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Przed ~ laty. na pamięt
nych dla
nas mistrzostwach
Europy w Sztokholmie (1958 r.),
Tadean aUT zdobył złoty me_
dal w rzucie młotem. W dwa
lata później inźynier urządzeil
sanitarnycb, rodem z: Przeworska, wywalczył na Igrzyskach
Olimpijskicb w Rzymie (1960 r.)
brązowy medaL Dziś doczekaliśmy się kOlltynuatora sukcesów pana Tadeusza. 22-letni
Zdzisław KWASNY walcząc z
koalicją makomitych ' młocian:!
radzieckich, sięgnął w Helsinkach t)O tytuł wicemistrza świa
ta! Jego młot w ostatniej fina~
łowej próbie poszybował na odległoŚĆ 11,54 m! Nowy rekord

przyjaciół

Wczoraj opuśc iła Kielce kolejn.. grupa d-ziewcząt I chłop
ców, członków Związku Harcerstwa Polskiego udająca się
na wakacje do NRD. 300 harcerzy jest uczniami szk61 podstawowych ze wszystkich hufców
kieleckiej Chorągwi ZHP. Podczas uroczystego apelu wyjeż
dżających
pożegnali
sekretarz
KW PZPR Marian Surma, wicewojewoda - Wojciecb Nosek
oraz komendant Chorągwi, hm.
PL - 1 eny Os~ółski.

Polski! Tym rzutem Polak podwukrotnego mistrza 0limpijskiego (Montreal i Moskwa), . Jurija SEDYCHAl Czyi
może byt: większa sensacja?!
O I MS w lekkiej aUety.,.
atrowe a.
(ap)
konał

Kielce,

środa,

Udział harcerzy Kielecczyzny
w wakacjach pllZa granicami
kraju. co jest efektem wymiany
pomiędzy
PRL l NRD, jest
znacznT. Dzieci ze Starachowie,
Pawłowa . Mirca,
Wąchocka
l
Brodów lIżeckich gościł,.
11/'
Rhewsbergu, harcerze z Miecho-

10.VIII.1983 r.
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Francja

wysłała

żołnierzy

do Czadu

Prymas w szpitalu

PARYZ PAP. Rqd Francji
deeyzję w sprawie wy-

podjl\ł

sIania do Czadu

żołnierzy fraD- '

cuslUch. Opublikowane we wtorek w Paryżu oświadczenie ministra obrony Francji, Charlesa
Herna stwierdza, że jedna z jednostek sił zbrOjnych Francji.
znajdująca się
ąa
terytorium
Republiki
Srodltowoafrykań
skiej, otrzymala rozkaz: udania
się do stolicy Czadu - N'Djameny.

ZDZISLA\V KWASNY

Bud~,Nlani , też

zy- .
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K<l&ztem 36 mln zł w ciągu
13 miesięcy krakowskie Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montarowe ..CPN" zbudowało nową
.stację benzynową w Chęcinach.
S.tacja porożona jest przy ka",e E-7 i po zakończeniu budowy obwodnicy będzi~ kluczową stacją na kasie Warszawa
- Kraków.
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papieża

Trudno przeceniać w obecne;
sytuacji naszego Icroju rolę eksportu, zwloszcza~ do Icrojów II
obrtoru plotniczego. Konieczność jego zwięluzenia
wynika
nie tylko z potrzeby rozwiązywa·
nia problemów naszego zodlu·
żenia za granicą.
ole przede
wszystkim l niedoboru środków
DOKONCZENn~
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stacja CPN

je t
bm.
akoordynator Tomasz
·"'.CI"""",cl""
Dzięki
otwarciu
dziś.
tj.
10
obsługą kieruje

Chęcinack

'el
stacje
, cach.

odciążone

benzynowe
(41)

'IV

zaproszenie episk~pa
tu francu kiego papież
Jan Paweł n w najbliższą niedzielę i t><>niedziałek zlo ży wi:lytę w Lourdes.
Miasto . to, . leżące u podnóża
Pirenejów jest jednym z głów
nych sanktuariów katolicvzmu w Europie i najważniej
szym · miejscem pielgrzymek
we FrancjL Wśród 4 "Oilionów pielgrzymów i turystów
roroczn te odwiedzających L0urdes przybywa wielu coorych szukających pocieszenia

"Ponal" obrzydzi
holowym zajmujemy
C Europie
dalsze miejsce

hociaż

w

()pilstwie

alkow
w
drugiej dziesiątce narodów to ,my jednak zaslul.yli na kolej-

w Lourdes

nadziei na powrót dO zdrowia.
Papież Jan Paweł II odbę
dzie pielgrzymkę , której nie
mógł
zrealizować
w
lipcu
1981 r. podczas zw~łanego do
Lourdes
międzynarodowego
kongresu
eucharystycznego.
V.'izytę musiano od~·olać. ~dyż
papież był jeszcze l'ekonwalescentem IX> zbrodniczym- zamachu na jego tycie.
Program krótkiej, 24-godzUnnej wizyty przewiduje uroczyste msze l procesje, spot-

Skarży9ka, Stąpnrkowa i Suchedniowa przebywała 11/' Erkher.
lOO-osobowa grupa harcerzy ze
szkół ponadpodstawowych znajduje się od l sierpnia w Gr06S
Kreutz, gdzie łączy wypoczynek
z pracą zarobkową. CI, którzy
wyjechali wczQI'aj,
mieszkać
będ, w Centralnym Obozie Pionierskim w
Prebelow, gdzie
czekają ich wycieczki, Imprezy
kulturalne, spotkania z pionierami i zajęcia rckreacyjno-5poctowe. Kielczanie zaprezentują
region świętokrzyski w przygotowanych przez siebie programa:ch artystycznych.
(ALP)
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Kup, ale nie wypij!

stie
mku'
lo:ie.

.ro~ę.

Pot. Al. Piekarski

szeregu usterek: budowlanych KBM usprawiedliwia nieodpowiednią jakością materiałów budowlanych.
W części mol;na się % tą argu~ntacją
zgodz.ić. Jak jedn.x
~Uumaczyć
można n,p.
fakt
nieocLY'szcz,ania podłoża przed
położeniem p1ytek pcv. Nie 0brażając nikogo jest to typowe
brakoróbstwo. W oddawanych
budynkach jest szereg innych
usterek ale nie one aktualnie
są największym problemem mieszkańców osiedla I zarządu Spół
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Pionier".
Założenia t ~ .. hniczno-ekonomiczne osiedla Barwi.nek przewidywały S-Ietni okres jego realizacji, tj. lata 1980-1984. z podziałem na 9 zadań inwestycvjnych, Program Inwestora pow!erniczego - Zakładu Projektowania i Uslug Inwestycyjnych .. In west projekt" w KielDOKO~CZENU
A TR. S

ania do wizyty

I rady na

wa i Pińcrowa w
kim Warnemuende, a

Występowanie

m.

'e-

prie~nania

Budynki przekazane do uiytkowania na kieleckim osiedla
Barwinek s~ lepiej wykonaDe nii to miało m.iej!;ce prs)' badowie Uroczyska ezy Swięłeknyskiego. Fili ten chyba
całkowicie ndowolU generalnego wykonawcę - Kombinat B dowoiełwa Miejski~. w Kielcaeh.
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Sekretariat prymasa Pol·
ski niniejszym podaje do
wiadomości, że jego
eminecja ks. kardynał JOZEF
GLEMP._ prymas Polski udał się 9 sierpnia do szpi·
łala na badania. (PAP)

kania z Pielgrzymami, a zwła
szcza z chorynu. Podczas wielk iego nabożeństwa pontyfikalnego, w poniedziałek, 15 bm.,
papież zwróci się z posłaniem
do katolik6w na całym świecie.
Ocenia się, że do
·...ourdes
r"zy~dzie ok. 250 tys. wiernych, głównie z Francji i 'Hiszpanii.
Papież, 't6ry
bezpośrednio
z Rzymu przy~dzie na lotnisko Ossun, leżące kilkanaście
OOKO cn: TE N

http://sbc.wbp.kielce.pl
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sprzeda

ną, najlepszą w
nia prawników)

świecie

(opi-

ustawę
antychociaż i poprzed-

alkoholową,
naokoło nam z,azdroszczoZasłużyliśm y wszelako na
tę ustawę, bo chociaż naokoło p iją statystycznie w ięcej

niej
no.

- my pijemy paskudniej. Paskudniej niż Sandor i obvdwaj
Hansowie, niż Pierre i ' Antonio, niż DymilI' i Bohumil>
Krótko mówiąc, zalewamy s ię
niekulturalnie, mimo tego że
sklepy monopolowe proponują
nam do wyboru "bał ycką" i
spirytus.
Nowa ustawa powolała
jt.i:
do życia
nowe
przedsiębiol
stwo
pod
nazwą
.. Ponal "
(cużby od słów Polak
nalewa ?), ono ma być us awy waznym
rycerzem.
Obliczono
wpra dzie, że powolanie tego
koncentrującego

dystr ybUCję

monopol isty
będz Ie
kosztować drogo, al~ ma się to
opłac ić
Naszej wątroh i e I nerkom, jeśli Ilte naszej kieszeni.
A opłacać się ma dlatego. że
jak w
wielu
wywiadacb
podkreśla mianowany już
tej
firmy dyrektor
przedliię-

alkoholu

OOK.O CZENU K.

STIL I

Cieple lato

ceo>Irablyeb.

Teg&,.oczne lat(l - mimo k,.ótkO'Twalvch ochłoduń ;est
eiepłe;s:ze od nOTmainego. Jest
lo Tównież - podobnie j uk w
roku "biegłvm lato baTdzo
suche. TempeTatuTa
w lipcu
~ lIla w tym T(lku wyższa
o
około 1 st. w Warszawie i 2-3

st. na zachodzie kTOju od nOTmolne;. KilkokTotnie w lipc"
R-Ot4lWOnD tempeTotuTy «locho1ł24Cf? «ID :n st.
Jak wynika z moteł'iałów
Jnstllt"tu M ete01'ol4lgii i Go.JID •• Tki Wodne;, J>Tzez
kdka
•• t mielUmy seTię chłodnllc
miesięcy

wokoI=Y1fłych.

Ciepłe

latD bylD Ul 1975 Toku, II póż
flie; Ul aezonie letnim Jlowtanaly aię chlody i deazcze. W
197' ,.oku by! zimny czeTwiec
i .ieTpień. W 1977 Toku
był
44)U ~hłodilly lipiec i lierp2eń.
W 197' T.ok eQłe latD bylD zjmne, II w 1979 T_ po "po.nym
e:zeTWC" byl wyjątkowo :Zlmf.y
lipiec - na jchłodnie,l~y w całYM st"leci". W 1980 roku rów"id cllle lato bylD zimfle i mokre.
DopieT41 od 1981 roku ZQczęło
pnewaźoł w m iesiqcach letnich
11011,.. słooec.n'lll J>()goda.
Meteorolodzll i khmatolodzy
oZwTacają "wagę no w1J1!tępu,ą
ee 1I0tl/Chczas podobieństwo teIIOT"Zfle; pogodll do te; z 1975
1'011". W bł'. byla wyjątkowo
ła,odfla zimo z najrieple;UlIm at1/czniem
od p41Czqtku

shdeci .

Była

też

wshr~C
le
.

.

tV osna, a także ciepła
pierwsza połowa lata. W naS2l1tn ' 1t"leciu tylko dwukł'ot
file w 1965 roku i 1951 roku
:ul.,.z1/ID li(', że jednoc:zetnie
1111'1/ łllllodlna zima, ciepła wiosna i "polfie lato. Ofitatllie dwa
IQta 1982 i 1983 sq bardzo illtensujqce :ze względu nil JloIIDllę . Od kilkunastu miesięcy
tTwa anomalio ciepła. Wszy3tItie mie lqce od lipca ubiegle'41 741/11.1 były znacznie cieple;l U "Iż wynika to :ze ;redflich
toieloJetflich.
(PAP)
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alkohol nie
ale także z
ni
walC'zyc. Zacytujmy za ostalnim wywiadem
dyreklOl'a
Mi :l.y lawa Maksym iuka dl'
"SH>wa Powszecbnego": ,.Kon \allt klienta z alkooolem zaczy_a 8ię juz w sklepie i warto
te wykonystać". Jak ? - cbciaklłIy
się
zapytać. Czy
moze
J*łając od razu zagrycb ? 0lla:l.uje się, że nie w ten sposMl. Tym sposobem anlyalkoliH>J4)wym ma być kultura sprzeeali.y powiaoo dyr. Maks)'miuk. Mamy
wierzyć,
że
im grzec7Jliej wódka zostanie
sprzedana, tym mniej jej ku pują.!y wypije.
W tym
celu
spt'i!jalnie szkolić się będzie
eksped~ntów .
Dalej,
\-Jwiada
dyrt'ktA>r
Maksymiuk, "sprzedawcy będą dobru znali ne,atywne skutki
nadużywani.a
aJkobolu , przy okazji sprzedaiy »i"opagować ~dą inny niż
dolychczas przyjęty model pieia" - koniec cytat
Pytanie: co z leg", że oni
~ wali negatywne
kutki
.kia alkoholu , wszak nie icb
_myodzwyczajac? Dalej: czy
ooru ~nając te skutki, będą
może podczas spr:z.edaży ostrzegać przed tymi skutkami, czy
może nawet, co bardziej gorliwi pokazywać będą oblozony
~yk i opisywać, jakże straszBil" po wódce suszy?
Pr pagowac będą inny model
picia? Czy będą nas uczyć r ołlienia słabych koktajli ze spirytusu i "mazowszanki"? WalUliC z alkooolem
~dą
może
spr:z.edawać
pod
warunkiem:
ma z pan pół litra, ale daj
słowo, ze nie wypijesz od razu, lub przynajmniej nie sam,
leez a teściową!?
Prawa mówiąc, to po trzeź
wemu trudno
zrozumieć, jak
pn
ięł>iorstwo
handlujące
wMk, ma
równonelmie
z
Itll walczyć, trudno zrozumieł, ie do tego ulu potrzebn.a jest i ustawa, i sporo pie-

ID

8lię ... Wu.ned~wj

odbyło
.połkanie

cieli ki"oWllk&wa MON .. Be• ralam:i i efkMami WP, lAó-

ny ... okr_ie $l'waj'łcet;o sas
dn.i s&a.rl\J
w.jenneg
wypd....,;
.dpowir.hialn~
:ladania
II mi8ar:lY
pdnomocn.i:ll6w
- &011: ... M&4Mrtaeb i ~ je-...6d .. • ... a~lI. Spełka.ie .tak ł.ię 0IIbill ol. pOOa\I_wania w;elo.rue..i~C. tyudll
I wysilku
)ud:ai ... iołDienk.ieh _UJlduyaeb
w8pieraj'leyeb .W'I pya"lI. thiaalnost
~lIi...
atlmionJslnej;
pails~wej .łtJ~'I u)e-mu ....k~ń8''''U_
•
"odauDH>wa~
oIz)"J'~ń ... ~t'G
.pyaw pne~u
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realizuJ'ł

rodyocyjni4! pod k~nłec sezonu leVliego o 00 poczqłku
le-ndonowej jesien-i orgo.nizowone SQ Dni Rodomio. W tym
roku imprezo to odbędZ'ie się 10 i 11 wrześnio. O term inie OHlZ zołożenlioch r(Jffi()Wych tegorocznego święto grodu na d
MlecznQ poffiforrnowooo 00 wstępoej norodzi e komiote1'u orgo-nizocy;nego. Obrody pwwo.d.zil wiceprezydent Rodomio, Andnej Pierz·
cholo. Pooobnie jak w 06kKnich kitku lotach, Dni RoOOmW będq
obchodzone s.krornnie; uezygnowono z wyszukonej oprawy i ri>Zbudowonegc progromu. Większość łinprez o chof~ Itulturotno-roarywloowym odbędzie się w porku im. Kośóu:!olki. W}'5tqpiq
zn(}Oe zes-poły .momieiowe i ludowe. Od strony Yi. Mickiewiczo
wystawiq swoje lPtoisko hond!owcy. Plonowany jest też kierm061
owacoW()-wo~ywfly. O szczoegółoch poszczególnych .imprez
poinf()ł'muje-my w łe«nill'ie późniejszym.
(włm)

.... dania awi'ł
puyr;otowanieÓl
IMe-

n6w JHId
usadnicą
lloo_ę.
Ni.,..nerwanie plYD'ł ape>łeone
:zI.,.6... ki na :II_ao rady
oby_
walelskiej '!tudowy eentrum. Do
....j pory ..r-brano 123,5 mln :&J.
Obe"nie ... płat :&Joł6'Wkowyeh
d konywat
moina
wVł'łcsnie
na :I<_·to: NBP D
OfM
w
"o.hoi nr f'1Cl-17I'11ł-l32. C .. ynne
... takie dwa 1< Dla walutowe:
pi ...rw ..... NBP II OfM ... Łodsi
nr f'1t2l-l'II'I7I-JS1-!I i tb\Jl;ie Gł6wDY Odd&W Walutowo-De-.
wiz wy
NBP
WaHsawa .11
1111-214515-151.
•
Jniś pnypada .,. r - x a

urooain ornan..:.. pułJUeyaty, akeseeinika wand •
a~
aaehodnieh. '!tyJe., ... iałJlcaa z ... illaku
_akbw
...
Ni ...mneeb, pisana,
",ia)aeza
8 ołKZllet;e,
]HI1Iła

ty~et;"
p&lskośt

. Narada radllDskich handlowcó

.... tnymaBy"lI in... eałyeji· był
• b • 'ematem • ...v.ru.enia w
Ko . ji Planc>wauia .rły
Ra- )ltf'lmułWła 06maIłMyka.
•
Dziś
NlZpof''JIyna 8:ię w
d:de
Miniatrb.... W
..bradacb,
111 Mledzvkt6rym puewodnic:ayl wicepye- D1l8znikaeb-Zdroju
Rady Miuietlr6w, pnewod- na:roclo... " Fr8tiwal Muzy)<i ('bon;cs'ley
Komisji
Planowania ""ow ..loi .. j,
"'''8tar~zv ..b
pny Rart"ie .,i1)- tr6.... .Janu z f~a)j ... 1I:uNltJ'le l Daj!!tu000 do_ki,
UCUlłtn ' l'yłi
mi- ny w pol.ee.

''''S

Radomiu odbyla się narada ba.ndlowców. Podczas
obcad, kUlre prowadził wi~ewojewoda
Wawrsynief! PietrUIISlla, omówiono sprawy Gotyt:zą.!a zaopatrzenia ludności
w
po<I.sta.wowe artyk uly spożywcze
oraz przygotowania pla ówek
spod :z.naku Merkurego do noweg.o rOku szkolneg-o.

j"""" ,.

"Sztuczna rzustka"
ratunkiem dla chorych

Ja« stwierdzono, w radom- '
skich sklepach niebawem pojawią

się

w

większycb

iloścJ.acb

i przybory szk()lne.
Nii! dla wszystkich jednak starczy
obuwia
tekstylno-gumowego, k06zulek i spodenek
gi.mn36tycznyc-b. Z zeszytami i
blokami rysunkowymi nie powinno być większych kl".""~tów,
ale nie będzie . h w nadmiarze.
3l'tyJ..uły

Katedrze Chirurgii 0gólnej l Kliniki G a51ro enterologicznej Akadem ii
Medycznej w Krakowie dokonan
już 3 zabiegów całkowi
teg
usunięcia 1rzustki
i zastąpienia jej jest unikat we' w kraju
aparalem
przejmującym CZ3M)W
niektóre
czynności teg
organu. Q,;tatniego takiego zabiegu dokonano przed kilku dniami na mło
de j kooiecie,
cierpiącej
od
wielu lat na ciężkie schorzenie
trzustki; operarja była jedyną
I

"Ponal" obrzydzi -i
bi4>ł'stwo
będzie
lyl". Ipned-awać,

• Na placu lIu.to.. y ....pilala
pomruka
('_trom
Zdrowia
Matki-l'iIlki wre praea. Pne<JUM

•

WC2eSfla cie-

pła

DOK.OŃCZEND

•

. i u-owie i ki_aJcy \Jnęd6w

sprze~a

biur, telefonó " gabinetakże ideologii "wychoprzedają ". Cóz,· próGdy
ię
powi zie,
"Ponal" tworzyć
kasyna gry i domy .. _,
no r zne d~ odwyku od
b rzydkicb ruczy. Na razie p4fcieszające jest ·to, że " Pewex"
będzie
sprzedawał
konwencjonalnie. Czy W
wychodząC'
z
zaknenia, że kto ma
dolary,
tego sH: już picia nie oduczy,
czy też mOli.e nie zależy nam
na zdrowiu tych, co mają dolarv?
Źdrowie
"Ponal"!
Szkoda,
że za n~ze pieniąd ze .
ANDRZEJ TUMlALIS .

możliwością

Ul'awwania

żyda

pacjentki.
udał się,
chodzić.
Je."t,

cbora JD()Ż
oczywIscle,
podobnie jak w szyscy chony
na cukrzyc~ skazana do końca
żyda na
pobi e ra.D1 e - insuliny,
ale insulinę dootarcza do
jej
.organ izmu _z.miniaturyzowany i
prograJDOwany przez k mputer
automatyczny ~ownik. Taka
,,sztuczna trzustka" umieszczona jest na ręce, choć IIlGże byc
podłączona d
żyły w
innych
DlIejscacb ciała. Aparat włącza
się automatycznie "na sygna ł"
sameg-o od czu w ającego brak insuliny o.rgan łzmu. <Al jakiś cza
aparat jest zaopatrywan y w import.owBną insulinę;
,ztuczn
tr~ustkę""wyproduk wała firmól
"Slemens .
Za.bieg

już

oo,tatn ich ooitlch oglo;; no Rłówne zależen ia projektu uchwał
Rady M inistrów w prawie zasad ' ynagradzania
prac wników zatrudnionych w uspołecznio
nych zakładach pracy.
ystem płac jest
problemem znacZllie poważniejszym
niż
nam ię wydaje, a jego praktyczne konsekwencje w ob:,zarze gospodarczym i społecznym są wyjątkowo rozległe_ Można nawet powiedzieć, ze najleJl6ze r formy
po<Iarcze niew iele pomogą jesli płaca nie
będzie zachęcać 00 lepszej, wydajniejlizej,
mądrze zaprogramowanej i należycie wrganizowanej pracy.
Każdy w :nien i musi wiedzieć za co dostaje pieniądze. Podstawowym miernikiem
pow ini en być efekt pracY;--a nie sama ooeeilOŚĆ w zakładzie. Zależność pła c y od pracy musi być jasna i bezpośrednia_ Pr~w
nik fizycznie JOOwinien odczuwać, że za
większą i lepszą pracę do6taje więcej pieniędzy
niż za byle jak
2iOTRanizowane i
mierne .w efektach działanie . .Byłoby najlepiej gdyby C'ała płaca zaleźała od efektów pcacy, ale z w ielu względów, chOĆby
z racji świadczeń socjalnych państwa, nie
jest to nrożliwe. N~ ' da się bowjem wyeliminować zćlSiłków rodzinnych, dOOatków za
wysłuRę lat, różnych nagród i premii. Jest
jednak możliwe, aby podtltawową . główną
i najWiększą część zarOOków uzalewić od
wydajności i jakości pracy I wtedy dop,ero OI!i ..gnje się to. 00 zwy łc się określać
jak
IIK>tywacyjną
funkcję
pracy. JHli
praoowDlk 'przekoOna się, że może zarOOić
więcej tylko wtedy, g-dy zrobi więcej, salll
J)OIIzuka rozwiązań, które wydajniejszą pra~ umożliwią. Mogą t>o byĆ' dla
J>r:lylUadu
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"ów

płotniczych,

umożliwi/by

taHe zlagodzenie wielu problemów rynkowych.
Jednak nie ty/leo wzrost iloś
ciowy może przyczynić się do
poprawy sytuacji. Nie mmeJ
ważne jest oferowanie kontrohentom zogranicznym toworów
dobrej joleości, o z tym, niestety, nie jest najlepiej. Informacje
Glównego Urzędu Cen oraz
"I'o/corgo" wskazujq, ie mechanizmy reformy gos,!odorczej w
niewielkim, jole dotychczas, stopniu wpłynęły no poprowę jakoś
ci produlecji ehportowej, o w

u prawnienia pl' 'esów międzyo tacy jnych,
sd ·lejsze zw iąz ki w spółpracujących ze sobą
brygad, s wobod.ny dobór ooobowy grup roboczych itp.
Jak na razie nie ma w naszej g<l6podare klarownego, zrozumiałego i logicznego
y temu plac_ Pc wdę powiedz iawszy w
tej dziedzini e nie istnieje taden sy tern.
Wciąż je zcze płaci się nie w iadomo za 00.
Dochodzi już do a urdów_ W niektórych
fabrykach wypł aC'a się dodatki anlyabsencyjne byle tylko ciągnąć robotnika 00 war-

System
zamiast Impro IZaC)1
•

•

••

sztatu. 07.nacza to, że nieobecn06Ć w pracy nie ma wpływu na wielkoSć zarobków
lub ten wpływ jest minimalny_ Jak tu w
góle mówić o motywacyjnej funkcji płacy
skoro pokutu je Dle tylk(l W' teori i zasada
..czy się stoi, C:l.y ię J.eży __ ."
W dotychcz
wej polityce i pragmatyce
płacowej mamy do czynienia z pospolitym
nieporządkiem, by nie powiedzieć bałaga
n m. Ani r bo nik, ani inzyn~r nie wie
ile Ółl6taje za tA> 00 robi lub zrooi w prz dsiębi« twie, ile :&li to, że do firmy raczy
pnyC'hoózić, ile za w, że jest ooywate'lem
tego kraju, ile :za tA>, że ma 4łwoje małycb
dzieci, i niepracująclI :iIon~ He :La podrożałe artykuły spożywcze, towary przemysłowe l usługi. Gdyby ta<k spokojnie usiadł,

w

1

dewizowych no bieżqcy import
zaopotrzeniowy. Wzrost eksportu, o tym samym uzys"onie wię
leszej ilości zagranicznych środ

(PAP)

popatrzył

Podczas spotkania poinformowano zebranych, iż w Radomskiem są obecnie wystarczają ce
zapasy mąki, kaszy. ooli- GorZtj
jest natomiast z zaopatrzeniem
placówek ha.ndlowych w mięso
i Jego przetwory. Do produkc,i:
wędlin używa się
w sporych
ł10ściach mięsa mrożooego, c zasami odbija się to na icll j.aa{()!;ci i smaku. Nre ma natGmiast
źadnych kl0p0tów z tlu.szczam .
zwierzęcymi
i roślinnymi- W
najbliższych dniach
w radomskich sklepacb pojawią się k arpie.
(włm)
Q

Po okresi
rek()nw ale-scen ji
chore{;() "insullDow - komputer"
zootanie odłączony od jego organizmu i zast060wan
wobec
kolejnej osoby , której trzeba
będzie usunąć trzu tkę. Z astorowaJJie automatycznego dozown ika uJDOżliwia
rezygnację z
zastrzyków
insuliny.
Trwają
prace nad dal ą miniaturyzacją ,,sztuczne j trzustki", którą
zapewne w niedalek~j przysz«> ci będzie można
nosić
ws zczepioną pod skórę podobnie jak dzieje si ę to :li'
.ztucznymi rwruszn ikaroi serca.

Ile, ·za co?

w wy tarczającej iolości, bez żad
nych ograniczeń, w sprzedazy
znajdzie się fłuż.y asortyment
Wl'nistrów szkolnych, piórników,
kredek, długopisów itp.

tasiemkę

wypłaty

http://sbc.wbp.kielce.pl
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policzył,

niektórych przypodkach nostqpił
nawet regres. Sprzedawanie lo·
worów złej joleości pociąga 20
sobq nie tylko wie/e ujemnych
slutlów finansowych, o/e stanowi również hqmulec dalszego
rozwoju elu portu. Dotrzymanie
jakości
technicznej
wyrobów
staje się zatem podstawowym
worun"iem utrzymywania się no
wielu ryn/lOch_
Przed kilkoma loty głośne były
ope/e o zrówńanie pod wzg /ę·
de,m joll03ci proou"cji przeznoczonej no eksport- i no II roi,
myś/ana jednoHe .o równaniu w
górę. Dziś, niestety, w niektórych grupach towarowych zrównanie to stolo się laktem, ty/e
że nastąpiło

w dół. Przełaman iu

tego zjowis"a sprzyjoć powinno
wiele podjętych w ostatnim cza·
sie dziołań rzqdu no rzecz po'
prawy jolośĆi produlcji, jedno k
naleiy' pomiętać, że dobro ja'
"ość rodzi się bezpośrednia w
zol/adzie.

kazałoby się, ż.e z d.Siłk i na dzieci,
tek na ionę, rekompensaty
drożyźnia ne
oraz wszelk~ dodatk i za wysługę lat, premie za wyn i ki produkcyjne w
zakładzie,
który od lat produkuje nie ooraz więc ej.
lecz coraz mn iej, dają łącznie ponad 50 pr
sum , którą przynosi do domu. ChciałobY
się zapytać, czy to rzeczywiście zakład pracy czy moźe ubezpieczalnia społe('zna_ CzY
taki obyczaj pła wy mowa uUlać za system? Czy tak sklecona płaca może dopingO.:
wać do wyższej wydajnośc i,
racjonaliza.:)·
pracy, oszczędności materialów, surowcó ....
p .. li w? Czy może dobrze łużyć refor m!!
gclbpodacczej nastawionej na g podarowanI!
efektywne i racjonalne.
N. razie placa jest sumą rwmaitych sts'
ł ch i zmiennych elementów w ród których
wynagrodzenie zasadn icze nie je t ani Dar
waŻD ie)S2e, ani procentowi> przeważające .

rojekt n wego sy temu płac przewid u'
je uporządkowanie dotychczasowego zaw ilca płaoowego, w którym aż roi . 51~
od rozmaitych dodatkóW. Pl a zasadJllCz'
jak zakłada projekt - ma mieć ra ~(
podstaw wą i będzie domin wac w płac~
ogółem. Dodatki do płac, jeśli nie uda 5,(
je
usunąć, powinny być rzeczywi'C'ie dedatkami. Premie i nagrody odzyskać m UsUł s ój d wny C'harakter i walcr spr a'
w iedliwej oceny rzeczywistego wkładu pr a'
cy. Projekt
wego systemu
prz w iduJl
ta że wyraine preferencj e dla wydaj
pracy i takiCb wartości jak kwalifikacje :/.?~
111
we i do · wiadczenie. Generalna jedlO'
%ćWSada , jaką zawiera ncwy projekt, dajE'
ująć w słowach: "Tak.a pła a, jaka
Tak by powinn . Tak mwsi być, bo
czej nadal trwać ~zje udawanie, ie .
cujemy wydajnie i płacimy prawied~)

P
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przewidywał, że w 1981 r.
przekaże się do użytkowania .52
proc. m iesrz,kań , 8 proOC. powierzchni w usługach handlowych

cach

i 100 proc. miejsc w żłobkach.
Realizacja pełnego programu usług haD,dllftvych miała być zakończona w 198Z r. W tym samym czasie oddanych m' ho yć
72 proc. mieszkań . W 1983 r.
m>ały już funkcjonować przeds.z.k:ole i s7Jmła.

/"

PawlllHly dydaklyc.... e
wnętrs jef>"I:ose daleko.

l'"

ale

Zgodnie z przy jęt mi pla.nami i zał{)żeniami rok: bieżą.cy (»wi.&ien być przedooot Łnim rokiem wznoozen.ia osiedla. Co do
tej pory 2>l'Obiono?

d.

Kiedy nowa 'szkola
dla dziecI z Piekosz w ?
jedną

z' nielicznych (w stounku do p<ńrz,eb) inwetycjl resorru ().~'W.i-aty w
w<ljewoozŁwie kieleckim jest budowana od 1978 r. szkoła podw Piek06zO'Wie. We
bieżąeego roku dzieci
nowych salach roz.poC1'.ąc n u ę, tymczasem pa.wU«tfi y dydaoctycz,ne
ie są jeszcze
WykDfv,Z e wew-nąt.rź, a budynek a(lmi.,n· tracij.ny z kotłow
nią dopiero się montuje. Do tej
Puf V
bu<k>wl ni (generalnym
wykoo8>wca jest Kombinat Bll<łowI ny Kjelce) ł Ulluaczyli
.ię
rakiem odpowied.nich nak tadó w fina llS()W ycll na rol>O't y.
K' Y w tym roku dObtaJi'80
mln d, twierdzą, iż mo.g"l "pnerDbić " t Ył<k: o !»ł·JOWę. I Ł~ k źle,
i l tk niedobrze. A tymczas!'m
r\7.ieci z Piekoo~owa kol!'j>ny rak
"k<llny roz,poczną
b'ldynku,

J

I051qpil

rJie lo·
Igo 20

mJnych
sIano·
rfszeg.o

r monle

yrobów

wowym
się

no

, r

n~

"

w którym stro.p w każdej chwili mo.że się im z.a.wa.lić na gło
wy.

Generalnie harm{)f1ogr m wyko()Ilania obiektów i robót dalece odbiega od załO'leń porogI' mu
inwestycji. Po tej {)Ory KBM
przeok:azał do zasiedlen>a budynki miesz,kalne od tłum ru ~ do
7 oraz budynek n.r 14. W9Zystkie
bl-oki 'oddano ze znacznym opóź
nieniem np. termin przek za.nia
budynku lU' 1 wyz.naczony byt
na 30 grudni-a 1981 - rzeczywiście zre l~ow
31 sierpni
1982 r .

pio.nJtowskl go

Do chwili obecnej Rie zbudow () również ani żłobka

~ielłcicb i tyeh małych, nlł.l'tu

pNedsz.k:ola. Nie
mam)" oojmniejszego zam
u dramatyzować,
le żyde wlelu mieszkań
CÓW
osoiedl Ba.rwinek, nie z
ich wi'ltJ' je t prawdz.Wwą udrę
ką.

Kogo za to

winić?

Z tym jest JuT. trudn.leJ. 1»
wi.nnych zazwyczaj nie m'l . Tłu
maczenie odpowiedzialnych za
budowę osiedla
prowadz
ię
do ukazywania trudności. Przede wszystkim nie wyko-na.n.o w
załoion.ym
czasie. z rÓŻnych
zresztą
przy zyn,
planowych
wybu'l'Zeń. Dlatego
też
tereny
prz~k:azywano wykonawc'r z 0późnieniem. Za część wyburzeń
1 związanych z tym prz. iedleń
odpowiadał Urząd Miej. ki. póź
Biei zaś ,.1nwestprQj .. kt". Do
dziś spr wa ta nie jest definitywnie załatwion!l.

zmienić?

Budynek

dminUótracyjny s

kotłowniĄ

dc.pier

Pogoń

się

J.

m~ntu

·e.

Pańezyk

"malucha" za ... czasem
z.akońcZlOOO sprzedaż

nio, za udział w tej kcji,
na ręce dyrektora .. Pronitu" nad""zły ~ziękow nia
la całej
tatogi od !)rz.ewodniczą.ceg Z'""'Idu KI' jo ego. Funduszu na
R7.eC"z
Dzieci, · rofesor
Jan
. ?'czepańskiego. .

Są głosy opow~dające ię za
sotworzeniem warunków konkurencji pom.iędzy wykoo.awcaml
przez tW<łrzenie nowych porzedsiębiorstw budowlanych. P trząe
na to realnie trzeba <;twierdzić
iż byłoby to budzo trudn~

Mimo przekazywanych terenów KBM nie'Lbyt och zO z bierał
9ię do ich
za.gospodaruwywania. Organizowanie laców
budowy przeciągało ię w czasie. Można postawić pytanie, czy
szukanie winllJ'cb
mo7.e coś

Zdjęcia

milusiń

Najgorzej jest jednak z budownictwem
towarzyszącym.
Pierwsze pawilony handlowo-usługowe mialy być wykonane
w 1981 r . Mamy obecnie II pół
roOCze 1983 r. i żadnego pawilonu
na osiedlu nie ma. Codzie-n.ne
wędrówki matek z wóekami do
cenku"? tuia
po najpoŁrzeb
niejsze artykuły poiywcze może zobaczyć k&ż.d,. . Nie wid"ą
ich tylko władze miasta, ani jednostki haiIldl>!)we.

..maluchów" z przeodbior
roku ubiegłym . W czerwcu z.aczął 'ę odbiór ..fiatów l~ .. wy~O&OWanych na' rok 1983. L
Jest
ług
- ponad 2500. J k na ra-zie wszy tlro idzie w obrym
pie. Do oÓoCa Hpca w woj . kie'\eck1l'1\ odebrano z "Polmozb u"
pon.ad 450 poput.arD.ych pojazrlów. W in.nych wojewódz.tJwach wyB4ki .są znxulIe gOot'SIW. Podobno centr la "Polmozbytu" ~e}mtl
je .a nt , "by z naszych d taw all).och-odów mogli korzy ać
klienci z innych ośrodlt6w adriii.nistracy jnycb. Jelili
oncepcj.a
zost ł by 7.a tosGwJna, zans3 odbioru wszys t kich ..m.aluchów" z
teg oc1'Jneoj listy woj. kielecttłego by~y co najmn.iej probJ.ematycro

Mieszkańcom osif"dla Barwinek
prawdopodobnie już nic to nie
{)Omoże
Może wi
odpowiedzialne przedsiębil>rstwa zootaną
roo:lic7.one prz z ich zw ierz..<'h.ników. Po10bne gt sy sly zy się
podc1.~s
blloow'lnh kolejnvch
osoiedli i niewiele się {)O ty m
zmienia. Chodzi bowiem o to,
że ktoś nasze miasta
udować
musi. A przecież nie tylko w
Kielcach istnieie monopol wykonawcy. Czy KBM: ędzie mbił
d()brze , czy źle
i tak przynajmniej na razie nikt go nie za-

szkań i takim samym zalrudnie-niu już w 1982 r. osi:fgnęły
duże zyski. Zapłacił oczywiśc i e
przeciętny obywatel człQ\1ek
~półd'Zielcz.ości mieszkaniowej.

przed&ięwuęcie .

ProbLemó v jest

wiele. Tyc.ll

J ych ",ładze i mies7Jc óców
i~dli . Podjl:cia d~i Lań WJ'magaJ_
wllzy tkie.
Miel>Zkańców
os i.ed la
Ba r.w inek
chcieliśmT
{)Otn~ormowac, że we wrze&nłu
(takle ą zapewnien ... wykon.awcy) przekazany zostanie pawil()ft hlłłldl~ y. W bieżącym roku,
w cyklu Lnwestycyjnym wyno~ącym 4S miesi y rOozpacznie
s~ę budow sz,k ty W 1984 r. ma.
SIę roqx>cząć budowa pn;edszkola . ara po~oslałycb Gbiektów tj.
przy~hodO\ zdrowia, zt.obka ł
pawl~onu h dlowego nr 't1 nie
ma Jeszcze terenów. ani kompletnej dokumentacji.
CZ. DAWID

si~ Jaś
nanczy.~

Czego
nie.

A '~otob118 rU8'ZQ z po<'7Ą'tkQWe
go rzy<;.tan·ku. Jest dU7-O wo.tn.y h mi ejl'.C , wszyscy rOZSiadają
Się wygo1.nie. Stopniowo
a~
refóW przybyw , l' hi ię tŁo
czno. Niektól'1:y,
grzeczniej6i
ustępują miejsca star zym. Tyl~
k o . ~:tłe d~eci siedzą 9O>bie s.pok lrue bok swoich m mHś, k~
ry~ o~et do gł<owy nie ~yj...
dZle, by wzJą' pociechę n. kola.na Tymczasem ~
i ionn.a
matt<:.ą z dzieckleal na I'ę'ku ...

Dbajmy więc o wygodę woją i
o' h dzieci, WYChowujmy egoiSltów i nie ob ,rz,ajmy
ię, gdy d iecl!:o zaraz po wejściu
do Q·utobusu y ta głośno: ..Mamo, a ~ie ja u9iądę7"

stąpi.

(hl

W związku.;J. tym istnieje potrzeba dostoo.owania mechanizmów reformy do pecyfikl zlałalności
rzedsiębior tw
udowi nych.
Stooowane
obecnie
rozwiązania sa-nkcj()(lują
()wiem
niejako niego podarność i marno. r wstwo Nie ma motywIIC ' i
dobni ' ki osztGw prz iwdzialania mechani-zmÓ i window
ni cen. Przedsi b\Oł'Stw3
dowlane dzi ki malupul cj
finansowym z ogromnycb
r t VIf
1981 r. przy niezmienionej
sadzie liczbie
oddanych
będzie zboza WGzić
a
z.emL:lł
o ościennych wOJewództw czy
tez n wet jałt to ' byw t nie t k

o Czechoo&lo.w cji

czy

podjE:li
WK D

nym
z a •em
• 1: ~d Z kladewJ LiCi ' 0In ny Kraju prsy..
• kiru"
z inicj tv I we ",nr tkich Ńre
.k h k.leoijnych I wC?:
wycb.
pl' wadz n,ch rzes ten zaklael

zhi' rkę pienięiłl
IlaUU-Pel'li.
•

ik

aa

Członkowie
!'OZ I'OTch
c o;tnicz

traży

kiego

w
udowie
znic. r g i wiomCó", woduJ'cll
o rocw.ej .... rt
i k.
mlA zl
s{)Ołecznycb Pl'ZY

• Prawdor:~odobnie n
Trok
szkolny
rozpoczną
w
_ej
ZbiQrC7ej
kole mitlnej dzieci
Ru 100
okoli , w woj.
rad-omskim.
S
"'łJzłi,

ki~

oeene..

8d

i prapre" y i .a

wi# 458
kVłe na
.. ts rt
b. ' 'l. ...
el.mia.

w

Ił.-

(m-l')

(m-l')
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Elektronika do

olei"

"

Elektronika przebojem zdobywa jwial Wkracza praktyeznie
kaidą sferę beia i ludzkiego malania. Jest u -drswi mlesskania jako "strainik" przed wł;iCmywaczem. W kuchni usadawia się w róinyeb spnętach meehaniesnycb. W pokoju ma się
ją eboćby w telewizorze. Nosimy ~e,arek elektronicsny. W gmochodzie elektronika steruje m.in. wyciel"aczkami. Autoalarm
odstrasza złodzieja. I rrające radio, marnełofon._ Elektronika,
elektronika.
każdym dniem powszednłe
jej usługi w życiu i pracy
cuowIeka. A właściwie nie są
to już sporadyczne usługi lecz
powszechna profeSlja. W prze-

Z

ją

takie.

W kopalni -

:zawaL Górnicy
do nich
Jak zloktórym
znajdują się
UIlIypani ludzie.
Do akcji wchodzi elektronika.
Górn.ky mają przy sobłe elektranioczne górnie%e osobiste nadajniki lokacyjne ..GON". Ekipy
ratownicze mają elektroniczne
,6cnicze odbiorniki lokacyjne
"GOL"...GON" nallaje sygnały.
"GOL" wykrywa te sygnały,
dOkonuje namiarów i ustala położenie nadajnika z dokładnoś
ci.1ł jednego metra w płaszczyź
nie poziomej I pionowej. Terystorowe urządzenie regulacyjne
..TUR-lOO" reguluje i atutomatyeznie
stabilizuje
prędkości
skokowe silników trójfazowych.
..TUR" wraz z silnikiem S1Łanowi
układ napędowy do wytaczarek
obrabiarek sterowanych nume~
rycznie. mieszadeł, pras, mlynów, pomp. transformatorów,
urządzeń dozujących. Elektroni!:ta spełnia funkcje "dopasowuJąco-sterujące" w różnego
rodzaju urządzeniach przemysło
wych.

odcięci od wyjść. . Jak
trafić, którędy dojŚĆ?
kalizować miejsce,
w

Produkcją

tego typu

urządzeń

ze znamieniem lWwoczesnej e-

letroniki zajmuje sIę od wielu
lat a ściślej od 1961 r . szydło
wiecll:i .,Profel", czyli Zakład
Elektroniki Profesjonalnej zespolony z Cei!trum Naukowo-Produkcyjnym
Elektroniki
Profesjonalnej "Unił:ra-Radwar".
Dawniej znany był jako Wa-

reI""

u

Jak w czasie kryzysu i reform! u~l!ldają się losy w szydło
wleck.leJ elektronioce profesjonalneJ? Odpowiedź jest prosta:
t~k . samo jak w Innych przedSlę~)1orstwach. Wciąż jeszcze nę
kaJą
kłopoty
zaopatrzeniowe.

Dokucza niedobór ludzi de pra-

• •

W mar" 1127 1'. ..wstaj.

• Rad.mi. MIejski. Puedsię
.i.nlw. Wedoeiuów i KanaJiaaeji. PtSiHał.
•
tny
cIsialy: ebpJ.ataeyJu" btstalaej; prywatnlu
was ••••wy
wedeeUllóW
l bnallsaejL W
tym KItemacie eqaaisaeyja)'lll
••trwal. •• 1131 r . . .
• W UlI . Pk. .yle w &ad.mi. 17 .uea ~• ..,.dI,
5 lieriw, l -marł.. aa.aycielskie I • treole aktly
awed.we.

• " ..J_le aaJa 1151 r.
Pnemyal. Olemleuaq• •ras J)epartameał III-

Zjec).IlteHlli.
Distenłwa

8sktl.ałełw.

W';yi-

.hrenyi w
Chemleuay,
.rpulueyjnie pec1lqły Wiecz.r.wej S.k.le lDiynle1'5lliel
w RadomhL Wydmał łea łUllk
cjonował w PionkacJi ed L VL
1951 r. clo LXl957 r.
- Wy.r. (m-r)
uq.

ptsłanowily

Pi.nk~c:1t

.Wydział

NUMEIł

cy, z dyscypliną choć znacznie
się - poprawiło, nie jest jeszcze
najlepiej, samodzielność przedsiębiorstwa jest· pojęciem bardziej teocetycznym nli prakty.cmym. Ta samodzielność prryszła w najgorszych warunkach,
zwłaszcza w dziedzinie , :zaopatrzenia. Wołno nabywać .urowce I materia.ły, c:zęścl i wszelkie
inne rzeczy według własnego
uznania, na własną rękę, w dowolnym miejscu i źródle, tylka
tych źródeł nie ma albo bardzo
poważnie przyschły. Ta
lamodzielno6ć przydana reformlł ma
jeden pozytywny walor - wymusza wyższy stopień aktywności, zaradności i pomysłow04ł
ci. Dla poparcia tej uwagi -

wyniooła
218
mm
zł,
•
w analogicznym okresie roku
bieiącego 356 mln zL Nie ma w
tych obrachunkach żadnej kombinacji cenowej. To co wy produko~ano w ub. roku zmierzono cenami obowią:z.ującym,i w
roku bią:i.ącym. Co ten wzrost
umoiliwiło? Przede wszystkim
wydajność,
lepsze
wykorzys.tanie
czasu
pracy,
0bniżka absencji pozachorobówej
I
nowy
system
akordowy.
Wszystko to wymusiła reforma

wiążąca

wzrost
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Lasy k.złenidlie,
prastarej P.szczy n'''U''DJeIlltl
ak~ lub Jec1leńsk4I~

Na terenie puszczy znajduje
rezerwatów przyrody. Zajmują one 433 ha. Przy ich tworzeniu kierowano się zasadą
rzadkościll występowania zbiorowisk
leśnych,
niekt6rych
spotykanych gatunk6w drzew
- zwłaszcza na granicy zasię
gu stanowif!k ~dkiej roślin
ności zielnej.
się '1

Na dobranoc

Krzyżówka

Największy ebs~. bo M.M
fturwał ..,Jedlnia".

njmuje

nr 153

POZIOMO: ... ktoś szczególnie lubiany, l. pracownia rzemieślnicza, .. obszar wyłączo
ny z eksploatacji gospodarczej,
lL zajmuje się pobieraniem
naJeŻDości od płatników.
PIONOWO: 1. jednostka siły,
1. objaśnienie, lerenda, 3. podsta.wa aparatu teodezyjnego,
.. wzmacnia siłę
uderzenia
pięściIł. CI• •ą.iadka Mazur, 7.
działanie. którego wynik
jest
niepewny, 9. najwyis%y szczyt
w Polsce, 111. lipcowa solenizantka.

a,

został On utworzony w 1_ roku i
jest pÓW-y pomiędzy salewem.

na rsec:e Gzówce, a

"Ił

Nadleśnictwa

środek

daWllIł

sied"i-

.Jedlnia. przes

prsebieca szosa Jladom Kosi_lee. Dzięki dłuJ:oletniej .elll'ome tych lasów_ drzewostany
dębowo-sos_e z domiesdo:. jodły i b~ ~. w wieku około
· ZłO lat. P04 nimi występ.Je wieIoptUDkowy. Iłanl... do1łrse -

wzrostem wydajności pracy, a
więc w prostej kOllSekwe.ncji ze
w=ostem produkcji. W 1981 r.
absencja pozachorobowa wynOllila na jednego pracownika 260
,oorln. Z lronieczności wprowadzono dodatek ~ałltyabsencyj
ny" ezyU po prostu premię za
to,. ł.e kt04 przychodzi do praci}'.
MoIie to niezbyt moralne nacrad.zać dodatkowo za to co jest
normalnym i podstawilIwym 0bowiązkiem, ale nie bez maczeRozw ilłzania .rllHYła~ .aleiy
nia są przecież skutki. AbS1encja
pCHl adresem redakeji "ED"
zdecydowanie %lllalała. W wywyllłCSBle na kartaeh
}ł06to
dziale montaźu udało się zastoparę przykładów.
wycb w terminie .iedmia clni
sować nowy system akordowy.
ed tlały uiniejsaep;. !111mer..
Ja« były kłopoty z pleciilOkll
Kiedyś miernikiem był czas PomiędlY
prawiclłowe
edpoo nie<ldpowiednieh parametrach
teraz pieniądz. Po prostu płaci
wiedzi redosaje się 1 nacrodę
technicznych. rozejrzano si.ę I
się za to, ile się zrebiłe, a -nie
ksilłiłlowlł. Karly peezt.we bez
z.naleziono w pionie spółdziel
za to Ue się r.biło. Produkcja
kuponu będą wyłlłf!zoae s Iłczym fi2'mę, która potrafi danatychmiast wzrosła.
sowaniawać produkt "jak się
patrzy,
Podobnie jak gdzie indziej, w
mimo że w porównaniu s po- ' "Profelu" liczy się coraz dokład
przednim dostawcą repreze.ntuniej, po gospodarsku rozwaia
"ECHO DNIA"
je znacznie niższy potencjał prasię co można zaoszczędzić, gdzie
Kupon ... 155
dukcyjny nie mówiąc już o tpn,
bnniejszyć koszt produkcji,
w
że w zupełności nie korzysta z
jaki sposób ograniczyi: :wżycie
rozbudowanego zaplecza badawmateriałów. I w tych działaniach
RozwilłZ3nie knyiówki nr 141 .
c:z.o-rozwoiowego. Kłopot pokoteż są pierwsze wyniki. ~ie
nany satvsfakacja wielka.
niano we własnym zakresie
POZIOMO: Asparuch, indukDrugi pozytywny przejaw satechnologię produkcji szaf nutor, satelita, złotokap, grzędmodzielności to zatrudnienie.
merycznych. Są teraz lżejsze,
nik, Arkansas.
Skoro brakuje ludzi w wydziabez Importowanych styczników
PIONOWO: sandał, amulet,
le mechanicznym i w dziale
i
przekażników. Zwoderni.zowaustnik,
hareap, l17Jtuka, toczek,
montażu, trzeba część pracow> no zgrzewarkę do folii. Jest dziLondyn,
Tamiza. '
ników z zaplecza i administrGsiaj
lżejsza a mimo to wydajcji skierować tam, gdzie są najniejsza. W sumie z wszelkioch
pilniejsze potrzeby. I tak zrooszczt:dności uzbiera się w tym
biono. Problem złagodzono choć
roku 80 mln zł.. Nawet na zwykniecalkiem go wyelim~owano.
łej wodzie jak się okazuje Od razu sprawy nie da się deteż można zaoszczędzić. Do tej
finitywnie i całkowicie załatwić,
pory ..Profel" płacił miastu za
ł?o warunki na to nie pozwalawodę 2 mln zł rocznie. Podjęto
Ją·
. budowę własnej studni. Koszt
Kiedyś w Zespole Szkół Zawo1,5 mln zł. Od połowy !Jierpnia
dowych w Szydlowcu był kiebr. szydlowieck.a elektronika porunek naucząnIa ściśle przy lesilać się będzie własną wodą. W
~ający do
profesji ,,Profelu".
t~ roku oszc:z.ędn()Ś(li, uwzględ
Zakład miał stały
i systemanIaJąc koszt inwestycji, wynios,
tyczny dopływ fachowego na500 tys. zł, • potem co r~ 0rybku. Ten kierunek szkolenia
szczędzać się będzie po 2 mln zł.
w trybie administracyjnym :r.llW reformie i w lLryzysie dobrze
kwidowa.no przed paroma laty
je6t umieć Uczyć.
(8T)
aby zwt:ększyć nabór młodzicźy
do szkół rolniczych. Młodzież
neczywiście. nie}ako s przymu•
su, poszła do szkół rolnic:zych
I
tyle tylk·o, ie po nauee .mkala
I szuka pracy poza rolnic:twem
m.in. w .,Profelu". I tu musi
od nowa u~yĆ ,ię zawodu, 110
~chylne
uzdrowicie- dziewezynka pn.ekonala ~
półprzewodnik, szafa sterownilom stanowao lekarz.y że natura obdlU7\Tla j;a mecza ezy regulator PW-l to nie
wynika równiei s pasji zwyczajnymi darami: zd0lnoś
to samo co superfosfat lub
docieez.enia. w czym tkwi cią uz.drawiania zwierząt, tekrasula. Od września tego roku
tr6dJo ich sny. Profe6Or neu- lepati" i jamo .
W
w ZSZ w Szyd10wcu m6w ~
ropsychiatrii, tJbalde lIIeaal,
Ihie sz.1tolIć się kadrę dla miejs~w~o ~adu przemysłowego.
wysuwa śmiał" hipotetJę, Ir:i:
Uc:mlowle będ, jut Ul mSeai,e
~
ich energii jest
pracownicy lI8 pa~ lat. Ale
myśl: .,DzIękI •
ID
ud
":<14- NatyebIniest. s d.DI. JI&
łe~
e lIlt __Iii, ..
hld. ~ nie da alę pow!$~ ~ , Iię • aleske60ełZy! do potnebneco stanu. _
.ue wie
.,rę«lk~ Za6 ba- ~
bo !liby •
iakJ sposób. Ma
'-la IUWI materiAł I _~
mlejseu rezerwy aiły ?oboae)
ła4 ..
• te JQtł JeIIł
!Ile ma. Nawet &'dyby była łe
iIln1 praeoda.cy przeUeyłuj,
~ ł~ eQSłeJ eaerciL
,,Profel" oferbt zarobltow,. Z
o..b~ eb4arMae naec6~
daluyeh okolic nikt do SzywrailiwMeł~ ~
ałem
cłlowc:. !lie przyjedzie. bo lłie
..... dał
pnebdałma tu mieszkań.
eaDia, sa pemoą ebeeDep w
ChoE w pnyszłoKi zalt:mość
ieb .rakturach aerwowycll miarę dorastania cechy te zamiędzy ~m załogi, • wlelkałalisałera. enerpj czystej Da ezęły się nasilae .W6wesaa rakośc",
produkcji była rac:uJ
bme formy r6WDonędnej e- eJonalnie 1IIYftłc:a esęae mojewątpliwa. teraz o wzroście nroce Ja - opowiada Joanna aer&ii'".
dukcji decydują w coraz więk
Najbardziej kon1:r()wersy}ny sbunłowała się. Posbnowiłam
szym stopni.u właśnie ludz.\e.
potem
pogląd w tej kwestii reprezen- &kończy6 medycynę, a
,,ProfeI n ma w zatrudnieniu potuje jednak Giovanna Vallani upualam ałę jessae na pnywaŹDe niedobory, a produkc:ja,
Giona, kt6rll jest uzdrowiciel- rodomawsłwo. Chciałam U9jak wykazują ścisłe dane opar~ % dypwmem akademii me- nmie6, malet6 W';rtlamaeuDie
te na eenaeh z. tego roku, jed.ak wyratnłe wn-asta. W I pMdyczne}. J'Ut jako '-letnla Ba te. _ mi słę pnyłraftl ....
?«s8 1982 L w~ produ.ke)l

winięty podrost. Nadaje $t temu
fracmeJltowl prawdsiwie . _
csaAski c:ha.rallter. Na terenie "-

zerwatu . .ajduje

się

miejsee

roll8tneUwail

$Owych

lila-

P.laków

przes hhlerowskieco okuJtalla.

Najsłar.uym
rezerwatem, bo
utworzonym już w 1962 roku,
na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest rezerwat ..Zagożdżon".
Zajmuje on powierzchnię 65,6'1
ha; położony jest w odległości
2 km od .si Augustów w kierunku Przejazdu, po lewej stronie ,.królewskiej drogi". Partia
chroniona
stanowi· fragment

Las Da kamieniach

Użdro

W1001C,
•

a

fesj

w

myśle

Reze

usług

iciele

lekarze (II)

zeniem:-

tn_

http://sbc.wbp.kielce.pl

.JecłDa II naJatrakeyjniejszyc:h
f.rm wypeaynk .. te kajuowe
<:Słoak,wie kiła wodIliaekiec. PTTK prsy WPBW
w Białymstok. lItreams.wali
taki spływ neiut ł.aina StnIra .a S.walssnyiDie. _
N. ad,Jęc:iu: aa trasie spJyw1I
spływy.

ŁaiJul8tnA-

CAF-••lIlan

Sieńlt.

I zn.alazla, ale ani nie na
medycynie, ani nie na przyrodoznawstwie, lecz w .gwiazdach - w astrowgii medycznej. .,Kaid~ • aas - wyjaś

nla
4Iqc

SWIł
teorii:
Iię, aamaa.n:r

nes sib k
•
e.
je, JIMiDa.-WNll7t

reso

je

II.I~AC

...,a.-

Przywracanie
ludzkiego wy
-f:lsyem:r obraz nlowieka i
okrdlie Ibt)' pnebył:reh

łdśle

eborób". Joanna leczy .,środ
kami ealkowieie aaturaJnyuai

- ~ełlł. siołami, homeopa~ j
ocsjwłśde własnym Quidem".

N(), i nie zapomina o astrologicznym zaJączniku, }aId pacjent musi dol~ do kart1
ehoroby. Nie uznaje nat.ozmasł

aty

Paryska ~~iżu.teria .

,
I

Okazało się, te węd.ró'wiu: ludÓw spowodowallłl dwiema woj_
1939 l 1941 r. - oraz o~tnie niemieek~ aresztowania

nami -

przetrwało w Brześciu dość liczne środowisko polskie szcze.
gólnie robotnicze, zgrupowane w kolejoWYCh warszta~ch re.
montowych "Depo". Przetrwała też n!iewielka grupa inteli..
gencka z kilkunastoma oficerami rezerwy. Niestety, bardzo ma.ło było młodych ludzi., na ktÓrych "Wania" najbardziej liez~

. .ka.,. mec1y slya," kra.e;', m~ równiei
ete p ......yeje .aryslUełl hróreów biżaterii.

-'YDIIi

CAP-Keyskne

Kapitan ~ięgnął w tej sprawie języka w Komendde Gł6w_
nej AK. Tuż przed wyjazdem Ul Bug dowiedział się, że - lnfM
macje są przesadwne, że siatka konspiracyjna na tym Iw...
tym jeszcze terenie ift;t dopiero w stadium organizac. l ie
według oświadczenia komendanta Okru1S "Twierdza" (BrzeU).
o8Qbni.k' o nazwisku Słonczyńslti jest tam ale znan,..

t

N8$,z e JRtury
zajmuje lOOwieneJmie
JesC lOOłołony w neści
oltrebu Jedlnia w ]lbdRadom. Posiada .ahla

Incyd.ent

IlAjltardsleJ

wysualeCym

słanowM

8J.aas Herm_n *) w swej najnowszej powieści
łumaczonej
Uśdaa&e: Jawot!, klon
na polski,' ,.N..
a nad
lriepje droBabil.nem", przenOllll nu do
Wid_y
krainy, Idzie wiolmlł 323 roku
duieJ wydmy
G6ra I mnlejp.n.e. dobiega kresu . życie AWZlllle.;ienia
piasznysteco.
leksandra Wielkiego. Pojawia
się przed nami w ealej
swej
krasie obraz starożytnego świa
ta: ponurę wierzenia i prakt'!~~~::i~I~I~=;~~ę::r tyki kultowe ;Wschoo.u. pru~
r6żne iń~rygi 'dwOl'skie, zaeiekła walka diacoch6w o sukce' sję po
umierającym
władcy,
upojne noce· miłosne nad Eufratem -:- wszysU!;o tO składa
Milod .."Va.j~1'V. zwane
się na przedziwn"
atmosferę
ludnoś~
..
Blmala-powieści będlłCej pr6~ ciekawego spojrzenia na wielkiego
- ,.7.abroślinność
bohatera starożytności
Jie~cej )IODad

1st lat.
odkrytyeh widonne

IIOdrosły-eraz

modnew

1t3.l(iennveh.

w,,:,rt~'Dnl~

olcha. a

SlOOtkat

i jaw«.
okręślo-

st~~ez;:;~~~~~i~~:
rezer_
są częściowy-

lU

na

leśnymi i jako
wzmożonej trosce
i społeczeństwa-

zachowanie dla
wai fauny Puszczy

najpiękniejszych

TADEUSZ JIAZlJa

d~th.~

bowiem t.
IIlerwoł~ przynylllt
a b.as1ępnie pomóc
by odpowiednio
Diagnozę stawia.
wzdłuż cianie musi się
M6wi. że jej
- wycwcieplne.

Ksią~a lliehała Ciapało i"')
to interesująca pr6ba przemieBUlnia powieści psyChologicznej l. ujęciami tzw.
małego
realizmu. Niespodziewana ehoroba psychicz.na mło
dej mężatki jest pretekstem do
pokazania ~iekawych koiUliktów pokoleniowych i obyczajowych. W to wszystko autor
umiejętnie wplótl wątki sensacyjno-kryminalne. Dzięki temu
może powieść U: 'czyta się do-

"Ineyden~"

słownie

jednym tchem..

Odbiera ona ciepło w sensie fizycznym, pl'OIllieniująee % całego ciała i na podstawie róż
nk:y temperatur wnioskuje o
chorobie, sama przy tym 0bdarzając ciepłem
duchowym.
Uważa bowiem, że pacjent
potrzebuje uczucia., ponieważ
nie potrati dać !Obje rady, boi
się. nuje s~ opuszczony
i
pragnie., aby się nim zająć i
otoc:zyć troskliwo6ci~
a oficjalne uznanie praittyk uadrowkielstich pne:t
medycynę pnyjdzie jł!$%He poczełta~. O eelo~ścj kh
lz.eroJri~o
lIpOwsuclmienia
trudno wyroko~. Natomiast
eo do tr6deł !aseynacji nimi,
można bez ~szej przesady
~, te til:wiłł one w
przywracaniu
ttłowiekowi
ludzkiego wymiaru. StecłuiJ
cyzowanej, sfarmaltologizowanej, zdehumanizowanej medycynie oficjalru!j przeciwstawiają one podejście oparte o
więź emocjonalną, dzięki której mobUizaeja sił psychiC7.nye.b chorego pozwala pOkonać chorobę.

Zbyt wiele jednak mome!lltów ... meldunku

artystyC1ny
wielkiego
miasta. Jest to zwykła historia miloki i małżeństwa dwojga ludzi Aby uniknąć banalności
tematu, w sugestywny
spOllÓb opisuje autor małżeń
skie kłopoty i małżeńskie radości, pr6by porozumienia, zażegnania konflikt6w i nadzieje
na , przyszłość. I w zasac:kie
byłoby to wszysto, co w Dlijwiększym sltr6cie, nie
r02.pisujlłC się niepotrzebnie, mógł
bym o iej pozycji wydawniczej
napisać. Czytelnik
oceni .Bam~
na U. ~o własne odczucia
pokryją się -s moimi.
wi&lru

numer

"Ekspresw

lle. .rteró
(ll) ••••) ukazuje
w wiodącym reportażu . lakaba K.peia szecherezadowe ,,0-

&r"y

dyrektora

Dsiopaka".

Autor stara się usi,lnie przeprowadzić ,,rozliczenie" bylego
szefa Fabryki Samochodów Małolitrażowych
w Bielsku-Białej, oskarżonego o przekroczenie
swoich
uprawnień,
o
wsp6lne kombinacje z Maciejem Szczepańskim, o ' niebezint«esowne szafowanie talonami na Jloaty 125p" i tak dalej, i tak dalej. Temat był nie
lada sensaejll przed dwoma l~
ty. Dziś to mało pikantna już,
odgrzewana na silę historyjk4,'
ehociai drukowana jes%CZe na
użytek
tysięcy

i dla

przyjemności

,hl

ezytelnik6w, bo w ta-

krej liczbie K.AW ~sk1

pres" Il(II'malnie

się

"Eb-

ukamje.
W tymże samym numerze, w
reportarzu .....idika
~
wayałko-

Jlarek

.ym....

snuje SWIł opowieść o tajemniczym radiestecie ~aoie
_
Włocławka
i
bezskutec:mydl
poszukiwaniaeh
zatopioneco
uarbu. Wadaw Do blik w
,.IAcie aa 'l'empc\lh'''' przedstawia jedno li ciekawszych ...
pr_adzeA aamołotu PLL, -Jekle m1alo miejsce
kwietnia
19I2 roku. Nałomt.ast reporle!'
,.Ebpresu- ukryw'ajlłCY się pod

barwnym pseudonimem

Wywiad~cy,

t.ołnierowlcA

było prawdopodobnych, dlatego tri kpt. "Wania"

Akcja J)<>wieki' Mirosław_
X.iniaka ••• ) ..Widok li ~ima
'I'h.le" rozgrywa się -w środo

Kolejny

Wachrn. pchor. Zołnierowic.z powiadomił także dowódcę o
przypad.kowo nawiązanym kontakcie s miejscową placÓwk2ł
AK. Tuż przed odjazdem % Brześcia spotkał na ulicy s.wego
kolegę z wojska - pltJt. pchor. kawalerii Zbigniewa Słonczyń_
skiego. Ten zapropoJ'l()wał Zołni~rowkzowi wBtąpienie do AK,
w kt6rej Slonczyński miał być komendantem organizacji wo)..
skowej. ŻOłnierowicz poprosił o c:r;a., do namysłu, ale powodowany ciekawością, z~brał, gdzie się dalo, informacje O miejsco.
wej )tonspiracji. Dowiedział się, że rzeczywiście organlzaeJa
Słonczyńskiego liczy ponad lito osób oras te oddział bo~
składa się z. kilkud?Jiemęciu ludzi

~ana

II

w tyklu ,.))sie-

Uletw'- rekomenduje słynnych
"piaszkarzy", czyli krakowski
ród garncarzy Romańczyk6w_
lVłG.

w

poeozątku

marca, po przedostaniu się z dwoma podkomendny mil do Bueł
cia, postaJ'l()wił osobiście aprawdzlt ich prawdziwoU. Po zam..
stalowaniu się '"na melinach", przygotowanych w czasie poprzedniej bytności, "Wania" poJedł Zołnierowiczowt odszukał
Słonczyńskiego i zgłosit cbęt przystąpienia do jego organi.zacji.
Do mieszkania SłoIh.""?yńskiego przy szpitalu miejskim poszli
w trÓjkę, uzbrojeni solidnie. Przysiecki został na mraży pned
domem, "Wania" i ŻOłnierowicz weszli :ząś do mieszkania. G0spodarz był nieco zdz.iwiony przesadnymi, jego zdaniem, środ
kami ostrożności, "Wania" jednak wiedział, co robli.. Był prze..
dcl ostrzeżony przez Komendę GłÓwną, te na terenach wschod_
nich zaczyna działaĆ inspirowana przez gestapo prowokacyjna,
rzekomo konspiracyjna organizacja "Orzeł Biały", kt6rej siedzibą jest Białystok; sygnalizowano jednak próby przerzucenia
komórek "Orla" i na inne miasta. Kpt. "Wania" byił zdecydowany wy jaśni~ sprawę od razu.
Słonczyńskiego przekOJUlIlO, te wynik tej lO"Lmowy moie był
dla niego tylko jeden - podporządkowanie się. Upewlliwszy s~
więc, że "Wania" me jest prowokatorem, przyznał, ie rzeczywiście organizacja, którą reprezentuje, nie była przedtem ani
Zwią:Dkiem Walki Zbrojnej, ani nie jest obecną Armią Krajo_
wą, choć się za nią podaje, ale też nie mą nic wspólnego z prowokacyjnym "Orłem Białym". Z dalszej rozmowy wynikało,
źe na terenie Brześcia działa od kilku miesięcy, a więc wcześ
niej niż ZWz, dobrze zorganizowana iiatka o zabarwieniu pił_
sudczykowskim (prawtfupodobnie jako część organizacji ogólnokrajowej), że organizacja ta ma liczne wtyezki wszędzie w urzędach, na kolei, na poczcie, :że prowadzi agitację )?Oli.tyczną, że posiada wydawany dosy~ regularnie - swój organ pl. "Szaniec", od kt6rego wzięła nazwę oraz że ma własm,
organizację bojową, w ktÓrej Słonczyński jest instruktorem
wojskowym. Najbardziej pikantne w calej spraWie jest to, te
miejscowa AK nic w ogóle nie wie o istnieniu niewygodnego
dublera, mimo że wielu "szańcowców" należy je(inoeześnie do
drugiej organizacji
-

Teraz "Wania" wie(b.ial więcej niż ktokolwiek z konspira_
cyjnej gÓry. Przedstawił więc Słonczyńskiemu propozyocję: pod_
porządkować się i wyjść stąd jako prosty żołnierz "Wachlarza",
oddając: do dyspozycji całe swe "w~}sko" albo... nie wyjU
wcale.
Słouayński nie namyślał s~ długo. JegO wybór przyna1ri..
ROŚCi akurat do tej a nie innej został dokonany po prostu dla_
.tego, że była to pierwsza antyniemiecka organizacja w Brześ
ciu, % Idól1l się wtknął. Wiedział taltie, że ,większoU jego pod.
komendIlYch weszła do podziemia w prześw:iadczeniu. te id,
do ZWz..
Tak oto kpl "WaDia", ktÓry )e$zcH godzinę temu dysponował zaledwie dwoma ludimi. .tał się wz.erem dużej organisacjL
Wsp6łpraca Słonczyńskiego, lojalnego i
JO%wainego ~o
mendnego, dockonale zorientowanego , terenJ,e., spcJWOdowała,
te kapitan m6gł G wiele wneśniej pn~it do za.sac1Dia)'Cll
sada:6 dywersyjnych. Słonc1yński zaś, który , jakiII nas potem
aostał mianowany komendantem bu,. "Waeblana'" w Brzdd.,
p~y~ pse\ldonim ,.żbik", • wtrMce awansowano CO Da pe4..
porucznika.
Po tal!: zachęcającym początku "Wania" postanowił pneillł
ealą brzesq grupę, a nie tylko jego organizację wojslrowJL. Po
dwóch dniach, skontaktowany p~zez "Zbika", spotkał się z szefem piłsudczykowskiego podziemia na teren Polesia - We:nwalewiczem. Rozmowa miała podobny przebieg. WestwaJewlcz tw6rca l ideolog brzeskiego oddziału - zdawał sobie sp~wę,
co mu grozi za podszywanie się pod ZWz, a postawa kapita~
w ezasie tej rozmowy nie pozostawiała złudzeń 00 do tego, ze
trzeba się będzie albo podporządkować, albo ponieść konsekwencje.

Opr. JrlARGERITA
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PROGRAM I
Teleferie potkanie
oraz film •. Przygody psa
Cywila": "Zbiegowie"
10.00 - Film dla
rr zmiany
..Zabij mnie w spo.;ób doskonały"
z serii .. Columbo" film sens. prod ..
USA
11.30 - Dla n zmia.ny M~
trzootwa ~wiltl.a w lekkiej
atletyce
UW~GĄł Pull I". aadlo f Tel ••
wizja ultnet:aJa tobie lIIotllwołt
9.00

~

cml . . . . orncnlll'e

OGtoSZENIA DROBNE
SZC~ĘSLIWIE kojarzy mał
żeństwa Biuro
Matrymonialne
,~azury". Olsztyn
2, skry.tka

336.

98-)[

31 LIPCA w Cedzynie zgi:04ł
zegarek wartoścIowy amiąt
ka. Na znalawę czeka wYliGka
nagroda: Kittlce. Złota 21/2.

•

l049-g

CIESLIK Czesław zgubił legitym ację
na bilet
miesięcz
ny PKS. tras : Rudki - B ieliny.
l0S4-g
UNIEWAZNIA się
zgubi()ną
pieczątkę o
tre~i:
.. Przedslę- ·
biorstwo Tl:ansportowe Handlu
Wewn ~znego w Kielcach, lit.
ZblńJowa
21. Dział Inwestycji
.j Remontów" .
l053-g
TKACZYK Józef zgubił legitym cję PKS. trasa: Kielce Sbrawczynek.
l05Z-g
CHUDZICKI Józef zgubił bilet wolnej jazdy MPK.
1051-g

- UNIEW AZmA~M=----z-a-g-u7bione
'wi dectwo
mistrzow kie. II
nazwiske Stefan Jędrychows ki
oraz
iea tkę firmow
treści:
"Za kt d Malat's i. Stefan Ję

drycoowski. Ki~lce. III
zew kIego U·'.

Ostrowi C

' EGO

Swier-

100000g
SZPILSKI D riu z zgubił legitymację
tuden"k
Politec hniki Swiętokrziskiej-.
IMa-g
UŁASIEWICZ
Jerzy zgubił
i lon pa-liwowT (KIB-l 2). ydany
PZU Kielc
1 -g
awomir z~ublł lez koł n
ZSZ

rzedaży wszystkich

~ni

została

wprowa-

b o n i f łka t a

30-procentowa

·
I
~

C

przy

znanych firm zagraniczmych,

tkaniny denimowej i srlruk90wej.
Zapraszając życzymy udanych zakupów.

~asza.

z

Z26-k

3

FABRYKA W1;YSK TOCZNYCH ..ISKRA"
W KIELCACH. ul. Mielczarskiego 45

J

3~

że są

jeszcze zapisy
do ZASADNICZEJ SZKOI.Y ZAWODOWEJ::J.,J
na rok szkolny U83/84
..I

na

~ nt~i~~neron&'

~

•

frezer
szlifierz

c

[~

~

3

33

m~hanik maszyn
~
i urządzeń ~rzemyslowyeh 3

E

[

J

E Warunki prz~jęcia:
3
E
ukończone 15 lat;
1
[
ukończone 8 klas zkoly podstawowej;
3
E
uzyskanie pozytywnych wyników badań le- J
E
karskich.
3
[ Wymagane dokumeuty:
3
E
podanie;
J
E
~~~;
3
[
świadedwo .ukończenia szkoły podstawo- 3
E
wej;
J
F

karta zdrowia;
3 fotografie.
Fabryka zapewnia uczniom:
~
wynagrodzenie w I klasie - 640 zł, w II
klasie - 960 zł. w lU klasie 20 zł/godz.;
E
odzież ochf'onną i roboczą;
zakwaterowanie w internacie
szkolnym;
•
wszelkie świadczenia wynikające z układu
zbiorowego .pracy dla przemysłu maszyno[
wego.
Nauka w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODO[ WEJ trwa trzy lata.
Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje moż[ liwość kontynuowania nauki w TECHNIKUM
E MECHANICZNYM DLA PRACUJĄCYCH, systemem dwuzmianowym lub zaocmym.
E Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjE muje sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych FLT
.1 kra", ~jelce, ul Podkl sztorna 117, w godz.
[ 7-15, tel. 51-055. dojazd autobusami linii 13. l,
[ 28, 22, 39, 31.
220-k
[
/
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E
E
E
E

E
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~

3
~

.J

j
J
J
:l
J

3
5
5
J
3

3
::J
~
~

::J

3

3
J

::J

~

li • • • • • ll..Jl...JUl... • • • • JI • " • • • • • II • Ił • • ll.Jl..JUI • • • • • • • • • I.J

ZSRR.

ć

P'l'EItA D'I'ZUaNA: oc D-m
ul StaroaunGwska lIT
POSTOSR TAIt OWl'!C: pl WGI.
nołeł
m-H
ul
Slenlńewtcu

• in

ki ' re
b_y

l~

jakie

uas4u4u-

di nisuHlOe.

515-'1;

UWAGAt za rwe.łuałae a 'Iaa,. w pr~r ..... cb kin rrdakcJa
bip odpowiada

•

.-

*

•

(wlm,

RADIO
P&OGK
17 es

t~

Z

Lalt

Dzi

LNy

12
rotnych

tei w

lT

Ir

IT.15

tcu.meru b
Wlad
J....

STRONA 6

19.30
20.00
20.15

Mistrwstw·

lekkiej atletyce
- Progam lokalny
-;- Dobrao.oc ·
.. Cypisek.
syn I'ozbójnika Rumcajsa"
- "Nieprzetarte ścieżki":
"U stóp Himalajów"
- Dziennik
- Publicystyk
- "Woda Eycia" film
oby/'zajowy CSRS
- Roł.nicze lato Itł
- 'Dziennik
- Mistrzostwa ~wiata VI
lekkiej atletyce
- .. Piknik
country"
progI' m rozrywk()wy

tf i Ił.

'IM'

NUMER 155

19.05

ZZ.5O

kol.

6

..Poł<olenle .....-

.

dra" -

18.20
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- .. Wejścłe SmGka"
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PROGRAM I
15.55 - Program dnia
16.00 - .. Przyjemne z pożytea
oynl"
16.15· Lo 'owanie Małego Lotka i Extxess Lotka
16.30 - Dziennik
16.45 _ . .. Interstudio"
•.Po-
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• Spei:ja.my wy~ lINsyde ta
USA
na
BI",kl
Wsebod, Robert
McFaY1ome,
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NOWY JORK PAP. Pod kryptonimem "Brigbt Star 83" w dniach
od 10 sierpnia dCl 10 wrze ·nia na terytorium Egiptu trwać będą
ćwiczenia amerykailsk· h sił szybkiego r agowarua. Zapowiedziano
przrjazd ok. 5,5 ty.s. żołnierzy USA. Do udziału w manewrach
zaproszcoo także grupę wojsk egip k ich, sudańskich, 9Omahj~kieh
i omańskich. Plan zakłada najpierw ćwi zenia ail zbrojnych USA
i Egiptu. Celem manewrów jest wypr oowanie zdolności bojcwej
żołnierzy obu państw, podnie iimie kh operatywności w warunkaeh polowych, sprawdzenie możliwośd telekemunlkacyjnych oraz
zweryfikowanie nowy ' h koncepcji trat gi~znych. T46,n etap ćwi
czeń potrwa 10 dni. Natitępnie manewry przeniosą się na terytorium Sudanu. Tym razem wezmą w nich udział na większą skalę
lctnictwo i artyleria przeciWlotnicza. W d rugiej poł()owie sierpnia
amerykańska piecho ta mof6ka wraz z jedn?6tkarili ~rmjj somalijskiej dokona d esantu z morza na wybrzeze Somalij . M a n ewry
WOJSkowe w tym kraju potrwają ok. 5 dni.
. W związku z tymi manewrami oraz wydarzeniAlmi w Cz.:wI~e
Libia zażądała we wtorek zwołania Rady Bezpi.ecze6stwa ONZ
w następstwie 1eJ:o, 00 okresliła i.ako "amerykamkie ~Bie
bezpieezemtwa jej i jej regioDu".

•

"Wojna" o pIWO we
Między państwami naleąeymi

d

spółnym

Rynku

E uropejskiej

W spiJnoł

GosP darezej sysłemaiyeanie wybuehają ..wojny" na Ue ekonomieznym, eo zawsze wiąże się a obr ną wJa sneg ry ku.
NajnoW1lu "wojna" wybuchła na ile._ piwa.
otóż rząd
kuje się, a
oowe ilości

RFN, gdzie produi spożywa rekorpiwa, wprowadził
nie.spodzlewanie bariery celne
w zasadzie likwidujące import
te ge napoju z innych pań tw.
Komk;ja EWG, najwyższy 0("gan tej w pól noty 10 państw,
nakazała
cofmęcie
tych przepi ów, ja.ko niezgodnych z pod~ tawow ymi
zasadami
welnej
wymiany
bandlewej
między
partner ami. Kcmisja zagrozila,
że w
przeciwnym przypadku
podjęte zostaną ,,sankcje" przeci wke różnym markom piwa
zal'hodnioniemieckiego zalewającegc
rynki
pOZ<l6tałYl'h
pa ństw EWG.
Wła1:lze

~
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k ie nie zast06Ow ły się na razie de ultimatum kcmisji. W odpow iedzi v..'Ysłały de Brukseli (iedziby organów EWG) pismo, stwierdzając e, że... przepisy ooow ią 
zUjące
na terenie obecny ch
Niemi ec zachodnich od k:lkuset lat dopuszczają 00 9przedaży tylkc piwo ,,czyste",
tj.
wyprodukowane jedynie z wody, chmielu i sł <hl. Tymczasem piwa produkowane w innych pafu.twac·h, jak wykazał
badania chemiczne, są "nieczyste", gdyż zaW i erają różne dodatki
substancji
sztucznie
przed łużający ch
ich
" żywot",
poprawiające
klarownoŚĆ
itp.
Picie tak iego ,.doprawionego"
piwa jest niezgodne z wie -
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• Dzisiejszy .,sundar
dyeh" zamieszcza rozmowę z
redaktorem naczelnym "Prawa
i Zyeia" Andrzejem Debn,-ń
kim. Jej tematem jest prawo
prasowe. Zaletl! projektu tej us.tawy jest po pierwsze to twierdza A. Dobrzyński - iż
formułuje ona zasadę
wolności
lowa i druku, zasadę jawnoSci
Ż 'cia społeczne go i kontroli spolecznej. Po drugie projekt ustawy precyzyjnie określa prawo
do ulob 'wania ionlormacji przez
dzien n ikarzy. Odmowa udzielenia informacji może wif:C nastlł
pić jedynie ze względu na ()ehronę
tajemnicy pań'5'twowej
1 b innej ' cłJrooiooej u tawą.
Czy działka jetit luksu em?
zapytuje "Tryltuna Lu4łu".
Dając odpowiedź na to pytani
pismo stwierdza: stanowezo trzeba zaprzeczyć, iż działka praeownicza; to szybko przemijają
ca moda, ani czy też nabyterluksu owy. Użytkown}kami dz, a .ek
są w większości rodziny robotJlIków, pracowników zatrudnionych w 'Warun ach szkodliwych
dla wrowia, rener i i emeryci
- ludzie. którym często · ę nie
przelewa i dla których działko
~e pl ny ą ważnym uzupełnie
n m d~wego iadłospi u i
~dżetu. O tym muszlj pamiętać
CI, ktbr:zy tak hętniE lekcewa'li pra own)czą działkę w swej
z
j praktyC!e.
•
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tradycją

piwoszy zachodnioniemie.ckich stwierd:z.a wJ.adrz.a bońsKa, nadal nie
uchylając przepi ów zakazujllcych importu piwa z partner'skieh krajów EWG.
Czym zakończy ~ię ta oowa
wojn a" trudne w tej chwili

powiedzieć.
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Wczoraj w Radomiu odbyła
•
ię okresowa narada I sekretarzy komitetów miejskich,
miejsko-gminnych,
gmionnych
oraz
zakładowych
part!-i. W
spotka.niu
uezestniczyli
też
kierownicy
rejonowych.
0środków
• pracy
partyjnej
oraz wydziałów KW. Podczas
obrad, kt6.e prowadził I sekretarz KW PZPR IMcdan Pru 0mów iono prob~ emy kształcenia
ideolO€icznego
i
działalJWl€ci
propagandowej
zarówno
wśród
członków.
jak
i
ka-ndyda tów partii. UCZEsUlicy
narady zapo.znali się z aktuamlł
ytuacj ą

społeczno-gospOOowczą

w mieście i regionie. Przyjęto
program . dzialrulia dla o«niw i
instancji partyjnych na najbliż
sz' okres.
(wlm)
W Radómiu przebywała z
•
'izyt ą grupa mOl'kiewskich
nauczycieli.
Radzieccy
pedagodzy byli goŚĆmi kierownictwa Wyższej Szkoły Iniynierskiej im. K. Pułaskiego. Zwiedzili oni Wydział Ma eriało
znaw twa i Technologii Obuwia.
W('zoraj w godzin3i:h popoludn iowych radzieckI! delegację
podejmowało kierownictw ZDK
"Waltec". Wymieniono do6wiadczenia z zak-resu upows:z.erbnien ia oSwiaty i kułt!.K-y w obydwu
krajach .
(J. aylt.)

Ku

żalO'Wi

Duńs

JHłwrócił

we w .......

wie~em

do Bejrutu, ,dm poil'l .....muje
pr_ydeBta
Libanu,
Ami.ua
Diemajela, • wynlkacll r_mOlW s prsywGdcami Syrii i
Arabii Sa ud yj5ll ie-j. W drodze
a Arabii audyj kiej do Bejrutu McFarla.ne ..... b ymał o;ię
Ila krotke w Amma.n~. ,łbie
.p tkaj się z k...blrm Jordanii
H u ajnem. Oficjalne Mwiadeunje . rdailskie stwierdaa. ie
r ... m(>wy Mcf'arlane'a z Jorolem Husajnem ~ynyły apray
yoo'ania .bcyeb wojs"
• Liltanu ras Oł;ólDej sytuacji na Bliskim w.cbodzie.
•
RHftJliI< armii ba"u ...
świadcsył ....f! w.. re.... if! trily
ira kie wycofaly się • r jemu
Mebran w Jl3ni.e w
.... ym eII ..... b_t. .,. ..r~
l iG ji swoid. crJ8w". W 'v;u
e6ła1.llicb .... w
ft.,.., M Me-

'rodlIe

aagenc'e
i~formujq:

brali tocz} ł się u.<:iet,e .... alki.
Obie 5tr.... y podawały e _ae..ydl stratac.ll pned""nika.
•
We wtorf!łl wieewrf!m
prs)· był d. DellU Heetor Jaysward_e, brat prezyd_ta Sri
Lanki. Ma _ dziś przeprowadzić
rounowy ,. premie-rem
Indii, Ind~ G_dbi, ma temat sytuacjj w Sri LMlH PO
krwawych starciacb Da tle
etnieznym. Hector .layawardenf! Mwiad-erył, u w Sri La.nee
Bast_pil powrót do D(>rmallOej
sytuaCji. Starcia w Sri Lance
wywołały w Indiach niepo"'ój
o lIrzyszłoić mniejs24lŚc.i tamilskiej w Sri Lance.
• z okolic indOOlU j.kieco
wulkanu Gamalama ewakuowano , tysięcy 06ób. WUlkaD
poJoi<my na wY8pie Tel'llate
r_poez_ł
wyrzucać
lawę
we
wtorek.
• WIslamabadzie pod:uJG,
te miuister ........ y USA. Cupar Weil'lltercer, z10iy we
... n:dniu wuytę w Pakista.nje.
Przeprowad,.i _ rozm wy Iła
temat dostaw łU'OIJi amHykaDskiej do Paki tanu.
• Nowy prezydent Gwatemali, ,ftle.rał Oscar Humłterloo
M.,jia VietorH, kk>ry
w miniofty ponied:uaJs dokOlla1 zamacbu "'nu, wysllłp>l na pi~r"li<Uj ...... fn n ji
prasowej. Pre&ydent .... arżył
Nikaracuę
•
pnn.alh.eDie._
polityki apI' ji .....e inDych
pańMw

re,;

olar trzyma się mocn
TOKIO PAP. Na ,ieMach azjatyckich zaJW!cwaJW w środ~ rekordcwc wysoki kur ' dolara. W Tokio pławn za t1~lafa 2,71oW
marki zaclJOO.lll()ooiemieckieJ. Jest to najwyzszy kum waluty am _
rykańsklej wobec marki od przeszło 9 lat. W
w\()orek wioczorem
w Nowym Jorku za dolara pła 00 2,6980 marki. W ŚNJdę w Tokio za dolara płaoon() 245,40 jena. Jl105t to najwyższy kur dolara
wobec jena od 8 mie.;ięey . W Uongkongu w srod~ za oolara pła_
COJW 8,1495 franka francu kiego. Najniższy doty('h{'z
kurs franka
w()bec oolara D()towano II bm. w Paryżu. Za dolara pła 00 wówczas 8,1265 franka.

Ornitologiczna zaga ka
Wyspy Bożego Narodzenia
LONDYN PAP. Ukazujący się
w Sydlney (AU6tralla) dziennik
"The
AU6kali .. n"
zami ści!
wi~ 4)
nie
ykanym
wydarzeniu na Wy,·pie BożegQ
Narooz nia.
Otóż na wyspie tej,
leżącej
na Pacyf;ku i mając j 135 km
kw. poWIerzchn i, znajdował się
prawdziwy raj pt3<>i. W okresie lęgów na wyspi i okolicznyl'h atola ch koralowy h przebywało okol
17 mln ptaków 18
różnych J:atunków . W czerw u
br. pewnego dnia wszystkie
potrafiące latać ptaki jak
na
komendę opuściły
te strony,
porzucając nawet małe w gniazdach. Do tej pory n ie powróciły, przesiedlając się na dalsze wyspy i atole Oceanii.
Zagadka dC) tej pory powstaje niewyjaśnicna, mimc ze
na wyspę udała się n iem al natychmiast ekipa orn itolo ,)w z
Australii, aby zbadać sprawę
na m iej cu. Naukewcy znaletli
tylko pule gniazda, w który~
z głodu zmarło da ief;iątk i t ysię<>y pbkląt era z nieli zne ptak i, które na skutek chorób lub
kontuzji nie były w stanie wybrać się w dal eką dl"ogę.
Początkow
przypuszczano.. że
ptaki sobie tylk znanym sposobem wy('zuły nadejści jakiego · kataklizmu w postaci np.
trzęsienia ziemi, zalania wyspy
olbrzymim i falam i, czy gigantyC'znegc pożaru . Jak d ląd, nic
tak iego się nie stało, tylke ok.
4 tys . stałych m ieszkańców wyspy ciągle nie może 8i~ oswojć
z panują ą ciszą i żyje w at-

głflboko,
~

wności,

wierząc

że

być".

~

Światło zapalane
dź iękiem
WASZYNGTON PAP. W ametanie
r gon, w
J>06zukiwanJU rówy h "~.
bów
Q61Z.CzęOzania
energII,
twieordzi ię, że naje.kooomicznle)Szym posob m
włączania
oświetlenia vie tylke w mieszkaniach, ale
i bilYa('h, jest
sy6-tem· dźwiękowy,
jaki tu
wynalezione i który zd<J.był sobie od razu dużą popularnctć.
ryka6.~kim

otóż
przy
przełą zDlkach
montuje się miniat'ur we mikrofony. Na oiwięk glos u lub
na"tl'! t kroków, w danym pomi
z niu zapala si o wietleni . Swiatlo pal i się doJ>óki w
pomit!t;zczeniu sł:yeh a
jaki ś
dź-więki. Gdy
zapada
cisza,
lampy powoli ga ·ną.

Pod<J.bno 0<>ZCZęd ,'. i w zuenergii elektrycznej są
znaczn . Czę t
bowiem wychodzą
z dan~ pomiesuzenia nawet najbardziej 4If>Zc:zęd
ni i ped3fltyczni zapominają
zgaai ' światło. Automat nawmi38t (b:iała niezawooni .
życiu

u. Rr_il ...to-

miast poJ'tyki USA, ""pewniaj,.c, te> nie pro_~ _e
ładnej ..... J:ie:I d>ńałalD~J w
.to&unk... d. rąd1l aau_ow.k'''l"o. Poezy.nania . a....",.,ctOIlU w Am"ryee SY'edk wej
elcrdłił
lU _
• - jbanJa:i j
wJaieiwe.

Dary

dla Muzeum Zaba ki
K ieleckie Muzeum
Zabawki
ię o nowe
kspo.naty.
Uczestnicy
har ersl<i go
fe tiwalu z Jeleniej Góry i
przekazali
Bielska PodIa kie,
na ręce d 'rekcji cztery lalki z
okresu międz woj nnego oraz
samochód strażacki. M iejmy nadzieję , że iniejatywa
harcer;zy
znajdzie godnych naŚladow 6w.
wzbogaciło

fam)

Psych za zama hu
DOK.OŃCZENlE

ZE

STIl. 1

kilC)metrów 00 Lourdes, powita przybyły tam wcześniej
prezyd nt Franc ji. Nazajutrz
z tego amegi) lotniska papież
odleci 00 Rzymu.'

.TQJl Paweł II będzie pierwzym papieżem , który odwiedzi Lourdes i mia6to przygotowuje ię 00 jegc przyjęcia.
Jednak francuskie władze re}i g i;ne obaw iają i ę , ż wizyta mo7e mi eć
kromniejszy
ymiar niż kawlicy fra&'JCu cy mogliby sobie t go życzvł:,
ze względu na prawdziwą
"psyc hozę zamachu", j ka P'Inuje wśród poolencjalnych p i elg rzy mlYw. Rektor
ktuariów
maryjn yc h
w Lourdt'1!, ks.

biur

i oby Oick" ypłyn~ Z fiordu- pułapki
"

moferze nie

w u lf'('ZCe 'Ptaków
( ..pory mUlli
00 tej
nikt nie wie.

KOPENHAGA PAP. Arkły sny widoryb, kMry w maja .ie. 1naie wpłynllll do ..~kiq.
fj r". w.,ełn
d nęiei Danii, trHbę z lud_Ił
. .meq snalasI ." ie i • u"iecl m t c.dniu ...,y_
tlMtal się s pula ki. Ci nią Kalląat ]tra.... . .d nie skin wał się ku 1II0nu P.ln ~nemu,
a yć m u dalej, tl arktynnyeh ... 41 Kana4ły,
ctl:&ie jeri C"~fD ier wi k. 1yeh 1tiał",dl widoTY · w, Ilasywa.nycb rewBiei bielucanii lub Biały_i .eUuaami.
U-metr.wy ..II by Di k" - jak Buywan ~.
Ja rskią.
a - pr2H lny .u~ lIyl wielkil abalu:~ l.ry.MW kraje
dl i s&ł:raniu ydl.
k . !II tys. • . • wy aby wało wieI rylla olniem
i n~ .:&tlJui 18t-llil metrowąo fiordu, ale 1ylko .uelianym l rysłom udalo się a Itaayć strumień .My "y~bseli.any a jeJ:. a :&tłrsy, a iym
artJziej samt!Co
alla. Duń kie
iura p c1reiy
.ie ullrywa~ . IWOjecCl ialu s 110.0... et1ejSd
tl bodew. Takiej abake;li nie .yl w Danii od
l!e3 1'01la. a baty ~wnie tnełta
.bie
. .

konułki

a .izerunkiem Iti ale,; ol nyma, ktere
wo s~c.ęłi wypa esu na rynek sklepiokar:u jatlands y.
Pnypuftaa się, ie s fi.rdu ""y ętlsiła wieloryba paDli' • w o.dał.Jaieh dniaeh tropikaJna ..,.C 4ła . Ze.l 4łzy obawiali ię Bawet, ie wy
a
temperatura wody mote . · mieni ' simnollrwis~
ka. Wiedsiony insty.ktem, a ar4ł;y,ieJ lIyIła atramieniem zimnej ••• y wpływa~j d.
w~iąo fi r". s Kattqa1u,
m lIkierował się
k. oiwartem.
ors •.
Nie o yl0 ' ę Hl> lIr:&yr;.4ły . Prawie • same«.
• . ia .idery wpa4łł w siet prs. nlł tam pnn
ry ak.. tluńskic:h na san4łaue.
ieJe ,"sm
iotal się w si~ saBim Co wres:&eie uwolniono.
Dypał )litiniej pnes tlłuisay na. O awian. 8ię
aaM:.rner;e. O awy jeollnak Ityly pł nne.
1rao ny przn deJikaiDie a liiająey się koter,
.ci el alał ię .'.pni.w., ai wre scif', laiedy )HleauJ
ch;bie .twar1,;. mIlna, "aam rdał rybim
e " Iła po . n_ie i snikllUlł w .tlm iach ooly.

http://sbc.wbp.kielce.pl

O"..

Jese b
rdes, zo.rganiwwał
k-on1ereock praoowCl, lila której pod eśld, że za eu~ i
przesadni mówi się «> .,.h.ił>o
tetycUlym ataku zy zama.cbu"
i poinlormoweł , ż w ubiegłym
tygodniu in tytucje religi.jne
w Lourdeti za ypywane były
pyta mami i telefonami 00 zaniepokojC)nych katolików z T :1.nych części Franel"
Liczba
za rezerWilwany ch mieJ c
w
hotelach i schrOl'liskach jest
też mni.ej5za niż się /!IIlOdrtie-

wano.
Nad bezpieczeń lwem papieża czuwał: bf:dzie 3 .2
żan
darmów i policjantów francuskicb, nie licząc tałej ochTony jego C)9Qby z Watykanu .
Wpr wadwn
rygory tyc:we
=ądzenia :
amoc hody prywatne nie będą miały wjazdu
de mi36ta , za
by mai'lce
zamIar uczestniczyć w naoożeństwach i procesjach powinny przybyć bez źadny b to~
rebek i paczek.

"J

tę" montują

ro oty!

TO 10 PAP. W _ _ej _
Iy.. · WiMM ja . " j fa ryce
pred k uj,.cej _ »4>ty" .... o
ioaa _tala p~rw!l&a Ba n.iee~
ta · ma __ ła wa. pny IIt"rej
pra ujll wyłll~ie . .~y.
·lku
~ynJft"ow t}11I0 aa<il_... je prsebHe pra Y. II:dyi i .... y mają
_ebwiJ
laMki" J . .tra'~ !lł<JN)
eit ~rację.
15 re ..... Qw zatr .... n· aYc)ł pny
taśmie w cUl,u.5
kUM
łuje 35 )IC>Ibe pol w
w ~cycll
elł

w

"_s~:rull ję _łeyoty".

u~
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ED STRONA

7

ZDZISłAW.

IlWASNYI .W Dajimlela7eJt. lDaneDl. . . . .
.. . . . mi iii. pek_u ..... urełncc. aiatna
oUmpij*ieco. ~urłJa SedyehL Do tej ehwiU lilij Hkort ąe'"
wy wynosił 71,84, ale na łrelliacach n.cale.. jui talej. Bar4lzo aię eiessę, ie sdo1ływa.Me a.rebrny mNal wdalo mi ~ uła
Ilowie rekord Polski",
Nus mlocian urlHbU 1Ii~ ł Dstppada 1_ rok_, . . 1M _
wzro.t_ l waiy 9Z kC. ~eco tl"enerem jest Gl"sccon NOWAK.
repreftliDtllje barwy Olimpii POlmaB.
•

pnypuncnłem,

•

ł

I Co

Wyniki

_

dzień

dewizą

medal

Polaków!

o

fi~łÓW~.
KOBIETY

• MI m - l . Jarmila Kratooh'ł'Uova CSRS 1.54,68. t. Labow Guriua ZSRR 1.56,11. S. ~e
katerina
Podkop1ljewa ZSRR
1.51,15, ł. Marcit KUncer RFN
1.58,11, 5. Robin Campbell USA
%.",13. I. DoUna Mellnte R.mania t.",13, 1. Milena Matejknieo"a CSRS t.l1,1t, I. Ant je
Schroeder NRD %.1%,13.

• Wzwyż - 1. Tamara By_
kowa ZSRR tOl, t. Ulrike Meylarth RFN 199, S. Louise RiUer
USA 195, 4. Coleen Commer
USA 195, 5. Kerstin Brandt NOD
192, l. Debbie Brill Kanada 188,
1. Suz&nne Belm NRD 188, I.
Olea ~uha WęCI"f 188.
• 7-bój - 1. Ramona Neubert
NRD 6717 pkt. (1" m ppl. 13,%9,
wzwyi 180, kula 15,31, !Ot m
23,tT, w dal 6,67, oszczep 45,U.
801 m t.11,34), t. Sabiue Paets
NRD 666% pkt., 3. Anke Vater
NRD 653! pkt., 4. Sabin e Everls
RFN 6391 pkt., 5. Waleutina
Dymitrowa Bulcaria 636l pkt.,
.. ~ekaterina Smirnowa ZSRR
63%1 pkt., 7. Glinu NUoIM1 A.atralia 6195 pkt., I. Tienke mddinc Holandia 6155 pkt.
~tCZYtNI

• ... m - l . Willy Wuelbeek
RFN 1.43,65, !: Rob Dnppera
Bolandla 1.44,H, 3. Joaquim
Can'albo Crus Bn.zylia 1.4ł,tT,
.. Peur EllioU W. Brytania
1.44,1'1, S. James Robinson USA
Lł5,l!, ,.
Acberto Guimara"
BraayUa L46,46, 1. Bana Peter
Ferner RFN Lł5,7ł, I. Da'ł'id
Patriek USA 1.<ł6,5i:
• 1t km - L Alberto Co"a
Wloeby
%8.11,14,
!. Werner
Sehildaauer NRD %8.11,11, '3.
Bani ~oerc KUDU NRD %8.ll,!i,
·4.
Kartii
Vainio
Finlandia
%8.11,37, 5. Gidemus Shan!:"a Tansania %8.11,93, 6. Carlos Lopez
PortucaUa %8.06,78, 7. Nick Rose
W. Brytania 28.17,53, I. Christoph Berle RFN 28.19,05.
0_
• 4.. m ppL -1. Edwin
$C5 USA 47,5ł, 2. Bauld Schmid
RFN 48,61, 3. Aleksander Kar_
low ZSRR 49,03, 4. Sven Nylander Szwecja 49.16. 5. Andre
PhilipS USA 49.24. 5. David Lee
USA 49,32. 1. Amadou Jia Ba
Senecal 49,61, 8. RYllzard Szparak Polska 49.78.

_ Młot - 1. Siergiej Litwinow ZSRR 82,68, %. Zdzisław
Kwaśny 81.54, 3. Jurij Sedych
ZSRR ...64. 4. leor Nikulin
ZSRR 79,34, 5. Guent l' Rodehau NRD 77,18, 6. Klaus
ploChaus RFN 76,96.
1. Karl
Hans Riehm RFN 76,9!, 8. Emanuel
Dulcero.
Bulcaria
'l6....
________. . . . . . . . . . 1

Komunikat
TOlaUzalOra SporloweaO
PP Tota.lJzator
wiadamia, że w
• karslrlch z drJ,j·a
m,wiecdzono ;

S po!" to wy

za-

zakładach

pił-

6/1.VIII.1983

r.

LIGA POLSKA: ł ro<zw.
z
lIS tra.t1eniam! - WY,atne po 0•

koło

»4.00II zł, 164 r_w. z 12
tnat tenta mi - wygrane po około ~ "ł , 2H16 ro<zw. z 11 tra~ - wyuane po SI54 Zł.
IS.51' l'07.w. z 1. tralieniamł _
Wl'CI" a.ne. po T1 zł
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•

Ił

neci dzień I mistrzostw świata w lekkieJ. anetyce i tneel
medal .ła Polski! Wprawdzie tym razem D.le sloty. a srebrny. Klo jeduak mócł aię .podziewać,. że !Z-~et~ młocia~,
Zdzislaw KWASNY, rodem s Wielkopolsłu, r~:lCbleli ~na~~m~ty
tercet radzi~ki i ostatnim rzutem pokona mIstrza ohmPIJSkleCo s Montr.ealu i Mo kwy, aławnec. ~Ilrija SEDYCHA'! A jednak! W ostatniej finałowej kolejce młot naneco repreze~tanta
poszybował na odlecioŚĆ 81,54 m! To nowy rekord Pols'u, dający Połakowi tytuł wicemistrza iwiata!

T

Dalej od Zdzisława Kwaine,o
rzucił miotem na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach tylko
aktualny
rekordzista
świata
(84,U m w tym roku), nłebywa
le szybki w kole. SierCiej Litwinow (ZSRR). Rezultat 112,68
m, którym zwyciężył, uzyskał
jui w pierwszej finałowej próbie. A młody Polak walczył jak
lew! 77,38 w pierwszym rzucie,
79,4% i nowy rekord kraju w
dru,im; następnie - 79,16, 76,14,
76,41 i wresKie 81,54 m!

Pod n.Ie1>been()ŚĆ
kontuzjowanego r-ek()l"dzisty świata, Ar>gli.l<a
Sebastiana CO E, finałowy
t>.Leg
mężttyzn

na 800 m

dystansie-

10

kończyła

się

te-rskimi
statnich

na 0me-trach. Nadzl.ei 1oSpodarzy. Finowi
MarHi Veinio

zat>ro&l<ło

(był

sek.

'.11

konkuręncji równieŻ" sięgnie po
złoto? W kaŻdym razie jest faworytką.

ozpoczął

R skiej

Et1<>pczyk

się

czwarty),
Mohamed

)leząc!

I'ernandll

Mallle-

się

Kedlr

DWlie p<l'Zostale ti.naolowe k<lC>kurencje wygrały faworytki skok wzwyż r-ekordzistu świ.ata
w
bah,
Taman BYKOWA z
ZSRR. a 7-OOj kobiet rekordziStł<oa śwU.ta,
aamona
NE BERT
z NRD. W tej ostatniej konkurencji Da podiUm stanęły trzy

bl~n finał~wym. eho~ s
pew_
noś"i" ... Iki jej zy"h półliuałaeb
we będ~ie lekko.

cierównief z udanych
Bocu lawa Mamifukie-

W Ioczecim dnI!u lnistrzost w
się

występów

co I B::nyułofa WuoJow.ki~co,
którzy pewnie wywalczyli awans
półfinałowycb

dzdsie-jszych

biegów na 3 km z przeszkodamI. Biegnacy w drugiej !Ieli\
B:rzy_złof Wesołowski jut po !cllku

ło

okr"źeruach

wyszedł

n.a

Czo-

stawld lniezagrożony mtn"ł
mety w
czaSIe ' .27,01. W
se-ri(. w
której spot-

łinlę

tn:eciej
bła

wyrównan.a
prz-eszkod.owców. Bocu-

SIlę

staWka
sław

bardzj.~j

Mamiński

cały

szego

rywali.
wysill<u

dl"Ull:ie

miejsce .

trolował

czas

!«>n-

bez

więk

zapewnić

sobie

by

wvnlkiem • 22."lł.
Reitzem

Colin~m

gląd

Sportowy" wyjainił,
że
nie ma o czym dllskutować, bo
CWKS ma w Polsce pierw.zeń
at w o). Drużyna, do które; zawsze ściągano grupami najlepSZlich piłkarzy. nie
odgrywa
ostatnimi
laty
poważniejszej
roli w naszym futbolu.
Nie
pomagało
zatrudnienie
Ił

zakwaJ:i!i.I<oW9ła
będ2lle

się

ósemce.

lOt m

Ujtyslmll. fa-talnH! zmienia1
zawoodnllCy ZSRR (38,'17 !lek.), którzy z kolei do perfekcjt opanowall technikę pn>eltaZywan'
pający

wić,

że

w

tej

.vtuacjf

tlltuł

Ognisko "Return"
zaprasza

Doi ' nie

Pol*ł .•.

będsie

więc

..edal.

łIIa
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WIochy
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Meksyk
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1

skowllm. Teoretllc:mie biorqc Widzew.tracił czterech
dobrych zawodnik6w % pod.tawowego .kładu, Lech dwa filaru - lłfowlika i Kupcewic2:4,
e pozostałe drużyny (przvna;mniej sądzqc po minionym .ezonie) praktycznie nie powmnll
ię liczyć w rozgrl/wcf o tu-

tuło

Chllba, że nagle obudzi alę
krakowska Wisła. Dajmy więc
spok6j z przewidywaniami, bo
i tak wiadomo, że hgf ma
wygrać Legia.
Piłkarzami handluj" alf
n«
calI/m iwiecie, ale przeważnie
tD maje.tacie prawe i obowiqzujqcych przepi.6w. U no. też
sq przepiali, lecz wikt kh nie
pTze.trzegll; bo "ie 11\4 .ilnego, który pOc1qgnqłbl/ klubV do

odpowiedzialnoici. Zamiut ofi-

cjal1łej

wc

W

. nadchodzącą

dzielę

It.tu t,.an'ferOtDej (jak
FrartciłJ,
kupowanie

http://sbc.wbp.kielce.pl

ka

ria
ac

go
cy

łal

hu

ga

~

odl

i nieO,niska TKKJi'

działacze

współudziale

przy

nis
I

I

Mi.!

_i
iw!
i o
eie!

Iyc

łOf

~

sobotę

WTKKF

organrzują
na włas
nych kortach w
Kazjmien,.
Wielkiej wojewódzki turniej tenisowy dla zawodniczek i zawodników nie :uzeszonych ."
klubach sportowych. Dla ąaj
lepszych przewidziano puchary.
nagrody i dyplomy. Turniej,
który rozegrany zostanie tylko
w grach PQje.dynczych. rozpoczD.ie się w sobotę o godz. 10 Organizatorzy zapraszają wszystkich amatorów .. białego sportu"
d~ wzięcia udzialu w lradycyjD.ej imprezie.

(ap)

mu

r.a~

KU

tli!
t I

Clea

tYCI

tó"

-

logl

p

n.a
WU

~U54

ws~

-

Hacb

1

.iade1'ł.

Itp.

do Kazimierzy .W.
,.Return"

D.Iś aj Hoiem finałów: kobiely ry ... aUz~wać bęą w biec.ch
na _
.. (Kratoch'ł'lSovaJ), . .
. . ppł-, J km, .talecle •
razy
1.. la i rzucie 4y Id~, a męt
nyinl ,.. łłI m , w ak... u w
d'aJ I "ta fecie « ras., l.. ...

W4

K1

Dis

Amerykanie (38,71 sek.)

łeaEld..

s.p

da

dYl

do p6ł1iua
a~ tnAdno
a1ę w
flit&-

Pilka w grze
mistrzowski powinien po
latach powTócić do atolicl/. Ale
ostetnie .ezanl/ 1&dowodnHlI, że
nie musi ...
TTudno prorokoweć, kt6ry z
ze.połÓ1D może zagrozić
Ul oj-

Warto przYPOlllnlec, ze dziś w
Krakowie piłkarze Poconi "h»zecrajlł zale,le spotkanie o mistnostwo ekstraklasy s Craoovilł.
(ap)

Najlepsze wyniki
e\lcnjoacjach sz t. fet y ł ru)'

IOWEj

w

!:naleźć

Rzuty osobi te

nt/ch trenerów - Strfrjlaua czy
Górskiego. Zespół gwia2:d przegrl/wał z teoTetycznie znacznie
słabszumi
dTużynami.
Teraz
trener Jerzy
Kopa
znowu
wzmocnił alę licmymi pOallkami (Kubicki,
Budo, Biernat,
Putek j mniJ i trudno alę dzi-

Dułv aukces odnieśli pUkarwe
POGÓNJ Ssczecin wycrywa~•
.Unie obsad_y międsyna.rodo
wy tuniej w belcijskiej BrucC", ,w którym oprecz cospoclaH-y aczestniezył -' sespoły Boruii Dortmund (cswarta druiyft&
I liCi RFN) I PSV Eindhovcll
(Holandia).
Szczecinianie
w
pierwszym meczu pokonali I-U- '
cowlł Bruccię, w której
crali
m.in. reprezentant BeICii Jan
Ceułemans i Antoni Szymanowski. 2:1 (1:1),. sdobywajlłc bramki lIe strzałów' Marka Leśniaka
i Leszka Wolskieco. W finale
Pocoń zwyeięiyła Borussię Dortmllnd 2:1 (0:1). Pierwsza bramka
padła ze strzału
samobójczą_
RlIssmana, a dru~1ł selobył w Ił
min. Marek m_h.

lu czasem 39.ti !>Ck. ,

j~

zza Odry.
szyliśmy

w Belgii

Niewiele oobrego m<YoCllIIl natomiast powiedz.ieć o sztafecie polskich sprinterów. Nasr.a czwórka

sioadów

Doaszych

uwodnol.ozJd

sz"

przeszkodami wygrał KenijczyJt
oIuliua Kotu rezult.tem • .••63.
Forma naszyCh przeukodowc6w
napawa ~ptymi:&m",m l obu powinuiśmy ocl>łda~ w 'pilltkowym

medalu

dopiero 9, a rekordzista EUCoPY.

o '.01 sek. za

nowy .ezan
1983/84. Dla polekstrakla.y jest
to
.ezan jubileuszowy, już pięć
dZiesiąty! Warto
więc
sobie
przypomnieć, że mamy w
tej
dziedzmie Iportu nie bagatelne
tradycje, e pierwszy klub pił
karski pow tał na ziemiach polakkh prawie
o.iemdziesiąt
lat temu (Cracovia). Hiatoria
naszego futbolu, to już opasłe
tomisko, w kt6rym zapisano
wiele pięknych rozdziałów i
parę mniej chlubnych
akapit6w. Ciekawe. czy
przy.zły
dziejopis polskiego piłkarstwa
gorliwie odnotuje wydarzenia
rozgrywające się... między .ezonami 1982/83 a 1983/84. Myślę o lipcowym szumie prasowym na temat transfer6w pil' karzy, którzy za wielkie w
naszych warunkach pienią
dze zdecydowali .ię na zmianę
barw klubowych. Mnożyły się
pytania - kto? Gdzie? Za ile?
Najwięcej zapłacił Widzew za
DaritLlza Dziekanowskfego, bo
aż 21 mln złotych. Inni też nałapali nowych zawodnik6w ile
~ dało. Rekord pobila
warnawaka Legia. czyli Centralnu
WOj.łkowu Klub Sportowy,
o
czym warto pamiętać (gdll przed
pa", latll toczułu .ię 'pory o
jakiego. piłkarza międzv Legiq e innym klubem, to "Przepiłkanki

br'łZOwego

do

do

mieli nasi
Czecho ło
waczka Jarmila Kralochvilova
wygrała pewnie finał pań na
800 m, a pół godziny wcześniej
przed tym biegiem zwyciężyła
w półfi nale na 400 m czasem
51,08 sek. Czy w tej drUgiej

SUkcesem
nusAten.,
Wiocha

z

umiejętnościami

RFN.
radości
sąsiedzi.

~-

Alberto COVY, który
ni<!
po
NZ pierwszy zaimponował sprtn..

Portucalczyk
de - 14. '

Powody 00

sku-

ki\oom~trów

Europy

trza

We wczorajszych finałach wy_
stąpił jeszcze jeden nasz reprezentant, Ryszard Szparak. W
biegu na 400 m przez płotki 32letni zawodnik zajął w finało
wej stawce ostatnie, 6sme miejsce z czasem ł9,78 sek. Widać pół
finałowy bieg. w którym ustanowił rekord Polski wynikiem
49.17 sek .• kosztował go zbyt dużo. wysiłku. Zwycięzcą tej kon_
kurencii zosta1 supermistr2; płot
ków, czarnoskóry Amerykanin
Eciwjn Mo es, któremu nie mógł
dotrzymać kroku nawet rekordz ista Europy, Harald Schmiel li

południowi

wygrał

tecznym fin[szem WUly W ELBECK '" RFN, a rywalizacje n.a

• ~
Bryt.a.n.Il.,
a
pned
awym w>ełl<lm
rywalem, IIIi.strz<!m Europy z Aten., Pałrizelll
DCiem z RFN . Natomtafllt plecwse-rię eJ.im1.nacyjn" S 11m &

Pogoni Szczecin

Dziękujemy..•
... za pozdrowienia pilka-rzom
Nidy Pińczów, przygotowującym
się na zgrupowaniu do nowego
sezonu oraz juniorom Błękit
nych Kielce z obozu we Włosz-:
czowie.
piłkarzy odbywa się to
%aauach gabinet6w,
hotelowl/ch
pokOjach i prywatnych mie.zkaniach. Forsa wfdruje z walizki dl> walizki
ł...
.pok6j.
Mamy więc praktycznie zalegalizowany handel żyw 11m towarem i to w .ocjalł.tycznym
państwie. Podobnie ma się sprll<wa ze stypendiami dla Iportowców, kt6re miały .kończyć
z lipnI/mi etatami w zakładach
pracy. Stypendia są, ale tikClJjne etaty zostały i WIZl/lCll udajq. że nic alę nie dzieje, W
tej svtuecji
polscy
piłkarze
walczą o udział w igrzyskach
olimpijskich i szyKują lię do
U!y;azdu do. Los Angeles. TUmczasem w oficjalnym komunikacie
Iiedzynarodowego
Komitetu Olimvijskiego ł Między
narodowe] Federac;ii Piłkarskiej
napisano wyraźnie: "Kto zarabia na swe utrzymanie grq u:
pilkę norną. nfe
pić w piłkarskim

może

wy.tą

turnieju Let-

niej Olimpicufy 1934 roku
w
Los Angeles", ~foże więc niepotrzebnie nasi
reprezent4ncI
fOł'mę ne
.połkania z NRD?

szlifujq

decudujqct'
Sq ZTeJztq
takimi .amvmi zawodowcami.
jsk ci 7.%e Odry. No i "fe me
~ czym przejmować, Wetlle.
że liga g"a,

cZII

.ię...

« polaka

piłko

na moralny aut.

to-

-

TADEUSZ WIi\CEK

