zyn Rolniczych Zakładu O brotu Rolnego WZSR, przy ul.
Mielczarskiego.
Kilkadziesiąt
maszyn rolniczych stoi lu "pod. chmu~ką':,
często bezpo ' rednio
na ZIemI,
bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed zniszczeniem. W bloc~ nowa mlock.acłli.a, berz kół,
skradzionych tyazien temu. na
oczach pilnujących magazynów
pracDwników Spóldzielni Ochrony Mienia. Obok przetrząsaczo
głosci.
-zgrabiarki. W kołach brak poWJoE"I.rza, bo k,
wyII.ręclił LaWczoraj w Kielcach. odb)'lo
worki. M.ocno zni zczone opony
•
się zebranie
spr wozdawwskazują
że nie stalo
się
to
czo-wyborcze
Oddziału
Miej"wczoraj". .Jak
poinformował
k:iego 1'ow a·reye1Jw a PI'!z~' jaciół
kierownik składnicy
Frycleryk
Dz;ed. W ClZa6ie s,pot'Jkan;a, w
Po łow ki, kradzieże są tu prawktórym uczestniczyli
przedstadziwą
plagą,
nie
pomaga
płot %
wiciele władz miasta z sekretadrutem kolczastym i zatrudniarzem KM PZPR Leonem Szanie dozorców.
fan.em, pr2t"woo.niczącym MRN
Nie lepiej jest w magazynie
- Gerarclem Ikdnarzem i wice-o
cZł;ŚCi zamiennych. W bałaganie
prezydentem Janem Strójwą
personel nie bardzo o rientuje
wrn, przedstawiono sprawowa się czego brak, a co jest aktualnie z działalności towarzysiwa,
nie w przeda:iy.
przeprowadzono wybory zarzą
Przed kantorkiem
kierownidu i Komisji Rewizyjnej. Wyka
- grupa oczekujących na
brano też delegatów na Zjazd
silniki
spalinowe.
Niestety,
od
Wojewódzki TPD, który odbę
tygodnia brak !akJtUlry. Ki dy
dzie się "'e wrześniu br.
~dzie nie
wiadomo.
Rolnicy
Zasłużonym działaczom towaniecierpliwią
się.
Droga
od
rzystwa wręczono odznaczenia.
otrzymania przydziału na maKrzyżem Kawalerskim
Orderu
szynę, czy ciągnik do wykupieOdrodzenia Polski udekorowano
nia z hurtowni, wydłuża się w
Ja ołw.ił\'ę Charabień, byłą dyniesk0l1czoność.
Wszystkiemu
rektorkę
przedszkola TPD w
winna biurokracja - mówią.
K~ekach. Mtdale im. H. Jord.ana
Protokół napisany
przez do",ręczono T .. resie Kop..
Janiwód('ę g.ruPy
zaw ie.roa lUlokanie Sęk i Ad.lfo~i Karclynało
dziesiąt pozycji. kontrola zostawio
nie przćprowadzona powtórnie
w sc,botę rano.
Ranm z za tępcą dyrektora
Z"kladu Obrotu Rolnego jedziemy teraz do magazynu środków
ochrony ro:lin na uL Pakosz.
Jakby dla odmiany panuje tu
wzorowy porządek. "Bez więk
szych zastrzeżeń wypada takie
wizyta w sklepie z art:-'kułami
woo ....kaon. ~zy ul. Ko9ciouGZk.i.
Pl'Zy okazji odkrywamy bałagan
1II'yiM.a Sak<l>N. IDty............ i ....
w podw'Órzu posesji nr 7, wylIi: . PuJa"kiec. w RaAlooniu ecI. lat
prowad,.i
ak "ję
..
rtyl>h
dzierżawi anej od lipca \lb. roku
dnwi" cykl
ap04kań
iDf"przez Spóldzielnię Transportu
macy;"y"k dla
m_zieży. ktÓO'a
Wiejskiego,
przy lej samej uli;oamiena ubiecać się o indeks w
cy. W czasie wiosennych potej "ezelni. Ji:olejnł'
lelo l)' P U

e.

Akcja "Otwartych drzwr
r omskiej WSI
O".·..

.połkanie

ore .. niauje W ydaiał MateriałcMtnawatw .. i Tecbnolocii 0~uwia. Odbędzie się one Z3 bm.
łw lU,b~ . .bołę) •
loda. ł.
w
lmacho w)"działu p ny ul.
CłłF~reco.
(wł. .)

rządków

w

mieŚl!ie

Pracy "Unipral" również )}()oStanowion.o skontrolować.
Kierowniczka punktu, Wa ła·
wa
Sitarska
poinformowal a
czlonków zespołu łl
wykonywania usług. Na
SlęCy zlecen
przyjętych
alJ:lacji w 1!!82 roku
tylko !J reklamacji. W
cza ie z pralni kOLlysta
owb..
'Mimo że pracują lu same
biety, w pomieszczeniu
I!za jest po prostu
jedynej sza.tie nia, "apteczka" (7),
części ł!a rderoby.
W
ezyszczenia dywanów
:zOO je .!Ii ę Jloie :.oprząt.aon y
ubiegłorocznego malowania.
toalecie brudno. Także tu
trolerzy pr.zyjadą
Jaka jest jakość u ług?
wykonuje się je zgodnie z
nikami? Odpowiedzi na te
nia szukać będą woj kowi
trolerzy w innych punktach usługowych na terenie mia ta, '"
dnia dzi!i'i~Jsz)·m .

Na

,
mi

br'
b:o

ZE
przez pTzelilsi,ebi01rstw,

wanych
wyrob6w własnym
kIlID, jak również i
między zakładami. Z
nym przyjęciem Spl;)t
elementy programu

pu.:

da.
wa

Spl

systemu
wego. Kwestionowano .",ln,m,nll:1
koncepcję

zamrażania

mownych artykułów .,."n."nj"7,<-f
niowllch oraz propozycję
wadzenia obowiqzkowego

znaczani/! zysku

na

~h'7"lh lJl

rozwojowe
gatlltL'nie i

bUl

bet
Jet

Cli'

bie
PK

CUI

d7..a

niechętnie
się przedsiębionttL'a do
ku aotyczqcello społecme;
troli działalności.
Jeili chodzi o politykę

powszechnie
u'nio8kotL'ano
lIraniczenie ich
u'zrostu
maksi1l'lum
10 , proc.

aprobowano r6wnież
lłprawiedliwego razi
tów
kryzysu,
wprowadzenia OOIL'lszt'c1Iml!;
dencji docJwd
spotk!},!.
OIl6łfi Yffl poparciem. ,
Rząd, przedstowiajqc do
łe.c2nf?; _lI •.kulji . prollTOl.m

mflaclli.nll, trokt.owal go

otwortll, atąd też' wiele
lotów ' i u \lIiosków zoatonie
"im u względnionIlch.

,.śmietnika·'

widocznie nie · zauważono.
Zn a)du WY ~ na Ud. K~
ciuszki punkt przyjęć i zakład
cZ"szczenia
dywanów
WojewÓdzkiej Pralniczej Spółdzielni

Czasowe zawieszenie
działalności ZPAP
Presyd ...ni
pod~1

DOKOŃCZENIE

Zł:

8TJl.

1

a y<,ji po.bii .. nw>~j d. "'e-J~:lllnyeh
demoo~I .. <,ji
i .,k_~rmalDi'~ta
~ji" w Oniu 1 .aja, I r ..... eyd. jak D>e&IĆ>n.y .. au ...aiaj'l - Jlie-

b_pi .. ezD'l k .... fr_ta~ j'l.
Relacjonując stanO'\Ą.·i ko wradz
polskich w.obee owyC'n prowokaI!yjnych
wezwań,
szczególnie
Cbęt9'lie
r.ozpowszechnian ch
przez ani_·polskie oSrooki propagandowe, prasa zagranioz.na
i agent'je informacyjne z UW03gą
dnotowały odpowiedni f-ragment komunikatu z posiedzenia
Biura Politycznego KC PZPR i
Pr€'Zydium Rządu.
l i kon.t.ekście wezwań ClI>OZycjl
or.... don_~n " spotlulnou Wałę
sy :l. pod"ó'emnym TymCZalSOWyID
Komitetem Ko<>rdynacyjnym. zagran..le2Jle ś.rodk.i masowego przekatitu omówiły artykuł ..Ołlflerwa
tora" w .,R2eczyJlOllJlOb.1.ej", ~
towująe zw~ frag>neni,. :zanueajljCe opoayeji pobi"CUJeiI , Da
l<t~rl\ składa się podZIem_ byłej
~". jak i 48J1by ..,.....

cjolluj,,~ w iyoiu leCa\nym", te
~ pczeciwna wizycie pa.piez.a ~a
na P.wła II w Polsce . w zwi'lz-

ku z ezym

on
d:l.ia łal
udowodnieopinii
nadal
krajem Dłefipo!<ojnym. ..Ty", ra-

nośc,

nasiliła
ZJ>lJerzając'l do

n;'" polskiej i św;alowej
pubLu.nej . ił Poleka j_t

lo gronicq
O Polsce
'w

.em e1iodsi
....wa

jeoł).....

opioJ,a

e '-t.

Jlultł__

Iły

ja-

~dala

Walyk._u ....--ec......bIoewieoia sic _ae
Jo....ośmą .....r6ły

....Jda . . baj_. ~ęte-II.
ai ....Jt..)alIIoi ~ W5łn:t amj" - ey..
tuje pra.sa :&aCraDic7na..
D~
zaebOdDie. • taIde
....ło8nIe.. ,., q.m BEC ł ..sw

f r ~tlSkie.

odnotowały

rownie1

pyl"JlÓe, postaWione pn,ez .. Obserwatora" w zWlI,a u z dOflJe-

°

sieniami
polkaniu W"ł<:6Y z
TKK, podc ...... ktbr ~o .. USCod.niow.póme stanowisko". _Ca~' ib)'
Ul em>a eza kl. ie wD,!1 OlI łWałę
sa) Ba siebie l ' zyko odpOwił'd_l

DOI

n~ci za skutki
frontacji?"

Agencje

parcia

d.

kon-

zachodnie
szeroko
- nadając sprarozgł06 kon1erencję prasową. jaką w swoim mie;zkaniu wrganizowal 20
hm. Lech Walęsa. Korespondenci prezenlują tę koruerencję
jakO- k.olejny -przejaw aktywizacji L. Wałę.o;y, podkreślająl', że
zapowiedział on swój udział w
organi~owaJOy('h przez podziemie
delJ}{)D5tracjach
uli{'!7)J}Yoo
n.a
dzień 1 maja. AFP przypomina
pny tym, iż to JMl spotkaniu
Wałęsy z działaC'7lami J)9dziemia,
aieJe,fa' na TKK s14lrmułowała
we:.wa.llie 00 WłasBY
dem.nlItraej.
(J>AP)
zre.lacjoonowały

wie szczególny

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PIULyllów.
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tym §a .. y ... pr .... unię"iu tH_~ .
wameco sjaadu ZPAP " dWB m '"
.i~~e ..
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....asadnieo...
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.ecY"Ji

podkreśla ';ę, Mi obradują .. y
.
b ... Zan.~d Glówny ZPAP
uwzględnłl d.,cyzji pTKyd .........
.t. Wa ..... a".y, który jak. władza
rejest.ra c yj.na , :r.aądał
'nię",a

D"

.... bwa.!. ..' )' kUl'u,i:tey b poaa ('e'
le i zadania stalUlA>We ZPAP.
W ..... iązku % liesn)'lIli
do......
dami w slla2iuj'lcymi. j j ' Pla1l4I w '
lIy _
2ż
k",ioelllia I>r. "jae d
ZPAP
lIy<=
,,"yllony.taM
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aBiy"ocjaJi6iy~ .. j
,bWa!'
II",,".,. pelity Ulej 1łieqodaej
.ł
.łatułem i Bił' maj,!l'ej
",spó)'
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.... BO
s
iotfteumi
zaweol ... ".
_..... órn 1Bi uedewi ka pIa.ty(J·
Ilec"', a tym _ y m tKat eię
ł
a_ntem zal<l6ea,i:tcy.
M"Y JW_e. erJIIIlllbae)i
jIl, pOdJęło .....~ję
a)aad:u.

e Odr......"

lila .. Da
e-1Il - U
dała&yc1I ..-mĄw .ucoy
mi ~_wymi i Ir.H~.." ..k&'weJ'1
ZPAP.
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Rehabilitacja zawodowa
.w "Predom-Me ko"·
rzy \.a,t.& Lenw w ZM ,,!'>re.dom-.Mesko"
w
karty6Atu
ut W0l"llOno l>anloOd<lli.elll, ..ekcię
rehabilitacji
UłlWooowei.
Wyodrętmiono wówczas 00 SIt&nowisłc:
pracy
~
wylą.c7A}..n
porze~
dla lXacOwru.ków po uraJ'.a<:łL Sekcja ta nie
s.petn.i' poookllad.a.nych nad<7.i~. ()l"-

T

ape-

)OSia-

.
me

,p

ga..qi<z.atOO'ów , .

Mickiewicza

uj,

pn:ed6ięłJ.iorsbw ie

W

ostrowieckiej komunikacji
rolru

W

~eg

g-oopod.aa'ze

1983

z.a.pola.n(JI'wali

robót

remQllOO-

i

m<ldern.irooc)'ljnych,
maJąoyoh na el·u u.;p'ca.wn~i.e
mieojs.klLej loomwni.Kacj·i.. Kilka ~ OiHCh j~ jUlt w reaLIzacri. N3.jwiększe z.n.acz n,ie
mleć będzle ucu.chomieme m ostu ll.a<d Kam...en.ną na tK M~
Idew ic7.a. J k pa.IDM!'
y , k' ka lat temu uległ ()on awari.~
\ctóIr wyehmito.ow ,IQ, go z komll lIkaojtt W biee.ą.cym roku
brygad KiIeIleok:,t.ego Prle<k;'ię
b iol'S bw Robót Moorowych, popu,1al"Oych "Mootów", ~powia 
dają Ulloończenie rem()ootu tego
wycll

ważn-ego

<Jobl~du .

Na

dobrą ·

kOllanilu ~tok.i. lctóra ma być
uruchomiona w· najb1iższyro
dniach autobusy nie będą już
~waLidrogami.

Będą

miały

własny. oddzlelny kanał ruchu.
Podk.re&lić
trzeba- prawne i

szyl1k.ie w ykonani.e tych robót
pr7Je2 miejsc wej KPRB.
(lip)

Na

zdjęciu

l:

NOIWY ~ na u . M ~kie
wic1. pr6Z€I!1tUje 9ię ooli.d:nJi.e i

ok
Na zdjęciu ~:
AutJ<)ousy wjeż.d<ia.jąc w tę
bocwą "k.ieszeń" nie będą już
blokować głównej arterii mia-

sta,
Zdjęcia

spr wę nie jest to reIIlOłlt, ale
bud<lwa llu.petoie no-wego żel
betonowego ffi06.tu dr~weg().
Jego uruchołIuenie skróci Ulaczn-e drogę dp tak ważnych 0biektów mt,'1.'ita
jak dworce
PKS i PKP, ..itarej hu.ty. "WólC~nki l", dla poja4dów wje<L.dżających cło Ostrowca 00 strony wacoow.ic. N ie ~ą jąJi
musiały odbywać długiego 00jazdu przez rucłlliwe centrum.

póiOł1e-j

J ...± na

IW

mip~u.

w odd'd.ale
Iromois,ia OIIt.. eśLa okres rewalidacji chorego. który może trwać
(w roole4:.nOOci od rodUł]u sc bon.e-n.ja) 00 3 m ie6ięcy do Z
lat. Głównym z.adaniem sł-lIro
oddziaru rehabi\.iA; cji
loawoo<>wej jeGI: Pl'Zyw.rOCe.rl~ choremu
możl.i wioe
maksymalnej
sprawnOOct fizycznej. (JSychic7_
n.ej . ~e.j i ~wodowei .

STil.

1

a.nten
wiorc~
w06tatowan
na tym budynku. InŁet-weruGwat w tej
rawie w
dfiłinl.s.Lr.ae
i«.1a
U~::z,'lA.CO
rn·e.;.7Jka.\lec lok:tI Zbicniew
Wł"a~ )'k. ~łO&'Zeo ie przy je-.
to 00 ni~o ~ macc;s., łe do
d27i' nten.a oie ~ootała n a.praIW.
ADM ttu~y gję, re
l>rz.e,k'l'llata zlecenie Iłaprawy do
Zakl du
rnst laeji
Ante<rl
WPHW,
9wi:ldcząoego uslu.gi
w tym zakresie.
Od r
ji: SprawdIłliliśmy.
Adminif..tl"at'j
jest w por>z..'ldltu
w b~ I lt ... tor
Zlecenie rzeCZy w iośrie
pf7~ ta
kierownl~U'e
ktadu p D~br >1_
~k.eJ w doniu 23 m rea.. n c o
1;,.1 ni"le p<)t w ieor<:heonie. O
nied<)f'Oó ,i~n;u n~ Dl()że wiec być
n:'<>wy Z :Iti ń n~ wYWijl~JHi('
le Zakt d Int1130Cii Anten. 0.1
któr<>go
7eklli...mv wyja~i ń
w ninieJS7.€'j s.pra.wie.
(m)

Nowa ekspozycja
w Muzeum Zabawki
karskich; .siał zab a wkJ. weLW)'C1!ne,i. w któryOl bę4.ie
mtrilUo obejrzeć ekSI"Q b' Be
BłHece.. Muzeum: XIX-wieesne lalki. pecbedące • PeIdti, Niemiec. Frallc ' i, serwi-

'>ą

<Joe.-

w
n~

w,Ykonan-;a normy - róż....
00 w)'~i
wynagll'(t....

~os()9da['stwa

s)'

Sto&{)wlYla bu tera.J)i z.ajęcio..
wa moa Rit celu łec:ren ie l u»pr.wn~nie organizm.u l!:
f)(I....
mocą okreś!.<>nych z.ajęć i ~Yfl
n.ooct Us.pra wuia fwo.kc~ "SIr-

Wysław a czynna bę4de- Mdziennie (prcH:.
lHIiedrialkÓ-W.

w ~"1I.

kodtronych cu:9cł' ci.ała l całego
<>rga·nfttunu . Pnez s\c1upien ~ uw agi na ok<reśtooej cr:yamo4ci
por.ae-oWłfl. ik r..a[)Olffilina
o
7JIllę
CZe<1i.u i wykQ'.... u)e więcej M.I-

chów

niż

00-

tw.y_

różnyl'h

~a,bie~Óow

lecmic~ych

i reha,bilitacy·jnych.
K()r~Y9ci

z

t~o

są

dwus.troo-

(et

"Juventurem"

Z

euteoj,
W okcesie dw óch lak dP.AalaL
0.000; OOd""13tu OOtbyło tu rell&bil.i.tacie 45 osób. kJlóre fJ()Wl"Ó6ły już na swo.ie dawne
tan{)Wi&k;a pracy, Obecnie w 00_
d,zi,a,le
prrebYW3ją
Zł O<l'Oby.
Pr.ac-owl(licy - pacjeonci są UlOOwol.eonl z tego rodz ju rehabi_
li.tacj.L Są oni pod ta tą opoie,k ą lekaj{"9ką i
podcz.'\G prze.rw
w pracy korzysta ją z po<>rad i

'."-1'1.0'

Wakaeje

np. w s.ati gim,nru t Y-

cw.ej, co idzie w pal"7'-e z
z}'9k:oiw<I>niem i.praW'Jlości

'-."ec•.

zalNowlti mu.yczne. Dział __
"atlli pl"ezenktwaaó
ędzie
zabawkę l ud_~.
wt.eh r~
!:'i..:l4t.. kraju : kieleclóec. l
iywieclJ:ie~ • •

dzeo.i.a spr'Wd (JiM!yj9cia 00 od,...
d-tiabu d-opłaea ZUS.

• Urząd Miej~1rJ w Kieloach
Wydzial Kemunillacji ~wiada
mia, że allt&busy linii nr " I 11
10 kwietnia w !:,odz. 1D.lI-U.1O
będ~ ku rsować tylk. do WGjewódzkie!:,o D6mll Kultllry, Pawyższe powodowane jest zlH"!:,an.izowaniem ł> ie~u Ilticzneco na
trasie: ul. Marchlewskje~e - __
bok Amfiteatru, następnie ul. Osobn", Pake , KUS6eiÓ.tią("~o,
Gagarwa d. tbrchle-

Sezon wy.jau.dÓw t..u 'ysi.ycztU<1:, tu';'.
N a hodtr~

nych

m i.PGiące:

m j, czerwiec, a póź
w kacje to Oltres wędr~

niej

w*

mtoo'l.ieżv .

CU:ŚĆ

młodych

mies7.lk alk6w Kielecczyzny SIko_
rlysA;a ~ ofert Iou.ra t.urys4. VCEnego ,.JuveonŁuc" Dh rnłodtz.ie..
;~ y ~l",r,es.W01.ej
w ZSMP pnygotowano 10 Goo-d~w [)rogrVTI Owyr h dil
Id}'wu
oolit y.::l'.ne_
gO, kultu.:alneogo. tu,ry, t V,,7}I1~0.
We źmie w ni.ch. u(/t7.ial 600 0sób Ponad
1000 d7ied czJonk:.ów ZSMP wy jedzie na k<>lGwe leotn ie.

Akcja krajov.ra .. Juven bUł·U "
obeim.'Jje ta k że w yrie<"7.ki, któ_
re bi~Jr() org~J1"i"" i(' 01 zamówien.i,a,
~~tny h
~wp.
Za<mówienia tE> re11.zow e soą
\II ci~u
Z-3 tyg{)l1 i a
trasy
wiod~e !)l'''Ze'/!
tokcvine
re_
~ il)ny k-ra}u kli od m!K!4 ul<>żYĆ

M'wi
h'ldi s-k.ol""l!ystać
prapozycji biu·ra.

z

Za po.'re<:l-nictWe<1l ...Juve-n.tu_
ru" w cz,"ls.\e walocii 600
o-"ób wyjed7.ie do kniów s,ocja_
List)"C>mvch FOt" ffi V w Yl>OC,"yo_
ku 00: ki-lkw:l", j /ole wyciec.,ki
OflZ dwutv!!odniowE' WC7'\S)' W
Rumunii 8 ule:.rii. ~"",hos l()wa.
cji. NRD. na W~~r7~
N~

tu r"

ibli?"",e wv<'ie<'7lki " .Tuven..
pop'f<łwadui \II m".ju .

{et

Samo

życie

<

ZE

nym w}'r'Olbów, &abrudloi4t1t

roWl(}j,ei ~y OO<zyt>hIilW a6IIiU
taM l!: brodOOw.

Komunikat

sk·i j

DoKOŃCZENU

przygot.o-

si zatrudoiać n owych wy.kwa_
lifi;kowanyCh pt'3co\lfT1ikó 1 (~)

mmejszą
U1w~ty
cją ~t bUOOwa ~łok!i dla mieoj-

Telefon interwencyjny

be'mować będrie tny dlliały:

zabawki wSPólezesl1ej, w którym z~r
adsone będ, lalki
misie,
jazd, proo"kewane
aktualnie przeli; pi.łdzielnie
IIrlleszone
w
Krajewy m
ZwillZku Spółdzielni Zaltaw-

ne ludzi
odt~Y' 1kJu,f.\
ZIdnxIowie i
poz-YK'ię
w
Ślroe. wjskru, za · roklad pr-acy ok mu_

Al, Piek:u1Ik'

Znacznie

komunlik Cjl 3IurtJo.l:Ju· }weU przy alei 1 Ma.ja Nie T.3a.ng'l.ŻOwa.no przy ni j taik wielu śroo ków fin.a.nsowych i specj:tlistYCUleg
sprzętu jaJe w
Pl"zyopadlru moobu
oe bed-Li 00
OObroozieJstwo dla sprawO<lOCi
~lk.acj:i
roowbeoc1tiej n<ie-bŁahe Cenbrall'll'l ulioa mi sba - ale}a l M Jia joot ;ui
nioezwyide pr~ecią;7..Qn.'ł. VI godl.lna.cb ZCl!:vtu, jeśli (\a przy,tanku MPK taną autobus)' k(){'€!k ~Y . TeraJ:, po w Y - ,

wstały

aiIed!&ieJi

najmłodsi będa\ mogli ponownie odwiedzać Muuwn ZabawlrJ. New
eOL_reja o-

wane lOtanoWlisoka IX cy dl~ kie.rowanych bu pl' c 6wnikó "'. P~
wierza im sie do wykOl'lania
prace stosowne <J,
ich ffi.07J.iwaści,
rod7,Aj;u
scoor7.eo1i
a
więc : moata± opra wek.
tynków do kaw y i inuych d·rob_

nicę

r: lej . ekcji
"Pfe<k)m-M6'iko"
odd,ó,ał. r eltabllitacji z.awooo\vej.
~l te n z.lolealirwwaalO już
l»7.a terenem przedsię bio<rs4:wa
i WIS l odd any ~ ~yUl Ul_
ple<:1X'Rl. llOCjalnym. Czynne Sił
bu. równ:ie.± gabin~y 9!:>ecj.atl.isty=ne:
leka.rski.
mbieg<>wT.
p&yc hołog~" Ol'az fiz.ykoteoop.il z
&aJą ["Wicreń rehatbilitacyjnych,
z pełną obs.adą pecjalilltó,v w
tY'ffi zakresie. K~erowal[\i IWą tu
prz.ez leokaoezy uw'Odowych prac own icy ze schorzeniami
ar:ządÓ'W ruchu, dY Śok01XlJt ią i po
wY'pad.kach m ·arowych.
["()Ie

tWoOrrono

Trwa usprawnianie
O9trowca

adrubnist~ 
hon()("owal
Ul-

c~o n.ie
ł>eceń. letIc.u ktich. .Te4n!lokz.e pta_
CÓW'I<la ta- 9bałla się
r.al.ąmoe.u
rehoa./:łilitacji zawod<l<wej w tym

cj

jest

gd~

OOdJ7.i.ałe

W

n.aJb~J

Od

C~ _ _ e
(M'UIIZ niektórych dzJ, enntkał'~,.
.y-~ wetki LoudŁl
~łęcaJltCych
liwÓj ~ ~ecz.neJ d.z WruŃI
ci maj za.pew n.e na cetu taJ<ze Ulcbęceaie czytełnilków. a
zw laslr..cz.a mtoo'1'>.e-ł:)' ·00 aaośl.a
d.ownictwa Kiedy w
raroach
takic b !J'O'Zytywi&\. c=ych
publ~;" czytam
sfocmu warte
w tonie pełnym u?AL:llf\ta i po..
d~wu ze Aa6Z boha.teoc
,.kJtedJ'
bon·i tłor . i ~ domów i S3.mochodow - nawet roweru nie

P

k ... pit~

uezynam

mleć

powaV_
wątphwOOci czy autor ll'l.Y-

ne
k.a efekt o jaki mu chodrmro.

Co bowiem p<Jmy6li
oboie
cz)"tel.nik. zwłaszcUl m 1.00 y • któremu przez całą dek dę r01Jt "Z t.śm
wlz.ię
!:.ol()<I"oW 'cb
teolewiz,(K'ów. rnaloch dla ' Włoa_
ta
racy. ł ne.go u b r nia
i
z:I.Itr nir7..nycb
WC7~W.
P()mv"li sobie. e . ' li bęrłe.e 00_

le

d~w;w

ci

s;połeczn,ej ct.zi.ałaLn06-

-:- nic

z tyc h r'reC'Ly
Ut_
w przek:ooalliu, że
7RV. cw~nlactwo , 00')..
na
~ra,wy
J)ubti<'7J[le
()Sia~'lć matel'i.a '\

wierd~i
tyłka
jęto.

może
b ili7.'łcie,

~ie

ltlóra

ohoemy, czy nile

p,..,""in
chremy

C7y

~t

podsŁa.wowy.m dv-eniem lld
y_
dowaJlej w~i l"dzl. Nie
mieć nawet
roweru!! śmie.-ć
fr.aje.com!
Otal!: model
poleocutilk:&, któ1'7 właśnie nam jest poŁl~ebny,
wcale nie muso
r~.y-~
ć
' w iE:tega FcltlOC':rJk , kloc," ży
w ił s.ię k:()("roo.k:aroi i zabaw~ ł
cozmow
a6.,\d i . tLe ~ wle_
rz~tk . N~ meWii t o być takie
cd0w4ek.
Idór)'
za;o iedb u ie
9WOje &praw)' ooobwte · p<y~a-

ię

o.a

ILe CUll&

[)OZ-

, wGli
S'f!Ifa·woll1
publicwym.
M ieliwJ' !)("zec.ei takie puyleład y w na:.ze.j bis.tocii
Bu_
dm
sou~ootywllie
J)1"l'..edsŁawi:t
nam te !)Cohiem)' 2JIl omit,
!:e'ri.al te.l-ewi.zy jny .. NajdhI7..sza
WO)'U w lL<>Woczeso.ej IDu.ri)/lie" .
Bohaotecow~ tego [,Imll, a b.,_
ty 00 !)Creciei pOGlaeie h.it..toryCUle !! krw' i k . I, wted1'.ieli
<to&kOllale. i 00 W"zet'7.ywi&tnhli
w ~w j
dzi.al~nOOci. ie
aby

Cnota ubó twa?
w i jąc
5lZycb

'ebie i wych najbl,iv..n maJnej
egzsvtoo.cji.
Biedne ~ te <łzieci. których
ojc iec =po«uion . r.e dl
utnyma n
do()lThlJ n'
ne sa, n ietety. J)ieni:vt.ze. a row~ dl.'l
fi.zva.nego
rO'Lwoju.
Po~
pr7ętem
do je'W7..enia
przydałby
s,ię takze
00rn.. ni<>k~
niec7.nie
jed'l';)"ool!lonny,
\,p
ch . ..i
taoki
,y,1t<l'T'PIc7.y _ w
b1.oo1w i a:ż.e.by go ~ '
pt)btl7..ełme

joot u.pr?!

je

!C"()I1)a.-

dy-nie !>-'>ł'ei gotówki.
Na II eopb7..Y byłby wll:C
taki
W7.0r7.
pot",...,. nik... któo' Y u.mie ~<>jaC7.Yć lr ke o int.E>resy własne i rodzinv, a także

l)rz.eci w....Ł.a·wić
'ę
It.u.lecznie
żywi{)!owi niem~emu
lrzeba najopi rw umocn.ć .. ię
e_
k.oonomicz.nie.. I
ją.tk i.

układali

we,

fabryG.

rolnietw o

grom d7.ili ma....
domY' hand le-

r ..lu

l.IIIlOW

na

~e

aJ.i

przykl3d

~ ~d.>lkj (,)effill.1
Jd,o...
b
ył
crłow I eJ<»<"fll
haor

bogatym.
mniej

nie

jego rOO7,Ul
ciN'J)i .•ł

bynaJnie.iO&tat-

kÓw . a pr~e?: nikt nie ffi()ze
mu Ea-I"llucić,
re zaniedbyow t
;x-awy potec:r,ne Wrf':eZ ()rzec iwnle, by-ł W7.O ero D<łtri YZmu mori..e nie w nas.zym poL
skim tylu, l~ p 7.eci~ dzięki
taki.m ()jtlY2na. rosła VII
siłę.
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ĆllIl~o ro7..w()h l . PO'T.3 tym wm1wiJ.li(" o"m,
±e addvwn·ł nr',,'\ 501''<>I('o('7.na
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w nro,'Pj li.n"
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ma.! riałn~o n iM"'" ~tlt.t
'llim'e lllż nie tnfh mi do(l
nr7l"konan'a. L , ..ł7,
i hk d7iś
nie ~'lrn
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NUMER 78

STRONA 3

do pracy

Ręce

spisane na SI atv

jednej tabryce Jest komu pracować'-, ale brak sllINIweów.
w haJi produk(·yjnej. ei z~. \V druKiej fabry~ ~ sur.owc~,
ale nie ma komu pracowac. Wlęe w hali produkcy ln.eJ la.kze CIsza.
W

Więc

-z

rói.n·C1h
przyczyn pol·~a
dn.iów,ka je. t krót",z.a i mn:ej
wyd ajna niż powi.:;.na. :z: pr.zy:·
czyn, jakie powyzeJ - rowDlez.
I bo w dużej mierze. A w prostej kcnsekwenc-ji to przecie-ż
ptllite pólkJ w sklepach i statystyka:
jedno
z
pierw 'zych
mioejoc w świerie j<>śli chod7'; o
udział ~za3'll nie przepra{'Qw·aJWgo, w nominalnym cz.a 'ie praCY. w prz liczen:u na jednego
robotlllika.

Ostre strzelanie
tak: go ma c hyba miej.ee. W plan·ie społec:zmo-g.oosxr
o arczym.. prz.edlożonym ~ jmowi
JlII'Ztl'Z rzą<i, w programie antyWlacyjnym
i oszczędnościo
wym wz iębo pod 06t:nał gossxr
darkę za sobami pracy .
Tera.z
posłow·Ue w komi.sjacb d.:>powiadają 9woJe, zgodni co 00 głów
nych celów polityki zatrudn.ienia, ale wn09zący Z<3SItrzcienia
Coi;

Na dobranoc

Krzyżówka
~

1 2'

[]

C

nr 78
5

4

C

C

6

[]
7
10
~

e

C C

C

19

8

C

C 11

C

C

[]

c c

tG

C

C

roZ:OMO: 1. śli.slka powłoka
'łIodOwa, sze-zególnie nJemi-le wiO:z.i.ana przez kierowców, 6. 7<wy}de
prud r>OIZgII7.e5z.eniem, I .
mleko i proou.k!ty mleczne, 10.
2>Obojętn.ienite. stą.n octrętw i e.Illi a ,
la. JWmuald (1626-1864), ootaUl i
~)'Ikotaboc powstaonie 5'tycz.n:owetIIO, lG. Cflłowie.k W)lbi.tny. U1akJomitość w
d,ziecitz(nie nauki,
)ruIl\lU.ry.

PIONOWO: 2. pasz<a lub cho..oba, 3. G;łona kwiatu, 4, w
.st.a.rożyLne j
Gr€<'ji
s.:tloolen.ie
młod-zieńców w sztuce
wOle-nnej lU/b nazwa bud y.n ku, w ldórym .zkoIQn() efebów, 5. niewielka ilość, ooN>bina, 7. obra·z
JJlI3lowa.ny f·a.rbami w po&t·~
mięk1ki ch kredek, 8. ~ny materUał
LapaJa jący, s 106. prz.e'i
woj3ka ame.rykań,.kfe w Wie-tDamie, 9. półIlOC'ny k
poł
d\lliowy, dodatni al bo u' =y,
11. akompaniament.
R~wiąaania krzyiówki pru~łae naleiy pod adresem
re-dakcji ,,E D" wyl~ na karlaeh pocztowych w terminie
siedmiu cłIIi od daty niniejs:r..e~o
numeru. Pomięcby prawidłowe
.dpowi~ rozlo~.. wana z.ostanie
n~roda ksi~ikow •• K ady poeztowe bez kupOllu będlt Wyłąclo
ne z lo!'O'wania.
"ECHO DNIA"
Kupon IW' 78
Rozwiązanie

kr2<Yiówkj Dl' 64
POZOMO: róian:1tle, b:jaty1ta,

Ar ta.sz.a t.

ptrOgllOZl8.,

k1wietnilk,

palanlćn.

PfO, 'OWO: Rabk.a, żyjq ko,
no! . hart. zł>ośn ' k, ~()kup, j;1leba, arkao.

NUMER 78

STRONA 4-5

do jasności .; kla.rowności
,obów o.,iągan:a relów.
N.e"'ątpl;w-ie sprav. ą n.aj rudn,ej.szą będzie
przemieszczanie
prarown.ków między dzcał:mti i
galę'dami gJ6podarki narorlowej.
Rok miruony należy
w
tym
wz.ględzie
zapisać
na SIt.raty.
Prz.emieściło się 55 tysięcy pnrowni.ków. ale na mocy odgórnej decyl.ji L'kw;dowano przecież zjednoczenia
i
cały ten
ruch odbył się na tej ~asadzie.
2lacunki wyd zJ., łów zatrudnien' a na DierwS'l.e półrocze br.

('0

przewidują, że
przemieści
się
tl'(Ą' hę wJ.ę.cej niż 3 tY9iące 0-

sób. Co to za wiellro'ć? Smiemna sama w wbie . A cóż dopiero w :i:estawieniu z wielk im i
Liczbami: ogólnym stanem zabrudnienia w gospodarce u&pOłec ~n.ione j (12 milionów) i o!er~mi pracy
hojnie rz'OCOIlymi
n.a rynek (prawIe ćwierć miliona). A na dodatek pod parą
stoi prozecd.e:i: cały system gotowy pl':l'tlsrz,kalać , ?!,zekwa\-i!wmwywać dziiesiąbki, ba setkJ
tysi 'y osóh (przekwali.tikowaro
lrię w ubiegłym roku 1000
0sób). Szkolenie za d a rmo, wyrównyw:lDie stawe,k przy zmianoe zawodu możliwe, a tu jak
z kamienia.

Minister p roponuje,
urzędnik oponuje
P.rzy pomocy tego slormuło
wani·a - a właśnie za!unkcjono.wało nie da się jednak allIi nocze,go wyjaśnić, ani niczego uspraw.iedHwić. Bo zarządze
n.ie pow in noo być na tyle obligoujące, by Ulnzędnl,k nie mógł

z radzieckiej

ci 9ię Cola deli·kalno·c mate.rH.,
w g·rę wchodzą prze cież bardzo
zlorone sprawy, ludzki.e, zw .ąza
ne z określoną sytuacją tyciową, rodz.j·n,ną, ffiobistą.

)esli rv.>y;e zasady FAZ oSię tai<:że
mał{) skuteczne? Bo i
taka ewe.nbualność
i,;Łnieje przecież. Co wtedy?
W r eformIe g06podarczej, w
rozkręceniu wszy,,·tlk:ich jej mechani.zmów
jest
na jw ięk,za
Sl7.ansa na uzdrowienie rynk.u
pracy. Tymczasem... Taka ewentuallbOs(:
a brana j(.~t
pod uwagę jak wprowadzenie wyłącznoŚ['i pośrednictwa
pracy przez tereIloOwe wydz.ały zal.rudmenia,
Obję cie
tym
trybem
ws.zysLk:ch
lu! le-gocli
ab.olwe.ntów
i pracowników,
kt6rzy zmieniają pracę, staje
przeciei w poprzck
przyjętej
nied awno usfaw.ie o wtrudmelIItu ab;olwentów, d-ajacej mmliwosć swoistego przetargu
na
najlepszego ?farowni.ka i najlep"Le m\ejsce pracy. Taka ewenbualność, jak
dokonywanie
przez terenowe wydziały zatrudnienia we-ryf.iikacji z.głos:.?J()nych
prq.te:i: ptzed'9iębioc,;.two zapot.rzebowań na
nowy~ h
pracowników, staje w poprzek ustawie
o pI'zedsiębiOł'stwa ch pań",two
wych, które właśnie
w
rama(!h ol'zyZ!nanej samodzielnoś
ci mają prawo decydowania o
liczbie pracowników.
A

każą

Oczywiście moin.a oodjąć batalię () zmianę niektórych ohow:ąz.ujących przepi,;ó\v ( b yć m0że w
niektórych przypadkach
bądzie bo kon.iecz.ne) Ale głów
lila droga . prowadzi nie tędy.
gdyż była b,. to ł atwa i prosta

Wi-d'l.ew~k.i.e Z akła d y l~r·zemys.lu Baw einla·n~o
pr od uk u ją pr·zęd,zę surową poje dynczą i

Lodzi

.m.

l

M a j a ",.
d la

hk.n:c oną

przemysłu

mewiaMkie&. o.ralli dla labr}K, któ re ",ytwa.rzaj~
niei. P r~ d ukda opub jest r;łównie na d.e taw&ch bawd ny 11
ZSR R. W br. wid ze.wski e zak l :uły zamu~r-za ją cLo ·tarc:&yć wwlOim
odbiórco.m 1I.iOO t.!l pl'1ędzy.
\\' r.ytntOOzn~j produkcji banhIll J"ł"l.eSLk a d lia brak l\"i~l ll ~ k
dG lI'!;acy. Z l~. w l • • je .,.wedu &Ii.ole 20 pro.~.H pru;cb.ar~k ebrą(:fZ.k.....-yt:h st.i bHo"iylee1Jllie.
•
CAF- A nOruj 2.l;ra.ni edU

Najkrócej-jak ntOZlla

Nad

mapą

ogłosił mapę pt. "PoIilokalizaclljno pamtwa w
latac}ł 1983-85" - dokument niezwykle clekawv, który ' opisuje
pa,.ę
lvażnllch
dla
Pola.ków
spraw. Wiemy, że preferowany
pa.a rozbu,1oWll p~zemylłu pobie gnie ze wschodu na za chód,

Rzqd

tuka

ekologiczną
kolema

C:i:y

będą

lat
Bię

udćd:ziesiątt/(!h?
If;koć WZOTem

pokolenia lat a4edemdziesiqiych?

droga powrotu do pra.ktvki naBędq z tymi prefeTenc;ami łą
kazów.
czyli swoje -nadzieje na awanll
J.ak więc ominąć pr ilkly.ki
społeczny, czy będq iyli odtqd
nakazów'! Także, a moze przew lęku o .wo;q egzystencję? To
się wykpić, wyśliz.gać, wymigać.
de ws.<.ystKiID f.)I'l.eZ oraw' łQwe
są
ruljpTostaze pytania, jakie
Tymc.zasem podmioty gospodardLialanie samorządów I ZWIąz
dziś w roku 1983 WYWOłuje uzoczynajqc się tV Białej PodllUcze (to takie z po;eoLs.k:ej dysprzemy.sławianie,
urbanizac;a.
ków l.awodowych, o czym rakie; i SiemiatycUlch, a następ
kusji) zachowały się wedle reOdpouiiedzi me znamy. MOŻ'l'la
czej mało dotąd mów"Qno. A
nie sięgnie po Elk i Szczytno.
c.uł wchodzących w rachubę.
te przecież ogmwa mogą i ponatomuut
domniemywać,
że
dale; - W8>pino ,ił ku półnOClI,
Nie zwa.l.nJ.ano praoowników,
w;.nny przyspieszac
tworzenie
międzlI latQ,mi pięćdziesiątym; a
ale omi;o pIU nadmorski z reme pozbyw,a,no się Ookresowo naosiemdziesiątymi
nastqpeło
Teoekonomicz.nie
nosnych
zasaa
gi01la.mi gdańskim i uczecińskim
wet niepr:i:ydatnych, przeciwnie
wynag.radzarni.a w przeÓ$lęblorrie1'ltac;o wobec dobrodnejstw
a kończy się na.d Odrq - w ,.ewoła'no o nowe ręce 00 pr~y,
9\.Wle.
To
ich
przywilej
I
ouprzemysrowianio. Ta sama f1l4jonie Kostrzynio, Słubic, K,.ostanie, proote, bo w te<n sposób
bQwiązed:. l dalej: czymże. jeś
pa przynosi opis obszaTów ekona OdrZ4ftskiego. Od !trony ponie rosła średnia płaca, od któli nie najwa:1.lUejsz.ym mech,alogiczne.go zag-roienia, ktÓ1'e wyłudniowe;
gramce tego pasa
rej
nalicz,ane 'b Iy obcioążen·ia
ruz.mem
regulującym I
ryne.k
ftępują akurat w rejonach I'ł.a;
p,.e!ercltcaneg() wllznacza;q mi4na Fundusz Aktywizacji Zawop.1·<!l'Y, i stosu.n.k.! ~połecz.ne
w
bardzie;
uprumy.srowiony(,h.
sto - też wędf'uj~ od wsehoci.u:
dowej tn.ie jest to oczywiście
:i:aklarl:Die
pracy.
jest
~awied
.Naleią do floich: rej01l 7't'~;mias·
Łuków,
Siedlce.
Małkinia,
jedyny !»Wód pnzerootów w zaJ.J.w
e
rea1t.ZlO'Wanie
zasady
tyta,
Tejon
Szczecin-Swinou;scie,
Ploftak, Chełmno, Nakło, Piła,
trudnieniu, ale 00 pewno dość
Le je.;tes wart. ile ~hcesz l
Bydgo!zcz i Toruń, Włocławek,
K,.zyż, Gubin. Zatem przeistotny). Zwoln iolbO natomias t
poUl'afis:...
Kłaniają
:;.ię
tu
z.aPłock, K01Iin, Poznań, Le~ica,
mlJ$l z południowej części Polna wcześniejsze emerybury Na
sady polityki karlrowej. System
Turonów, WTocła.w, Łódź, Pu,ki zomieno się przenosić A4
najwyższym szczeblu
stworzotej polityki, klÓl'y ciągle ,ubi
~wy, Chełm, Tarnobrzeg, Piono s.:ta.nsoę, na "<łol-e tę s.zansę upółnoc.
się z pol-a widzewa. W mimt-r/ców T,.yb., Kielce. Częstocho
rzecz.ywistnioIloO.
Dyrekto.r po
Patrzę _
tę fnOtPł i H.ta.nawa, Opole, tlqsk od
BiellkapNJt>t;u n,ie c hc-iał być hamuloo-, sterialnych dZIałaniach 1.api~
wiam
się.
n.o: wypr a cowa n Ie państwOIlVe
-Białej do K,.akotDo, Tomów.
wym. Zre.setą n.ie ba.-dw mógł
Co
powiedzą
ludzie
%
p6łnoc1ł?
go systemu pohtyk.i kadrowej.
Myślę ~em, że Polacy lada
n.dn być na lali emocji, rozgo-.
Mies2katky
mia.at p-eferowamome7lt mogą puemysl wręcz
I to trzeba byłloby U'obić nie
rą.c.zkow a noia ,
niepewności,
żą
nych?
w
ootatniej.
Q
w
pierwS:i:(>j
kozniefl4widzieć?
Ob1{m rię mllW.
dań, po&tula tów , gł'óib w.reszcie.
Będą 'ię cie.nył - wzorem !'Ow·jl;1ości.
W l'ewltade rozpns.zcwno do
kolenia lat pięćdziesiątych i poEWA OSTROWSKA
domu ca łą armię pięćdziesięclo
la t ków, od esz.li czę3 bo n :.eza.i<I:ą
pieni fachowcy, 00 będzie dosię tLo mies:zkani-a, w którym ~ bauteria., CHkiei,
kuczać przez kilka Lat.
Włamywacze
pieni~dze razem wartość 61 ty•. zł.
Co w ty~h dwóch sprawach,
które napsuły tyle k.rwi i nie
Trzecia ezteroo obowa p'upa jedzie w lym czaru.;.zyły z posad bryły świa ta?
pis przestępstw ośmioosoboweKo KanKo. wła Bie samochodem w woj. opolskie. W Strzelcach
Teraz €1llerydtich wcześ,'lia
mywaczy z Warszawy W ci,ąKu półrocza na Opolskich lanuss D. i Ryszard K. włamują się
ków, jak wąż Ewę, kusi się
przełomie 1977/18 r. jest doprawdy imponu- de mieszkania przy
Rynku łup warlości
atrakcyjl1liej,;zym
dorabianiem
jąey.
lO tys. 111 w wałulach obcych. NastępneKo dnia
do emerytury. Co z tych m0w mieszkaniu przy ul. Krakowskiej w Opolu
tywacji. wyjdzie ",obaczymy
5 paźd~ernika 1971 r. Wojciech S .. Henryk N. snajc1u.i:t biżuterię i pieniądze o 'IPtnnej warlo' c:i
i Stefan B. pojawili się w By dr; OSuzy. Włama te 'ya. zL
- w każdym bądż razie, jakiegooś
gremialnego powrotu na
!lie pn1y al. Z2 Lipca - biiuterła i pi~tbe fabryczne łono PÓk.i 00 nie wi39.1" zł.
W parę dui póiniej Vi tym samym składzie
dać. I n:e należy chyba wią.z.ać
włamywacze znaleźli się w Ostrowi
Mazowieez-by<t: w·iełkich nadziei na zapeł
kiej. Był to w op;óle jedyny przypadek niemoż
menie l'Ilki zatrudn ieniowej per
ności olwarcia drzwi w domu p r S)' vI. Parprzez powrót do ?facy tej g.rulysantów. Z a lo jui n35tępner;o dnia w tow apy ludzi. Choć oczywiście każ
rzystwie doświadnoner;o włamywaeza ~an usza D .
da para rąk mieć będZIie SlWOją
d ostali się Go mJoeszkani.a przy al. Niepod1er;łośa
wagę. NabomiaS't n.owe zasady
w Grójcu, wynosz~ .Ioą biżuterię; pienilłcbe i
FAZ poIWinmy okazać się skudamski kożuch.
tec:r.nym instrll1lH"Jltem racjona%! listopada 1977 r. w BydKo_y w tym u1i=jącym zatrudnienie.
mym lik ładzie. działając metodą "na cu~le", uaTo się opłaci
bowali biżuterię. pieniądze i dwa koźuchy warK.olejny ebp Lubliu, ul. Rady DeleK.łów.
tości (wóweza.s) 7% ty .. zL
~Di po .twarciu- drzwi wlamywaeze zostają .ploOboią:ż.enJ.a n aHc zane są te r ae
Następn~. dnia, także w Bydgo9ZClZY lIrzy ul. ceni przez obłożnie chorĄ lokatorkę.
od przy~tu fumdu&zu wy n,agro.
Powstańców Wielkopolskieh. łupem
pada zbiór
dzeń. W ięc tex:az opł.ru:a się zaPowrót d. Opola i kolejne udane włamania.
znaczków poc:ztowych (wartoŚĆl fi. tys. zł),
t.rudnić mniejszą liczbę pracow10 stycznia w Krakowie trzyosobowa Krupa pod
Tydzień później włamywacze są jui w Koszan' ów dających lepszą pracę, za
linie. Na placu Boj~wników, JanlWI D. i Ry- wo~ Wojeiecl1a S. wlamuje się do mieszkania
lepme pieniądze. A zatem gorszard K. zabierają biżuterię i pieniądze łącznej na CllJiecUu HancUowym w Nilwej Hucie, kradsi, mniej wydajni, nieootrzebni
wartości %5 łys. zł. ~es:i:CZe teKO samego dnia lup nąc dot. wartości 134 tys. zl. Po tym włamaniu,
będą musieli odejść. Będą mu:I ul Dąbrówki jesl dużo większy 1. ly&. zł, dla zatarcia śladów, wlamywacze nocują w hosi:?li przemieścić si~. Już wkrótPrzenoszą się do Torunia, gdzie 1 Krudnia 1971 telu w Tarnowie.
ce będziemy mieli do czyniePo ty~odniu w lym samym składzie włamnj'}
roku przy ul. Matejki kradną biżuterię wartości
nia z całą złożonością problellię a. upalnone&o
mieszkania w Warsza",ie,
15 łys, zł.
mu . Dlatego posłowie pytają ()
Inny duet: Wojciech S. i Henryk N. 15 grudnia lIkąd wyn05Zlł biżuterię i waluty obeł' wartości
rzeczywistą skalę tej ~acji,
q w Szezecinie. Pny ul Wyzwolenia włamu~ 102 ty •. zL
o jej ge<>graficz.ny i branżowy
'W}'Il'.a.:a. W pyta,n.iach ty"h mieś-

(II)

S

'W

http://sbc.wbp.kielce.pl

Polskę j

Tak wygodniej

oliccrow,e i mistrzowie trafiły na dalekomor .. kie
goLowaniu
na wyhzycb
uczelniacn, p. Janina
rozpoczl;la morl.l:.ą słułbę po kilkudz;esił:c;u latacb
c, ~ tym dwudziestu - w branży r)bnpj.
Ma joż
aktualnie I mechanika na jcdn~m Zł" statków P61-

PrzełOhł

prz~

dl'am tyczna '" iadomo::.ć, że . z
wody nie '" yciągnic:to jednego
z "yb'lków z łodzi ,.Kulbina".
Szal-upa, na k tórej znajduje s' ę
p. Janina mimo wysokiej fali,
nocy. braku reflektorów podejmuje natychmiast akcję poszukiwawczą. Kiedy niemal utracono nadzieję
na utatowanie
zaginionego rybaka, o<i2naleziono go dryfującego na kole ratunkowym, w pond odlegloSci
od statku.
-

Sama
równie" byUim za
- wspomina.
Przy
sporej
martwej fali odbieraliśmy prowiant z trawlera "KabryI". Schodziłam właśnie
po
sztormtrapie, na rzucaną na falach, stojącą przy burcie szalupę, gdy w momencie
k.iedy
stawiałam
rui. niej nogę, fala

- Słucham powiedzial adwokat.
'
- N iech pan się zbliiy.
Adwokat pochylił ku niemu t,,·arz.
- Muszę się stąd wydo-taćwy~zeptał Joe.
Charly Lucche,;i nie rusz.ył powieką. Czekał.

WiedZJiał,

C.U-AndrHj

Rybazyń.du

Podmiejsk ie

ta

zmiażdżona

między

trawlerem.

P. Janina mówi jesllcze o SI)bie: Sądzę•. że jestem prawdziwym człowiekiem moru. Potwierdza
tCl zresll
mój syn,
potwierdzają 10 ro
eż cbyba
rybacy ...
JERZY KUBlAK

Puchar
l' księcia
Ja-

Fi,urki
srebrny

suchowe a kftei.
piell2ęe,
maleńki koń - zabawka w peł
nej upnęi-y. Takie przedmioty
odkryto w czasie wykopalisk w
Sazelalu. Znaleziska p.chMZI\ l:
:XVI-XVU wieku. Wykopano
lakie 31 slebrnycll mllllet, wybitych w ezasach Iwana Groź
n ..,o i Borysa Goduoowa. Wykopali ka
pNwadzone ~ w
sn' iu miejscach, tla""nych p.':
siadło~iach
księcia
Jw ... na
Szujskie,o. W jednym II tyeh
miejsc: znaleziono
wsp::.nialy
puchar z austriackieto
zkla
Podobny edkryto pocJn:u badania II:robowca Iwana Grsinego
w Soborze A~hangiel"im _
skiewsltie,o Kremla.
pierścień

a udaje się inDa Irupa z Ja.,na pasówkę" dokonuje dwóch
manie m do S;lsiadujacvt'h miesJ;. Kaz.imien:owsllim, sabierająe odI łI tys. zŁ
dniu, 19 stycznia 1918 r. Woja

Szujskiego

"akcją" w BydgOolizczy. Razem
dokonują dubeltowego włama
ruy ul. Sułkow.i~o. Wartość
tys. zŁ

•

Zlemy
ty na mapie Włamań gangu: KraCzęstochowa, Bydgoszcz, Toruń,
Szc~cin, Warszawa. Podczas
drzwi pny ul SwietokrzY5otworzy I je 'Vr"łaśeiciel mieS7-7a sprawcami pośdę. ale udało
miejscu przestępstwa \Vojciecb S.
rekawiczkę.

znowu w y jeidia
kradzie:iy z włae ęang zaczy na jui mieć kłopoty.
nowej kontroli dok~ntów, pauje w bagainiku samochodu Ar-

wystukiwał

- 200
Joego
łyszał,

"P+R" nie tylko
dłaturystów

podrzuciła łódź.
~raciłam równowagę i nie
wiadomo kiedy
znalazłam się w wodzie.
Uratowałam się
tylko dzięki re-

zostałam
szalupą a

Cena nie gra roli - dodał Joe.
że adwokat jest ohydnie 'przedajny, ale także bardzo
sprytny i zaradny, udało mu
ię
przecież dostarczyć Joemu piMtę i
piłnik pierw z-ego dnia po uwięzie
niu.
Praw,je słyszal, jak mozg adwoka-

burtą

fleltso",·i rybaków, którzy z całych sil odpychali szalupę
od
burty statku.
Dzięki nim nie

WojcieCh Ludwikowski

Sui Da kilka kilometrów prsed Berlinem, Dreznem bltdi Lipakiem pojawiailt się pray autfilradzie i ausach I klasy Ollromoe
łablr~ a dwiema literami: .. p
a". Skrót ten oUlana Parken +
ReiBea, esyli rozsayfrowuj e Co Ioardaid opisowo: Tu parkoj umodlód, a dalej podróżuj środkami maseweJ komunikaeji.

+

Idea 'p+R" !l.alroo.mla sJę z
iJn:ic}atywy
mięc.zyilląt:od.owc&,<>
ru.chll w.rysty'Czn.ego, ale
w
NRD ZO&lI6ł.a szeruko roz~
gIOw.a.na i ma obe<:lllie wJel.u
zwolen.nioków, nie tyLko wsród
twys.lów. Dlacz.e.go? Otóż - jak
ujalwnil niJedaw·no speoc ja l i&t·a
od
berliilskrej
Ioomlilll.lmcP
mi.e-PlUej, Fnedhelm Fehcor d.:iękd "p+R" k.a.żdy uQ;Y'1Jlrow:o.i·k ~l!JOd'U ObOroWego, dojelżdiający cood.z.:enno.e do pr.acy

z m.iej:,oowości
~~e;;ki.ch,
oddalocyełl o 3G-4O km,
z.3o;eczęcka
pona<. połowę ~
w.ze.bnej

00

dojazd

do

(!ellu

belllll.j"1Ily.
esywiście,

aby uy'kowaicy aamoehodów o obow- yeh -ellętnie korzystali s
parkjnców na przedmieściach
o~Daczonyeh literami "P
B~
.akieh parkin,ów
musi Ioye
C"sb iei. kleś musi icll pił
n.\~~, a
ehoe...ażby
nadnro...·ae. I ,:0 l!ajwainids7e - z
tych I'...rk.in"ew ... inny o4ljeSdZac do
środmieścia
poj.ady
~omunikadi miejskiej.
W Berhnie z komunikacją
miehką ni~ ma większych pr:oblemów, gdyz ISlnide tu gęs,.'ł
:;ieć metra i tzw szybkiej kolei
pcduuejskid. W Lipsku i Dre:t-

O

+

kalliusza S. n .. r:u:dzia służące do włamań. Sprawa skierowana zostaje Da kolegium. Arkadiusz S .
stawia się przed oblic'.tCm sk.ładu orzekającc«o w
przerwie kolejnych wyjazdów na włamania.
W
Raeiążu,
podezas usiłowania wlamania,
tlPrawcy zostają spłoszeni prze~ są iadów. Uciekają do samochod u ~rkadiu5Za. S,! ale miejsc;owa ludność zdołała ,Jednak zaplsac oumer nJeIItracyjny samocnodu, jak również orientacyjny
wyglltd, wiek i ubior w8Zystkic~ ezłonłl:ów ,ru?y.
Gang przenosi się na południe Polski: Tar.now,
ZakopaDe, Nowy Tar,. W clrodu powrotnej Januft D., Henryk N., Stefan B. i kierowca J~~
~k K. zatrzymują się na obiad
w restauracjI
"zabornianka" w Rabce. Tam zost~ją z!,trzyma,;
ni pnez patrolO. W sa.moC.ho~zle ".flat 125p
miliejanei znajdują 1Il-yroby JubilerskIe, waluty
obce aJote monety, jak rewniri narzędzia slui-ą
ee d~ dokonywania włamań. Po trzech dmach w areszcie pnebywają jaz WszyKY członkowie
call&1I_ Wpaela talLie puer, ktery skupował ra1tewane podnas włamań złoto.
.
Od ehwili aresztowania ,angu włamywae~y IJUnęło pięć lat. Po roku śledztwa ro~począJ się proeea sądowy. W 'rakcie jego trwania zmarł pa~r,
a talie kilkanaŚ4Ue osób poszkodowanych UlaJalnością ganIa włamywac~y. Sprawa się roz~o
sla i pokomplikowała. Kilku oskarżonych w 1Dl1;dZYC2:asie, na mocy przepisów pr?cesowYeh, zostało zwolnionych z areatu. Poza Jednym, wszyscy na nowo podjęli działatn?ść pr~estęp<:zą i. na
nowo powędrowali za kratki, powu:k.szaJąe listę
skierowanych przeciw nim za.rzutów. Nie oP.uszczali aresztu tylko r:lówni sprawcy wlaman
Wojciech S. i Janusz D. i właśnie oni najpewniej najszybciej odzyskają wolność po o~łosze
niu wyroku. Ciekawe, na Jak długo?
LAS
JANUSZ A~

nie, podobnie jak w Rostocku
problem ten rozwiązano doprowadzając
do
parkingów
"P
R" linie autobusowe,
a
niekiedy i tramwajowe.
W
godzinach dojaZdów i powrotów
2: procy Hca.ba środków komumk.acji miejskiej · oznaczonych literami "P + R" znacznie się
zwiększa, jako że głównymi uŻytkowDikami
tych parkingów
są dojeżdżający do pracy.
Na maIlowe
korzystanie %
.,P
R" wpłynęła po prostu ...
,kieszeń. Dzięki temu, że użytkownicy aut pozostawiają codziennie
sv.'e
pojaZdy
na
"P
R", tylko w Berlinie zaoszczędzono tysiące marek nie
wydanych na benzynę. W" o!it:jaJ.nych da.n~h, z .. P+R"
korzysta już dziś
66
procent
wszystkich dojeżdżających do
pracy % podberlińskich miejscowości. Siedem prOL'ent
stanowią turyści, z tym że w
lecie, czyli w sezonie urlopowym
ich liczba zwiększy się do 27
procent. Ponieważ. korzystają
cych z parkingów "P
R" stale przybywa, trzeba było wiele
parkingów rozbudować.
Dziś
tylko na obrzeżach stolicy NRD
działa 2,5 tysiąca "P
R".

+

+
+

+

+

ak więc icłea zrodzona z
turyst ki, a zastosowana
jako bardzo przyda'ua na
zerszy
użytek
pozwala zaoszczęd:de
naszym zachodnim
S4siadom tony ~nnego paliwa,
«I;ściowo ro2ładować korki
.. liczne, o«,raniczy';_ aatrowanie
een'rów miast i zaD. oków ~pa
linami. Sprawdza sio;: ona jednak tylko tam - Jak poka.tuje
enerdows ie doświad--senie
Cdue zorr:anizowano sprawne
poJItC2:enia komunikacji miejsl1iej ed parkin,ów "P
a"
aż cło centrum mis ta, .
MAREK REGEL

T

+

Pyłania,
których zadawać
nIe należy...
Włoska
gwiazda
filmowa
Sophia Loren, podC2:as medawnej
wizyty
w Singapurze,
przedstawiła
dziennika.rzolD
dłull"ą listę pytań, na które nie
udzieli odpowiedzi. Piękna Zofia odmówiła m.in. dyskusji na
temat jej spraw podatkowych,
kary odbywanej w wiezieniu "Ii!"
ub. roku, remansu
z
Gary
Grantem i praw politycmych.

http://sbc.wbp.kielce.pl

końcową kwotę.

tysięcy dolarow!
zatkało. Nikt
jes:z.cze nie
żeby ucieczka tyle k06z.to-

wala.
- Jutro pan będzie wolny - sprecyzował Charly Lucchesi.
Joe LaCasa spojrzał na niego z
niedowierzaniem.
- Jutco?
- Tak.
To było warte- kaicej ceny. W
Jroń.cu to niedorogo, jeśLi we.iąć pod
uwagę, że wychodząc z tego wstręt
nego kryminału uratuje życie i bę
dzie mógł ~ilę 7;OO1śc'ić na Baa-c~.
Czyż nie odzyska swoich pieniędz.y,
jak Ba-rt<> umrze?
-O.K.
- Pieniądze? - z,apytał adwokat
Uilaj:;!: obojętność.
- Jak za pilnik i piłkę .
- Dobrze. Zeby mi pomoc, mu.<;Ji
pan wnieśĆ skargę.
- Skargę?
- O usiłowanie zabójstwa. Jutro
p6jdzie pan podpisać s~argę u prokuratora w Palacu Sprawiedliwości.
Tam to s i ę stanie. Niech pan będzie
""to wy .
Joe LaCasa ziewnął. Zas.tr zY'k robił
woje.

•

•

•

Es!kortujący Joego czterej iaooarmi otoczyli go szczelnie po WYJSCIU
z furgonetki. Skierowali się wszyscy
ku schodom Pałacu Sprawiedliwoś
ci. WŁaśnie schodziła tamtędy grupa
adwokatów w czarnych togach. Dyskutowali z ożywieniem, jakby się
kłócili.

W <lIgniu dyskusji nie spo:;t.rzegli
naprzeciw Joego i strażni
ków. Dwaj żandarmi skuci kajdankami z Joem, gdy znałeźli się tuż
przed adwokatami, chcieli skręCiĆ w
bo.k:. żeby ich om inąć.
Nie zrozumieli, co się nagle sŁało.
Adwokaci wyciągm:li spod czarnych tog rozpylacze, podobne do używane przeciw insektom.. NakieroVI ali je wprost na twarze żandar
mów i rozpylili płyn.
Oi nie z.dąży1i w)11oonać an.i jednego ges tu. Oślepił ich żrący płyn:
nozdrza, usta, płuca wypełniły odrętw i ające opary. Słaniali się na
nogach.
Jeden z fałsz.ywych
adwokat6w
zbliżył się do Joego LaCa,;a. W rę
\cacl1 trzymał grulbe oo.życe. Pr7.eciął
k.a.jdanIcL Joe, cał.k.owic~ ()S l.upiały ,
poczuł chwytające go czyjeś ramiona. Wsadzono go do samoch<ldu. Natychmiast ruszyli. Wydawało mu się,
że znajduje się pod działaniem narkozy. Do jego m6z.gu nie docierało,
że jest wolny.
idących

•

•

•

Spotkanie odbyło się na neutralnym terenie, w sali bankietowej
wielkiego paryskiego hotelu, wynajęiego na tę okazję przez. Franc;oisa
Lyończyka.
Dwaj mężczyźnie

n~ ufali sobie
wzajemnie.
Joe LaCasa dlatego, że znal wię
zy łączącego F r ancuza z Nickiem
Le Luką i m y ślał , iż tamten może
ch c i eć . pom ścić śm ie rć przyjaciela .
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spotklanła
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pi.osooo.ką
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sprzedaż:

l) samochodu osobowego marki "fiat 126p",
prod. 1977, cena wywoławcza 90.000 zł;
2) samochodu dostawczego marki ..żuk A-06",

prod. 1976, cena wywoławcza pO.880 zł;
3) samochodu dostawczego marki ,,nysa 521",
proo. 1974, cena wywoławcza 117.600 zł.
Wadium w wysokości 10 proc. cc y wywoławczej
należy wpłacić najpóźniej w przedzień przetargu, do
kasy przedsiębiorstwa przy ul. Lotniczej 18.
Oględzin pojazdów można dokonać w Kielcach
ul. Lotniczej 18, w przeddzień przetargu.
Otwarcie przetargu odbędzie się w 7 dniu od
druku ogłoszenia w prasie, o godz. 11.
Zastrzega się prawo unieważnienia
podania przyczyrL

BUDOCHEM"

CZ{SCI DO SA OCHOOOW:
"FIAT 125P"; "ŻUK"; "NYSĄ";
"STAR A-25; A-28; A-29; 66; "ZIL"; "JELCZ".

!l9-l}7l.

St ~ ,'O'll:un~wsk

3
3
3

PRZEDSIĘBIOR TWO
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO LĄCZNOśCI NR 6
EKSPOZYTURA w KIELCACH. ul. Lotnicza 18
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

jednostkom państwowym, spółdzielczym
lub odbiorcom indywidualnym
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,.Zby k.·ót..ka noc"
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3

SPRZEDA

-

.,Hutn"~·

3

Po rocznej. nieonagannej pracy przedsiębiorstwo zapewnia możli'WOść zakwalifikowania do
wyjazdu na budowy eksporrowe.
Szczegółowych informacji w zakresie pracy ł
[ płac udziela dział kadr i szkolenia zawodowego, ]
pokój Zl, tel. 460-71 w. 30& lub 297.
1l0-k ~

c

W RADOMIU, UL. STRUGA !6/!8

Os trowiec

]

tr1f"."""' ,,".-v 111 W.," " ' Uli 'fi

t-RZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZoWE

.... ~',

...1. Slas:ziJca 1.
OSTOJK TAKS()WKK:
fony ~-l' i ~.

3

tuLIł H....Jt....JL..

E 30 pracowników VI zawodzie elektromontera
E do pracy na budowach na terenie województw:
E kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego.
E Wymagane wysokie kwalifikacje zawodowe i
E praktyka w zawodzie.
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PRZYCZEPY SA OWYtADOWClE

NISKOPODWOZIOWE oraz ZESPOLY i CZĘŚCI
ZAMIENNE do silników KOPAREK i SPYCHACZY
- różnych typów.
Szczegółowych informacji udziela Zakład Sprzętowo-Trans
portowy PBM "Budochem" - Radom-Potk anów, ul. Wielkooolska 3. tel. 231-71, wewn. 13.
96-k
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http://sbc.wbp.kielce.pl
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F--416'1296.

wKładkę :za.opa.IoTU'ill i a
wy1!i.aną prtlal: zew Now~oI)y .

.,FJ.ATA 126p 1500" z DOwą .
x_ią. :;IifJnilk po
N"JlJIOol)Ci.e spr'Ze'darn. Włai,z{tzowa, t.e-l. 1417.
9U3-g
BA ŁCH ANOW SKA
Jadwilga
z,~bJla
wkłcw1kę
:z.aopa.irz.e.nl-a
D\f WZE 07~. wydaną
p!"Ze:l
ZW ZSMP w K'i-e-lcoaC1b .
JA
Marlam.n.a zgu.bila łet:Jt roację rencisty.
9:M9-g
NOW AK Loookoadli.a z,g.ubila J.e.g'J llyDla ję
i
bil~ mi~~\Ily
PK S. tt' asa Brz.etziIIl y
Fodw.3 Le
- KiE'ke.
90021l
k>Ompl.e-\IIl.ą

-::===-==--=--:-___
~9(J71 ~g
BEZNOSIK Stefan'la
z.grub'loa

wkia.dkę
wydianą

z.aopatrzeolli·a C-675617.
przerz UG Ję(jrz<>jów .
9372"i:
B.Ą.RAN Ewa żgIJlb;la Jt"gityma.c-ję
S'Z'kQlDą
Z.'''>Z Dor 2 w
Ki.eł1"3I' h.
9:J13-g
. F lGIEL Mag-ilu.... z i F . l Ancz-e-j 7.!lIU·tJili wk~ i zaopatrz,enioa.. wydane prZECZ PKS
~.
!m4...g
G.RA13OWSKI Roob.ert 2.glltbił
~tyrn.ację
p!'1lJe€ LZ Dor

JASKO ~edi zgubił whloadln1023, wy-

sak>OJJną.
wy d<łlll ą
l w Koi~ca ch.

-

~9...g

KLUSEK ~be.rt
wolnej jazdy PK .

WRÓBLOWlE Wanda i Rob.ect
:z.g.u.bili
wkjoadki . :z.aopalrZ«l·i<ł
F-5612.:00, F-M12l27. wyoone pI'1Zez

ZOO w SoI<"U-Zdroju.

.ne

be-zlJła liny

.FJATA 125p L5OO" (1074) lip1'lU'da m. Ki-e-lce-, J~.gi lJ ńska
!W21
9384-g

kę 7.aopa~-a JlC
dianą pr7.oe<l KPBP.

Jamna

bj,l,a w ~ ,,~I.rzenl.a
c'1t);D3:8, C-'102009, C-7ft234.1, wyd.a-

~i1

9:Jl6-g
bi t
937fi-g

.JAGIEŁŁO
Dan.u-ia
~ubiła
}e,git~ję SflJrolną nr ~J~.

~;:

9671-«

WRÓBEL FraoncWzrit
zgubił
2 ~Idadk! z,aopalineIJi<ł, wydane porZE<Z Kom biJn,a;t BudQWniciwa M-eo}-k ieeo K i.eolJc.e.
9363-.g

CHODURSKI

19u.bił

MarNI

~tymację wlloolłmą
~ 71 K.i.eke.

Dr

20111 SP

00're-c

'VI

TOMALA K.r-2Yf'1t ro.t
fi! z.:;w;,pa.mzf"llia
pr.rerz 0Z'l1:

'RUSlEOKl
k€'lt~

~ ,Y1daftlj

KUCliTA SlaniGlaw
7.goIlIbiJi wkiad
Iorzwa
1~. 1
da.ne prz.e2 KPBP w
N'oCowac.b]ow·'łE o.r-az k.g tym3' ję i nleol m
~2'ny PKS. ira"a -Iclce-Eou(aj.
9oIJOo-g
KOTWlCA Mał~l~ z.
ila I gitY'IDa(,ję LE nor 1 Kie! .
94106;:
lrE'.Iloa

WOJCJK
HeonJI' Y'k
zgu bJł
wk>laa}u: z.a.opa.lor7.R1llJ13 C-Iltll!326.
wyd,aną
prre2: FSS ,..PQlm.o-SHL" KM>-l('€
94-15"i:
SLUSARC'ZYK All/toooj. $1Iu.Ja
iog
zgu>bj}j ~y
ja.z.dy. w . da
p!'ZE'Z
PKS K;,e.lce.
~~

S8ol't'2yU!:
W
JK> j

TRDJANOWSKl Józef ~ubJł
<kla.d· ę z,aQPa4u'ze<Doi.a Dl!' C140115, wydaną p=.ecz Spół 'eln-ię 111lwaJi Ców ~ W..
}pr.a<.a ".
,
M10-1(

.PIETRZAK

Alik ja

w.kładQ(ę :z.30pa.1Irze·D1.a,
~ PKO SkariyAro.

~btł.a
wyr.<l11lą

SKW ARK
Teree;.a
:z.gubi~
:z.aopaotl"2ft}ja, wy a.n.ą
prlZleCZ WSS .,społem" K~(.e .
lHOO"i:

~,Id.a.dtk.ę

PAVlELEC

ję

I'od5 a w>()IVlej
:M.
-«
PERON S\.ani;;iawa ZCUlbił.a bili'ft <.ił.
Y PKS, u' a'a K m~-

('~

1;:
YROZUMSKA .l ~~u.W~
ze)Ów .

.\e~ym.ar ję
\.Ił ;anjo()lW'ką
LO
Ki....J.ce
9Sc)9-g
SZOSTAJ\: Jeu y ",!"U·bll wkład.:lin zaopa zt-n i a
C-tlf03153, C-

003164

wyda.ne

WUSP
9364-f:

pl'lzea.

Ję<łrzejów

K.rzy =1JOf
~bjł
poI"Z.eJl'UGtZSZ prrzy
..l'oolmo.-SHL" K 'ej _
~

DZIUBEK

l.e~tymację
kę wydla.ne

sz.kwną.
pt z.e2

z guibi ła

PIECZA BA Barb 1I'a
k@.t}'nl.3<.,ję

ZSZ

Soz.loo.J n ą

Ki l<'"",b .

w

O

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
fABRYKI SAMOCHODÓW SPECJALIZOWANYCH "POlMO-SHl"
W Kielcach, ul. Jasna 20/22
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ogłasza

zapisy
• 4-letniego liceum Zawodowego; dającego
maturę i prawo wstępu na wyższe uczelnie,
a także zawód:
na rok szkolny 1983/84 dla absolwentów
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szkół

podstawowyeh, do:

MECHANIK OBRÓBKI SKRAWANIEM;
MECHANIK URZĄDZEN OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
Obowiązuje egzamin wstępny.

3-letniej Zasadniczej ·Szkoły Zawodowej
szkolącej za odach:

§•
D
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SCISŁOWSKA

la will<!dJ:ę:z:a
147«12.

AIIloJel.a

a.t.r.ze.1J iQ

-

~2-«

KOZIEŁ ~2>e1k :z,gu.bi ł w'l!1.adlirę zaop~ nor 50003I00.

00I0Ii-f:
BRZOZA Ma.cta ZJg/U . ~ Jle.gi..
tym.a ję
ną, wyda,ną prZec/.
VI LO
0096-«
KOZŁOWSK I
Sta.nihłaiW ~~u
bił w kJJav](,ę
z..aopa til'U'<n~.a
ClJl7396, wyda.ną pora,e-z
ADM

Sw.i.ętoolk!rz Y6k1-e-,

Ki.eJot .

KUKULSKI
J'aotlIU8Z
~ii
z.aopa1&r2,e.ni.a, w)"d.aną
prU'z Spółdozi InO'!; Pra.cy " Stal-

SLUSARZ .NARZĘDZIOWY;
SLUSARZ SPAWACZ;
•
TOKARZ-FREZER;
• MODELARZ W DREWNIE.
UC2IDiowie w okre ie nauki zawodu otrzymują m~sięc2ll'lie nasiępujące wynagrodzenie·: - w I roku nauki - 64 zł;
vi II roku nauki zł;
w m roku nauki - 11 zlj,ocIz.
Za dobre wyniki w nauce, zachowaniu uc:z.njowie (; trzymują dodatkoWQ premię w wy kości do 25 proc. wynagrodzenia 2~sadniC7.f'go, a uczniowie n i III rQku otrzymują nagriXły % funduszu zaklad(l'\>1egQ oraz
mają moŻ]i'W~ść kOJlynuowania nauki w '1'echmkum Mechanicznym dla
•

•

-

~~~~

Absolwentów za adniczych szkół zaw dowych przyjmuje ię do:
TECHNIKUM MECHANiCZNEGO DLA PRACUJĄCYCH w spe-

•

cjalnościach :

•

OBRÓBKA SKRAWANIEM;
OBRóBKA PLASTYCZNA;
SPAWALNICTWO
obowiązuje egzamin wstępny lub emestr zeNYWy.
Pu uko:ńc-zeniu szlmły każdy absolwent ma zapewnioną praeę w fabryce.
Uezniowie ostatni.:h klas ZSZ i LZ mają mo:i1iwośi ukończenia kursu
samochodowego i mogą ołn.ymai prawo jazdy kat. ,,8". Szlwla dysPQnu~ internatem na 60 osób. UczniQwie z dalszych miejswM>ści mogą
ubiegać się Q zamie8tlkanie w internacie.
108-k
•
•

mech" .

§O

ADACH Ma.rhan :z.gubi ł w kladkij
ZJilopa trz nJ.a
C-OO!1116, C009mIl,. C...()()9OO5, w)"d.an.e por7~
FLT " IBM"," .
939J-f:

o

~o

9387;:

SlEKAŃSKI

Feli kos
z.gubU
czeladnk lZe (Inu1'>31l'2), wyd ane pr:rerz Jrvbę R:remi.eś)nj=ą K ieol<'e.
.
9a!JO...€
św i.a.dffOtw()

SZLUl{A Re.Il.a.ta zgab,w bIlet
jaWy MPK

woJ!ne.j
~

9302-4:

POSTRAClI

lIa.ma

zgIJbi.a

i.T1d~
wyrd.allly
prowz z.c..lli>l
~kół MŁ'dY>CaJlyt'h Wyrłłl>i'ał Hi-

gleony Slom<JtoloOogi<<bn j w Stal"aC'hIOIw.i.cach.
9OCEl-g
ZAPALA Jłelł'zy zgubi!
biJe l
mie. ~ I 'ZJly i leglilynl13 jl; Pl S
t.r.a ~a Bu.l;·aj-Ki-eoloe.
oo~-i
ZIĘTEK Ma.\g).mili.a.ll Log'lI.bil
wkład.kę zaopaLru.ni,a C-J211534.,
w y'<1a.n ą J)ł"ZltiZ Ul d
M\.e jod!: i
Ki",,! .
~
PACHOILCZYK
JaJl
2JglUobił
JlII.2Je pt1t>tI< •
w jŚ<' io&w ą.
FSS
.FlOND()·SHL".
0091"i:

i..

C-

D

§
§o

:..y' -\ 4)( ~ił
C-17<101:1..
DRKP KieJ.c.e .

z.a.ctpa.kl ll1la
jlł<l€fL

-g

wkładkę

0000000000 0000000000

wld3J(I~,,!

Wy00n..1

3«Jli.e;JllJla.

Skl3rźyos ko
9ł02-g

DYREKCJA
REJONOWA
KOLEI
PANSTWOWYCH
25-502 KIELCE,
uJ. Bu.:zka 43/45
zatrudni
• fi KRAWCÓW na terenie Kiele;
• 4 KRA WCOW na terenie Skariyska-Kamiennej;
• 5 SZEWCÓW na terenie Skariyska-Kamiennej.
Warunki pr,acy i pła
cy do omówienia w Dyrekcji Rejonowej Kolei
PaństwQwych w
Kielcach, ul. Buczka 43/45 .
112-k

KSP ~,OSWlATA"
w KIELCACH

OKRĘGOWY OODZIAł.

O

O

~
~
~o

ogłasza zapisy na obozy dla dzieei i młodzieży,
połączone z nauką Języków angielskiego i niemieckiegQ, w Czechosłowacji, w Karkonoozach (2 wycieczką do Pragi), w
okresie od 19.VII. · do

O

4.VIII.83 r . ; od 3.VIII. dQ 19.VIII.83 r .; od
15.VIII. do 30.VIII.83 r. oraz w kraju w Zieleń
cu k. Dusznik-Zdroju, w lipcu i sierpniu oraz w
m. Ruciane na Mazur ach, w lipcu i sierpnli.u.
Dla doro łych wczasy nad Bala1lOnem (Węgry),
w okresie od l1.VII. do 24.VII.83 r.
Szczegółowych informacji udzi la biuro spół
dzielni - Kielce, al. Lenina 12, tel. 466-56, w
115-k
godz. 8-15.
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FABRYKA W2;Y K TOCZNYCH "I KRA"
w KIELCACH, ul. Mielczarskiego 45
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OGIASZA PRZETARG
na

sprzedaż:

1)

amochoou "star W-28", nr rej. KIG 791D, rok
bud. 1974, cena wywQ}aw~a 275.000 zl;
~) samochodu" tar W-28", nr rej. KIH 94ID, rok
bud. 1973, cena wywoławcza 253.900 zł;
3) amocłM>du" tar W-28", nr rej. KIG 776Z, rok
bud. 1976, cena wywoławcza 416.000 zł;
4) samochOOu .,nysa T-522" , nr rej. KJG 155S,
rok bud. 1978, cena wywolawcra 300.000 zł;
5) samoch du "nysa 501T" , nr rej. KIH 677E, mk
bud. 1965, cena wywoławcza 130.000 zl;
6)' amochodu " polonez 1500" , nr rej. KIH 880E,
rok bud. 1978, oona w)"o\'Uławcza 450.000 2.ł;
7) amochodu " fiat 125p" , nr rej. KIH 350B, rok
bud. 1977, ceńa wywoławcza 400.000 zł;
8) silnika od samochiXłu .,polonez", rok bud. 1973.
cena wywoławcza 150.000 zł.
Przetarg odbędzie się 29 kwi tnia 19 3 1'., o godz.
10 w świetlicy ZakladQwego Domu Kultury przy ul.
Mielczarskiego 45.
Pojazdy można oglądać na trzy dni przed przetargiem, w gooz. 7-9, w FLT "Iskra", w dziale transportu.
~zystępujący M przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wyw lawcrej, najpóźniej
w przeddzień przetargu, w kasl€ fabryki, w gQdz. 7~
i 11-14.
Zastrzega 'ię prawo unieważni nia przetargu bez
podania przyczyn.
11 ti-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

I Wyniki

•

Bilet za 5 tys. zł!
Na ... cs_aiJ;zy mees Wwewa z .luvenluaem przyjechali
kibice z calej Polski, Wilhieliśmy
wycieczko ... e autokary
m.in. s Kiele. Radomia, a <UIwet ' " Olsztyna i Słupskal &
..k(l!!liki" Jak zwykle terowaIy. Na J;Odzioę pned mec:.:e_
bilet
w.tępu
k ...dowal
o.a
J;ieldzie Seuo ~łot"ehl DO~J
my" ie ceny b.letów wy"08ił,,
lM l łOt :IIlo-&yeb,

Bramki

KLUBOWY
PUCHAR EU80PY

n

WKhew Lód" - .Juventus Tu.ryn Z:% (':1). Bramki
dła Widzewa zdobył Surlit
'IV 54 i 78 min., dla .Juve-nt.s. R~ssi 'IV 3! min.
i
Platini " rzut. kaNle~. ~
81 min.
OSY · Oambur~ - Real
Soeiedad San Sebastian Z:1
(O:.). Br;unki dla ~08poda
rzy .trzelili Jacobs w 75
min. i VMl
Of>CSen w 13
min.. dlll ~ości Alvlll"eS w
81 min.

Piłkarze

n

po

Finał Juventu. Turyn
OSY Hambul"J ZZ maja
Atenach

1ł'

PUCHAR

Real Madryt - Austria
Wiedeń 3:1 (1:'). Bramki dla
Realu zdobyli Sa.nUł1ana
w 10 i 83 min . MaJ: Juanito
w 1l min., dla Austrii
Juan Jnse (samobój('za)
w
83 nlin.

(Obsługa

n

Fe WaŁerscbei - Aberdeen 1:' (0:0). Strzelcem ~o
la dla ~ospodarzy był w 7:!
min. V:oor~kers .
Abt"rdeen
teborgu.

Tu n finale PI
.t Widze _ w łodzi

P

n

Finał

• •

roli

iHlarze JUVENTUSU TIK'" potwierdriłi wczoraj ~orem na
stadionie tKS w Łoazi swq wi-elkq klasę, awCJłISUjqC do finaJu
KJubowego Pucharu Europ,. W rewanżowym meczu półfinałowym drużyna PIQtiniego, Bońka i Rouiego zremisowała z mistrzem
Polski, łódzkim WIDZEWEM 2:2, p_ochqc do przerwy 1 :0. Tak
więc w bilansie dwóch s,potkań - w Turynie i todzi - lepsl oko.zali
się mistrzowie Italii. Lepsi nie tylko w sLłChych
wynikach cyfrowych, ole równiei w piłkarskim kunszcie ..

ZDOBYWCOW
PUCHARÓW

n

gł6wnej

" Profesor" Platini w

n

KażdY,

kto ob..erwowal wczon.j wieozorem W Ludzi lub na
ekranie l~lewizyjnyln
pojedynek Juvenlusu
z \VidzeweOl,
musi przyzn ać, że ,.jedenastka"
z Tury nu jest zespołem
mdwyższej, ŚWi'ltowej kl3s,'. Znakomite opanowanie piłki, szyb-

Real Madryt
11 ma.ja w Goe-

kość,

PUCHAR UEFA

zwrotnośi',

umiejętnośi'

zmi:!.n lempa
ak cji. a prcede
wszystk im illt .. li/:encja w grze
to walory, których nikt nie
może odmów-ii piłkarzom ,,Ju ve" . Gdy się ma jedna k
w
drużynie ?iaw~dników lej klalIy jak . 1\"n4n~l"*a· l\licbeLa PIaiil'li~o, ' po~USl;ają(lI'~ O si ę
po
boisku niczym bałdniea ,
all
potrafi~e"o
jednym
celu: In
podaniem otworzyć' p a rtnerOlJl
drlll:ę do bramki r y w a la ,
~!,
dz i orn~. i prubojuwe!:,o Zbil:'Diewa Bońka urM; czY"'a.i-:" .. ~ o

n

Universitatea
Cr .. iova
- Benfiu Li·z bona 1:1 (1:0).
Prowadzenie dla Rumunów
'Zdobył w 17 mm. Babci, wyrów?ał 'IV 51 min. Filipovic.

n

Anderleebl BrulLsela Bobemians Pra.l(a 3:1 (2:')
Bramki
dla
Anderlet'btu
stuelili Vandenber~b 'IV
37 min. " karoe~o, Brylle w
4. min. I Czeroiatyński 'tV
89 min., dla Bobemiansu .Jakubee w 54 mln.

własna)

na k a żdy drl)bny błąd
prz~
ciwnik..
wykorzy~tująC'e(o
bezlitośnie

bramf'''''

t~

błędy

Paolo

"łowcę

Rossi~~o ,
sięgae po

to
n a jwyiszf' trofe a ni~ tylko w eu ropejskim, ale i w świat(}wym
tulbolu . Ci Irzej piłkarze. wielcy ~wi azd ol"lY,
są
wspierani
przez 7.n"akomity kolektyw, k tóry do perfekcji opanował szlukę ~ry obl'onnej. Bezbł ę d na asckuracja i współpraca obroń
ców oz
pomoenikanlj
"Ju'Ve"
tworzą mur nie do przebycia .
Gdy sobie to - ws1:ystko uzmysłowimy ,
to dopi~ro . możemy
wł aśc iwie ocenić koócowy
rezuHat lódzkie~~
meczu i berO;('2ną walkę Widzf'wa o zwy-

oŚmiało

można

cif'~two.

Czy
-ltt ~.•::

lodzianie mo~li awansl)dl> finału?
Gdyby
w

n

Finałowe
pojedynki
Anderlecbt.- z Benfielt Hbęd~
llię 4 i 11
maja w
Brukseli t LizbOłlle.

TlokiÓ8k>em. Me .dalo się
'IV
oHania
;łnał.
Tardelliem.
n.
bnmkę Młyn arcnYk a. Obok
Surlit j Sd ea _ka~ na
f' rekt ..k~ji.

.Wtelegraficznym skrócie

pne~~oĆ

i

• Rozegra.ny w Z3kop.l<lem "",rci.a.rski 9~alom $pecj;llny ko bie<
wygrała Mał~oruta Tłałka przed

I

,I

swą

====-Fot. WOJClEClI 8t,OMKA

PP Totalizal<M" Sport.owy 'zaw ia damia, te w zakładaeh O\l1eU>tka :t dma l'i.IV.I9łl r.
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LOSOWANIE l : 1 rovw

:t

C

1.319 ~3'
z 5 tra f. prem. - wyw ygrdJl

zł. 133 ro z"'. z :o
traf zwykł. w ygrane po ok.
15.000 71_ ' .74' r oz,,", z 4 trafIeniami - w Yl(rane po NIl zł, 1".194
r<YLW. z l trafieniami - wy~r"ne

I(r"ne po 759.71

po t4

zł.

• LO OWANIE U: l rozw. 'L
, trafien iami - wyg ra.na 1034 .'iOt
71 li! roL.W. z S trafieruami wyg.N>l\oe po ol<. 41.500 zł , 5.995
iOl.W
'1 ..
IłJ :tł.

po

na dn\\ -

trafieniami - wygrane
118.1341 roz w. z l trafiewyg rane po Ił u.

E.,XPRESS LOTEK
C, '. H , 34, 18

ALl' LOTEK
( - 8, n , !I, !5, !6
fi - li, 13, !G, !3. 3

E

~II(ONA

~f'l1eja Reutrra zamie';ci!
w swoim Sf'rwisie ob,>ur'nlll korespGndeueję z NoWf'''O Jorku pGŚwic:con~ Wojciech.wi F i ltakowi.
Ko r f'spondeneJa
zatytułowana
z-o tała
..Lord na wIGŚeiacb ".

A

... Na zewnątrz "merceC1es" i
"porche" stoją zaparkoll. ane na
podjeździe. W perspekty\\o ie pofałdowane
wzgórza
i
setki
drzew, kort tenisowy i jezio ro.
na którym Fibak. jego żona
Ewa i dwie córeczki
jeLdż ą
zimą na łyżwach.
Nawet według standalłdu tej
bogatej nowojorskiej d zielnicy
podmiejsri:iej, gotycki pałacyk i
po iadłość
Fibaka
(zajmująca
la akrów, ok 4 ha) je t klejnolem.
Wew nątrz
p05iadło~d
zapiera dech jeszcze bardziej.
Polska gospodJ'ni - kucharka,
prowadzi gości obok wsuania łych
francuskich i włOskich
mebli, cennYCh dzieł S'Z 'lki i
najWiększej' n~ świecie plywa l nej kolekcji obrazów
polskich
rni~trzów.
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słQ9trą,

DoYoł".

• Po dwóch <!ta pach wyścigu
koLarskiego .,open '· w Anglii prowadZi Holender Bert
Wekema,
wyprzedz,ając o 56 sekund angielskiego kolarza ""wodowego TODY
Boyle. Na trzec-ej pozyej' znajduje sił! Polak. Zb~iew Su.... ,,kowski ?Je S'tr a t ą t minuty 12
se k und do li.der a .

Komunikat
Tfllali7.alora Sporlow~o

ił ,Cieniami
71. ! IOI'-W.

pierwnym l< w .. dr"nsie "ry ' Filipezal<, Tłol<iń ki lub Romke
ulolali
:lmus.i~ d.
kapitula~ji
Din.., Zoffa, losy pojedynku mo~łyby się potoczyć zupełnie inaczej. Byłaby wówcz.. szansa nie tylko na zwycięstwG, ale moie nawet na .wan . Widzew~y nie wykorzystali jednak w pocątkowej fazie meczu trzech do"odnych
sytuacji i to się remścilo. WystarczyłG bowiem jedno kapitalne
podanie Platiniego do Rossie~o
i Młynarczyk musiał
wyjmGwać piłkę z siatki. W tym 000menoie SJ.a.nse a wansu Wid~
wa prakl oUlie zmalały ~o zera. Ale &,ospodarze nie dali za
wy~raną. Walcz'yli do k.ońca, obj ęli
-nawet
prowadzenie po
celnych strzałach
.rlita. I w
tym momencie znów dał o sobie zna.ć Pldtini! Idealnie zaadresował piłkę d. Bońka,
:&
dal5<&Y eią~ ~j akcji i jej konsekwencje wszy~y widzicli doskonale. Faul MłynarOllyk.a ; ~a
mijającym ~o z piłk~ Bonkir I '
rzut karny, któr~go wykullawea, PIalini. nie
dał
iadnycła
szans na.szemu reprezentaeyjnemu bramkanoW'i. Remis
2:~.
Tak ukończyło się ł4 wielkie
widGwisko,
za
które .kłałlki
Da)eilł się piłkarzom .b. irlliyn. D. rin"ł. awansGwali misln.wie Włoeh. dnriyna, • której &,t1y 111:& swój llMeó. moina
pisać tylI<. w
s myeh superlatywach..
·
• NTONł P WLOWSIU

,.Jest tu bardzo przyjemnie-mówi jedyny polski zawodowy

teni~ista mamy co;; podobnego. lącznie ze służbą, w Poz:laniu·'.
Na ścianach gabinetu Fiba a
znajdują się dzieła sztuki oz jego kolekcji ol'az setki ksiąi.ek z
dziedziny sztuki. filozofii, poli tyki. ekonomii i his!OI·ii.

Lord no

2aden zawodowy tenisi!i~a nie
w tak wspaniaty sposób.
Lecz 3O-tetni Fib'1k nie jest
przeciętnym
sportowcem.
Jest
on b,":;kotli 'ym intele!dualL'ł ą,
a tak się z.!oŻvło. że i tenL i.iła.
»Teni jest moim 7.awodem i
to jest bardzo ważne. Ipc? je;;t,
u.::i~cej

rz€cz,v

\v

teni"istów, któr2\Y
w USA, zwykle'
emigruje do Kalifornii lub na
Floryd~ z powodu ciepłego klimatu i
dostepności
dobrych
kontrpartnerów.
le w
przypadku
Fibaka
intelektualne
cele są wa żniej ·"!e.
Również
się

wlościoch.-..

żyje

\viele

W iększość

osiedlają

tnohn

7.yciu"
powiedzial
Fibak.
którego jeden z pisa ny okre~1it
jako
.. najintetige n tniej",~&go
t'7.łowieka w sporcie".

pięk no
krajobrazu
sciagnęły
go tutaj 3 lala temu. To łes~
doskonale rozwiązanie - mOWI
Fibak: - możemy dostać się do
owego Jorku samochodem w
ciągu niecalej godziny. albo zaprosić przyjaeiól do
domu na
obiad. Zawsze mamy interesujące r ozmowy o s7tuC'e. polityce. ekonomii".
W osŁatnit'h
latach
Fib\ik
poświęcił dużo czasu na zbieranie dzieł wielkich. pol kich mi -

http://sbc.wbp.kielce.pl

Skandaliczny wybryk
pIjanego łobuza
" .. 54 minucie mecz" Widzewa
s ~u\> entu"em. łOdzianin SurliC
wyrówna! stan pojedynku na 1:1_
Nim drui~' na z Turynu r_1)GC"I'la grę 00 śrooka, zdanył. ~ł.
skaodałiL"ldlY
wypadek! Z m.eJse
prasowycb 'U>baczylismy bie~n."c.
go " przeciwlegleJ strooy bOłf!ka.
...
kierunku !:Iowoer;o arbitra
spotkania.
sędzie~o
l~iowet:.,
Bie!:1 przykurC'W'J'lY, " ".sko (tGchyłon" głowa. Gdy dGbiegl. zobacz,li'OlV na I:łowie Holendra
de Vrieze duŻĄ, nerwona 1I1amę
krwi! Nie ulegalG watpliwości, te
ZGStal uderzony czym' " trylłlJJI
(jak si~ póin lej oku,,;ło b.ut~lkan.
Momentalnie ujęta s.ę
sluł
ba med"czna. Ranę Gpatrz_o,
ale " . lliiędzyC%a.l~ sęd.sia ~łów
ny w}'konal ruch rękami. sVl:"flatizująC)
zakończenie
tlleezu,
Zespoły zeszły dG sza~n~_ .. 20. oerwo\\.~-cb minut. w czaSl!e ktor\' cłl
miliCja
wyciągnęła
"
Ilumu
sprawc~ ska"daliCZllego wybryku.
Byl kompletnie pijallY! W~.rieli
to widzowie. widziały to m.!lony
telewidzów. Mecz był transmitowan" pr~.,., 15 taeji trlewiz~·j ·
nych! Za naszynl; plecami ~~ra~"
kowo s tuka' y mas'Z~-ny do pIsanIa

12_
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K

włos k ic h
dziennikarzy! Ska..n~
będą jego konsek '.'I' e"-

dal! Jakie

(ap,

cje~

zwycięśtwo
obrońców . tytułu .

Czwarte

czoraj
na odbywających
się w RFN
hGk~jowych
mhtrzo twaC'b świa ta grllp y "A" odbył y sic: tylko dwa
spotkania. Bron iąca tytułu dru ż"na ZSRR odniosła C'Lwarte :I
k"olei
'Zwvcięstwo w -turnieju,
wy~rywaj:\C tym razem z !;o ..po darzami mi tnostw, bokeistami
RFN 6:0 (2:0, 2~, 2:8).
Bramki
dla 'fa~a~\t:leg>() z€Społu
zd~
bvl!: ' M:tkIl"1'4w w 14 i 58 mln:;
Cbomutow w 4 min .. Kapu«Lin
w 36 min., Bałderis w 37 min i
Krutow w 47 min. Osiemnastokrotni mis rzo wie świat a mieli
zdecyd owaną przewagę. GosPOdarze jedynie w pierwszej te-rcji
kilkakrotnie zagrozili
bramce
WhułY!llawa Trrtiaka , k tóry jednak nie dał się zaskoczyć. demonstrując

wysol,ą

formę ·

NatGmiast w clru"im
m~es.
Szwecja nie bez trudu pGkonała
NRD 5:4 (1:', 3:Z, l:!) P ierwsza
fa za
poj edynkU
przebie~ala
zgodnie z oczekiwaniami.
bowie'm hokei ści ..Trzech Koron"
po 24 minutach gry prowadzili
j uż 4: • . Dr użyna NRD a m b itnie
zaezęła jednak odra biać straty
spotkania
i w kOlkowej fazi e
miala nawet szanse na doprowadzenie do. remisu.
TABELA
l. ZSRR
1 20- !
14- 4
! . CSRS
3
14- 11
3. zweej,.
9-H
<I 4
4. RFN
5. Kanada
3 % t'-II
1-15
4 ~
6. NRD
S-t l
3
7. Finlandia
1-1l
O
l
8 .. Włochy

. ,
. ,

•

trzów malarstwa XIX i x....x
wieku. Obecnie kOlekcja liczy
ponad 50 praC' i - jak mówi Fib ak - .. jest bezcenna" .
Wiele czasu Fibak spędza 'Z
Ivanem Lendlem. dla którego
stal się trener m, nauczycielem .
doradeą
fin anso '~'m i przyja cielem.
Fib"k rczsądny inwestor, wyd&.it. sw o je tenisowe 7.aro?~i
mąarze i w soosób pnynosząl'v
zyski. głównie w
posiadlo~cj
C"iemskie. co umożliwia mu za kunvwanie dziel sztuki
Fibak którv czuje sil' tak ~<I'
mo na korcie. ja k w cza,ie
spotkań
z handlarzami d7''''
9Z,tUkrl i oma,,<an :a
in1€'re~ów
handlowvch przez telefon. n;e
m _ żadnych probleMÓW jPzykowvch. Donieważ mówi biej!lp Ofl
ańg iels!m. franC'usku . niemiecku. ro!<o;isku i czesku.
Jego
prn' Jazn z Lenl1em
rnia ta d7.iwnv OO<'zatek. ..Okolo
tl"zC{!h la t temu za<'zął się krę
cić kolo mnie pvlaJa-c. jak graf
z tym lub tamłvm PO"TI" !!a le n1

mu: mim~ że den·~w w abo
wielu
Fibak

graczy"

.~

powi~z iał

11
j
r

