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z d polski
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pod

old-
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kreśla wagę zapisanych ' w d~

końcowym wyników
ważnym wkładem do ~
żywienia
odprężenia l dialogu
w Europie. To wła:śnie jest ty-

kumencie

ezeniem narodów naszego kontynentu i świata. Wydarzenie
to jest tym bardziej znamienne, iż następuje. kiedy Inne
płaszczyzny dialog. Wschód Zachód . są zablokowane.
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DOKOR CZENIB NA STIL ,
n adch odzącą Jesieniq
okres szczytowego zapotrzebowania na en ergię elektryczną nie tylko ze strony przem'yslu I miast. ale takie rolnictwa , wsi. Obecnie zużycie tej
energii w rolnictwie jest wpraw·
dzie niewielkie (w państwowych
przedsiębio rstwach rolnych nie
przebacza 440 kWh na f ha, a

Goście z Jarosławia interesię s7JCzególnie
prodoukcją sadown iczą,
7lwie dzając

sowali

s.pecjalistyez.ne
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W ramach Doi Radomia
d,

się też

odbę

m.in. "bieCi kazimieUlwody Cokartów.
pokMJ' modeloa-rstwa nkutniazo..lotn.iczego . Przy ul. Mi.ckiewicu (w all6iedz.twie pIWku)
handlowcJ' zaoferuj4 !!ościom
dorodne owoce i wa.rzywa, wyroby nemi~ła ludowego i aTtystycznego, wydaw.nicŁw. reg'
ne 1._ atr.kcyjne wycieczki knJof..nawcze.
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Interweocje przyjm ujem,
w godz. 9--11
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Z myślą Cł eksporcie Zakłady Płytek Ceramicznych
Wyrobów SanitarnYCh - w Radomiu podjęły prOdukcję k.afli piecowych z masy szamotowej metodą odlewania. Wzory - secesyjne i &,otyckie - oparte SIł na dawnych kaflach zamkowo-pałacowych. Pierwszym większym odbiorcą tych . kafli je"t
Dania.
CAP-Wojciech Stan

ieri>w czekała w IledzenłyBie
na pt'lZyjazd autobusu PKS relacji p rl' Kielce, który
ZCodnie z rozkładem jazdy powinien odjechać z Bodzentyna
o godz. 22.30. K ierowca tego
autobu.u nie uważał jednak u
stOltOWne zabrać C1:ekających na
lIil'zy.stan!ku pa.saierów. n ie Ul~l"zYmal poj.auiu. '!fi dodatku odJechał o 40 minut wcześniej n.i.i
przewiduje roz.kład mdv ~:n. o codz. Z1.50. Jako że jest
.... ostatni a u tobus na tej t.ca'.e, podróin.i. roetali pozbawient rnożlilwoeci dOSlta,n,a 'ę do
DoKO <:ZENU

A STIl. f

'wce

W materiałach pośowięconyC:b ocerue wykonallia u.dań eksport...
wyeh opraeowa.nych przM k.Ieleoki Odd~ał Polskiej Izby Bandla
Zac.raniezo~co e:aytamy, je wartość
Ut portu wojewód'ltwa ladomskie&,o'w J półrocau br. wvoała o 31,1 procent (w kraju o 16,9
proc.). zcs~ólnje kor.ayslne wynllU osią!:nięLo w b ndlu s krajami soejalistyezoymi a cłównle II ZSRR (wzrost eksportu o 48.1
proc.). Tendencja la jelit z&,odna II realizowaną o~ie polityką
reorientacji naS'Zeco handlu ucralliczne&,o OJl kraje socjaIist)c~ne.
Wy oki udział eksportu do Zwill'Z-ku R.adz.ieeki~o jest takie korzystny • uwa!:i na nasz ujemny bilans płatnkzy w handlu z tym
krajem.
min ionym
półroc7.U
w
województwie radom.'>kim
zada.n.ia eks-portowe rraHzawały

72

zakłady

wysyłając

swoje wyroby do 63 krajów n.a
WllZYS kich kontynentach Przede wszystkim do ZSRR, Czechoslawacji. RFN. Węgier, ~RD,
USA, Bułgarii . AU6trli.
N ..jwięokszymi
ekltportel"ami

Szczecinianka Lidia W asiak
"Miss Polonia'83"
s,
Po 25 lalach paenvy w Sali
Kvcgresowej PKiN w W;u...
szawie odbył się 'l bln. finał
konkursu .. Miss
Polonia'1ł3".
Jury pnyz:nalo tytuł LicJi l
W asiak ze S7.CZeCina .. Wicemil$S Po,}onla'83" W6tala Gab riela K .Utowiak x Rudy Slą
skiej.
Tytuł ,,M' -Tot\)" pn.y-mano
~olaneie Koehan z Warszawy.

"Miss Polonia'8l" ma 21 łat i
mieny 17% cm W?rostu Lidia
Wasiak jeM słuchaczką Pomaturalnego Studium Medycznego ze specjalizacją - fizykoterapia. Amato.rsko zajmUje
i.ę fO't~afi ką , upl'awia
pły-

269 ludzi

ofiarą

woIlnie i ćwiczy ... karah. Poprzednio zdobyła tytuJ ..M '
Pomocza Zachodniego".
Wicemiss - Gabriela KotkO'W'ia-k ma 23 lata i 175 cm

wzrostu. Jeet

.wdentką ·

Aka-

demii EkonorniCUlej w Katowicach na Wydziale Ekooomii.
Orgal1izacji i Produkcji, natomiast ., f i6E - Toto" - Jolanta
Kochan ma la lat i 16~ cm
wU\>eW. Uczęszcza do zaOCŁ
nego Liceum Ogólnoksr;lałcą
cego.
Li<l i. Wa ' ak reprezell'tOWQ~
będz ie nasz. ki'aj '!fi międzynlroOOwym
końkur ie
"Miss
World" \II Londyn ie
(P P)

cynicznej

takńe

zakłady,

jek

ZM

A w i ęc mimo dooić dużej licz.bv
t'k,.porle.row decydujący wpływ
Da wyniki w handlu zagran;("znym ma 7 wyżej wymienionych
DOKONCZENIE N A STR. !

Mazurscy rybacy

,,P.redom-LUC1n.i:k", RWT ~Tel
kom" w Radomiu, ZPOW "Hortex" w Przysusze, RZP8 ~Rado&kór", Sp6łdz.ie1·
Og~
C1:o-Pszczela.rwq
w
Grójcu.
RFWM .. Polmeta.l" w Radomiu;
ZTS .,Pron1t" .. Pionkach.

Um
powyższycll _ładów
" ciobalnytD eła;poccie wojewbiuw. .uoowt 3/4 U'eali?iO•• nych • I pÓłroczu da.t.1w.

Jutro RelaksU
-12 "stron
pe nych sonsacji

prowokacji

04

POClUltku

ł~la

ry~aey

zlyńscy łowią sprzęlem CI ~
niętym aiewodami i 4łaięki te-

ol

·
747"
" boelng

Po udniowokoreański
wykonywał zadania szpiegowskie
\

br. spora grupa pasa-

państw świata

krajowych eksporterów

Dni Radomia
Z dużą dawką atrakcji

Niedaiewltlł.

(ekr.)

w cz

niedzielę

Program n,a.jbliż.szych
Dni
Radomia, kttóre odbędą _się w
s obotę i niedzielę, przewiduje
wiele a.trakcyjnych imprez zlokalizowanych głównie w p;wku
im. Tadeusza Kościus2.ki. Organizatorzy Dni zaplanowali m.in.
zabawę dJa dz.ieci i dórosłych z
cyklu "c:.runt
to rodzln.k.a",
piknilk: pOezji i muzyki ludowej z udziałem pOetów, gawę
d-z.ia.N.Y, kapel i zespołów (prowadzenie - Wojciech Siemion),
konkursy ryS'Unkowe. t u.rniej
O!'kiesŁr dętyc h, wyst~l' grup
muzycznych
"Old
Time-rs",
.. l>y&ta.ng" 1 ,.Arianie" z I~

gospodarstw

r~e.

Rok XIII

Z Radomia do 63

Kafle na eksport

OOKORCZENIE NA STR. f

W

grójec~m

czo..p.szczełarskiej.

Wraz z

zbliża się

z Jarosł wla

Przebywająca w województwie ra.domskim delegacja K,)m ite-tu Obwodowego KPZR z
JarosławIa gościła wczoraj na
ZIemi grójec-klej. Dzjalacze partyjni i gospodarczy z zaprzyjaźnionego obwO<iu radzieck.ego spvtkali SIę z kierown:ctwem Rejonowego Ośrod:ta
Pracy Partyjnej i Kom Itetu
M iejsko-Gmmnego PZPR w
Grójcu, zwiedzili Zakłady Tap icerki Samochodowej oraz ob iekty spółdzielczości ->grodni-

i jest

Następnie ministrowie spraw
zagra nicznych państw uczestniczących przystąpili do wygła
szania oświadcze6 końcowych,
a wśród nich wystąpił minis-

u o

Coście

w reglOme

wiło

łOie

ak Jut informowaliśmy, w
środę w Mad rycie rozpoczę
ła się ostatnia faza madryckiego spotkania KBWE. P rzewodniczący obrad,
związkowy
sekretarz spra w zagranicznych
Jugosławii Lazar MaJso"Y witając
przybyłych
ministrów
spraw zagranicznych 35 państw
uczestniczących
stwierdził, te
ich obecność n a spotkaniu pod-

"y.
la",-

Ił

namy obecwe wszy~
elemenlar<ne ta.ldy dotyincydentu % południowokoreańsk.im
samolotem
pasażerskim
"boeinc
747".
Wtargnął on nocą nad jeden z
dwóch na}tajniej 1:ych regionów
wojskowJ'Ch ZSRR i prZM pc>oad dwie eOOziny : llOroWal zapytania radiowe na różnych
ezęstotllwościach, roulUY l~o
wania i st.rz.aly ostrzegawae
my 'wców radYoieckich, natomi.ast nada al do kogoś r.a-

Z

czące

Kooawane sy rulły ~.n.e
zwykłe przy przeluzywan iu in !OralaCji wyw:adowczvch Tym
Itim mó~ być ameryk' i sa_
mo!«
zwi.adowczv ,,RC-I35",
który podCUl$ iocydenA..J lf'Cial
równole«!e do intruza, tyle te
tuż poza radzieckim obszareoll
pow ieŁ.nm vm. Radz.:ec t<: ie myś
liwce przech y-tujace
zn.a.ł.,
W'Obec teg.o milcutCego iniruz.a
za maszynę s~p:egoooNską i zetrzeJily. UC1!:v-niły to zgodnie Łe
znanymi
merykanora I Ko-

reańczyłcun

poNdn:owym notanowieniami o nie naoc w.z.alradzieck.ich
obt.a.arów
n ości

zamkniętych.

trącać

m zn:ty. które wtargnad Idei obiza.r, odmawIaJ l~ow
Ja loto:s:tu
radzieckim
Na rna~. któr_
posł
uja
~
pi oci ..Korean
Airli.ces" I la" ., m~'Z ... AlicOOr e Ja
A1aace i Seulem
jest
nawet wydrukowane oDOKO CZE II]

http://sbc.wbp.kielce.pl

Śnieg pobielił
Tatry

pozwalającWIlIi

nąwszy

I

mu usy kuj!! dobre wyniki.
CAF- t nislaw Mere.

STIl. T

W ysokogórsk.ie
obserwa·1,o....
rrum me-teCM'ol.ogic~ne na Kaf>pro\Vvn1 Wi.e-rchu zanotow lo w
środ~ 3-atopniowv mrór: w Talrach oraz ooady śnie!!u . Mró z
i śnieg to nie-oc:zl"ki wa-ne
.. a.łrakcje" trwajlM:ej w Zakopanem .. Jes ieni Tat !'Ul ft",k i J"
- wieLkiej impreq;y roJ.'klorv. l v~el.
(.p AP\

clołóvwce krajovvych eksporteróvw
OOIlOJIICZENIR ZE STR. 1

jolU:

:zail1<ldów, a &zczególnle "Preflom-Lucw.ik" , RWT i ,,~
br u .

"

Najwi-:ksi eksporterzy
RadomskIe

ZM
"PrC'<dompÓlN>czu teg rollu 2W lęk5Zyły do06l.awy
do l
obma.ru płatniczego o 153,4 proc
w porówn-an,iu z rok.ie-fIl ubie€Iy-m , a do Il obszaru - () 2.,1
prl){: Glównymi towarami eksJ>OI'lowyma są maszyny do "isarua i szycia
Istotnym momentl'm mającym wplyw
na
rcaolizac ję zadań ek&l)Ol'toowych
w bie żącym roku i następnych
l.atacb jet;t wygaśnięcie um()wy w 00 1 lj-pca le/lo roku
:z ~rmą "SiaJ.gN''' W związku
:z tym nas-l~l>i J)I'zeRunH:c<i-e do9taoW z II ob&2.a..-u dll I, co pOZ-

W

W kieleckiej "Roman lice"

Premiera

"Pensji pani latter"
Dziś

w kieleckim kinie "Roma.ntica" odbędzi się uroczysla
premiera nowego filmu J)()Jskiego "PKN8JA PAN] LATTER".
J~ to barwny dramat psychol()gM-zno-obyclajowy oparly na
pierws:zej części slynnej powieś
ci Bolesława prusa ~Emancy
pant .. i", AkCja rozgrywa się w
drugiej polowie XIX w' ku w
warszaw klej prywatnej szkole
dla młodych dziew~ząt. Dramalyt':z.ne przeżycia mlodziutkiej
bohalerki, pierwszy<,h sufrażys
tl'k wa)~zących o równouprawnil'nie kobiel oraz tytułowej
wlasci<'ielkl pensji zabiegającej
o jej utrzymanie W tym kQf;liumowym filmie występuje w it'le
popularnych aktorek i akloró,..,
- w roI "ch J1łówny r h Barbara
Horawianka. Halina ł,abonar
siła, Hanna Millu~. MaJ(da W 1lejko, Broni law Pawli" i inni.
PodCZl1 kieleckiej Plemiery z
widzami "Pensji pani LaUer"
spotka się rezyser filmu Sianislaw Róuwicz, jeden z najbardziej znanych polskicą twórców,
autor m.in. takich filmów. jak
"Wesll"r pl a lte" , "Ryś " czy ~ Wolne miast.o" Towarzyszye mu bę
dzie jedna z aklorel' występują
cych w "Pensji..... S"ans () godz.
16.00 przew idziany iest przede
wS2.ystkim .d la młodzieży szk()lnej, a o r:oo:z.. 18.30 dla wszystk ' h cbęlnych. Reżyser filmu
spotka s:ę z widzami obu
ansów.
(w l)

wzr4J&lu ek portu.

. j_ym

l

ak-

d

sila Wyhwerna Telefo-

~ lat
n'l'IDUle
swoją
nie-ul~bwi.aDćl po.zy~)e nól rynJlu
radzi~ .jm. W I -pÓł
:z.u hl
zwiększyła dostawy
W!olefoobw

oew

dJo I obszaru o 16,9 J)I'(M:ell\. W
haondJu z krajam:i II oOOz.a.ru
platni<'2.ef:o rezuJl.aty
nie
są
jednak korzr.;otne Wyn.ika to z
n-~tat~2.nej
a.k'W'izyc:;' ze
strony ,.Eleklriom-u" oraz z nowodu O[lÓźnioania
!9ię
d·oot.aw
czę~i do monto-wru w Syri,i,
P-odpit.any ze stron,ą sy·ryj.~
kont./'oaJk t wa.rtOOcl 4,5 mln
zl dew . n~ może być reali Z()w.a.ny, pomt'Wa-ż k·raj te.n nie
pl"'lek.aa..ał do tej pory środ'ków
Da ten ceł RWT jest ba.rdlQ
zaion-teu-esowana w2.l'll&tem eksJ>OI'łu do II OOs2MU, R'(1yż potrzebne SIł jej dew~2.Y na zakull
niezbęd'llych
ma6zyn
Dolychczasowe odlpisy z t.l'udem wystarczają na lru.pno części (1JIklad scalone)
potrzebnych dJo
bińąocej prod kcji.
k"ą

Bad.mskie Za"łady Przemyslu S"ónan~o .. Radesllór':. dotychczas trzeci eksporter w w~
JewÓrlz(wie, obecnie przesunęly
się na 4 miejsce. W porównaniu
z I pÓŁroczem r. ub waortość
ek portu w tym roku un.a.1al-a
() 28 pNX'. W pływ na to mi a.ta
decyzja rz.ąd{)Wa z marca br
() sk ie.row-a.ni·u większ j li zbv
obuwi.a skórzanego na
ryneok
llJ\ajowy W zwią!Ziku z
tym
nastą.pił:l zmiana
asortymf"lltu
obuwia przezn.acz-oneJ:~ na eksJ)()rt. Za g.rMlicę wysyłan() tvllko
obuwie z tworzyw s7Auc7..Dycb,
za które uZY'SkUije sie
dulio
n.ż...<rze ceony
Weodług oceny PIRZ. po u.normowar.iu sie sytuacji na ry·nku kraiowyom, .. Rad~kór" m.a
'zaJJ6ę na powrót stać ,,~ jednym z
trzech
na jw i ększ:ych
Ksporlerów w()~wÓrla..twa .

WYSOka
pOZycja
:z.aJ<ladbw
prze(wórslwa
rlWOCOwo-Wa.I'zywne-gi> na liście eokl\'POMerÓw
je..t rezuJ-talNJl
u-rodoza.iów w
roku ubi(>J1lym OI'I3'Z poprawy
sytuoac.ji na rynku
al'tykułów
żywn~iO'Wvch.

Pr"gn{)Q.y hallldlu
2.ał(ra.ni znelli> na III i IV kwa.rial br
pl"'lewidują.. że korzystn-a
endencj-a tj. wzrost ek porlu bę
rl7"ie
ię l1ł\rz'Vm V war
Naleiv
ie jt'dna.k liczv" z !.ol'udnoŚ<'i"1mi w handlu z kraiam.j II 00sza·ru. Globaln;" na ki>niec roku dynamika wZl"OSlu ekspOortu
w woj. radorn.skim oowin.na być
j!"dnak zn.ac=ie wyż, za 00 . edn ,pi kra iowe-i (11 l n cc) znło?onpj
'ce<rItralnym
oh.n:
na rok 1983.
(RE )

- lle ci pl .. ą w tabry e?
Ile dos\.an
na mi si
w waszym
:la Jo-ł:M.łzie?
20y Kowa
ma lepsJ:Y etat od
m.je, ?
'W ty b z
zoru blahy b i nie\\.· ażRy€D
pytania li przejawia
ię
prawól
banl:z
powaJ:na. Przez długie lata nieJ*'I""~~t'nie przy'" k.liśmy do tego,
by
li
m WI( jak pracujemy i ile zarabi,,:my If'{'z : ~ ile nam dajlI". lub .. ile nam
J>J~ą"
Nie bylo i nie jest je zcze dla
n~ .,,..Lnc; o mamy robić i zr()bie, tylko
Jaki etat
nymamy PrMa byla i ~st
J1aeaJ .k Wt'f!till cl.rugorzędną.
Kryterium
J\3jWaŻnlej z
stanowi
płaca, ~ile?". a
JłM!o.,u

pÓłl"OCMJ

lu.aloi-e UIokbd pPOWada.i ioteGsywną .aJII.,i"1y~ję aa
TyollkacA
krajów za~bodnkb zmierz.a·jąc.ll
00 pozyskania
odbioreów Efeokly- tej dzioalaln()t';lci będą 2JI1<ł.
ne pod kon.~ rok u.

_Lu~:;Lnik",.

-Jskje-

Utll"Lymał! k-ony6lną Gy6a-

wou

01"

Taklt' podejSl'ie
do placy i pracy ni
"le>.
wychodzlC na dobre i oa ul wie
,ospodarce narodowej bo nie wiąże wytlajn()sci I jakości pracy z wysok() ' ią wy+)agH~łz .. n ia
Be wiadon
.. czv ~I ę stoi
uy się leży"
Dobry system plac powiDl n "YFaźnie i ja no
dawać pr~wni
kowi 00 2J'ozumienia ile i za co oU-zymuje piŁ' iądze
ze wynagrodzeOle zależy
bezpo~rednio od wyników pracy, od
umipJęt~i kwalifikacji , k()nluelnego wysilku.
PIa~a zasadnicza
winna być głó~ną,
dominUjącą t'ZI;SClą pła~y i ilciśle zWiąza
ną z c;t.ktami pr~y , a wsz lkie dodatki
wlOny bv(' \ylk dodatk ami Na raZlf' je~t

akurat -.!wrotnie - to zmienne elementy wy1II1grOOzeń dominują w tzw. pobo-

!lecjaJiatyea-J aepułlliki 1Iactzieduej pełł pr:&e~edllictwe..
wieepJ'emiera If~do tej republiIIi, Pił>ua Saapy.
• P ..u~4HłaKący lłady Pa Rwa, He ry. ~~Jd, .J'~
;Al wue..aj Iklet!:-X
.0 Towarzytl\.... H ' tery~ •
•
W
esłat..i<:b
ty,oolliacll
~zdJuż ",ielu dr6, w luajo pojawily się eoImieDIIe Ot! 4etycbuasowyda ła"lke
o:zaacza;Rce
.."",wy
_iejscewełci ....iII
e . ezar_ ....isy na ..lały. .
tle. Takie wla nie łabUce, określające pocą lek obszaru zabudowan 'o, przewid:aiane II'!

m. eoI..,.ła siC w war.,...~ie
urouysteU
wręe:oellia
et~_
..,Jskim pieJępiaJ'kem
..edaJi _relHlt
"ił:btiqale,
oUzBa.,..,Bia, .rzy ..... ~a_'o od
lSU r. .rzez
Między.,arod0'!O'
Iomitet t:zerwOBe,o
.. rzy,....
To Dajwy.ze wyr6źoiemie otrzymały: oJanina Czaja " KałOwi<: iWa_da
Luboińska
:&
PezBa_ia.
• W Pel ce puebywa et le,acja dłrzeiei~D ZSRR z . c~o
Jdem kiero",o..:twa rosyJ!lklego
IościoJa JlrawosJawne,G, .. "'ropolit" Władimirem . . eule. .
• 7 bm, przybyła do POI,!k~
dele,acja rZlldowa Moldawsl<Je;
•

'J

pJ'~2

newe

,.,prawe

e

I'u~bu

dro!!:owym", lItó..., zaez..ie 000wiązywat od l SlYC:ODia l,.. ' r.
• ManzaJek Zymierski sllła
da tym wszystkim, ktOny P!"mi~taJi o rocznicy je!!:o -urod2Jn
serdeczne, żołoierskie, komłla
taocJd~ i przyjaeielskie podsię
kewania.

Komunikat pro uratury

Przemysł
produkcję

Przedstawienie zarzutów

winnym pobicia Grzegorza Przemyka
Opob1ikewano k-ołejny k.moni"at pr_ora.tory
ił lyelłllcy
śledztwa w
!lpJ'a"';e
śmierci
G. przemy.. a. Stwlercba on m.In .:
W
l." u
prHprowa~e!!:o
śleddwa wys\.nięi . . .il"a wersji
ee clo nasu, miejsca i ....liCl&_5411
cJ,,:wanyeh
pn," ....
....~ywd:aonq:. .tIraień eiała.
Zebrany dotychesas materiał
d.wed_y p :awala przyjąe, ile
Gru,.n Pnemy" d_nał obrażeń oiała zarewn. na terenie
xvm Komisariato MO. ja" tei
w boc1J'11l<D POI.towia Ratun".we!!:o.
W tyeb warun"aeb pTekurator scilcc:yc1.waJ pnflkbwi' :aarzuj
udozjału w pobiciu r r-ser;u:aa Pnemy.ka, .. tery w następstwie
doznanych
obraien
ciała smarł
fun"cj.nariusz.m MO, Ar"adiuszewi D. i
Ireneusz.wi K . eraz uJ.n".m
Hspelo interweocyjne!!:. P !!:ot.wia
Ratuo"owe!!:o, Michało
wi W. i Jac".wi S:I.
Pr~urator, w ZWillUU z .....
Clilynlonymi
ustalftliami
w
śledz.twie w lIaaujac:ymi. ie le"arze d.pu§eiJj się
lołęcJo
w
sduce lekarskit'j, p djął decy2Ję przcdstawienia
zanotów
le"arzom Po,.towia Ratunkow~. Pawłowi W. i Bronisła
w.wi :I"
.. t·ny
zaniedbujac
staranne z aelanie stanu adr.wia Grze,erm PRimy ••• p.pełnili
łtlędy
dia,nMil nne,
przez ClCl opóini1i je«o prawidłowe I~zenie.
Nalriy nadmi~jć, iż sil mDłli
.. wany i wiel.wątllow
cha-

ra .. ter sprawy.

potrzeba

wy-

jaśnif'nia szeu:,u
spr~-.n_ŚCi
w uan,....a~h świadków i prZf'-

prowadzenia e" perymeutów .raz wizji hl''- aln cb
w wiera
wpływ n.. na
jej trwania.
W świetłe pewyisze!!:e spru~iw m"'fi budsić oszcsercza
i
"łamliwa
kampana r_petana
przez Krodki aotY5Oejalut nne
w "raju i Z2 ,rani 1Ih przed la·
wiai~a
imiuć
Gru/:.rza
Przemyka jako w FU ~emsty

u działalnoić polityt!SJIlt ie«.
matki i o ilu.A~a przc"enae
speJ_ń~w., że spraw~ sesła_

nie zatusz.owa-na. Prz~dza się
tym samym •
intencja~b
i
pnys:adyeb r_tl'Sy«nięei~eh w
ś1edzłwie.
.,.
je6t
wyr_m
le"eewaiema ała powsze~bnie
pnyjętyeb n-orID j zasac1 ~ę
pewania.
(P AP)

Proponujemy ..•
IU.UB DZJECIlA pazy WDK
w
Kielcach przyjmuje ""pisy
dzieci W wieku ~ lat na :laJęcIa
pr2oedpełudoiowe
(3
razy
W
tygOdniu);
j.
polski,
j.
angielski, rytmika, plastyka, zajecla manualne, śpiew, kolorowe
bajki.
Kors języka anpelskie,o dla
dzieci i .ml()dzieży w godzinach
popołudniowych dni do ustalenia.
Dziecięca ,rupa łaneCaDa "Małe
KielcZ3nki" (wiek '1--12 lat); ""jęcia
we wtorki i czwartki godziny popołudniowe. Zapisy przyjmuje sie w pokoju nr 15 w poniedzialkJ, czwartki, soboty pracujące (godz. 1_20; wtorki, śro
dy, piątki w god%. 8--15.

Świętokrzyskie

S()wą

Zalożenia reformy
plac ogloszont' w
rolLu ubieglym ., brotlzurze ~Ile, komu,
za co?" i poddan-e pod pubhczną tIy kusję
nie trafiły na dobry grunt Nie daly 0czekiwanego
wyniku .
. Ujawniły
się
sprzeczoe opinie i poglądy na temat proponowanycb I'O'Związań . Dala też. niestety znać o wbIł: tendencja do dalszeg()
W21
tu plac bez rÓWDI){:Zesnegi> wzrostu
wydajno ' i pracy Większe zainteresowanie wzbudzily pytania .. Ile?" i .. komu1"
niż ,.za co?" Radykalną r formę
trzeba
byl() odlciyć i szukać nowych rozwiązań

zlału

Zólsadnkz j,
tan wią4!
stawek ak()rd()wych,
w
wynagrodzenia Taka operacja 00bywalaby się niejako kosztem e lementów
placowych nie mającycb wplywu na efekty pracy Splaszczeniu uleglyby wszelkie dodatki np za staż , zm ianow . itp ..
a przywróciłoby się p Ierwotny walor premiom i nagrodom które stosowano by w
zależności od wyników pracy, kwalifikacji, mistrzostwa w zawodzie.

m .in.

zwiększ ył

przetworów mięsno .
-warzywnych, herbatników,
cu·
kierków i innych artykułów. W
tym
roku
wartość
produkcji
drobnej wytwórczości i rzemio.
sła wyniesie 16,7 mld zł i bę 
dzie wyższa niż w roku ub. o
2 mld zl.
Coraz szerzej wy-lcorzystuje się
do produkcji surowce lokalne, Z
miejscowych surowców zakład y
wytwarzają
m.in.
mydlo
po·
wszechne, płyty wiórowo-cemen·
towe, wapno, zabawki i nawozy
wapniowo· magnezowe. Rzem io·
sło wprowadziło do obrotu de·
tale dla budownictwo, noże ku·
chenne, piece gazowe, siatki o·
grodzeniowe.
Rozwija się także produkcjo
dla rolnictwo . Wartość wyrobów
dostarczonych
rolnictwu przez
drobną wytwórczość i rzemioslo
w r. ub. przekroczyło 500 mln zl.

Jeszcze tylko dziś...

"l~y

podstawę

calości

ZaHlienia pl' . ktu lli:bwały Rady Ministró w jako podstawę zmian :zasad wynagroclzenia przyjmują podwyzszenie stawek plac za<alinkzych
z jednocze nym
wlą zeniem do wynagrodzeń rekompensat

http://sbc.wbp.kielce.pl
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... zk_ła lIIuzyc:ona w Kielcacb
przymuje
z!!:łoszenia dziwi w
wieku ł--I lat na sobotnie za.jęcia umusy"alniające. Szczegółowycb iul rmacji
udziela 1Ił!
"reiariat. teJ: 421-57,

Dni Kultury

-tuden( w warszawsk iej ASP, którzy plener spędzili w mlejljCowoi Grabki Duże k. Staszowa. Najslynniejszym obiektem archilek·
toni znym Grabek jest harem wybudowany w XVIII wieku przez
St.<lOislawa Rupniewskiego, wyznawcę islamu. Temat ten znalazl
Prace
r wnież odbicie w obraza ~ h malowanych przez sludentów.
przed sta wiające elementy arcbitektury. życie codzienne mieszkań
ców WSI nasycone są ciepłymi kolorami lata. Ci, którzy mają ocholę n.a zwiedzenie wystawy muszą się spieszyć.
Będzje bowiem
czyn na tylko do 15 września.
W Klubie MP.lonez"m()żna obejrzeć indywidualną wyslawę malarstwa Jadwi,i Jaekews"iej.
Przypominamy, że dla zainlere-owanych ()bi egową opinią wiedenczyków na lemat Jana III Sobieskiego Klob Międzynarod.wej
Prasy i Ksillilu przy ul Rewolu ji Paźdzjernikowej przyg()toWUJf
spotkanie 9 wrzeSnia o godz 18 z Zy,munt.em Radl.w kim, bylyrr
radcą Ambasady PRL w Wiedniu.
Ci.")

czy zarobek?

lT2.ymywaJl , bo nólTU ;&alyby ,łówny j j
f I ar - et ktywnośe gospodarowania, a
więc
ren wnoś(: i samodzielność f inan-

spożywczy

i~i~~~?:~~~'"ią ~;~~~w

zmian
y lemu
rach. Z rekompensat, d putatów. zasil- na drodze topniowycb
ow, wy lugi lat. z "naillic2.bówek·', Ul wynagrodzeń. Taki charakter mają ogl~
zon
niedawno zalo>żenia projektu
u"warunki· pracy" ludzi dostaj n;erz~
ko parokrotnie więcej niż wynosi up06a - cbwały Rady Ministrów w sprawie za ad
żenie zasadnicze
Czy w tak' 'h warun- . wynagradzania pracowników zatrudniokacb moina
mówić
o motywacyjnym nych w uspolecznionych zaklada h pracharakterze placy. zwlaszc:ui w sytlHlCji cy. Gen rainie tre " tetO proje lU ujmukiedy i premie także tały ię pla onym ją(:, można powiedz i eć, że zal()żenia proniemal
mechani cznie
uzupełnieniem
jeklu Rad M ini trów zm i erzają do zwią
zania zólrobków z
' ynikami pracy. zawynagrodl.enia?
pewnienia im funkcji motywacyjnej oraz
podar z j ta- uprOO:2czenu. cal j s1ruk ury
W warunkach reformy
ynagrodzeń.
kie oby 2.ćt)e płac()we !lie mogą być u- Na<ląpić t powinno poprzez wzrost u-

Płaca

Pl'Oblemy ;rwiQzone le
k5zeniem
.produkcji
rynkowej
przez zo lody '«łrobnej wytwór.
czości i przemysłu rolno-sJXjżyw.
czego orOI mat~alów budowlo.
nych qyły 7 bm, · omawiane no
posiedzeniu WKO w Kielcoch.
Stwierdzono, że produkcjo no
zaopatrzenie rynllU mzwijo się
no ogól pomyślnie,
Dowodem
tego jest kJkt, że no liście no ·
wych wyrobów znalazło się ().
statnio ponad 120 pozycji, dzię·
ki czemu JXjprawiło się za()po ·
trzenie sklepów w obuwie, ko·
szule, konfekcję
dziecięcq itp.

p 'acowniczy.:h. Górne stawki plac zasadniczych byłyby
podwyższone
do 60 zl
przy
wynagrodzeruu godzjnow'm i 16
Iy . zJ przy wynagrodzeniu mIesięcznym .
Samodzielne
przedsiębiorstwa
a ~ i ej
zgodnie z za darni samodzjelno~i, zakłay pracy ustalał 'by własne tabele plac
nie narusUlją(: jednak rentralnie określo
nych stawk minimalnych i maksymaIn ch.
Wyższe tabele -plac zależał by jednak od
spelnienia warunków dysponowania wlasnymi środkami
na wynagrodzenia, bez
prawa d~ ulg w obc i ążen~h na PFAZ,
uregul() .... ania nerm pr,,('v. ookn':ia. 1>0prze. oc..2Czędno5ł! kosz ów . wzrostu obciljżeń % tytulu podatku od funduszu wynagrodzeń i składki ZUS w związku z wlą
(:zenr.c;-m re ompen at 00 plae.
Jak widać wzrost stawek byłb Zóll"żny
od wyników ra~jonalne-co g podarowania, a nie
prOl!!tej
podwy:zki kosztów,
pI
i cen.
Założenia projektu ucbwały Rady Mini trów w tej sprólwie ogłoezon-o w hRzecZyp06polilej" przed trzema tycodniami.
Konsultacja ma trwać jeszcze 3 tygodnie.
Zarówno os()by prywatne jak i instytucj
i organ izacje mogą J)rzesylólć sw()je uwagi i wnioski .
Przyjmują je w dalszym
ci l J!:U Departamenl Płac Sf Ty Produkcyjnej Ministerstwa Pracy Pla
i Spraw
jalny h War zawa
ul Nowog
zka
1/3 oraz reda cja "Rz cZYpollpohlej"
w
Warszaw ie ul. My ia :I..

dl
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• Remo nty zgodnie z Iplanem • Niezłe zaopatrzenie w opal
f • Co z ciepłem dla Michałowa 06iedla w Szydłowcu ?

Centru:m Radomia

•

do sezonu ciepło niczego wRadomskiem
Tennin cotoweści teehnicznej koU.wni i aeci oie townicze;
w Radomskiem. w ł,.m roltu, uplya ł z dniem l ieepn· . Remonty raz rzegl~d urz dzeń grzewcz)'c w R
miu i w województwie ł"OZp czę~ jui W kwietni.. W wi~"-ści mie.iacowości

robot, te!J

na

ukońcseoi •.

Na
temat
przygotowallia
l!Inergeoty.lQ. ciepl'nej do now~o
sezoo-u w W()J radomsIam ror.m.aw~.a.my

Pol. W.

p

Słomka

•

•

e
Now, sezon teatraln,.·

już się

rMpoczl\l Wprawdzie jeMcze

ni oa scenie. nie premier~ i ni'/! ur c:n'lcie, '11 1:a k,.lii"mi.
Aktorzy pracujl\ nad pie-cw8Zym spektaklem. Będzie to .. Pn~
jaciel wesołego diab It." musiclt.l rzyęOl W'1oy w
oparCiu
et baśń KomeIa. Makuszyi:iskiego.
'ń jest specyficzoa: z muzykl\. śpiewem, tańcami, a db ' r ó\ niekooieczni.e musi być
dzieck . W spektaklu zobaczymy cały zespól aktorski Teatru
im. J . Kochaaowskiego. Premiera z,apowiad_ jest na 10

,.0

wrzelinia.
Jesienią teg(l roku mlorłle pięć
odkąd
zaIStniaŁ
radomsłci

lat.

w

za~

~ó
R-

lee
'0-

!k-

~e2

azl
lce

lń

lO-

~m

laie-

~ej
lJf

-

rffi

k)

l dzł

16

m.

lej
lalac
lo-

:h.

od

IS-

)ez

l~.

)()-

i1 -

13-

11 -

DJ

'3W,

fi-

~e

ni

ie.
:je
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'm
,j-

IW

ka
w

teatr. Warunki., vi iakich racuie zespól odbiegają daleko od
tych. jakie ojaną się wid7JOoWi
z Gk:ł'eśleDlenJ. .. prac w teatrze".
Najb rdziej dokU!Cza claso a. A
marzellia l)
przeniesienou się
chOCby częściowym do noweg<>
gmaehu - być mme będą uealizow oe w 1987 1'OI<u. Mimo
tych. trudnych warunków teatr
zdobył uznanie i s;ympatię widzów (prasy również. panie dyre1c:torre! ).
W tJUl sezonie na sceoie 'radOl'ru>kiej zobaczymy
nowych
akŁoców.

Do

zespołu

przyjęto

siedem osób.
A jak zapowiada ię repertuar?
PI) •.prsyjacieltt we!iOłeco diabtaw będzie..
pomnienie"
rburow ...K lę4nic," IccHoi.ekiego. .."analk, cecka Pisdejki"
Wltk3Cego. ..Dwa te tr," Suniawskiego. ..W_le" Wyllpiań
skiego. ..bnc" Mrożka.
akacjami" Iwasu;e.wi.eut. ..Pw- .
ł pka"
Różewicz: .
Propozyeje
l'epertuarowe
więc róż
odne i j
icll dużo. Nie
to jed-

..P"

nak;

00

teczne zapowiedzi

Zawinił

cł,.-

KPRD?

rekcji ra.ctomskieg<> teatru i być
~że .. ie wS?ystkie
z wymienionych propozycji wejdą na
afisze
W najbliższych
lanach jest
jeszcze stw()rzeoie jednej sceny.
teaku rapsodyc1-Deg.<). 00 tegl)
celu wyk()rzy tany b!\'<1zie górny
hol.
w repertuarze - K ban()wski i Norwid.
W rozmowie z ziennikarzami
dyrektor Wo'ian wyznl1 .. grzech
główny" swojego zespołu: otóż
jest nim nierówna gr aktorów.
Być m~e stąd wynikają róine
opinie, na tamat tej samej ztuki.
W każdym razie u progu
()wego ezonu z:yczymy dyrekcji
i obte. aby ów .. grzech" p&peł
niany byŁ możliwie llajrUlrlziej.
(:tUK,

z.a&tępcą

drr. ds.

obaw].,

joo'ILak

iż

ktÓorJ'

:z:

dzi.eoł.'Oic

pow;;;.ta oioe bez
iepł.a
Dy
jemy
jCbl.Cze dwom
kotlarni. ktoce
Slpr<llWIH! i gotowe 00 r02'.l"Uchu
W
iepłowni<Ctwie
ro rokIlI
wy tępuje dziesi tki awarii. W
t ym sezonie l: pewn09.~·
t.ei
ich n~e uOhkn ie my By <liNmnych UBterek było jak
najmniej WPEC lJIL'Zez ()kres W'(Ji';ny i lata d()ltQn'Uje równie<,I; t1.w.
remontów bteżącvch.
wcbod zł w !.akces t7iw.
remon.tów ~ących?
- NaBze brygady
ok
ją
przede wszysblclm
pr1:egl.ądu
~cegatów
poIl'I4)()wych.
10'ków
elełttrycroycb,
u-rutdzeń
odipyiających. ~w tlM!<'bdniocroych. węzló
C'ieploowlri.czyc b. 'oc; ~yłow i. K ztow
1136 będ
te pr e pOn.:Jtd
ml.1l l: MK)"Cb

-

Ja.kie macie k\'op()ty z re!l.tych
edsięw 'ęć

liucją

li 110 mam pow~i
o.e obawy CEl' Me
!Ile J)'.)o"łiz
gu Co to <l0O atta WtSzyGC, doo$...
koBoatle w.i~.w..ą ...

.zro

wi ał

W. MAClER'ZYHSKI

-

Skansen pszczelniczy
w Wodzisławiu

7.Lffię?

S)"tuac,i.a z pr:z:yg<M.OW ruem
na SEYL<>n zamowy Jefiot
dobra. Nasze lapotnebowaule
na miaŁ wę~lowy wyno..l okolo
220 tyli. tOIl. W te) chwuI na skła
dacll l maga.zyn h j t go po.nad 150 tys. 1100 . Z w~l~ ~lW .
gK'Ubym rown-Iez ru.e ma w.ęk
~zych
kłO{>()!.()\v .
ZgromadJf.:Llts_
my iuz go około 13 tyli ~on Il<l
21
tyslI:cy
ulezbędnych
do
og.N..IlQla mi z,k..ui l WokŁa.dów
w region te. Zmagazynowallsruy
JU,l; 00 pn)C. I<ok..~u. MOLemy mlt~c
Jedy lLi.e u&t.rzer.e-uJOa. pod a.<Jreero kopa.lń. ~ mial węglowy
I> l
z.b
m.ał
kalocy('znośc ...
(A,(atlLie pytwn.i.e. czy
w
tym r.ewn.ie
we
w&2y~ch
aueJolCOwo' lach "OJ
rad Olllbkiego ci.evlo ()~rO'.P. lo domów
w wy.z.a.ar.zouyru t.erm'VlUe7
- Oba.wi.am i~ l.Z rnog wy9Lą,PIC IXzY'flo.ldki pewnych
opozulen W:Szy łowcu w ·tedlu
W!łChod do dziS nie
rzy t l()no do remolltow dzwraweJ ~te
Ct C.O Latem w Mlelu budyu...
k.Jeb WIt na..! rud ciepłej wody.
C() będ7Jte zimą. wolę ll<t.e mys..
leć ..
więc do
tej pory
cz.eo\c.al 111 W E!<HO l' - WOJewódzka Dytl-ekCJa Etoz.b.u<iow J M.
i Osiedli Wlej kich w Radomiu?
- Na to ytILme poWinni
mi. od,powiedz.io4'Ć Ni.eWyt
vmL&t ycz.u.a
"tu a.cja
w yStlI' OW)e
tez w RaoOOrułu W lIS<i.edlu M' chalów TermlD pod Ol
tam
cie
moim ma.n:iem jeSlt 1)0Wa:rAl~ ugcO?nay
l 'Ji
t.c>t- tWe prz~y ro
-

paoliw

fi'"

lizle odattlpić d tllch sztucm.ości. które
cul10 tłle załatww.j/ł- Czy Jednak możno Źf\
dać, Mit C-II
'kohołu paulU w dół • mieć

życie

Samo

z

tocn.!l.lcz:nych WPOC w
Radomiu z illz. Józefem Gryzem.
- Remooty urządzen grzewczych
w
całym
regtOIlie
prrebiegaJą
zgodnie
z
planem
Jako
przedsiębiorstwo
eksploatujemy
pondd
140 kotJ.owai. w tym 13 dużycll
(<O&ledl owych) P.row.adttJilmv
14
rem()(ltÓ'W k.a.~ loycll w tym
roku na umę iIl m.IJn zl
N
cl.7.ie&i,ęć dln~
pn;ed terctl'inem
g OWOOcł t-echOlcznej Ul Wa.Dwa.nie
r
wy[l()t;(
koło 75
roc J)c) wyk()n ni
po7..oc" Iy
robooty w ciep!()wni.ach Ra,dom-Pólnoc i Radom-Poluan
W
tej o<>t n.ie-j jed nootce
towa.oe s.ą dWQ kotly
Oddane zos.t.a<ną one do
cj n ioco pót.n.ieoj J
w
poŁllwie wrześni • drugi na (I()c14tk'll Listopada. Nie zarh<Odz.i

Brakuje n.a.m ludzi. ~ów
n;t"e Slp...tWaoCZy. n}o(),,"erow !nM.
LacJol
C.O.. Sllu.-.arzy. oook. a'l'zy.
Wy t~PU Ją tez tocud.uOOct z z.a.a..
patrzeniem w ma.eriaty (lepik.
p.a,pa.. abtlAlt. 10Ctys.k.a. c~ do
rusztów l\p.).
- Czy w tym rolw we bę
d<z..e J)1' oblemóow r; ~łetn na

kOńcren.iowy

Ul złe
MZY, U asta'''' Cetłę p6łhtr6wki
jest zac"~flcać rię ws%ustkim' ,.. pu.la ie ok~ 600 zlotuch"
metodami Uf Iki z pi;/Jtłitwem, 1Gk.e
Je zc%e "red4_ opoztlcja grzmiała, że
w""ik.;~ % nowej usta tI tłtuclłkohoło _ród Jest ro pl, "II. a wuu.tkłego mate w
we;. Nil P"%1Ileł4d zupełnie tłle przekonUje .klepach polakich zabraktł Ć. całe ni litl ~
mnie , nie jestem w ty", polJlltd%ie odoaolr tł ' " nie orakowa,ło wódki, że Wód/cll Jest tli
tłłotłtl. WtlZRGCzenie Uf OOOWUlZll&jqctlch prze- ~ I ze lat_
o ęPf'C. Teraz leohotowlI
pisach jJOd%my lJ. od które; wolno Jest k,,- krt1jołlr/Jz Pol.lei zostllł do'ć Z"IJCZft.e zmiepoWIIĆ ł cprzed4W!IĆ w6dftę w
tł twowej fłlonU.
cena. jelk. u.t4nOWIOftO ze iedfłq
. w rzęd%1f! tow r6w tłił!
rieci Iłatłdlol*ej. Co % te
m4Że wpi"-ć, łHlłelkę. stClW '
prorokoWGli ;.t cUWftO utorzw lic~Uclł !MI- mat laleNlOwllch. Zresztq, "Ie ,este mil Ul
Mik/JCji i rycie potwierdził& icIł pru idlt- tv", wZlJlędrie wllktkiem. Cetłll a.łkohoł" fUl
- - . TV'"
łlem ,..pedZOftO kłientrię ulłlm 'wiecie
reł.tv_.. WI/ k e, bo

T

ł"tlldM

IN P'1IW<lttłych mełitł

i

",vllow ch

d.

st.,..szek, które 1cr4Ź4 % koc%lłCzleie", P6 pMkach i ZGro łacĄ _%uch miast o/en&;.c
ąwalJniofłu", Uf
mlł toWGr. Sa", tł1tłe",
świadleiem

d%1l jednq

po1I&C% jqcej wllmiafłll z4o.tł maę

tGkich babm

%

konsumetłtami, skrlltllmi

je;

wdzięc~U

wiród krzew6t1ł
star/JChowicklelJo parku. .C i o.tCltni WUrzucali wszakże .wojej dostawcrvni. ie Z4pGmifUl o zakąsce. MOlJtabll pani nom także ze aobq eh0ri4ż po
. M1I, przeciet te1"IIZ
tii
WtJrZ1t~ - podpow '
al jeden z ości ple1łe1'o
""feta. - Co rlłCi • to r/JC;II
poJl:t- " nuzk • - Pewnte.
- zgodziłll
że ter(l.% będę bral/J do torby tak' e pomldorll·
W oczekiwani "Ił lJodz~ ..O" (lep 1 tB
tllm J)TZllpadku pasow/Jłobll okr .. ileni
g.)dma ..
od alk h. lu) u t W13jq Się
przed m.onopołoWlIm. sklepaJ?U dl
ie k lejki. W KIeLc/JC
przJI ul. Si~klewicZ4 prze
ehk teiaml ]U' w
połu 1,ue tłum, tradno wc.anąć ę do ' rodk , st
khenlela obiadł
"ookt prz!J drr iach UJe) <CII>Wllch,
podpier/J •. )lIY bu linku ! ko-nru rtl. Ka.żd~
dzierżll w ręku torbę eZII teczkę. T
nfe
chodz' o znk!4
jedn.eJ butelki. To
vrzeważme br n~!I.ki.
kt •rZłl db J
to. 4bll
na drugi dzie" prze południem "te za tIJĆ

mi

N

Odwracanie
kota ogonem

-

bez towaru.

Z tllmf godm"mi iprzed :tli na pl?wno
nie gr I wcz mej CZII pó;ntel trzeb

coł
b~-
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TADEUSZ LIPIEC

Czas

skonczyć z

Nasze lektury

wygodnictwem producentów i handlu

Sposó na rozwiązanie
szklanego węzła
Upływa już drugi JD1esląe, CHI kie4ly obowiązuje zal'1Ządzenie mimistra gospodarki materiałowej oraz ministra handlu wewnętrz1lego i usług w sprawie "zysku i pełnego zagospodarowania
wszystkich opakowań szklanych. Zarądzenie to wprowadziło
Ibowiązek odbierania od ludności wszystkich rodzajów i typów
Izywanych opakowań szklanych. Zarządzenie jest konsekwencją
,rogramu oszczędno8cioweco .anowiącego dokumenł u'l.upełniająey
lo Narodoweco Planu Spoleezno-Gospod.,rczego _ lata 1983 - 85.

Dziś

chcie1i.byŚlny

zająć

&ię

:l.agadnieniem nupu i wy,kOrzystania słoików. Z danych Urzędu G<lspoda.rki Materiałowej
wynika. że w c.aJym kraju wytwarza się rocznie około 700
mln różnych typów słoików, w
tym
ponad 500 mln
typu
"twdst~f" i .,fe.n.i!ks" oraa. 100
milionów przeznaczonych
do
produkcji ma.jonez,u i musztardy. W skaJi klrajou brakuje, w
stosunku do potrzeb, ponad 200
mln słoików.
Można zapyta~ : dlaczego, skoro są
ta.ltie
potrzeby
nie
~więla;za 8ię produkcji szkła?
Mamy przecież pod dostatkiem
piasku s%kla.n;k.iego, m.ącLki wapiennej, sody czy soli. To
wszyS>tko jest prawdą , tyik~, że
w ięk&zQŚĆ n.aszych hut S'l:kla zabiega o modernizację, o pieillią
dze na wymianę zUłŻyotych już
urządzeń . Nie tędy
'1Il'~wadLi
w ięc d!roga do rozwillj'UllIl>ia słoi_
kowego problem·u .

Zwiększyć

odzysk

odróżnieniu

od bu~elek
sk upow anych słoi&:ów
W kra.m odzY6kuje się jedynie około '100
milionów. Zakładając, że część
słoików, szczególnie z zamknię
ciami "twistowymi", wykorzystywana jest w g06poda.nstwach
domowych, a także przez drobnych
producentów
ch.rza.nu
grzy bków czy ćwi'kły to i tak
mi'l iony sz.tu'k J)O/L(l6taje n.a n ....
nych strychach i w piwnicach.
Słuszna jest więc decyzja
o
w:ielok,otnym
wykorzystywaJLI'Il opakowań
Sl7JkIa.nych. Czy
jednak n,a,PI'a~ tr.aofiją one z
W

liczha

jest z.n i:lwma.

Przemysł pornofilmów

w

RFN

Produkc ja
pornograficznych
filmów stała się jedną z naj_
lepiej
prosperujących
gałęzi
przemysłowych w RFN, której
obroty .Vf 1982 r. wynosi ły 1>0Jl ad m lhard marek - prawie
tyle samo, ile obroty przemy!iłu . zegannistrzowskiego.
Jak
wynika z danych, w kraju tym
sp.r~daje się 00 mlf'Sią.c ok. pół
~lIl1ona
wideok~ t pornografi cznych.

Jeszcze grzeje...

Obywa tela Kielc, Jędnejowa,
czy innej miejscowości nie obchodzi Mo powinien sklllPywać
Qpakowani.a, jak je przechowywak i d06ta=ć do prod'ucen_
tów przetworów. Cbee idąc n,p.
ra.no po Z3lku,py bez. W'udności
(tak jak to jef;t chOOby u m.aszych
sąsiadów)
odprzedać
słoiki, czy
butelki, za które
wcześniej
zapłacił.
Sensowne
byłoby chyba, by 5ku,p orga.niwwaiy i prow~y n.i-e tylko
PSS "społ-e-m", al-e również po..
si.aóające m.a.ga.z.yny., wa.n&pooI'It
i kontakty & pr:z.emysłem FU-zedsiębiorstwo Hurtu Sij>oeywcz.ego,
Wojewódzki
Zarząd
Gminnyeh Spółdzielni "SCh", handl~
we
spółdzielnie
inwalidów.
spółdzielczość
ogrodniczo-pszczelarska, a być może 1

powrotem do producentów ma,.
jonezu, musztardy, czy . prze· tworów ow-ocowych?
W czerwcu br. n.a tere-nie
woj.
kielecIUego WSS ,,sJlGłem" (od liłJ)ca PSS ,,społem")
wytypowała 70 sklepów
i 25
pun'któw Ajencyjnych prowa_
dzących skup słoików. Roz~
częto go 7. d'lliem 1 li.pca br. W
ciągu 1n~iąca skuiPiono ł>ąc.z.n.ie
266e słQi,ków . Najwięcej w Klelcach - 1730, w Końskich - 70, w
~a.jący duże ilOlŚCi
a.IkoMięchowie 80, Ostrowcu ' hali "Pewex". Cb.odza bowiem
164. Są to
wręcz
śmiesz
o lo, aby w»knąi: pn.epycha«J.ek
ne liczby. J'rIzyczyny mogą bY'Ć
i oddalania odpowiedzialności
dwie; społeczeństwo nie jest zaw pnypadk'll wystlWielllia trudin~eresowa.ne z powodu n.iskiej
nOOc.i. OpaJkowania nie n.ada.ją
ceny skupu. bądt też nie do
ce się do powtórnego wyko..
wszys~kjch dotaa-ły
informacje
rzysta.nia poW'i1lJly skupywać
o pr~wadzonym skupie. P1róboprr.edsiębiOlr&twa
BWOWCÓW
waJ iśmy sprawdzić ja!lt jest lila..wtórnych ,J. J)l"Ze%Dac:z.e.niem na
prawdę .
We
w6'Zystkich 56
stłuczkę sz.k.lanq.
punk;tach skupu PSS ,,Sipołem"
Od września br. obow.tą.z."wać
na t-e-ren ie Kielc są stOi&Owllle ilnbę.d.zie za=ądzenie miniatr.a fi:..
formacje. I'IIIDIe &k.lecpy sJ)OŻyw
n.aJJSÓw odn()6ZąCe aię do Cftl
eze wyw.iesiły je również u &ien.a opa.kowawa B7;ltloane. Otóż
bie. TllIk więc fłÓW'Dym powonowe opakowania będą ko;:z.dem niskJoeglO zaJinteresowania
towały producentów n.a.pojów i
jest właśnie cena - Ul jeden
pr.zetworów wie-Ie drożej n<iż oMoi.k o pojemnOŚCi 0,2 l 0,25 l
pa.kowa:nia a tzw. odzysk;u. Doj_
Ykl!ep J>ł,aci l',lIC) d.
dZiie do tego zmi.ana. etalWki
poda liku obrotowego cZYilliąca
Czy musimy oszezędzać?
stosowanie nIda pr06lto s but
8pł'18Wą e-konomicz1rie
nieopła..
~ ze z
n.a.jIb1i.D;ze lata
na
u.Ln.ą . Należy pny tym dod.a~
zwięk6~ produ~cji pu&ze'k ł
iż niektóre
grupy producenopakowań z łlwoczyw
S0tucZtów w ogóle nie będą mogły zanY'Ch nie ma co liczy~. Musi.o.pa.t.rywać &ię· w nowe Opakomy więc:: z.wrócić u'W~ę na
wa.n4a sz.k1a8le.
srkło. Producenci, Z&I'Ówno ci
Czy eale to przeodsi.ęweięcie
wielcy (zrzeszenie "Frukt opol ")
ma szansę nowodzeni.a? Szanse
i ci mnioe)sl (Za.klady WyotwQrta.kie są i to lla.j.zupeł - 't>i realCLe .,Społem", apóld.z.ielnia HOne. Trzeba ty>lko, może -n·ie od
win" w Kielcach ezy tei Zare.z.u,
a sto~wo zmieniać d0kłady Ftrczetwórstwa Owocowotychczasowe
przYCllWyczajenia
-Waorzywnego w PińcZOW ie) nie
wynikające z wygodnict wa przebardzo c~ IIlIlg3ŻOWU się w
mysru, dobrze
zo.rga.nl.zow&ć
sk'llp słoi.ków . Madę przy tym
sku.p i dota-z.ee % inlormacjami
swoje racje. Prawdą jest, że
do spoołęczeńt;~a. Z peW'llOŚC.ią
między slnlJpowalllymi Moi'karni
sumy ll2y&kane Pl'lze:Z obywateła
są różnic~, te nioe są one Przyz tytułu odprzedaży opakowań
w«Wne na paletach, że brakunie będą zbyt m.aczące w r0je urzą.d>zeń do ich mycia . Są
dzinnych bud.żetacll N·ięch więc
też pewne I!ru'PY łatwo p!ruję_
noszenie siatek z pustymi bucych się owoców, do pakowania
telkami i doi1tami będz.ie WSpa.l'_
których nie da się ponre ui~
te świadomością. że Wwi.ej nam
słoi ków ze .lru/pu. Jedno jest
wszystkim w prrLyszłilŚCi bę
pewne. Społeczeństwo nie- przyjd.z.ie kupiĆ w sIlJ.epj,e kolejną
muje tłumaczenia, te na rynk'\}
bute1k.ę n.apoju, sloi.k majone2!l1,
nie ma konk.relne j ga-u,py prze.IDU6zta.rdy czy dżemu.
twOorÓw z powod,u b raku opacz. DAWID
kowań szkla.nY'Ch.

Kontrabanda i

starożytności

łołll iYll! dla prsemylników
SIl ałabo ehronione muzea w

<m

dzieł
ptukl
krajaeh Trzeciego Swiala. Kiedy Charles Davis. bogaty
kupiec z Nowego Orleanu, .wiedzal w połowie
lat 71. jedno I muzeów w Kamerunie, Jego pnewodnik pokazal mu cały pereg .rogoc:ennych
sabytków, nie figurujących w katalogu, propenu~ ..,warcie k.nyalnej
transakcJi. Pokusa
okazała się Iilna Davu aabył jeden a prsedmioiiw, eo kosztował. go kilJr.a tygodni areszta
i grzywnę. Z kolei pracownik nigeryjskiego
IIllS4!um Narodoweco w La«" 1Ikradł w lm r.
a tegoi ....eum dziewięć w.panlałych bJ'1lllOwyeh ficarek ł masek k.ltary Ben1n-BeniD _
było .. pUałwo w pełudnlowej NIlerH, pneiywalllce . .óJ aajwiękay roskwit w XDI-XV
ał1lłeciu n.e.; trzy a łych .iguek peja.ny się
póinieJ w galerii ..Prace" w Nowym Jorku".

Z

Mong

Letnie pokazy Oł:ni szłucs
nych na rzeee Sumida w
Tokio.
CAF-Pana

m
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ukazał się
opowiadań

Twórczość
Izaaka
B abIa
chociaż objętościowo niewielka
- kilkadziesiąt krótkich opowiadań oraz dramat "zmierzch"
- zapewniła mu staJe miejsce

w literaturze. Jak

pisze llia
Erenburg, Babel "dostrzegał to,
czego inni nie dostrzegali... Ze

Od pierwszego wejrzenia

(III)

Oto wydObyte a pożółkłyeh pism i kalendarzy, Ich Ję.ylllem
wypowiedaiane mlldroiei asakresu fizjonomistyki. . 8pojrsee
kogoś i niemal od pierwszego wejrzenia wiedzieć o aiDl
wsaystko. Wi"ęc spróbujmy.

L Człowiek szalony. Czoło
szerokie; uszy wielkie i proste.
twarz smutna, rumiana, policzki zapadnięte; wzrok zwrócony
w prawo; źrenice wielkie, brwi
gęste; szyja długa, wyprężon.a;
głowa
wielka,
przechylająca
się ku dołowi lub na bok; usta
szerokie, zwykle trochę uchylone; warga górna grubsza, d~
tykająca dolnej; ręce
krótkie,
ramiona kosmate; głos chrapliwy, 06try.
Z. Człilwiek
iroialy. Wyraz
twarzy surowy,
niespokojny;
brwi długie, gęste; oczy żywe,
śmiaJe; usta szerokie, zęby dłu
gie, ostre, rzadkie; ręce bardzo
długie, pierś ' l ramiona
szerokie.
I. Czlowiek nleśmlały. Głowa
okrąfla, bez żadnej wypukłoś
ci; włosy gladkie, czoło wielkie, twan mięsista, tłusta, czę
sto zmieniająca kolor; oko niepewne z bojafiiwym wyra.zem;
usta małe, głos słaby i 06try.
ł. Człowiek
rOlwillSły. 1l00:Ipułny. Oczy wi1~Qtne, spojrzenie niepewne lub zuchwałe, lubieżne;
gł06 przenikliwo-<lStry;
oddech mocny i głośny; cała ~
stać, ruchy, postępowanie
odrażające.

ailay. Głowa
szyja gruba;
włosy czarne, spojrzenie
męs
kie, śmiałe; oczy błyszczące;
nęsy proste, grube, gęste; brwI
nieco zaokrąglone, uszy wielkie; czoło obszerne bez zmarszczek; nOB foremny; wargi grube, opadające ku dołowi, głos
mocny, dźwięczny; oddech pręd
ki i mocny; ręce długie i mu.kularne; pied i ramiona szerokie, pokryte włosami, p06t~
wa oznaczająca siłę.
5.

Człowiek
wypukła,

wielka,

teco Jstniell! awanturnicy w Todzaj. Ed.aarcla
Jo.hurla ehilljskiego handlowca a francuskim paszportem, który Jui dwukrotnie odsiadywał w europejskich
więsienlaeh
wyrok sa
osslUltwa esekowe. '" 1981 roku Jouhurt pr.ywióał • K.lambH do Nowego Jorka sl.ł11 mon.trancJę wysokości około 1 metra, bo,ato
bionlt aslachetnymi kamieniami. Była ona WykoDana w 1737 ro.ku dla łdultoru w T_ja. Jouhurt EwrÓCU aię a oferlll Jej IPnedały d. 11.-

"O-

,. Człowiek odwalny. Oko
ogniste; wzrok zwykle ukośny;
brwi %8okrąglone; często podn06zące się; włosy ani
jasne,
ani ciemne, ani pr06te, ani kę
d71erzawe; broda Bzeroka, szyja muskularna; pied s;eroka,
ręce wielkie i nerwowe.
7. CUowiek .umny. Brwi zaokrąglone ku górze; oczy wielkie, błyszczące, ruChy niesp~
kojne; głowa wzniesiona w górę; chód powolny.
I. Człowiek &ehónliwy. Twan
mała, w górze szer9ka, u d~
łu wąska; czoło małe,
wypukłe, okrągłe; oczy małe, nadzwyczaj bystre,
niespokojne,
powieki ruchliwe; nOB krótki,
zwykle płaski, czasem wysoki,
nięco zadarty; nO'zdna wielkie,
korpus
drobny,
chuderlawy;
pierś wklęsła, ruchy
prędkie,
lecz trwożliwe, ,los ddący.
n iepewny.
(.,OnmlprellJ")

Obce bandery
Morski Oir.aek K1I1łuy I
Informacji w 8_eeiDic obsluguJe nie tylko nolę krajowych
armaw.rów, ale równiej je4nostki obeych bander. Np. w
1lb. rilku obsł1lżono 115 MtJr.Mr
radzieckich organisując! dla 118łÓC ., wyeleezek, w których aeaestnicsyło
1556
maryDarzy.
Odwiedzali równiej kina, teatry,
wysłuchali m
k_rtów. Obaluiono 1% statków kubańskich,
5 jednosłeJ[ NRD, jeden statek
albańskI, S jednosW indyjskie.
statki panamskie, j goslo.wiańa
Jr..ie i inne..
(u)
IIIIC' pod okryelem nieswykle

W Pen w końcu 1981 roku slodzieJe llkradli
a lIu.ellm Narod.w~o w Limie jeden a .,uI- l_m 8.taki w 8an Antonio, ale dyrekcja m.boli
kraju - ..Tum!" krąg lłonec:sny zeum powiadomUa o tym wlallze kolumbijskie.
wyryły na lłoleJ rękojeśel
nota I łnynaśde C. prawda, Joubm IlIpełnie lecaJąie kopU
innych lłotych przecbniolów, apnedając! więk monsłrancję w Kolumbii sa ts ty.. łolarów DOŚĆ a nich, by zdo.być śro.dki Da zakup nark.obeenle Jej wartość szacowana Jeał na I miliODY
łyków.
- ale jUi eałkiem ruelecalnJe .dąiył wywiei~
W roli asów kontrabandy ezęst~ występują ją a KolumbiJ, aanim tamtejsze władze przyllyploD1Aci, dzieDnikarze I uznam koncesjono- 'łIIplły do działania.
wani handlarze dzieł sztuki. Jeden :I najbudsiej
Zupełnie wyjątkoweco postępku
dopuścił się
rozpowazecllJllonych .posobów pnemyeanla wY- many meksykański adwokat I dziennikan, Jo.se
robów staryeh kultur - to baca! 4yplomatyn- Casłenelła, który w lipcn 1lbiegłeco roku wyDY, który Dl. podlega kontroli eelnej. Opr6es lUtU a BibOoteki Nr.rodoweJ w Paryiu, wyno-
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n_dkl

Azteków" manuslr.rypt a nu
czas dwumiesięcsnego pobytu w
Ciu.a.cł lIe"ieo, twierdził
jego postępowania była.
ayinie Jej dziedzillłwa
wątpliwie jest "Kodetr..
wiem praw o ochronie ....·b"lk.ów:
w Meksyku, "Kodeks"
.twa. . I ehoe Francja Datarczywie

Zaklęty ·

te".

CAF-Teodor Walczak

ładnej

szacie gra,ficznej
zbiór znanych
rosyjskiego pisarza
Izaaka
Babia .). pod
wspólnym
tytułem
,.Iłisłoria
jednego konia". Pomieścijy się ·
tutaj m.in. głośne cykle: "Opowiadania odeskie" 1 "Armia
konna".

W

krqg

swrotu bezcennego sabyłłl. (a jest
laledwie kilka sztuk), a takie
&enedy, maI. jest prawdopod.bne,
dykolwiek nastąpiło. Co więcej,
• Castenedy bo.hatera
ezyn, Jako postępek
wa zarówno. a m,orllln,e.:o,
tu widunia jest wielce lk ..,nłr ..,.ers1'1'
problemem lIWl'otu licsnych
w których powstały, przez
obecnie majdają, Jut od kilk.
u. wniosek wielu państw
cłe

ry

-

. WY?iegają prze.d ~udynek i i1~ sił w nogach pędzą 00 wie_
ZYCZkl obscrw.acYJneJ na rog.u .ultcY.ć'~włowskiej. Schodki prowadząc~ z tej strony ułatWIają dOJscle W ciągu minuty. Wie_
ży~zka Jest pusta, st~ażnik grzyjdzie tu dopiero za niecalą godZlll~. "Ka.wa" mOC~Je do słupa sznur z węzłami i jak duchy
w mi1c~emu spływa.lą ~a więzienn.y podwórzec. Pod potężnym
p~o~em, wykorzystUjąc Jego głębokl Cleń, skradają się do ostatmej prz.eszkody - żelaznej kraty. Krótkie pukanie w drzwi
wy~ołu)e pełne niezadowolenia gderanie wartownika. Gdy je
otw~ra, oslepia go błysk latarki, a silne ramiona kneblują i
wgnIatają w śnieg. ,,Kmicic" i "Ryks" rozbrajają dwóch stojących z bronią ludzi, a "Kawa" miga latarką w kierunku dru_
giej bramy, gdzie stoi w(yz "MSZ-ta". Odpowiada mu umowny
sygnał "Ponurego",
Jest 17.10. Droga 00 cel wolna.
,'ponury" z czterema ludźmi 1 sterroryzowanym strażnikiem
drugiej bramy biegnie przez podwórze w stronę niskiego zakra1owanego budynku. Walenie pięścią po drzwiach obitych
blachą niesie się głucho po korytarzach.
- Kto tam? - woła :miecierpliwiony klucznik.
- Otwieraj, inspekcja, gestapo przyjechało! - .trainik st0jący między "Ponurym" a "Esesmanem" C7.uje ucisk kolta na
żebrach, wyjaśnia więc bardzo gorliwie.
Zgrzy,ta zamek i dT71wi rozwierają się pchnięte kilkoma ramionami. Klucz.nik odskakuje przerażony w głąb korytarza,
rozkłada ręce, jakby chciał bronić wejścIa, ale cios pięści ,,Ponurego" rzuca go na cementową podłogę.
Biegną po korytarzach, wołając:
- Kap1tan "Wania'"
- Porucznik "Ryś"!
Odpowiadają im krzyki % cel oraz łomotanie pięści. "Ponury"
przekręca klucz w celi nr 2 i H Wania" pada mu w ramiona.
Tymczasem ,,Kawą" i "Kra" obsaczają powstałe budynki
wię:z.ienia. ,,Kawa" kopnhlami wywala drzwi do kuchni i stOi
przez chwilę oślepiony światłem. Gdy pr:z.yzwyczaja wzrok do
jasności, widzi kucharza 7. chochlą w ręku, znieruchomiałego
nad wielką blachą pieca, a tuż pod ścianą wybiedzonego chłop
ca w więziennym drelichu obierającego kartofle. Chłopiec:
bły6k:awicznie rzuca się na kolana, wołają<: po ukraińsku:
- Pane, 1«! stTela;te, ja tiuTemszczlIk.
- Tli uże nie tiuriem.szczyk, tli swobodnll.
tCtłChodzi'~
- poleca po rosyjsku oficer.
Wychodzą na podw6rze więzienne, gdzie stoją już uwolnieni
% cel więźniowie. Pod płotem leżą na śniegu rozbrojeni straż
nicy. W świetle podwórzowej lampy ,,Kawa" wi.dzl "Ponurego"
1 "Czarkę" prowadzących pod ręce utykającego, wy1szego od
nich o głowę mężczyznę. To "Wanta", a więc udało się. Za
nimi ładują się do oczekującego "opla" jeszcze dwaj ludzie
l samochód ostro rusza ku bramie.

por6wnują

z pisarzami
tej miary, jak
Caldwell i Stein-

Sport .dla

odważnych

Sekeja spadeclarono_a Aeroklubu Poclkal'Paekieco _
Kreinie nad Wisłokiem U1Iessa akłualnle prawie 81 osób. _ wieka . . II do ZZ
lat. Sperl c1la "wainych aprawia~ ta cłó_lIie aesniowie krOŚDieńsklch mól oras
młodsi praeowniey mleJsc-wyeh sakładów praey. W
każdych
prawie sawodaeb
spadoehronowyela
. .jmu~
d_bre lokaty.

dobranoc

w.

Na sc1jęeiaeh: Ntatnle awaci prHd skokiem l skok.
CAP-AntlrseJ· lAtkaj
WiC.

w

Kałutyńslrl,

"Daw, PIW, l. 318, U ..

Borowik olbrzym
Największego
,rzyba prawdziwka w historii grzybobrania
w Bułgarii znalazł w lesie niedaleko wsi Kiulewcza jeden ze
zbieraczy.
Borowik
olbrzym
ważył
1050 gramów i mial
średnicę 50 centymetr6w.

(m.in. takie i Jdeksyku) UNESCO - ł tlodajmy,
że jak doąd lliedz1 się beu.kuteesnle.
Wracając do naszyeb słodziei i pnemyblill.'w
dale! sztuki, nie ożywianyeb duebem patriotyzmu, stwierdzić ineba, ii jeśli JaJljj cenny wyrób starej kultury OPUel CraDlce krajU maderzysteco i snajc1:zie się już w orbicie mięnyna
rodowyeb wielkich ośrodków bsDdlu d:zlelaml
sztuki staroiytneJ, aansa na jeco odsyskanie
Jest praktyeznie bdna. Dochody, które osfvaJ:4
antykwariu5Ze - spekulanci q olbnymie. GIoWa flcuki • epoki Majów, Ikradalona lM ni,,tyuj w Kosłaryee, została sp.rsedana w Paryiu
&a , tysięcy dolarów. W Genewie pcwiea kapice
otnymaI ,. tysięcy dolariw sa "npOWIł tacę.
lV)'konanlł w Beninle prawdopodobuie w XVIXvm duJec:ill. A za najJepsu okazy atukł
CarnearakieJ tlawnych lud.w andyJskich płaeoao
w Toki. po (5' tysięcy dolariw.
Czy _ tej mwaeJl moina apoUiew'" llię. ..
ten _roko ukrojony, mlędsynaHdowy proceder zostanie ureeony1 SjJeeJalLicl • CeIle_skieco
IQterpoolu, zaprawieni w IIojaeh • przemytnikami, q baru. KCptyesni. Znajd-A się .ni w
zaklętym kr«u. Ceny na d:deła sdakl, o kt6Tych mowa, q Oł:romne, poniewai jesł w nie
Wkalkulowana eena ryzyka. Z kolei lm rysyko
~iększe, tym wyisze q
eeny. A sawsze SDajd~
Się "koneserzy", którzy cołowi są je zapłacie.
W ten lposób kólko się zamyka. Wysilkl policji,
cboć łłłromne, pnyn0są raeseJ mizerne rezultaty - na or;ól wpadalIt plotki, drobni .Iod:zleJaszkowie i ~,onędni pośrednie)'. Rekiny
kontrabandy esaA się w cieniu - ł Jak dot~d
- poaestaJ:4 beskarnJ.
(Koniec)
IrIA1lCJN ŁADA .Omnipress'"

POZIOMO: 5. jaskinia, gr:ota,
.. ciasto % makiem, 8. odmLa!Ul śliwki, 11. pasza dla zwienąt gospodarskich.
PIONOWO: 1. miasto rod7.inStaszica, 2. narząd jednego
ze zmysł6w, 3. pokarm silnika,
ł. cel strzelecki,
15. rozprzęze
nie, %&st6j, 7 kres, meta, 9.
imJę autora powieści .,Kordian
i cham", 10. przecinka leśna.
IW!

ltoflII~ała

prusyłai

aalHy .

.... adresem ftdakcjj "BD" wy~ Da
urtacll poe:złe1lł'YU
w tennłDJe siedmiu dllł od daty
alnJe~o

BUJlleru.
Pomłę4q
od ...wie4zl ro~ujo

prawidło_

sic 1

aacrocJę

Its~*,,_,,"

poeńOwe

~cnae

. . . kuponu
• JosowlUlla.

&art7

~

..".

.,ECHO DJ\IlA"

IapoD nr 11.
.o~w~zanie

Itrsyłówkl

nr 10

POZIOMO: rozwodnik, iniwiarka, zdrada, gabardyna, sz.... ank,
medytaCja,

tralUIport.

PIONOWO:

róża,

zwis,

sprawozdania "Ponure,o" z rozbicia więzienia
córy adnohcja nefa okolenia Kedywu KG AK, płka
~a", polecaj~a wykorzystanie teco sprawozdania
d. akcji
okol_iowyca.
Pierwsza

karła

pińskieco. C

obiad,

ftOrlJUl, krata, k .... acs, zwada, ro-

dak, Dania, szmat,

w~

DO-

.... oehO, fakt.
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WSW Uł-ts. Straż Pożarrta 998.
Pomoc drogowa 981. Pogotowie
Elektryczne Kielc - Miasto 191.
Kielce - Teren 192, Pogotowie
wodnokanalizacyjne 508-11, Pocztowe inł. o usługach 911. Hotel
Centralny" 625-11. Irtformacja kolejowa 930, Pogotowie wod.-kan .•
c.o.. dźwigowe. elektryc.,ne SM
516-33,
Pogotowie
gazowe
tel. 30-18-91. Pogotowie wod .-kan .•
c.o.. elektryczne RPGM - cZYllne w godz. 7-!3, tel. 31-16--47.
Ośrodek Informacji Usług WUSP
tel. 457-41.
POSTOJE TAKSÓWEK: DWOrzec PKP - 6~-!S. TakSówek I>agażowe uL. Armil Czerwone,

Czwartek
8 wrześnm
1983 r.
DaI.ł aładamJ ł,nem.

HARIOM
NESTOROM
jlll.ł".

ł69-1t.

SCI8OROM
8ERGIUSZOM
U7! r. W odwet za zazamordowanie sportowców izraelskich - uczesłników Ir;rZy8k ' Olimpijskie" w MenaChłUOl letnidwe ter;o k.-aju
zl>oml>a.-dewalo el>ozy uchodź
cew paleHtytiskich w Syrii I
Libanie.
19'7 r. - Uganda w Alryce
średkowej' uzyskala
niepodległośc . Poprudnio
I>yła k<tlenilł I>rytyjsklło

1'54 r. W Manili podpisane uklad e powstao(u or!;anizacji Pak lit Azji POłudni<t
we-Wschodniej (SEATO). Pakt
odegrał niesławn" rolę w czasie wOjny indocbińskiej. Rozwi"zane !;O pe jej zakończe

Radom
TBATR POWSZECHNY
im. .Jana
KochanOWSkiego
"Przyjaciel wesolego d>abla"
K. Makuszyńskiego. g. 17.
KI N A
"Bałtyk"
- "Odm.enne stany.
świadomOŚCI" USA. kol. I. 15.
g. U 1 17.30. "Walk6. o ogień" kanad. pan. kol. L II, g. 15. Hi
i 19.45.
•.Przyja'Źń" -

tanii.
1943 r. -

Naczelny dowódca
wojsk alianckich. gen. Owi!;ht
Eisenhowet

zakomunikował

o

I>ezwarunko",ej kapitulacji faWioch.

szysto",skicłl

18$$

r.

Zakończyła

się

wOjna krymska (RoSji carskiej z Turcjl\. W. Brytanil\ i
Francj"•.
1841 r. - Urodził się Antoni
O .... orzak. kom pozyter cze ki.

KINA
.,.Ro_antican toWalka o ogieu" - kanad. pan. kol. I. 11.
g. 13. l!>. ..Pensja pani r..atter" pol. kol. L l!. g. 16 i 18.30.
.,Moskwa" - .. WejŚCie Smoka"
- USA. pan. kol. L
g. 13. Ił
ł 20. "Groźna banda" !:SRR.
kol. I. 15. g. 16.
.,stu.yjne" - Westerplatte" pol. g. 15. n i tł .
,,skałka" "Wielka majówka··
pol. kol . L 15. g. 15.:11. 1T.Je i 19.30.
,,RoOOtoi.... - "Maskotka"
węg. kot. L. 15. g. 15. ~ VabaRk"
pot. kol. L 15. ~ . 1T I 11.
GALERIII:
Galeria B"'" .'pi.aice·'. u.L
Leśna ,
- PopLenerowa wysta-

l..

malarstwa "Grabki

Duże'n"

czynne W god.,. l!-tT. nied.,lela 1ł-15.
Galeria retografil<i - ul. Rew.
Paiddenoi..ewe; 5a - czynna W
god.,. ~I'. W)'litawa fotografił
, \lt.ra1<6. . •.
MUZ BA
NARODOWII: ..PALAC" - plac
zamk.w,. - "Wnętrza pałacowe"
"Galeria malarsltwa polsl<iego·· _
czynne W god.,. _Ul, wtorki, nlec.,ynoe.
Muzeu_ pnr .,. Party"M6w
- nieczynne.
Muz__ Lat Szl<ola,.CIl 8. :terOlllskief;. ~Jnne
w
godz.
~15. śr&da 1~1'. wtorki nieczynne.
Obl« rell:
IlulOeU_ H_rylla
Sienkiewicza - niecz70ne.
APTtP;Q Dy1;UIlHB nr !ł-Ml
ul. BUCElta JT fJt. nr ~ ul.
Sienkiewicza 15.
Perad_;e .yRruj~: dla nieci
ł
dor05łycłt
ul. Pocieszka li
(PrZYchodnia Rejonowa} '" godz.
n-!l w niedrieLę - ~l', stG... atologiczna ul. Pocieszka 1l w
w godz, lT-!1. Od godz. , w niedzielę do , do portiedziatek. W
katda IIObotę czYllne sa w godzin .. ch od , do 14 następUiace
przYChodnie rej nowe z I'(al)inetarni ol!ólnyml drleciecvmi o;abłel!ow,,",
oral'!
stom .. t01oi!icl!nym .
Pr-.Y('ho<:!nł"
Rejon"wa
nr ! - ul PoC'ieS'l:lca 11. n.. l ul . ~ela"na Je. nr ł - ut Pomo r o1t~ 61 i nr ~ ul Le~h.. 6
GahineŁY soeclalistvanp dprn"~tnln~i~nY

- nny ut . RI, r 7'ka
'* 1" vnł!'nfoctit"7ny. . ei"eko'od j,-.,.nv f "''''i''"rPi r-7. ny - przy ul Wesołoi ~ ..
ToI'"

"FONY :

P"'H!' n " rl"' ; ~

~otnwi o

R~ tu nkowp

"'''' 'Tir v ; n~

~

ł'lQ" .
p,,P op"ot o wie

-

-

..

Manhattan" -

_n.

"Wolność"

.• Tl"t:dowata"

pol. kol. l. 12. g. 15. "Niech cię
odleci mara" - pol. kol. l. 15. g.

n

l'.

i

,,.Metatowiec" - nieczynne.
JU>TEKA OTZUBN A: nr !9-046
ul. Apteczna 7.
POSTOJB TAK.SOWEK: Owerzec Główny PKP 705.
osiedle
II/Iilica -

!!-44.

Starachowice

bi~urIDh~A/T..!~.
ul. Staszica 1.
POS'l"OSB TAKBOWE&::

telet<t-

nI' 53-lt I :;,.....

'-------------'

~~t~ik~S~:·~=~;. ~. ~;~~

l.... l..

.. Ucieczka n Atenę" - ani· pan. '
I. 15. g. lT .• I
.,Pnedownll<" - zagubi_
CF.y" - Wł. kol. I.
g. l' Inoe,.z.na"
.,spojrzenie na
t~~·eń"
pol. kol. 00.. g. II
APTt:«A OY'ZURNA: nr ~l
ul. Staroltunow ka ur.
POSTO.JB TAs:SOWB&:: pl. WoIności
m-H.
uj.
Sienkiewicza
5IHJ.

RADIO

D STRO

A 6

[

E
[
~[

8D

PROGRAM LO~LHY
17.05 Dzienni"
u .n
Piosen.....
ty~odnia IT.I:> .. W nailtroju je5ient.. - konc. muzyany IT.45 Muzy''''' barokowa IS!:; Skrót d,.iennlka i piosenk" na potegn3nie.

·.TELEWIZJA .
ł

•

_

~

15 15 Prog r a m dnia or a z film
an ,mo wany " O to Shadok, "
15.50 Tele w izyjn y
informator
wydawn icz y

OWOCH

8
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C

nie
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RZlI
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fral
Bej;

j~m

od zaraz §
PALACZY
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pull
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WYSOKOPRĘZNYCH.
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~

B
o
256-k B
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UWAGA!
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TOKARZ, FREZER, WYTACZARZ
SLUSARZ HYDRAULIKI

3
3

•
•

ELEKTROMONTER

•

~J
3
]

3

J
J
J

3

3
J
3]

niesienia kwalifikacji zawodowych.

Ponadto

z

układem

zbiorowym

pra~1

dla

at

przemy u

zakład wypłaca:
dodatki za wysługt: lat

H

ik
utn a

wynagrodzenie z tytułu Karty
premię z zysku
deputat węglowy
nagrody jubileuszowe za: 20. 25,
na mocy Zarządzenia nr 14 MHiPM z dnia
zowych

pożyczek

na zagospodarowanie,

Huta zapewnia zakwaterowanie
nie ze stołówek zakładowych.

w

30. 35, 40, 45, 50 lat, a także
21.I1Ll98t r. udziela jednoraw wysokości 15.000 lub ~5.000 zł.

hotelu robotniczym oraz korzysta-

3J

33
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Informacji w sprawie przyjęć udzielają działy kadr: Zakładu Metalur3
[
giczoego w Ostrowcu Sw. ul. Samsonowicza, tel. 2-23-52, Zakładu HutJ
E niczo-Przetwórczego Ostrowcu Sw. ul. Traugutta !, tel 533-13 lub 3
E 528-81 wew. 23-78.
3
c
240-1<:
J
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zautomatyzowanych wydziałach huty co stwarza warunki do poznania
nowoczesnych unądzeń hutniczych o standardzie światowym oraz pod-

~w j a

3

]

oraz pracowników niewykwalifikowanych celem przyuczenia do zawo:duo Nowo przyjęci pracownicy zatrudnieni będą w nowoczesnych w pełm

"bee

mial

l

ELEKTROENERGETYK
MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ

W

la ło ,

]

]

SIŁOWEJ

SLUSARZ HYDRAULIK
SPA W ACZ Z UPR. UDT
ELEK TR VK

~

JJ

KOWAL PRAS
LABORANT CHEMIK

[

[

§
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hutni~'-o.
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pracy i płacy do omówienia w
kadr i szkolenia zawodowego przedsiębiorstwa D osobiście lub telefonicznie, nr 31-60-56, wewn. 49.

Wynagrodzenie zgoclnie

C
~

Zamknięcie ruchu pla-nuje Ilię
na 1l.IX.I983- r. (niedziela). w
godz. T-19. Objazd samochodc}w
odbywać się będ:lJie wg oznakowania w terenie.
~6-4t

Waronki

WYTAPIACZ STALI
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KOTLów
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PROGRAM J

zatrudnią

loc:
lan
Iii

Brzask:.

Kielce, ul. Dzierżyńskiego 232

§

~si

drogi ' C-15

Końskie.

-

pracownik6w w zawodach:

•
•

E

ciągu

w

Skarży&ko

ZATR D I ATYCHMIAS

E
E
[
[E

'jowym,

"
KIELECKIE
FABRYKI MEBLI

§

w

Oddział Drogowy PKP Skarżysko-Kam. informuje. te z' Jiowodu ciągłej wymian,. naWłer!
chili. nastąpi zamknię~~ ruchu
kołowego na przejeździe ko\l'-

HUTA im. NOWOTKI
w Ostrowcu

E

[

Uzi~

NUMER 176

8
8

UWAGA!

[

~

Komunikat
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Ostrowiec

1238-g
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lUNA
..RobMnik" - "Komora celna H
- ZSRR. kol. I. U. g. 15. "se~solatkl" - pot. I. 15. g. l' I l •.
,.star" - "Przepraszam. ~y tu

bil~t

t alon na benzynę nr 196139. w y dany przez PZU Ostrowiec.
1237-g
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n.oo Wokół nas. kl. I-II
11.55 Geografia, ki. VIII
12.50 Praca - technika. k1. I
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KIN A

zgubiŁa

Kielce.

Węgierskiej

E

Skarżysko

Bożena

RACZYŃSKA Bożena zgubiła
łegitrmaeję
8Zk«Młlll
ZSPS

vn

USA,

wśród dzik.ch zw. e rząt" USA.
bo., g. 15.30. "KonopIelka" - pol.
kol. 1. 15. g. 17.30 19.30.
JU>TEKI OVZURNE: nr 67-010
pl. Zwycięistwa 7. nr G7-015 pl.
Konstytucj 5.
INFORMACSA
slużby
zdrowia
- czynna w godzinach
w
soboto: s-ZO. tel. Z61-Z7. Informacja o usługach - :!S5-8S.
TELEFONY: Straż Pożarna 993.
Pogotowie Ratunkowe 999. PogotOwie Energetyczne - Radom 981
Komenda MO 251-36
Pogotowie
Milicyjne iI97 pomoc drogowa 961.
POSTO.JE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka 229-5! plac Konstytucji
226-51. Dworzec PKP 266-98. ulica
ZwirLti ! Wlgury 418-10.

I

RUBAK

8.10 Geografia, kl. VI i
9.30 Film dla II zmiany: "Pociąg do Stambułu" (2) dramat społ.-obycz.
TV

USA. kol. I. 15. g.

KORNAŃ ~~~~b~Zt~~IA BU?r~~~g~e~ zgubił

na paliwo, samochód ,.zastawa"
KIW-OO~.
1221-g
SZYMAŃ'SKA
Ewa
z,gubiła
legitymację szkolną
ZSZ Jędrzejcłw .
1219-g
PIECYK Janusz zgubił talon
na paliwo ("fiat 126p·· nr KIF2995).
l222-g

szkolny PKS. trasa Strawczyn
- Kielce i legitymację szkolBIl·
~
ZAJĄC Maria zgubiła
ksią
żeczkę ()płat
za gaz płynny.
W)'daną przel'! ZG Skarżysko.
1235-g

Jutro

Bogu

I. 18. g. 15.30. 17.30 i 19.30.
"Odeon"
"Je nny i
Toby

I

Kielce

wa

piątek"

"HeI Jł

niu.
1951 r. - Slany Zjednoczone
i ich SOjusznicy podpisali w
San Francisco separatystyC1lny układ pokojowy z .laponiI\.
IM' r. PierwsM rakieta
hitlerowska typu V-Z ek.p1 ....
dow.tła na terytorium W. Bry-

"Dzięki

.,Pokolenie"

15. 17 l I'.

16.00 Dla młodych widz6w: ..O
mnie. o tobie. o nas" oraz
2 ode. filmu pt. "Droga
daleka przed nami"
17.00 Dziennik
17.15 Patrol
17.30 Gra zespół Jana pt~na
-W róblewS'k. iego
17.40 Aktualności Agencji ,.Artel"
17.45 "Ku
odsieczy
wie<hlńskiej" - film dok. TP
18.20 Program lokalny
18.50 Dobranoc
19.00 Sonda
19.3(1. Dziennik
ZO.OO PUblicystyka
20.15 Opowiadanie Agaty Christie "Czerwony sygnał"
ang. film krymirtalny
21.10 .. Dzwony znad Wizny"
rep.
21.35 "Rolnicza jesień 83
21.45 Dziennik
22.05 Pegaz

.. Nie zaznasz spo-

koju" - pol. kOl. I. 18. g. 15.30.
17.30 i 19.38.
Już

..

'.

---

No

....
lif

Lł(

1'6,

,l.o
('nt.

2

~

"I
r'I'''>
Qj~Jl,

Groźne

zaostrzenie
sytuacji w Libanie

Ła

wy.
237-,

w

śrec1ę
.lecła

tar-

!)oier~

uchu
totl'C-t5
In.

e s:ię
. w
OOGW

ako56-'1t

000
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

le8

Liban;e

ćlal~u,

crośne

rbiś , »"Itym,
orgalliulwaJIYIll
łlO .uesi:te, aarodewym dlliem

O

niskowca "Foeb", stacJ-u~e
w "bliiu, sbembarćlaN tereny
sajmowane przez edo1:aiah' Dru~w. Cherlai croiba sbombarćle
wania posyeji Druzów nie sostala wcielona w iycie, bsy Ileweezesne eamolety ,,super-sła n
dard" przelatywały w iirec1ę nad
Bejrutem
i
Sllsiednimi cerami, w któryeh t.oezą się walki.
a.wniei dowództwo kentyncentu amerykańskieco skierowalo s lotniskowca ,,Eisenh wer"
dwa myśliwce "F-H" do podobnych lotów zwiadowezYłlh nad
stoliClt Libanu i okolinuymi
córami. A,encje pi~ ie lotnietwo USA po ras pierwszy zaanr;ażewalo się w
ten sposób otwarcie w dsialania militarne
w Libanie.
Izraelski min. obrony cen. Mosze Lewy, w
wywiadzie dla
daiennika ,.Maariw" aar;rozil, ie
jeśli wojska syryjskie -;roll teren opusuzony ostatnio prsez
ecJdzia'y braela
WÓWCU8
ten kraj "będzie zmuszony sarear;owae militarnie". Doc1al, ie
brael j st cotów do ~ny •
8y rill.

"Boeing 747" wykonywał zadania szpiegowskie

O
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OOKOlllCZENIE ZE STR. l

"T1n1

"rzeie-nie. lZ ~ot, który
wlargn.ie nad ra,d·2lieckie obieokI Y wo()j6kowe. mo(YŻe zostać
~
' ·JI-ze.laIlY bez ulp:-:zroeenia.
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W!ilZystke w kazuje na to, że
lalor;a połudllli_okoreańskie/:o
" boeinr;a
747"
uczestniczyła
• ",iademie w CZylThŚ, _ w 1'&ZJe- bierno9ci obrony rad2.ieek.iej
miało być: tylko akejlł szpie~ow
,ką
przyr;otowanll przH ame_
r ~ kańskie służby specjalne, zaś
w pl"IZeeiwnym razie również
prowokaeją
wojskowo-poliotyc:zn ą.
Ktoś w
Waszynr;tonie nie
,""waha' się
zaryzykowae
w
h m relu życia 269 osób. w tym
;; Am«ykanów.
Terali':
I'Ząd.
"SA obłudnie
oplak u je
ich
n;eorć. pol ~pi a ZSRR za "baro'.r2 \'ńską i dQkonaną
z pre.• ed ytacją
ma s akrę"
niew~n
"ch ludZ!i. ogłasza cz.ęściO'we
"nkcje i kwt'6t i()flouje wiarvod n ość Mookwy jako oarUlera
ok owań.
Jed,n -ak
propa ganda
·m e.nkańs.ka nie
jesŁ aż tak
~ zna. by zamaskować t o. czeo za.rnaskować s.i ę n ie da f !!il np .• re amerykańskie stale kontro.l ne ani sz.p~egQ\ł.tsk i
RC-I35" n ie 05trzE'f:ly maszy, \"
poludn iowokoreańskie:.
iż
o"US2Vla
ohs7.a.r
pow iet rzny
ZSRR. aoni
Jloie
powiadomiły
ZSRR. że ma do cz"nie'!1 ia z
. !Dolote-m pasażersk i m - choć

Czy to informacja?
' ie

tylko

przeje zdny.
ale
Kielc m a
znalezieniu
" ł u sc : ", ego numeru telefonu w
<ktu alnej k.siążC>e telefonianej .
MOżna znać nazwisko aLonenta
nie odnależć jego numeru. Cóż
"'e dy pozo-taj
biuro numer' ''nież m ie zkaniec
~ ele
trudn()ści
w

"tJ W

- Udzl .. łamy w ciągu godziny
""'-100 i nformacji o numerach
"I(,fonu mówi kierowniczka
r " dzi ału sieci telefonicznej cen ali międzym i astowej w Kiel•. h - Lidia Borkow ks. - W
fr>dzmach 7-$ informacji udzie~. również dwóch pracowników.
14 czterech,
14--15
"óch i 00 15 do 22 - dwóch
,t trzech pracowników. Gdv',my zatrudnili na tych sta rJ\'.. i ~kach więcej o;<ób. to i lak
one co robić. W tym
okre ie
roku
ubieudzi~laliśmy
o połOWE:
w'zplki~h informa - ji.
No róż, abonentów przybyło.
do u 'g{l wi II' zmIan nu" ów . a mieszkańcy otrzymali
KO doda lek do książki teter.. , Zlli?j , O je-go przydatno_M
• r hl ą su; wypowiadat nawet
... Wnlcy urzędu telt"k()ffiunt-

'· ~ <.ło

"" jl.

(d)

mogły t() uczyn4i:
w kaidoej
chwila w dą 'u prze6Zł() dwóch
godzin lotu "boeinga 747" nad
K.arncz.a~ą. MQT7.em Ocbocktim
i Sad.aJi.nem.

W Waiizy.ngt()nie pr?edso\..aJWń
wJadz. USA pr:z.y=ali, że
amery kailskie ffiab.1.yny
z.wi.adowcze
"RC-135"
latając
oc~le

k.rągłą

d.ob~

wzdłuż

gra.n~

ZSRR, kw"-ystają c.z.ęr:.to z kory\..all·zy powiet rznych przez.naczo,nych dla lot ructwa cywjm.e....
go. Rzeczn i k
B I ałego
Domu,
Lary Spe akes. zapyt.a.ny dlaczego to rGb;<l. uchy.Ji.ł si~ od ooopow if:dJzi.
Bry.t y jo;ki
d0ien.n.iJr
.,Daily
Expres s ' p isze w
związku
z
tym: """ kołach dyplomat}CI&n)ch l:SA i W. Brytanii mowi
się ot~a.rci e, że w południowo
koreańskim
umolocie-int..rll:lie rzeuy wiście 7.J1ajd-owała się
npiegowska aparatura rotocrafie:r.na. Amerykanie od wielu
lat wykou) stujlł samoloty cywilne państw r",ądUlłl~ eh przez
ekipy slLrajn.ie prawicowe de
rolor;rarowa.nia obiektów podC7.aS przelotów
nad strefami
zamknięlymi. Takim pclństWłlDl

jest

właśnie K~rea Południowa.

Amerykanie mc.r;li zakładać, ie
samolotowi pasaie-rskiemu nie
gr..u niebezpiee.:eńsłwo; w tym
przypadku przelot maszyny nad
zamknlęlymi rer;iooami
Kam_
czatki, a potem naoł tajnymi obiektami Sachalin u, był samierzony, tj . w~ałe nie na.st~pi' w
wyniku błędu na~i!laevjner;.".

DOJlOlll~ENYK

»rotesw .rzedwko las."..1e",sldej juncie ehilijskiej.

•
Do
Hondurasu przybył
minister obrony USA, <"asp ar
Weinberr;er. Głównym tematem jego rozmów w Tegucigalpi" jest zwiększenie amerykańskie j J)Omoey wojskowej
na kgo krajo.
•
W środę odbyło się
w
Irlandii referendum w sprawie ""pisania w konstytucji
zakazu
pr%erywania
ci:łiy.
Pierwslte doniesienia IDÓwą
o niskiej Irek"wencji. Agen~ja

Reutera

zwra~a

uwag("

że

1.yl-

około Sł proe. spośrÓd ~ ,3
mln Irlandczyków uprawnionych do glosowania, wzi ęło
odział w
referendum.
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DOKOŃCZENIE

-O

9.

sytulMJja w

mu uestrZ4!lIiu. W córach
\ltsiaćlujltCych H
ste1ią
kraju
- Bejrutem, przez wiele cedzin
toczy ły się walki między eddzialami DrJłZÓW s Pestępowej Parlii Socjalistycznej {pgP) Walida
lliumblatta, a i"nierum; armii
libańskiej oras mj]jłlji falancistowskiej. Ocień .artyleryjski docIerał także do niektórYłlh dzielDle Bejrutu.
Pośród tycb walk Francja ugroziła w
środę
rozszerzeniem
.wej interwenłlji w
L ibanie.
RZlłd rranłluski p.słuiył się jako
pretekstem tym, ie dwa pociski
wystrselone s moidzierzy trafiIy w kwaterę ,łeWnlł oddziałów
Iranłluskich
(stacjonujlłcych
w
Bejr ułlie w ramach tzw. sił rozit'mczych), sabijajllłl
dowódcę
pu'k u pad ochroniarzy i jego
kierowłlę oras ranillc kilka ositb.
Minister obrony Charles Hernu
natychmiast oświadczył w Paryżu, ze jeśli nie ustanie ostrzał
kwatery ,'ówoej i pozyłlji oddzialew francuskich w Bejrucie,
te samoloty • rranłluskie,o lot-

IIJSzcz~"

• Siły kąieae6Mwa I'rii-u Piueclleta ~tawioRe _w
stall
pegotowla w
"w"l:oku .. aapowiedaia.aym aa
stały

ZE

STR.

1

w

indywidualnych
gospodarstwa rolnych wynosi zaledwie
ak. 255 kWh na 1 hektar użyto
ków rolnych). ole ta właśnie
dziedzina gospodarki należy do
najbardziej wrażliwych na przer·
wy w dostawach prądu. Te zaś
zdarzają się najczęściej właśnie

w
okresie
jesienno· zimowym.
Straty ponoszone w wyniku tych
przeIw, zwłaszcza w hodowli, są
z reguly nie do odrobienia.
W ostatnich latach stosowa·
na jest zasada, że gospodarstw
rolnych nie powinny dotyczyć
wylączenio prądu spowodowane
tzw. delicytem mocy w elektrowniach, ale przerwy w zaopatrze·
niu wsi w energię powstają o·
becnie najczęściej wskutek 0walii w eksploatowanych sieciach przesylowych.
Doceniając znaczenie energii
e lektrycznej dla intensylikacji
produkcji rolnej w ogóle, o zwie·
rzęcej w szczególności, w pro·
gramie rozwoju rolnictwa i gospodorki żywnościowej do 1990
r. jak o jeden z glównych celów
postawiono usunięcie w bieżą
cym. dziesięcioleciu zaniedboń w
zaopatrzeniu wsi w energię.
Chodzi przy tym nie tylko o za·
pewnienie możliwości znacznie
większego zużyc i a energii elektrycznej w IOlnictwie (do 700
kWh no 1 ho użytków rolnych
w 1990 r.), a le takie, co jest nie
mniej ważne. o zapewnienie cią·
głości jej dostaw, a więc wy.
e liminowan ie
częstych
dotąd
przerw w zasilaniu.

ministerialny w adrycie
U

STR. 1

ter praw zagrani<.'Znycb PRL,
Stefan Olu4Iwski.
Wsp6lnym
mianownikiem tych wy tąpień
- przy w zystkich r6żnica ch interpretacyjnych - była akceplacja przyjęlego we wlorek przez
konsensu'
35 pańslw
uczestniczących dokumentu końcowe
go spotkania jako potwierdzenia i rozwinięcia w wielu aspektach aklu końcowego z Helsinek. W szyscy mówcy odwoływaJi się do u hwalonego mandalu kOnferencji w
sprawie
środkÓw
budowy zaufania i
bezpieczeństwa
oraz rozbrojenia w Europie jako szczególnie isto~nego w obecnej sytuacji międzynarodowej.
Narody naszego
kontynenlu
oczekują mówił m.in. minister S. Olszowski - że wyniki
madrycki go spotkania przedstawicieli 35 państw - u czeslników historycznej
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpra
cy w Europie będą poważnym
impulsem poprawy sto unków
międzynarodowych, że przybliżą nas do realizacji eelów wylyczOllych w Helsinkach. Rząd
Polski WIta i akceptuj dokument madrycki. Dokum nt ten
rodzil się w złożonej sytuacji
międzynarodowej.
Nie jest on
zbiorem postulatów "waszych"
i "naszych". Uzgodnione postanowienia wyrażają optymalny
w obecnych warunkach zakres
porozumienia.
Mimo napięć
i
trudności.
żmudne
poszukiwanie wspólnego mianownika dla różnych
częs to sprzecznych interesów uwif:ńczone zosta'o powodzeniem. Dialog
nie został
przerwany. Swiadczy
to, że
w 'pólne wartosei
przyjęte
W
akcie końcowym, cele i zasady
są silniej.ze i
ważniej ze
od
tego, co nas dzieli. Postanowienia madryckie nie tylko potwierdzają rolę i znaczenie aktu końcowego.
lecz także 0krf:Ślają, jak powinien być on
wprowadzany w żyde w zmienionej i skomulikowanej sytuaCJi dzisiej~zej Europy.

. . .

7 bm . odbyło się w Madrycie
spotkanie ministra Stefana 01szow s kiego z ministrem spraw
zagranieznych
W'och
Giulio
Andreoltim. PrzedmiolRm rozmowy były aktualne problemy
sytuacji
międzynarodowf:j,
zwłaszcza
dotyczące
zahamowania wyścigu zbrojeń i drÓg
prowadzą c ych do J><lprawy klimatu politycznego w Europie.
Podkreślono zna czenie pOZytywnego
zakończenia
spotkanja
madryckiego KBWE dla po'" lrzymania
niebezpiecznych
tendencji na naszym kontynencie i stworzenia impulsów dla
rozwoju dialogu politycznego i
współpracy
w
różnych dziedzinach między
Wschodem
i
Zachodem.
W tym kontekście wyrażono
pragnienie
ożywienia
polsko-włoskich
tosunków w dziedzini
politycznej i gospodar('Zej. Podkreslono też znaczeni
utrzymania żywego rytmu kon-

taktów parlamentarnycb i wymiany kulturalnej. Wyrażono
wsp6lny zamiar kontynuowania
kontaktów obu mini. trów.
Minister Olszewski przeprowadził także rozmowę z wit:ekan 1t'nem i ministrem Ill>raw
zagranicznych
RFN
Hansem
Dietrichem Genscherem. Wymiana poglądów dotyczyła aklualnego stanu i
perspektyw
stosunków wzajemny h.
Podkreślono,

że

pomyślne

kształ

lowanie tych stosunków w oparciu o układ z 7 grudnia 1970
roku ma is totne znaczenie dla
obu państw i sytuacji w Europie.
W tym samym dniu odbyło
się również spolkanie min. 01szowskiego z minislrem spraw
zagranicznych W . Brytanii Geoflreyem
Howe.
Dokonano
szczerej w ymiany poglądów na
sta n
tosunków dwuslronny,·h .

• zarU\d Oddziału Wars7.3wsklego PolskIego Towarzystwa Ekonomicznego jesIenią 1982 r. ogłosił
konku.... na system motywacyjny w przedsl~bLOrstwi . Idea
konkursu wzięła 8U: z pr:t.e&wladczenla, że budowa systemów motywacyjnych przedsJ~bJorstwa dOstosowanych do zasad samodzJeł
nośCI. samOrU\dnoscl
I
samolJnansowanla jest kluczowym warunkiem powod.l ma reformy gospodarl.'Zej I poprawy ere ktywnoś
CI gospodarowanIa.
Na konkurs
naplyn-:lo 57 prac.
DzJslejsza
.. Rzeczpospolita" przedstaWIa najIStotnIejs:le problemy trzech wyróżruonych prac, które r prezentują
przemysI, handel i slużb<;:
zdrOWIa .
•
W latach 1978-81 bc:tba zatrudnionych
w
upolecznIonym
handlu rynkowym w.i.losła o 141
tysi~cy
osób. w samym tylko
1981 r. (a WI~C już
w okresie
kry:tysowym) w porownamu do
191JO r. o 97 tysI~~y. l lO w
sytuacJI, gdy obok spadku dost..aw nastąpJło lownlez
L;JtlnleJ-

S:l.enJe sJecI.

Obecne pI'oblemy kadrowe handlu polega)ą me na tym, ze ludzJ za ladą )est nadmIar, ale :te
są oru tle rozmleSI,CZCnI poctkreMla "Trybuna Ludu" w artykuje uZa duzo czy za

mało".

Jest

ich za du:to wrn. gd.i.le towalu
jest j szcze niewiele i za m"ło
w tych bran:tach. ktore mają ju:t
co sprzedawać. a wil;c glOwnle
W handlu Ilpo:tywczym. ZdanIem
autora,

przedsiE;biorsł.wa

muszą,

1unkcjonozaCUjć
przyspIeszać
wanre re1ormy. Ustalić normy etatowe dla poszczegÓlnych pla<",ówek. co jest podstawą do dals:tych oszcz-:dnośc1 kadrowych I
punktem WYJSCIa .do opracowaOla
no wych zasad wynagradzania. Po
zwolnionym •• ponadprogramowym"

etacie cZ,!ŚĆ śr dków
p WlOna
być przekazana do podzJaJu ml'!dzy
pozostały 'h
pracewmków.
Taltl system ma szan~e doprowadzema do bardZiej równomiernego I odpowiadaJąl't'go rzeczypotrzeOOln

T<J7ffil(>SZcz,e-

nla kadr w handlu.

WIstym

(rem)

Zagrożenie

wojenne ze Wschodu
Jeszcze jednym mitem

.

Z .. ~ .v.i..m
wojenn
w ,·błoonej. l>recyzyjne)
O<..,n: ~
b r )' tyj~k"'h
eksperlów wygląda JD3eZt'j
niż
przed,tawia 1() oficjaJna polityka i propaganda

Zachodu. Wbrew twierdzen iom o zagroze "trGny ZSRR. dokła.dna analiza najnowsuoj bistorii pro .. adu do wni06ku . że kierune'k
zagrożenia jt'sl od'" rolny i stwierdzenia radzi€<'kie
agre ywn)'('h tendencjach Zachodu są słusz 
ne . Potrze~ t& wi~cej zaufania w s\.o<;unkach
m i ędz~' obu wielk : m i mocarstwam i. Służvk>by kl
rozbrojeniu i :unnit>j zerWu praWdopodobieństwa
wybuchu konfliktu jadrowego.
Na dorocznym kongre.!'ie bryty j;,kiej naaki w
Brighlon dr Paul Smoker z ]nstytutu Badań K()nf ll klów i Pokoju uniwer. ytetu wLanea s ter pru·dlawI' anahzę .taty ty czną konfliktów wojenny( h na sw iecie 00 cza u zakończenia II wojny
<wiatowej. Na fi4 wojny lot:-Z()ne na śWIe<' le 00
1!l45 do 1976 r . kraje so<j"listYlZne brały ucz .al
w 6. Zalhód zaś partYl' ypował w poz06lalY<'h
Pr ta analiza
tatys lyczna pozwala stw ierdzil.,
że zagrożenie ZSRR ze str ny Za~ hoou jest lOkr tnie wyż < ze D1Ż odwrotnie stwi e rdził dr
Smokt'r. Tezę tę potW Ierdza inna an a l iza. obt'jmUją< a 641 pow\lje nny.·t, i.onfliktÓw. do klóry{'h
zal il'zono takit, powd.lr.iejs ze zaburzen ia wewnę
trznI' Zachoo int p rweniQWał w 243 t a k "' h k nfli kt<H-b, siadów działania krajów socjalistycznych
żeniu

doszukał .. ił; ty·lko '" 211 I,r~ypackal'h ,
Opit'rają' ci
fi"
analizi Iy,h ddny,h. u.nony
o~wiad,· zyl . że brytyj .. ka ~tralt'gla jądrowa ot>iera ~iE: na mita..h i fa'"zywY('h wDlo..ka,·h. "ZagrOlŻenie radzielkie" slal<>
ię pod_tawowym u-

dr Smoke-r

.prawieOliwleni~m istnienia i
sk ,ch <I' jądrowyeh . Trzt'źwa

rozbudowy brytY1anal iza laoktów w.,sk ierowane w 'Prze-

kazuje. że zagrożenie ~l
cIwnym kit'runku.
Dr • molu,r podważył tezę. U siła odstruuojąea
bron4 jądrowej Za,.hoou 2apewDlła Europl długI
()kres ~koju pO II w jDle wialowel Dane hi~
tory<'zne w~azują. że na"lt'nie wojen w Europie między łłównymi mocar twami maoleje (ld
400 lal. jalrk łwifc>k ,kutki konflIktów ą roraz
bradzit,j n isz('zyt"ielskie.
]nny naukow1et" wyslępująry w Brighlon, pro( .
Ronald Dore, wil'E'dyrektor O~rooka Przemian
Te<hnwznY('h z Lonoynu. stwierdZIł że Zat"hód
mu,;i podjąć "ryzyk" zaufan ia ZSRR w rOZffi()wa' h rozbr jeniowyt:h pO to. żeby zmniejszyć
prawdopodobień.lwo dojsr;ia
do katastrofy ją
dr wej w XXI wieku . Londyn . ki
naukOWIec
,twierdzi', że prawd()podobień.~two doj,r'ia do
konfhktu jądr ", ... go między wit'lk i mi mQ< 3"lwami do roku 20% wyn i",ie 45 proc . I"zyh t>ędz i e
b . w y k ie . jes1 i ZSRR i US4, n p do j;l'! 00 n t' gocjowane g() pOrozum ielIla roLbroj.-lI low.·go .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na boiskach II

w

~gi

I~~4> 1Remis
wpojedynkach
kieluko-radomskieh
P

mogło

być

wyższe

KORONA Kielce - BROŃ Radom 1:0 (0:0). B ramkę dla Korony
w 88 min. Borycki. S~ziował E. Dobrzeniecki z Katowic.
Widzów 2 tys. Zólte k.artki: Weselak i Ochodek z Broni.
KORONA: Goska. Witka. Nowak, Wolicki~ Wojtasiński, Molenda. Gruszewski, Tobolik. Wójcik (od 77 min. Hąk). Wyciślik, MisiGwiN: (od 69 min. Borycki)
BRON: Maliszewski. Pysiak, Kusek, CzapIicki, Weselak, Andrzejewski. Kośmider. Adasz~' ński, Och odek (od 62 min. Lauryn), 0sowski, Sieradzki.
Kielczanie odnieśli zasłużone zwycięstwo,
choć wynik lego nie
sugeruje. O ile przed przerwą gra b yła wyrównana, lo po przerwie
Korona miała zdecydowaną przewagę, 'ale nieskuteczność napastników i dobra obrona gości nie pozwoliła na podwyżs zenie wyniku.
A okazji do zdobycia, bramek było wiele. PUkarze Korony forsowali grę środkiem boiska, co przy dobrej_ grze obrońców Broni nie
rokowało w:ększych sukcesów. Jedyna bramka padła z du żego zami eszania na polu karnym Broni. W obu zespołach trudno kogoś
wyróżnić. choć obie drużyny grały: bardzo ambitnie.
(j)
zdobył

TABELA

1. RADOMlAK
!. Wlókniars
S. Hutnik K.
Hu&nik W.
Igloopol
S. KORONA
7. Wisla
Ił. Raków
9. Górnik
10. BŁĘKITNI
Polonia
1%. Słal M.
13. Ja,iellonia
U. ResGvia
15. Słał SW
Ił. BROŃ

LOSOWANIE J: 1 rozw. z •
trafieniami wygrana 1.855.593
zl, 185 rozw. z 5 traf. zwykl. wygrane po okolo 850ł zl, 10.784
rozw. z 4 trafieniami - wygrane
po 230 zł. 176.938 rozw. z 3 trafieniami - wygrane po 14 zł.
LOSOWANIE II: 1 rozw. z S
trafieniami - wygrana %.529.517
zl, 196 rozw. z 5 trafieniami wygrane po okolo 11.000 zl, 12.092
rozw. z • trafieniami - wygrane
po 348 zł, 114.060 rozw. z 3 trafieniami - wygrane po 59 zl.
EXPRESS LOTEK
S, 7, li, 31, 35

n

czwartym swym meczu
eliminacyjnym igrzysk w
Los Angeles piłkarska 0limpijska reprezentacja Polski
poniosła pierwszą porażkę, przegrywając w Karl-Marx-Stadt z
olimpijskim zespołem NRD 1:3
(0:1). Bramki LdobIli : dla Polski Andrzej Zclatczyński (w
65 min.), dla NRD - Juersen
.Raab (5 min) Frank Pastor (82)
i Uwe PiIs (86 min.).
POLSKA: Józef Wanclzik Marek Chojuacki, Adam ·Walczak, Krzysztof Gawara, Marek Ostrowski - Mirosław Pę
kala, Piotr Romke (od 46 min.
Grzegorz Kapica), Adam Kensy, Henryk Miłoszewicz - Andrzej ZKutczyński, Marek Leś
niak (od 80 min. Kazimierz S0kołowski).
Piłkarze NRD wygrali zasłu
żenie, choć może trochę za wysoko. Przez dużą cz<;ść spotkania nasza drużyna była co najmniej równorzędnym rywalem
gospodarzy, dyktując warunki
gry. J .ednak pechowy początek
- bo już w 5 minucie stracona bramka oraz nagłe, niewytłumaczalne fatalne ostatnie 10
minut
przesądziło
o
stracie

przez
Polaków
pierwszych
dwóch punktów w eliminacjach
olimpijskich.
Polska drużyna
przystąpiła
do gry dość asekuracyjnie. Jakiś wpływ miała
na to niewątpliwie
dokonana w ostatniej chwili zmiana na pozycji
bramkarza. Sam Wandzik, a
t.akże obroń cy,
nie
będący z
nim tak jak z Jackiem Kazimierskim zgrani, nie czuli się

MAŁY LOTEK
" I, 15. 22. 23
2%, 23, !5, 31. 35
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Eliminacje ME

Wygra~e

Holendrów

W czoraj rozegrano dwa mecze eliminacyjne do piłkarskich
mistrzostw Europy. W Oslo reprezentacja ' Nerwecii przegrała
z Bułcarllł 1:2 (1:1). Norwegowie zaprzepaścili d użą szansę.
Zwy cięstw o
mogło ich awansować na pierwsze miejsce w
t.abeli. Bułgarzy okazali się jednak zespołem bardzo skutecznym i nieoczekiwanie odnieśli
w Oslo swe pierwsze zwycię
stwo w eliminacjach ME. Tabela grupy IV wygilIda
po
wczorajszym meczu
następu
jąco.

l. Walia
Z• .Jugosławia
3. Norwegia

3 5
3 3

ł-4

6-7
4 3 6-6
C. Bułgaria
4 3 4-5
W Groningen odbył się eliminaC'yjny mecz do mistrzostw

fi liga
grupa I
W ,rupie I drugiej ligi uzyskano. wuoraJ nasi.(puJ"ce renstuy,nl~cia: Arka Gdynia Odra Opołe 3:1, Stilon Gorzów Olimpia Po:&na6 Z:I, Zagł~bie Lubin - Piast GUwiee .:1, Lecllia
Gdańsk
Zagl4:bie Wałb"y.-b
~:o. Moło OIawa Odra Wodzislaw l :1, Victoria .1a ... on:nG
Gwaria Wa"zawa 1:0, StaJ Szuecm - Cełuloza Kostn:yń 1:0, Ch,,mik Police - Olimpia Ełbll\/r 1:1.
W tabeU prowadzi Odra WGcbislaw , pkt. przed Stal" SZezf!cin
7 pkt. l Leehi" Gdaósk , pl<t.

•

l Bułgarów

Europy trupy VII, w którym
jedenastki HelaDelii i (alan.ii. Pewne zwycię
stwo 3 :0 (3:0) odnie śli Holendrzy. Holendrzy zademonstrowali tylko w pierwszej połowie
dobrll ,re:, później
spasowali
chroniąc korzystny dla siebie
rezultal A oto t.abela
grupy
VII.
1. HinpaDia
• 11 11- 5
2. Helandia
S
T lt- 3
3. Irlandia
5 5 7- T
ł. Islanella
7
3
3-lt
S. MaHa
S !
ł-l!
zmierzyły się

(j)

Tabela grupy "B"

1. Polska
Z. NRD
3. Dania
ł. Norwegia
S. Finlandia

6: Z 9- 5 .
6: •

~2

5: 5 1- 5
3: 5 4- 5
2:11 3-12

Torowe

mistrzostwa Polski
W
dJrugWrn d,oit1
rorowych
mi&trz.ost w Polski w utegWiii
}uniorów młodb"Zych. juInioorów
i sen.iorów roz,gr:rwal(lych w
Radomiu wyronion.o m.i&trz.ów
w w yścigu amerykańskim. A
ot o liWyo1ęrocy w po67.C'Lególnych
kategoriach:
roNIORZY MŁDDSl: ~ . .beri KriwcsyńRi
l
Dati_
W_cel (2yraa'dowiank.a), J) Le.sełt Kne1teł i
Ta4Ml.. 8łydł
la... (2yracdowi.aM::a), 3) Wieslaw Bwcłebk i Jaeek "'111115_
a (MOlto leI~ Oł..wa).
JUNIORZY: I) P.wel kAt
i J_II Pawlak (W1ókn ia.rz Kałisz), 1) lIar" GarcsyUki i Le_
. . r.raalik (Społem t.ódi).
3) Z4łai.8kw Pawlak I A1Idnej
GabDCli..... (SpOO!m
Łódź)
.)
WoJełeeIt 8or1aes i Jersy Cbraa.
a .....i (Broń Radun). '" Jare_
Haw G . . l Jar.sław Gir"ak
(Broń Radom).

SENIORZY:
1l WaW_ar
Wijcilt I .ylftar. Ihakelewski
(Gryf Szc?.ecin), ~) L _ k P ..
elak I Leasek Stętlllll_.'d (2yral'dowiMlka). " Waldemar De_
leiyński I Darl_ JtHMcn (~y
ra.l'd'Owioanka).
(k)

W os tatnim swym meczu w
W sobotę na rozgrywanych we
Rydze na turnieju "Sowietsk ie- Franldure ie n. Odrą XIll M is go Sportu" polscy hokeiści, po trzostwach Armii Zaprzyjaźnio
dobre j grze wysoko wygrali z nych w piłce ręcznej męix:zyzn,
radzieckim zespołem
Saławat
Jalaj.-w Ufa 9 :4 (2:2, 4:1, 3:1).
Podezas lekkoatletycz.nych zawodów w Odess ie o Puchar
ZSRR, Raisa Sadreidinowa ustanowiła rekord świata w b iegu na
10 km osiągając czas 31. 2'1.57
min.

de

C2

to już Z3 mem piłkarskiCh
reprezentacji Polski i
Rum unIl
w historii futbolowych
kontaktów obu krajów. Dotychczasow1
bilans był zdecydowanie ni!!korzystny dla Polaków. którzy wygrali tylko dwa mecze, przegrywająC' 10 i 10 remisując.
Srodowe spotkanie w Krakowie rozpoczęło się także nie po·
myślnie dła naszej drużyny. Już
w 17 minucie straciliśmy bra mkę.
Po utracie bramki nasi piłkarze
ruszyli do energiczniejszych ata·
ków. W 18 mi n.
próbował zaskoczyć bramkarza Lunga
WIł)
dzimierz Clolc!k. Nieco p6źn ie,
groźny rajd zainicjował Mirosław
Bąk, ale został przed polem karny sfaulowany przez Ungrea nu.
Rumun os trzeżony został za ten
faul żółtą kartką. Pótnlejsze Wysiłk i Polaków do zmiany niek,)rzystnego rezultatu nie przyniosły do przerwy efektu.
Po
meczu
trener
ANTONI
PIECHNICZEK pow iedział dZie nnikarzowi PAP: .. Chociaż wynik
nie w pelni nas satYSfakcjonuj e.
to muszę stwierdzić , te byl lO
udany i bardzo korzystny sprawdzian reprezentacji. Przed czekającym nas w
październiku e·
liminacyjnym meczu mistrzosIW
Europy z ZSRR w Moskwie potrzebny byl taki właśnie mecz i
taki twardo walczący wartości o
wy partner. Dla kilku naszych
piłkarzy, którzy
debiutowali w
reprezentacji, nie był to latwy ego
zamin. Dlatego cieszy, bardzo
cieszy udany debiut Krzysz~ r.
Urbanowicza, poprawna gra Waldemara Pru sika. Za wcześnie na
pełną ocenę walorów reprezentacyjnej
przydatności
Mirosław a
Bąka i Krzysztofa
Pawlaka. \\'
grze polskiego zespołu było spo·
ro mankamentów . Spodziewałe m
się zresztą tego bowiem znalej ·
liśmy się zno\\'u w fazie wstęp'"
budowy nowej dru żyny.
Był

zbyt pewnie. Pierwsze 15 minut
potwierdziło
\e
obawy.
Gospodarze r; łatwością
przejęli inicjatywę.
Swą
ruchliwością. nieustępliwością
sprawili, że Dasi obrońcy, nie mający ponadto należnego wsparcia w drugiej linii. popełnili
sporo błędów.
Polacy zagrall 11' Karl-Marx-Stad t bardzo nierówno. "Prze.pali" pierwsze 15 i ost.atnie 10
minut meczu. Zespół o olimpijskiCh aspiracjach takich błę
dów robić nie powinien. Rywale, ehoć byli trudnym przeciwnikiem, nie zaprezentowali
nic 'ponad to, o czym wszyscy
znający futbol NRD wiedzieli.
Ich głównymi atutami jest szybkość,
dynamika akcji, dosk()nałe
przygotowanie
tlzyczne,
skuteczna gra głową.

Wtelegraficznym
skrócie

*

*
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Ploesti rozegrany zostal mecz
piłkarski
młodzieżowej
repreze ntacji Rumunii i Polski. Spotkanie
zakończyło się wynikiem • :'.
W

dy.

Wf. Stobiecki
z Korony Kielce
mistrzem Polski
VI

brydżu

\
dy

W K.sil\i. <••j . wałbnJ'~
edbyły !lię mistrMSłwa Pel~
bryiliowyeh par. WirM " )lar
mistrzostwe "obvli
Maria.ł
Frenltel S war zawskiej Spójni
graAcy a WIo.dzimienem 8&'biedtim s llielrelud K.-r,
Hob:vwajlle 35M pk.t , Wie&mi tnami aostali Grzegerz 111.luła (Warsnwianka) i
Jer.t
PGmiA._ws"· (Marym_t Wa rnawa) - 393t pkt.

...

grała

z

ME-31 ,

gospodanam i finałów
3:1 (l :1 ).

Francj~

W eliminacyjnym meczu drużyn olimpijskich piłkarze W~~ił'r
przegrali w Budapeszcie z ZSRR
0:1 (0:0).

pro
nye
nie

ma
dOI

mi~
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lpc
wiś

rok
cye

ich

Wąl
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s;e

neJ;
Podczas pokazowego konkursU
skoku o tyczce, który odb.vł s ię
na jednym z placów Bolonii Tadeusz SIusarski pokonał poprzeczkę na wysokości 5.71 poprawiając o 1 cm ustanowiony
kUka tygodni temu rekord ży
ciowy.

Na Nepstad ioo ie- w Budapeszcie w towarzyskim meczu p.ł
karskim Węgry zremisowałY z reprezentaeja Pelslli
OO1l1061a
w icemistrzem świata RFN- drug ie zwycięstwo. po wtorkoDrugi etap Tour- de I'Avenir
1: l (l :0).
wym zwyc i ęstw ie nad Węgrami wygrał Francuz Franca Call1aing·
27 :25 w środę Polaey pokonali Polak lan Bneśny za i ął 19
miejsce w czas ie 1:59.58 goeh
W Helsinkach w
meczu
oKubańcsyków 30 :25 (19:10).
Jan Krawczyk by ł Ul w 2 :02.26
mistr7.ostwo Skandynawii piłka
W t.owarzyskim mecz.u l1ilikar- godz.
rze Finlandii przegrali ze S:&we.pr. (j)
.kim
w
Kopellhad-z:e
Dania
wycjlł 0 :3 (O :3).

(J)

p(

z~

Polska zremisowała w Krakowie z Rumuni" 2:% (O :1). Bramki
strzelili: dla Polski
Włodzi
mierz Ciołek w 5% min. t AndrzeJ Iwan w 58 mtn., dla Rumunii. - Lica Movila w 11 min. ora.
Mircea Irimescu w 79 m in., wio
dzów okolo 10 tys.

porażka

------------------------------------- -- - - - - - - - - -

T 5-3
T 3-1
I 5--4
6 5--4
6 5--4
6 Z-Z
S 1-5
S 3-%
S T-T
5 :; ł-4
:; :; ł-4
:; ł Z-ł
5 ł ł-8
5 3 3-4
5 3 4-6
5 I l-S

S
S
5
S
5
S
5
5
5

Ko munikat
Totalizalora Sporlowet!1

I

z Rumunią

oIi.iiczvcv ulegli druŻVnie NRD
w

RADOMIAK - BŁ ĘKITNI Kielce 2:1 (2:0). Bramki wobyli: dla
Radomiaka Jeromin w 14 min. i Zgutka w 26. dla B łękitnych Gazda w 49 min. Sędziował T. Diakon_iez z Wa rszawy. Widzów ok.
5 tys. Zółta kartka - Sliwa.
RADOMlAK: Koszarski, Mrozek, Skonieezny, Sadowski, leromln,
Wojdaszka, Zgutka (od 88 min. Banaszek). Zawadzki. PIetrasik,
Dutka, Bojek (od 73 min. Ogorzałek).
BŁĘKITNI: Sliwa, Gazda, Zawada, Mróz, Remko. Wołowiec (od
79 min Wójcik), Fo.Uolc, Demko, Gniady, Wnętrzak , Slarościak (od
46 min. Wyrębkiewicz).
Spotkanie było dość intere6ujące. a oba zespoły prowadziły do
końca meczu otwartą grę. W pierwszej połowie skuteczniejsi byli
gospodarze, którzy udokumenŁow.ali swoją przewagę wobyciem
dwóch bramek. W drugiej połowie kielczanie dążyli do zmiany
niekorzystnego dla nich wyniku, co się iIn nie w pełni udało, chociaż okazji do wyrównania było wiele.
W zespole Radomia ka na
wyróżnienie zasłutyli
Wojdaszka i Sadowski. a w drużynie k ieleckiej Gazda i Sliwa, który w ostatnich minuiach meczu obronił
rzut karny wykonywany przez Wojdaszkę.
Ul

Zwycięstwo

reprezentacji Polski

Po dobrej grze

Radomiu

Dobra gra w

.Tylko remis

P echowa

ojedynki kielecko-radomskie w n lidze piłkarskiej zakoń
myły się, jak było do pnewidzenia. remisem. Korona wygrała w Kielcach z Bro.nil\, nato.miast w Rado.miu Radomiak zwyciężył Błękitnych . Zwycięstwo. RadGmiaka dało temll
zespoło.wi przodo.wnictwo w tabeli. Dotychczasowy lider Włók
niarz Pabianice po remisie w Mielcu zajmuje drugl\ pozycję.
W Innych spotkaniach ligowych n grupy padły następujące
ro.zstrzygnięcia: Połonia Bytom Resovia 1:0, Stal Mielce Włókniarz Pabianice 1:0, Hutnik Warszawa - Sial Stalowa W ...
la 1:1, Raków Częstochowa - Hutnik Kraków 1:0, Górnik Knurów - Wisla Płock 3:1. Jagiellonia Białystok - IgloopoJ Dębi
ca 2:2.
W najbliższą niedzielę kieleckie derby Błękitni - KOł'oua.
RadGmiak gra na wyjeździe z Hutnikiem Kraków, a Broń RadGm przyjmuje u siebie Hutnika Warszawa.
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