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33 roczDlcy
podpisania u«ładu m iędzy Pol·
i NRD o wytycze-niu granicy państwowej na Odrze i
,ysie Łużyckiej odbywają się
w Zgorzelcu i Goerlitz s potkania przy jaźni
społeczeń.st w
Polski i NRD Biorą w nich
udz al
przed;ta w iciele
załóg
wielu z akładów pra cy oraz
członkowie
organiza cji
mło

ską

dzieżowych .
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niechciane
budowle
•
tó I ykona ców

~pOZii

!Zęc 13

\orzy
gounie ·
I
po-

ubiegly pil\lek pod ha Jem zawarlym w tytule o,, siliśmy
oowl\ akcję, której ideI! jest pilotowanie kilku budowaukół podstawowych w województwach
kieleckim i nim. W poniedzialek razem iii inż. Jerzym Grabowskim ",Ipe,ktor,~m wojewódzkim do
praw inwestycji i remontów
m Oświaty i Wychowania złożyliśmy wizyty na wY_
. U .Vl'U sześciu inwestycjach w woj. kieleckim.
relaCja z tego rekonesansu. Zaczynamy ją od Kielc.

mV (ll

:limi,

mnóstwo blędów i
w
dokumentacji,
które trzeba korygować MZ1l0średnio na budowie, tra~ niepotrzebnie czas. Słowa u=runia
naleia się w:ęc załodze KBM ,
że mimo tych trudności ;Uf w
ubiegłYm ro ku. w sierpMu p!"Ze_
ka7.ano do użytlw dwa pawLl ony dvda.ktvcroe, dzięki czemu
moglo się tu uczy ć 1'100 dzieci
z osiedla . W marcu br. oddano
trzeci segment mieszc7.ąc y pracownie pl'?edmiotowe. funkcj<>n je ta·kże łącznik, gdzie m ieś
ci s· ę sekreta.rial szkoły. pok c>je dla nauczyc!eli i gabinety Jeka-rxkie.
Na 30 wrzeSOLa br. planuje
sie przekazanie kz.eciego segmeontu dydaktycznego o li ~
bach oraz pawilonu soc jad nego.
Całość zada.nia ma być z,reali.7.owa,"1a do kOI'tca 984 roku.
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N " spotka nie przy jaźni mło
PoL.ki i NRD prz ·bvli.
marsza ł ek Sejmu
PRL
tani·
slaw Gucwa i człe>nek B iura
Politycznego KC NSPJzastepca przewodniczacego R ady Pań
stwa,
przewodnitzącego
Izby
Ludowej NRD "orst
inderm a nn.
W Ge>erlitz
re>zpo.cz<; lo się
spotkanie młodych
parl amentarzy~tów Pol.,ki i NRD. Tematem jes{ aktywny udział mło
dego pokolenia obu
krajów
w walce o pokój, bezpieczeń
~lwo . rozbcoje-n ie
i trwa l o.'ć
gran;c uk.ształtowanych PO 11
woj.nie "wiatowej Na !fpotkaniu referaty wygłosili: przewooniczący młodz;ezowyrh deI gacji obu krajów kierowdzieży

udowiani wznoszą -

,ieod ·

anie prz ·aźni
Puls i· R

m. na 'ol' pilnym posiedzeBiura
p.,lilycznego KC
i Prezydium Rządu z Ił
m przed tawicieli kierowSejmu i Rady Pań twa
trzono aktualną
y'uację
czno-polilyczną w kraju i
jące z niej zadania.
ro Polityczne KC PZPR
nale się t przebie!:iem i
kami mo kiewskiego spotpruwódców europej kicb
tw
ocjali tycznycb z 28
'ea br. Zaaprobowano w
. stanowisko delegacji poloraz treśC przyjętel!!'o na
spotkaniu wspólnego odcunia.

ej e-

zgorz

SLONECZNJ.: WZGORZE. Ten
um wvkooaowca dopiero !'O'Zpoc7.ął tu budowę
nkoł" o 5
paw' ()llach i 42 salach do nIWki. Obecnie wV'konuje ~ę szal
ki pod ław ... ftmdamentowe
pierwsz~ o obiektu łacztrik a..
w którym
usytuowane ~ą
centrale elek rycz.ne, cieplne,
itp. Zdaniem
lani lawa Ske.... r_a - m:6t~za b u dotw ... - w
tvm ro'<u POwi.nno się unontow . ł
ni!!<..., s;ta.nie surow~

NO\Ąe

ora z w ylać ftwldame-nty pod jeden z pawilonów dydaktycznych. Oddan:e szk()jy plaonoNan.e jest za 3 lata.
ui na starcie notuje
lę
opóźnienia.
W y kona WCa
przejął płac faktynnie 1lIV
Ubiegłym roku, ale
doku menbeję otrzym a l dop iero w
lutym br., a do ukł a dania w s pom nianych szalunków puy tlłpiono
w nerweu. N ie ma jeszcze
dźwi~u do montażu słupów noś .
nych i stropów, a kłopoty ze
sta11ł
zbrojeniową
Na r zie
traty eu u Ił niewielk ie, a.le

J

TR. !

zagrożeniem
bezpieczeństwa
pańlw socjalislycznych i przyszłego bytu naszych narod~Y/'.

(PAP)

60-lecie urodzin
:Wojciecha Jaruzelskiego
W dniu cizi i~j<"ym kończy 61 lat ~ea . armii WOJCIECH
J .\R ZELSKl, I ekrelarz KC PZPR, prezes Rady jinistriw,
minister obrony narOdowej. Z tej okazji pruci tawleiele nalwyż zych władz partyjnycb i pań lwowych, Biura Polityczne!:e
KC PZPR, Prezydium NK Z L, Prezydium CK SD, ejm., Rady Państwa i rz~du PRL oraz sił Zbrojnych - dożyli jubilatowi serdeczne iyC'Zenia wszelkid pomyślno ' ci, a przede "5'1y.tkim wiele sil do dal zej pracy dla dobra narodu i pań twa
pol kiege.
.
Pod adresem Wojciecha Jaruzclsk>e!:o napłynęly depe e s
źyczeniami od przywódcow , od wlad'l part jnyeb i paó t"ewycb krajów ocjali tyunycb. Wł a dze bratniclI krajów
ellistycznych przyznały Wojciecbowl Jaru'lelskiemu wysokie etł
z naczenia pań~twowe . Nade zły równiei telegramy od wieI.
ze ró w rządów innycb pań Iw.
Serdeczne iyczenia i pozdrowienia nade lały &rl:'a.ni'lacje ~
leczno-polityczne, zało!:i ,układów pra cy orali o oby prywahte.

Ta piękna inicjatywa zrodzilo
s i ę przed lo/y na Ki e lecczyźn ie,
podjęta zastala w całym kraju
dz iś. "Każdy klos na
z/o/a", bo o nią chodzi,
polega na pomocy mlodzieży
wie jskie j, robotniczej, przebywającej na obo zach i leolaniach
dla rolników w naj/rudn iejsrym
dla nich, gor.qcym ok resie żniw.
W ie jskie kolo ZSMP ; lMW zapewniq zwlaszcza pomoc dla
rolników samotnych, n iepeln asprawnych, wdów i/p. Młodz ieżo
we brygady za jmą się dos/awami i remon/omi sprzętu rolni·
czego. Pomoże w łym takie
młodz i eż wojskowo. Koloniści, 0 -

i trwa da
wagę

OOKO

en:. 'IE

Ta. T

c'ane brytyjskiej telewizji

USA dopomóg ~ ucieczce
K. Barbiego do Boliwii

I WyWiad

Nowe fakty z dziaJaJ.nocici hitle row~klego zbrodniarza KI usa
B arbiel:o. esesow kiego oprawcy z. LyOllu,
pl'lec:L.-tawila w
poniedziałek teleWizja bryty jska BBC W reportażu opracow nym orzez Toma Bowera.
Z w ypo'A"edzi były c h fUllk cjonariuszy wywiadu amerykań
skiego wynika, te K. Barbie
b ył nie tylko zatrudniOllY przez
ten w}'w iad, ale kocz,ystal rówOle i; z Jeeo opieki., k i ed, ..pala

nik Wydziału Spolt:<:zn o-Z"wc>dow ego KC PZPR
St3ll1i law
Gabrielski i
przewodnicząc)'
frakcji Wol·nej Młoozlezy NiemieckieJ (FDJ) w Izbie L udowej NRD lochem Willerdin,..
W s .... ych wyst.ąpien i ach zwrócili uwagę na historyczne znaczenie układu między Pol ·k ..
i NRD o wytyczeniu granicy
państwowej
na Odrze i Nysie Łużyck iej dla pra w no-mię
dzy·narodowt"go umocnienia pal! tyczno-terytorialnych
rezullalow 11 wojny ~wiatowcJ.
Podcz"s spotkania w.,kazywano na działania sił odwetowych, reakc'yjnych i antyiComunistycznych w RFN . które
tanowią zagrożen,e dla poko-ju i bezpiecZ(fu;lwa oraz l»rządku lerylorialnel:o w Eurc>_ pie Akcentowano, że w zm ganie wyścigu zbroje!l i wprc>wadzanie
nowych
rodzajów
bron , strategicznych do Europy, zgodnie z polityką US
i
ich soju zoik6w z NATO, j.l

się grnnt
pod
nogami",
władze frwC'lli kle
domagały się wydan ia zbrodniarza.
To
ła 'nie wywiad U.... dostarcz}' ł mu ta6zy'" y( h dokumentów i ulatw ł Wyjazd ....·r"z
z żoną i dZIećmi z RF' do
Am erYKi Laciń skiej
T. Bower przygotowu je k 'ąż 

mu
,<ty

na temat ....ojenne. l powojennej dz iałalności K . Barbil'CO. h się ooa ukazać 1lIV W.
&ytami w palA.z ' roIku be .
kę

Jak. dokumentuje to T. Bower, zbrodnia n: hitlerowsO<I w
latach 19-17-1951 pra cowa ł a l.t
wyw1adu amerykańsk : ego n~j
pi e r ....• dla t Z""" • reg ionu 4 ClC
(w Monach'um), pr emianowa nego póź.niej na CIA M ia l tum
op lnię ,,~prytnego, intl'lge-nlnego. zdolnego i znającego swój
zawód"
Tak mówi dL'·
o
nlm praco nik amerykailS'kie-

http://sbc.wbp.kielce.pl

!eneC%na po,"a _ 'y ci~a
wszystkid_ w plener, "'. I ..
nad wodę.
odsiei wyken)'"_Me kaid~ weln~ cbwilę, . rs~dza piesze lu~ rowerewe wye;eczki, rozpłH'Z1lł ię t kie .. 'len aute tepowy.
(',P-St ni law
or"

Groźny

pozar

w Zakopanem
W .a.mo południ.. 5 bm. w Zakopanem n
Bysl um .. \ bucbl
c",alto".y paUf. Zapalił 5ię dacb
bud\nko s ' olv mi lno'twa porto ... ~ęo. W ci cu okolo tned. ,...hin s płonęła cala dr., .. "isna nęU
ltudyDku .
Ocala la
mu .......a
l>\erwHa korutycuaeja. Wc w tęl>
Dych

nacullł<6w

• I ..........

"rd"

wy

DOIJ.ONCZMJE
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STR. 1

eIMfti e t.. }ty w
najbłU
....)'u mit's.~t:h Bil'
pll" ięk 
• ..,.1, .~. Piel'wszy paw u<>n d1>
1B>aIUIk.i.. ktÓO'ego fU<ldame.n ty 2.am.iK&a się ?robie w tym l'Ok.u,
mia ł być. wedlug harmonogr .. mu :imontowany w br. w ca~i. JeM to w.jęc . pi rwszy
~eok a.la·"moOwy. 1.t: n~ lej
\mdewie lIl~e w"zy:>!.ko id-nie
• wa1>.

mOCZYSKO. Tta iID'w~ycja
fieur.u.je j.a.lw roo.bu d 0\\ ·a SZ,KoPod&iawowe.j »r n. ale de
a.obo W!Zdlooi się tu naw y. ~rz.y 
rohlii.e większy l>urly,neK o 25
.alach lekcy)Dych i z saJą g.irnnastyCtldl.ó\. K.ombj.nat B lldowi aDy Kielce p.nystl\pil dD pi'aCJ' 'tV 1980 r.ulw i już w I,ipc.u
uIb. J'Ok'll odd.al ez.ęść budynJ<u.
&.d&le m'ief;~z..ą się: d 'wlie S<a.le
kłley.;o.e. świ«.Mc.a z C'Zytelru~
pc.o~ fI,Ia
naoucz,ydeJi.
" . 1l0llliec liopca Dr. prrek.aJZa.ne
~ l i 2 pię1Jro w da>l8u.j
.z.~ lrud:YWlk-u. MŚ do
kooca
J>a.M2liernika 1010_ będą parła!: 1 ~e. Jl'IltLootaje je6zcze
~0Dedli.,
}edIlea:o
lllc2l&i!k.a
.... Ilońca !.eeo roku). z,aś t-rud
i !OBU ,i.mnaostycZd1;l
~ w rolui pn."SQ;łym . Wi.ęk
~ )a~ nj,e _
na 00....... e.boć k1fl·OW.nj!k - Je, . , D.b pl'<l.y7Ala.je. te VI
y . 17- .>f_ie . kitldy s!<l)JJI'\.IIlow,alit Ńę duŻ4l prac wykooczen io~Il p n.yd.aH>by sioę w ię«j po. . . . at:iy.• l.a.trika.ny ... OdC'Z>u 8M JIIi,ę lei br.a«~ J1iekol:órych ma_
~ t:Cl
~
poowoo.u.je
~e pneetoje.
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KE -)S:.iełce dopieo-o uporał
wykopami poci uw. pierw_
ta -eeiou pI• .nowanych) pacy aow..j ukoły. W.N14 1
4
oel'Cldu-n i.. i z.a,płeez,a
~ robi-ono je od pa.2:ajka »b. roku . Trudno się
dUw8e. ie robou. jchi.e w
. . k>mpie, _"~l~
r.-..'UId..
,.da jest lAl lAIa eO-w~ e 13 o.....nej Ihyltai.Hi it iebudowy - informu}e.
\y.. rok" ehcia.i'by w ca-

II

.

..-Kow.ać

ieóe-n

JIeg-

..... i pod drucoi, ittÓ!·y lei
..... J.ye w ealości. przy.n.a j_
obi<! fl.WldamMoty . Jesl i

,...-.,j ..

~ .Y6pOIlOW.ał WlIk !OZCi.u.płą
~łIIc.. ki wróżymy wykon.anie
aalelłwie fundame~ltów pod oba
'-"4mY. a ostate=ny ~ f'min
.......aczeni.. budowy w 1986 ro-

-----y.

. . . . atarcie wydaje nam się

•

więe

Praedtliębiorstwe mu_

"

saru

swię~~' ć

. . . .ę ....ynajmniej do 3t 08Ób.
lńIi ehee .aa,ayć e płl6ltawieniu

...

tej lJIIIleły w plan.wanym e2.a-

TO'W. Opó.uj)ole nJoa .są Jo'd-liaik talk
~e. :te

U,I' ffiloD

pr~ęlO }U<l.

na rOl{ 191)5. Jtst ~z.arw;a, aby w
pl'l.y.s.zł ym roku oddac ·pr'Zyna.j _
rn.n.iej jeden z lAllb€ch pa.w4.onów do na.lJ ..i.
rabie w
sta.nie su.l'oUnOtlltDwan"e są ci wa
~men\ y dyda·Ktycz.ne
i
~a~a gilmn.as lyCz,na . W
trakcie
moo.tatu jest buriyne-k socj~"r_()
-.admim ist,raoc)'}ny x .koOtlow.nią .
Nie roupoc~H) domu m ie.sq,l<a lnego. W obiektach ~l ojących jJci;
n ie ma j.e,,;lnak ani me l'Ni illlst.alacji e-lektryeznych. ce-ntraL
nego og rzewania. wodnokan aliUlC)' jonych itp.. które
ma U1klooae K ieol eckie Prze<łsiębiors
\lWO 1mHala..::;i B .ldOlW1ll ict wa.
a

Wyfll

- Do t j pory w."'konywaiiś_
my rocLn~ r Obol.y wa·rt.osci ()kolo 5 ml·n zł - rwi eol'Cl0i k..erow1lilk b Jciow Y• Jan DawidGwie&. - I'flweSolycja była f''Il2.!lSOw&fIa z planu ee-ntraln.e-go i ty l e pien i ędzy
IKrzymyw3- 'i.9my.
W tym r ()lku doQStal.ismy a ż I(J
mln zł. x cze:o KPIB - 38 m :n

u.

Tyme_sem prndsiębienKwe
.ie przy';':lo iadnyełl. .ra~ pesa n i e_iełkim aakre~JIl instalacji .łeł<lrrOSll yeh. A tu piinioe
torzeba montować kotłO'Wllloię
i
W61'.,Y611.ok ~

u.ra.ą4-z.en,i.a

WEłWIląt nt

oZIOl(IIHOwan,rCG Duc ynków . J~ i
Dasz
pod ..... y>k.ona,wca
na1ych_
miast nie wejdzie na budowę
z ia-koim ukre6Em robót. jak.i
jest n.i eą,będny. MI Wąl!P:~ aby
do końca ~j pięci.oilil!llti . udało
&ię OOd.ać przyn.a;mn.iej obietlNY
dCl na \)okli.
Dlllłeci

w PiNiG_wie ~ aię
IoanIze *rooclnyełl wa.raakaeh:
IrIÓWD:O-_
. .<Jl'....
.....r~.i

w
w

_.01,.

WrłlłfteDe

jMł

Jllięke.
';ę, ! r _

bo Irr*Si uwal_iem
Ita wię«! keny.ae __ ksee!l _ .. 4:O-Dkó .. prl'w ..t.n~ ... w rMayeh
.. _k ..·. .. P irit_ewa. W
kj
.:o-I ••"(';i KPm .,....... are:łtie
war. yetke. -y _ .. leie !DMliweść

wejieia D.
więllsa:o-m

l~

""wę.

.... enejałem .

SIEDLI: OGRODY

•

_ _ • Mi.f.'.joIcow...
t ... wie

bi-na(

nie

w

0_
x.om-

5..pa.w iJon.o-

w~ szkoię o 36 Soaol.a.ch Wf' aQ: x
4-odd ~alowym
pr.ed9rz;koieom.
Jedftl p8\O(H..oc !! 7 )mamli M:OIipoO.-&l"Owatn.y z-06tał już w !.l bieg ! yąt :-oku i u.czyl<O
się
w
nim 538 drieci z \(,iM od l d~ 3.

Za kUka tyCod-na pN-e-kazalu,.
zO&tanie na..t ~pn~
p.a ..... n!o rr. w
ktO.:-y m 2I/l.ajcią miEj6!ce d·zieoi z
klas czwartej. i
p i ą .ej . Cała
s:r.kola ma być gotowa w pr:z.ys.zlym roku i uczyć się w ni~j
będ'llie
ok{)!o 2 tys;llCv Mieci.
Zdaniem przedsiawioleii 09~ro
wieckiego Wydziału Oświaty i
Wycoowani4. UM, pr.ace budov.·l.ane rea,J.i.zow-rune są w term;'n;.e i
.na razie wszyst'ko w9kazuje na
to, i!l: zespół obie-któw oddoalll y
1osolan ie we wł.anwym cwsie.
JANUSZ PAŃCZYK

• W pała.r:u 'St~ w Wazssawie CIcIbędsie się dJIiś ...leJne
Poosiet'll:enie Pr~",ydiua PebJd~j
Akademii Nauk. GlÓwB". _ a l _ "rad "'4 bacbmia ..... tawowe w atipekcie icb znaesee.ia
dla ~_podarki ........ wej.
•

W łJ.llJgim d ..... XVlI Pesti-

walu Piosenki 2elnienł<iej w
IGIeI .. ..-cu CIÓWD~' _ wydaneałe.m będlÓe przedstawienie aiłclśn.ikom
piosenki łelnierskiej
poś"'i ęconeco
mlodairiy widowiska pt. "Nowe prsycody TOD\ka Pocody". które,;o twórcami
s~ Piotr LG!'OW ki i And .. z.,j Zolsili. W spekt ....Ju wy ~.i m..m.
~b.ór dsiKj~cy

~,Varso"ia"·.

te ro~ea śmierci
;'ózda S,olaresykapierw -Co
plebana salrGpiań
skie,;o, który Gbok Tytusa Cha·
lubińskieCG, Jana Jt.rzeptowskiele .,sabaly". Stanislawa WKlllie-

•

Mija

księdsa.

W woj. w ałbrzy~ k im od poezątku lipca br. przebywa eki pa 2.ftlpołu
f ilmowego •. Silesia". ILtóra realizuje tu film
faw}arny
prze.znaczony
dla
dzieci pt. .,Tajemnka staregc
4>«J'oou" na ,podstawie k,iążki
Edmunda NlZ iurskiEgo pt. ..A~ntur a w Niekł-aju". Zdjęcia
na.kTllCane ą m.i71. w zabytkowych wnętrzac.h zamku K~iąż
w Wałbrzychu i Jedlinie-Zd-roju. Będą one kontynuowane do
kolka pTzY6złego miesiąca.
Reżyserem

Dziedzina. a

filmu

jesi Ju1ia8l
wY5tąpią w nim

m.m. WIesław Geła. Stefan
FriedIDa'J\n oraz Zofia Merle.
Film weojdzie na ekrany kin
w przJ'5Złym roku.

__
m

(PAP)
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STRONA 2

że

le

wnoszonych w

Dla przypomnienia -

korektli MirusteJ'Stwa Fifla.na6w przewidują
zmianę
progresji
w
przedziale
wynagrodzeń
pO
przekroczeniu
kwoty
wolnej

od

obciqże1'lia,

czyli 300 t y-a.

2ł

rocznie. Przy je; pr2ekroczenlu
o 12 tys. zl podatek wyni68łbll
nie 20 proc. jak dotychC2as
propOflowano. ale 10 proc. od
IUmy pr:zekroczenia.
W przedZIale dochodów 312-324 tys. 2ł
wynorilbll wedlug nowego projektu 1200 zl plus 15 proc.

od

nadwyżki

powyżej

312 tys.
21lltych. Pf'2Y dochodach 324l3I
zł 3 'I/s. 2J phu 20

'11'.

uwieraj,! }ece ws.pomnienia. ;'e10 imłeni~.IIl .a.zwano jedn_ s:
"'tnańs.llliell • ...,lęczy. Postać i
...u\alnośe
lu. StoJarc",yka .tr.alili . . lIIartacll k6iaźek S",... law
W'&kiewiea,
Kasimien
P nerwa-TetJnaj.,r.
Ferd~'ll2nd
Hoesid<. Wojcieell 1łrw~p.. WIodzimie.... W ..w..

Egzaminy na w~:i.sze ucze).z taśmy montażowej w Fan ie odbywają się w tym roku
bryce Samoch<ldów M ałolitraż{)
- ja.k zauwaia .. Zycie Warsza- - w:rch :fje cbał,. p ierw 1:e samowy" bez paniki. aimosfery
chody osobowe •.fiat 126p 650e"
napięda i histerii. Ucze~nie ni.e
w udo.skona:looej wer ji ekono;;11 tai!: o-blężone. jak to bY'wamicznej. Do 15 bm .• a w i ęc do
lo w l a iach Iibi-egłych a .na
rozpoczęcia miesięcznej
letniej
większosci lLie-runków
aonkuprzerwy na remont. załoga FSM
. .-enc ja jest ma1a lu b
Wl'ę CZ
wykona partię pilota
10 t;rch
iadna. Do .... yższych \lne.l ni
samochodów. a po 15 .sierpni a
zgloii i lo się .. roku bieąe)"lll
rozpoczn ie iclt norma1IU! proo pon.ad T t ys. 06Ób IDflMoj nili:
duk cję.
Samochód n ie będz i e
'II{
t'oku
ubiEgłym. Wyraźny
droższy od dotąd produkowane~padelt. zgl>06zeń poza uczelnia :C. a p ierwsze jego egzemplami me<lyc z,nymi. mors kim i i erze znajdą aię 'IV sprzedaży })Od
kOllGfllicsnymi notują
niemal
koniec sierpnia br.
wszy"tkAe .-yźsze uC2ein ie.
5 bm. na terellie Ośrodka BaW d.z ' iejszym wydaniu ..Rz~
d awczo-Rozwojowego F M zaczypo.syoli~j" :zamie zczony ~
prezentowano llOWą we rsj ę tego
ma teriał
ra c jona lnym
fOs-·· "malucha ",
będącą
efek tem
podarowan.iw wokresie iDryzyclz iałalności inżynierów: robotsu.' " Wai'-n ym
wkładem
"
Di ków OBR i !a'bryki.
pl'OiI'amu antyi nllac;rjnego Przypomn i jmy. Se Ośrodek:
cZyl.amy musi byi! W n:iBadawc:IO-Rozwojowy F M w
dy,m zal<.ł azie JXacy i każdej
1980 r. podjltł ueroki program
p l acówce nauKowo-b"dawczej.
prac konsiru>kcy jno-bada wcz!,c i:t ,
p06 i li4ającycl1
odpowie.dnie a
mając ych na ceiu wprowadzen ie.
nie
wrk«·zysl.a ne
:&aple-cze
zmi an unn iej5zających . zuży cie
techniczne i labora<oryjne upali wa 'tV samocb.odzie "fiat 126p
!'ucbom i Nl ie produkc ji ZLotęp
8óQ" . W ramach oierwszych moczej. u.n.i'k.a owej i maoIot()fl.~
dyfikacji
usprawll iono. pracę
wej"t.
łłum i ka Haaia oraz ga źnika i
Znana z Telewizji . Po1.s kieco
tłum i ka wydech '. r' a zlecenie
Radi.a.
,.Expreau
Wiec2oroDe...
FSM Fabry ka Osprzę tu SamogGH i paru je.szcze inny c h pu{'hodowego
w Lodr;i opracowała
oli kabol'Ó"" red. Krys t yna Zi~
takie Z>l1l: auy w samym gaźn i 
Iińska pisze dzi5 w •. Ku riet·ZE
· ku. zm i enające do obn iżeni a
Pol.!,k: m " o pospol itym braku
:fużycia pa li wa. W efekcie uzyswvob!'aźni: .. I tvt;. ton dżemów
kaoo oba iżiot~ zużyc i a paliwa CI
zoStało Iła lato
producentom.
ok. T proc. 'tV s'Oiiun\cu cio stan10 t ys . )On różnych pczetwo.dardowego samochod u. przy za r ów owOC()w~eh . kompotów :
chowaniu
moCy si nika.
cite-mów jest w iiamym tyl ko.
hanaL.! .• Spolem".
N ie
jedz,a
Obeclly samochod w wyn iku
ich wprawdzie mOłE
ani nie
da lszych unian kon5 trukcyjnycn
podg.ryzają ro.baczki.
a le czas
w l:łow ic y. w 'i•• alku rozrządu.
i 30-sI<>pniowe
upa ły
nie są
aparacie ' zapłonowym oraz w
ich przyjaciółmi. Padają prokorpu sie silnika zużywa ju ż o
proc. paliwa m niej aniżeli
12
pozycje. a-by z budżetu :pań
arnochód
standardowy, czyli
s~wa sIi·nansować
przecenę. I
średnio o ok. l litr paliwa mniej
oto mamy klas yczny przykł-ad
na 100 km. Podczas teslów "mana to jak
brak
wyobrażni.
luch" ten o iągnął zużycie na
decyzji i odwagi staje się
auto tradzie 5.39 li tra, w czasie
»rzyczyną marnotrawstwa. Nisjazdy w mieście - 5.85 litra. a
ka jakośC. wysoka cena, iani
na
szosie górs kiej (moc no pofał
spryt w s zy'ltko lo k ztuje
dowanej) 5,79 1. P rzy
jeździe
nas drogo".
(S.)

W"

lat ed
produkeJi
we

"n.c_i~

w póln " 1
i NRD
.. Prsy-

przedsiębiorstwie Polsld
pnę.baJni
baweJ.ny

jam" w Zawiereiu. W tym rok.
salllla.d ' - swięk "~' I produkcię
praędsy bawełniUlej o 30 pTOC••
tj. I: 12 tysięcy ton średnio w
Toku dG U,% t~'s. tGn. Zawier·
cia6ska pnęd1a Gd,.na=a się
bard,.. dGbr,! jakOŚci .. Surowiec
dostaresa nieprzerwanie Zwi4 ... 111
Radz.iecki.
• Wczesna i .ciepla wio ... a
prawil-a. te bardH udane .'! te,;orGcZfte zbiory miodu w WGj.
Glsatyńskim. W pierw,...ym ItÓlrG«u lir. WGjewódua Spółd'Zi~l
nia Or:rodniCSO-PHeselar ka s kupiła od ps-uselany 1M
miodu. tj. G bliskG
IeIn więcej.
niż .. tym samym rekGroowym
okr.,sie uble~łe~G roku.

1"

t. ,

wg
zasad
ek()(lomicznvch
zawar tych w instrukcji o~ug:
zużycie pa-liwa średnio nie pow in no przekroczyć 5.5 litra ..
Prze-prowadzone próby przyśp ieszeó wykazały wzrost dynam ik i samochodu i pręrlkości
mak.svmalnej oraz poprawę ela.styczBOŚci silnika.
.

rellorter:y

:a.notCWctlt:

°

proc. ed nadwyżki 'Pflwy:ze1
324 tl/S. 21. Jest to kOr2lJs",iejUli dla przeciętnego podat"ika
spos6b liczenia. trlldniejszll jed_k do

2apamiętani ..

Popra wki uwzględniajq C2ęŚ
ciowo Gpiwie, że progrnj8 jt&ż

Mniej

spokoj-

niejs2e; attnosferze.

DZI8

....~. . .

•
nia

Udoskonalona wersja
ekonomiczna "fiata 126p"

Dyskusje o podatkach
Fola różnI/ch u 'ypotdedzi, jaką u'ywołał pro;ekt zmian w
systemie podatkOWI/m jakbil 1'łieco
opadła.
Niesluszne
jednak byłobIl interpretowanie
tego uspokojenia ;ako
pełne j
akceptGC;i projektu. Nawet po
korektach
u'niesionllch
przez
Mi.nisterstwo Fitnansów w czę
ści dotyczące j podatku wyrównawczego - dyskusja trwa nadal. Nadal też nie brakuje w
niej akcentów krytllcznych. t~

wicu sa..~ jake jetJ
_ najw bihllej5aycll łatenlllów. przyiii, .. wieloma wybitnymi
kult..ry
_awi~cYllli
w zakopanem. Wiele
et'Dneco DlatHialu . JH)'J:Ilaweaece

Jain.i.ł
łWÓoTeami
wów~

••

emoc} l

rozwagt
jest

zbyt
ostra.
Stanowisko takie
J)"e2entuje
część społeczemtwa, która nie
jest przekonana. że
1.11
ri>ku
1985 tylko 170 tys. os6b - jak
wylicza MinisteTStwo Finan.6U1
.,podpad'llie"
pod
podatek
wyrównawczy. W tl/m Id kontekście dyBkutow~lfla jest
fladal kwestia. C211 nowy 'lIatem
podotkotvy nie OkAŻ" łię ha-

W1Jd.,..

mulcem dl4 2większenia
flośd, inujotVtDY. C2y "ie doJl7owobi dG łi44miet'fiego łJ)łc.

wypada. że pOda'ek. obok
zOSGdniczllch ftlfikcji gospodarczych, inO rokże IIpełnit pOltuł.t pows2echności.
Płacić
go
Mają wa:zyscy. któr2Y pr:zek70czq ok7eśloną kwotę dochod6w.
Zrobiono wyjątek w .tosunku
do płacy Z4 pTacę w wolne

boty.

'0-

II

tna% dodatkowo mini-

dochod6w lekaTSkich

w

wyłqc2eflie
za dyźu7y

az,małach ł pogotowiu (bo
~ powszechne potuebY).
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Bestialski czyn
Besłial""ie C:G
ku-j

czyn..

' - o.."łi

UesH~Y alta .... y ... rlaDi ~
...
Dębi"Ulacb.
;lDina

_w .... ej

J)siaIQSI:yce. w woj. kiel~ckim. Jedfll ,. uese - tników ubawy - ai., zł<aniec mnej eminy Z3-I.,tni
Henryk W.. w ysI:edl • . HłD~'
strałackiej • • którrj Gdbywała SI.

ubawa.

Został

.nH

OD WÓWHas saie ..

lIacka napad~l~'
trzeeh osGbników. oblany benzyn,! i podpalony.
Spra wcy
bestialskiego
e&yn.u
:miecli. Po zl(odowan.,mu udaJG
po pewnym ""asie ul(a it plGmieBil'; dGznał jednak cięikkh ..... pa·
rzeń i
'Przebywa w s~'Pi1alu ,...
PiilesGwie.
O r,;ana MO prG\\adzą dochodzeni~ w tej .pra~.-ie.
(PAP l

SI.

rent i

eMerl/tur

żołnierzy

oraz

ociemnialI/ch

więźniów

zów koncentracllinych -

oboco po

prostu jest obowiązkiem społe
c:mym. Być tnoże różne wzglę
dll gospodarC2e C2y społeczne
przemawialI/by j 2a uwzględ
"ie1'łiem sytuacji innych
grup ,
ale
rozszerzanie
., wl/ląc2eń "
.powodotoać
mogłobl/
takie
zmniej~zenie
liczbl/
podatników.
że
cała
projektowatlO
zmiana w sl/stemie podatków
"racilaby sens.
Nie milknie także dyskusja
CI podatkach w rzemiośle, nie

tłUlnGC2q

t6ł

"/I,..tU10 prOJ)Ofiuje

~a j "":rższy.

mówiqc jIIż o propozllcjach podatku rolniczego. Zalożenie tego ostat1liego spotkało siC 2
ostrą krytykq 70lników. Sporo
pewnie też czasu upłynie nim
obydwie strony - pro;ektodawcy i p72l/uli podatnicy - wll-

•

od "startu"

szczeni a płae. Ten punkt wi.zl'1'iia
U1I/Mje
się
god2ien
szczególne; tlwagi i bardzo dokłodfil/cll analiz.
Z Ininzanllmi fiatomia,t tIc2t1ciami jled2i tię dyskusje i
J)"OP02l/C1e wvłqc2eń dla wielu
grup zowodowl/ch pewne; częś
ci icJ. dochodów % opodatkowa"ia. Choć -ą tli wnioski z reguly logicznie IIzasadnione
.umo IOszJlStIul jedl'łOJt pamię<-

• W czoraj w ,,PronicieN. 'fil
P ,onkach odbyło się S{>o~an i~
przedsta icieli
~ ... iaz.ir.ów ~a
wodow"'ch z za!<ładow
t w<r
rzvw .szru.czDl'ćh z całego kraju: W :orebralii-u
uc"esłnicz;vly
deleeacje z 14 przedsięb iorstw
beanż,. chemicznej. Omów!on-o
projeolrl
~atu
Feden.c.fi
Zw iazl<ów
Zawod.owvc h Chem ików. ~t.óra zo..tanie wkcó\e za.reje"R'owlWla przez ~ ci

\OlIllłC2~U

sobie w=a;emnie IWOi
zl'lajdq torlnuł (
,,złotego Ś7'odka".
Nie
tf'2eb/l
też tego CZf1SU skąpić na dl/Skusię, bo wiele w gospoda,.C e
może 2ależeł od ołi~ięcia po,.ozumie1'lia 111
te;
matem
Zwłaszcza
że 1.11 dyskUSJI
geaeTalnie nie neguje się kOflieC27ł0ści stolloU1/11lia pod.tku jDko ii'lat,.umentu polityki go.po.arczej. Dowodzi to.' łe coral
lepiej potrafimy myłleł katego,.!ami ekonomlc2nllmi .
EL2B1ET A D~BEJ{
je

Nlcje

T

ełnia

sezonu w przet órniach

przemysł owocowo-warzywny pracuje już
obrotach. Zakończono już skup truskawek.
h smacznych owoców z radomskich pól zebrano
o ponad ZZ tys. ton. Obficie obdzielono nimi zan handel detaliczny, pulpiarnie, zamrażalnie, jak
odbiorców zagranicznych. Było to możliwe dzięki
wnej organizacji punktów skupu oraz ogromnemu
g3Żowaniu pracowników spółdzielczości
ogrodnipszczelarskiej, Wojewódzkiego Związku Spółdziel
. ci Rolniczej, "Hortexu" w Przysusze i Lip ku.

domski

pełnych

temat
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owoców,

'e jQgIodowych, w bieseznnie
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Kronik
RADOMlAHKA
LAUltEATKĄ

RTENIUI"

L ureaAA<ą te.g ()roc,zm6go ogóoł
nopo.!sd«iego
k<mku'l"su 11l\.erackiego ..o Rubinową HQ.C"tensię"
w&Łaba ra<WolS'ka pootka EIŻlbi.e

ta

Kości.el

niak,

Na.grooę

w

•

kiel

upGC Ć.

spada rowane i lJi.c

"RUBINOW El H

Wiesława 8~y IMw k.
kOOlpldewaaia leiy k.

ŁozJ'&łt

Fabryka
"J.s.k:~a"

J ,,1 krze"
Tocl'lllJ'clt
" ju

jest jedynJUł w

pr<lducenotem

świec u.płooowycb..

któr,cll w C'ÓągU roklU w,twarza 10 mili_ów, Zaklad opus.z.c_ją t-akże lrwi.oc-e iarowe w

kulturalna
p>1'Zf>Z

Hutę

sm.:

kitk~eI; tysięcy. " Droug,
~ wojU~ spec;Ut>zacj,
je9t prqdultcj.a l<lli:ysk Weuty ~ll
lrwając
od:13 lat, ,.!&ku" dosl !'Czając na ńasz r.mek 50

ilOOci

zdobrt_

mln i na ekspott ~ mili_ów
IIYLYsk
jest jedn
z czlerech
!)OlskiICh talbryk o tym prO<tilu
~odukcji.
Z
aulomM z ,.ch
t8llim g('llod~

i

tot}'(>k4

kMł.łl;_e

ig!eł.k ()We.

•

a w Pi'Otflkoowie

Fał.

Trybuna.bkilm ~7A!d&ta,wic;elka
R a: omia ()tl'Zyma!a ?Ja OPOW bada,nie tJt .. Ryfka",

(ałp~

Al. I!'I.ka.rllld

WYSTAWA MALARSTWA
WWOK
W Wojewódzkim Domu Kullury w Rad<llULu cZy<lua jest wys.tawa mata.r ' wa emeryt()\VMle-

poo~aci

pucł1an1
o~a.n'l
-

ufu ndowa.ne-go pr.z.ez
torÓow k{lllłk:.u~ u, a wy!t(){l<lOll,pgo

go nauczyciela z W .. ki. Józefa
P iekuta,

Ekspozycjoa.

zawie~'a

obt-azy

k.iLku p n()CaJU W ...ki oraz

J)~j

wże.

Jednym zdaniem

nIe

&łę

blemem

NaJjwaiaiejsre jest tlt, b,. 0woce i warzyw 2lebrnne z
pól z ta.loirn t<rudem pI''1Ie'Z

też

Rejoo.noOgrodmi.ozo-.
-PsZCllle laRką
w Zwoleniu.
Prezes Kazimiera Choluj zad.owo-10l1y jest z przebi.egIU
tegorocznego
s.evonu pmetwórczego. Wg,zystkiJe 42 letni.e plllIlkty odbiuru owoców
dZJiałają berL UlI1Z'U!tU. N ie bra~
kuje ()pakowań. TralI\Sport,
mimo kłopotów Pa1LWOOWY oh,
s.p uje się dobrze. ZW'Oleń
ska RSOP po.sIiada własną
hau: SUl'()W'OOWą. Dzięki kńl-

one

or'Utl:01J' , którzy

.,.:Zll'''/ld«ja

'<Wiliśmy
łdziel.riię

Od
wą S

;eo«

wne

kolorowych. Cena ich wynosi
40 zł m kg. Od p lalr..tatorów
~bcaliśmy też 140 ton porzeczek czarnych i 80 ton maIn RozpoozęIi.~my także skup
ogórków gruntowych w takich
miejscowościach,
jak
Zwoleń ,
K<m:enice, Radom.
Pi.erws2la partria 42 ton lrafi.loa głównie do detalu, Cena
ogórków ' w skupie waha się
00 15 00 18 zł 7Ja kg. Jeże"
2łIl1Iien ią się warunki
alnlosferyCUle i spadnile tIl"ochę de9ZCZIU, to w tym roku będą
dobre z.tHocy ma.coowli. pi.etr u5'źk i, buraków. P lony porostałych rośLin
okil'pO'Wych
będą prmede wszystkim zależeć od ilości opadów. a tych
w tym roku jest mało.

lrulel.1mm mbiegom i k<mklretnej polTlQCI)' udrz.i.elarlej plantaOOr()ffi w gmWach Polioula.
Przylęk,
Zwoleń,
Tozów,
GnieWQSrz~, Solec nad Wisłą kupion
w tym roku po.nad 2 tys. t'OIn t rus.ka 'łJ'ek, 0beonie 00 romików Odbiera
Soię wi3nie, kt6rych
w tym
roku urod-zaj jest
dobry,
czarne i czerwone porzeczki
oraz maooy, - Ozęść owoców jagodowych dodaje
p r _ Coołuj
llOOtani.e
pl'zetlll'(N'zGna Da m'iejsou, we
wlaSlfłej przetwórni, Kompoty
są , jak w iado<mo, produktem,
który ~ajduje nabywców na
rynkac.h zagranicznych. KOGnahenci z oolafla.ll1ll w kieszen iach kupują je c.hęł.ni.e. Cukru w tym roku nie brakuje,
gorzej jest z Gpakowaniami
sr.k lany mi, ale i z tym ~
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Po klasówce z reformy

I Stąporków

•

Pod kO:liec maja tego roku miliony Polaków dowiedziało sil:
o klasówce dyrektorów ze znajomości zasad reformy gospod arczej. Z wiadomości tej, niecałkiem zasłużenie, uczyniono
ni e malą sensację, a sam fakt uznano za coś niezwykłego i nadznyczajil ego. Tymczasem przy okazji tego sprawdzianu, bez
hałasu i rozgłosu, prawie po cichutku, Biuro Pełnomocnika
ds. Reformy Gospodarczej we współpracy z Instytutem Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr przeprowadziło wśród
uczestników sondę na temat proeesów gospodarczych zachodzących w gospodarce narodowej oraz progno\. ich rozwoju
na najblizszą przyszłość.
Do tej pory - jak podaje
,,Rzeczpospolita"
napłynęło
ponad 5 tys. odpo wiedzi. J est
lo zatpm doŚĆ reprezentatywna,
m iarodajna i wiarygodna rejestracja występujący c h i k s ztał
tujący ch S!ę z jawisk w przemy5J.e i innych działa c h wytwórczy ch. Za sługuje na wn ikliwą
uwagę, w każdym razie więk
IZą
n iż
sama klasówka. bow iem odpowiada na wiele waż-

Na dobranoc

Krzyżówka

,

nr 131

ny ch, kto w ie czy nie podstawowych. pytań.
Prawie 93 procent przedsię
b io r stw, których przedstawiciele poddali się ankiecie, przewid uje w 1983 r. zwiększenie poz;om\l. prOduk cji liczonej w cenach stałych w porównaniu z
1982 r. Ponad 76 proc. przed si ę
biorstw liczy się z dynamiką
wyżs'zą od zalożeń centralnego
planu rocznego. Z uzyskanych
informacji wynika, że do grupy na jbardziej dynamicznych
przedsiębior s tw w rozwoju produkcji należą zakłady średniej
wielkollci , zatrudniające od 200
do 500 pracowników. Około 60
procent firm tej wielkości ~a
mierz a w tym roku zwiększyć
produk c ję o ponad 6 procent w
porównan iu z rokiem ubiegłym.
Zdecydowan ie smutniejsze przewidywania snują przedstawiciele przed 'i ęb iorstw duży ch i największ.ych, zatrudniają c ych ponad 5 tys. osób oraz zakładów
stosującyc h

POZIOMO: 1. przechodzi prze",
5. przykrycie koł
szalem lub kocem,
e. pewnik, zdanie, którego prawdziwość jest oczywista, 8. zbiór
llieśni religijnych, 11
ma szyna
do przetwarzania energii mech anicznej w energię elektryczną , 12. urozmaicenie,
rozrywka, niespodzianka.
PIONOWO: 1. w tygodniu, !.
mieszanina dwóch c "czy, zawiesina, 3. antonim piekła, 4
alarm dla geofizyków w okreuch
wzmożonej
działalno<;ci
Słońca, 7. lipiec, 8. sekretu nie
utrzyma, 9. część nogi, Ut. piekąca dolegliwość w gardle.
Ilozwilłzania krzyżówki prze.yłać aaleiy pOCI adresem re"akejj "ED" wyl~mie na karlach poeztowyeh w terminie
• iedmia dni -.I daty niniej.ueCo allll1erw. PomiędllY prawi"Iowe odp.wiedzi rozlos.wana
zosłanie
aa,roda
k5~k.wa.
Karły poczt.we bez kapena łIIę
"lł wYhlu.ne z l_wania.
środek koła,
drą . okrycie

POZIOMO:
lIansz, rurki,
rulon, inden,

zapał,

Mekki ,
szalbierz, ek ipa,

złoże.

PIONOWO: retusz, zaziębienie,
pomyje, łazarz, smardz, Apoll o,
ropień.

ID

NUMER 131

STRONA 4-5

najwyższe

przecięt

ne płace. Prawie 20 procent
przedsi<;bi<lrstw, których średnia
płaca wynosi 15 tys. zł. spodziewa się spa dku produkcji.
Wyraźnie rysuje się tenden c ja
wzrostu produkcji przeznllCZOnej na rynek wewnętrzny i na
eksport do II ob;zaru pła t nicze
go z ta różn i cą, że kurs na rynek własny jest silniejszy niż
ten eksportowy. Ponad 60 proc.
.,rzed się b iors t w przewiduje spa::lek ogólnego poziomu zatrudnienia. przy czym w w ię kszym
stopniu dotyczy to zatrudnienia
ogółem, a w znacznie mniejszym
pracown ików be z pośrednio produkcyjnych. Do ŚĆ wysoki od setek ankietowanych (36,6 proc.)
stwierdza. że w tym roku zwię 
kszy fundu sz wynagrodzeń powyżej 15 proc .. a zatem w skali
wyższej niż zakłada
central n:)'
plan roczny . Krótko
mówiąc ,
w tej części CPR jest poważ
n ie zagrożony.
Charakterystyczne zja wisk e:
najsilniejsza tendencja wzrostu wynaęrodzeń. pOnad 15-proeentowy wskaźnik, występuje
w przedsiębiorstwach o dużym
zatrudnieniu i o wysokich pła·
cach. Trzeba jednak pami4:fa~,
ie w tej kate,orii przedsię
biorstw Sił również kopalnie
wę,la kamienne~.. le,itymujące się wysokimi płacami.
A co z wydajności ą
pracy?
Około 95 proc. przedsiebiorstw
Objęty ch
sondaże m
zapowiada
jej wzrost. z czego 60 proc. szacuje tę zwyzkę na
poziomie
wyżs zy m niż 6 proc. w porówn ani u z rok iem ub i egłym . W śr ód
przed się b : orstw obaw iajacy ch się
spadku wydajności pracy, najczęś"icj i najgęśc i ej reprezentowane s ą f i rmy d uże i największe, o zatrudnieniu ponad .
5 tys. pracown ików .
Kryter ium zysku, jak się 0kazuje. przestało być o ślep i ają
cym celem jak światło dla ćmy.
Szybko dała o sobie znać reguła, że im
większy zysk. tym
wyż szy podatek. Stosowana progresja podatkowa studzi zapęd,.
d<losiągania dt)c hodów za wszel-

kobieł
asłronaułek

Czas

Sally Ride, z u wodu a6trofi%yk,
p:erwsza
Ameł"y>kanka.,
która wzięła udział w drugiej
1 kolei misji "Challengers". Lapytana, C'Zym zajmie lłię po
powroc ie ze swej podróży kosmiezn.j, odpowiedziała. że w,ro !111mego leszcze dnia zaC2dl.ie
przYCol.owywu się do nutęp-

-.eJ.

.

on az

W

ką cenę, bo wię ce j
na takiej
c:ąg o ci e można stracić n i ż zarobić. Nic wię,:
dziwnego, że
prawie połowa ankietowanych
dyrektorów zaprogramowała na

rok

b ieżą c y

bądź

spadek

stabi-

lizację zysku na poziomie ubiegłorocznym.
Najwięcej
przedsię bior s tw
przewidujących
wzrost zysku znajduje się w
grupie jednoste k o najwyższym

stanie zatrudnie nia.
Podobna
tendencja ujawnia się także w
dynamice
cen. Im
większe
przedsiębiorstwo. t ym
w i ększa
w nim s kłonno ść do podwyższa
nia cen. Na szczęśc i e nie brak
producentów, którzy c hcą utrzymywać ceny na obecnym
poziomie. albo nawet je obniż a ć.
Na zakończen ie warto pokusić się o parę wniosków i
refleksji: można si ę cieszyć, że
przedsiębiors twa

szać

produkcj ę ,

c iTcą

zwięk

zwłaszcza

tę

rynkową i ek s Portową. Jest to
zalntere owan ie nie tyle wybłagane, co skrupulatnie wykalkulowane ' zyskiem. Cieszy
też tendencja wzrostu wydajno 'ci pra cy Mecha nizmy reformy gospOd arczej zaczynają
powoli
funk c jonować
coraz
sprawn iej i skuteczniej. Nie
znaczy to w ca le. że n ie trzeba
ich systematycznie regulować.

waga ta odnosi s'ę zwłasz
cza do kryterium zysku i
podatku dochodoweg<l oraz
reguł gry w sferze cen. Wydaje si ę, że podatek progresywny, a więc taki. k tóry tak roś
nie, że w pewnym momencie
producentowi nie opla ca się wy.
soka ren towność (a w konse-'
kwencji racjonaliza ~ ja, pos tęp
techniczny. os zczędności mater i ałowo-surow c owe. obniżka kosztów itp.) należy zas tąp i ć skuteczniejszym 3ystemem podatkowym, sprzyjającym bar dziej zaint eresowaniu w ięk<;zą, lepszą i
ta ń s zą produk ~ją. W sterze cen
t akże przydałYby s'ę jakieś nowe rozwiązan;a i modyfikacje
wprowadz ając e
np. moż liwość
stosowan ia zakazu podwyżs zan i a
ce n umownych. jeśli n;e u za sa dn:ają tego zm iany ce n ma te riał ów. su row ców . podatków itp ..
o kreśle n i a przez
p a ń ~t wo dopus!czalnvch w ,kaźnik ów wzrost u, a także obn iżani a cen umownych w trybie administra cyjnym. jeśli wyrób nie prezentuje wym a ganej jakości lub n ie
spe ł nia należycie swojej fu nkcji
użytkow ej. I uwaga
ost a tnia:
gigantomania sprzed lat wychodzi nam teraz .. bok ~e m". a
takż e nie b ardzo p<1suje do zaloże ń reformy gospodarczej.
(st·r

U

.stylu
retro

Odlewnia Zeli,,'a w Stąp~rko
wie
największy
w kraju producent
żeliwnycb
grzejnikÓW centralnego
ogrzewania i Jeilyny
wytwórca
odwatników
bandlo ...·ycb, podję
ła
się
ponad
dwa lata
t emu
robienia
tel iwnycb
piecyków
I:rzewczyeb
w
s&)tlu
,.,re:&ro".
Znalazły
on ..
bardzo
szybko
nabywców
zarÓWno w kraju.
Jak i poza Jel:O
cranjcami, prze ..
de wszystkim w
B ell:ii.
Piec}!lłj te charakter~ujll

,ię

wyszukana formil I barebo bo-

Catym
adobDiclwem 511 IUIjlepuym d<>wodem, że tradycje
jenCH nie zaginęły, a eo więcej, przyn'osą

o

polskiego

•

Nowe oblicze wlezy EIffla
Dobiega końca renowacja
Eiffla. Po 33 miesiącach
wudnej pracy, tj. o siedem
miesięcy dłużej niż potrzebował Gustave
Eiffel na jP.j
skonstruowanie
(1887-1899),
odzyska ona
swój dawny
blask.
wieży

Złodziej

.,

mleC

butów moze•
jedną

nogę

W październiku
ponownie
otw orz.y podwoje słynna "Haute Cuisine" . mieszcząca się na
siódmym
poziomie
wieży.
Cztery nowe windy
ruszą
jeszcze wcześniej, bo już w
końcu lipca, jeśli inspekcja 1...
. policja wydadzą na to pozwolenie. Będą one przewozić turystów prawie na sam szczyt
poinformował o tym Bernard Rocher, prezes
towar 7" ·twa wlezy Eiffla. ktÓre
jest gospodarzem całego ob iektu.
CJnowiona Wleza Eiffla ma

Niejaki Tom Morris, lat 43,
który 20 lat temu stracił lewą
nogę w
wypadku samochodowym, został ukarany grzywną w wysokości 25 funtów
szterlingów za kradzież buta.
But ukradł na ora"' a stooe.
ktÓra mu zos-tała . A śc i al!naJ
gO z wvstawv orzed sklel)em.
gd zie właściciel wvstawial tvlko ora\\"e buty. chcac ~;e ' uchronić I)TZed
zakusarri zł<l
dzieL
Przed sadem Morris Ośw iad,
CZy!. że oostaoH gluo io. a
wszystko przez to, że ... hieT7e
antybiot vki. z.walcza iac zakażenie w ora wei nodze.

być lżejsza o 1000 ton. Tyle
waźą w sumie rdza i farba usunięte ze stalowej konstrukcji, jak równieź stare, nie nadające się już do użytku frag-

menty elewacji.

"Cancan

łł

.
uczym

Według dziennika "Le Guido",
ukazującego się w
Abidżanie,
stolica Wybrzeża Kości Słonio
wej posiada kwitnący rynek
środków pobUdzających seksual-

nie, z których szczególnie skuteczny okazał się puder ma-

Jlo-rakieg. pn-emytnine,o tlobca. Za mi1esenie
panów w aielonych munducaeh, pan w mundurze Iliebieskim skłonny był I3plaeić "od ręki" Z
ty ilł« ~larów i nie potrafił ukryó zdziwienia,
kiedy ta propOllyeja zosłała odrzucooa. Zbi,uiew
niej więC!~j w tym samym "asie, kiedy w B. powędrował za kratki, do arema śledese,o,
bu rlliwym r~ku 1981 zalo,a Polsltich Linii cdzie po licznych pnet1łuchaniach adało się areLolniczych wybierała w drodze 5komplik.- konsłraewae prawdziwy przebieg wycnneń.
waoe,o konkunu swoje,o oowe,. dyrektora
Otii Zbi,oiew B. wysIany lostał jak. . . .wid(wchodzlłe w spór x ministrem komunikacji)
w ea ,.Ił" tlo Amsłerdamu,
sklłd miał pnywirić
prasie zaczęły ukazywar się artykuły, odslaniajlł k.leju, zmianę ułq polskich tłUkiw dalek~
ee knlisy "lotnicze,o" światka. Wtedy t. właj
oie zwrócono uwan opin" pulllicznej lIa doM
SWObodny styl bycia pań i paDÓW w craud.wyeh mundurkach, na wykroesenia celne, Wl'eSlleie na majątek _bisły persolIelu lała~.:
domy, da4ne i ..mercedesy", których p05ia4lania
w iaden sposób nie usprawiedliwiały nawet __ _ie wyłsze 04ł Hśredn~j krajewej" .Iaee.

Przerwany lot (I)

Na te cazetowe uesepki

sprawy. Bowiem ani jea- _piony przM
"rueeiany", uie próbował . .nllai eaei l tl.Itr~. imienia drOCił ~tł.Wlł.
M. ial min~ ~e rok, by la łajemGi_ w~

kół

za

"lAtu"

Ten

.,lotniey" rea,• •a-

~ cwalt.wnie i ,łośo., ale OdMlliło llię wrilzenie,
ii tak aaprawdę to oleiy im _
"wyeinetli."

przestała .bowilłzywać ...

października

198Z roka na ~.ńskia 1"Disk. w G.leni.wIe sllu"y celo. odkryły kontraItandę W Amolocie _rter.wym. wrMaj~ym •
Holantłii.

"laJtich
przypaoikaell aajezęjciej ai. au.
winne,o; w drodze żmDdne,o iledztwa kuba , .
tI.pier. Błlkać. Tym razem je ak Itył. m_ej.
Oniemiałym a wrażenia eeloikem, kiec1y ubanyli. _ Jełlł w w.rkaeh, akryłYH w Juka anł\
'zeń ster.wyeh, kapitan ,.D-IS", !S -Iełał
ZlaJc"ew B. prled~awll mę Jak. wlaieieid
rit..

te,.
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ieoII. T. lu' ftęst. ,nUy".w",
_,a •
..L.ta" tila P.lskie'" Lblii OeeallieznYeL tatek
aek. w p.rei. . . otwarłym _ - . a _~na
rsc w IIillc:a para ,oDia . . .m • ...,ełl JIleleAY
mor

_dtłnA się lIil waehe1e l ed.wrolllie.
Tak więe Zb~lIiew B. poledal . . m.ryaany.
Ale ale poleciał "na pust.... " .m.wka w ..-

aleeie wywKił • kraja kwolę %S.M nitU ra"sieckieb I kawałek 'r.ta pJatynow~..
.,U
w przeUcnellia .a złotówki
Kub warMia
1.56!.3S5 zł.
Wynajętym .mech04łem. k.nystajJle li
llia
prurwy. Zbi,ni_ B. adaJ się z Amstenł1lmu ".
AntwerpiI, ,cIzie w IIdac1 . e t.w.rowym, jaki.
w lylD mieiele wiele, ieklacłnie - w firmie ..Da_
wWex'" - lIam.łeDlł rwble .a .-.eł!rne l.a Deeukl

Młodzież
,

pOIIlaga

r

prezydenta!
ł się slonecz- /- Za!oce Sunń z4groZ1ł, ze

,q wymntl· ldealny
kończy •
.tJIoIHilllllw anie prezy- l
- . J ay SandbeTg, kolega. i
pogodne dni
wspoUokatOT M4-rka z czasow
r. Jak długo
studiów prawniczych w Yale,

l

wać prawdę.
puścić Biały
Należało za-

rany prezynighta i 5anajmnie; na
dtem. A co
wszystko n4

ostl

..
ił.... lumaczyć się
ów był "yzyę, byle móc
senatora na
śniej,

to jest

a 1987 r. w

ie 5.45 po poes, szef Wara FBI przereka Angelo
oŚĆ o przygochu na źycie
rda Kennekowców miał
n z urzędują-
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pTezlldenta.
ńc" bille jaki
Kennedll. CZII
zek J)OmiędZy
ci" ;ego braci
Jednym doolennlcll teMU
? CZII te tamzapl"tani bl/li
, B yli ludzie,
i, że śmie-rć
;;0 byla dzie-
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PopUlarnym
mało
aki amantów
"tonus". któretnie serw oym pożywie
pojach.

t~erd~i, że

dzieć?".

Ale dyrektor Kwatery GJównej FBI utrzymuje wszystko w
ścisłej
tajemnicy,
chcąc
za
wszelką cenę ujawnić nazwisko
spiskującego senatora.
10 marca 1987 r ., a więc tylko na dwa dni przed planowanym terminem zamachu. powstało Murkowi już tylko siedmiu senatorów, którzy jako
p rzeciwnicy
projektu
pruydenckiej
ustawy o kontroli
broni
p3.lnej,
mogli
nale zeć
do
spisiiU:
Duncan,
Bayh, 'lhorntoll, Byrd, Percy,
DeAter. Ostatni z tej listy senatorow, Dexter, był na nieszczęi>cie Marka ojcem Jego ukocham,j, doktor Elizabeth.
Książka Jeffrye,o Arebera·)
"Czy powiemy prezydenłowi?"
przeliStaw;,a WySClg pomiędzy
pOlicjantami a z3111acnowcaIl1"ł,
kt()l'ego stawką jest zycie przyszłego prezydenta USA EGwaro.a Ke-nnedy 'egv, Czy dojdzie dQ zam acllul Czy zginie ~
lejny prezydent :Stan ' w ZjeónoC'.tonych Amef'Ylo, ~
'zeza:ie
z taką precyzyjną
Iadnośc ią
zamachowcy przygotowali spiseń.? Czy dojd.zie dQ ujawniecia
nazwiska zbrowncze:o sen.alora?
Jakie kon.sekwencje PoniOEą po,:ostali spiskowcy? A wresz 'ie,
Jak ułożą się OEobiste plany najsympatyczniejszego agenta FBI,
Macka And~ewsa?
Aut or ks i ążki, jeśli mamy wieF'Lyć wydawcy, Je6t jeqnym z
naj popularn iejszych obok Forsytha, najpoczytniejszym autorECl angielsd:im. Cenlony zw ł a
szcza za mistrzows-kie b udowan ie wartkiej. sellsacy jnej akcji.
I to chyba najbardziej wykorzystał edYi.or, wydając anonsowaną pow ieSi! w kolosalnym nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy.
Z mn iejszym wyczuciem niż
przy rozwiązywanlU ~nsacyj
nych akcji, cełuje Archer w kreśleniu scen erotycznych. Nie
dziw~ę
się,
bowiem
nawet
m!->trzowi
trudno
jest
po
mlstrzow ku poruszać się po
wszystkich
tematach. Jakkolwiek jednak by było, książkę
czyta się znakomicie a sensa cyjna a kcja lego p~litycznego
kryminału wynag!"adza stuzło
towy wydatek.
Wir;.
.) Jeffry Archer. "Czy powiemy
prezydentowi", " CzYleLn. k·'
~. 24fi, 100 zł .

innym, prowadz~ym rówsklepik.. zakllpi} U64
..,eneve". P. drokapitan PLL kupuje
kasdy japoń kiej pro-

ed-
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b,ył dziełem

na1wllzszych C)wbutosci FBI •.
Jeżeli teraz życie trzeciego z
braci . K ennedych ;est zagrożone... to komu o tym pawie-

:.,

ęł

spis e!,

PrzC'loźyJ

W Państwowym Gospodarstwie Rolniczym w Piekeszewie trwają
lIbier:!, .,órków i pomidorów spod szkJaner;o cJaehll. Ponieważ plony ą .bfite, pracy jut .... iele. Załodze pnedsiębiorstwa ehętnie
polDa,a mlodzież ukolna . .Jelit okaaja sarobie Ilieeo pieniędzy, które 1Ia' )teWII. prsy4ladZłl się w e&asie letniq. wypocsynk ••
(alp)

P.t. Al. Piekarski

Ile, z czego.,

Wina

skąd?

wi~cei,

(Rozmowa 2: Teresą Pudcką lE Centrali Obrotu SpoTowarami Importowanymi w Warszawie),

żywczymi

- De litrów WiRa Iron.we, . sprowad.imy w
roku
do kraju?
- W b ieżącym roku zamierzamy sprowadzić na ryn'!k
krajowy 20 tys. litrów win ,ronowych, ale ta iloŚĆ może się
zwiększyć,
gdyż
pertraktacje
handlowe trwają cały czas.
- ~dzie t. wino łłuteJk.
wane, czy tei rozlewane .. na ..?
- Blisko 60 proc. to wina butelkowane, a reszta będzie r ozlewana w
kraju. P rzeważają
biale wina wytrawne.
- Poriiwnująe z latami ub ie r;łymi, będzie
wina więeej
czy mniej?
- Win gronowych będzie w
tym roku mniej niż w latach
1981-1982, w
których import
wynosił 34 tys. litrów rocznie.
- Czy w lej ilości 2ł tys.
litrów jest i szampan?
- Nie. W tym roku SI "owadzimy osobno 8 mln butelek
szampana bialego i czerwonego.

'y..

dołożył własne "osz«ędnośei" w wys.13.3ł1 rubli i u
ulość kupił "chodliwy"

niew B.
kości

bakalii mniej

t.war.
Prowadz~y śledztwo eiekawi byli, sklld • pił.ta Z. B. tyle rubli, akor. maj~ Da utnyani .. ionę i dzieci - IIarabiał miesięoznje 1Z i
pół tysillea, w docJatka w złotówkach? Na t. pilot ocłp.wiedział, je o 'Iczędne8ci te poccynił pCHIHas pobytu w Związku RacJzieckim_
Cała praWda jednak jesl bardziej skomplikowan.. Nie .le,a wątpliw.ści, ze Zbicniew B. Die

walał sam, ani nawet 41. spółki wylącznie
s
Mieczy lawem B.! .Jak się ryehl• • każe, w "Loeie"
prus osłatDieJa kilka lat świetnie prospftował
lanc pnemytnikiw_
ie .ziwne,. - któi lepi.-; . . pilotew sna relaeje UłI międllY Wseh.ie.. a Zach.cJem? Kt. wie lepiej nii _i, ie
• je wyeh.tlz~ li I.tniska w Wiedni.. al'" ~
Zurychu, mfina w ltauJtowya kant.rH ••kooac
wymiaay fllłtli .a ••b~ w relacji, • jakiej w
r.lsee ..ma tylko _anye. Wlęe aajpiuw trulta pnywieźe ~.ble, ua Zael104kie wy1Dienić Ila
,.meloae". te s k.lei wymiemii- _ tewaf. a t.war aprsecJ.ae &a sleliwki; tyle ie sa wiriokrflIlie więeej dotó ek.. PrllSłe! Wy 'arny 'roebę
aprylu l sd.ln" matematyesayell. A p. iwie• pilel ,Ruiet peodróiuje sa iarmo!
W W.jewWtkJ w SZMeeini. umał nilniewa B. wimtym unllClanyeh mw ~yniw
I *asal _ 3 lata .... łtawienia w.lnoiei .FU 1,7 lllla si Inywny.
PonacU. .... orukl
Prsepadek Roofiskowanyell
,CHlc&a. kontroli
eelneJ ,rzedmkle... Cichy w póln
- llieesyaw B. Mazany .ostal n. kuę t rokD w Dwi lIeni. na ł lała. Kiedy upadały te wyreki.
w K~1r.'wie ~łlryta została n_a afer.!' p~
mytlllna a Pilotami ,.Lol." w r.l.eh ,ło'Wllyela..
eP.
~ACE)[ ARTOWSKl

- Z jakich Ilra~w imp.rtujemy aktaalnle win.?
- Najwięltszym dostawcą jest
Bułgaria.

Następnie

Węgry,

Rum uni a i ZSRR (szampany).
- Csy, pani sdaniem, ~ t.
.obrej jakości wina?
- Większa częsć importu to
wina mlode. Ale takie wina
kupujemy, jakie oferuje nam
eksporter. Sądzę jednak, że
bu lgarskie
wina:
..cab·erne~",
.,vinprom", 4I,ciociosan"; węgier
skie: "tokaj", "egri Qikaver"
czy rumuńskie: "cotnari U , "murfa flar" - mają już wyrobioną
w Polsce dobrą markę·
- Na koniec tej rezD10wy
eheialbym zapytać .... krajowe
"cienkie winka". Ile ieh będzie
w tym roku?
- Aż 200 mln litrów (w 1982
roku było 145 mln litrów). Potentaci z tej produkcji to Kombinat
"Fructopol" - Lublin,
Zakłady Przemysłu
Owocowo-Warzywnego w Warce . kolo
Radomia i Przemyska Wytwórnia Win,
Korzystając 7. wizyty w
tej
centrali, zapytałem też, jak wygląda
sytuacja z dostawami
rynkowymi
takich towarów,
jak:
Przyprawy.
kromny import,
otrzymamy 3 tys. ton pieprzy
z Indii. 100 ton mielonej papryki z Wę, ier i 300 ton 7.
KRLD. 150 tys. ton liści laurowych z Turcji. Pod dosta~
kiem będzie tylko imbiru, który sprowadzamy z Chin.
Raczej nie będzie w tym roku: wanilii. cynamonu, ,oździ
ków, zieła angielskiego, ebyba
ż~ dostaniemY"na ten eel środ
ki z .. Pewexu •
Bakalie. Są suszone śliwki z
Jugosławii. JeŻEli będll rodzyn:
ki to tylko dla przetwórstwa
cukierniczego.
Cytrasy_ Sprowadzimy 20 tys.
ton pomarańcz z Kuby.
KOIliaki. Radzieckich, albań
skich. bułgarskich, rumuńskich,
węgierskicb będzie łącznie
5,5 mln butelek.
Kawa. Trwaj" rozmowy naszych handlowców m .in. z Kolumbią·

Piw.. Będzie 40 tys. hektolitrów z Czechosłowacji (,,radbost", "pilsner" , "velke popovic-e" i 2 tys. hektolitrów ,,radebergera" z NRD.
JUlZY8ZTOI' UJ[
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WojCieCh LudwIkowski

O.K. Frank. W iejemy stą~.
Frank Zuberg odetchnął z ulgą.
- I to szybko !
P rzeszli z powro.tem przez jedną
salę
restauracyjną
otworzyli
drzw : do d rugiej.
- Dan pewno tam osiwiał w
twojej gabloc ie.
- A Joe w szalupi e.
Masz rację. Nie mów i ąc (}
czekających na nas w łodz i podwodnej.
Ha rry Slhul'Z stanął
nagle ja,k
wr)"ty. Spostrzegł Bari.chę·
Na co cze-kaslZ? wściekał
się Frank; Zuberg.
- Dziewczyna t,u jest.
B aricha stała tyłem do n iego
pr:z.y wejoc iu do restauracji. Zrobil krok napozoo w jej k ierunku.
W tym momencie z.obaczył męż
czyznę. Coś mówił
do Bar ichy,
Harry'ego ze z.dumien ia złapała
czkawka.
Barto Scalis io!
Taki sam, jakiego widział
w
S ingapu·T'7A!.
- Do licha - pUe'klął w myśli
- ten facet to diabeł wcielonyl
Jak ~n to 7lTobił, żeby ujśt cało 'Ut
zbombardowanego ~mku?
- Oto i ()Il1: - usłyszał krLyk
Ba ri.chy.
Widl.iał , jak Bar t<! wyc i ąga pi stolet spod pachy i celuji! przed
sieb:e.
- Zabi j ieh wu-ystkich - krJ.yczała Bar ich a
przede wszystk im ją!
Czwor o
ludzi
wyrosło
nagle
pned Bartem i Barichą.
Dwooh
męi.czym i dw ie kob iety.
Wśród
nich Hatrry
rO'bpoznał
d-z iewczy nę,
która
towarzyszyła
Sycyl ijczykowi w S i ngapurze. To
w n i ą wycelował Barto p ,stolet.
Jeden z mężczyzJl, stojących obok
dI.iewczyny. nucił s i ę do przodu.
B arto s i ę zachwiał i wylądował
na siedzen ' u . Ale pisto'le-t
c , ągle
trzymał w ręce.
Padł strzał. Drugi. mężczyzna zachwiał się i upadł, wypuszczając
z ręki broń. Bar icha natyt'hmiast
podn i osła ją

Harry Shulz
Kula waf i ła

strzelił.

Scal isi o w
mu czasz,kę. Zeby n ie igra ć ze złym losem,
Harry po łał mu jeszcze dw e d alsze kule w głowę.
Baricha
wytrzeszczyła
oczy i
wycelowała
w stronę Ha rry'ego.
Ku la Franka Zuberga
trafiła ją
m iędzy oczy, druga w
w ierzchołek czoła. Jakby C'Zerwona aure~la
otoczyła jej włosy.
Poleciała
do
prawą skroń

tyłu.
Mężczyzna.

i

Ba rta

rozwaliła

który
stóp B alia 8calis io

wylądował
u
był obryzgany

krw . ą.
Wymiotował na n:eskaz.iteInie ' wyczyszczone buty Sycylij_
czyka.
Dziewczyna. która była z BaI_
tern w Singapurze, z.up ełnie rOltnęs iona,
stała
oparta o ścianę.
D ruga pochylała s i ę nad mężczyz
ną, trabJlrlym kulą Barta.
Harry Shulz ogarnął c ał ą scenę
jednym nutem oka .
Ch{)dź l'7JUciJ do F ra nlka
ZUoorga n i-e mamy tu już nic
do roboty.
Schowali broń, wylizl i z r estauracji i rzucili s ię w tłum.
- Tym razem - powiedział S()b ie Harry Barto Scalis io jest
martwy i to martW)' na fest.
Miał sobie za złe swoją słabośt
do Bar;chy. Raz jeden naruszył
relamą zasadę: n :gdy zanadto nie
ufać kobiet.clm...
W każdym razie
jeszcze
nie
por a
wystawat w
biur~
pośredn ic twa pracy. Je szcze raz u.dal.o mu się wyk~nać "kontrakt".
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REJONOWA DYREKCJA ROZBUDOWY
MIAST I OSIEDLI WIEJSKICH
w SKARZYSKU-KAM.
biegowym
or=
stomatologicznym:
Przychodnia
Rejonowa
011' 2 ul. poclesz.ka ta, M 3 ul. Zelazna 30 , lU' a ul. Pomorska 61 t Dr a - ul Lecha • .
Gabinety specja.listyC1JDe d~
maotologiczny - przy ul. Buczka
ł laryngol~ic"ny, gInekologiczny
i chirurgic"ny - pn:y ul. We90lej :112.

Środa

6 lipca
1983 r.
Dziś

akłada.lD:r

TE LE FON y:

tyczenia

GOTAftDOM
l DOMINIKOM
Ju'ro

CYRYLOM
i METODYM
1..,5 •. Komory, arcbipelalI: wysp na Oceanie Inclyjloki. (aa pól. oc ..s Ma"aglUkarul _yskały niepodlet;ł.'"
Papnedni.
\tyla to
kolonia fr IIcu.ka.
11111 r. - ZMad IAllis Arm"r".1; amerykański muzyk
,ja..zowy. wirtuoz Irlllbki.
~ r. Malawi w Afryee w&ch .. duieJ (da Will' pro~ktor t
br,tyJsld. Niua, nzy.... 'D aiepodlel!llo~.
lK! r. Zmarł
William
li"aułkner,
pisan
amery~.a
liki.
l

pia nO

r. -

Pogotowie Ratunkowe 199, Pogotowie Milicyjne 997, Pogotowie
WSW . 18-:15 Skat PotaoCn-a 991.
Pomoc drogowa _ . Pogotowie
Elell:uyczne Kielce - Miasto 911,
Klelce - . Tł!ł'_ m , Pogotowie
wooookanalł-l:acyjne . I - l l . Pocztowe klt . o usługach tU Hotel
"Centralny" 825-ta , In(ormacja kolejowa .30 Pogotowie wod.-kan ..
C.O..
diwleow., elektryczne SM
'UI-33, Po,gotowie
napraw urz,,dzeń
gazowych czynoe w godz.
7-11 . teol f36-72. Pocotowie wod.-kan ., c.o., elektryczne RPGM czynne w godz. 'l-U, tel. • -Ił-4'l .
Ośrooell: r.. fannacjl UIiłuC WUSP
t",l 457-4i.
POSTOJE
TAJ[SOWEK.: OWOn~ PKP IIft-U Tak9Ówk. ha""towe - uł . ArmU C~w_e.l
ł61I-8!l .

W ZI!lOnelCIl .....NRD a
!:1'anicy
na Od Be i Ny-

Polską
państwowej
sie Łuiyckiej.

r. Wojska raclziecjedoostki Mongolskiej
Ludowej
wyzwolily
Urgę (dzi.
Ulaa B "rl.
l 1J r. Brytyj.1ri sterowiec pi .. rwszy na świecie p ....
kon I
II ntyk i wYl<łdow ł
w Nowyo. ,'ork ....
l8~l r . Zmarł pisarz francuski ,
Guy cle M3upaSllant.
1854 r. - zmarł Georg Ohm,
fizy" oipmiecki, kUtry pierwszy dokooal pomi:uu oporu
w pr~p'.odach elektrycznych.

J[ IN A

lUl

lrie

i
Armii

Kielce
KIN A
.,RoDlan'icau - •• Ka.rate po polsku" - poło kol l. 18, g. 17 .30.
'"T()ł1l Horn" USA, pan. kol..
l. la, g. 115 . •
.,Mollkwa J '

11.45.

l

...BaItyk" - .. W'lczyca" kol L 11. g. 15.30. .. WIelk i
pol., koL l 11 g 17.30 I
.. PrzyJaźń" "Zagubione
czy" - wł . kol l 18. g.
Iq .30 I 19.31.
"P&koleoie" m ..... y.. - bolg
lor l l'.'

rze15.30,

l'

1I<0'l. 1. 15. g.

Skarżysko

llS.:Ił.

H&obDtn.i.k" -

••G~e

woj-

ny" USA, pan . 1Wl. I. 14, g.
I l05.:Ił . "Zanliann n.a emecytu.ne" - tr. pan . \roI. 1. 14, g.
11.38 I 14 .• .

"Let.te" IIZwe<b:Io.,

.'pł'Z~

BWA
"Piwnice", aL
Leśna J Retrospektywna wystawa rysunku I malarstwa Sefana
ZechowlIlI:lego - czynna w godz.
12-1'1. niedziela 1Jl-15.
GaleCIa Fotografilu - ul. Rew.
_17

O~ierda

la

-

Wystawa
Galdyńsk:iego

czynna

MUZEA

NARODOWE ,.PAŁAC" - PI e
Z lukowy - .,Wnętrze patacowe"
.. Gale ..... m.alac9twa pc>lsto.l!~" czynne w godz. _16, pooaoo.z..aIe-l< l wtorek - l1d.ec7.yCK1e
Muz~'"
prz, pl. P et
o.tów
- cz
w gooz 16-17. wto<:ki
Wystawa
gWła
n.,e<:zYtlJ'l-e
przyrOÓOolC'Ul. Wy9tawy C7.3SGWe
.. Cd<JoWle« epo"" k>dowcO'Wej w
Świ.ęł>GlrrzY9!aom";

16.45 Losowanie Expres. Lotka
i Małego Lotka
17.00 Dziennik
17.15 ..W świecie ciszy" d.la
niesłyszących

17.40 "Tańczył to cały świat" lata 20 węg.
program
rozrywkowy
18.20 Program l<.kallLJ'
18.50 Dobranoc
19.00 ,,1500
sekund
wielkie~
sportu"
19.30 Dziennik
2O.nO Publicystyka
20.15 "Za wolność wasZIl i naszą"
xvn Festiwal
Piosenlri Zołnierskiej

as

21.45 Dziennik
Z2.15 Rolnicze lato 8S
Z2.30 Wieczór filmowy: Leksykon gatunków filmowych
(filmy kalastroficzne)

cena

wywoławcza

cena

wywoławcza

cena

Ceny w II przetargu wynoszą 50 proc. ceny wywoI przetargu, a W III 25- proc. tej ceny.

ławczej

Przetarg odbędzie
ię w
U.VII.1983 r., o godzinie 10.
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Gdy I przetarg nie da rezultatów, w tym samym dniu
o go~z. 11 odbędzie się II przetarg, a o godz.. 1Z - III
przetarg. W przetargu mogą brać udział osoby pra
i fizycme,
Oferty należy składać w biurze dyrekcji. codziennie
w godz. od 7 do 15.
Przed przystąpieniem do przetargu należy
wadium przetargowe w wysokości 10 proc, ceny
woławczej I przetargu.
Zastrzega się prawo wyboru oferanta lub
nienia przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIA

DROBNE

WOJSA
Zdzisław
zgubił
wkładkę zaopatrzeniową TIlOI07.
wydaną przez UG w Morawicy.
743-g
MACIEJCZYK Krzysztof zgubit wkładkę
zaopatl'J••h ia
C048180. wydaną przez pohtecb.nikę Swiętokrzyską.
723-g
KOW ALCZYK Monika ?g.ubita 1<9I.~:bk.ę g&Wwą wyda.!U\
Itrzez Zaol<t
Galz,owniczy Sk.ac-

~

m

unieważ

Kmp 18182
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOSCl

Komornik
źródłowa

Sądu

Rejono-wego Rewiru III w Kielcach, ulica

nr

21/9, na podstawie art. 867 kPC. podaje do wiadomoścl publicznej. że dnia !O lipca 1933 I'IOku, o godzinie 10
W Kielcach przy uJicy Bohaterów WarsZ3lWy (parki.ng' odbę

dzie się I licytacja samochQd>u QSOÓ().wegQ marki ..fiat lZ5p".
nr rejestracyjny KIF 09-54. nlf silna RA 247. nr podwoz ia- n.adWOZla 636656, rok pCQdukcji 1977, oszacowanego na łącz
ną sumę 200.000 zł, należącego do Janusza Wo-jcieszka. Suma
wywoławcza samocoodu 140.000 zł.
Przy tępujący d<J licy~ji obowiąza.ni są. W myśl art. 962
~, zmyć rękojmię w wyookośd
jednej dziesiątej części
sumy szacunkowej Ruchomość można oglądać w dnw licy~cji, W mioejSC'U. i cz.a.s.ie oznaczonym wyrej.
Komor ik

SALADRA

198-łt

g,itymację

Alfred. zgub i I le-

en1eQ'

CEDRO

kote~woeg().
G7~

Krzysztof

ZgUblł

wldadkę zaopatrzenia IH' (tJI75ł,
wydaną przez KZNS.
nZ-g

WAWRZENCZYK Józef r,gubIoł
wkładkę
:r.a-o-pat rzell.ia nr
155724, wydaną pt'7.€l< RPGM.
705-g
--:W=ILC::-:::::Z=-AK;-;-;:;::Oc;W
=S-;;
KI;-;-"'J=-an.-:--zg-= ubił
wkladkę
zaopah'zeoia
nr COlm7.
703-g
KIJEWSKIEMU
Ry zardowi
kraddono pa 'z lJorŁ SB-1TI6Z4,
wydany pl'ZeZ KW MO w Kielcacll.
TJ3-g
KILJAN
W Idemar
zgubił
wkl dkę zaopatr7..enia C~IM5,
wy aną pl'zeZ
Urząd
MieJ ki
Kielce .
734-g
WOZNIAK
J n (Slopiec 81)
zglJblł kartę zaopatrzenia. wydaną prz~ ZRM Kielce.
736-;
DZIOLKO
D nut
zgu iła
wId dki zaopatczelli
C-ll~,
C-ł l~ł, wyd ae przez ..Techmatr s" Kielce.
735-g
CHW ASTEK
Ja
7.gIJDit
wkł dkę nop .-zenia, wyd Rit
[W'z~

ADM.

EnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrYT1~

E Zakład
[

DZlERZYŃSKIEGO 65

J

W KIELCACH, ul.

E
[

zatrudni natychmiast

3J

E

niżej wymienionych pracowników:

j

[

[

3J
J

J

~ _ magazyniera i wyda cę ma azyDU techn. ~
~
ze s' ną odpo iedzialności materialną 1
~

_ kowa~a-sp acla

[
[
[
[
[
[

W Clmki pr cy i płacy do
szyrn zakładzie, t~1. 31-50-61,

omówi~nia
w~w. 44.

!:

~

Agaies.z:\c
z
trz [li
pruz ADM

JASIŃSKI

Henryk
wkładkę zaopatrzellia,
przez RSP Dymin.,.
KŁYS B gu. law zgubił wk~ad
ki
zaopatn:enia
C-I34!lQt,
C-114OOl. wyd ne pl'?eZ ZT. Kielce.
m-g
BĄK. Edward zgubił wkł dki
ZłoJ):)tl'1'..enia 475161 i 475162.
yd· ne przez
ZPW .. Trzu~k1wi
ca".
753- g
KIEŁBANIA B07.ena
zgubiła
wkładkę
~ 10pltl'l:enia
nr C"r.,.>z Fabrykę
0'178::4, w vII:! '1 '\
LOl}'.,'" T 'mych "Iskra".
754-g

Transportu Przemysłu Drobiarskiego ~

E
[

zgułłil
C-l4łt400,

Ki 'lce
155-g

GRZEL
Paweł
zgubił bil t
wolne] pzcły MPK.
740-g
KOLBUC Miec1:ysl w
gublł
wkładkę
zaopatrzenia, wydaną
rzez
Spółdzielnię
Inwalidów
Łagów.

7~=g

SKROBI, Z Jprzy zgubił blon na h·~t1,vn~ nr )711701, wy·
dany przez PZU Kiclce. . 759-g

http://sbc.wbp.kielce.pl
pGlc-g.Ra-

dniu

,moa.. ..

OLSZ~WSKI Roman
zgubtł
legitymaCję azkolną oraz legltymac~ k.ole wą DOKP LutJ.lw..

o"...... -

6

l. przy ul, Pula kiego łZ
63.827 zł;
t. przy ul. Zeromskiego ! l
61.665 zł;
3. przy ul. Konarskiego l7
142.000 zł.

688-g

b&-

mochOOy w min<latu.cM""; "Jan
CzunocklL - geołog D€(IIJ. kaeleek,ej". ..LudGwe tm ........ y po<tw ł
!}e"
o:zynone w
gO<łE
l_n.
""t_ell: _ .~. po'-ed'>'..lalec I
ś~'t
nte<:?:ynne
u>:eum L I Szk~nycll. S. ~r .....skteg.
czynne w ~z .
, śr9da l~-li, wt_ki - me·
czynne
ot.lęgMek:
Muzeum Henryka
Sie Id~wtc_ - nłeC'Zynne.
PTEfU OVZURNE: .... l!9-4łI .
ul BUCzIra 17(3!t nA' D-MI ul
Sienl<iewicza 15
Pera.aie Qturuj,."e: ci
ctzlecl
ul
PociellZ"a Ił
I doro łych
(Pn:ycłłodnia Rejonowa) w god.
17-21 w <>iedzielt: 1--1.4 Stomatologiczna ... 1 Pocl"",k.. Ił ..,
gOdz 17-21 Od 1;0<1. T w nie
dzielę do T ,... oonipo?lc.łcl<
W
każd~ sobotę czyOll1€ są
., godzinacb od 6 do 14 nasl",pujace
przychodn,e rejonowe t ~al>lne
taruJ ogólnym
dzie<:lęcym
za-

z równoczesną rozbiórką, upoterenu po rozbiórce następujących budynków mieszkalnych, położonych w Skarżysku-Kam.!
rządkowaniem

U

Kołobrzeg

PRZETARG NIEOGRANICZONY

sprzedaż połączoną
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Dziś
15.00 Kino Letnie: ..Tydzień pełen
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kom.
CSRS
16.15 ,.Melodia"
16.30 .. Przyjemne
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9.00 Teleferie: "Spotkania" rep.
- "Przygody psa Cywila"
10.30 Dla II zmi ny: " herlock
Holmes i dr Watson" (4)
film krym . ZSRR
11.35,.Na morskiej co leŻy" reporta~ wojskowy
UWAGA: p"tua. Radlo l Telewuja &aatne,;aj. .obie motllwOat
p<ocramle.

l

13
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Jutro
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,płudyjDe'"
odwołania.
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J)()l..

według

"Moara
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Szu"

beak t~mi.... rza.
..Odeon" - n.ieczynne.
APTEK.I OYZURNE: nr 67 ...10
pl Zwycięstwa 'l. nc 67-OL5. pl.
Konstytucjl 5
INFORMACJA slutby
zdrowia
CzyłUloa w godzinach _!l, w
sobo-te _lO teł z&1-!'I InformacJa o usługach - !6$-85
TELEFONY: Strat Potarna 991.
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Radom

układ między
D
wytyczenia

OGLASZA I,
..,:

CHR, B
zgubiła

wvhn,\
dyczną

zez

w

okończenie

Andropo

lONY

wtorek po południu odię na Kremlu spotkanie
we Jurija Andropowa i
ta Kohla. Uczestniczyli
także Andriej Gromyi DaDlI-Dietrich Gen~her.
nv kontynuowały wypoglądów
na głów n e
my stosunków między
i RF _• w kontekście
l zego, możliwego rozzgodnie z postanowieukładu moskiewskiego
esie obu państw, vo; 'ne bezpieczeństwa euroego i rrJędzynarodowe-

upoh- bu-

Kam.:
awc:za
awc:za

•

!j Andropow

stwierdz:ł,

ięki układowi

ffioskie .....s-

ałkowicie
ubiegłych

udawało
znaleźć w 1a:wspólny język.

czą

ziQlami

ZSRR i RFN

stu lat
SKWA PAP. Od s u lat
Utwv koczvsta ia
nicz.ei Drodukcii Szwenk iei Fabrvki'ZiÓi LeczniMedYkamentv z eh;zakładu
można zoilakażd~ ' litewskiej aootesportu je sie je również
a.nice. Fabrvka powstała
el!0 zaklad-u aotekarskievkorzvstuj ac~
obficie
ce w okolicy zioła. W ub.
oczet 'orzono w fabry% tOir:v ziół. zaś wartość
9'UIIIOUUłtO a.1l~h soec tików
e~ %.5 mln =ubli.

kaocy

ieważ-

l

-

ozmó
'oh

2.lla1eźć

zado ....--alające
obie
strony TOZ ' iązania ....·ylaniają 
cych się problemów. Doświad
czenie to jest naszym wspólnym osiągnięciem. Ważne aby
nie zostało ono zaprzepaszczo:1e w dzisiejszej skomplikowanej sytuacji międz~'narodo 
wej.
strona zachodnioniemiecka
powtórnie zapewniła, iż obecrząd RFN opowiada się za
roz ..... ojem stosunków między
ZSRR i RF~ zgodnie z postanowieniami układu mosk'ie....-skiego i późniejszych porozumień podpisanych przez obie
strony.
W toku dyskusji rozpatrzono także wiele lttonkretnr ch
aspektów moiliwego, dalszego
rozwoju
współpracy
dwustronnej między ZSRR i RFN.
Strony wyraziły zgodę na
kontv"nuowimie rozmów
w
pew~ych
sprawach,
kt~re
już wcze 'niej były przednuoem w ymiany poglądów między nimi.
Poruszono
również
wiele
innych problemów, w tym
kwestię negocjacji wiedeńskich
,.. sprawie redukcji sił rorojnych i zbrojeń "\IV Europie

n,.

środkowej.

Uczt'
icy spotkania podkre 'la
szczery i roboczy
jel!'o charakter,
uzgodn ili, iż
problemy omawiane podczas
rozmów radziecko-zachodnioniemieckich w Moskwie, będą
przedmio em ,.~miany poglą
dów między monami. {PAP)

metoda zapisu

świetlnego

h, ulica

:1<1 wia~Wlie 10

:)

odbę

t 12Sp",

)dwozi3
[la ląC1-

l.

Suma

art. 962
C1-ęśc i

w

licy-

Ir ik

198*
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Rad io techniki
Nauk
<>pcaoowan-o nowll mezap isu n;ietlnego, polena tym, że za.miMt m iłKÓW sr-e tn' a wvkopr06zek magne ty czAka~emH

rozm:eszczać

ticzny sposób pod
e-n~gii promieni

się

magnetyczne.

SięgJl;ęcie

;po 100e~KliFo
!'icz.rH!j maszynie
licząee' Iła
"zapamiętanie"
błysk~ w icznie
ealego obrazu iDłormacyjnece.
wą

meoodę

po'Lwal a

11'

wpłvświe,l-

magnetyczne tak: _
m~e - 'zdaniem pra~,., .....,,-... ,~- Instytutu znaleić
owan ie
w najrozmait~iedzi-nach życia. np. w
•••IIrI"n·"ice, gdzie poja w;ający
e~ran.e mon i tora obraz
~yc uwieczni ony na fopo . przyłączeniu do
pecJa~nej przystawki,
~~lIII.lltrl!l\"'~neJ
na podstawie
techniki. Pro.stym naem przyc isku natychot.rzymać zdjęcie.

a~ l a magnetyczna mouzyteczna i w in-nych
nach. Obecnie na pakompu~ra skłaóają ię
etroweJ długości taśmv

123-lałek

szuka narzeczoneJ
123-letni Araur Reed z Oakland w Kalifornii, choć wierzy, że jest naj.starszym czło
wie.kiem na świecie, nie mysli
rezvgno,,:ać
z
przyjemności
życiowych. Jego
naj gorętszym
życzen;em jest obecn ie ooślu
bien ie młodej kobie ty, nie starszej niż 35-letniej. Mo~laby
b ć również 18-latka - mówi.
-Wk.rÓtf-e ma ""ysŁąpić w telew izji i wierzy, że tym sposobem latwiej będzie mu zrealizować
swe
ma t.rymonialne
marzenia.

.aat
c:day"h.... p.,dala., Iła
h. i stali. Derysja ta .,a _
elu

mterese.... _ -

edI.-ę

.. yiraaskidl .reclu c:entew
tali
i .noede w zyslk'
uderzy w
.~y I ,taJ&wy Eu. iłY za-

cbo4Uoiej.

a.genc~e

inf=muj4:
•
HAWA 'A.
.ÓW
krajÓW

Szefowie

~_

kow ki".
ICARICOli) p~adńć łJędlł w bodę dalsze .-mowy w lIadsiei
lIa pnezwycietenie PO .... ńalye).
.....lłieHo·ci.
Irtóre W opinii
"'<e rwa lor.....
eroŚII
nawd
y_biciem tej iSłniej"eej lpi
l. lat orcani%arji recioolalneJ.
"S:ooyt" CARICOM ecllły',n
ię .... Port ot Span.. stolicy
Trynmd. i '1'01030110 i ..,iwleeomy jest kwestiom intecrac:ji

w )llÓlnoty karawskiej

e08podarc:zej.
•

IIESRUT.

Na

IIIKki ...

W sebod.u przeby .... a s .... i ja
illformacyja,,"
ameryka6 Ili
sel..etan stanu, Geora;e Sbul"'.
W ir04ę. wDamasaku, SbuHa
pruprewad"; roune .... y " prez . d_tem

Hafezem

Japonia pomaga
••
rezunom
Ameryki taeińsldej
Wbrew szerłJoko ,rozreklamowan ' m obietnil'Offi ~ zwięk
szeniu pomocy dla krajów J'ozw i jając~h się, oka2uje się, u
Ja,~ia nie wywiązuje .~i ę ze
swych zobowiązań .
Politycy japońscy niejednolIJN>tnie zapowiadali na wielu
między.narooowych spotkaniach,
iż w latach
1981
Tokio
podwoi w s\.oounku d.o okre u
197
ff wartość
swojej J)G.mocy dla krajów rozwijają
cych sję. Tymcza em liczby
móowią co innego: w 1961 r .
pomoc ta zmniejszyła
się o
4,1 pr(),('., a w następnym 1'0kp - o dalsze 4,7 proc.
Ok,rojenie
Planów
pomocy
dla krajów T(l(Zwijających się
wyl1'ika z kropotbw
1ina·JIS4)wych z jakimi bc.rjka się rząd
ja,poilski . W zeszłym Foku zadłużenie państwa
przekroczy)0 100 trylionów
jenów, 00
stanowi równowartość dwóch
rocznych
budżeł6w
Japonii.
Główną prz,.czyi'l~ tak wyso-

Asade_,

.,q

dopomó~

USA

.

w UCIeczce

~OŃCZD"
za STIl. 1
go konu-wyw iadu , major EugelU! Kolb. W:"korzysty walHl je:o "doświadczente" w akcjach
przeciwko kQffiun iston1 zachodnioniemieckim. przede wszy tk im w Bawa.r ii. Był bo okreos
zimnej wojny i nagoon ~ na xomunil.tów.
E. Kolb nie wykJ.uczył teco,
że K. Barbie Ocał udzi.!
11'
Sorturowa.niu w ięźniowo
Późn i !!"
wła~
amerykan* ie obaw iaJ,. się
kompromitacji i p06tanow :ły z:rezy=",ować z udu, b itlerowca. Wyławiono mu PaollZpot't !la Da%wis lro Klaus Ahmann. 21 lUlego 1951 roku b. gestapowiec . z
~ i dwojgiem dzieci op uś
cił AUfSburc w
Bawa ri: samochodem amerykańskim i udal się do Salzburga w Austrii, a stamtąd pociągiem do
Genu i we Wł06zech, by zała
dować się na statek odpływa
jący de Buenos A ires. W koń
cu kwietnia tegoż roku przybył do stolicy Boliwii, La Paz.
,.Rzeźn i k z Lyonu" jest odpowiedz:alny za ZAmordowanie
w ielu działa cz y francuskiego
ruchu oporu i wy s~' łanie do
komoc
g.nowy ch Franeuzów
żyoow"lLego poc hodzen 'a. Wła
cbe boliwijsl<ie przekazały go
k il ka miesięcy temu francwk iemu wym iarowi sprawiedli wości. Obecnie zbrodniarz prubywa w więzien i u w Lyonie i
('zeka na rozprawę·

W pracoch wykopaliskowych,
bordz iej procochłonnych i odbywajqcych się w bez porównania gorszych
worunkoch
n~
pro<e noziemne, b iorq
udzioł
m.in. bodocze z Victorio University w Kanodzie, uniwersytetu w Marylondzie oroz ~Io
dową hfs~ii starożytnej l uniwersytetu w Kalor<Jdo.

1

~ładnością

przewyższającq piony illnych portów śródz i emno
morskich, w których zoloduneł
towarów nie mógł oObywoć się

podczos zimowych sztormów.
Historyk żydowski, Józef FlalIWiusz, ou\or
.. Dz iejów wojny
żydowskiej pneciw Rzymianom",
opisywał port jako "wolny od

Archeolodzy odkrywają
tajemnice Ceza rei

~ke.

~

eczątk~

łcyjnO- f

w:

lryk
obkb '-·

-----,
r.)'! l

:ałgo r1 '
:l3.tCZe tl

"

J>rełt1_wa.llej

.,41.8-

horcef1e plOCOWOĆ
będą p!zez /li/ko dni no po/och.
Doląną do nich junocy z OH,..
Dziewczęta notomiost
"ody-

bozowioe,

cYJnle

lUZ

organizowoć

będą

dziecińce

i punkty opie"i nod
dzieckiem wiejski",. Horcerze utworzą biwaki i zielone pun/lty
o pieki.
W tej /lomponii wtlodzież mojduje wie /u sprzymi erzeńcófIIr w spóluczestniczą w ,.iej kolo gospodyń wie jskich, gminne spół
dzielnie, organizocje raInicz• .

Kompanią kierować i Icoordyją
będą
wo j_óazkie
sz'oby. 1' rz_iduią one tolcże ważne zw/ouczo .. tegoroczny",
lIpoIn.,,,, lecie - przeciwpożaro
wą alicję praHlok~zną .
1'roce to ogromnie pożyteczne
l potrzebne. Sądzimy, że będzie

nowoc

niejednolcrolnie olcoz 'o oanolowon io ich elek'ÓW' ,.0 lomach
noszej gazety.
{h}

Harcers
a
•
akcja letnia
Ponad
tys. ilan' r ..y, .. uchów i iDetnłll.."..w wyjt't}z,
w tym roKu •• . a lt.. je. Podczas akcji "Lato-III" "'"yl' jn ie wypoczyw ać ~ _ owuch stałych i węOre
yd, . 0prÓC% teg<» prowachoolla ~ie
rÓW11,et Nieobclccwa Ak jII Lela ia. Z tej focmy w p6ftY'flku
- :łównie w miejscal'. aami .. nk ania - 5ItorzYllta ~k. :lOO

-tysięc y młodzieży.

Po dz iesi ęciu )M~
\yle
mi;n~ ec!
e2.ae\l :aa1l4lanetl/a
operacji .. 1001 J'romoork"
56G lHlrcerzy powrócihl .., tt'~
m ias-t a. Będll cmi wykcm wać
przede wS1ysUt im pr~e pny
naonem, a takż .. i.fifie zaOółłl;a
na rzecz miasta.

Zakaz opalania
członków

się

gwardii szwajcarskiej

Dowódca .,papie..kiegc ...·ojka" malowniczej ~W'ard ii
s z ..... a jcar5kiej występującej 'PI'
renesansowych mundurach (Ulproj kto,..-anych przez Michała
Anioła) ""ydał o6tatnio swym
podwładnym zakaz opalan ia się
na tarasach zajmowanego przez
nich budynku w Watykan:e.
N .e chodzi bynajmniej o to, że

..., Cezarei został zbudome.todq, której ni>e powstySIę współcześni budow........... i Wtóro może znoleić
ni-e również w no-

E«ipy nurków za pomocą specjalnych pomp wypłukują pK!sek
no głębc*oki 2 metrów
celem odsłonięcia fragmentów
st~oiytnego portu.
Zdoniem ekspertów, budowę
portu w Ceza~ei, trwajqcq 12
101,

ullońoono

w

dziewiąt)'m

rollu p.n.e. Plon
oprocowono
ze szoegĆlłłlq precyzjQ I do-

fol mOfSkich", O1dobiOf1Y wspanio/ym, posqgomi
zwieńczają
cymi potężne kolumny
i wieżyce oraz
posiadający
silnie
umocnione no-bnezo. Owo masywne falochrony d/ugości 200
i 600 metrów zomyko/y obSl<M'
bosenu liczqcy 21 ho. Nowet w
porównoni1J z dzis iejSlymi slondordomi pOf1 w Ce1:orel stono-

wił techniczne dz i eło,
slużyć joko podręcznik

mogące

dla stu-

dentów.
Niewie ~i
sklepiony
łukowo
falochron, w pobliżu f~ochro
nu głównego, służył do utrzymywania spokojnego lustra woOy w wewnętrznym bosenie.
Również
w noszych czasach
stosuje się system podwojonych
folochronów celem ochrony bosenów portowych przed przenikaniem fol i 10muleniem. Specjalne kanały pnebite w ścia
nie falochronu no wysokości poziomu m'orzo pozwalały na ło
godny pnepływ fol, podnosząc
po'lKlm wody w 'Obrębie po tu
powyżej poz>omu mono.
Nie jest jasne, dlaczego zouiywonoio wspanio'e
wyposożonego portu po ślTI4e4'c i
Herodo w .. r. n.e., widocznie
następcy tego włalky zrelygnowoli z ambicji uczynienia Cezorei wi-eWlim ośrodk'em hondIowym.
pn~tofl{)

1,

710'/

tło

tyllomUDiriyft~ lłJ'u )I"Y".

t~arz ni
t~'kańską służbą.
Powodem _tał

opalona

lICuje z ... aię :w~je ~

publikowane
dziennilk ,.U

prze<l
uy
ki
M _ ager". a
prZedstawiające dwóch m
h,
dobrze zDudowanych mężłzym
w
,,samych"
ką iel' wka,·h.
Zdjęcie w 'konMlO przy pomocy teleobiektywu z kopułv Bazyliki św. Pi tra wt'olug
umieszczvnego ood nim
tarza gazety - mi-kl J11'u:l.,tawiać dwóch k ięży,
tvię<'ej
- sekretarzy pApiE'Ża.
~prawę uzma
za tak w:. żną. że włączył ~ię w nią ot,cjalny rzeczn,k Wat. kanu, ojciec Romeo Panciroli,
t ' ry
kategcryc;z.nie zaprz zył 1.a«iej
interpretacji,
apelujac
00
dzienn ikarzy o .. nie<'o powagi".
Wersja,
jAkOby cbod:lIkl o
dwóch wkretarzy
p~pit' kkh,
~usiała. upa~ć ehoćby dlatego,
ze obaj mężczyźni na zdję<'iu
'ą ja",no<kórzy, tymc-za:"em jeden z sekretarzy
p.1p;",'-ki< h
jest Zai r('zykiem.
U5talono ostat znie, że
na
da,hu watykafuk.egc budynh.u
opalali się w rl}w la. h WOllly. h
od <łużby
dwaj czl<m1<owie
gwardii papieskiej.
T ak więc od wtocku, wotykań.«'y gw"rctzi~c-i l'h:jc
ię 0paJać mu<zą 'zuka(' miep,c bn.dziej odluÓllYl'h.

m'-

J
J
J

la

Jlię

}'M':l.H porezytk>ttta Reala".
DOKO~IINJ~

Wywiad

lI.i4.'h wy4la-t>k~w
t>a~a
"ą
zbrojenia, .t~re w ~Ilym
,rOKU
finansowym
~Jlą
2,75 lry1ionów jł>nów.
N.astąpiła
taokże
l'_ientacja ~rafioC:l.Jla, a wła ściWie
polity-czna japoński j
DO<'y
dla n.granicy. ,Pod naełs1l ielll
Wamyngtonu Tokio puyzllał '
na początku biez.ą e«o roku 4
ml41 dolarów Kor ' P~ooD io
wej, traktowaDej
jak
"ba.~
tion an1ykomu.ni:l.ffiu" na DaJ kim W sC'hodz.i e.
W maju rz~d Nakason ;przyznał
wlad-wm
Salwadoru i
Hondura6'\l, a taku innym reilmOoJJl Am6'y kj Łacińskiej ),,1kaset milionów
do)a.rów pożyczki na dogodny~h
wa.runkach . .Jednocześnie .laponia 4}traDiczyla pomoc IOIIpo(Ia.rC2ą
dla NiSaragoui.
Decyz je ~ D;I-a ją be z.pc>M-e4! nl
związek z majowym
9t>t1tka.iem w Paryiu ja~kiego
ministra IIpraw zacra.Jlicwyt·h
SbiniaIo Abe z ae-Ill'e\a,uem
!łtanu U A, GeorlflJl Shul~m .
U"talono wów :l.4.!!, ie .laJlOłli a
wesprze ame;rykailsłtą JIOJlt-' ltę
dławietlia J'uctlł>w
••
wy",woleńezych
w Am ryt"
S odkowej. Tak w ięc u~ Ja)lełJ-M teN' as a lr t) W" ie j lin y -

edow

JOr _e wnysłl<h. ... temat
..ołliwejci
prMlam"';a
u." ..... w "prawie wYłlGfaaia ebeye. wojsk • Liballu. Damas:nk acleu-dowUli., eclrzuca ... ._umietli., liba6sko-u.raelskie
w 1IOw yi_j kwestii.

j

~hn.

ilię

ifu.tytucie

K!lrO!l I Ki

• WASZYNGTON. P ..
-.oN Reacaa..
il ........
w . . . . . i., Ba . . . r .... eaterea lat
IIwe(' . peńeWy
era. . . .IliltsWDie w _ . .rcie - __
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Spadochrony, spadochrony•..
Kieleckie lotnisko
było
przez tn, dni miejscem ~
liminacji do Spadochronowych
Mistrzostw
Pols ki.
które odb ęd _ się w sierpniu w Inowrocławiu i .,.."
Wrocławiu.
Dziewięć 3-osobowych drużyn z Lublina. Częstochowy ,
piotrkowa, Krakowa i Ki .. łt
rywalizowało w tr.zech konkurencjach. Były to skoki
celnościowe indywidualne
i
zespełowe z wvsokości 1 tvS.

metrów do iO-centymetrowego krążka orll'Z akrobatlI'
od 2000 m . gdzie zawodnicy
w ykonywali salta i spirale.

Krakowa,
p Ierwsze

którzy

Dziś

losowanie
europejskich pucharów

zajęli

miej~ca

zaroWDe
z("społowo,
jak i indywidualn .e. SpośrH 25 zawodnikow z kraju, D" jlepszym
reprezeńlującym
K ielecOZ) znę był Witold Głowacki,
ktory zajął 8 miejsce
w
skokacjl celnościowych i
!I
w
akrobacji. EltminacjoUl
patronowało
Kieleckie Wydawnictwo Prasowe.
(alp)

Wyścig

Na zdjęciach: migawki fotograficzne z zawodów
na
ki .. lt"okim lotnisku.

Dookoła

Polski

Gdańsk .

l. rudVsz zwvcieztą 4 etapu '

Fot. A\. Piekarski

Kontredans liderów trwa
czoraj rozegrano w Tour
de Pologne czwarty etap,
którym była jazda indywidualna na czas na dystansie
8 km. Trasa pt'owadzila
cały
czas pod górę. a różnica wzniesień wvnosila przeszło 500 metrów . .
Niespodziewanym
zwyci~zcą
lego etapu został młody kolarz,
reprezentant
pionu
g wardYJskiego Zdzisław Krudysz przed
Lechem Pia eckim i TadellSum
Piotrowiczem. Z zawodników
zagranicznych najlepszy był zawodnik radziecki, Jurij Barinow - 6 pozycja. Nieźle plr
jechał również Tadeusz Krawczyk, Który uplasował si!; na
ósmym miejscu, co
pozwolilo
mu na ponowne objęc i e przodownictwa w
wyścigu. Słabo
wypadł
dotychczasowy
lider,
Zdzisław Wrona, zajmując miejsce dopiero w drugiej dziesiąt
ce.
Walka w czołówce staje się
coraz b ardziej interesująca i
l

l Sprawni w potrzebie
I i podczas ćwiczeń
i
I

Przez dwa dni (29 i 30 czerwca) na stadionie sp!)rt.owym w
Pionkach odbywały się I Wojewódzkie Zawody Sportowo-Poź arnicze.
Uczestniczyło
w
nich 10 jednOlStek zawo.dowych
straży
pożarnych
z woj. radomskiegO'.
W ogólnej punktacji zawodów zwyciężyła Zakładowa Zaw o-d O'W a
trai Poiarna Zakła
dów ,,'VaUera" w
Radomiu,
przed ZSP Grójec i ZZSP "Prl>nU" w Pionka.cb.
(m-r)

Dziś
w
gem~wski m hote lu
.. Intercontinental" odbędzie si ę
losowanie rozgrywek europ~j
skich puchar6w w piłce noi·
nej. Nasze piłkarstwo repre·
zentuj" trzy drużyny, mis t rz
Polski
Lech
Pozna.ń,
w ice·
mistrz Widzew Lód" i zdoby w·
ca
Pucharu
Polski
Lech ii

się, że d użo do powiebf;o.ą mieli kolarze doświadczeni. dobrze jeżdżący w

wydaje
d zenia

górach. na przykład
Andrze-j
Serediak czy Jurij Barinow .
Obaj z etapu na etap poprawił!ją swoje pozycje.
A ot o pierwsza dziesiątka w
klasyfikacji indywidualnej
po
czterech e tallach
1. Tadeusz Krawczyk
12:04.$3
%. Witold l\Iokiejewski - O,:li
3. Zdzisław Wrona
- 1,21
4. Andrzej Serediuk
- 2,07
5. Jurij Barinow (ZSRR) - 2,3'l
6. Erich Jagsch (Austria) - 2,38
7. Dariusz Zakrzewski
- 2.tO
8. Pavel Moravelt (CSRS) - 2.45
9. Andrzej Mierzejewski - %,t8
10. Matbias Vierke (NRD) - %.51
W
klasyfikacji
drużynowej
nadal prowadzi Polska I, na
drugie miejsce awansował W roeław, a trzeci jest Zwillzek Radziecki:
(j)

w

Or!;alDhatorzy roz,rywek po.
stan .. wili rozstawić te dru ży·
ny, które ' osią~nięły
zn;oez oe
,ukcesy w europejskicb pucha·
rach. Między tymi drużyn a mi
znalazł się również łódzki Wio
dzew . który zostanie
f<nSl aw iony wśród drużyn uczestniczących w Pucharze UEFA
(i)

---------------------- ,W Szczecinie
bez sukcesów'
W zczeClDle odbyły s~ę m is'
trzostwa Polski junłofow VI
kolarstwie szosowym. w k ,Q.
rym startowali również rep re·
zentanci województwa kielec·
k iego . Najlepiej z naszych k<r
larzy pojechał Zdzisław An iel
z Korony Kielce. który w wv ś
cigu na dystansie 120 km ZI
starbu wspólnego. był piąty I
w wyścigu IOdywidualnym ~
czas na d"stanie 20 km za J~
osiemnaste' miejsce.

•

Wojciech Fibak uczestniw otw artych tenisowych
mistrzostwach Szwajcarii pok()nał w swym pierwszym pojedynku Fromma 6:1. 6 :2.
• Czwarty etap kolarskiego
wyścigu Tour de France, dłu
gości 299 km, wygrał
Szwajcar Dem ierre.
Liderem jest
nadal Duńczyk Andersen.
• W dalszym ciągu pol cy
re prezentanci na Uniwersjadzie
w Edmont<ln n ie mają znaczą
cych sukcesów. W wyścigu pły
wackim na d ysta.nsie 200 m
stylem grzbietowym Zbigniew
Janus.zkiewicz
zajął
s iódme
miejsce. W turnieju szablowym
Dariusz Wódke a wa.I!Sował do
ścisłego ' finału. Drugi nasz sza-

czący

blista, Jaro;;ł aw Koniusz.
padł w eliminacjach.
• Jerzy Gi>rgoń. który gr
w szwajcar,k iej drużynie S'
G alle-n, postanowił zakoń cll
czynną
karierę
zawodnicza
zam ierza Z06tać trenerem.
• W ogłoszonej po turn ie,
w i mbledońskim liście
k las Y!
kacy jnej Grand Pr ix ten j;~
tów. na czele znajduje s
Francuz Noah przed Szwed e
Wilanderem i Cze c h06łowak e
Lendlem. Finalista Wimbl E·M
nu. Nowozelandczyk Lewis. 'WII'U"W
w a nsował na dziewiątą pozy(,
Opr. (i)

E. Katoliko

Mówi Andrzej Gmit ruk :

Urodziłem się,

.Ylliki eliminacji zam leSC1 Jjjmy we wC'lerajs.ym wyulli. ..E"ha Dnia". PrzypolIliaamy natemiast, ie bukeakllTeneyjni ekazali się
*oeskowie z WoJskew",.
JUalnl Sportowe,e Wawd z
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Nie!oliunne dl
polskich reprezenta,ntów XXV mistrzostwa
Europy w Warn ie doprowad ziły do małego "trzęsienia ziemi"
w Polskim Związku Bokserskim..
Dotychczasowy trener reprezentacji odwołany zOlStał ze- SIwego
stanowiska, wkeprezes ds. ~o
leniowych podał się da dymisji.
28 czerwca Zarząd PZB w porozumieniu z GKKFiS powołał na
stanowisko pierwszego trenera
kadry, 32-letniego szkoleniowca
warszawskiej
Legii Andrzeja
Gmitruka. Oto roz.mowa, którą
dziennikarz PAP przeprowadził
z nowa mianowanym trenerem.
- Pertraktaeje peprzedzające
Pllóskll nominację trwały doś(:
dln,o ...
- Roz.mowy prowadzono nie
tylko ze mną. Proszę nie zapominać, że jestem trenerem warszawskiej Legii, a drużynowe
MP są w toku. Władze klubu
musiały więc wyrazić zgodę na
podjęcie przeze mnie pracy w
PZB. W GKKFiS moja kandydatura zOIStała zaaprobowana.
Muszę przyzna\,!, że ja sam doŚĆ
długo
zastanawiałem
się nad
przy jęciem tej nominacji.
- Będzie pall prewadził k,ię
I repreuntaeję!
Ta-k, ale tylko do Olimpiad,. w La. An.eeles.
Później

e

nIe

aby zostać trenerem boksu
chclalbym ię skoncentrować na
pracy z re-p"ezen tacją.
- Moment, w kt.rym obejm_je pan funkcję I trenera kadry
narod_wej nie lIaleiy tłe łat
wyeh. Dedajmy do te ,e nie najlep ą ałmesferę eł1lcujllcll boks,
nie tylke w Poboe..•
- Kiedyś na łamach jednego
z dzienników powiedziałem, że
urodziłem się po to, aby zostać
trenerem boksu. Mimo ogromnych wątpliWOŚCi nie mogłem
się więc nie zdęcydować na przyjęcie tej funkcji. Tym bardziej
że sytuacja polskiego boksu jest
fatalna. odbić się można jedynie
od dna .
- Za rok Olimpiada w Les
An~elt"s. Czy sympatyey boksu
mo~ą liC"&yr na sukce y pol kich
pięściarzy!

- Kit'Zego nie ob i ecuję . Łan
na dziś jest taki, że widzę zaleJw ie trzech kandydatów do
startu w najbliźszei olimpiadzie.
Są to brac ia Paweł i Gcze~on
Skruczowie oraz Krzysztof Kesedowski. Inni muszą udowodnić swą przydatność w licl.Oych
t u rnie j ach
międzynarodowych.
Moim celem szkoleniowym jest
Olimpiada w Seulu w 1988 r~
ku . P ięć lat jest okresem minimalnym, aby odbudować polski

skrócie

tęJegraficznym

choć rous-zę
zaznaczyć, ie nie

w tym miejscu
mam na myśli
wkcesów do jakich przyzwyczaili D~ w swoim czasie podopieczni Feliksa Siamma.
boks,

- Jak ocenia pan postanowienia
AlBA zezwalajlllcc na walkę w
ka bela p&deaas najwainieJnych
imprez!
Z tą oceną WOlałbym "ię
wstrzymać.
Postanowienie !lO
zOfitanie zweryfikowane przez
życie.
Jeśli 9ię
przyjmie, niewątpliwie z.mieni
obraz boksu,
zmieni też metody treningowe ,
stworzy więkSize szanse zawodnikom słabszym fizycznie .
- Jakie Zł! najbli:isze plany
pelsk.iej rt"prezenłaeji i trenera
kadry!
- W dniach 23-39 lipca spotykamy się w Giżycku na pie-rwszym obozie. W tym roku naj-

Lekkoatletyka Polska pon l.~'a~"
bole nlll stratę. W
meehodowym
po4
qinęla
M-letnia
KATOLlKOWA. W
kariene spertowej
m e daH w
Była
posiadaczk_
wynik. na iwieeie w
1... m oraz rekordów
na 401 m ppł. i hal.we~.
metriw. Reprezentowała ......_ " ..
k raj_ w I,nyskach OlimDiji~k i~ . .
w Monaebiam I
raz estatnl starłl>wala
dni mi w mistnostwach
w Byd~eszczy.
Sportew_ karierę rexpec%«:ł.
warszaw Idej S pójni. a od l
rek. at de tragicznej ŚDl it~
była zawodniczka
krakoWs Wish. Elżbieta Katolik
nona była wieloma &dm.'"
niami sportowymi
;"},AI~~_1IIiI
Krzyżem Za łuCi.

od''''

Komunikat ·

ważniejszą imprezą
selekcyjną
są Mistrzostwa
Armii Zaprzyjaźnionych,
które odbędą się
we Frankfurc ie nad Odrą, pod
konięc października. Począ tek li-

stopada to tradycyjny Tl,lrniej
Feliksa Stamma.
W okresie
przygotowawczym do olimpiady
chciałbym og raniczyć liczbę mecz6w międzypaństwowych. Nie
stac: na. w tej ehwili na wystawienie pelnej reprez.entaejL
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Totalizatora
PP

Totalizator Spor

da mia,

że

w

zakładach

z dnia V3.VII.l983 r. wg.
n ych danycb stwierdzono:
7 rozw. :t U trafieniami - _"'-' _ r '1

I': rane po ok. 116.000 zł. Hl
11 trafleniarnl ole . 5.501 zł . t.:rre rozw. z ...
flemami - wygr De po ok. ,...

:t

