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egidą Zarządu Gł6wnego

Pod

będzie

W Kielcach
Pelity~ne KC
PZPR sapesoale aię a a k t_la,
.,.'aaeA
.połeezne-pollły~
Za .enie.le
wy.arsenia dla
krajla asnane I Kea,;rell PatriolynDe«. Bucha Odrecl%enia
Narod_e,;e. Stanowi ._
.....
ważny
krok.a • drodze por.zamienla narodowego przyezyniająe się tle ,Iębsze,;o i bardziej powszeclme,;o zrozllmienia je,;. istoty i pałriotyeznydt
eelów: .ape'IVnienia bHpieezeJi.twa aewnętrzne,. i między
narodowej pezyeji Polski; spekeja społee2!ne,. i bezkonłlik
'.wer:. rozwH\zywaqia .prze.,.nośei; warllDków .la poprawy
Ityt. materialne,. i .k.Uarał
noce aareda.

Święto Młodości
Kielce ..taj, aię powołi miastem centralllych knprez kulburalnych polskiej . m1od.zieży.
Obok tradJ"Cyjnie urz.ą,d-z-anego
tutaj Harcerskiego Festiwalu
Kulturalnego Młodzieży Szkolnej, już w roku ubiegłym odbyłO si~ ogó1,1lopolskie
Swieto
Młodości
organizowane
przez
Związek' Socjalistycznej
Mlod2lieży Polskiej. Dośwbad c zenia
roku ubiegłego skłoniły . Zarząd Główny ZSMP do
PowŁórzenia tej imprezy .w tym ro..
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Chiny ostrzeliwują
terytorium ietnamu

.
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.ńał

e-

ei~

laje
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rai

laDl-arabok
kerlll!:a
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Ika..

skończyć

podała, te w okresie .od ~
kwietnia do 5 maja strona
chińska
kontynuówała
ostrzeli w anie
terytorium
wietnamskiego w rejonach
przygranicznych
prowincji
Hoang LieJl Son, Ha Thuyen, Ca.o Bang i Qa.ng Ninh.

20łnierze

chińscy.

w maJu

WIE DEŃ

PAP E ks perci od
Iorym: n alnych twme.rdzą, że mi nis pódm;icz k i
zw i ęk
sUlją ry zy k o p rzestępst w se ks u_
alnych. W n iektór ych syt u ac jach
mi.n it;.pód!ll.ic:bka
stanowi
d0<>datk ow y bodziec i może sp r ~
w akować m ężc zvzn . k tórzy pie r _
wo tnie n ie m ielii nawet złych
zami arów.
. Z takim poglądem wystą,pi
II psychOlog - specjalista od
p r zestęp6tw
kryminalnych
prof. dr Walter' Hauptmann z
Sab:bu.rg.a oraz ek.spert pollcji
l dyrekcji policji w L1nzu F.~anz Aufreiter, na konferenC]t prasowej w Wiedniu. Haup_
tmal!-n powiedział, że wszystko
zalezy od tego, jak się zachov.;~ . potencjalna ofiara. Jeżeli
~ n.osi lila wiosnę mi.nWpódlC~ ę. n ie powi n ien ~howy

a.c

iilę !JŃJWoIrująoo.

dłuIPi.

szpital

którzy

pr'zedostali się na te.ry~
num Wietnamu, zaminow.li drogi. W wyniku tych
działań wśród ludności cywilnej są ranni. Spowodowało
to rbwniei znaezne
waty materialne.
Agencja pisze. że w okresie tym zanotowano około
!łbu p.nypadków ~arusze.nia
prZe1:
siły
zbrojne Chin
wód terytor i aln~h W !etnamu .

!)t"Zoes-tęp>'tw

90-

.

m iała się

HANOI PAP. Wrebnamska

niebezpi~czne ?

-

Raport z budowy, kt6ra

A.goenoja Infocm.acyjn.a CYNA)

Minispódniczki

li

Co Id
lDlesJęcy sktadamy wizyiy na budowie rejonowe~o
"pitala w Miecbowie. ()stałnio był.umy iam we wrześnilI ubiereku. K ierownik budowy ilU. Ryszar' Borowski. rcpreseoła~cy "cneralDe&"o wykonaweę, tj. Kombinat
Bud_lany
Kielc, powiecbiał aam w;'wozas - "w oserwoa 1933 roku nic '
będzie nM (b~c1owłanych) Da bud_i c".

cle".

Gen"'·

tabe li
pun k 'fIfYli %: 1.

wówczas,
że
obiektów : budynek
diagnost yczny,
lou,chn ioa z pr>aln ią iltp. - ZIOS la ns.e
przekazana inwestorowi do zagospodarowania w list opadzie a
najpóźniej w grudniu ubiegłe
go roku. Tegoroczna wiosna miala być poś więcona kosmetyce i
porządkowani u terenu. J a k te
zapowied zi m aj ą s ię do r zeczygłównych
łóżkowv.

wist ości?
Z przy krości ą

t rzeba st w iert y<:h oblet.nA1C
ud a lo się kombina tow i wy kon ać
w planowa n ych t erminach. P rzede wszystk im n ie przeka za no w
u bi eg ły m roku m iechowsk iem u
ć.'tb:c-.

i,z n iewie le

ToIló of

150"'·pU -

ach
•
będ z·e
Pia.<I
Il

L~ 

,a LtD-J"'SÓ''''

ile

zo~

pajęczyna?

Zespół

obiektów ..,ital:. w

(apI

Miechowie..

F ..t. J.

Pańcmyk

Zes połowi

MOSKW A PAP. Ostatnimi czapajlłld 54 uważAo!e obserwowa~ pl"zez bioników l
chemi.ków

sy

Nie2wykle ciekawe właściwoścI
ma k:h pajęc7;yn.3 . Jest to Jedna
z n-ajctetiS7)'ch nJc4 w ~ie
t jednocześnie najmocniejsza . Pajf!CZYl18
Jest wytrzymallll!a od
drutu ~lowego tej samej gm~ • przy tym Jest lekka
t
przezr0C2.Ysta_ Jeżeli opasa~ o.J~
kui4: dem*Ił, waga nitki wy.n4o!ilaby zaledwie :hl

~ramów.

Opieki Zdrowot nej ani jednego z obie któw. Dopiero
teraz odbierany
jest budynek
główny , Łóżkowy Z sześciu kondygnacji - ZOZ odebrał trzy i
pomału zaczyna je urządzać. Na
dw6ch pięt rach trwają jeszcze
robot y : usuwa się ust erki, koń
czy mal owanie wuętrL.
DOKONCz:t:N1E N A STIl. !

-zagadką

MADRYT' PAP. Epidemia
Epidemia
9IpOwodowała leju i trudno przewidziet, czy
masowego zatrucia , spowodo- śmierć 340 osób, wywołała zatrucie o podobn ych obja!"anego toksycznym olejem 20.144 zachocowań. Hospitali- wacb nie pov.>!Órzy s ię w .
kontynuują

po

dziś

73 oooby.

Podczas pierwszego m i ę
dzynarodowego
seminar ium,
jakie zorganizowano 25 marca br. w celu omówienia masowego zatrucia, specjaliści
stwierdzili, że epi.demia została

w }"\-'ołana

dys trybuc j ą

DOKONCZENIE NA STR. I

~padek popularności

prezydenta francji
PARYZ PAP. WyniJki koleJnej ankiety badani-a opillii pu.bliczne; opublikowane 10 bm.
w drugą
rocznicę
wybont
pierwSiZego.
po
wieloletnich
rządach prawicy ,
socjali&ty~
nego prezydenta Francji, sta.nowią kOlejny dowód słabnąc&
go poparcia wyborców francWJ,.
kich dla Francoisa Mitterranda. Pojawiły się równiei MIlaki. że prezydent Mlt terra.nd m_
że stanąć w
obliczu trudności
za.równo z lewęj. jak I z pra.wej strony sceny
poW.ycweJ
Franc j i.

W 159 'dni
·dook~a świata
N.OWY
.kord

JORK PAP. Nowy re-

ś~iata

ustanowił -w

ł»

nięchialek
żeglarz
francusłcl.
Phitippę _ Jeantot (lat 31) z za.-

wpdu nurek . który na jachci.
o długości 17 mętrów ' opłynttł
samotnie nasz glob w ciągu 151
dni, dwóch godzin t- 26 minut..
Jest to o 10 dni krócej n.łl
wynos ił poprzedni rekord.
a.a.leżący
również
do FrancU%4
Ala rna Colasa. który w latach
1973-1974 t r ~ dookoła świata
pokonał na 21-met rowej
łod2i
t r ójk·ad/ u bowej (trimaranie) w
169 dni. .. godziny l 11 minut.
P . Jeantot jest jedny m z 17
ż egl ar zy.
k tórzy 28 s ierpnia
u b i egłego
roku w y ruszyli z
Newport w USA w rejs dooko-

się

"Zespól toksyczny" nadal
w historii -lliszpanii.
We.dług orzeczen 'a ekspertów
S~lIatowej Orgaruizacji ZdrO~, "tok"yczny zespół" zos ł zaliczony do chorób bezI;lr~cedensowych w rejestrach
iW La towej medycyny.

największy

~
F

%

Po
______________________________
"f •
upływie 2 lat

nIemą

rownu!'!;

więc

r ancu zom udało się załat
w ić w Pekinie więcej nit

.
Ile wazy

zację
dzień

w Kielcach. Tak·
festiwal kul_
turalny {Dlodzieiy ZSMP od..

ku

ła św i a ta .

~"'

Ja~lnym, zapoczątkowana 1
~Ja 1981 roku, została otic~l.nie uznana za najpoważ

• UchwalII Rad,. Pa6stwa 1)0wziętll na wniosek prezesa Rac!'
Ministrów ZS 1lallkowców otnymało codność \trofesora awycaajneco. a 15 - \tro'esora nadswvcsajneco. W Belwedene nowo
mianowani profesorowie oclbion
pisma nomillacyjne.
• DruIP d.ie6 pise-mnycb ecsaminó" maturalnycb. Ro.poczęly
5ię _e we ws.ystkicb ukolach
e eodzillie ósmej.
• Na dziś ..wOla_ kolejne .,..sietlEeDle Pailstwowej Rad,. OChrony
Srodowi<;ka.
PoralIdek
dsienny _przewiduje mJ1l. rospatnenie raportu • stanie tecJaMloCii .malo- j bnodpadowych.
• Rada Patit",a podjęła ach"a-Ię •
wyrateiUu qody na ~o.1)O
e-zęcie działalności pnes Federaeję HutniCZYCh Zwi_sków Zawodowych a uiem jej urejestrowania pRU SlId WOjewódr1d ....
Wansa",ie. Gdy federacj.· ta ... -.
stanie aareJestrowana. 1)Owsb "\.r
pierwsza Of(ólnokfajow.a .Ua.niAcja' sw4zko"a. która będzIe mocła podjąć dlliałalność jeszcze w
tym roku. prut! upływem terminu ~wid.zjall~o w \tSt.wie •
."'iJlzkach aawoclowycll.

Zapowiadano

część

IoMJ j ąc

ei 1<0-

I

.

,

•

ZSMP

n ielegalną

sfa łszowanego 0-

przyszłości.

Chorzy przebywając! nad~
na leczeniu otrzymuJą leki
pr.zeciw objawom zatrucia,
n ie zaś przeciw samej chorobie, która nadal n ie z?stala
do końca pozn ana. W Iele z
t ych osób mus iało uezygnoDOKOIiicZENm NA STB. ,

Austriacka
agroda

dla T.

państwowa

Różewicza

WlEDEN PAP. W a us tri acckim Mi n iste rst w i-e Oś w iaty i
Sztuki w Wiedn iu odbyla s.ię
10 hm. u roczys tość
w ręc zęnia
pol.iemu pisarzow1, poecie i
drama.turgow i Tadeuszowi
Róiewinowi
austriackiej
nagrody pańs t wowej za 1982
role za wkład w rozwój lileratury eu.r\ŁPej,Kiej .

•

Tak

spodzie w ali. -

0-

cen i a lię w PaTyiu
rezuUatll
wizyty prezydenta FTancji
tAr
Chinach. Istotnie, FTancoia MitteTTand ma wiele
powodótIJ,
aby bll~ zadowolonym % wll'Prawy za Wielki IłUT. W Pekinie obie stTony zgodzilll .it
co prawda co do f)Otrzeby Wl/cofalłia wojsk wietnamskiell %
Kampuczy, fTancuski JlTe%ycłenl
dał jednak wYTamie do ZTOZ"mienia, te nie zamieTza ,,,tę
pować Chińczykom w pozostGII/ch »unktach. OJic;alny ko,,",nik at, ktÓTII mówi o ,,zbliże

niu F.,.ancji
w.z y.rtkłcll

ł

Chin niemal Wet

waźnie;szl/cll

'JW"

wach" to pTaktyce 0Z714CZ_, Żll
sJlTawa Wietnamu i Kamp"czll
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Bitl~ra"

----Sledzt O zeciwko di nnikarzowi JłSterna"·

aONN PAl". Prokurat.ra w Hamburca wszczęła •• ch.dzeDie
przeciwke redakt.rewi ..SterDa" , Gerdowi Heidemannowi. ktery
d05taresyl te.JDll ty,;odnikewi .. Dzienniki Hitlera" .. demaUow3De
jak. oezywiste fałszerstwo. Postępowanie prokuratorskie przeciwko
ReidemanDowi wilłie się ze skarc, wniesioną przez wydaw~
"Siema", Henri NanDena.
"SterD" oskarzył Heidemanna • oszustw.. Wydawca .,sierna"
1lzasadnia skarr;ę m.in. t y m, ze Hejdemann wymienił jak. dosław
cę rllekomycb .,Dzienników Hitlera" człowieka. który najprawd0podobniej nie Istnieje.
Wedłn,; ..Sterua" Heidemann oświadczył wcześniej, ze nie moze
njawnić swe,;o iorermatora, od któr~o llzyskał wiad.mośeł e Ilamięt nik cb, poniewai mó!:lby n aru ie zycie le,. nlowiek •

http://sbc.wbp.kielce.pl

I Święto

'Miechów poczeka na · szp~al
DOKORCZENIE
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Drugi, ważny Dbie kt :- p a wilon zabiegDwy - zdamem klel'1Ow,ruik.a
ow Y będ.7lil(> się Iloa
wał do przekazania pod kDniec
maja, zaś trzypiętrDw~ przy chodnia lIdrowia dDpIerD
w
czerwcu. Najlepiej zaawanSDwane jest 3 piętrO', na dwóch nizszych trwają jeszcze prace wykończeniDwe. W kuchni i pralni dopierO' mDntuje się urządze 
nia i na 1akDńczenie tych rDbót
także
trzeba poczekać okołO'
miesiąca.

Są 110 Boa jw am jstre
oocluty
warunkujące
funkcjonowanie
Dodać
jeszcze należy,
iż dużo dO' zrobienia pozostało

szpitala.

lrielecl<iemu kombinatowi w pawilonach pomocniczycb.
Nietławnt) dopiero przystąpiono da
prac wykończeniowych w prfr
selttorium, nie są w pełni wyko.6czooe 'magazyn"" , na generalJloe Pll'I'2IIldIkJ cze.k a
cały pliac
wek6ł szpitala. Remontu wymaga jni kDtłDwnia, która funkcjtmowała
przez dwa sezony,
tueba też po raz drugi kłaść
zew&ętrzną elewację na budy.nku r:)ównym, bo pierwotnie p&łożona JM:ka i rozsypuje się. W
tej sytuacji trudno cbyba marzył!, aby do końca czerwca budowlani definitywnie zeszli
z
placu bOODWY. Wydaje się, że
potrzeba minimum 3--4 miesię
cy dobrej pracy, aby miechDwski ZOZ mógł w ~łni stać się
gospodarzem całego Dbiektu.

W kilku ostatnich miesiącach
spDrD kłDPDtów z materiałami wykDńc zeniDw y mi , CD hamowalD niektóre
robDty .
Na
przykład z ogrDmnymi trudnoś
ciami borykali się specjaliści z
KieleckiegO'
PrzedsiębiDrstwa
In talacji BudDwnictwa, czeka~
jący kilka tygodni na d06tawę
opraw oświetleniowych. Kiroy
je dostarczono.. Dkazało si-:, że
nie są gładkie. jak przewidywał
projekt. Trzeba wit:c było cze1004: Da OecytŁ)ę zetzJWala iącą 00
JlJOl/tai ~ ja k 'C są . Gooeralny wykonawca po raz drugi
maluje w budyn.ku głównym
cią.:i komunikacyjne i niekt6re
sale i gabinety farbami olejnymi . bO' pierwszy raz, 7.godnie z
projektem pomalowano je farbami emulsyjnymi PrDjektanci
się pomylili, a budowlani musU}
pDnosić
dodatkowe koszty, nie
m6wiąc już o stracie czasu na
rDbienie dwa ra7.y tej samej
pracy. W pawilonie zabiegDWym
maluje sił;' lamperie. o ktbrych
w Jlr'&}eSrie n&'E było _ y , a
przypomniano sobie o nich dopiero podczas komisyjńego pUP.glądu budynku.
Poc1obnyeb Jłiespodzianek jest
więcej i
ene równici wplywają na wydłuzanie się eusu p.bytu sałe.:
łmdowJany.,h
w
mieeh wskim szpitalu.
.J. PAŃCZYK

tyClUle'., gosp.darC2e.:o i kulturalne.:o kraju, stwarza słan o
udziału
w
je,o . reałiz.aeji
w zYlitkich myśl=4cych realislye:mie '
Pol.k.w, wyrażania
pnH nieh poł!'l=4dów i podejmowania działań słui=4cych interesom 60ejaJistycznej PoJsti.

sę
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Kensres potwierdził i umoeniJ ebarakł1er ruchu jake plaszesy_y sespol_ia i współdloia
I_ia reinerodnych patriotyerv
Bydl ~J sk~eyeh na sruncie
k_atytueji i zmierzająeych do
..,ypr.watbenia naszel!'O kraju
II IIryayau społeO'Llle«. i 1!'00potlara..-o, umoelli_ia i dMkoDalenia ..oejaJisty~n",o, demokratYłlC6ne.:o
pańslwa,
a w
_eceJDe8cl wZbo,acamia naa q . iym spełee&De!l:o o De_
wa.rto8ci i
inlicjatywy,
sw:ięk4llleaia
wpl~1l
.bywateli Jla sprawy publiczne, poaueia idl w • .,eJećlpewiedzial
De8d aa leraźniejszośe i przy-

aMie .jezy Dl y.
WSbeł!'aeeoy w
czasie
dysk_li i uehwal_y pucz kODera ~recram
działań PRON,
)MłIejDnłM~y 'slówne problemy
r_w.ju iyela
społeezno-poJi-

rojekt nowych zasad OpDkow08ni.a .udnOOci
ro
łemat kolejnej
powszechnej dyskusji o sprawach gospodarczych. Ponieważ . ikt podat~ niE lu hi do) lU la n.a
pewnt) będzie żywa, polE,rniczna,
krytyczna, aż do negDwania pfr
tneby podatków w Dgóle. Zastanawiając się nad tą ostatnią
Jrwestią weźmy pod uwagę fak t ,
ie fIOdaUd są powszechnie w
świecie stosowane i stanowią jeden z istotnych mechanizmów
JIliet'u 4Illia gospodarką. Taką też
rolę powinny odgrywać i u nas.

P

ProponDwana ~nie
konstl"Uluja systemu podatkowego
łJlOOatek wyrównawczy,
podatki od nemiosla i prywatnegO'
Nndln uraz rolny) ma spełnić
r()wBocześnie- kilka
zadań. Ma
»1'2 iwdziaJać inflacji, powstawlUlin tak kryłvkDwanych .,kow 6w" lacowych, a także być
iDst.nłlllentem ułatwiającvm
w
~
awi«.lilWe rocz}o.żeóe
eię:iant kryzy u na poozczeg61-

2

DOKOI'ilCZENJE

byłO'

Biuro Polityczne 8twierdsa,
ie
instancje,
or.:anizaeje i
członkowie Polskiej Zjednomo~
Dej Partii Robo~ni~ze.i. w pełni zachowui=4c i wyrażająe swą
ideową toisamośc;, . przyczyniać
się .będą . do r:ozwijania i umacniania celów i zasad wyrażo
nyC!h w dokumentaeh pUlI:ramowYdl I K"ID~resu
PRON.
AktYll--nie uczestniCząc w realiloacji je.:o uehwał będ=4 popierAĆ
wszy tll. e. słuiy pomyślności
Polskiej RzeeeypolrpOJ~tej Ludowej.
Biur. Połity~ne Ioapoznał.
takie z sytuacją w roJnietwie. Oceniio pozytywnie przebiel!' prae polowych oraa stabilizację rynku źywnoscioweco.
Zapo:lnało się równiei z działaniami
zapobiCll'awczymi
w
awi=4Ru z zarysow':ljąe=4 się O;
kresowe 'IJHsz'l produkcją mię
się

sa.

Biuro Polity~e potwienlza
w myśJ uchwal wspólne~e
XI plenum KC PZPR i NK
ZSL - że opłacalnośe produk-

ne grupy i zawody. Czy prDponDwane kOO1Strukcje (pelny icb
zestaw znajdzie czytelnik w
dzienniku
"Rzeczpospołita ")
sprzyjają
tym założeniom? W
tej materii mogą być rQźne 0pinie.
Niewątpliwie będzie to forma
przeciwdziałania inflacjL Wszystkie podatki od ludności stanowią

zaledwi~ 2 proc. wpływ~' budżetDwych wyn.oozących
ogółem

• Dzialania Drganów kontroli
i scigania potwierdzają wciąż, ze
mienie spDleczne ciągle jeszcze
jest źle chrDnione - donosi · w
dzisiejszym wydaniu .. sec:zposp.lita".
"PaństwDwe
wciąż
jeszcze znaczy niczy je~' . podkreśla tytuł artykułu, a )ego autor, przytaczając przykłady kontrDli z kilku wDjewództw konkluduje, że znaczna część obiektów nie posiada podstawowych
technic:z.nych urządzeń zabezpieccz.a ją ycll.
• ,,8& lIoDda.r M'" eh" lWI kolu.mn.ie .,osw'a,
i wyrilow.aoe"
podejmuje probleIl:l -:- ~loony
już w praSJ
- likwJdacJl Kfr
respondencyj.nego Klubu Czytelników. Klub ten i Galerię Sztuki Dzieci i Młodzieży prowadzone przy PaństwDwym Zespole
Ognisk Wychowawczych "Starówka" w Warszawie uznano za
twory sprzeczne ze statutem zakładów wychowawczych i decyzją Departamentu KontrDli Ministerstwa Oświaty i Wycbowania nakazano w trybie natychmiastDwym zlikwidDwać. Podejmując próbę obrony działalnDś
ci Marii ŁDpatkDwej ..., animalorki działalnDści tej placówki
- auti>rka artykułu tak kDńczy
swoje rozważania: Dziś ludaiom
tllk eięik. iye. Pe ee j _ e
,asie- upał młedye", lII.lewych
d. )!emeey iDnym AIIU Woym,
niesaezęśJiwym rewirinik.m!

eji rołoej j t ważnym czynni.
kiem jej wnoriu. Sllłd wynika
k_ieczDość dołt •• uia niezbędnyell korekt
• •nomiC2nyeh
stNownie
eJo
zaebodzącyeh
smian w kośdacb produkcji.
Wszystkie wprowadzf!:!le zmiany powinny być uprzednio konsultowane se związkiem rolników i oJ1:anilz;ae.jamj relDioą
mi.

Dal za poprawa warunków
pracy miesaańców wsi
w wielkiej mierze od
pracy administraeji terenowej
i sospodarczej, od służb roJnyeh oraz .r,anizaeji spół. lczyeb,
d ak\.ywn ści imstancji or.aa postawy esM.n1tów
partii pra_jącycb w rolnictwie
i Da rzeca r.lnietwa, od ieh
dobr..-o, sojusznicze.:o wllpóldziah..,ia z Oł!'Diwami ZSL.
życia i
za.leży

Biur. PolitYC%lle podkreśłił.
a .zDl~niem, ze do pozylywnych ....'yników sospodarowania
przyuynia się dobra atnlosfer.
społeczDo-poJity~zna
na
wsi,
arozumienie
przez rolników
trudnej sytuacji kraju, ich obywatelska
postawa.
Pojska
wieś swą sumiennll
praą pntwierdza weJę wyprow lWlun ·.
kraju :I kryzysu i uoayniaJia
':0 ży ...· nośc:iowe
samowysłar
esamym.
(PAP)

PrDgresja
podatkowa
konstruowana jest tak, że w pierwszych przedziałach przekroczenia kwoty wolnej od opodatkfr
wania rośnie
wolno. Przy
miesięcznej
płacy rzędu np. 26
tys. zł wynioslaby - 200 zł miesięcoz.nJ e, przy 218 t)'t;. 7171,
ale już przy 35 tys. zJ - 2 tys.
800 zł miesięcznie. Mniej więcej
od tej granicy dochodów progresja zaczyna się dość ostro piąć
pod górę.

ł dości
ZE

STR.

l

bywać
się ~zie
w stolicy
Gór $więtokrzys.l<ioch.
Teg«O<."ZtIlIe SW'iębo Mlodo6ciIod.będz.i~ s.ię

'fi dniach 2.4-.2Ci czerwjeogD organizatorem bę
dzie
ZG ZSMP.
Jwż
d2lsiaj
zapowiedzi.ano udział w
tym
footiw.aJ:.u
około
550 uczestnik6w z C.a.łegD kraju, a także

ca., a

Maturo

do poprawki

Wotum
nieufności
. Co rok., to maju, w dniu
rozpoczęcia egzami1łÓ1D
dojrzałoŚCi to szkolach ~rednich
odwiedzal~y maturzystów i

injormowalitmy
czytelników
jragmentarllcznie, ;akie
tematll wypracowań z języka
polskiego zaproponDwano ablturient{)ffl.· Nikt nie widział
w tym '!lic nagannego, ponieważ "Echo Dnia" ukazuje Hę
po południu, już po zakończe
nm egzamtnu. ZWllCzaj ten
k01łtll'lluowany przez rooakc;ę
nteprzerwanie od 1972 roku,
stal $'ię tradllciq. Tradycjq
mile widzianq przez czytelników.
W tym roku 'ue mog1ihny
w porę zaspokoił ileh ciekawości,

poniewnż

przesz k odził

nam w tym upór wwekuratOTa KOiW w Kielcach - Jana Faras1Q. Zallroził on wyciągnięciem konsekwencji wobec dyrektorÓ1.Q szkól, którzy
przekażą gazecie interesujące
ją informacje. Argument?
Dziennikarz n i e może znać
przed połu.dniem tematów maturalnych, pom,ieważ istnieje
niebezpieczeństwo
przedostania się ich na zewnątrz!
Przez dziesięc lat nie mieli
takich obiekcji poprzednicy
wJeekurntoro, nie miało Jeh
w Toku bieżqcym warsza'wskie
kuratorium.
("Express
Wieczorny" tematy maturalne wczoraj zGmieści1, podało
je także Polskie Radio w pr. l
o godz. 10), więc wotum nieufności, jakie lUlS
spotkało,
budzi różnOl'Odne refleksje ...
Budzi
również fakt, że w
roku 1975 i 1978 bylihny ży
.czliwie
widzianymi
f1oŚĆ1ni
maturzystów III LO w Kielcach, szko1y które; pan wicekurator do niedawna byl
dyrektorem.

,e

ok. 3 biJ.iIonów :zJ.o.tycli. Dl.a beogO
'liie w kategorii dochodów dO'
budżetu
wypada
rDzpatrywać
sprawę podatków, ale jako jeden ze sposobów ograniczenia
strumienia pieniędzy napierają
cych na rynek. To założenie zar6wne powszechny
podatek
wyrównawczy z progresją jak
i iDne - spełnią na pewno. Na
pewno też podatek wyr6wnawe:z.y z proponowaną prog:res1 ą
-przyczyni się do apłaszC7.eDla
płae .., COSpod;u-C4I uspołecmio
nej.

W tym roku place rzędu 35
tys. zł osiąga niewielka część
pracowników (płaca za
wolne
soboty zWDlniona jest od opodatkDwania), ale jak będzie za
rok lub dwa? Przecież zalUada
się wzrost wydajności pracy i
w parze z nią - plac. Ni>we pfr
datki mają ObDwiązywać
do
1985 r . włącznie. Jednak to CD
dziś jest Jlu~apem 'IV miarę wysDkim (kwota 300 tys. zJ dochod6w rocznie czyU przeciętnie 25
tys. 11 mjcsH:cznie) za dwa lata
)u± może Jli.m nie byŁ Czy pro-

ok.a.z:ię

Czy nie dDtknie za mocno ludzi
wysokowydajnych,
wykwalifikowanych rObDtników i - niezbędną przecież kadrę techniczną? Czy więc takie efekt
działania systemu podatkowego
bylyby sprawiedliwe .w odczuciu 9)J'0łe0z.nym , crz.y lror:z y61ne z
p unktu widzenia gOSpodarki?
Takie i podDbne pytania niew trakcie
czytania projektu nowego systemu podatkowego. One też chyba będ~ główną kanwą dyskusji
jaką prDponuje
się
społeczeń
stwu., Zl8lllim P1'Ojeklt wpł.yUe do
Sejmu i nabierze mocy prawnej. Nad tymi prDblemami warto się też zastanowić rozpatrując rzecz nie tylko pod kątem
włlasnlyoh iobeIrerow, ale i ocz.e-kiwanych korzyści całej gospodarki, czyli nas wszystkich. Generamie bowii!m podatki Są istotnym instrumentem sterowania
g.o&podariLą. 7zoe.a.yglll:OW'8ć z nich
nie możemy . O tym trzeba kfr
niecznie pamiętać.

EI.2.JJDTA Bt.M:!IlO1VlCZ

http://sbc.wbp.kielce.pl

(KAR)

.

:i;orw~

na

tę

zetiC}Ołu

i tańca
z Jug06JawiIL
MlodoEci roz.p~ się
24 czerwca o god?. 16 barw_
nym k.rowodem młodzieży, uczemników
festiwalu,
przez
główną ulicę K' łc dO' pl. ObrońcÓ'W St.alm,gradu, gdzie odbędą się pilerwsze występy mJodzie:iowych af'społów arty"tyeanych. Te-g{) same-gD dnia wii!ovorem w arnl.i.t.e.alirze Da Kad2.ie1lni odbędzie si-: - ta.k j.ak
'fil roku ubii!głym N" Ku..
pały, czyli wielkie
wJdowiBko
fi>lldorystyczne z grami i zabawami. N~ego dnia
od
poWdmja do wieczora zespoły i
sol" j uczestmcz,ąocy w SWM:cie
MlodoflŚci k.neertowae IIę«1ll
w
wielu .1łnłlłaeb _iuta, klubach,
a tMtże w okol~nych ośrod
kach fmi.nnych . Niekt6re zespoły w:JIj.adą na
w ystę;py
<Ii>
Slr.a-riyt;k.a, Buska
i innych
mi-ast KielCC(!Zyzny. NatlllDYst
na wieczór za,p1a.now:mo wIelki
kencert saJowy _ Kad-aielni z
wszystkich na.jle.~
udzilBlem
szycb zespołów festiwalowych.
26 czerwca również w amlfiteatrze na Ka~hielni odfbędzie
się w)eczorem gi€an,tyezny k.n_
eewl redlowy ZC6połów młodz.ie_
żow}"C'b z całegO' kraju. W czasie Swit:"ta Młodokei zorganrzowane- zostaną w Kielcach (m im.
w pa,rku~ liczne- kiermasze rę
ked~ida artystyczneso twórców
z siOOmiou
sąsiednicb
województw, a także wiele i-nnvcl!
ciekawy h
wy6l..aw
i imprez
kulturalnych.
p'

ni

Swił:to

PO'
kolO'

za.końc:z.enru

festiwalu

o-

330 uczestnj,kó>w
Swieta
pow&tanie n.a Kielec-

Młod<>ści
czyźnie,

d os.kon aJić
swoje
na tzw.. w.ars-ztata.ch artystycznl'ch , korzYGtać z
porad iaJstrlllktDrów , wym.ieniać
doświadczenia . Wa.rsztaty trwać
będą dO' 1 lipca.
by

umiejętn.ooci

(wt)

Wczoraj w kielcach o.ibył
uroczy;,ty koncert • okazjG
Dn ia Zwyci~twa. Obecni byli
na n~ kombatanci, uczelioiJlicy
li woj.ny śW)atowej, pned.stawjcie-le załóg kieleckich zakł.a
dów pracy, młod2ieiy szkolnej
oraa. wojewódZkich i miejskich
władz polity cznych i adminis..
t.racyjnych
I
sekretarz. KM
PZPR Z~isła.w Sk.r.wrCHl w
okolicznośc iowym .przemówieniu
pn.y:pomnjał
histor~zny
sens
obchodów 9 Maja. Przekazal
równiei kDmbatantom, luóziom
pracy
i młodz.i.eży serdeczne
pozdrDwienia i życze-nia z ok.azjoi roczonicy zwyc i ę twa naO
niemieckim faszyzmem.
•

się

Myśliwi Ole t,ku_
polują

gl'~ja podatkowa
nie zacznie
WOWCZc8S
05łabiać
motywacji
płacDwej do większegO' wysiłku?

wątpliwie nasuną się

Od ogo od fe

w· Kielcach

za.prosw~g1) specjałnie

lnate.retllU\jącq

kaza~

im.forma(' ~ prrre'
nam z Kda Lowie<.'>kie-

»O "Nemrod"

w

staNH:OOWI-

c-acll. Otólż - t..loa uczcze.n.i.a 60·
lecia il&tmlienia Pols.kiego Zw'
ku Lowie<"kńego czron.kow ie
łiegoo IDola nie z
l.anow a' iad:
De-go .>pec-ja1nego polowan-ba. a nI
Ileż i nnycłI im.prea., ICC!Z posrt aIlo()wiN waluJe się przycrzy<ni ć
do Zl3l~en1a okoWe2IIlych t,e«nów. Swój zamylił wcie)ijiU '"
czY'n - w rniJlfoooną sobotę wra z
z roozilnami. udoal.i się na ter e :
l1Iy wskazane przea; leśni.ków I
NXlJloOC2ęld pNłce. k\órylch e<fek1Iem 9ta~ się 1,86 hektara (ja k
dokładnie

ob~no)

I1IOWe€c

prrz.ymłegjO lasu. U:zmoano, iQ; jesl
t.o doopift'O pocv.ą teok. że myśli'
WH'Z
z l"OIlzi'narnł.. będą

wa

n.ac.al współucZEStlDi=yt, 'IV tw.ocze.niu
w.a.runików
NJrZ;wo-ju
P"ZY'I'ooy. Człołl!kowi.e st,a,rac-bowilltiegoo koCJla PZL 3aChęCa ją
sw.oiOO W~Sly dl& ~
~a.

~~

ctidywii! ~aslwjelIlif.

j~l -

•
(h)

Harcerski alert

z zez

· Ii

Już od" wczesnych goodzin ("annych wzdłuż ulicy Klejowej w
Radomi.u, gdzie mieści się oajwięk zy zakład bieŻDikowa!Dia
opon Spółdzielnia Pracy Wytwórczo~hernicznej "Spoiw'"
- ustawiajlł się w długi sznur samochody. Przyjeżdżaj~ tu
klie'llci nie tylko z ościennych woJewódstw, ale również z
naweł

Krakowa. Tarnowa, a

Tl'wa harcerski ale n, In.l"T tTID razem p",ebi~ poll kryptonim_ ".Lu". DziewOIEęta i ehlopc8" apetkać m zna
l'1lT wyk Dy .. a .. ,. pl"ao
cqdke.. ych, pielęgD waniu apca.. leśnych,
~ "na .. iani. . .nakewania "lak ' w ttlCTstYCRlyeh. My sutay P;l"tlpę słlchó.. ae Szk ty Paula wewe; nl' 15 w kielec-.ltim
Pal'k. K!1lt.l'! i Wypeezyn~. ~ es.sie - jak te
idać na sdję
ciu - w .' IC:J s.abawT. Z_um Jednak zasłuiyli na r z("J'wkę. pe_
p~acewali. _,lillnle podCZM lIprątania śmieci IJ1)zastawi nl'cla pnes
ruby- malorew wypeczynkll w lesie.
(alp)
Fet. AL Piekanłki

Chętnych

więcej

niż

przed rol(iem

,

Prz·ygotowania do wczasow
W kieleckich zakładach przemylIłowych trwa;l\ intensywne przyP;otowania do &Czeau wcz&Sowep;o. '" więk.~zoici ośre4lk... l"ftpOCZnie się oa 1 eser..ca. Jak wTnika ze .. 5iępnyeh szacunków - służ"
5oc;alnr c la - .. tym reku a ..czasów zakładowych skerzysta znacsnie .. ięcej" nii w rok !I u iegłym.
•

)ył

7.ji
~li

;ey

ta~

nei
ich
lis..

u.1
w

niu
ens
:z.al
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W "CHEMARZW' w uttegłym
roku w G' codkach zaldadowycll
wypGCZywało
ponad 1700 pracowników, 300 - w Piwnicznej
i 1420 - w Łebie. W tym r oku
r:aintere owanie jest dużo WięK
sze. W obecnej chwili. trwa jednak jesu:ze !laoor i trudno blicz)\':, (J ile więcej będzie zgło;
ilzeń. J k IUS zapewnił pracownik działu ocjalnego, Jan ReligAl ~ .istniej
szanse, aby n<l.
WCz:aloO,. wyjocil li wszyacy chęt
!li i
tczebujący wypoczynku.
Opłaty' za· wcza&y
zakładowe
nie ~ zbyŁ wygórowane i kształ
tują ~ię w r:ależności 00 dochod~w. Np. jeśli. doebOO n.a jednegIl czt ka rodziny wynosi '1
tya. d .• to
racownik płaci za
WCZiłliy J tys. zł od osoby. Róż
nica pomiędz)' faktyczną ceną
wczas6w, a <ł?łatł\ pobieraną 00
pracowni.ków dopłacana jest z
fUMUSZU socjalnego.
Na Ggót
rzedsiębiorstwa dokładają starań. ab)' koszt)' ut~l:ymanta biektów wczasowych
me Gbcią:iał)' zbyt mocno kasy
zakładu. W "Cbemarze" zatrGszC~no ię np. aby Gśrodki w ŁI!
bie i w Piwnicznej były wyko~ a.oe
pt"l:er: oołT rok..
me tylko w sezonie. W zimie
wYPOCzywali więc . w chemarOwskick dom ck wcza owych
arcecze, studenci, młodzież
ZSMP-owska.
Obecnie zakład '
P6Siad:a więc kodki na poprawę
. ta~1l
tęchnicznego i wyposareala tych obiektów. W oor()dkil w Lebie b'łdowane są magazy~1. d. przechowywania
żyw
~~' a w Piwnicznej pat'-

Równiel'.
VI'
kieleckie'
1SKRZE"' wzroołG zainteres~'a
nie ~c~asami.
Najwięcej pracownl~()W
cbce skorzystać z
~ct~~ w sezonie
lipiec,
.ler len. Ponieważ nie jest m ,zU.we zorg ni w nie dla wszy tkIch chętnyc
wypoczyaku w

Radomskie "taxi"
,
bez gasnlc

tym

Gkl'eliie
po&Ulnowiono
ulgi w Gplacie dla

wprowadzić

ooób. k:C61'>e

:r..d-ee)"dtiłją ~ę wy j&-

chać

wczasy w innym terminie. Zł
i w opiat ch są znaczne i Ila pewno ooniO&.\ !Mlżąda
l1y skutek. Ulga w Gplacie za
wczasy w [ połowie czerwca
ynosi - ZO [K"oc., w II połowie
sierpnia - 20 proc.. we wrześ
niu . W ubiegłym mku z wczasów zakładowych korzysŁ lo 1106
pracowilików "Ikr)'u, w . obecnym roku. Ilatomi t wyjedzie a wczasy l1ad
mon:e. w góry i nad jeziora okol. 1
06Ółt.
Duży
wybór
miejscowości
wczai:owych cor-:tuje się (}cacowoikom
"POLMO-SHL" w
Kielcach. Zakład posiada wta.-!le OŚł'odki w Jastrzębiej Górze.
Pucku, Gródku, a ootatn i9 wy!laj ł obiekt wczasowy również
w Zakopanem. Oprócz trad)'cyjnych form wypocz)'nku (Kganizowane ~ tu też indywiualne WCZlHl)' tury tyczne. wę
IIrowne na roWerach. samochodem. Największ4 popularności,
eiesZ4 się indywidualne wczaST
mocl:lodGwe. W 5lezonie !: tej
form)'
wypoczynku
k(Kz:ysŁ
przeciętnie 150 pr CiłWflik.óW
wraz z rodzinami. Pamięt si.ę
tu także o wczasach !la dziatkach dla emerytów.
- Zainteresmovanie wczasami
w tym roku jest
rdzo dui:e mówi kierownik dział·t socjal~,EIIi~ Le:.tm. - Ptr7Jyoqna! Myśle, że po rostu ludzie
przełtOllllli się, że nie warto Ił
s-rezędzae II.
własnym zdr(Jw\u .
Bo pieni~zy - sł\dzę - aie mają więcej niż w roku ubiegłJ'm.
(rł

Popra a komunikatp

•

z

- Nasza zdolność produkcyjna to 6400 0!Mln miesięcznie
mówi z:astępca pre!lesa ds.
produkcji inź:.. Zbigniew' Maj.
W tej liczbie mieszczą ię
\L~ługi,
świadczone
jednostkom
lWpołeozn.iooym, ale ich W1i~
wość
w}'lloonywrun.a. jeGŁ dla
1u<hnKloOOi.
Usługi te zwięlmzą się Ulacznie z c hwilą wybudowania ILOwej
ieŻIlikowni
o zdolnośc i
produkcyjnej lZO tys. Gpon w
oi~
ro-kJu.. I'OIwesł:yC'ja
t.a
(nakłady OKreśla się na 80 mln
złotYCh) finansowana będzie w
50 procentach
czez Ministerstwo Gospodarki Materiałowej.
Widzi. ono w niej korzyŚĆ
i
przez wykGCzystanie suroweów
wtórnych. jakimi s ą rużyte 0pony i ścier gumowy powstający
przy usuwaniu starego
bieżnika . -Oddanie
do użytku
tego obiektu przewidujemy w
ciągu dwóch lat.
- Czy domeną spółdzielni SI!,
tylko usługi'!
- Usllu.gti SIta oow i.ą ty.Lloo 5 lXQC.
naszej działalności. Specjalizujemy się głównie w
rodukcji
artykułów technicznych z gumy. Są to m .in. wykładziny do
kDw pędInIyob. ma z.yn wY'C'~
wych w gÓl"nictwie węgla kamiennego i soli, uszczelki do
9łlori.ków Woe<.<Ic.a.
typou •.foe-niks'"
.. bwtit" i.t.p. U~kIi: 00 zakrętek .. t wista "
rodu kowane
są z gumy spożywczej, a same
r.:akcętlti z tworzywa sztucznego w miejsce dotychczas. stosowanych z blachy nierdzewnej
pochodzenia zagranicznego.
Co jeszcze
pl' alu. jecie
dla przedsiębiorstw!
- ~ wytw.aonza rÓtWrIIież wszystkie akceooria gumowe dla radomskich. zakładów .
Spółdzielnia kooperuje
także
z: wsz)'stkimi niemal zakłada
mi {łOdlegtymi
Ministerstwu
Hutnictwa i Przemysłu Masz,.Iłowego wytwarzając)'m1 z:me-

odległego

Opola.

stwa <Lornowe~. A więc dostarcza w szelkie podkładki. rolki i amo.rtyzatory z gumy gąb
czastej m.in dla rzeszowskiego ,.zelmeru", "PreSlpolu"
w
Ni.ew!i.adowioe, "M_ko" w SIaaJrżysku. czy też dla Fabryki Naczyń Emałlowanych w MyszluJwie.
Jesteśmy również
krajowym
mon.opolistą
w produkcji uszczelek do hoboków IJOjemnmów blaszanych na farby, lakitety, Ioonwi lila młeklG Jqt. W
sumie prodUkujemy około 1200
różnego rodzaju uszczelek.
Trzeba tu dodać - włą
czają się do rozmowy główny
technolog, inż. Robert Trafis2:
i główny Konstruktor. Leszek
Nalndyrll - t.e zaców:noo O(lINlco;w·a'lli!e kJooIGtcUilo::jl l teOOonoG~
jak te.ż
wyt<tonaw9llw(}
form, r~_ iJI\ w S{lÓł<ł12ieLn!i.

- Jak 1Mbie radzicie .. ZaDpatnJenietn .urttw~we-materia
lowym'!
- MateriałY' mamy ~\y<l\liJoon.e
do końca roku, ale - jalc każ
dy dobry g09!Mldarz - musimy
myśleć przyszłościowo
organizując sobie bazę
urowoową we
własnym zakres.le. Coraz częś
ciej zastępujemy materiały z
importu krajowymi.
Przykła
dem tego może być wyeliminowanie zagranicznego kauczuk:.u .,.kJrepa lji,ał.a" i MSlboooow
.e
rGdzimego .. ker" . To pol:woliło
nam
mówią
gospodarze
..Spoiwa" - na ciągłGŚĆ . produkcji i usług. W wyniku t ych
przedsięWZIęć udało się
osiąg
n.ąć 06l:czędność około 10 mln
złGtych rocznie.
.
Jak prz~bie,a r~lIołizacja
ł!egoroeznyc!a zadań proo.ukoy;-

oych!
- W

ni.a nie

~ brze-c-h liaIb półdu.ieł.
przechodziła regresu w

~akcesie

wykonawstwa planu.
Przeciwnie, w tym (Jkce;ie natępował systematyczn y wzmst
produkcji i usług. Wrniki I
~h"n;'!:owan:f SfXZęt
~()Sf)(}t{ rkwartału br. też są optymistyczne.
Znaczącą rolę w n
zej dz:iałaln~ odgrywają zakłady fil.i;aln.e.
W
Sbac
wioacłl
prOdukuje się uszczelkt cło szyb
samochodowych,
w
Radomiu
po:y ul. GÓl'nej artykuły
gumowe. a zakład prz)' lll.
W 3Ik:arżys.ken Oddziale PKS
Pczytyckiej świadcz,. usługi w
zakresie reperacji dętek i opon..
f.'l"~j.e 00 lł5.f r. Br:onio,hw
Nasza gpółdzielnia
poza
Pa",l~.
J-eiii:. 00. klioe.row
•.stomilem" luakowsltim _ je~
reCoc?złat.\. .Jed..ll}'Dl .utobU6eDl - l1ajwi~ym w kraju produmarin ..~utosan.
l'Zell"chał
centem IłSZCzelnień z I:umy iłlJa . Iwl w . ~ . U
r~ .
likoll()wej. pracującej w temZ~<w:ywsz)', ze
rl!:eOl~n'l' pczepecatu n:e
!Mlwyżej
30Q st.
ble~ roczny te.g
poJa7fłu . w~Głównym odl>HKcą tega
arłynosI
46. t.r&. ~
~<łgn~le
kulu ' Sił Zakłady Cer miki RaB. P~wlicl(1eg'o ]~ ~poo.llJ1ldiDwej WI Kozienicacb.
ce. KI-erawca ze ~ka;~vs!<
o.K.oostcuu~ plan OS7.CzędDo&k?fial rekordow, iiO!>c kll~ciow,. zajęliśm)' s ię m .in. peorow na J kole]nG wymtenlabłemem
unniejsrellia
WIS du
nych silnikach.
Zdaniem przełlri_"ch w,ołll!Łkowep;o kierowcy, z.,. _ _ie takiego re1lllUatu byłe meżllwe '
Mlę i "'_ał,.m
ie,ietnoiei_ zawe4le .. y. . oraz nezeł!:ót.ej
bałoillli o st.a teehniGaiły P wierz
nę
ta.
(lip.'

Rekordzist

ze skarżyskie j PKS

ooe---

B~ą

telefony
Ba ,Wanacji

...

Radomiu

Z k żdym rokiem pepcawia ię sytuacja w 100m nik cji mteJkiej w Radomiu. Z <!ostaw bieżącego roku WPKM otrl:ymał jui:
23 autokary typu .. berliet", a
!Mlłowie roku -spodzi wan
jest
na4ej ie ok. 30 uikarusów" prz gubowych.
1!ł35 r ku Ila Iiniaoh miejski
i p6thniejskicb k r .... ci
ty lll:
te dwa typy
Ił
"
'
• I~h
Ll\.lltl
i poje IlOŚĆ gwaraIlt. . le
,wyg dę dla ...-żeró • ale rz
iębi r t..
zie
IllIgi.ałO saiyć
' " t p liw więce;
lZ w r ku ubiegłYID.
warne w kmnunik:1cji wyroi n ionych typów
z w
tąze
Za
.
W}ści
moderniz cjl n.awier l1ai uli Pwgram w t ym
ukresie
z:.edstawimty został pr ez: WPKM woje o zi r
kiemu. Je ' t& nie bęc1z:i o w modiwie szybkim zasie ze lir:owa y. prawidłowe wykorzystanie IlOWeg taboru st nie ię powazllym problemem.
Od w i lu lat radoal".lti prllewoźnik pcacuje w bard
t rli~nyc ll
warunkach. główme E be Iua oo!Mlwieduiej. :łzy tec
c za JSytuacja w tej dziedzinie wydatnie .. ię P9/lraWt l!! chwilą wybualHli1&llia _ e j zajezdni i budynlru ~jalneg() pczy ul. Wjazdowej. Zak-oilczenie pierwszego etapu tej inwestycji przewiduje
się <!o końc a 1983 roku.
Pomimo trudnych warunków. w jakich pracuje załoga WPKM.,
zwiększyła się częstotliwość { regularność kllrsowant
wozów .
( j. l'~~"
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aje

I.YIlIl pól-

ę.

(li7.ł

materiaŁowego !Mlprzez r:mianę
konstrukcji matryc i technologii wytwarzania wyrobów. W
ten sposób uzyskamy duże 0!nCZędnOŚCI
w zakresie wykorzystania materiałów. A warto
wiedzieć. t.e tylk.o
zmrueJSzenie o 1 proc. odpadów. przyn.ooi OO'LC'L~ W ~ oook.u
okokl 6 mln złotych .
I właśnie tą drogą będziemy
się starac !Mlprawić efekŁywll()ść
gospodarowania.
SpóŁdzielnia "Spoiwo" zatrudn.i.a 726 osób, z czego 50 pcoc.
stanowią kobiety. Wartość rocznej produkcji i usł~ na rok
1983 wyniesie no mln. dot,.cb..

a_awlat .
S. aYBCZY'N8K.I

Ktokolwiek WIe...
Listy pr~yC'b0dJz4 jesrz.cr.e teraz. 38 lat po za'końC7JellLiu WG}ny. S.pruród ponad 600 tys.-poległych n.a polskiej cierni rotnierzy rad.ziecki>ch nie w&zySIŁ
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mogiły.
Rodziny

S?,:uka.ją

swoich bdieltich.
Na.pisal t )'m razem do Kielc
~n SIt. le-jUOOlIlJba
M ja AlwSli.maJChawicz.a KJud.zojewa, którego G;C-iec wałczył w '1l Zm.~_
C'nanizow-a.l\e-j Brygad'7.ie. wcho_
dzącej w skład 3 Gwardyjskiej
Armili Pa.oceraej . .. Wiem - poisze Oleg Kudzojew - Ze ojciee
llrod~eny w lt14 r .. aosłał l!
sierpnia 1M4 ranny ł wyd"'T
ftpibla. Od
tej elłwiU
~i ib.. po nim "&giD.ł.
(N. leco t. ..anyay woj_ydIl
doowiedziałem
się.
że
brYł:__ ,
w której Kużył ojeiec walecy_
la na
rllyezół.k.
aandłl'lllier
skim. Pr.-ę moie pobeT
harnerze pD8Zuklloill! !la mll,iłaoll
ż.m;,eray radzieckich, pecho.. ałlJ!c!a .. cejonaok 8andłHlńer....
Opato_. Br tkowa.
Metltibo_
czyo nazwiska m&jege ojca.
Muszę zaznaczyć. ze nazwlak.
te mogło lIłeo snieknt ł
. i
zamiast Kud_k .. ażyto b~;e_
nia: Kllzaje..
fao Asai1llewicz
lllb 5.ut&aje... aU.o ietize&e i~
bkie ~ ...... rlkl
zthrz ty !Jię .. aficjataycll ....
kam belt.
Oczekaję tła wieiei o
lesadl
(Jjca, miej_ jep;. speecrłlłl: ..
byłbJ'łll wdzięeaa,.
aa Hjęeie
jrco me,:iły. Z p;ócy se.-4.ec.U.e
ckiębję za pem__ .
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ten aopet pnede

.e
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wyrzekają.

Gdy dzieci

się

rodziców

Zam.ek

W

Niedzicy

"
tytułem

'Ilnn,,<VI.Sllj

Słosunki rodzinne zajmują w kompleksie stosunków mię
dzyluchkich szczególne miejsce. Nie w każdej ·rodzinie ukła
dają się ene prawidłowo, zgodnie z przyjętymi normami prawDymi, obyczajowymi. moralnymi. Nie do rzadkich naleią sytuacje, Ze normy te nie są r«-spektowane bądź przez rodziców,
bądź przez dzieci. M.in. dzieje sic: tak w przypadku obowiąz
ków alimentacyjnych.
Wśród rozpoznawanych przez
sądy sprawo alimenty dominują te. które dotyczą osób zobowiąz anych do alimentacji na
rzecz dzieci. Przeważnie są 00

ojcowie, którzy porzucili swoje
:rodziny nie troszcząc się o ich
byt. Wyrodne matki - jak wy·
kazuje statystyka trafiają
się rzadziej. Jest I trzecia grupa Obwinionych w tych sprawach dorosłe dzieci. które
według prawa Ci nie tylko) są
także zobowiązane do alimen.
tacji na rzecz swoich rodziców
Obowiązek ten nakładany jest
wyrokiem sądowym. bowiem
nieczęsto się zdarza, aby obarczeni tym obowiązkiem płacili
sami. chętnie, dobrowolnie. regularnie. Gdyby to czynili w
ten właśni e sposób, ingerencja
sądu byłaby nie pot rzebna. Poz1:l6taje więc czynnik przymusu
- wyJ'Qk.
- Wyrok wyroltiem, ale życie dowodz.i, ie wielu rodziców
uprawnionych do pobierania alimentów od . dzieci nie trulże
uzyskać swoich roszczeń. Wtedy bankiem pomocy staje się
1undusz alimentacyjny m6wi zastępca dyrektora Oddziału

Na dobranoc

Krzyżów.ka

nr

POZIOMO: 5. urocZ16ty przemarsz wojs.k.a, II. jednoog-arbny
wielbłąd. 8. rodaczka,
11. 00datloowa porcja, repet:a.
PIONOWO: l. j-edon<l6tka dh.l.eoOOi. %. nęci kinomanów. 3.
ozyjeś rneazy. dobybek.
4. oJIdIobn.e
powinszowmoc iIDieDIlIOWe, 6. więcej nii tydzień,
'1. nll rękl8wok dyżu'l'nego, 9.
ofensywa, 10. mateori.a opak>wy.
Rea... iązaoia pl"ZoeCyłać naleiy
JlM adftsem redakeji •.EI}" wy~ Da tarłaell pocztowych
w termin.ie IiHmia 4nj ed dał,. ninIeJszer;-. nlUD«1l.. Pomię
dzy
pl"awidle ...e
odpOwWd~
rem _je lię l JIoa«retfę k."ikowll- K-arly p_kwe bes ku1iNAł! ' ~ wY~e I łeM-

walM~

.
. ..ECHO D:N1A"
. Ku.,.. nr t2

zus

w Kielcach - Helena Sza- Z funduszu tego 0korzysta w woj. kieleckim 2 tys. 900 osób. W tej liczbie znajduje się pewna grupa
rodziców pobierający c h od nas
świadczenia
na mocy wyroku
sądowego. Nie jest
to liczna
grupa. niemniej jednak ilustruje n ie pożądane zjawisko społeczne znieczulicę dzieci wobec starych. niedołężnych, chorych - pozbawionych środków
do życia rodzic6w. W naszej
instytucji stanowi ona może
niewielki margines spraw alimentacyjnych, mimo 40 trzeba
o nich mówić pełnym głosem .
by znieczulica. o k tórej mów ię,
nie przybierała na sile, by nasz
.. bank" alimentów nie musiał
być instytucją wyręczającą dzieci w spełnianiu ich elementarnych obowiązków wobec rodziców.
We wszystkich prZ)'padkach,
z jakimi ZUS ma do czynienia
odnośnie wypłaty aliment6w na
rzecz rodziców. egzekucja wobec dzJeci d1ui.nf.k6w jest! coał
kowicie bezskuteczna lub sku~
teezna tylko częściowo, choć organy egzekucyjne (komornicy)
podejmują działania w celu poprawy sytuacji ood tym wzglę
dem. Nie przynosi to jednak
spodziewanych rezultat6w.
Oto
przykłady.
Najniższa
stawka wypłacanych przez ZUS
alimentów wynosi 200 zł. Do
płacenia na rzecz ma tki zobowiązana jest córka. Powie ktoś
- jałmużna, za którą nie sposób egzystować. Tę stawkę zasądził w 1976 r. sąd. I tylko taką może ZUS wypłacać. Zob()wiązana do alimentacji jest rencistką. Widocznie jej renta była tak niska, że nie można było
zasądzić
większej
kwoty.
Gdyby nie rekompensata, którą
także matka staruszka
otrzymuje z ZUS wraz z alimentami, egzystencja jej byłaby nieIIKIŻ li wa. Zresztą
i teraz nie
jest łatwa, łącznie bowiem osoba ta otrzymuje z ZUS 1.360
zł . Czy za to można żyć? Zadłużenie córki wobec ZUS, mimo tak niskich aliment6w, wynosi 467 zŁ
Inny przykład . Troje dzieci
ma obowiązek płacić . miesięcz
nie na rzecz' matki po 150 zł.
Razem kwota tez niewielka 450 zł. Do ' 198Q r . była ona jeszcze mniejsza, wynosiła zaledwie 300 zł. Ani przedtem, ani
teraz te dzieci nie płacą matce
- m imo wyroku sądu. Otrzymuje ona te pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Konto
trojga dłużników (ZUS ściąga
pieniądze od zooowiązanych do
alimentacji) rośnie z roku na
rok. Ich zadłużenie wynosi 10
tys. 920 zŁ :2:adne z dz.ieci nie
spełnia wobec matki obowiąz
ku pomocy. Dobrze, ie matce
za oddaną państwu ziemię przyznano r«-ntę rolną. Gdyby nie
to, nawet skromne alimenty z
funduszu nie wystarczyłyby na
utrzymanie.
Naj ższa stawka miesięczna,
jaką może ZUS wesprzeć rodz.iców, którym dzieci odmawiają
środków do życi:a i opiE'k:i, w]lIlQSi
l
łapska.
gółem

eR .wiooił\
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•

Pedau D

oIlupanc

PObc:e

łys.

moItasyBy.
PIONOWO:
at.ak.
DYDlSZa, -- ma.n-ew>l',
rzask, dz.i'kWl, tron.

opi.nla,
kOlDGUm,
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aemieśJnicsyeh,

IZSI

wq_6w

iWiakwej
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aap6d -iej.kich,

łya.
aiełskic.łl
llliel~kalDyell, Ił tye.

He

POZIObIo: majo.rdom, talizman. Widzew, odraza. silatka.rz.

wo~·

aiemiecki

asa

łe." I

IIudyn.k6_

seapol6_ fa-

*p.

wuułał6_

Zła lOkomotyw,
-iłowych, 13.13&

-a&'On6_ aowuowyCll, , *P. lnIl
&aró_
kołejowych,
15 ty.. km
d.r~ bitycb, _iele ~w dz'o.
cowycll i kolejo_ych _
arą.
daeli komt11lalnycll. PODad&a wy_
ci~ło . . tys. ba 1as6_, lmIiftczoao 15 milion6,. łom6_ k.~iek,
UbkocbollO
1St

~itaJe,

luli

lUtiuc_ 333
JeJlankiell,

pbinełów

7. pbłneł6w lek&nko-dentysty_
ca:uyCll. 415 aJOtek.
wybr. (m-r)

2 tys. zł. Do marca br., tj. do
zmian w ustawie o funduszu
alimentacy jnym, była ona o połowę n iższ a, wynosiła 1 tys. ~ł.
Tylko w j-ednym przypadku
ZUS wypłaca tę najwyższą obecnie kwotę matce opuszczonej przez córkę zobowiązaną do
alimentacji, która uchyla się
od tego obo.wiązku. Jej zadłu
żen i e wobec
ZUS wynosi 15
tys. 900 zł.
Gdyby nie pomoc organizacji
charytatywnych,
egzysten~ja
tych ludzi byłaby wręcz memożliwa , gdyż alimenty są niewielkie. ZUS n ie decyduje sam,
z urzędu, o ich podwyżce. Czyni to sąd. Nie każdy zainteresowany wie gdzie się w tej
sprawie zwr6eić. nie każdy jest
na tyle sprawny, by móc sobie
samemu z tym poradżić. We
wszystkich więc takich przypadka ch
ZUS skier ował do
PKPS wykazy os6b. które powinny się Ubiegać o podwyżkę
alimentów. PKPS świadczy b0wiem w tym zakresie pomoc
prawną i wnosi sprawy do są
du.
Tak więc funpusz alimentacyjny służy nie tylko porzuconym przez rodziców dzieciom,
stanowi -też stałą, comies i ęczną
pomoc dla rodziców pozbawionych opieki dzieci. rozwiązując
jeden z najboleśniejszyoh problem6w społecznych. Ale czy
tylko państwo pow i nno by ć odpowiedzia lne za los skrzywdzonych przez dzieci rodzic6w?
MARIA SOSNA.L

Kronika kulturalna
WYSTAWA

MJ\Li\Ił.STWA

W 'miniony pi ątek w naoomskim Muu.um Okl'ęgolA< ym bO.~ala o twa·r·t.a wY"U1wa malarstwa po1s.k.!ego KlX i XX Wl~
k!u. P.rezenbO-w anych jes~ blisko 200 dzli.eł n.ajw yb:'~lIIIeJSZych
anySl1.ów, llW'ląZlin.y<:h z zlielDlą
rad.om.,kę
iRadomiJem
Brandta, Malazews!U€-go, Gier.pm.>ik.ie.go, Pan·lue-wicza i i.nnych. EMp.o.z~j.a obejmuje też
prace w.spótoz.e.s.nycll Lwórców
nadlomsklC'h.
(w Im)
KRAJOBBAZTKULTUR~

Ta aklc'ja kultural.n.a prowadIooaJ,a była w ub. roku po raz
trweoi ' prZC'Z WDK przy woiopół
pr.a cy
Wyd'li·ału
Kwlw.ry i
SZLuJG UW, WBP i im.n.e imstytu.c'je lrultuoralne RadlOmi'a.
Najlepszym.i gmi nO/l.ma ok'azały si ę: Wienhawa (na~a 100
tys.ięcy zł) , nż.a 75 t16. zł, SieonlllO 60 tY6. zł nag.rody. Jasl.t'zębia 50 tys. zł.
(m-r)

Uwaga:

stanowiąca
osnutą
na

powieść
tle N>-

l.e-kaI"Za gi.n.e-looa Ktor;{1 - stuSzkoły Teatralz wymienionych
jest 'Z licznych
ia dań o lema książek

Zakoń czeDle ks !ąŻlló nie Iró-

ży

rówl1Ież

dla

Nowy gen
IllŻynieria geonetyczna potrafi
wyizolować, a nawet zmienić
gen w łańcuehu DNA, 06tatnio
- również wprowadzić go ponownie do żywego organizmu.
Takie możliwości -sprawiają. że
- manipulacja materiałem gene·
tycznym znajduje coraz w;ek~
sze Za3tosowaJlie w medycynie
oraz pozwalają na przeprowadzenie wielu eksperymentów
dotyczą cyc h
działania
genó;'i
podczas normal'nego
rozwoJu
organizmu. Niedawno arn-e.rykańsey naukowcy donieśli o u.da.nych próbach
wprowadzenia genu do kom6rlti zwjerzęcej.

Beatric Mi.ntz z Institut for
Ca.noer ReseaTch w F1.lad.elfii
"wst.rz.yknął" do zapłodnionej
kom6<rki jajowej m16zy obcy
gen., k.t6ry _tał prz.yjęt.y i
przekazll'llY wszystkim komórkom dorosłego O6Obnika, a następnie b ł dzi-edziczony przez
następne pokolenia Frank COOlstantini przeprowadził udaną
próbę wprowadzenia genu gl.obiny królika do komórki jajowej myszy. Jeszcze inną tran:
plantację genp
przeprowadZił
Ralph L . Brin50te;r oraz Ri~ha.rd
Palmiter z uniwersytetu Pen. sylwa n i a Wprowadzili oni do
orga.mzmu mymy geon S(lru.c-znie obrzymany przez poiąca;e
n ie genu. który jest kOOem dla
specyficzneg~ b; ałka Maz innego genu wspóldz.iałającego z
hormonami.

karałe (I)

ZbudloWaD'Y w 'PClCUltkach
XlV wieku zamek w Nledzicy (woj.
Duwoqdecki.e).
jako jeden a D'Jewleha e.stal
się w dobrym ..tanie tło IbJij.
Ta potężna budowla stn,eIflłCa k~d·yj
.tref: a Polski
Da Węgry i poludnie Eu~opy,
jest dz:ij ulem wielu wy_ .
cieczek. Za.mek usYtuowany
u.ad Dunajcem, za kilka lal
będu.e stał
nad zalewem,
bowiem na podzamczu bad.. wana jest zapora wodna.
Na
tacza

Zllłjęm: z
mę piękny

re

które j-est meun i kn.:one, nie nastąp i z pow.od6w, klilre legły u
pod ,t.lw o.sobi5tej tragedii Joasi
i doktora Judyma z powieśc i
Stefana Zerom k iego
Nadl& ;'nte.rei>ującą ksJąż-kę,
tym razem z dziedz.iny fantasty~. .j futurologii
przedstawia
Juliusz Stefan Znamie.rowslU*·).
k.>tqż~a

.,Poże

ram ciep a" to jak gdyby tematyc~n.l
"v.!lty nuaeja pIerwszych
pow.eści "Vulkan AG" i .. Zielone światło" czyLi dalszy ciąg
Vulkanu, którymi debi utował
Plakaty wyk.onane prz.ez oall1JOw.
a,uto.r n.a początku lat sześćdzie 
Fot. T. Szm:icłt
siątyc'b.
Poże.race
ciepb
to
wyna lazek. który wydaj-e si ę
Z illi coja ty..". y SL1:tolnego Koła Pf'Z-ecI'.walko.ho()llowego z ZC\SIpoIu
początkowo do.brodziejstwem dla
ludzkości.
a wkrótce Okazuje
Szkół Bu<bcw.: La.n:l"'Ch przy uJ. J ag.iemońsk iej w
K ielcac h, k>tórego
się, że preparat może wstać wyopielwnką jem m.g,r Anna Rączka, odbył s·ię kon.k.u·rs pod hasłe m
k()rzys tany jako straszliwa broń
.. MŁODOSC - TRZEZWOSĆ". Zapre<Ze.n.towan.e zo.;.tały plakaty o
masowej zagłady. Tajemniczym
t.reści anty.alkJoholowej oraa; reeytacje i fra=k'i. Szczegó1,n,;e du.;.e
wynala:z:kiem zaczy.na interesozajnte·resow an.ile mł.oc.7.~eży z ZSB i T ec-hnoi!kou.rn G<>,s.podan;tw a 0<_wać sie wywiad ...
UlOwego. (SKP obu sekÓ!ł współpraCUją), a taklŻ.e go-śoi.. m .in . pr~e.!
B:IllJ.€-ty n
wiadoI"D05ci
do.sta.wicielek W(}jewód~ieg() Oddz iałU Społ~zne go. Kmr.l tP.·Łu Puebrego i złego, czyli .,IST~IO"
Krzysztofa Mroziewicza"·), styciwalkoholo.we~ w'Zbudz.ilły pIl.akat.y, nie.zwykol.e wymowtJ.e w s.wej
pendysty uniwersytetu w Paan.tyalkoholo.wej treścL
nam!e i kocespondenta w NiN~loooruo pięt prac. ZWyClięzcom klQlJllrou,l'SI\l wręczył nap-OOy
karagui, slanowi
interesujący
pogIrabulow a ł, dyroekltor ZSB, Władyslaw ł'Gkr'zepa .
reportaż
z południ.owoamery
kańskiego
świata
"czterech
(ta)
dyktatur". "Niektórzy bohaterowje tej lc.-iąŻ'ki - pisze autor - szach, Somo.za, arcybiskup Os car ArnulIo Romero, a
talkże g ener ał
Omar Torrijos
Henrer a - tUli: nlie iyją. l.Jmł,
jak na przykład podpułkownik
Barnardino
La1'ios
Mo.ntiel,
traIili do więzi-enia. Reszta roZakład Narodowy im. Ossolińdawniczą ze znanymi oficynami
bi to, co robiła.
Zm i eniają
. skich we Wrocławiu zamierza
zagranicznymi. W koope.racji z
świJat: Panamę i N'
agu.ę".
wydać w br. 590 tytułów ksią
bUd a pesz teńs ką ..Corviną" przyWir;.
żek i czasopism w nakładzie 3
gooowywane jest znakomicie ilumln egzemplarzy. Są to zamiestrowane wydanie "Kodeksów
• ) Edwal'd Kopczyński, Kajetan PalkowSkii, Karie.-a, Wyd .
rzenia bardzo ambitne, jeśli
iluminowanych w bibliotekach
L6dz ., s. 134, zł 110.
przypomnieć, że w 1982 r . "Oseuropejs kich", zaś we współ
•• ) Juliusz Stefa'lJ Znam ierowsolineum"
wydało 470 tytułów
pracy
z wydawnictwem ,,Dom 0am erykań~kich nausk>!, Pożeracz
aiepła,
MON, s .
książek w nakładzie l mln 650
vina-Verlitg" z NRD ukaże się
I
Mem~rial
Sloam277, zł 55.
tys. egzemplarzy. Jak widać,
w br. "Historia Serbów Lużyc
._) Knysz tof Mroriewloez, lSTCa.ncer Cent« w
wrocław.ska
oficyna
pragnie
kich".
MO. MA W, s . 290, zł leG.
komórka tuoie
wydatnie zwiększyć swój udział
w nowotwór
w likwidowaniu kryzysu wysku tek przemieszdawniczego i deficytu ksi.llżek .
pOtencjalnie
ra.k<r
Niektóre tytuły będą miały w
genu w mie;;ce łań
"Ossolineum" rekordowe nakła
o dużej a.ktywnoś
dy, np. "Zasady pisowni" Taprzypadkacb nowoJapońsk.a firma ,.8ony" wy_
szyckiego i JOdłowskiego ukażą
o nazwie ,.burpuściła na rynek najmniejszy
się w nakładzie
pół
mili~na
a", gen oznaczo- jak twierdzi - telewiur na
egzemplarzy, natomiast "Słow 
bolem •.MYC" przeświecie. Mieści się on na dlonik ortograficzny" w nakładzie
Jednego chromosomu
ni nlowieka i jest znaeznie
100 tys. egzemplarzy. Dla miw miejsce gdzie odliejszy od dotychczasowych mołośników
literatury
pięknej
, . Paryski Ośrodek Kultury
nie a.ntyciał .
deli t~e typu.
"Ossolineum" przygotowało w
i Sz tuki im . Georgesa Pompidou
w ramach
Przeklłtna
ekran.
wynosi
serii "Biblioteki Narodowej" 11
zorgan izował Dzień Teatru Tajest przyczyną
l,G cm. Wysawana antena poz_
nowych tytułów. Warto wśród
deusza Kantora. Polski artysta
now otworu. Dalsze
wala odbierae
kilka s~ji
nich wymieni~ "Wybór dramawziął udzia ł w spotkani u z pubadania
powmny
nadając . ch w pobliin.
t6w" Lucjana R ydla, "Antolobliczn ością. Impreza zbiegła się
nizmy rozwoju I
Na razie odbiera on obrazy
gię polskiej
po-ezji rewolucyj-z wydaniem przez Francuski
ni a się Etanu nowoe7.'lrno·b i ałe. ale słynna firma
nej" czy .. W ybór pism" FranOśrodek
Badań
NaukOWYCh
komórki - Dowieobiecuje, ie Iliedlur;o najmniej_
cesco Petrarki.
XXI tomu z serii " Drogi twórn Kirseh . który praszy telewizor świata odbierać
Należy dodac, że w
1983 r.
czości teatralnej", pośw ięcon e go
tYm zagadmieniem . od
będzie równiei obrazy w kowrocławskie "Os30lineum" konzałoży cielowi Tea tru .. Cricot 2".
tynuować będzie współpracę wylorze.
• Gorąco przyjęła publiczność:
moskie",.. ska Krzysztofa Pendez każdym miesiąeem rosła liczba każdym z już trzech stylów, ilu "instruktorów",
reckie,o, który dyrYlfował Akakarate Po prostu po dwóch trenln- ile prywatnych w ytw6rni kimon, dowolnie dykdeJDicką Orkiestrll Sym(onieznll
wys~awiał drugiemu kolesiowi tujących ceny?
Filharmonii Moskiewskiej. WySWlad.ec'twn i to już była .. podkładka"
konano h~en ..Ofiarom HirosziPOjawili się rownież "teoretycy ruchu". Na
my", .twór znany już w ZwillZbazarach w budkach
,,szkoły" . Bylo to tym lat- wszystkiCh warszawskich
ka Radzieckim i "Capriccio na
egidą Głównego Komitetu Kultu- bukinistów na
wiaocznym mIeJscu leży dzieło
skrzypce i orkiestrę" (solista
Sportu powstał właśnie związek. F.yszarda Mura~d pt. "Karate", książka wydana
GrilforiJ :2:islin) oraz jeden 11
bardzo szybko utracili jakąkoI  systemem bezdebitowyrn, na powielaczu; a tak
najoowszych utworów Pen denad tym,... co się - jak to oni m6- naprawdę ordynarny bryk - kompilacja fragrecki~o "Koncert wiolonczelodzieje. Okazało się. że niezależ- n,entów przeróżnych zagranicznych wydawnictw.
wy nr 2" (solillta I .... n Moni,.Dz.ieło" to kosztuje, bagatela 4 tysiące złotych!
cetli).
Inny karatelta. niejaki D.. ruchomił na połud
niu kraju wytwórnię nalepek- Ten niegdyś pro• W wielu miast a ch ZSRR
minentny dz.ialacz związku pozycję działacza zdywy.stępują polscy artyści estraskontował w ten spos6b, że legitymując się jak
dowi. Halina Frąckowiak odnajbardziej legalnymi dokumentami instytucji
wiedzi podczas blisko miesięcz
sportowej, wydębU u władz jednego z wojenego tournee Leningrad, M<r
wództw koncesję prywatnego przedsiębiorcy.
skwę, K i jów i Kiszyni6w. KraCo na to czynniki odpowiedzialne?
k6wsk.a. ~poa "P.od
Budę"
Departament Sportu GKKFiS dystansuj-e się od
gOŚCić będzie w 1.SRR ponad •
całej afery. Karate nie mieści się' w takim kształ
tygodni.
eie w piooie resortu, więc resort nie bierze z.a karate
odpowiedz1alnoścl
f.U~cionują dwa style walki, że w
• W lDsłyt.ele Polsldm ..
tna nikogo. kto m6głb,. przejąć rolę
Lekarze z Centralnej Przychodni Sportowo-LeParyia .t... arta wyatawę polnaUCZ~ciela i kolejnym specjalistom karskiej }edllomyślnie uznają uprawianie tego hlakieco plakata łilmoweco.
kolejne ,.stopnie wtajemniczenia", by-sportu za szkodliwe dla zdrowia. Chodz.i także
bałagan totalny. WystarczyłO, że o zdrowie tych trafionych przez karatek6w ...
• Brygady kOnserwator6w ze
prywatnie do Wiednia, za najA są już pierwsze ofiary! Trzy lata temu w
sz:cz.ec.iilskie-gn Odd2i ału Pr a1
granicę, i po · jednej wizycie trakcie bójki' w klubie studenckim od ciosu kacowni Konserwacji Zabytków
róG d~larów stosowny fałszywy .. cer- rate (inna sprawa, że zawodnik dz.ialał w obronie
pracują
przy
rekonstrUkcji
wnIe fałszywego Chińczyka z Hong- wła'SDej) zginął człowiek. O ile był to nieszczęśli
dw6ch zabytkowych
kamieniwy wypadek, to dramat - jaki się rcn:egral nieczek w Stralsundzie (NRD).
obec'
dawno w Chełmie, należy ooenlać już w zupełnie
KUl neJ n?wet działacze Towarzystwa innych kategoriach. Podczas treningu, pod opieką
• Na tournee po RFN, Bolantury FIzycznej. kt6rzy pierwsi wy_ . instruktora (!) karateka zabił karatekę._
dii, Beleli i Francji wyjechał
rate w. PoI~ce, nie są w stanie ogarnąć
cdn.
Chór Chłopięcy i Męski Poznań
JACEK ARTOWSK.l
NIe wladomo, ile je'lit ,,szk6ł" w
_iej Filharmonii pod dyrekcĄ
Stefana Stuligrosza,

książek

Unowocześniona .,łada"

Najmniejszy telewizor

Wytwórnia
popu l aJl'nych
ViI Togliatti
przys\.ąpiła
do prodUkcji nowego modelu
samochodu. Jest to WAZ 2107
różniący się
od dotychczasowych modeli zmienioną przednią częścią n-adwozia z powięlt.
szonym wlotem powietrza do
chłodnicy Bogatsz-e i nowocześ
niejsze jest także wyposażenie
w'nętrza pojaZdU (nowe fotele,
deska, tablica przyrząd6w. kierownica itd.). Nowa odmiana
,,łady" jest bardziej dynamiczna nii poprzednie (100 km na
godI. osiąga po 17 sek.), zuży
wa 7,4 l paliwa przy 90 km na
godz., a w jeździe miejskiej 10,6 llotra.
"ład"

młodzież ustawiła się w kolejce równie
jak teraz przed kinem.
Wpisowe kosztowalo 100 zlotych, co nie było
kwotą w tamtych
czasach najmniejszą. Nadto
przybyll nie wiadomo skąd instruktorzy oferowali młodym adeptom nowego sportu płócienne
khnool.a w ceome 700 zl'otych za sztu,kę. Na nazie
oferowali obietnice, bo w sportowej torbie mleli
tylko jeden egzemplarz okazowy. Na nowej liście
umieści" więc n,azwi&ka tych, k:tóorzy kiIDlOOł3 kU-

-:-------------------------,...r-----------------,

Sztuk

z 1l0sso6neum"

I

CAF-Blanioslaw Momot

smoka",

'llj.1ow~a

. Zrob ił poroZlUmiewa wezą minę
wymknął się.

3,miliony

aamku roa.... iekk.

długiej

nic optym istycz ego
l reny i Wojtka, ILtó ych

poglądy na robienie ka ri er
w
życi u
różnią się diametralnie.
SZlUXJ,a t akże .
:ch rozejście,

J c-20

arate - "Wielka Tajemnica W~chodu" ~
ciągu zaledwie kilku lat stalo SIę prawdZIwie polską specjalnością. Dzisiaj Ir:arateka
może liczyć. jak nikt inny, n-a względy d~lewc~ąt,
i w ogóle rozbijanie deski kantem dłom to Jest
największy szpan. Niestety. z;awisko ,~arate po
polsku" to r6wnież inne k.anty. To także prawdziwe ludzkie tragedie.
W ostatnich miesiącach prasa dużo pisała o karate a Ul za przyczyną awantur, jakie towarzyszytY obradom n .zjazdu instytucji n~zą~j, n,;,zwę: Polski Związek . Karate. Na tymze zlCżd7.!e
specojal.i6lJÓw karateków " oał~ kraju odIbyło!llllę
coś na kształt dinUljry. Z hukiem delegaci pozbawili mandatu dotychczasowego prezesa i w og6le
doprowalhili do procesu rozliczeniowego. Szkoda
tylko, że nie do ko~ca ...
pili i,w ciemno" i wyjechali, olliecująe nybki poOtóż karate Ul nie jest żaden sport, tylko wiel- wrót. Nadszedł dzień pierwszego. t,eningu, lecz inki biznes I .Tak wielki. można się było przekonać Itruktorzy się ni~ pojawili. Po następnych dw6eh
ju>ż kil!llJa lat
temu, kHdy w SkJioe.rn.ile-wice.ch dniach we miasto nie mogło już mieć wątpli
trleCh sprycia.ny w aągu Owu dm przy pomocy wości, Ze miejscowa młodzież padła ofiarą oszusOISIWmwa dorobiłlo się mająlik.u. Doif..oonali. teeo w tów. Sprawa była wyjątkowo głupia, oowiem zapisy ,,instruktorzy" przyjmowali w szkole! Dyrek9posób oo.dzwyoz.aj pr06ty.
tor tłumaczył się niewyraźnie, że nie miał podOto na murach miejscowych szkół średnich p<r staw. by im nie wierzyć. gdyż legitymowali się
jawiły się.. ręcznie kaligrafowane ogłoszenia, in- różnymi pismami przewodnimi i dyplomami
w
formujące o tym, że wyznaczonego dnia o okre- obcych językach, z kt6rych cokolwiek trudno bYślonej godzinie dyplomowani instruktorzy wschod- lo zrozumieć'
.
niej sztuki walki przyjmować będą zapisy
na
Po paru miesiącach oszuści zostali przyłapani
kursy dla początlrująeych. Chodai na ekranach na gorącym uczynlru . i po procesie sądowym P?"'
kin nie brylował jeszcze Bruce Lee w .. Wejściu wędrowali za kratki. Ale biznes bynajmniej XIle

K

ukazała

autorsluej,
i Kajetan

~~
Trzezwosc
~
~~"
MIO dosc-

odu

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Polonica
kulturalne

Zszedł na pólpiętr(). Zapalił pap ierosa i spOlkojnie C'Zekał. TI'Wało
to zaledwie
kwadrans.
Usłyszał
n a d sobą zam)'1kanie drzw.i i stuk
obcasów na stopIlliaC'h. Ukazała się
piękna blondynka, w blu:zoce i spódniach, z krokodylową torebką na
- ram ieniu. Har.ry sprawdził m<mogram: B. C.
Dz iewczyma na jego wIdok stanęła, po~m przeskoczyła schodek.
Wyciągnął ramię i zagrodz.ił
jej
przejśc.i e.

-

Panna Ba.richa Clooakma.n?

D rgnęła .

-

Ja 'W sprawie

pani

starego

długu.

Uśm lee łmęła się miło.

-

Długu?

Wyciągnął

z kieszeni rachunek
napisany przez Taniego.
- PrzYPomina pani lObie?
WzięłQ papier i led'wo NlUciła na
n iego okiem.
- Pam iętam.
Patrzyła zadekawJona.
- Kim pan jest?
- Przyjacielem tego, komu opowiadała pani o swoich kłopotach.
Przymrużyła oczy.
- Nie musi pani teraz płacić. Póź
n iej. Chciałbym najo,pieTw x panią
porouna wiać.
- Na sehodaoh?
- N ie. Chadźmy gdz.ieś.
- WykluczO'ne.
•
- Dlaczego?
Wygl ądała, jakby siA: nagle przeraZIła.

- Czekają na mnie.
Mózg Harry'ego zaczął
inte-n8ywnie 'pr~cować. Kło na n ią czeka? Barto Scalisio?
N ie. MaJ.o prawdoopodobne. Nie
pokawje s ię 7JWykle 'w mieśeie.
Raczej obstawa. Mogą zawiadomit
szefa, że dziewcz.yna spotkała się
z oll ieZ'Ilajomym.
Dz iś w ieczór? zaproponował, patrząc jej głębo.k.o w oczy.
.Dziew i ąta, dziś
wieczór, w
Gun.ey Pa las szepnęła Zna
pan?
To była na z'wa jego hotelu.

-Talk.
- W restaW'QcjL Niech pan wy_
b ierze. jakiś zacismy kącik.
Schowała do torebki racl1unek
zb:egła po schodach.

•
Harry

•
Sh'Ulz czekał

•
ukryty za

w : elką cięża,rowką załadowaną

pustymi skr'L)"IlkamL Z tego miejs-ca
widz iał jedyone wejście do restauracji.. N ie ufał sp<1kan.ioom w barach i restauracjach. A przygodę
z Katzola!k isem w Atenach
miał
jeswze żyW{) w pamięci. Nakazywała ost rożność.

Było już po dziew i ątej, ale Baricha jeszcze się nie pokazała. · Dla
zabiei.a czasu zapalał papIerosa od
papierosa. Ze swojego punktu obserwacyjnego widział
gJowy jedzących w restauracji.
Nagle usłyszał silnik. Odwrócił
gło-~ Zza rogu wyło.n.ił się wielki "mercedes". stanął przed wejś
ciem do rMa uracji. Przy kierownicy s ied'ziala Baridl6 Clookman
Sama. R2lUcił okiem :,a
~rcia
przednich siedzeń,
podczas
Cdy
Bar,iclla
wysiadala z lKl'mocbodu.
- Nieufny?
- Nigdy nic nie wiadomo.
Zatrzasru:ła drzwiczki.
Niech pani zaparkuje samochód tam, w tej spokojnej ulicz"Cle
- nakazał korótko. - N ie ma sensu pokazywać siA: w restauracj.i,
jeśli pani s i ę cz.egoś obawia. Jadła
pani kolację?
- Tak.
(1~3)
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Spotkanie madryclde

Zmiana frontu
państw neutralnych

lni.

m-

Madryckie spot anie KBWE,
które w 06tatnim okres!e jest
widownią wydarzeń
nieoczekiwanyi:h i zaskakującycb, przeżyło
10 bm. kolejną niespodziankę. Na posiedzeniu szefów
delegacji przedstawiciele kilku
państw lIeutralnych odeszli od
s wej dotychczasowej linii obrony projektu dokumentu końco
wego spotkania, którego byli
autorami j który przedstawili
ot)cjalnie pod obrady 15 marca
br.
Przedstawiciele ~ych krajów
neutralnych - m.Hl. Szweeji,
Szwajcarii i Austrii nie wystą
pili z obroną swojego projektu,
ale zaprezentowali stanowisko
proota~sk.ie )ak bo O\U"e9J~ł
w kuluarach spotkania jeden z
delegatów. Wspomniani mówcy
opowiedzieli się mianowicie za·
wprowadzeniem do proponowanego przez nich. poprzednio tekslu nowych "ulepszeń". Przyję
cie tego typu rozwiązania kryje
w sobie gI'OŹbę zaprowadzenia
spotkania madryckiego w ślepy
zaułek . .
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Przebywający z wizytą ·0 licjalną w Algierii wicepremier .Janusz Obodowski zło
iył we wtorek wizytę przew odniczącemu
Ludowego

Zgromadzenia
Narodowego
Algierii Rabahowi Bibtowi.
Omówiono węzłowe zaeadnienia współpracy między 0bu krajami i poruszono moż
liwo~i
je; r;ozs1'er.ze!lia w
wielu dziedzinach.
W tym samym dniu. J . Obodowski łX;!był rozmowę z
ministrem szkolnictwa i badań n.au·k owyi:h Abd · el-HakLem Brehrim, który je&! zarazem
wspólprzewodniczą
eym algiersko-polskiej Komisji , Mieszanej ds. Współ
pracy Go6podarczej i Naukowo-Tej:hnicznej. Ustalono, że
zostańą
zintensyfikowane
prace grup ekspertów w celu przygotowania IJ1 posiedzenia komisji.

f

• K misja spraw ~graniez
n"ych S--a.iu mA o . .w.iedziała
się
za
powainym
zmniejszeniem amerykańskiej
pom y w.jsk ..... ej tlla reżimu
woj~k.wel:. w Salwadon:e.

·a.genCle
_i~to:mUjq :

• W D,olim;i.e
w Liibaaie, I:dsie przebiega linia podziału między qrupowaniami
wojsk syryjskieh i izraelskick,
aotuje się wyraźny wu. napięcia. Szef dyplomacji syryjskiej Abd eł-BaJim Chacldam
ostrzecł
przed
agresywnymi
poczynaniami Izraela. Nie wykluezył ałaka hraela na 8yrię, ee s kolei sdaniem rosCłośni wDamasska, esuaesaJOby nie • .:raaies.nll wejnę na
Bliskim Wschedsie.
Nie ma spokoju 'IV Bejrueie.
Mini.nej noey sanot.wa_ w
mie~ie dwa wy.a
y. w wyDik. kteryeh ranDYch -'alo
_ najmniej , _b.

•
Decyzja prezydenta Ronalda Reagana w sprawie ograniczenia importu eukru
z
Niltarar:ui olueślona zostala w
Mana!;ui jako nowy akt ągre
sp USA prseeiwko sandi wskiej r p ....Un.
• W Algierii s ełicjalnll wi:r.y~ przebywa król Hiszpanii
.Jaan Carl...
•
.Jak pomformewała aceneja NASA. 11 ezerwea Itr.
-Da pekład&ie promu k
in~o "Clr-an",«-M"" w
• __
ada się pierwna Amerykanka.
• W Bel'll'atl.ne przebywaM
• .'iejaJnymi wizyłami, sekretan ceneralny
KC KomuDi"yanej Par'· · Chili, Bu .Jae-pemC WlU)llrlUDH. .a1esji.
Datułl Beri Ibhatbir.

na depresje
mniej odporne na choroby

.Osoby

cierpiące

NOWY JORK , PAP. Według
opinii specjalistów 2. American
Psyc))ialtri>c A.s&ocia.tion., l!!ywtemy obronne organizm'll ludzi,
cier?iącycb na depres~ są znacznae mniej odporne na ró7meg() typu choroby i i.nfekeje ni,ż
OISÓb nie posiadajac:ych problemów związanych ze ,.zdrowiem
Jl&ycllicznym".
W r a.porcie
opu.bUkow.a.ny m
podczat\ dorocznego spotkaui.a
w
l'IllOY.. aJ"z)'menóAl
dtt- Sbeven
bl« tfec z Mt.. S:m.ei Sctbooo.l ol
Medicin
w
Nawym
Jorku
s-twierdz.a, re białe ciałka krwi
osób z obj awam.i depresyjnymi
wyka2.u·
nniejszą
od·porność
na inwa:t. czynników ·chorobotwórczyi:b :I -rewn'lltrz..
.
B a dacze opiera.ją swą teorię
.na wynikach testów poh!gają-;
cych na analiz.ie próbek k,rwi"
dwóch gru.p osob w tym .!.amym
w~eIw
i
płcł .peprra;yjnych" oraz całkowicie ~normal_
nych". Podczas gdy w
grupie
p:erwsrzej białe C'iałk.a krwi czy_
li limfocyty poddoa.ne działani.u
odpowiednich 9ub6tancji
wy_
k>azywaly dofić słabą
rNkcję,
w grlllpie drugiej reakcja ta była znaczni.e silniej6z.a. Zdaniem
bad aczy, większa ~ntJ6i; ~
sób o normaJnym sytltemie Jl6ych.icznym jest zwięzane z ~
s iadanieol przez te ll60by in.nego typu limfocytów, z czeg()
wynika, re i.!.łnieią ewa
r-o-

Wdowa ·p o· B. Clorku

na czele krucjaty antynikotynowej .
WASZYNGTON PAP. Wystę
n.a forum SEJl03C kUle j \LolDii",ji pc.a.o i
za&()oow ' lUJdzk~ch, Una Clark,
wdowa po
pIerwszym c.złowieku, któremu
ws zczepiono
sztuczne
serce,
s~wierdz.iła., że. do jego śm ier
CI. w głównej mierze przyczyn~ło si.ę nał~owe palenie
pa_
JHerosów. Przez 25 lat Clark
P~.Jj,ł po 20 papierosów dz ieTlDW'. co spowodawało u
niego
ł"CJ<ledmę ptu.c. Przed
1'2 la ty
Ba Tney C1aJr'k. wrwal z n"nl
n~ł~i.em,
ale było już' z.a
!>Ozno.
Una Clal'k powiedziała, że w
chwili śmierci 23 marca br. w
ll2 dniu od trzvrna.nia sztucznE1!0 serca, orga~ ten funkcjonOwał idealnie, ale płuca
jej
lJlęia były w stanie 1alalnym.
GijYby Clark nie palił pa pi e 1'0SÓW, Według _zelkieg-o praw_
dOPodobieństwa
żyłbv jeszcze
do d7.iś za.kończyła
pani
CIark.
pując

rn~~ forum ws-pomnia,ne-j

kI)...
18JI
omawiany
jest projekt
~i)~egO u 9ta w()(i.awBtw a, n.akła
~~o na proo~tów papie_
~w w ~iązek
Ill9trz.e€ania
Y~h khent6w PNOO paleniem
~PIeF06ÓW. W mv61 propozyna opakow~h ma 7.D.a-

leżć slA:
powodują

uwaga, że papier~y
raka płuc. choroby
se-rca, poronienia' l prz.edwcze,
sne porody.

dIz.a ju bi6łycll l'i6łoe-k knri ..T"
or.az ,.,B u •
chorotXi~o pr:ln!nę
wyst~ujące
w deopre~ach, i:'har~.kteTYZ\Jjące się m.Hl.
z.ahamowarne<m meregu czynnoś
ej psychicznych &ą
wywołane
z.a.zwyczaj różnymi przyczyna-

Stany
bi.ec.ia,

mi. którycb UBtalen,je jest podstawowym wanmkiem :z.astooo..
waJlia wła8ciwego leczeni.a tej
Choroby Objawiającej się z.azwycza.j -zakłóce-niami natury SI)...
ma4.ycznej. TeoTY.! zwią'2l2na %
dwoma typami linUocyilówz:daniem booaczy
Gtanowi
wi~ wazny krok · w
2.akll"etlie
terap1i tych za urze!!.

DOKOŃCZENIE

ZE- STR. 1

bęPzie jeszcze długo 1'2utował
na stosunki francusko-chitiskip.

Mimo tych rozbiemości
politycznych moma uznat, że podTÓż prezlldenta . Francji
stanowi dużll krok w stronę ocieplenia kontaktów, ehoi Mitterrandowi daleko do
sukcesu,
jaki odnió-' geneTlll CharJe. de
Gaulle w 1964 roku, otwierojqc
nowy etap UJ historii sto=nków Jrancusko-chińakich. Wl/padł jednak 21'łaeznie lepiej fliż
inni jego poprzedniclI, bowiem
tait wiz!lto GeoTgeso PQ1:lpidou
w 1573 roku, jak i ·u:izy!a Valerego GiscaT·la
d'Estaing
z

TO'kU 1~8(} były 1(;ydarzeniami
rC("Zf>1 arednie; w:..gi. Ztcłaszcza
po tej ostatniej" flallt.lłpiło lVyrtUne ochłodzenie na linii Pekin Paryż. ZlOżyly się
na

to przyczyny natur1,I
ne;: odgTywanie

politycz-

przf>~ · FTancję

roli czołowego pośrednika mię
dzy Wschodem
i Zachodem,
Jl'Tzy Jednoczesnym zaostTzeniu

Po uplywie 2 lat
1

prrz..edEóębro.: stwa, z Sa.n Se-basban w płn. Hiszp ani i.

wać z p r acy zawodowe},
co
po t ą<: zo n e jest z koniecznoś
cią zape ...."l1ienia tym osobom

, Olej ten zaw i erający różne
subs tancje,
p rzy jemn)'
w
smaku, 7.0 tal H>zpro ' zo n y
na pokątn y m r) n.ku ol e ju jadalnego do spr zed41źy detaliczne j, w opakowaniach
nie
zaw i erających etykiety.
Jak do tej pory w zw i ązku
z tą aferą aresztowanych 1.0stalo 21 osób, które odpowiadać będą za fał s ze rs two p r oduktu jadalnego o r az spowodowan i e
śmierci
względn i e
długotrwałej choroby
wielu

DOKOŃCZENIE

ZE

STIL.

broni atomowej

spe c jalnych rent i r e kompensat. Panuje powszechne. przeświadcze ni e ,
że
me-dycyna
jest bezsilna wob ec tajemniczego zatru\:ia.
Pier wsza ofiara
epidt>mii,
S-letni Jaime Vaquero Garc ia , zam i eszkały na przedmieścill Madl"yt.u, zrn.arla jak
początkowo sąd-zono wskutek " nietypowego
zapalenia
płuc".

Dopiero po upływie półt()
ra miesiąca stwierdzon<l, że
przyczyną choroby był<>
zatrucie denatlK"()wanym ()lejem
,.<A>lza",
przeznaez()nyrn _ do
celów przemysłowych i zakupionym we Francji przez dwa

osób.
.kdnak nawet
najbardziej
SUIOW kary zastosowane wobec winlł1ych nie mogą przyczyni~ się 00 rozszyfrowania
zagadki maso~go
zatrucia,
na co «.zekuje 7. nieeierpliw()ścią biszpaiuka ()pinia publiczna.

•

ni

Tak si( s1 żył , ie tego samego
ia światowe agencje informacyjne pmynlicJsly wystąpietl1b pnywed GW ebu Wlidkieh
mocarstw, pnywódcy
•
i~o
JURLJA ANDROPOW.~
i prezydenta USA RONALDA REAGANA. Tematem .bu wystąpień jest sprawa br ni ak _
j.
przypadku J. Andropowa
d() wypowiedzenia się
pytania
kiN()Wane do
niego przez przedstawicieli kilku organizacji społecznych w
Finlandii. Od-powiad.ając Da uie
sekretarz .:eneralny KC KPZR
.mć/wi mJi'1l.: ,,lAJwtidlacja groźby
nUklearnej jest jednym z najwllżniejs2.ych kierunk6w
IlCli tyki państwa rad2.ieckiego. Od
chwili pojawienia się pierwszych bomb atomowych walcrLymy wytrwale o zakaz i likwid .. cję broDi nuklearnej".
7. kolei oddajmy głoos prezydentowi Stanów ZjedJlO('wnycb.
R. Reagan zwraca się de KOIlgtesu amerykańskiego z apelem,
by .ie odrzucał jego programu
W

okazją
były

łl.udowy

międzykontynentalny('h

pocisków
rakietowych
nowej
.:eneracji
o
nazwie MX i
stwierdza, że odrzucenie takie
"byłoby ciężkim ciosem dla naszego narodowego bezpieczeń
stwa, dla rozbudowy naszej siły".

Dwaj przywódcy prezentują
dwa diametralnie różne podejścia do. problemu bezpieczeń
stwa. Zresztą nie po raz pierwszy J. Andropow przypomina,
że radziecka koncepcja umac- -"
niania bezpieczenstwa opierała
się zawosze na dążeniu do zawarcia porozumień rozbrojeniowych. R. Reagan przypomina,
że amerykańska koncepcja bezpieczeństwa opierała się i nadal
kUf"sU Pekinu,
flie
8pTzyjllło
:ibyt lerdecZflllm kOfltClktom. ,
Dopiero zchamowa'.'ie dialogu·
międzlI PaTyżem i Moskwą, ronqce zainteresowanie · dyplomacji francuskiej pozaeuropej kimi regionami świata, a także
:zbliżOflie FTancji do NATO po
vbjęciu wliidzy yrzez soc;alut6wL spotkałn ·dę ;z przlIchyl- .
1IlYffl przyjęcie m ,.:z 11 alrony Chin.
Francja
lIIitterranda
okazała
się
bliższa
Pekinowi,
niż
Francja Giscarda d ' Estaing. Nie
znaczJl to, że bardzo
bluko...
Przebieg rozmów
pTe.:zlldenta
Francji z pTzywÓ4łcami
chiń
skimi, w tym z .sekretarzem
genemlnym Chińskie;
Partii
Komuni stllcZfle;, Hu
Jao-pongiem dowodzi. że daleko jes2eze do polityczne; haTmonii ł
że politykom obu pAństw znaez-nie lat wiej rozmawia się o
fiollpcdarce

niż

się na dążeniu do wagnięcia
bezwzg)ęd~i
J)newagl
nad _stroną prl-eęiwną, a więc
nad Zwilł'Łkiem Radzieckim. Nie
trzeba chyba dodawał, ie r a dziecka koncepcja jest JJH}tor~Il'J
ułegc procesu
rOWrv)eDi4lwC:"
go, za"Ś kOJlcepcja amerykańska
źródłem
oorali niebezuiecz-

opiera

ruejszego wyścigu a.bJ'ojeb.. Ta
rlIŻDica między .obiema 4oktryaroi
jest
w rzeczywistośei
różnicą między
ogramem J)C)kojowej przyszłości świata, a
widmem saDl()unieestwlenia się
ludzkości.

Należy doda~, że każde :l 0statnich wystąpieil J. And.ropowa przyIl1J&i nowe iniejatywy
lub nowe elementy 4iaJ.o«u
rozbrojenwwego. Taki nowy i
to ważny elemeJYt znajd\łjemy
również i
we wspomnianych
odpowiechiach dla prz.edstawi~ oorg,am=cJ fIi~~. J. Antłropow
wyraża
poparcie dla
fińskiej inicjatywy utworzenia
na północy Europy st e1y bezat.omowej i inicjatywy te uzupejnia niezwykle ważkim 0świadczeniem.

Stwierdza, że Związek Radziecki goU>w jest podjąć zobowiązanie
DieBtosowania broni
jądrowej przeciwkO państwom,
które we.s2lyby "W skład tej
strefy, a także podjąć . istotne
kroki na własnym terytorium
przylegającym
do tej strefy,
Tak więc w wynik\l rad:lieckiego u2.upełnienia
inicjatywa
fińska nabrała niejako rumień
ców, zyskała nie tylko akceptację .>-e strony ZSRR, ale i zapewnienie, że jej realizacja oznaczać
będzie
za-pewnienie
bez.pieczeństwa dla całego re-jonu Europy północnej. P<>wsWaby w i ęc strefa nie tylko bez,atOlnowa, ale i
sir fa bezwzględnego berpieczeństwa. '
Ta ini c jatywa FinlaDdii wraz
z radzieckim uzupełDieniem ma
ogromne znaczenie i dla Polski.
Nie tylko dlatego, że na naszej
północnej
flan ce
powstOIłaby
strefa belpieczeństwa., ale i dlatego, że byłby to ogromnie nę
cący pr:z.yk1.ad dla innych rejonów Europy ; a wa·ItAl przecież
przypomnieć przy tej olfaz.ji, że
właśnie w Pol6ce zrodziła się
inicjatywa strefy bezatomowej
w EuropQ.e środQwowoe<l, 1Iz.w. pt.aUl
Rapack if>go
STANI8I:.AW GL.\Błi'łSIU
4PAP)

o polityce.

Akt ,nskarżenia · W aferze przemytniczej
Prokuratura " ·ojewódzka w
Szczecinie skierowała &d pczeeińskier:o Są41- Wojewód"kier:.
alkt 411ikarienia dotycący powainej afery przemytniczej. ,,pailbierniku
ub.r. r.nkcjonari~e Urzędu Cemega dokonująe na loinisku w Galeniowie
kontroli lIamolGtu
PLL "L.t"
po pnylocie s
Amsterdamu,
znalśu w kabinie pilolów ....
plyu. podlo«ow~ l5G4 nr:arki
elekironimne oraz 3G13 srebrnych laóell zków. \}ja,",nion.
takie pre~ pr~JDyt. aparatury telewisy jnej m.in. mar: ne l • .,dolu, kamery wizyjnej, kasd mar:netowidGwyeh itp. Ląa
nie wartośe nielegalnie pnyw.i_ych do kr~ju przedmiotów wynio.sla ponad 1,3 mln si.
Glównym
.skarżonym
jest
pilot samo19tu Zbir:niew B. aamieszkały w Warszawie, któremu zarzuca się, ie bez wymar;aner:. zezwolenia wywie:ll sa
I:raDicę Zi.3tł r.Mi .raz li! r:ramew drutu platynower:. I~
Rej wartośei posatl l,S mln sł.
SrMki plalnirs.e sprzedal w
Antwerpii, sakBPUĄe w
samiaD ritine t.wary. Akt " a r i_ia sanuea ma równie&, ie
asiJ.wał prnk.pie
funkejenariussa Unędu Celllec., proponUĄe mu 2 tys.
dolarów sa
odstąpienie .d .bewi"sków .Iui"wy eh.
Dłllr;i e!lkarż
y MieezYllław
B, satrudDiOollY w
prywatnej

http://sbc.wbp.kielce.pl

wylwórni wylwanania i uU(o.'lIDia krySSlale., edpewia41ae
1tęclsie za prulLasaDie Zbillliew.wi B. 13._ r.bli i li! Iramów drul. platyno_q e ~lem
.iel~l:alnq:.
wywielli_ia sa
r:raDi~ Z kolei meebaaik Wła
izim-ier:l F. .dpowia41ai łtęt1:l.ie
sa ukryeie Da peiIllaclzie .amolGl_ pieniędzy i "r_tu platyn...
WeJ: ••

(pAP)

.Produkcja er aty
.. .
na SW1~]e
TOKIO PAP. W u.biejitlym 'fO_
ku pTodukeja beFba.ty na świe
cie z.większyła a.ę o 3,CI proc.
i wyn06Ha 1,9 wn ton me.try~znyeh.

Indie, produkująf 567 tY". tOn
~tryi:znych
herbaty, zaj:ml.lljq
dalszym ciągu l)O(ł tym
w
względem ]ller'W.'lze miejsce pif;ze ja porul"k i d z ie-n.c.i"k
Jaopaon Times".
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Na ringu w Warnie

Z walnego

Zmienne

zjazdu PZMot·
ie!LecD zarzlld

Kta«te

obejmujący

Kraksy kolarzy NRD

.I

dzień

Co

nowy lider
wyścigu!
ra'i eta. XXXVI Wyiei,. Pokej~, rexe,rany .na t!asie
• OlPt"Da do Torama (171 km), snow wp!o.wad1ał. sDl1:,ny
w klasyfikacji ln4ływidllalnej. Kolejnym, Jaz trzecim lidereDl sostal radziecki kolan, Oler CZU1:DA, przed swym rodakieDl, Piotrem U,riumowem. Poprawili ró-:niei lokat! Polacy,
s któryClh Lech Piasecki awansował na PIlił" pozycJę, maJąe
do lidera tylko 11 sekund straty.

D

Przeta.rowania w ezołów ce n.a-

stąpiły w ' wyniku kr.a~ kola-

rzy NRD i ZSRR. Najpierw lena szosie - dotychczasowy
lider, Uwe Ra&b, ubiegłoroczny
mistrz świata, BerDd Dro,a.
(piąty po prologu i I etapie)
oraz kapitan drużyny NRD.
Thomas Bartk, który doznał
najciężSzyeh obraże~ i odwieziony został do szpitala. anit
i Dl'oca. stracili ~croraj <1;0
zwycięzcy etapu ponad 16
nut! "Podobny los spotkał troJkę
radzieCkich liiZOilOWCÓWKaairin. (miał upadek) oraz
PeIsa
(zostali mu do
pomocy), "' k.tórzy przyjecbali na
metę
• minut za czołówką.
Kraksy były hasłem do a tak.u
.:Ila gł6wnego peletonu. Kolarze
żeli

0:'-:-

IS....

ziełony~h

Przy

słoIach

.

Broń piąta

w II lidze
Zwycięstwami
n,,-d
Unią
Skierniewi_ 13:5 i 11:1 okoń
rzyli tenisiści slołowi Broni Rad om rozl:rywki w
lidze.
Punkty dla radomian zdobyli:
Buk.ał6ki
4-3, Molenda
<1-3,
Grzegorczyk 3-3, Marek W iat ~ak 1~ i Łyżwiński 0-1 oraz
'>ara Molenda - Grzegorczyk
l-l. Zespół Broni w końcowej
'3beli zaiał piąłe miejsce z do~obkiem 34 pkt., wvprzedzaiac
Tfnie Skierniewice 30 Dkt.. AZS
LlIIblli,Q
16 p\ct., WIO!oo.ia<ru
B iałystok i ~ Olsztyn po 16
!)l(t. O!"l\Z M a!"ymon t Wa rszawa
13 pkt. (ostatnie cztery zespoły
ma.ill jeS'ZCU!' do rozegrania po
dwa me<>ze) Podopieczni trenera AnoJrae-ja Wiatraka odnieśli
w zakooczonym sezonie 15 zwy"ięst w , 4 spoŁkoania zremisowali
i 9 przegrali. W rundzie rewaD.Żowej. w fin.ale \.B". rado"lianie wygrali 9
jedv-oków.
1 zremisowali i nie doznali ani
jednej por żki.
(JG)

n

Komunikat
TotaHzał Ta Spert.wtt!t
•

UG.

POLSIA:

t ...."titen.iaml

-

r_.

I

lt

wygra~

po 0koło _ .. . zł, l . ~ . z 1! tra!1.eftMmi wnran.e po około
I!~ zł , lł1ł ~w. lt II tNt:iet3iemi - wygrane po 5QI d, t·UM

raz"'.

lt

l. tNfteMaml -

wygra-

po 7! d .
• UG
NGIELSI:., roiw.
z . Ił wafieniamt - wygrane po
~

'>koło

W."

trafieniami -

d , 1. rozw. z 12

wvgran.e po oko17._ d, t61% roaw. z 1\ t .... _
fk!tJlami - wy~ane po okolo
• .JOt zł, IUI7! !'OZW. lt
tratie'liami - wygr_ po l.. zł .
'o:>

l.
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mocDleJ nacisnęli na pedały' i
sta d tak wielkie różnice czasowe.
Z blisko 70~s obowej grupy
kolarzy n ajszybciej finiszował
w Toruniu triumlator 'prologu,
Olaf L.aw~ % NRD, wyprzedzając. Kubańczyk.a Roberte Retlori,uez. i Węgra kh.n. Totb •. Z Polaków Koryeki był lO,
a Mienejewski 11. Jeszcze na
kilkaset ~trów przed metll
nasi reprezentanci byli w dogodnej sytuacji do a t aku po
etapowe Z'wycięstwo (Piasecki
rozprowadzał M ierzejewskiego).
Niestety, podopiecznym trenera
Raeińskiero brak jeszcze umiejętności w rozgrywaniu finiszowych metrów:.
PO DWÓCH ETAPACH
IBdywidualnie
T.li7,!!>
1. Cnida ZSRR
-t,OS
2. U,riumow ZSRA
-t,H
3. BoGen NRD
ł. Wekema Holandia
- t,l1
- t,l1
5. PIASECKI
-0,15
6. Sykora CSRS
-t,19
7. SolIeveld Hola.ndia
-t,H
I. Ro,ers USA
-t,21
!I. Ferebaurer CSRS
- t,23
1t. SEREDIUK
-t,26
u. MIERZEJEWSKI
- t,31
13. KORYCKI
- 0,3"2
1<1. KRAWCZYK
- 1,16
22. ZAGAJEWSKI

WarllZWW~ :

P~..w-icliel

Zanltd.
)'loriaa
1'omeek.i wrę"'U b_r.owlt
ea-akę PZMet. a'a_laikewj Wyc1zia11l RudlI! D1"OI:ow~e KW MO w Kieleac k ,
mjr. 8tanl&ławowi OsemlaGłó .... ~e

skich IIkseró

Okł"ęgu PZMot.,
zasI~em

swoim

województwa
radomskl<! 1 ·ta.rnobrz~le. który saIDknął minioną kadencj~ w uIJie.gtym ty~nro , ma na s~oim k~
me n iemale oslagnlęcla. Nale2ą
do ndch akcje, mające n.. cełu
zwiększende ekonomii j.azdy, zwalczanie ujemnych sl<utków motoryzac ji. poprawę beZpLeczeń'!twa
n.a drogach. rozwój ka.r t~ u
t
pracę
wśród
młodzieży .
warto
przypo-mni~. te ostatnie !.ata nle
były sprzyjające dla organ.iuto- rów Impr~ motorowych Jak 91.<:
jednali: c.ka213lo. właścicieli c-zterech kóJek me odciagnał od uczestnictwa we
W9Pó!z,awóilnlctwre ant kryltYs pa!1wowy, ant
brak części zamiennych. więc MganLzowane przez PZM~t . spoU<ania cieszyły się powodzeniem.
. Pod9Ulllowani a pracy PZMot. w
latach oł9'/9--1983 doko-nał podczas
walnego zjazdu delegatów tej .,...«,anizacjL prerzes ZMządu Okręgu ,
Henryk Klime4<, dzi~ujac za zapał I poświęcenie prezesom I zaczadom klubów. dzialacz<lm spoleeznym I organazatorom Imprez.
Na jbardziej aktywnych uhOl'lorowano
pr7yZn.&nymi
przez
WKFSłT
odznakam i ..Za zaslu~ w sporcie" oraz do-tymi. sc-ebr·
nyml I brazov.'YID! honcT"o\Vvmi
odz"",kami PZMot. Przedstawicie·
le za!dadów pracy w!."ółpracu' ,,
cych z PZMoot ,odeb rali pamląt
kowe plllkletld z porlzięko-wanla
mi u dzlal;rkt.ooć dl... - !1l{)'....-yu·
cR
.
Na . z r~&Le wybrano 2%-00000wy ",&rząd. 1113 czele k tóre go staIWII ponoWnie
Hen"ryk
Klimt;k,
oraz S dcleg.ttó .... n.a zjazd ogolnOl(>ol9kl. który odb~l>L., Mę w

PZM.t.,

k..w-i.

Grze,on Skrzecz odniósł zdecyd{)wane zwy cięstwo nad brą7JOwym medalistą ME z Tam- ·
pere
i mis trzem
Bałkanów,
Wasiitijem Bosak.wem. Bułgar
był trzykrotnie . liczon'y
przez
arbitra ringowego i z trudem
dotrwał do końcowego gongu.
Sędziowie wypunktowali wysok ie zwycięstwo Polaka: 60:54,
60:55 oraz 3 razy po 60:56. Kolejnym
rywalem
Grze~ona
Skrzecz a, już o awans do strefy
medalowej, będzie Włoch Antoni.
Manfredini,
który
doŚĆ
przypadkowo pokonał Jug'osł{)
wianina Dieveta Peei . .1ugo.8lowianin bvł lepszym bokserem
od Włocha, prowadził na punkty, jednak w III rundzie doznał kontuzji łuku brwioweł:o
i przegrał przez rsc.
Zawiódł

nat omiaat Zw.niew
aaa'" w walce
z 2O-1etnim
mistrzem Europy juniorów, Ib,sWe_ KabiroweDl. Radzieck.i
pięściarz, młodszy od Polaka o
sześć la t, był ni.euchwy<łny dla
naszego reprezentant a., wyprzedzał jego akcje, unikał ciosów
i wygrał w.ttylM;k. i~ trzy rt;ndy. Ruty!Wwany Polali: ~s~
w~ z.bvt jednoo.tronnie i poni_
żeJ swych mOliJ.iwośej ,
tracąc
szange aw ansu do ,t refy . me-

Drużynowo

NRD
23.52,11
ZSRR
- 0.11
CSRS
- 0,50
POLSKA
- 0.58
Holandia
- ',59
Francja
- 8,24
Dziś III etap, z Torunia do
Pozn ania,
długości_ISO
Km.
Transmisja telewizyjna z zakończenia etapu od godz. 15.30.
(ap)

ako dwunastoletni gówniaTz
się WTaz z gTUpką kolegów do klubu "Stal"
Radomsko,
gdzie
zostaliśmy
tTampkaTzami.
Trenowaliśmy
tTZY dni w tygodniu 'Aa głów
nej płycie boiska, bo innej nie
było. Klub ztipetonił nam kaIZulki, spodenki i tTampki, a
zajęcia pTowadził z nami tTe"eT • • tGTIIZ1/ pa", któTl/ grał w
"iłkę nożnq jeszcze pTzed wo;"ą. Było "lU ID .umie
około
pięćdzie.ięciu, fi po ki/kil
tli"odniach wystqpiłem
tu tzw.
przedmeczu Toz"rywek łódzkie;
A kłosy tO obecności 3 tU'. widzów. Z naszej gru.py trampko-

J

rZ1l

W yf" 6$ł

krotnu

piłce
Działo

póżnie;azy

laty.
Od tego CZIU" polakil' piłkar
.two poczuniło o"romne po3tę
py, a w ostatnim d.zierięciole
ciu znalazło .ię w ścisłej czołówce światowej. Obawiam się
jednak, że 'lJtuac;a
najmłod
SZlich adeptów piłki nożne; ID
naazym kraju nie- zmieniła rię
wcale, a chyba natoet ule"ła
po"oTSzeniu. Piramida polskiepiłk4TStwa
ma
obecnie
kształt don dzi waczny, bowiem
jej podstatoa ;est mniejsza niż
śTodek. W PZPN ?namy zaTe-

"O

dalowej . Kabirow

wygrał

jed.-

nogłośn ie.

Oprócz Kabi rewa, do pół9wag i m uszej awansowali: mistn: olimpi jski z M06t~ w y
l . mistrz Europy z Ta.rnpere Bułgar P~tar Lesow
(pokona ł
Włocha
Dam: an o L:!U rental.
Węg ier Janos V.radi oraz R umun Cou tantin 1'itej•. Ten ~
s tatni już w I rundzie wygra ł
prz~ rsc z Welf,a~iem Proschem z NRD.
Natomiast półfi n al ist.am I wag i półśredniej zostali: radziecki bokser Piotr ·Galkin, Włoc h
Lucian. Brane, Rumun Mi i
Cibelarll i Irloodczyk Kyaun
Jorce.
..
.
Duż o szczę§cia f i l al wczoraj
zwycięzca
Sławom ira
Za.pa rla
- Kłau Bielu Kirchstria x
NRD B y l gorszym zawodnikiem
od Włocha Ma.rieie SteNa,
jednak sędziow ie glosami
3:!
w yl v"powaH zwycię~ wo bokilera NRD Byla to rażąca !»mYłka. Zacięty i
wyrównany
pojedy nek stoczyli w
wadZI!
koguciej
Jurij
Aleksandro.
(ZSRR) ! Bułgar Kostacłiw Geor.
#Uew. Mistrz świata z Monachwm w wadze muszej. Alek .
s ndrow mial trudna przeprawę . z Ulwodnikiem gospodaM:Y.
wvgr~ając głosam i 4:1.
Dzi~ w walkach ćwierćf!in a
łowych
wystąpi . w
• Wunie
dwóch Polak 6w W wadze pap ierowej
Henryk · S akowski
zm ierzv się z m istrzem św ia
.la i E ur opy, B ułgarem Ism.i1em
Mustafowem, a w lekk opÓłś red
niej przeciwnikiem Miro ława
Piolrowskie~ó
będzie
sreb rnY
medali6ta z Tarnpere . .Jugos ło
wianin
lirko Puzovic.
N asi
bokserz:v- mają n iewielkie szanse. by przebr n ać do strefy medalowej. Nalomiast
jutro, w
ostatn:ej
serii
pojedynkó w
nałów

ćwierfinalowych. walczyć
b(;.
dą: w piórkowej Krzysztof Ko sl'd~skj
z B ułga rem · Kllmburowem, w średniej k ielcza nin
Stanisław
Łakomi!'c z
R um unem Marinescu. w pÓl('jpiki ej
Pawet Sk'neCIE z F ine m Haen '
nint>m i w ciężkńe-j Grze!:ors
Skrzecz z Włochem Ma n fre<łi ·
nim .
(pa.)

jestrowanllch kolejno - niecale
4.2 ty.. tTampkaTzy, ponad 6ł
fys: junioTów i 155:482 !lenioTÓW. Każdy wie, że
zd1'owe
propoTcje powinnll byt akuTat
odwTotne, jeili n ie chcemIl, ż€
bIJ liczba piłkarzy .topniowo i
a.zybko malała. Niestety, takie
.q' d.zirilł; perspektywy. W wieI" klubach likwiduJe rię

ze.-

.zulek, .podenek, • e trampkach nkoda marzllć. POftadto
brllkuje nkoleniowców. Nfi ;edtte"o tTeneTa lub i"stTuk"ton
pTzypada w
polskim
kl.bie
ś"ednło 53 zawodnik6w, łqcZ'ftie
z aenioTami. Możn. więc .obie
wlJob-razić, ;ak UJ tej .",t.acji
tTaktowlł~i .q
tTampJc.Tze
i
ju"iorzu. W dodat-k. słlłbo 0-

RZllty osobiste

wieło

"epreze" tont Pobki UP
ftCŻ7lej,
JeTZIJ
Sadek ••.
-,ę to przed tTzlJdz ieshl

ro

ryki

ezouj na oc1bywaJ4cych się w Warnie %5 mistrz..t.~
Ellropy w boksie zakończone walki elimin.cyjne eraz
rlhe«:rano pojedynki ewierHin:dowe w wal:aeh muszej
i półśredniej. Poznaliśmy więc pierWszych. ~edalisJów w tyci!
dwóch kalc«oriach. W cz ..... rtym dnill turnJeJu Polacy walcayli
ze zmiennym powodzeniem. W pojetlynku elimin.cyjnym występuMcy w wadze eięikiej Grze~on Skrzecs '. wypun.kt!w~ł
jedno~łośnie Buł,ara Wasilija Bo.sakowa, awans~Ja.c ~o. CWlere·
finata. Nie powiodło się natomIast w walce cWlerchnałowej
wllI:i mu zej Zbi~niewowi Raubo. klóry prze!:uł na punkty
s radzieckim pięściarzem, Raszidem Kabirowem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

zgłoriłem

ie

być

,T rudno
tra: mp ka rze m"'

połll junio-rów j tTlunpkaTzlI, bo
JlOdobno bTakuje pieniędzy nfl
ich prowadzenie. W ciqgu ostatnich dwóch lat Tozwiqzano 400
%elpoł6w juniorów.
Chłopcom kopiqcym piłkę nei
szkolnych
boisk4ch,
pcutwiskach, łąkach i podwórkach coraz trudniej dostać się do klubowego zerpołu tTampkaTz lJ. Nie
ma
dla n ich odpowiedniego
sprzętu, osobnych
boisk, ko-

płaearU in.trt&ktorzU COTU czę
ściej Uciekają
:r klubów. bll
szukać
ifłtTatniejszyc1ł
pOMd.
Toteż ;eili "4wet jakU chlaptlk dOłtllnie .it do ze.połu
tTCmpkaTzt/, TłU może
liczuć

na trenmgi pTowadzone prze%
fachowców. Władze klub" i tak
WpatTZOne Iq przede wuy.tkim
w pierwszą druill"ę, chot by r epreze"totoalc ono poziom B-kl4.owfl.

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Nte tTze-ba nikomu tłumacz lit,
czym "rozi taki atan polskiej
pilki nożnej. Na IZczęście zdaje sobie z tego rpTawę prezes
PZPN,
WłodzimieTz
Reczek,
któTy na niedawnym walny'"
z"romadzeniu spTatllozdawczlJ'"
.twieTdzil,
że
najpilnie;'zy'"
zadaniem rus lIajbliższe t'TZlI l.ta jest "powszechnienie
piłki
"orne; i zwiększenie IiczbU ,,prawia;qct/ćh tę dy.cyplinę
o
co "a;mniej 10 proc. W maTcH
bieżqc e-"o "oku PZPN i Mi"isteTlItwo Oświaty ł Wychowania
podpisały umówę ID ,pTawie ,,małowienia
piłki
"o:mej
tli
szkołach. O.obiK~ nie baTd2iO
wie-rzę UP .kute<:Zftoit5 tego "0dzaju porozumiew, ale może tli'"
-razem .•. Je.tem przekonanIJ, ż~
TOZWÓj pobkie; piłki ~ożtłe ,
zależy przede
U!lzlIstkim .o.d.
klubów, ie" war,,,,ków, tRozłt
wości i otwarcia dla młodzie
ŹlI. Niezbędne jen dla nich po-parcie tina,uowe i "łattDiefti4
w na bywaniu sprzętu.
PTzed.
d woma laty PZPN miał "a
swym koncie 22 mI" złottlch, •
teraz mA 130 mln zł. Te pieniqdze można i trzeb. Touqdnil' wl/korzystać, "je zllpo",iM;qc o najmłodszlJch
adeptach
piłkarstwa.
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