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Cbtatnim dniu. wizyty dl".lee cja z obwodu winnIck iego przybyła do ZalUaMetalowycn .. Predom-Me~
w Skarży ku-Kamiennej.
ala się z aktywem polityczmin ist r3cyjnym fabryki C)ru
iedzila zakład produkcj i
rynkowej, gdzie wytwarza się
Iprzęt gospodarstwa domowego
i nie ielkie kosiarki do ogródków rzydomowych.
astępnie
kre rz rolny Komitetu ObwC)dov;e
Iwan Afan jewics Bond rn k, przewodniczący Komitet
Wykonawczego
rejonu
duer' ckiego Iwan f nasjewics
Pałac iJ I !"obotnik z Zakładów
Metal wycb im. Kirowa w Mohylo.., ie Podolsk im , Pio'r Iwanowica
Konia~a
udali się do
Ko' ich, gdzie z dużym z in~r('1łO anlem obejrzeli niedawDO O CZEN.ll

STIl. 3

Jak już informowali ' m} , 1 bm. ~ Pi jl zo\\it> w mi' ~If"
od wl kó", z\\1 zan 111 II pol k kulLur. XVI-\\ it'ctIll'j i dli bie ri n, w mit'j CO\\O d, ~dzit' pit'n\ J;~ nauki pobierali Hu~o Kolllłlaj i Adolf D ~ iń..'ki \\ rama~h o~ólnopohki~j
inaugur eJi dzialałoo ' !'i kulturalnej 1983/81 udo tępninn 70 t la poleC"Leń twu duż • no\\ oeze na Bibłiot~k
Puhllczna i
Pt'dagoginn .
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W
pl"l«łs i ębiors-tw l o
.. Cu kro'll/O ie Kieleck ie" ,Iodko kom panI<! rOlpoczęł<l się siede", noście dni temu . Ruszyły IMzą
ch e rMO
cult rown;
.. l lłbnO " ,
"Clęstodce", "Wlostów". Pierwsza biol. kr)llltołki l \egorOCl ~ produkcj i lnmozły
Jię już
na półlf.o~h s &pOW'f'Ch.
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Oceaniczna podrót
'mialków- dziwaków
iat widzia ł wiele
ruTeraz mozl! oglqdać
.:cze dwie. Jeden
faie po ocea,,~ w piec",
wannie.
Piel' Ul/
jest
hinpań.kim
um. Nazl/wa alę Alionzalez, ma 3S lat i proCol 1/.

lIeć

ia

reatauracji

p~nocl/
wnad ł

W 8urHiazpanft.. 30

do pieca

ł

ru-

podr6t, poc%unajqc od
qcej do Morza Sr6dzjem• go
lupań.kiej "teki Ebro.
p e
mG 3,80 metra fredniclI
J,.JO
y.okoćc!.
Dotllchcza.
lir do pTZl/rzqdzania za jed"II'"
lem trzech tOll 'pecl/tlc~ o dania andaluzl/].kiego,
Ił
o pa .. Ua, bqdź ilima6
!II
ołowi1ll/.
AIJon.o
z Jlt'zl/prawił mM
Ln" ailJ\ik 1achtowy, • Ul

Temat dla reportera

u chw 1/ na .adz ił dwa m autlt
I
przl/bral je girlandq chorq(1Iewek.
Poczqtkou:o pll/nq! .am. OC)tar! do u i,cia Ebro, 4 potem,
wzdłuż Wl/brzeźl/ Katalonii, do
Francji. Po drodze, zmęClonl/
nilico walkq % mOTum i 11\(18!11Cnl/m piecem, wzi4ł na poklad 48-letniego "majtka", b lllego ma.ona, • obecnie malarza ł rzeźbiarza, Sall1adorCl PC)me.G. Od LI/oodnia obaj odpoczl/wają wraz
% piect'm
w
Tuluzie (FrancJa), a punktem
docelOWI/m ]ut Bllbao w H i.zpanł!, gd.zie betonowq koLu'ic(
zcmierza;ą
rzucie
1f'ucze w
p4idrler,l1)ul.
AIJonsa Gonzalez je.
przf"konCl'łI/, 'e awq podróz o dlu-

DOKO - CZENl~

Te k il konośc ; e dn i prlyn losł o
zodowokljqce elekty (lepsze (ljl
w tym SOlnY'"' ok reSie roku ub i.g/egD). W.",rodu1cowo no panod 7 tys. ton cukru, tj. o 010
1-4 procent plonO'NCloej
produkcJt Wf całej ka:npoll li.
Z.
131 tys .• ton sk~onych bura ków prlerob iooo "70 tys. too.
do innych .cukrowni sk ie rowa()() 19 lys. "n. re szto stonow'
lOpOS no 0«-010 9 dn i.
pO lnl o rm-owoł
przed ·ęb. o r s two

Ok nos

Ni.;.

liny",

No" a plac 6 y,. ka o po" ie L_
chni 2240 m k\\. d r ponuJc
50-tysięc,mym
k 'ięgozbiore n.
gabinetem do nauki język6'.Y
obc ych, czylelnią prasy ze stanowi karni
przesłu h;wania
taśm magnelofol101A ych
płyt.
a takt wypotycz.alni
czy-

Udany start cukrowni
wsłodkiej kampanii

we-

Jerzy

Ou ń

kitt!O

Tll. 1

Jułra Już pe ras truci
&hi nnlkarze " Ech
Dnia"
wspólnie II kolecami II radomskieJ redakdi
RiTV
bęcą
d)iurować w Radomiu prz telefonach %66-01,
268·91 i %04-73. Tym raum
towarzy zyć im b d~ pec.;allści II Ośrodka ' polecz no-Prawne.ro ZW Z . MP.
Zapra urny
slucha.czy
"trój i" i ezyłełnikow Dazej .ruety de zela zania
indywidualn ch spraw in terwencyJn. ch oraz propo -'
zycji tematów dla reporte ra. C,u:
problemów dzicnnikarzc po taraA ię Wyj",- nje na ant~nie i w ,azt'cie,
D '
R<&
pozo tale ud~ielić
~ eze-rpuj l"ej inlormadi.
(~Im)

dyrektor
"Cukrownie K eleck' e", Woldemar Glowocki, zok/od\ pracują rytmicznie, dzienoi e przerab iojq około 4.5 tys. ton blKO ków. Istnieje motywacjo do wydojnej procy - Ul przekroczenie w;elko~cl plonowanej p'odukcji 10'Og otrzymują 40-50
procent premii
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odlowów .ar.
pi dopiera za mieslqc, ale trleba się bylo z tym pospieszyć
ze względu no suszę Niski ston
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dla dz .t:t:i. l o \ (' j k :iąl.
n;cy " Piilcr.o\\ le Iludano im '!

Jana
Olrycha-Sz.an:e<:k·ego.
Na uroc/.y ' to.'ci obecny byl

minisler kultury . ""l.luki K 'limierz 1:H~ul.ki.
Obe('ni byli tn'<11.': ~('kretur1.
KW PZPR w Kiel ·a· h - Ea(~niu z Cichoń. wjc"pr7ewodni(·z t·y WK SD - Juzy Pf dl,
<ekrelarz WK ZSL ntonl
I.alo, przewodll .C' Ząy WRN Ry nrd Zbró( i wojt>woda k·~_
Il"cki Vlodzimit'M: Pa t~rn k.

Gorące

źródła

zamiast koUowni
I~A c~j w cenpol ' ) Pll Kames,,'ka, prlt~ t .. no po
JatacIa
dos'arcz e palawo ~o ~ruw _
nla domów.
alo łe,o. we w •
rozebraoo w 70y łkie koU"wo ie.
Slaloię to
mo.i:liwe dZ II;lr.i
lem l, że zoczę o tam o
57('rok ~ ~kalc: ei< p oalo'Rać m!("JS<.'Ov. e
żródla
eor t:ych wód
K ml"Laclr.
ziemia
d tarcz ..
d zieljoie 20 ly . metrów ze'·.
eorąrej wody . Jest to il'
'*
pe łn i wyslarcz.j ea
na pOkc.t:I
potrzeb mie zl<ań,;ów te!:o
rejonu. k tórzy Ił iezw'ł'k.la udo oleni z lej nowPj
wrany
ceotralneeo ogr z.ewana .
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traln~j
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Rozpędzony

"kamaz"

staranował

dom

Mie "kanka w i PCZ} Jano (cm.
Miedziana Gora) Ann
. "Iy ni
bala
docbodący
•
pobli kiej dro,i w łrakcie pny,otowyw ni po iłka. CI m~1t
"ek .. ndy płlzniej do Jf'j uuu
dobie!;1 tu k I m"nd lawki.
plot u, mlod}cb dn~w .
itI owę po<>} P I
ię tnk a
ufilu.
z('"Z~ ' liwif' zd i}1
w~bieC'
•
domu. Gdy zob CT} I co ię ta lo oie wif'u} ia "' la,n} m 0uom. Prakt yczni,. w Clllltu ~,, 
nd chwili zo,t"l .. z mę i. f'IU ' 70
d ebu nad I:loWII.
Dr~wni an} dom 't .. rano ..·.lI
potęioy .. kamaz" n Ir2 ey do
Odlewni '-eli~ w tllporko", ;1'.
;c" cboWUAC z~bko.;ci t.,..ond do p oujac) dl "' ruokow.
kif'rowc..
traci I
p .. n wanl~
n"d ki~ro .. niC' i " ",romn
II
uden) I w bocznIl
lan~
loj cr!!o nie opod"t domu . Bud yn .. k. j k i jet: o lO vpo, .. .iC'ni~
"o,t"ly do zez l n ie aoi uz nr,
a nirf rt' nil)
; .. r ov.; (".& ze t I
od i~ 2 ion" do 7opił"la w Kon.ticb..
(alp)
Fot . -\1. P if' k nki

, .D. Z I S

l
emiu ,..-a,JIuym octhyło
Jne, oIIII"esewe .....,..._Ie
rsflCllrlllA.a ....1101'" ege r-aąćta mIDW.ra .Je. . .o &bllll1a • .a..nikaraami sallraJJłanyMd.

W "Trybunie Ludu" Tadeusz
.Jaworski pisze «l obniźce cen
przetworów owocowo-warzywnych: ,!O 2(}-56 proce.nt spadły
ceny przetworów owooowo-w aIrzywnych llłówme d2t>mów
, kGfDpotów . .lak do tego 00.. zło i o czym to świadczy? Handlowcy zamawiali i zgromadzili
zapasy, myśląc peWD{), ż ryn ek
Jt' $! bez dna . N astąpi ło
spię
t rzenie zapasów wowczas, kiedy zaczęły się pojawiać świeże
owoce i warzywa. Slało ·ę to,
co się stać mw;ia~o: klient nasycony dżemami i kompotami
wczął trzeźwiej palrzec na ceny i porównywać. Wśród handlowców zapanowała panika z
powodu widma strat. Podjęto
d ecyzjI! o obniźka<,h cen".

R.odomiu 9dbyłCl
się pl.enarne posiedzenie
~
jewó&zlcieg-o
K<lmitetu
5tronIlia"wO
Demok-.ratycznego.
lematem obroq, Irtóre prowadził
ptrewodnioqcy W1< - Knrutof Szewczak, • były
problemy
cir ioło In ości
id_ej
wśród

Przed zdzjt'r,;twt'ffi producenprzed nieuzasadnionymi i
ll admiernyml podwyżkami cen
chronić nas powinny zarówno
'ns I.l>umen t y
finansowe, które
ogranLcz.ają rueh cen, jak równiei rozwiązania be:z:połoredruo
blokujące
podwyźkó cen. Jest
w i ęc to gra n a kilku instrum e nta ch - rynkowYt·h, fina nsowy<,h, a lakże, w miarę po.trJ;e by, ostale<·znie adm inistraty jnych - konkloouje autor.
ta,

Zuchwała

W

llię k ...

kradzież

wyllryt. w lokomoty..owni PKP w Lublinie.
8- esobowa Irupa przest~pcza,
w
lad której wchodzili:
WaldclDał"
N. pracownik
kol jowy .aeji CPN, Macian
8 . - ltierowca W01lU bejowe10 aaJr.ladowej siraiy pożarnej
- - dru~ s&raiak Zbir:niew Z.
- ukradła % tony oleju Da.p~iIo_Iro, pneznacsoner:o ua
aaopałrywame

lokomGływ

apa)m-wycb. W
r;od.zinach
wiees_IlIYc
Waldemar
N.
nllolłf'łnil zbiorniki wodne wo·
zu s&raiaekier:o pełniącego
telfo dnia dyżur - olekm na pędowym. a nasl~pnie
wezwaj 'clef nieznie
jednoslk(
lItrai
informujl4e o poiarze
'W~onu
koldower;o na odleIJej o 40 km taeji w Le'niczówee (woj. lubel~kit' ). W óz
atraia('ki udal się tam UŻ) wając IIY!l'nalów alarmowyeh . Na
mJe
u okazało lIi~ onywi·-

Recb torowi

Tadeuszowi
Szmidtowi
I!Cf"d~r:o
w~"lc:&ucla

W)'raay
· s po

du · m.ierci c6rki
JADWIGI
.I~ hlriaDki
I k. ecłzy z ..Eeha Dnia-.
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Urbaon olMAdcxył. iii

rnlIn.
JDIU

WIitad'OmO CI JItf'II<C8cll llI8d projeIIdem
takliteY;d' cWrumerullu.
~ dele.j, że ~ ~
p*y praw& międrLyne.r~o
_~~do~CI
w-akltolwaalia *_.nych _ pn.e..
~wa

popełnione

&

moty...

wćrw ~YC2lllYC:lh .
Na- p~e oot'JCZIII'Ce giod.6Iw-.-ol JDliUłPy więnliów 8lJm.. bylyeb dlz>iaJ.ae2-Y NSZZ .~
1IIOić" 2.Oq<ln!tzQW8lIle'j

P~narne

obrady
WK SD w Radomiu
Wczoraj

człor*ów

11/

SD i

środowisk s.połe

czno-zowodowych zwiqzCW1)'Ch ze
stronnidwem. W dyskusji wiele
miejsce pOŚ-W'ę<:OfloO rogodllieniom przywroco·nio
wio śc iwyc h
no rm ~rc lo sp ol e.czneg (), um<x;n,orN o
tożsamości
ideowej
stronnidJwo o raz
popu Io-ryz Cl'NO nia I p rO!p(lgoworwio progra mu portyjnego. Uc.zesmicy obrod mówili też o potrzebie ......
mocni<mia jedności wewnQłr2organizacyjnej. kształtowaniu w
społeclIeństwie rzeteJlle90
sto$unlcu d<l
proC)\
umocnionitJ
idei odrodzenia
narodowego,
pazycji nowych związlców :zowod~ch, orgonów
somorządo
wych ł przedstowiciels.Jcich. W
O'bradoch plenltm WK
ItCzestniczył sekreto..-z CK SD Alfred Bes:zterda.
(wlm)

w

za1k<ła.

d&ie k.ar.n.ym w Ba.rczew.ie min.
l . Uriloam pra.ytoozył iIlIf()R'macje
JoC*'I-aIlII
iJlIr~
wlJęzlileon.ą.
Ja!It
e:zę&e w.itę2m.iów

na
nie

.aodmia:lliS.Tację
s.Lę
~je,

odmów_ 2ogOO-y

ootmzyże.n.ioe

i O€<JIIeD<i.e 2lgOdregulaminem więziennym .

%

P<l'ClIteslu.j/llC pr-zecilwioo temu 4
akea.anyeb O€bosiło Oecyrlljc: o
nieprzyjmowaniu
pokarmów,
·~cll. W tym
all1 ty1lko

C7J3me

Sko=alllli .sop02.ywailń ~

poFŻpwli6We , a
lo ~
~

JWl&l~
gIJodórwtkę

dIo l

ogtoYod li)
paQldIziernika.

.stkomeniawał
...
JIliESien.i.a lita ~ łeil.e•
wi7.y;n.ej 3Judycji ,.,Hen.ią
d.ze", w ezasie Mórej odItWGT!ZODA)
rorz.mowę
braci Wałęt;ów.
Onyq}JlJilld rrz.ądoowe n.i.e
zamiepubl.iJkować
rozmOWY',
r.z.aJy
jedlD.8tkże Lech Wałęsa oświad
czył pubJiC7.:Ilie J>OIPM.ez
tEa.eW\ia.Ję. .. lilie RUI gT'OOZa .r.a g.reIllicą a wszelit·je i<n.formacje na
ten loEmet są O6ZICzerstwaani Na
p anie jednego z zachoo!'.ich
dq.jecn~ó'kall"zy J. U.!'ban
przedSIlaIWid do wgfiq,dJu ekfl!Pt'rtyzę
Zakład'll Kirymń.naJistykti KG MO
pot wOOrdrza j IIC>II
auiJt'"llt yc 2lIlIOŚĆ

I

UIllhaIIl

a n.ast~ oświ.ad
czył. że gdyby L . Wałęsa n a prawdę uwaiał,
TP opubllii<ow-ał.a
teJsyofitka!l, mćgl!by
wni'l'ŚĆ s.prawę dJo

n.ag;ra.nJa,

ae

..w.

kradzież

na lubelskiej kolei
N
iec:AMbienn~

J!tOIAye-zm,~

1DClII.ytW'ÓW

cle, ile wezwanie było fałszy
we. W drodze powrotnej ki~
rowca Marian S. blisko tonę
oleju pn,elal do beczek _ajduj~eych się w ~ospodarsiwie
jego leścia w Lopienniku . k.
Kr&Śnika.
spnedał

I"ozostał~

c~~

w jetluej :& okolie..

nych miejscowości. P. powrocie cio bazy już prawidło_
napełnił sbiorujki weno s&raiaelrieco w~ p~kaz~
jednoc:ześnie wspólnikowi
se
staeJi CPN 10 ty .. zł. Wariośe
skradzionelo oleju ",,·y niosła
blisko
tys. zł . Wobec calej
trójki prokurator zastosował
areszt tymezasowy.

7.

Spraweami ,roinY(.h wypadki", na dro,ach b y li wesoraj
aJ~tneiw i kinowcy motocykli.
,W Snochowica h (gm. Lopusz~ 20-letni Ka;z.imierz S. będąc
w staDle metrzeźwości i n ie po.siadając
prawa jazdy (zosŁało
mu ono zatrzymane za jazdę
pod . wpływem
alkoholu
w
sierpniu br.) prowadził mo~
cykl "MZ", którym na ł uku
jez.dni zd erzył się z .. jel~em".
Kierowca
motocykla
wniósł
śm i~r ć na miej!,cu.
33-letm RY/lzard M . kierujqc
- lakże w sianie nietrzeżwości
motocyklem
"jawa"
w
Sw ierczowie (gro . Stąporków)
potrącił

5-letnią
dziewczynkę.
Motocyklista zbiegł % m iejsea

w ypadku, lec% w

wyniku poś
Ofiara wypadku oraz jego sprawc-a przebywają w szpitalu.

c~u

z.oolał

uję ty.

ej s

t."e. .....
.....
.. s ...

.t1cłakm

llYeh _ _ II......

• W FlJlsee zac-ejeMtr()W6.
lI."da jest obeeBie -TOO małyd
a,pÓłdz.iekl.i.
miesz.kanicwych.
BudowaD4ł pnez Jlie miesz'ka.ił!.
pnyaylllia.k
aię do łago...
• Swe ~e Gbr-aoy _
poezyna 4b.i;ś w WM"SKwie n ct.zenia ~\l w -tej dzie:f'aodllemoIIl
małych
Swlato_ Ion1erencja Spół- dzinie.
4z ielczości
P.raey. Hooorowy .$IlÓłdZi.ehu Jl(MwlęeoJICI eobrady
protektorat lUld Obradami . . Cenb-~ Zwi4zku Spół
Mie67r
Jął przewoc'l.nklzący Rady PU- cb.ielDi J;ludMVDletw'a
.twa, Heary.k Jabłoński . W kanio_go, IIt6Joe _kończą .I,
&!H
w
Kr8'łrowie.
k~jl
weźmie
1IdDał
bllt&ko
1tleZe6tnilków & ts
• Dsiś _ko6eq lIię P __
knjó-w r6Znych kOlltynen16w. lIBańskie Dal Tary.tyki. s~ie
• PoMumowaaie. k 1l.... lraJąee al.ę a obehedami łllię
Pl lIteraekieco ,,0 ...~ lam... uynarod.weco Dnia TUT.fl'tykę
r;6r-nieą"
saJlońCZlł
.tę ki. W ellłCD o&tatnich III ebu
dm tqoTOtlSne, l!Or~ allizowa- odllył wię w rąionie ])Onad
Be )10 wieloldniej praerw1e, • różnych impru łurYilłyu
XIV Rybnickie Dni Literatu· no-Juajosaaweayeh, mln. rajplaldem
M~kił'w\e2.a ,
ry. 0cI kilku iłni w RYDniku ćlTo
p4rWsłańoow
I okollanyeh miejscowMdach reymontowski,
odbywa.ją aę apotkania a.łor wielkojMIhkicb Maz nrzyjailli
pelsko-radziecldeJ,
Otwarło __
ule, spell·takle teatralne i kaba.retowe, wieezory peełycki., 1r.1ieznośeiowe ....,.sta.wy.

.

-.~

"Dr..,;a jes4 otwarta" to
tytwl artykułu .Jersą. Goduli
opu.blikowanego w dzisiejszym
S1lbńdllorll
JIIledyeh". Począlę-k
,k olejnego roku akademi ckiego
}e,..ł znÓw nietypowy. Tym NIwrn
w
l\ell.'lle pozytywnym.
Spełnione lIą j~ .. iemal W92ywtkie warWlki , um06:liwiając:e peł
ue wdrożenie przepisów aemokntlycznej, chot uchwalonej w
okresie etanu wojennego, ustawy o szkolnictwie wyższym.
Zatem w bieiącym roku akad e mkki.m idea samorzą~ności
ul'zelni w pełnym zakresie
wreszl,ie dQtrze do =zelnli. Czy
rzeczyw iście? Tu I Ówd zje w
środowisku
akademickim wyeuwane są n.a ten teJnat wąl
-pliwo,ści. Autor artykułu próbuje znaleźć na nie odpowiedź .
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Udany start kampanii
przerobu uraków
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Procentuje "wniei MOdernizocja przeprowadzona w cukrowniach. W "Częstocicach"
zwięk_

wapiennt!lgo,

pojemnoś\!
p~ca
ZałnstaJowano no-

_
wirówtń
automatyc:zne i
warniki.
Doje
to moitiwo.ść
większego
przerobu i jednocześnie
pop-awierua
jałlości
C~IV. Ntubna" ołnrmala
wą stację spręzaltowni i

nonowe unqdzenra surowni.
We
..Wlostcnrie" zainstalowano nowe wirówti i podnośnik do burotów.
Obecnie kompanki przełliego
sprawnie. W ttrZech
c ......
hownioch worzy s i ę na dobę
550 ton ct/hu. T<I ilość będzie
soję powięks7 oc. bo końcry się
już
pnerób buraków
5<kupion",ch ..... wrześni-u, a te poź
(h ierniltowe
l~i eroją
więcllj
cuhlL Otrzymany prod-ulrt kl
cukier
410nsu rn.pCY'jlll'
cobre;
jot ośc i Cn(J~ ~Ioo 2~2ajq
s.ię partie c.ulcn.t
p 'z &m'f'Slowego) . kś1i aura dopisze' Ilie
będzie przymrozków.,
re UCllyt
kOmp<lf)-jtj przypadnie no prze10m poźdz ie-rniko ilistopodo,
z.o6 konie<: no ostałn i e dni
g-rooni<l.
Klopotów
pnys.porzoją
c.
k.r~om płontotorzy, którzy nie
p rz e$trzegojq ustoIonego
harmonogramu dostaw. co pow<>duje 5\łoOowo41i~ Roiedojnołyeh
jeszcze buraków
(w ubieglym
rollu Hlubna" pon i osło z tego
tytułu stroty wi-eJ.kośc;; 100 mm
złotych) Of'Qq
niewywiqzywanie
się PKP I lowortych umów do~zqc)'Ch przewozu
nodwyżd!:
wClków do inn)'Ch cukrowni.

więc

PIontołorów możno
odsb-aszyć
od tych prai<łylc s~ujQC !tory

ak PoL k a długa i $Z roka W ~t:ySl·y po- nal'h nadli ,OOwy,·h , za,. łki
dlorobowe,
równują s .... ą
ytuację finansową do gu- 5wiadczenia depuiatowe iip.
<o wskie j średniej płacy
i najczę';eiej
W przeciWIeństWIe do w iel u innych badochodzą do wniosku, że średnia ow a
Jest dań statystycznych przeprowadzonyrh metozgoła wy,-, .. na z palc-3. W każdym razie zbyt
dą pewnl'j reprezl'nlacji wyliczanie
śred 
wy'oka.
niego wynagrodz nia jest wynikiem pełnych
~dań. uwzględniającycb w szystkich zatrudJak wy'kazują WIeloletnie doiwiad!'zenia niony( h w gQf;podarl' narodowej.
GU ' - wyn a!;rodzenie zdecydQwanej wlęk
lł2.0,,·j pracujący c h około 60 proc. rze('Z wiście kszt ałtuje się poniżej sredniej krajowej. Ale nie jest to jedyny powód wyj'ltkowo krytycz.nej oceny wysoko'ci sredniej płacy. Sredn ią statystyczną płacę porównuje się zazwyczaj wyłąeznie do stawki zawartej w taryfikatorze. Tym('2-asem
jest ona tylko jednym ze skład.ników gusowskiej Sredniej pł~y, a r aczej, mówiąc
bardziej prawidłowo, s-redniego
wynagrodzenia . W lieza ~ię doń v;ynagrodzenie ~o
Podstawą
są
wact.alne
sprawozdania
bowe łączn ie z rekompell6atami i w pła
tami :z zysku (i nadwyzki bilansowej). W prcLygotowywane przez po6ZCZególne zakła
inskali r0C2-ne j oblie2-8 ~ię pon~to w ynagro- dy pra Y. fabryk i, przed iębiorstw.a i
%8robki
dzeRie mie.;H:czne powięks:zone o w płaty z stytuty naukowe, uwzględniająee
w5'<.ystkicb utrudmony b, od dyrektora PO
z.akładowego funduszu nagród.
DCl wynagrodzeń O8000WYCl1 zalria się sprzątaczki. Z wy1iezeJ!l tycb wyłąneni są
wypłaty pie-nięŻJI~ oraz wartośł świadrzeó ajenci. ebałupnicJ', uclIliowle.
w natune, a IIl.ID. w ynagrodzen ie z.asadniW GU przyznają.:&
. łaboścUj
takiego
cze, premie i nagrody. Dodatki (np. u pra- Wlławlenia składnik w średni go wynagro~ w
warunkaeb ~ko(i1iwy b dla wrowia, dzenia jest to, 2e nie uwzględnia 0Jl() GUza stai pr"'l'y, za pelmenie funkcji k jeTow- tera :uóżn~wania w ielkOŚCi fa tycznego
nic%}'('h), wynagrodzenia aa pr~ w «od.z.I- oa.,,, pracy. Są prz iej: «rupy satrudn io-
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Jak . obliczyć

średniq płacę?
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.Częstodce".
TuW
kompoMę rOllpoczęto
13 dn
temu (jest to już 157 kom pc.

.,ia cukrowo w histori.i ro klodo) t na razie wsz'f'Stko jest .
porządku. Mówi główny
tec~
nol<>9' Stamslaw Marzec:
- PrCldu!c.<:ja przebiega
dobrze, nie mo żadnych p
2·
n1ejszych zo<ldóceń. Mamy peł.
nq obsodof; procollWlików sezon~b. Pnerobiomy w ciqgl
doby 1650 kM! buroków. AQł"m'
są regularnie przelcrocz.one. Codziennie worz","" 200 ton ~
kn~
Jesteśmy w tej cl-w no ewpie
lilc:widocJi
kłopotów I
wprowocneni-em ROW)'Ch
1Irl~
caeń. Nowe wi-rówki docie ra~
się ł mo to wpływ no jokOl'
ctAHu. Je~t n-iewyl!
ookłoÓO'f
wyb ielony , złlyt wilgotny- Alf
myślę. że sytuacjo poprawi ~!
loda dzień i będz iemy pr oo"
IDowot cuk ier w-,sok iej jotośc

culcrown ioch WIt
romponio pntbiega sprawn ie. Oby ~
efdety byłr kok ronystne ja'
dobry Jest start.
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Obowi ą zuje

gimnastyesny. Najbardziej
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I~
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np. górn ,,'
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ostatnim kwartale, GU będz i e wyodn;hn
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Pełne w 'lirzenie średni h wyn,,!:rodzu'
rozbiciu na po6Zczególne dzi a ły
podaj GUS dwa razy, w
cz.nym i p6łrO"znym.
Aktu aJDle
krajowa wyn06i 12.837 zł . W derze
dukcji materialnej 13474 zł. a ni~·ma
n j 10.460 zł .
Nigdzie i nigdy średnia płz a nIe
aprobowana przez wszystkich z.aintel·et;o"';~dlllon..t
nych. choć. OC7ywi~('ie, można
się naG proporcj;;mi pomiędzy tymi.
zarabiają poni.:i-ej czy Wwyżej j j poz
JedllO przy tym nie ulega wątpliwo·d
jaki kol wiek ., urawniłowki" kł ą i z
c-jollaln,m.i za' adami opłacania pracy.
prac trudnie}'lZe i łatwiejsze , wym
w ięknlch i mnie· zyl'b umiej';nn':/'i
azą by
rÓi:n je opła.-ane
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Dla kogo studia zaoczne?

Zuzia chce b cmagisl em
w częŚ4:i miala tylko motywację oszczędn0Ś4:lo
wą, &,łównie szło o kierunki nadmiernie rozbudowane, w słabych uczelniach. Zmniejszenie
liczby przyjęe na sludia dzienne też okazało się
prawie całkowicie uzasadnione. Na 52 tys.
miejsc z~łosiło się tylko 67 tys. kandydatów.
Poza psychologią, orientalistyką, an~lislyką, iberystyką
i pedagogiką - kto zdał egzamin
wstępny, len został przyjęty, a kilka. tysięcy
miejsc pozostało wolnych do powtórnej rekru-

Trzy razy w Iym roku resort nkolnictwa
wyuze&,o podejmował decyzje bulwersujące nie
tylko środowisko akademickie, ale wszystkich
poważnie myślących o kwalifikacjach i poziomie intelektualnym społeczeóstwa. O ile dwie
pierwsze decyzje: o likwidacji pewnych Iderunków w kilkudziesięciu uczelniach oraz o&,raniczenie II kilka tysięcy miejsc naboru na studia dzienne zweryfikowało samo życie, o tyle
trzecia decyzja, o o~raniczeniu studiów dla pracujących, do dziś niczyjej chyba nie doczekała
się aprobaty. Likwidacja pewnych kierunków
rzecia decyzja re~orlu szkolnictwa wyższego, la o o.graniczeniu i zmianie zasad naboru na studia
dla
pracują
cych, od razu Z05tała gremialnie zaatakowana. Przez pracowników nauki i młodzież,
przez organizacje młodzieżowe,
prasę, przez robotników zgro-

T

Na dobranoc

Krzyżówka
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madzonych na głośnej naradzie
młodego aktywu partyjnego w
gdańskiej "OlivU". Zacząć trzeba
w dodatku od tego, że ta decyzja nie tylko wzbudziła duże wątpliwości 00 d<> jej zasadności i trafoości. Ona <>d razu
wzbudziła nieufność. A to dlatego , że ogłaszając swój projekt
zmian jako dyskusyjny, oddawany pod szeroką rozmowę
społeczną,
rown<>cześnie resort
bez żadnej dyskusji o.graniczył
liczbę lilie jsc na sludiach dla
pracujących z 20 tys. w
roku
ub. do 7 tys. w tym roku. Jak
to? pytano, projekt jest do
dyskusji, ale tak drastyczne
cięcie podjęto jednak bez żad
nej dyskusji. Owszem, powiedziano równocześn i e, że bez 0graniczeń będzie można studiować w
tzw. uniwersytecie 0twartym. Ale mówiąc, że jego
dyplom będzie równoważny z
dyplomem studiów
dziennych,
podkreślooo od
razu, że ten
system studiów "nie powinien
być wiązany z uzyskaniem określonych uprawnień zawodowych, a służyć jedynie zaspo..
kojeniu
aspiracji
edukacyjnych". A więc jakże w końcu-:
niby dyplom taki sam, ale jednak wyłącznie dla przyjemnoś
ci ?
ie można nie rozumiet intencji

UWAGA! W tvm tygodniu drukujenlY 1.zw. krzyżówki lipo,;ra010\\ e: Są to kr7vźowki. które nie

okre lonycb

zawierają

okaże

spraWdzeniu

kuyió"ki

liter. Po

~ię.

coozienne

t.e cztery

uie

b(da

sa", if'rah' liter: a. ~. d. ę oraz t.
dzisiejlitt:a ponadto nie

Kn)'~ówka

zawiera liter: ć. r. j. /. ń. ó. ,
Oraz w.
POZIOMO: 2 ktoś nowo obrany
na jakieś stanow:sko. 5 ptak terenów podmokłych. w Polsce ...
w ielki jest ch romony . , nemicc_
ki skrzypek i kompozytor (17841859), ope ra romantyczna .. Faust"
ułóż z liter: H , O . p. R , S, 7. 00_
dzieła
budynek na kondygnat je. I . załatwienie sporu na podslawie w zajemnycb ustępstw. 11.
11. ka rn06c. rygor. 12. Jan ... w seflalu Telewizji Polskiej . 13 .
t ylelka. 14 . region autonomiczny
w zach. Chinacb.
PIONOWO: l. zw ierciadło. 2.
p róba. doswladczenie. 3. sobkost\ o, 4. cen'ony kam ien o zdobny,
l . a rtyzm. sztuka. umiejętnośC. t .
b~ktefla.
10. &,az użyty
przez
Wiemców w I WOjnie ~w1atoweJ
RoswUtsanie krayiówki prusyJać Dajny pod adre~em r~akcji
.,ED" w I"c:r.oie na kartach ~z
"'wych w 'ermmie si~miu dni
ec! daty niniejszelo lIumeru. Po.. i ędzy
prawidlowe ec!pOwleclzi
ro:rJosnje ię narredę kslatkowa.
Karty ~1I kupona ~~ w ylllr .. ne _ Je owania.

ar_

.. J:CHO DMlA"

Ku_

Dlinisterstwa. nie

knY*ówł&i
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4-5

od

wilrjów

"Y.

i

nie

QWs'Ze

wartościo

nie uwsze komukolwiek popoza uinteresowanym.
d) plom. Czy jednak w tej sy-

trzebny.

tuacji. sytuacji i

'Z11ac.ZJ1e~o

nasy-

cenia r)'nku pracy ludimi wyksztalcon,·mi, I deprecjacji studiów zaocznych. i Icb spoleczne.i
kosstowności móina bukrytycznie >;godzit się " prOjektem
resortu! Otói jeclnak nie. Bo ła
twa jest do podwaienia zasada.
ie studia takle mają lIyt form"
premiowania pracownll<ó", ..'y róiniaJ~cych
się.
pracownll<ów
konkretnie potraebnyeb zakladowi
pracy lub konkreinej braniy.
Dlaczeco lat .. o taką zasadę podw&tyć? Po plerwsft. jak szkolni
prymu I ekauli się wcale nie
najlepSllym •.materlałem" Da studentów I trzeba byhl eofn~~ im
przywUej awalniania ed eczamjIIÓW wstępnych, 'ak dobry. wyróinlaj'lcy s.ię pracownik wcale
nie mu.sl byt dobrym studentem.
Prze. lata cale naneltallśmy Da
to. ie w nU1ej I05pOdaree "rak
jesl systemu awansów poslomyth.
te chąc wyrółnit Cebnro tokarza. trzelta uobit re bry"adzislłI.
.,ajstrem. kierowuilUea łtd~ lIywalo. do Cyrektora włącznie. Dzii
Jest Jui lnaueJ. zaJlosl się .a tó.
~ .... ai~ lDaeseJ. Do"ry .... ~
Juł aralIla więeeJ a1A 'Hdul iDiynier. .ie trwba usznęjJlwiał
ce kHI~łlse... Ile ale ma a"""lat.ie ładnej paraJlcjl. te kdaIe
iałynlerelill.

Po

"rulńe:

.racy .ie pOtnfl Me _
te potrafit l _ie powinien połra
tit decydowat e tra. kto aote
p6Jść . .
si ... ia
wyłs~
IIIkela, usJŃlł wykwalllikewSDycll
pedacerów. ebserwujllcym .""",Ia
l'rzea kilJu lat. tak esęsto JłlYU
się desypuj"c acznIa do studiów
wyłSll yell. to esy mob. esy pOtrafi zrobit to ~rednJ
IoMUY " (abrykl do slłÓłl<l a
cownilde·m kadr! Po t ..... cie: ..,
-qlęclu aa rMne a"Iuacje losowe ludzi nie moha h:b prawa
studiów zaOC%n)'cb esy wlec:sorowyeh uzaldnlat ed t .. r;o. ny w
"racy lIrZ()(\uJa. Nie kaidy rodzi
się na IOZzOOowDika. lIa. esase..
"rac uje miernJe. lIo się .,ia~1 •
pOwola.n.iem i po.... inien 1lezyt Jtie.
aby lepiej "ratowat 'fil on .. zioł
a scod1lie " lIO'f\iola.niem. które
układ

Ro:&w~za.nie

Dlożna

ra;r;u strzelać do nowego projektu
s największej annaty. te oto ogranicza się konstytucj" zagwarantowane prawo obywatela do
nauki. Bo pamiętajmy. iluż to ludzi pracy ostro krytyko"alo dawne zasady studiów dl:l pracują
cycb. powiadaj"c mniej więcej
tak: my za nicb pracujemy. a
oni. korzy~taJac s przywilejÓW.
urlOpów, przycbodzą do pracy odpocząć. I to byl zarzut w v.ielu
przypadkacb uzasadniony. Prz.,..
kilka lat mniej pracy. sporo przy-

uiczł)'"

POZIOMO: wysyP. c Luny. tremo.
kolec. polonofil. dekt. Sten> . bdus, nOS7e
PIONOWO: pikolo. wytchnienie.
s,eryf. profU. półsen . loren., In_
kluz.
Rozwi4zanie knyiówki nr lU
POZIOMO: włość. Nenn\ elemi.
ortył,
przykrość,
odpis, uc-zep,
ekl er totek.
PIONOWO: te rror. w ielokropek.
Olel1o. ~:e rć. pIruet. zgrzyt. tcl_
nek.

tacji.

""'11

.ne-

.n-

.0

być

mOŻe

wlUnIe a opóinieniem

odnalazł.

Doskonale

intencje
qadzam się z nimi co do tego, ie
wcale ani my - prac:owniev. ani
my - społeczeństwo. nie jest"'my zainteresowani w tym, by paDi Zuzia z k ięlowości kosztem
pracy kołnanek studiowała zaocznie iberystykę. anll:!istyke lub
filozofię. z drqiej j~nak strony. ani my - pracownicy. _i
my - społecze6stwo nie możemy
mi et pewności. że ta pani Zuoia
nie &OStanie po studiach nader
potytecznym pracownikiem. który w księcowości nie móCł roawładz

rozumiem

ukolnycłl.

całkowicie

winąt skrzydeł.

óż więc począć

dla
C studiów
skoro i nie chcemy

z systemem

pracujących,

praoona darmozjadÓW, i nie
chcemy ryzykować utraty ludzi
faktycznie uzdolnionych? Przede wszystkim uzależnić uzyskiwanie indeksu od solidnego,
faktyczn ie soiidnego egzaminu.
Mało tego, egzaminu poprzedzonego chociaŻby półr<>cznym kursem zerowym. Ten kurs i egzamin w dużym stopniu będą
w stanie zabezpieczyć nas przed
nadmiernym napływem na studia dla pracujących ludzi badŻ
to sprytnych, bądż hobbistów.
bądź
tylko
przeceniających
własne możliwości. Na pÓłrocz
nym kursie, na solidnym egzam i n ie można wybrać zdolnych .
Pon i eważ będzie to ko.>ztowne,
może zakład pracy gdy 'zech ce niech daje stypendium
fundowane. Kto podejmie naukę
na kursie bez aprobaty pracodawcy. może niech się np. zobowiąże, że w
przypadku porażki w całości lub części sam
pokryje koszty. Może dawać na
ten cel pożyczki. Moż liwości jest
wiele. ale trzeba o nich dyskutować. A tymczasem, po ogło
szeniu przez resort projektu
nowych
zas ad,
spontanicznie,
gorąco zaorotestowano L. cisza.
Sprawa jest zbyt ważna, zbyt
koszt<>wna i obfita w
konsekwencje, aby usto-unkować się
dlo l>rojektu krótkIm: nie i basta.
ANDRZEJ TUMIALlS
wać

("Int~rpress")

Butiki- tak, ceny- nie!
Niektóre butiki dajJl dowody na to, ie krytyka tych placówek jest słuszna, a słowo "cwaniacy" jest najłal!:od.niejszym ,
Jakieco moina w tym przypadku uiye. Tak:e stwierdzenia
nasuwaj, się same, po zetkn ięciu się z Jakości,. a przede
wszystkim - . Diebotyeznymi cenami wielu artykułów. Oc"ywiście, nikt niko&,o nie namawia do kupowania w butikach.
Ale c"y .minispódniezka składajllCa si( II dwóch falbanek, o zdebiona "złot," nUk" powinna kosztować - bal!:atelka - %,5 tysi,ca złotych?! A letnie sukienki, na które zuiyto bardzo sk,p, ilośe materiału - kilka i więcej t)·sięcy, a dwuczęściowa
!:afsonka ponad 1% tys. złotych! Przykłady można by mnożye.
Butiki wrosły Jui w pejzaż naszyeh miast. Pr:r.ycią&,aJ, oko
kolorowymi wystawami i efektewnymi wnętrzami. Te dobrze.
Tylko czy fakt. te w sklepaeh uspołecznionych brakuje jeszeze wielu wyrobów, a rodzimy przemysł odzieżowy nie nad,ia za modnymi nowinkami, powinien bye wystarczaj,eym pewodem do takie!:o zawyźania cen i nabijania nas, klientów,
w butełkę?
CAJI'- Andnej Rybezyński

"Borys Gódunow"
W T e a t rze Wielkint
3ł wrześn i a
br. warszawskI
Teatr \Vielki zaprezentował kolejn, premierę. Jest nią "Borys
Godunow" Modesta Jl.lusor&,skieco, w wersji orkiestrowej Hikolaja
Rimskiego-Korsakowa.
Przedstawienie reźyserował Robert Satanowski, inscenizację
przy&,otował
Marek Grzesiński,
projekly dekoracji, Andrzej Sadowski, kostiumy Andrzej MaJewski.

Na zdjęeiu:
przedstawienia
sa Godunowa
CAF-Zbipiew

Fabryka "zielonych" (II)

,
leddwo w sprawie fałs:lywyeh .tatoczyło .Ię lM:z widoc:snyeh efektów jai ponad rok, kiedy
w środka lata 19111 roka wracaAey se
.11liby lubelski mil~jant znal . .1 .a
środka alley Chepina acselnie opakowan, ko.,..rtę z plikiem banllnelów amerykailskieh. Kiedy
;'cłnak
lIaesłlł
liuyc pieDU\che, uybko się lIerieDtewał
ae .owe, jakby proste a uallarnl. el.~
lary q
fałuywe, 1M na wnystkiek
banknlttaeh widnieje jeden a łneeh 110_
wtaruitleydt lię ••lIuer'"
poml~lIY
literamI B i A. Studoluiwek .. hperele byle MiemdiUe.u.t kUka.
Wkr6tee w centramym lejłie łałuy
wYeb hanknotiw 'yle Jul . . .ael .te, IN
" Jakli ezas .cławaJ. mę pnyłapai •
kiec.. Itanlłlana, ktery pribowaJ .....aiet? trefDY tewar. Były te jedDak _ 'y Dajs.pełniej praypadkewe l, iak .Ię
nałriałe .pocbiewae, ItardllieJ ofiary a1i
.prawey wielkier:o enast.. a.
Falsyfikaty IIOddaue HSłały elokład
Dym hadaniom • .,odcza. kteryeh .jawnione niewidoczny na pierwszy rzut
oka błl!' fabryczny maszyny c1rukar!kieJ. To jai był utotny ślad. Ekipy
.ledC2e uekala tylko im.dna
praea
sprawdzenia całece sprzętu elrukar kie~e na ·tereoie eałeJ PolskI. R.bola to
lUiała byc ri!:antyezna,
ho wiadome
.ruciri, ie pe ·erpnIu liesba drukaru
anaezoie .. zrosła, ie elrnkowa. llielJU.1
katdy kto ehciał I ce ekelał_.

S

cłoIariwek
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Hata~ewski

Na mapie "wpadek"' a fałszywymi
"frankli nami" coraz więcej
punktiw
pojawiałe się pray Bazwie Lublin. Dlate!:o w tym mieście, a · hył te Jai rok
1M!. rezpoezęła lIraClę specjalna crupa
eperaeyjna KG 10 I ryehlo w jej polu widzenia analuł się ~eray G., które!:o prustępny iycierys właśDie !:łów
Die opierał się na os.ustwach I falner.Iwacb środków platDinych.
No i nie ~dzje inuiej, ale wWnle
w Lublinie "naleziono drukarnię, .. kierej ..spłynęły" Da rynek
takYfiltaty.

Zguba na
Zaklad IlaltJ Policrafii KUL epr....dMno w o 'atniej "eleJnelei, nie ebqe
nueac ]I041ejrseil Ba powneehnle naDO anit .eulnię. Ale ma.nYDę " 'efektem maleziono wł&illie tam. To I»ył
fakt!
Lwdzie
praeu~ey w
układzie
Die
zdawali sobie sprawy. ae
bannie
ebse-rwowani, ae sprawdza
e iclt kontakty towanysk.ie. ie usilnie pnka się
panktów
stycznyeb
a
walaciarskim
środowi kiem .• wyszło Da jaw. te 1&borant H . jest znaJomym Jerze!:o G. Aresztowany &ostał równlri 'ruka" 1[.

eo m.
horanta
Wid
ejalnle
eydował

ei fa""'"IU,'V P
Itir k
po tym
interesewała

nyml w tym

a ekranach
kań

'ki j. J t lo opowiest e
realizacji filmu. Bohaterem jefrt
-er, ",yst~pują y jako tuI~ iedzony kreator świata fikcji ,
który uzurpuje sobie prawo do
decydowania w kwest:ach najintymniej 'zych, nawet w sprawach życ:a i .'nI! rci. J go antagonis'ą j st tytułowy kaskader. . Igany przez policję weteran wojny wietnamskiej. Zagubiony w "wiecie, staje lię
bezwo.nym narz~dziem w ręku
człowieka,
udzielającego
mu
chronienia.
Konfiikt między
reżyser m a kaskaderem
rozI.rYwa się na b arwnym tle realizacji filmu. Reżyserował Richard Rush, w rolach głów
nych - Peler O'T.ole. Stevc
Railsback.
Barbara
BersMY
I inni. ("Bałtyk").
Ponadto ~ filmów omawianych
Już prze%
nas. W tym ągodnlu
zobOlC%ymy takie,
,.MWto
kobiet" (.. Romantic.''), "WieJ I
zu". .~""o ter.tu
w .... plr".
reży

,ak -

., obowt6r",

nPUJp
•
konopl"
(. .Moskwa"), "Ten cudowny 1riasek partyzandl:leh driA'". .,Mia-

JOZIEMY" -

sychologiczny
Fabuła osnutycznego ekscznego, reall-

ra
edluC' miary". ,.s.D BabIla
,l:odz1n. H" ( .. Studyjne"). ,.2anaann.
o. m .10Be" (,.Robotnik") .•Wvstarczy .y~...~
cle z I.Iaktykl Arkana" ("P1"J'yja1ń"),
•.Mlody
..... nl<eu5telu ...
.",.J. weta". .,Malie6stwo M.m
Braun" (.. PokolenIe"), •.Król <'3'lI:.nów". ..Ale kino l". .,I'J.1l Babi,-<>dziD.
( .. Hel ").

ła

Nasze

W'.

,.JUamczuelt...

Laday je tem doberma.n'
CAF-Teodor Walesall

Wszystko jest
Pewien

urwny ....
tablic OC Ił
mody. Wynika z niej, że to, (!()
wejdzie
modę za pię~
lat,
obecni jest niemoralne. za trzy
l.t. - prowokują ce, zaś 28 rok
jut tylko śmiał. Z kolei.
lIiedy jakaś rzecz je t modna..
uwai.a elę iII 28 pl kną I 1.'11.'łblck", po roku staje
ię j\li
bez smaku. po pięciu lata(!h jest
lIoszmarna, po dziesię iu - 11.0miczn&, • po trzydzietu - orylinalnOl.
(m-II)
pracował

Snajperski
dłuole,

ehłod1ł4l

palc.

zetknęłll .ię. t-a.twlI, n4prawdę ła.tWlI .truł. Crt.,.dzieki pięt met~6w. Kqt ",ie więk-

n

'%11 niż crlerdzieicl .iedem.topn,i. Sp awdził. Soc%ewk4 obe;mowalG cały bl. atolu. Jeżeli
będzie ,iedzwł prosto. ""wet
odchylony.
to 'TZII
tl\.OG,.te
tU·/lTZII. Gdll pochlIlony... kawałek

czoła,

ale CZ41zkG .t cUI

pot lilie y...
. Co blllo powodem, u włqłnie
ten. " nie kto mnll wtargnql
ID .krZlliou.·4'łie mojej .na;per,ki j lunetII? Hm ... DomIIIlałem
.ię, że chodzi o porachunki za
zdradę. niedotT2l1m~mie IImowll
- lub ttŹ usunIęcie ;akleQOł ZGgrożenw.
In kcuowałem pieniqdze._ Tego bllło duż,o"._

Tematem
idei T. D U ZA
KLIMA ZEW KIEGO .), IItór
puebywal w latach U7ł-1S
kterymi a je,;. mil.' ~1I.ńeó •. SeRY G.
satem, uiejako •• m i Da wlMne i eteDie, kiecltw.' podejrzenia pnecl.k.
.jej
.bie.
P.my ł...
witlkiClr. f. erd •
I je,;. beapo rednieh
yk.n.wŃ
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o~obnika, któTf'go pTudmi jako "Jurka" (.] Tego samcgo dnia lub na
drugi d::.en ..JuTek·' POWll'dZlaL mi. zc po~iada p eudo •. MotOT", że pracuje w organi-acj, "WachlaT;:", której zadaniem
jest utrz!lmuwame komórek rlllwcTsy;nych i zbieranIe informaC)1 • Tuchach woj'k
ntemieckkh [ .. ] . PrzlJ te; rozmowie
JUTek .. Mot OT" zaproponował mi w.·p<.Ilpracę % tq oTganizacją.
Nt! tawianą pTOPO;:YCj~ ja wYTa::iłem zgodę [ ... ] Deklarację
tę podpi. alem własnym nazwiskiem, tj. Józef KessleT i pseltdonimem .. St;k"· w mieszkaniu Kow41 kiej bez żadnlleh
świadków [ ... ]. Ponieważ w międzlJczasie zameldowal m SZvmańskiemu junkcjonaTiuszowi gestapo o nawiqzan'lm
kontakcie z Jurkiem "Motorem", otTzymalem zadanie kontakt ten utrzl/fflywać, zgodnie z tym zadaniem prz1/jechalem
tła ter n Waf'Szawtl i dOPlltllwołem JUTka ,,.Motoro" G zoda• a orQaniz4cvjne.

[ ] Z kolei przez nich ;;:apo:na!cm
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KUm. uw lIielo

"CZTERY KWADR
E N SPERA" pneui nas w IibaMId
iwiat kontra tow. moniki ra..
róinorodnych reli«ii, kłćlconycb
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K sslerowi nie wy tuczylo omotanie Przy. ieckiego kon
sjami rodzinnymi z dom m, do którego "Marian" miał zaufanie oraz w p61ną przynal żnością do "Wachlarza". Wie, t.
"Marian" chce zorganizować oddział partyzancki, te potrz bne mu ~ą na ten cel pieniądze, .tara się i tu być przydatny.
aby zyskać Ululanie. wd:tięczność. Proponuje Przy iecklemu
hand l kalafonią, jako że przynosi to duże zyskI. Pisz o tym
wej notatce ksiądz "Miś":
Bedqc to TeZe,.Wle usilował utWOTZ1/c! par{lIzan,tkt; cfllwer3l11ft.q I pokaza! mi podame do Komendanta Głównego o pozwoleft' na partllzantkę. Celem zdoblJcia jundU.9ZÓto %aczqł 34
po.•rednicttoem Ke~leTa (nazwl~ko bł~dnie napi ane w
nale - prqp. C. Ch.) handlować kalajonl<ł-

orylfl-

Coraz bardzit'j jt'dnak przekonuje się, że tą drogą ni dojdzie do e lu. Mime iż cieszy się Ulufaniem Fuchsa, którego
w toku tl ąl lniej w. półpracy prz konał dostat cznie o swej
lOJalno ' ci, przez okr s o latni go półrocza ni wiele może zanotować sukces6w. J go jedyny kontakt
z organizacją ..
sio tra Kowalska, jrj c6rki l znajomI. Aresztowani~ zwagra
Wilhelma na pewno zao trzyło czujność organizacji l
eh~ "Wachlarz" dba o tonę swego żolnierza, robi to dyskretnie. bojąc się obs rwacj; domu. Jedynie Przysiecki jest tam
w miarę cz slym gościt'm. ale chyba Kessler orientuje si
jut. te m Idunek złoźony łącznikowi ge tapo, Szymańskiemu.
ii ..Marian" jest sz lem sztabu "Wachlarza". nie odpowiada
prawdzie. Przysiecki oczekuje w rezerwie na nowy przydział
lub zgodę na założenie oddziału partyzanckiego i z tego powodu nie jesl orientowany na bipżąco w <prawach organizacji (coraz mnif'j illtpresuje już Ke~sll'ra, gdyż jest ni!'przydatny dla nahzacjl j go planów). Sz fowie UlŚ zapewne nalegają·

I wtedy właśni" zjawia się na Jagiellońskipj "Motor"
bohaler glo 'nej akcji, człowiek ze świt>żymi kontaktami, ambItny, Ulufany ż.ołnil'rz "Ponure~Q". który mOL poprowadzić
dał j .'ladem urwanym na Przysieckim.
W jakiś czaI! polt'm. 'IV końcu hitego, "Motor" przeżywa
tragcdi( - ar zlrJwanil' matki wytrąca go z równowagi.
Prosi. prz konuje. wrf>!';zcie groz.i. Jelit bardzo prawdopodobne, że lych ni od po ..... i działnych formułowań pod adresem
1\.ładl konspiracji uiy ..... ał w obecno.<ci Przy~i cki go i Ke<; 'era I je. li pierw zy traktował je jako v.yraz żalu l rozpaczy,
drugi mógł zobaczyć w nich nową szan ~ dla sitbie.
I.8prWnł'

Wtcd
-

Ur

pada propozycJa:

luj~ twoją matkę,

ale ...

Czy to ~ tylko gołosłov.ne przypu. zczenja? W ptSmie Komendy Glowo'-j AK do Komendy Okręgu "Rolnik". omawiającym zdradę "Motora", zamie5~zono fragment j go zeznań:
_.że do Ul pólpra 1/ \D Go (gl' ta po %danga~owanll do prar.y P,.zez l'Iiejak~Qo

przyp. C. Ch.) zO$tm
Kessle1'a (TreuhiindeTO JabT'l/ki obuwia Ul Radomiu. zameldowanego i zamieSlkalef10 to War ~atoie pr=1I ul. KTOt'hmalneJ liT 51. -posladajqcego
J)Oftadto mil' zkanta: ~dl'lo gdziel pod War zawą • • drugie to

Radomiu).
N. czym opierał s e lwierduni kontrwywiad Komendy
Głów
j AK . łącząc początki w,półpra y ..Motora" z gestapo
z . obą K <; lera? Prud wszystkim na zeznaniach sam go
"Motora".

W rok póiniej. po are zŁowaruu 10 przez ,,Nurta-. .,M&zeznał, że Ke l ra poznał prz z Przysieckiego jeszcze W
..Wachlarzu· (z pisma KG AK. skierowanego do Okręgu
K ielce po ujędu ~Motorai. Nasuwa się pytani~. kiedy to
m' , lo miej. ce. gdyż - jak wiemy - dzialałność .. Wachlarza"
właściwie kończyła ię na akcji pińskiej.

tor-

Sp~aw( tę ""yja~nia mpłdun k "Nurta" % dnia 28 stYC'l.nła
1944 roku, z którego dowiadujemy si~ o treści zNnllil "lI'J-

tora":

.) Tadeuaz Klim .. new kl. "Cztery kwadranse .naJpera·,
OH.
•. Wl, lO

zł.

-) Ivan Olbracht. ..Więrlf'n.e
I>8jciemnleJne". W.L., •. lS5• • zł .
_.) Ked"r Hatb, "Gorset dla

Laknml". "CZ.·t.", . m, 10 zł.
.... ) Tom WIU en. ..W zakh:tym kr~(U Intyr.nokl", KAW,
•.

• ptżn:ej w .. W -r hlarzu" będzie używał pn'udonimu "Jakoby"
(pnyp. C. Ch.).

d.

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

Offenb ch, kompozytor f .....c ...kl, twórca wielu operetelL
1.11 ~. Na em,,~acJł (w
Szwajcani'
zmarł
Tade ......
KOŚCIusZkO, naczelnik powstania pol lu ego w 17M ~.. uczeattlik ... alk • niepodleslo~
Si nów ZJoonoClOOnych.
158% r. - Papiet
Grzegorz
KIU wprowadzU tiowy "alendan. Obow~zuje OD nleuaal
na c Iym wieCIe do dziś.
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Im. 8. Zeromsłóe.:o
dian 1 cham" - S- 11.M.

TEATR POWSZECHNY
im.
.rana
Koehanow.kiego
"przyjaciel wellOlego diabA" a:.
Makuszyńskiego. g.
ItIN A
,.Bałty." ,.KaIi;kadel' " prs,...
padk .... - USA.. 1clOl. l. ta. g. 14".
1'1 I Ul .• .
,.Prs"ja..... - brat< teroriDHaa.
"pGkoIętlie" brak term",--

"K0r-

II: IN A

.,zandarm na

"",Hel·· -

.. Studyj.Jte" - .,Potop" II cz. pol. IMn kol. bo. g. 15.30 l U.
poL

bo., g . 15. "Skazańcy"
bulg.
kol. dub. L li. g. 16.38 1 111.
.,RoboiBlk" przegląd filmów
Ildrowotnych.
G&LKalB
Galeria BWA
"piwnice". ol.
Lelina 1 Retrospe"tywna wy.tawa
malarstwa
Stanisława
Praussa (1902-1967) czynna w
&od·. 12-17. BledzieJa 11-15.
Galeria FotografiId - ol. Rew.
PażctueroikOwej Sa czynna w
gooz. 9-17. ,,' Doroczna Wystawa
Fotografii
O"ręgu
Swlęto
krzyskiego ZPAF".
MUZEA
Muzeum pez)' pl. Partyzantów

-

nleC'Z.ynnf".

NARODOWE ,,PALAC" plae
ZamkowJ' - "WnęlrUl p tacowe"
••G len
m
ratwa polskiego" czynne w godr:. 9-16. wtorki. nieczynne.
Muzeum Lał
zkolnych.. Zeroms",eg
czynne w gods.
ł-15 ,
rody 12-18. wtorki - nieczynne.
Oblel:orek: Muzeum
Henry"a
Sienkif'wlez - Bleczynne.
APTEKI DVZURNB nr ~1
ul. Buczka 37 /l~ nr !9-00c uL
Sienkiewicza 15.
Porad nie dyżuruj""e: dla dzieci
l
dorosłych
ul.
Pocieszka
11
(prZYChodnia Rejonowa) '" god&.
lT-tl w niedzielę - 9-14. SlolI'atologic-.na ul. Pocieszka 11 w
w ęoctz. 17-!t. Od godz. , w nIedzielę do ,
w pooledzlal IL W
katda IIObotę czynne Ilą .., godzinach od • do 14 następujące
przychOdnie rejonowe • gabinetami ogÓlnymI dzieCięcymi zabiegowym
.... aJ:
atomałologicz
Dym.
PrZYChodnia
Rejonowa
ar ! - ul. Pocieszka 11. Dr 3 uL Zela",na SO nr • - ul. Pomorska SI I nr • - ul. Lecha •
Gahlnety Ipt:cjalistyczne derlI,atolo~iczny pr",y ul Buczka
4. la· ynl'ologlczny. glnckologlcz-

EO

ralr: termlnara.

"Odeon" nieczynne.
APTEIU DYZUBNBI
nr 87 __
pl. zwycll:Stwa T. ar 81-ł1l pl.
KonstytucjI 5.
INFORMACJA
lIIułby
zdrowIa
czynna w godzinach ł-Il, . .
.oboł41 1-10. teł. 161-1'1'. informacja o ualugach - !&5-85.
TELEFONY: strat Potarna 9911,
PogotoWie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 1181
Komenda MO
Pogotowie
Milicyjne m Pomoc drogowa Ni.
POSTO'"
TAItSOWEK:
ulica
Grod",ka !2D-5I plac Konstytucji
126-51. Dworzec PKP 266-91. ulica
:twlrkl I Wlgury 418-10-

!51-"
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Millca
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ZATRUDNI NATYCHMIAST

HYDRAULIKOW
• PLACOWEGO
• KONWOJENTA
• DEZINFEKTOROW
• CIItODNICZYCH
• KIEROWNIKA
MAGAZYNU
• PRACOWNIKA
MAGAZYNOWEGO

polskie zespoły

!1.4G Rolnicze l"OaIlOwy
11.50 Koto ma l'Ileję - ~ p~
U .20 Dziennik

IUG poezja l polity1r::a: GTeeje

Juko
PROGRAIlI
11.00 TTR. ~pt".wa rośna, .. I
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S. I
lU. P.ra.ca technika. Id.. I:
Z pa.pierll i tektury
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sensac.~c...

11.81
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Id. VIll: ~
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ka.nia -

la.30 TTR. lIprawa roślia, .. m
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~a, •• Dl
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DY W procralllla ."., -
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lIPA_ praeowruczych, tel. 31-30-21, wew. 30, aL
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1-«
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Jl.!I • • • • • •
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18.20 Program lokalny
18.50 Dobranoc
19.05 Nieprzetarte acieżld: a-ka - pr. popularnOllallk.
19.30 DzieQDik
20.00 Publicystyka
20.15 Ludzie wśród ludzi: ~
cja końcow.... - film r.bularny produkeji _ _ _
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a········~·,········
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.......

Hi.30 Dla dzieci: ..Między t:L&IDi
i książkami"
17.00 Dziennik
rU5 Losowanie Małego Lotka l
Express Lotka.
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1'1.50 Country w ..Stodute"

itI N A
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TEL"ONY:
Pogotowie Ratunkowe 1199, Pogotowie Millcyjne 997 • . Pogotowie
WSW 411'-Z5, Strat Potarna 191,
Pomoc drogowa 981. Pogotowie
Elektcyez.oe KIelce - Miasto lIJ1
Kielce Teren lilii. Pogotowie
wodnokanalizacyjne 508-11. Pocztowe lnC. o usługach 911. Hotel
Centralny" 525-11. Informacja kolejowa m. Pogotowie wod.-kan .•
c.o.. dźwigowe
elektryczne Sil
518-33.
Pogotowie
gazowe
teL SO-zc)-GI. Pogotowie wod.-kan.,
c.o.. elektryczne RPGM - czyaDe w godz.
teL '1-1'-4'ł_
Oścodel< Informacji Usług WUSP
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.

wi.edzie.ć, - zobaczyć, :~posł~~hać
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.,Robotni.... .. Mistrz kierownicy uciek .. " USA. koL L li,
g. 15 I 17. ..Trędowata" pol.
kol. l. 1%. g. 19.
.,s~' nleczynne.
APTEKA DYZUBNA: .... »-071 •
ul.. Stasdca t.
POSTOJB TAJUW)WJUlI ~
OJ' 51--10 I ~-80.
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~I

.,Hutnik" USA, pau.
IT.3ł I l.

N A
.. Wejśeie SmokakoŁ l. la. g. U.at.

uPrzodownik~ •• Wa~a o ~
gień" kanA4. pa... kol. L II.
g. 17 I 19
APTEKA DYZUBN : nr lł-G'Tl
aL Starokunowska 1/7.
PO TOJB TA&SOWZK: pL Wolności
uL Sienkiewicza
511>-73.
UWAGA: za ew_tua1ne zmian,. .. pfOtl:Tamie kia TeclakcJa nie
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LNY

17.05 Dziennak
IT.11
PIosenka
tygodnia 17.15 .. Na różnych instrument ch" koncert
tereo
17.Je "Śladem rulnych interwencji" ud.
. KopcIa 17.\0 Koncert muzyczny "Ze ta re) płyt,."
11.01 .. Powtórka z naJIU~o
archiwum" ..MOWiU o mm, ze ieje
zlote ziarno" - aud. A. Maćkow
skiego I R. Fatygi 18.:1.5
ltt-6t
dziennika l piosenka
na
pote~n::tnie .

TELEWIZJA
Dzi'
PROGRA ł I
15.55 Progrllm dnia oraz
• Ot<> Shadokj"

na bardzo dogodnych warunkach:

•
•
•
•

MURARZY PIECOWYCH
MURARZY
ROBOTNIKOW BUDOWLANYCH
ROBOTNIKOW
NIEWYKWALIFIKOWANYCH
• ABSOLWENTOW SZKOt
BUDOWLANYCH
Praca w systemie akordowym, dniówkowG-<premiowym lut; wg umowy.
Wysokie zarobki; płacimy dobrze za dobrą pracę.
Istnieje możliwość otrzymania mieszkania w przyzakładowej spółdzie.l
ni mieszkaniowej oraz wyjazdu na budowy eksportowe.
Zgłoszenia przyjmuje oraz warunki pracy i płacy uzgadnia kierownictwo zespołu - Radom, ul. Wielkopolska 3 (Potkanów). Tel. 291-81 wew.
125. Dojazd autobusem 14 lub 17.
...Ir:

f,lm

http://sbc.wbp.kielce.pl

a.gęnClG
informują:
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~'

;:z.e w
spraw

%3iranicz-

wielkich mocarstw.
ZleJ że dodaj., Stanów ZjedJlQDie doszło tym
trad y<:y jnej

rGZ.wHl-tama
ie-

o"1iu

Komputer kojarzy
malżeń tw

ułrudnlo l

produ"cj ryboólnie I iel, chodzi o
hod__ I. ryb IIonsumpcy{ny h.
L PI i bylo ł pozy sil/woni m no·
ryblw. Karp lest bowi '" rybą
ciepłolubną i od ywo 'orlo w
wodzf o t mpero'urre powyieł
19 s'opni,
Prognozy w "OlU ją, ii prr~
dywone 14 tY'It~cy ton ryb l
towów hodowlanych 1noidli
sif! no ryn"u,
moi e now t
będzie ich "'''ecej. Udala si I ·
gorocma hodowlo pSlrągów (olt.
2 ty,. ton) mimo trudności l
zdobyci m odpowi dnitli Aarmy.
Sprowadra się Jq bawi m l ra·
granIcy.
wód

wy-

~na~.,ec

Ja. . ."'. '. . czy

°

jest lodu
ntarktydzie?

-

Dziwna "ZIemI
kobiet-żyraf"

maharadży

Terminy odbioru
kart zaop trzeoia

mi.

•

•

Drug, ro" 1 fl du mamy niezle wynl"i w produłcjl rybodi j.
N,e moczy lO ,dno", że ryb
lod"owodnych będz,e no ryn"u
pod do tol"i m. Potrl Ily 'on.
sum n'ów są duio wi hle, CI
moil/wokl produ"cy,n
ogrOnlela w znocznym topniu lonie·
czynC1eni. wód oraz ni~słor
CIOjąC
,eucze zoplf"Cle rybolówstwa śródlądowo . Szonsq
no lW' hl nie 100potfł n,o i sł
10lWÓj
hodowI, ",dyw,rluolnej.
Prywatni producenCI oSlągojq
baw, m lO0cmie I pSl wyn,lti.
I tednego he"'alo pow' rl hnl
stowów oltlymują
prr()Ciętnie
ponad 640 "ilogromów ryb. o sq
l I "oldl;śc1, "órzy 7 "
om i
powlerzchnf pozyslu;q 4 ton y
łorpi, Dm:"; _tOloniom bronżo.
w j organ/locji Indyw,duo/nych
Itodowców zagospodarowano ,uf
ponad 1300 ho no c.te rybo 'ie.

•

wannfe f
pfe u
tlantyk
z

uz•

aźdz·er

y.
~l-

szyst ich s lepach

"

EWEXU"
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• W eli.minacyjnym meC4U Na kandydować będzi.

do ocGl imp l)&klch grupy D ganizacji zimowych ieny
rozegrany m 'fi Osnabruec k, olimpij k:ich w 1992 r.
d rużyna RFN pokonała Por• W walijs k iej m iejscowoś
tur"lię 3:0. W tabeli prowad.z:i
e i B u.i.1th Wells rozpoczęła ·~ę
• zespół RFN.
tradycyjna
sL.eściodniówka
• W Arnsberrgu odbył ę motocyGdowa. W k<lnku.rencji
wczoraj elimmacyjny pojedynek pl kar kich mistrzowst ....
Eu.ropy do La.t 21 . w którym
RFN pokonała Austrię 2:1. W
grup,e \.ej prowadzi AIban .a.
drużyn

Sprintelll

• Na odbywającym się w
Berlinie
międzynarodowym
tu.rneju bokserskim TSC, w
wadze lekkiej Zdziarski wyso·
ko wypunktowaJ dwukrotńego
m istrza Tunezji
Azza za.
Polak awansowa! do półfinalu .

"brophy"
lartują także
re·
prezentanci Polski. Po pierwszym dniu uawodów nasza drużyna zajmuje II pozycję , pro·
wadu NRD przed Szwecją i
Wiochami.

• ?rezes Bułgar kiego Korn i• W 93mocoodowym rajdzie
tetu Olimpijskiego Iwan Sla- San Remo na tl\Pila z.m'ana
wkow podał oficjalnie, iż Se- l idera . z09tał nim r : ń . k ie-

• Na. 54 Kongresi.

M ię<hy

ftM"()oowej Federacji SZa.COOwej w Manili podano do w iadomości, że półfinałowe mecze
pretendentów do tytułu .mistrza świata Kasparow- KercznoJ l Kibli-Smyslow odbędlł się jes~ze w tym roku.

na

• Australijski Z wiązek Tenisowy chce zafundować k ibicom sportowym atrakcyjny
podallu nek: bożenarodzeniowy.
Proponuje się, aby finałowy
mecz o Puchar Davisa, Australia - Szwecja odbył się
w dn iach 26-28 grudnia 'IV
Melbourne. Wpr awdzie strona
szwedzka oponuje p rzeciwko
tej dacie, ale Australijczycy 11&pierają się przy tlwoim.
Opr. (dl)

24-g0dzinne

roczystości była cała drużyna .

Turystyczny zlot

w

Dęblinie

(j.

r~

b .)

POI .SK

-

kwota

na

'Wygrane 4.059.4 • zł.
S rozw z 12 trafIeniamI wy·
grane po 27g.633 zł , 50 rozw. z
11 trafteniami wygrane po o·
. kolo %'l.MO lrt. 57't rozw. z 10 tra·
fleniami - wygrane po około
200t zł.
LIG

ASGIELSKA
kwota
wygrane 12.5 .0-16 zl.
rozw. z 11 trati"niami - wy·
grane po 1.568.:!55 zl, 219 rozw. :r 12
trafieniami - wygrane po okolo
H.OOO zł. 4768 rozw. z lt trarie·
niamJ
wygrane po 858 zł.
44.144 <ozw. z II tratleniami wygrane pl n zł.

na
I

EO

Mea ten jest dla naszyoh
zawodników bard2lO wa~n1 i
aby myśleć o wygraniu rywałi:zacji z NRD, należy :OOobyi:
komplet pu.nklów. Duńczycy
również mają sum;;,ę na Ul.kwaltiikowanie się do turnieju olimpijskiego , choć znajdują się w dużo gorszej 3ytu,acji i ch<:ąc " 'Y korzy s tać
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muszą także
w.ygranej. Dru·żyna

myśleć

g06poda-

podbudowana zwyci~
twe-m i<:h pierwszej repreze<!'ltacji z zespołem Angli.i będ!.ie
na pe'w no w dzisil'jszym pojedynkU rywalem groźnym.
Wc lOraj tre-ne-r repre'LcntaWaldemar Obrębskj zoo<:yóował że w
meczu z Danią

r'ly

en

K

tl1mu pi.amiE'j3cu o
upows.zeclmia-

ilka tygodni
l em w tllm

probłemach
nia .portu wśród uczącej aię
młodziE'ży . Marginalnie potrak-

towalem

działalność

wtedll

.zkolnllch klubów .porto wych
SZS, gdl/ż jenem tdania, iż od
lat nU! .pelniaiq one .woje;
roli

10

podno.uniu ogólnE';
Jizllczne;
uczniów, a

tfżl/zftl/
koncentrują

.ię

"a

wynikach

wybranE') gaurki utal pntowanej
mlodzieży . Tak u'ięc oddziały
waniE' SZS >la poprawę .tanu
zdrowia młod.ziE'ŻII azkolnej toydaje mi .ię nikłE'. Ale oto do-

Komunikat
Totalizatora Sporlo~t'go
LIG

DzU w miejscowości ubu piłkarska repre1lenbeja
rolleł'ra spotkanie, !I cyklu eliminaeJl. elimpjjakich "LM
les·8ł", II zespole m DII.nii.

szansę

Z okazji 40 rocznicy ludowcgo
Wojska Polskiego odbył się w.
Dęblinie VII Ogólnopolski
Zlot
Turystyczny
Szlakiem
Wa lk
Armi i Wojska Polskiego "Mniszew - Dl;blin 83". Organizatorem przedsięwzięeia by I oddział
PTTK,
"Walter"
oraz
ZW
PTTK w Radom iu. Do miejsca
zl otu wiodlo 5 Lras. Do lanicv
wodnej w Dęblinie rO.'nymi środ
kami 10komocji,..y tym także
pieszo dotarło ponad 500 uc~st
ników. Pr zygotowano tu wiele
alrakcyjnych imprez rt!kreacyjno·sportowych, m.in. rzuty lotka
do celu, strzelanie z broni pneumatycznej itp. Odbył się tei
final konkursu krajozna 'czego
na lemat historii i dnia dLisiej"10 go ziemi radom kiej a takie
trady<,yjna y.nbawa pr7.y ogn isk .

wiadu)ę

Na mecie tegorocznych re
bezkOnkurencyjna oka zała
zaloga AZS Politechniki SN
tokrzyskiej:
Leszek
$wir
Zbi,niew Rusin I Zbi,n~w
ehy. Z ajęli oni I miejsca w L
syflkacjach:
na
bezwzg lęm
najszybszy jacht, na najszy
jacht w grupie "Omegi" i
najszybszy jacht :r; uwzględ
n iem handicapu. O trzymalI co
nież puchar, ufundowany p
WOSiR i miano Hz.alogi
play".

z

jachty.

wodą

regaty. Do zmai wiatrem ruszyly
Trasę
regąt,
w

trój kąta

wyz.nac zały
zrobiło
się
kolorowo,
l'ÓŻ'nob arwne
żagle
wydął
w iatr. Sędziow·ie zajęli

Na

boje.

zalewie

swoje »tanowiska.
Regulami n tegor ocznej imprezy przew idywał kil·kugodzinn"
przerwę w pływaniu. Mi ała r ozpocząć się o godz. 20 .00, ale po
siedemn<Uitej
wiatr ucichł i
żeglarze zaozęl. ,,.schodzić" :r; wody. Wlcr<'tce nie opodal przystaw zapłonęło ognisko . Odbył s ię
finał żeglarskiego quiz.u, przeprowadzonego w śroo wszystk ich'
ucr:eslników regat. Pózniej zadźwięczała gitara , zawtórował jej
gło06 Bo,u 'a N.wiem,., inicjator a i w eterana 2ł-goa.zinnych
zawodów. Rozległy się piosenk.i
dobrze zna,n~ mito9nikom tu-ryst ylU.
Corax dotk.liwny chłód paź
dziernikowej nocy Z:8.tonil w ; ęk
szość załóg do kabin jachtów.
O godz. 4.00 ~POCZ4ł 1I1ę n etap
regat. Ra,1IO zaśwlecHo słońce i
tow arzyszyło już żeelarllOm do

W grupie j.a<:htów kabino\\'
najlepsza b yła załoga A nd
ja Zaremby, a w g rupie Jih
tów pozos tałych, l m iejsc e
jąl Jeny Romańelluk, ply w,
cych sam otnie. R ega ty uk oil~
lo 21 za tóg.
O kilka słów poprOGi.l iśmy
ganizato r ów imprezy.
Julia z Zulauf - preze.
kręgowego
Związku
Zegl
skiego: - Niezbyt dopisała n
pogoda, za ma ł o brlo wia
Spod 2:iewa li~my się, że
jachtów weź!rue udział

Wi

w

wodach. Ale jestemzadowolo<
2eglarze przyjeżdżają do Ced
ny na te U-godzinne rega ty,
to ś'II'iadczy, że im.p1·eza
przyjęła i ma jui
woją l<l'
cję·
Mieczysła w

Pyndryk, dy relJ
Wojewódzkiego O rodka 'PO'

paszpo~t
olimpiadę -

na

o

gań

24

kształcie

Polska-Dania

o

Cedzy

połudn ie rozległ się sygnał, 1'OZpoc:r;yna.jący k()lejne, szós te j uż,

We wtorek

Dziś

'dzień

m iniony weekend O&ł'odek
Sportów Wodnych w Ce. lizynie był miejllcem ,potkanla. wszystkich" którzy kocha j ą
żeglarstwo.
W sobotnie

Kadra p~arzy
grala z Polonią
na Stadionie
Dz.ie.s ięc~lecia
w Warsuw,e
kadra pols!cich piłka rzy, pezy·
gotowująca s.ię do n iedzielnego spotkania w Mosdcwie z r p rezentac ją ZSRR, rOioegrała
mecz spaI't' ingowy I waci>zawską Polon ią.
W ygrała kadra
1:0 (1:0), a bramkę w ~2 m ,n.
zdobył S!n()larek, Mecz trwał
2x35 m ,n. Kadra wys.tą,piła w
9kladzie: Mlynarcz. k - Ma·
jewski, Wó;C ickd, K ról, Urbanowie? (Okoński) - P ru-sik,
PAwla.k:, Kensy, .B1.mcol
Dz.lekanowski, Smola('ek.
T rener All'ton i Piecł\n.icleK
wy,prbbowal
lł'
sparringu
wSlZystkich pi~arz.y, W" sumie
at ... 12. Kon Łu,zja wyeli-mmo.
wala z gry Andl'7.eja Iwana.
Zapowiadany Ine<:Z z. Hutni k iem n ie doszedł do 9kulbku,
po nieważ je<łoo 'L za wodników
óruiynY' lidera II ligi (~upa 2)
brał Śhlb i peo-sil, by na tej u-

oc •I
odac

)adlłCY

rowea Markk. AlIM
Aa "landa celly".

się.

ŻE'

mają

na.tąpić

wreszcie korzystne zmiany. W
wllwiadzle dla ,,,Ruclllp<1lpol.·
tej" se retarz generolnll SZS,

Zbi"nw) CendrOIL'skl
powiedział m.qn.: "Podstawowym 0lr
niwem SZS '14 ukolne' klubl/
IpOrtowe.
Ich
dotllchcza.ow/l
dzialalnoje budzi .poro zastrzeżeń i na. nip zadowala, zwła
.zcza w zakresie
"powszechnianIa ku./turl/ fizllcznl'j. Sekcja wynik mellal - dVplom, czyli "maly teYCZlln"
maj q w terenie priorl/tet nad
maso ościq. Chcemy zmienić
ten kierunl'k
i zmody/ikou'aliśmll .yltem oCl'n
.zkolnllch
klubów. Ten nowlI
preferUJe
te kluby I · tych nouczy ~I":i,
którzy IWą dzialalnoŚClą ob/>j-

w y&tąpią:

rowski:

r-lakI
AnceOsł

K.'timierski -

Walczak,

Karaś,

Wiju, Buda,
Z,utcllyński,
W składz ie

Cbojnacki,
Pękala,

Furlok, Leśniak.

brak jest Miło
który w meczu x
AtWetic dow.al kontu zji.
Do tej pory sytuacja w n aSlZej grupie p rzedsta",i,a ię:
szewicza,

1. Polska
•
t. NRD
3. Dania
4. Norweg-la
5. Finlandia

4
l
5
ł

ł

li
6
5
3
!

9-- 5
6- I

T- 5
ł-

5

~U

Ró .... ie-i.. dzl' w Rostocku
tę
respól NRD zmien.y
x
Finlandl4(lDad
tną

no jszerlZq grupę ml?dzie/lez u'zględu na oJlql1'1n.
przez nich wyniki". C/l~lnlob71
.ię
wykrzllknqć:
"areszcie!
Trzeba bylo dlugich lat ,mt~'
>lllch doiwiadczefl,
bl/ ukolnil T"ch .portowlI przeltał .ta ł
_
głowie
zajmUjqc
.ię

Źli,

"wierzchołkiem

górll

lodowej".

że
ta zmilln«
działalności .zkol-

Przypu.zczam,

orientacji
nllch

W

kl"bólO

.portowych

" ..

dzień,

Cłłe

naltqpi s dnia na

R:;1I1y

Białe

iaKle _ _ ł~wi. w

C~dz y nie

końca jm.pI"e'ly. 06ta'nie okrąże
boi obserwowało poro W l -

we

dzów,

:r;wahionrctt do Cedzyn,r
pogod,.
O 14.00 n.astą,piło zakończen·ie
regat. Przed ogłooreniem wyników odbyła się mila uroczysto5ć.
Kierown ik b iura OZ:2: w K ielca h. ~per Radomski otrzy mał Krzyż Kawalerski Order
Odrodzenia Po<ski. Aktu dekoraeji dokona ł prezydent miaata 8taru ław Garbaos.
Honeczną

azae

jok

"a1WlęCej

uczniów

prllO'ftqcllch uprawiać .port, nawet \CI formie rekreacji, zaba"'1h a "ie ,.małe QO WIICZVnU".
iedll mow • • M4$owoici
"P"awiania 'POrtu - nie
tlllko wiród młodzież II zagadnienia nie \CIlłezerpie najroz.qdniej llorganizowanll ruch
.portoWII. Wob ...c tU/telltu
0biektóu', kad." i Iprzętu, społeczeństwo, które ehee db/lć
.woje zdrowie. ",t<" od"'jśĆ Ul

R

°

osobiste

·
meht po z d rowIe

w N&8ie

zdrOWIU. Ludziom, którzlI db
i.q o .wojq tf'ŻlIznę fUIICI
nic nie jen w .tanie przelZ k~
dzić w codziennej
gimnasty
porannej, biegu cZII choc
truchcie po zdrowi.... Niekoni
cmie m".rmll od razu urzqd:
,,'ciezki zdrowia" z odpoWltll'
nimi urządzeniami, bo "a pij
czqtek wlI.tarcZII kdkadzi I
minut truchtoma ft4 śtDież~
powietrzu. Hado
"Sport
zdrOWIe" należlI do nielicznJl
prawdziWI/ch
i uzaaadnionJl
n/lukowo, .prawdzonl/ch i z
lecanllch przez lekarzII. O obr:
icie przekonałem ~ • t,
p1'led

czqłem

nI'

nym rozwoju

młodzieży.
Tllm
bardziej, że cią"le brakUje. UP
Polsce 9000 wykwahfikowanllcJl
nauczycieli U:llchou'ania fizyc:znego, a to 5 ty.. szk
nie m4
ani
jednego
"auczycieln
Z/l
.pec;alizaC]q wf. J.ti:
choćbll
dlatego SKS
powinnll
%Tze-

chce) mWn~ od obo

- lqZt.lj4Ce-

po "

_ . modelu: obiekt
in"",k'01". Nie ma
obeCftłe (I '" da;qc.j się przewidneć prEl/szłoaciJ warunków.

"ru". -

"11
/ea:idy obywatel Mógł ZIljmować ri~ aportem
lpO.ób
tI1

torganizowa1lll. Jesteś"'lI .ka.zanl
tndllwidualizacJę
WIIeh owa"'. JizVcznego. TlIlko od
/ellŻdeg9 s
.lIlIeż.. Uli zec~c."'" pamiętał
o
IWO I'"

http://sbc.wbp.kielce.pl

"a

"a.

kilku

w

latII,

miarę

bieganU!

nil

gd"

TOZ

IlIrtematllr:
nartach

"

Górach liu·lętokrzlI.kich. Sa

Jr~::nizacje

"II

jednak

• 101011,

w miarę "płllwu
m«O'lęcy
la'.
kOllst'kwentnit>
wprowadzana w źlICle na p4.'u,no przlł
niesie wiei... pożytku w fizllcz-

re8'at.

F.t. Al. Piekar.k
i Rekl'ea.cji : - Zak ońc zone
gaty ą udanym podsu wo
niem sezonu letniego w Ced
nie. Nie jest to wyczyn, .
wspaniała rekreacja i dobra
bawa. W przyszłym Se7.0n.:e
dziemy organizować więcei
dobnych imprez. A na 24-g()J
nych regalach ~tk.am1
znów za rok .
bo zobaezenia!

.portowe mo{jl
wllporrnagać

zindIlWtdt<IJlizowa"lI ""

.portowlI cho<:bll poprzez
dawnidwa
por dnikoUle,

Ul

Jormujące o podatClw/lCh "pr
u,jllnia po.zczególnllch
dl/S '
pIJn .portou·lIch. PoWm>l1l
z4S'qpii furę k.i4zkowuch b

bli rozpamiętuj/lCllch
zdob ~
megdyj medale czy mundla,
we petlIczki, hiatonę pilI..; k.
panej i dzieje .koku W%U"
Z pożlI,kiem dla calego . pol
ezeŃ' WIJ.

~

T.4.0EUSZ W/AC

.#

