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wyborczym republikanów
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kadencja

w

28 bm. praklycznie zakonczyła !>ię, rozpoczęla w
ub.r., po XIII
plenarnym
po ,ledze-nju
KC PZPR, kampania prawl/zdawczo-w)'borcza w o~niwacłl
partyjnych. W Krakowie, Poznaniu, Walbrzy<"1lU
Cbcłmie O>brado\\ aly bowje-m &statni
·ui
wcWe\\ ódzkie
konll'ren ..
"prawozdawezo-wyborcze.

Nt- 21 (3432)

n.

n ie
b·iad l.
nie

'AĆ.

Kielce,

poniedziałek,

30.1.1984 r.

Rok XIV

sednie 1: Ilapowied...ill, od d.ii obewió\1:VR newe ceny na
p.dstawowe
arłylluly
lIpnywese. Nie ą niespod ziank~.
łeh ostalecJlna wers ja lIstaIona zoslała w opareiu • ",yniki
onsKUacji społecmej. Równocuśnie z trwaniem dy kusji nad
propozycjami cen odbywały się pny,olowania do lej bardzo
akomplikowanej operacji.

Z

ilości towarów
na okres
poprzedzający podwyżkę. Dzia·
łanie Lo miało miejsce. również
w styczniu. Postarano ~ię o ta-

szej

UŻ

w
grudniu ubiegłego
k ieleckie pnedsiębior
handlowe zadał v sot nta zgromadzenia ·wil)k-

J roku
. !>!wa

kie zaopatrzenie sklepów. aby~
mv bezproblemowo zrcalizowali
ł(arły, zwłaszcza na mię'o, (·uKier. tłuszcze i przetwory zoozowc. Najlrudniej,zy
był dla
handlo ,",ców miniony
lydz·eó
B" nie było żadnych zaklóc-có
w· do,lawach towarów. j IŻ od
27 bm. we wszystkich jednostkach handlowych pełniono -[}f'cialne dyżury, działały lez ze-

i n-

."

na nich
dorobek i doświadczenia
dobiegającej
kOlka
kadencji, określone kierunki i
formy

handel wypadł 'jak naleiy

~e.

'ud-

został

2,j- le!ni

nie

Iti o
ele

października

ceniony

O

'est

rDżll ·

P

niedzielę

Prac owni·
ka Handlu i Uslug byl dla
tej grupy zawodowej wyjątkowo
pracowity. Na znaczną część
handlowców spadł bowiem obo·
wiązek dokonania poważnej operacji remanentów i przeceny
ortykulów żywnościawych, któ·
rych podwyżka wchodzi w życie
z dniem dzisie jszym. Ten zbieg
okoliczności skłan ia do szerszej
rel/eksji nt. warunków procy
handlowców i satyslakcji, jakie
mogą z niej czerpać. Przyzn aJ'
my. że pracownicy handlu nie
majq zbyt wielu powodów do
dobrego
samopoczucia.
O ni
przecież no co dzi eń stykają s ię
z naszymi. jakie często uzasad nionymi pretensjami, o z/e za·
opatrzenie rynku, mimo iż prze·
cież nie w handlu powsta je to·
'110' i nie on odpowiada g /ów.
DOKo~cn?OE

N.

DOKOSCZENIE N .\

Rekordowa

STH. 2

płaszczka

brazyllj.ska podała, ŻP
w pobl.tu Rio
najwiGksza do~ychrzas
ołaszczkę. czy też inaczej rajf:
wa!<:z8('ą z prz.eciwnikami oraz
l.olującą prz:y pomocy Silnych
wvladoVl. ań elektrv(·znych

Pra.,a
r~ baty
Grand

złowili

Ten najwit:kszy % dolycbcza
C!:zempJ czy
nliał
. ci i ' ,1 nI lIZen" ..~i .

złowion)l'e-b
1.3 m liłu,

z

Tll . 1

wielbłąda

l

j

J

l

:-;~a("h.

OOKONCZENIE

TIt. 2

' .",

n.ieciom, kt"re- na ~I.a... (erii "imowyc'l pOLos lal y II> ~omu, i>śro
portu i Rekr~acji w RLes.o .... ie umoiliwil bnplatne kOTL y ~l:a .
nil' Le ~lIluC7.nel:o lodowi~k" .
C \F Lokaj - h'I~(olo

Zimowe ferie szkolne
pod znakiem pięknej aury
~pa njal ą
zimową pogod 'l przywitaly d.dewcL~
la i chłopeó\\ 1: ca ł e~o
kraju mit'j,cowo ' ci WYPocJ:ynkowf'. Gdy już ię "Zdawala, ie
tegor c"Zne rerie zimowe b4;d ą
bez :>niegu, wy tą;lily zn.le"Zne
opady. obniżyła !oię
również
tcmperatura.
Gor
pakry\\ a ki1klldzie~ię
ci oce nlymetrowa war~lwa biaIe-g o pUdlU. Sa Podhalu, w
Be.,kidae h i
w
ude-Laclt.
Bieszcudach cała baza bolelowa je l w pełni \\ykorzy.,tana, Uok panuje równiei w "UkłAdach zbiorowe,o żywienia .
a wi«:e "zczyt 1:Unowe,o e-l;0nu " pełni. Z zimoweco wypoczynku korz '.La kilkad1:ie-

,iqL ty,ięcy O.,ó!J - więk,zośc
lo uc~nio\\ ie "zkol
Tr.ld)eyjnie najlło cznie j je , L
pud Tatrami - \\ Zakopanem
i w okolicznych w.,iach i ,minach. , a okałających BlIkowinę Tatruó.,ką
wierchach
czynnych je"t ai 20 \\-yeią,ów
narciar,kich. \V woj. nowO 'ą 
d erki m zorl:anizowano zimowi.,ka dla
ponad
30
ly.
dzie w czą t i chlopców z blhko
40 \\ oj \\ ódz'\\'.

W getrach cieplej

do limuzyny

e~l.cJ:e jaKie~ dLie i'~ I.. t temu awocllód w
rabn ;;audYJ~ltieJ
by1
prawdziwo!
n:ad,,~scją. Wydav. alo sil:, ~e gorą('y klimat i bl·ak dróg o twar·
dej na ,'ierzchni po ..... "ze cza!>y
skazały ten kraj na wykorzystywan'c wlełbl da jako
po<bta"0\ e;:o
'rodk a lransportu po
llh!O"j"tych. piaszcJ:ystych i ka"ienis'ych przestrzeniach Pól\ :.'spu A~abskiego. Podróz ci<:,arówk
lub ciągnikiem z pad ,\"ójnyin nawet naPGdem - z
Dziddy do
adminislracyjnego
centrum prowincji
ir, mias
Abeba - trwała cztery dni. Z
samochodów o:,obowych mowa
b"!o kouj'stai: jcdr'1ie w mia-

pracy wOJewod7.kich or~allJ
"l.ICJI party Jnydl na na'll,pną
k •• d(,Jl( Je i wybrane
nowc
wlaoze.
Przebteg I rezull,aty d otychczasowych
ko nfę
rencJi wojewódzkieh wskazują, że i . na
t ych konferencjach dy"kuto .... ano
również
węzłowe problemy
·pole(,zlll',
polityczne i ~o ·podal'c/.c po.·z("ze~ółnych regIOnów i
calegu kraju. warunki
da!s7,cJ
konsekwentllP j
realizacji uchwal IX Z jazdll PZPR.
Koi1cJ:ąca SI<: kamPólllia b.Yla wydarzenll'lll o szczcgillnym znaczeniu me tylko dla
parliJ. Był'l to kampania potrzeb- ;a. '.I.'wiadarntaJQca kond:cję partii. jej ~tan orr,:ani;.al·~ Jny i
Ideowy;
objęła
~\\y .•l za · ięgicm b lisko
32
ty __ . ~rup partyjnych, p r awi
.};i ty. oddZIałowych i
pod-Ławowych
organiUlcji i ponad 2 t ys. zakładowych
ot:niw PZPR. Sumowanie do-

de-k

Automobilowa w9jna
w Arabii Saudyjskiej

Drewniane krowy
W Ameryce
środkowej,
a
z-.. la'zcza w pokryly(·h 1a.">Aml
teren3cb gór.>kicb, czę: lo moż
na spotkai: drzewa i rośliny
zad~. . jące Europejczyka <wym: wlaSciw o:icl8mi J ednym z
laku,h dzi yołągó \/ je" l ro..n;;ce
w RepUblice Ko<taryki drzewo
zw.ane
.drewnianą
kro"-a"
Jesl, dokonai: na
jego korz;.>
nacęc.
pu>z za wó '.'czas
sok
wyglądem i smakiem prz"pomina jacy ·wież.e mleko od ·kro·
wY. Biedna
łudność
wit·pka .
'lwia zeza maUU mające
~r o
m dki dzieci, udaje się niemal
Codziennie do b.sa po... mleko.
a le ucsę·cie. ie ,.dre,,' nianekro w y" są do"
w y dajne i oie
u Y~haja nawet.
~dy
się
je
f'Z<: to ek o;pl ..atuje.

ampania

sobo~«:

połowie

wpod ik ej 'operaCji

rzypadający w
(29 bm.) D zień

owocna

awclo-wyborcza PZPR

~Z Y

ra-

się

Siedem pracowity.c h dni tygodnia

bie

namy

okazała

Dobiegła końca

W przemówieniu telewizyjnym do aarodu amerykańskie
go pre:&ydent Reagan oświadclr."l
29 bm., iż będzie uhiegał się \lOnownie z ramienia Partii Republikańskiej o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1985-89. Jako kandydata
na wiceprezydenta z ramienia
Partii Republikańskiej R. Reagan zaproponował dolychczasowego wiceprezydenta. George
Buscha.
wą decyzję umotyw-owal koniecznością .. dokończenia dzieła
rozpoczętego przed 3 laty". Lwią
część wystąpienia
mówca poświęcił przedstawieniu w najkorzystniejszym
świetle
bilansu
trzech lal sprawowania wład zy.
DOKOSCZENU NA STR. ,

w

!I-a-

Najtrudnie;sza w dziejach partii

•
W icepremier
i
minis!er
'pr"",
zugraniczny(·h
ZSRH,
Andri('j Gromyko rozpoczyna
dli or j .Iną \\ izy!ę w Rum·,ni;
• no stoli,·y NRD przyb«:d "ie dL~ "e
1:wajcarii, premier Kan ady Pier re Ellio l Tru duu . M 'o przy jąć Erich 110necke r.
• Dzi ś ro,?po(·znie urz<,dowanie nowy cywilny rząd Arl:cntyny. wyłoniony w wyniku -"yborów parlamt:nlarny-h 30 paż
dziernika 1!l83 roku.
• W stolicy Fr ancji je$ł d"iś
spodzie .... any pierwSJ'Y zast c; p("a
p ru w odnioz~c-elto Rad y
linistrów Z ' RR, Iwan Arcbipow.
Przedmiotem dwuslr nny~h ro,,mów bed~ pnedf'
w zy Ikim
dwu lronne
lo .. nki 1:0 podareze ..
•
Prezydent USA, Ronald
R eagan ma dziś prą jąć, przebywająceco z wizytą w Slanach
Z jednoczonych japoń,kiego ministra
spra w
~agr nicznyeb ,
Shinlaro Abp.
• Dziś w 1.. liey
i&rtI, Niamej m ;,. M( ubrać
ero.i.
p .,tw
lre(y
""1"1. (na polu"nie'"
ah ..... ), aby zl&~I.
now ..: u: nali pro
.. yjwia 11
k<6ta ·trofalnej
ytuadl
i.wDO ' iowej td n
~i . fryki . n~
" n~j

'"w .

.

.Iednak od pol!.hVY I .. t :.icdt'nldl.if' iętych w A ....abl; !'<aud:-,j._ 'i"j
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LicUfca Juz ponad 150 mln ludZI IndoneZja cierpi na coraz
wtęk.:.zy niedostaLe& ziemi. p~
tn:eba rozwoJu rolnict·.... a. a także poslępująca
industrializac ja
kraju powodują. ze z kazdym
rokiem maleją dzie 'icze tprenv,
gdzie na swobodzie zyły stada
d"iki("h ~wier7:j
....J)()KO'\iCZF.NIlC S \
TR. 7

la

lJrunHl·r.· at h l)t.'dr"pra m"'",·,,· k:.ń. hol"'HI~r (.y
zauważ __ l
,('kól n·,'z<'go Ukła

("('gl!

\\

.. Ni "dzi~tzntl""

,

Zagadkowy plerSClen
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Sll>,w("7neco

p\er~ .e-ń
Dot y~ b C'&a
nIe
ud .. lo
1: ("Ił' «.)
kł a d " ~i(
pi('rw i ~n
orat jaki~ ma

u'italii:.

Pogoda płatała
nam figle
wl"ś ·iwie nic wiadomo jak
s:ę ubrać.
Gc ry
są d<,dat-

m Iar"

kiem konf..:k l:yjnym sto:owar-yr n"l kaid.' warU! ki.
C \F '\l.lr l.'"k nroni.lrl.'"k
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ruz -

i~ ro;&n ~ ta t n i fO j w

W iadom o tv lko
~i~

naszym
planety
kich.

si~

leD

Z3

orbi t,

Ullbdllie
Pluton
...

ci~~u

łODl,cznym

o llrątai~("el

218,.1 1:\t lliem-

Sesja WRN

Plan i

Radomiu

w

oiewillllwa

budżet

no rok

bieżqcy

R.odomliu odIbyłoo -: ses.jo Woj~ej RilOy Nol"odowej.
f1oodoros obrod, lItórymt Ir~ P'""ewodn.'ICZqoy WRN pll
Edwcwd jędrvm_sIIi omów09000 plon i bud<iet -..jewócltz:wo

no«

IDIdom5IIoIioego no 1984
floUbłVneg.o w reg.io.noioe.

()f(Kl

Slton

i beoz,pie-ozeńSo1lwoo

poraqd:ku

'<>'oNOO}'Ch F\!O

g<l6'PC>dorkę

komu-

no~nq.

Plonuje ~ m.m. poprowt:
zoopotrzeoio
m ieszkoóców
zi e-mi rodom5llc e; w wodę, SIlC'1e.
g.ć;łnie no wsJ. 01011 c iepło, w
Rodomioll Z(Jffl,EtrZO s-it: pfl1~p' e.
sz~ tempo proc proz')' budowie
oc.zys.zczadni śoietków.
Plo.nuje s' ę takie ocIol() ' e d'O
wytkou 2530 m'enKooń.

Ne<o lep 'ej,

DodotkO'NO ten diZ i oł gospodo<ki
środo

zł.

200 mM

Wię.1c6lZośĆ

ów zos1af};e Slk'elO>NOno noc

38 Salon Zimowy

gos.podo,.,kę
źywnościOlMł, merlO'ocję,
a
toltże
odbudoowę
pog/>c:wy'(l z...".;e.rzqt rzeżn"fCh.

Plastyki w Radomiu

No wyodo1lki inMIe-st~Y'jne w słw_
b-ie zd. owio z06ol"Oło p1i1'f11 non~n
470 mln zi. K~no bę
dzlie bOOowo wie.jslkh o5.rocI. ów
lOrowi~ prz~łlodroii, aro« plo..
cówe4c ~;mych.
W Drugiej części obrod p'o.
kuro<łloo" ""'Ojewódz
lucjan Mo.
k_ki
z<>9Ol00ł
r~h
ze
SIkJne<m po<a qcJc u i beirop.:oKzeń.
sllwoo publ'onego w mioe6c:oe i

W~raj w Radomiu w
Okr~ow ym otwarlo

Muze38 SaZimowy Plastyki. Ta ogóle impreza odbywa sit:
patronatem
Towarz. stwa
jaeibl duk Pit:knych w
iu,
przy
'I"ydalnym
aperclu miejskich i "II' ojewódzw!łl władz
administra(·y jnych.
telOFO<'zny salon napł ' nęł .
:I calego kraju. Jury zaa)iJikowało do wy lawy 8ti
al malarskit'h
47
aulorów
as • r)'sunków III plastyków .
e wC2A>!"a}szym otwarciu eks. . , . )i »c:&estniczyli
przedsla'I!rit-;ele władz
polit zny('h i
'JlisvacYinych miasta i wotwa na czele :& 5ek rt'laKW partii Adamem WI._yltiem, wicewojewodą E..eai __ 1II .J~drzeje""sllim , wi·ł!eopre2.ydentem
Andrzejem
)Pier""'aJ ... W tym rok.u Grend
l'Irix im. Jaoka Malczewsk iego
Jury nie przyznało, zaś I nairOO-: minislra kultury i sztuJd otrzymała aeDab. Niemirsllaru-d: :I Rzeszowa,
nagrodt:
wojewody
radom<ki~o
przyWo,ieie-chowi Kaniowsk ie-

Efj
"'.UI

,._

Wrocławia,

:I

r~i0n4e.

Zima w Kielcach
JJlI N

'iI_

proj .... tja
'a....łar...... 0... a.lł.ur)· B.cłowlanym,
otwarte e-li1'lliD.~je tU7nie)u teai8a •• olowe-co, K)u~ ,.,J[u_ak~,
bal karna waJ ... y ~la
tIoriedJtJ._ ~inia*,na",

-

-

kOOlkuny ry._.w~ IDa Iłzje 
e.i Klub ,.POłODet'·,

-

proj~kcJa

-

Klub •. Che-mu-',
wyrjt'~aka w Góry Swięw;\&rsy
• kie świelliu &S• •
God:I..

-

:c.n=

l

lIim.

,...,1ló.

D~ spn.}jaw eb ""aa~me rery .... yeb "" se-

htę j .iedsieh:
aa
lirecacll
JIiele_,any ... y4lanyly się tyJh Ii.a .ypadlli.
~z 7.ynacb, w
gmlDle
8Obotę, na autobu u
MPK stojącego na przystanku
wyblł'J;ła na
jezdnit:
l lelnia
J:)(wi>ta O N i E'rOolw.amą d~w
~ynt:
polrądł
nadjezdzający

•

W

Górn , w

.,iu1!.".

FOIlzkodowana
przebywynik u domanych obraiE'ń ciala , na obserwacji w
npitalu.

wa, w

•
W zoraj
wieczorem
w
8u:..e-rbakow* (gm. Wiśliu,) Edwaru Z ., mił'SLka:niec Strozysk
Cgmi:na Nowy Korczyn), najecbał
1famocbodem marki .. audi~ lIa
Jeżącego
Vi
poprzek drogi i
przyprÓl<zonego padającym śnie
giem , 23-letJJiego WiesŁawa 1..,
mies:zlr.ańca Szc7.erbakowa. Ofiara tet;o wypadku zmarła na
skutek domanych obrażeh.

m
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filmu ' .. b\1la .... ~I. -

Jł.

HonluJJ'S

nanka

pJMtył'SIJY

na , .. rie

wvri.
ł..,ietJl

a

SSM.

-

filmu fał1ularnpl:0 Klub MPiK pn.y nI. R · ... Pai.
d1i"rniko_rj.
dysk 1ł~ja na t ... mat
kił"r n nk.6w
.... mnzyt.
n)Jod2.j ~io wł'J

Projł'krja

świ"";",,

Pracowity
DOKOŃCZENIE

ZE

STa.

spoly kontrolne mające za zadanie wveli.1ninowanie wszelki<'h uch)'bień w pracy sklepiJw. Umożliwiono zakupy 060bom , które
nie zarejestrowały
. kartek na mię-o. Po 25 stycznia m<ńna też było nabyć smalec na karty tlu. zczowe dla dorosłych.

Zgodnie 7. zal~eniem Min isleniwa Handlu Wewnętrznego
i Usług wszystkie placówki handlowe czynne były także w wolną od praey sobott:. W tym 06tainim, bardzo ważnym dniu
zajrzeliśmy do kil·ku
skJe,>Ów
spoiywczych i mięsnych. Rzł'
C%ywiście,
handlowcy
spisali
si-: na piątl<t:. Bardzo dobrze
(){'~niliśmy
zwłaszcza
zaopatrzenie w mięso i jello przetwory. Obok wt:d1in oferowano klientom spore i105ci kon,er w. Sobola byla jednak nie
t.vlko dniem wytężonej
działalności handlowej.
Zaraz po
jej 7.akooaeniu
czekała
perlroIlel przecena towarów.
Kielcach touba było jej
dokonać ... 189 placówkach, :tarówno handlowych , produkc jnych, joak i gastrooomiC?Jlych.
Do wykonania ezynno5ci spisowych zaangażowano 300 OI;Ób,
które prac owały w 180 zespołat'h.
Nad prawidłowością ich
pO<.'zynań czu wało riooatkowo 7
komisji
kontrolnych. Ob!>ługt:
inwentaryzacyjną zapewnili pracov.' nicy
adminhtrat"ji
PSS
W

"Społem" .

~1'

-

'!1 nocy

wroalUl.

o..t •. J:l

prez~'dcnta

Jladomia Millołajewi
MalefISY z Warszawy Przyznano też
trzy nagrody WydQ.ioalu Kultuą i Sztuki UW w R adomiu.
Iwlm)

F. -

DOKOlilCZ.EJlflE ZE
robku i doświadczeń pozwoliło
. dostrzec
występujące
jeszcze trudności i nie dociąg
ni~cia, "zanse i
zagrożenia.
Efektem jest widoczone ideowo-polityczne i organizacyjne wzmocnienie szeregów
party jnyc'l.
kcentem

podsumo-

A

wująl!ym rezultaty koń
czącej
się
kampanii
sprawozdawczo-wyborczej ~

dzie zapowiedziana
krajowa
konferencja delegatów PZPR
do
której przygotowaniami
zajmie się najbliższe XV plenarne posiedzenie KC PZPR.

,.Jal;lrllonka".
(Ir)

Nasz komentarz
r ydmd nMaSll, na ..lnicy g~in, prz~staVlicjel
wganow
w m1aru spra_
wiedl i woś i
i urz d w
"reddnkt wa pracy z w j. kit'It'(:kiego spotkali sit: 06ta\nlO, by
wymienić
opinie i wni06k i na
lemat efE'któw zwalcza-nia pasoż tni twa
społ
znego.
:u ze,Mną uwagt: po~w it:eu.lo. wyn ikom aktywi:z.acji zawodowej 0bywateli
ue ylający h .it: od
pracy.

P

Najnowszy ok~es w historii
wóllki z tli placą wymaczają
trzy waine akty prawIle: artykuł 29 dE'kretu o st8'lli
wojKJnym,
mbwiący o
wiązku
pracy męiczy7.ll w wiE'ku od 18
do 45 łat oraz w)'m,jerzone w
Qbiboków i ni ..robbw ustawy
z 2G paid7.iernika 1!l82 r. i :n
lipca ubi egłE'go roku.
Admin.i.t!t.racja panstwowa kaktuje
eg7.ekucjt:
pOII!tanowień
tych dokumentów łąc:mie (każ_
dy Jl38tępIly jHt bowiem
do5!CMOWa.Dlł 00 realiów &pOłecz
Jlo-po!ilycz.nycb ł ekOllOmiull)'eh
kGI:Itynuac:}ą popr~~ t0też JIOlnUeeblayml •
Ilie

Piecwszych ('z)"nnOSC1 związa:
nych
ze
spisem towarów
l
,'en dokonano w trze h
bufetach zakładowych już w
piątek 'ri bm., a następnie w
<obotę do południa w
pozoo,lałych 90.
zmi aną

jd cezur cz~~owych, u:z.nając walkę z e!E'mentE'm że
rując. m na owocach cudzej praI'
jako proces ciągły i jednoliL •
Wy"ilek ludzi toczących
tt:
s1:!",i

... alkt: prL 'nosi na Kleleccz inie .... idoc:z.ne rezultaty.
za~
wana w «rudoiu I 1 roku »a
ponad 4 tysiące
rzesza ludzi
be-z stałego utr.lyma.n:a UI"lalaJa do kilk et
-400)
b •
rol!:u ubiegł m. Dane n:! ten te-

~ydzień

handlowców

Pod.;lawowa i najtrudniejsza
operac ja przeprowadzona
70stała
w s obotę
w sklepach
mit:Snych. Mięso i jego pnetwory nie posiadające opako,,' ań wymagały bowiem dokład
nego przebadania, ustalenia asortymentu. Roboty było więc
sporo. Ponieważ s klepy zostały
zamknięte dopiero
o godzinie
20, inwefttaryz8cja trwała przez
wiele godzin nocnych. W DOpularnym .,Ba rtku" aż do rana.
'a tym nie zakończono jednak
.:ałej
opera cji.
W
niedzielt:
czynne było jeszcze 5 sklepów
2 sp<ńywcze dyżuruj re, 1
nocny i funkcjonują"e awaryjnie 2 sklepy mięsne. O s tatni 2
nich nocny zmiany cen
dopełnił dopiNo dziś rabO. Minionej nocy zmieniono ' ponadto ceny w układach ga&tronomicznych barach, r~laura
cjach, kawiarniach .
Chociaż cała
akcja zmiany
cen przebieorala be7. wi~"-'zych
:z.akłóceó, nie obyło się bez UIsięgania informacji w Urzędzie
CE'n w Kielcach, " nawet w
Ministerstwie
Hnndlu
Wewnętrznego i Usług .
Na wysoką ocE'nę 2a ługuje
poostawa pracowników handlu.
Chociaż dzień najcit:iszej pracy przypadł niejednemu z nich
na 29 stycznia, a więc na Dzień
Handlowca, nikt nie narzekał .
Wszyscy sumiennie wykonywali
!>woje obowiązki.
Po tym wyczerpującym dla
handlowców tygodniu, nadszedł
kolejny trudny dzień
Poniedziałek. Sklepy 7.DÓW czynne są normalnie. Także mięsne.
Jak przygotowano je do przyjt:cia klientów, którzy już od
dz iś mają prawo dokonywania
:z.alrupów na kartki 7. lutego?
Odwied7.i1iśmy
m.in.
sklep
spożywczy nr ]03 PSS przy ul.
Zerom<kiego VI' Kielcach.
kilku"eto.obowej g rupy
ludl.i
uporczywie unikająCYCh pracy
jest postrzegana 061ro. Ich pozo.rna bezkarno ć wrt:(:z bulwersuje n:ektóre dłamy społeczeń
stwa. Opi,"ia społCCUla domaga
ię bow iem. b
żadnemu z uchylających
ię od podstawowego obo iąz łI ooywat Iskiego n ie uszlo lo ..na "uebo", by każdy
zdolG , ale Diec~lJIy do pracy,
poGlósl
prze Mlz'an
nrawem
kon
wt'ncje,

Zakasywanie rękawów '
mat nie są
isłe, bowiem podE'Jmowanie i porzucanie
zat.J'uóniesli.a, nre ustabNi:ww ny
Lryb
żyda
,,ni bieskil'h
pbków", ic h celowa r~hliwoŚt: i
mkłonność
do wymykania lÓę
w9Zelkiej kontrol i i ewiden ji,
dołt1adnej sLa.lystyki
porządzić
nie
pozwalają .
LiC2ąc
,,;n~
.... rost", marC'incs
Jlłe prac uMcych nie ).iczy wit:eej _
dwa prom;Ue ogó1l:lej ])uby za.truónionyc:h w 10000podare 1ł
społecmiollej wojew6dztw••
Z}a.WUQ to oceoi8lle lIakgo_
riami pr_lljczymi i ~

crmymi me jelit więc prolUmem, Z perspektJIWY lIPOłeezoo
..pGU1.yemeJ )edb.aIr. ~ołł

Zgodn ie

dlj.Looi aml po..
poIICód
229
aarejestrowanycb do li lSlycwi~
br.
J.awłranLbw
(adresów
)
miejsc poby tu rt'6Z1y n.ie udało
się U8łalit) dl6 2U! w do; O na.kazy pracy, których 15(i - mimo ut.rudsJień dort:ezOlllo 2.8lSlępu}ą

:I tymi
urzędy.

wt;>cesowaoym. Wobec 52

~b

wysU!piono z wn.i06kami o 1ł
karanie,
a 3e Da lioIJioIlo do
iwiadczenia prKy.
Pooad 20
Z&-NjestJ'ow - nych
pobrało
•
wymllu II ac , 1I:ów silierow_la
do stałE':! pracy. Aai ~ 1IJ"Zfpad_
~praWSlefo ()IJlinię«:Joa
aakau lIie ..,olka .ą • pOOł.....
tliwokią

\"INędll.

~

~

»lNie epMwOWMlI .a;reQi,.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Li<

jest

ta. :
akcj.
cześ'

dl"Óg
zakr
moc:
proc
ce r
instr
pom
lifik
rząd

by l
lor
żytk

opty~

Ixwcla;eoj

mi6tyczni-e 10opo.YioOo Soię sytuacjo w
radomsKim
roln.ict ·e.
o\Irl1y~

W "· ars:l.a~.-ie ro:&pocayna
daii 3-dniow... .!:óIDokrajowa konferencja p śwh:eona
problemom modernhaeji kształ
cenia, dokształcania i doskenalcni. nauczycieli. W pro!:ramic te!:o spotkania takie tematy, jak tendencje światowe
"" dllied"inie ksdałcenia naue:I)cieli,
p.trzeby
kadrowe
..kolniel",·a w świetle polityki oświat.wcj państwa, ideo" ' o-politynne i wyehowawe.e
fUlllld..
uczelni
kształcąeej
na ucayeieli.
• Dziś w Warszawie zbiera
się na swym kolejnym plenarnym posiedzeniu
Centralna
Komisja Kontroli Partyjnej.
Rozważane będą przede wszystkim
informacje i materiały
ilustrujące działalność CKKP
w okresie od IX Nadzwyczajnego Zj azd u PZPR, a także
•

się

uka ujące udLiał komisji kontroli partyjn j w zakońc7.onej
właśnie kampanii prawozdawc7.o-W)'borczej w PZPR.
• W Minis terstwie Łącznoś
ci nastąpi dziś uroczyste podpisanie porozumienia
pomit:dzy kierownictwem resortu a
przedsta 'icielami Polskiej Akademii Nauk. Dotyc7.Yć ma
ono wspólnych
w zechstronnych prac i badań nad unowocześnienietn funkcjonowania
różnych dziedzin łączności, a
zwłaszcza tele- i radiokomunikacji oraz techniki światłowo
dowej.
• W l.l~n, Dl "' łljewólis
t ... ·e zakeionył Się nieceuienny spis. K.la lo ... ieell.ie pneprowad"iły "remanent" ,....-jen~'ny w lasaeh wojewód"twa.
Okazało się,
ie •
oll.licaeh
Warszawy iyj'ł na.. et rzsdkie
!:atunki 2wien'łt, j k
lo ie,
borsuki, eietraewie i kuny. W
sumie zliezłlno: 123 losie, 158
dzików,
ponad
2650 saren,
13.2" zaj<ey, 300 lisów, prawie
po !I.otO kuropalw i bażantów
łlraz 10 cietrzewi.

Ponieważ
prz~prowadzona

i:1wf"nl~r."·za('ja
została w
s0-

botę mówi z-ca kierowni a
Zefia Ciosek miałam
czas
na odpowiednie przygotowani e
towarow, ułożenie ich na pół·
ka ch . Nie zawiedli m;:ie także
ranni
dostawcy
pi~zywa,
mleka i jl'go przetworów,
wszystko otrzymałam świ~ie i
dobrej jakości.

Islotnie wczesnym
rankiem
oferowano klientom
pełny asorlyment tr.adycyjnych
ar~y ~
kulów
poiywczych,
równie.
tłuszczów. Z powod"eniem pokonywano takie, jak zaobserwowali~y,
pod~tawową
trudność
iooiowania prawidłowych
cen.
Zajrzeliśmy również do ba ru
.. .Taś i MałgOlSia", Za staliśmy tu .
prócz pieorwszyeh konsumentów
ekip-: in pektorów Pańshvowe j
Inspekcji Handlowej, dokonują
~ kontroli aporządzo.ej pruceny. Mieli 7. tym sporo Idopotu, ponieważ br;w<owało dokumen\ów ze spisu i trzeba je
było ..porządzać na nowo. Tymc%a~em
zainteresowaliśmy
sie
śniadaniowym menu. Stali konsumenci byli :I niego zadowoleni. Nie odczuli
teł zanadto
zwyiki cen.
Jak
stwierdzili,
różnice w opłatach za p<l6zczegÓlne poirawy slanowiły kwot~
kilkudzieo<ięciu groszy .
(a-ll)

Proponujemy ...
Mu1tUJJl

Ka..rodowe w Kielcach

zapraaza na ,,' yklad s cyklu ,.WyloiLDe iedy"'idualnośd w ntuee
rurope,ja1l.iej~'
,pt. ,~Le-o.na..rdo da
Vmc:i". który
odbędzie
5ię 31
.'yer.:nia o I:od:do;e
w
sali
kinowo-od~zytowej

1....

mU'l>eUM.

mi puewidz'an mi puez prawo środkami,
nie wylą zając
proces.! sądowego.
Eliminowan ie złych, zakorzeniOOlych głt:boi!:o nawyków, odzw czajellie
od
szkodli w E'go
spol~ie
wygodnictwa
jest
proc~m lrudn m i :l.muQnvm
Po6tt:puje Ol) powoli, ale daje poŻłjdane ..fek t y . POIlad t.rzy
tysiące par rąk
zatrudniofJych
do pracy W' m;n iOllyeh dwóch
latach to cenna
zdobycz. Potwi .. rdz.a ooa słusZdlOŚĆ podejmowanych dO'lychezas w inteTesie ogólu działań admmislncyjnycb.
Dla
pełniejuego
i
ute(:ZlIiejl!l7.ego urzeczywistniania ich
ce-Ju, polneha jeszcze wiele wytrwoało~j i z,d
®wllllia. Pn.ednUot
~tarań
i zabieców jeEt
boowiem krnąbrny i zdemoraH_
:IOwany.
Z takim najtrudniej
się porozumit.'Ć, przekonać 10 i
11Dieni. .Jednego doia kreuje
Bit: Da ~aprlJ(!owanego _jemJUka prywatnej imkjaiywy, dnIJ:ile«o U1Słoab.a się Wwalą nie2ldolml8ci, . . wY'5ilku fizycznezaś tnecif'&'O,
bezllr)'tyC2ar. awienywny ~, zeła
. . echoozo R.c:eII do praey w_
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Ratownik drogowy
- bezcenna ppmoc
Liczba wypadków drogowych
jest VII Polsce zastraszająco duta. tąd konieczność szerokiej
akcji uświadamiającej, a jednGcześnie szkolącej

ów
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użytkowników

dl'Óg, zczególnie kierowców, w
zakresie udzielenia pierwszej pGmocy ofiarom wypadków . 0prócz szkolenia kierowców wielce poiyteczne są wydawnictwa
in truujące, jak udzielić szybko
pomocy nawet przy braku kwalifikacji. i specjalistycznych urządzeń. Szczególnie cenny był
by krótki ilustrowany informator dostępny dla wszystkich użytkowników dróg . Niestety, dGtychczas nic takiego nie wydano
w Polsce.
Kieledd
pierwszy podjął inicjatywę szkolenia swoieh nlonków ora" kieroweów li terenu województwa.
W tyln eelu opraoowany został
prze"
Automobilklub,
przy
w~półudziale specjalistów lekaray, i .. formalor będąey syntetycznym ,,abc" picrwszej pomoey (poniżej reprodukcja informatora). Każdy członek Automobilklubu Kieleckic&,o otnyma
bezpłatnie wspomniany informator. Ze w aech miar poiytenna
&. inicjatyw •.
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• W rzemiośle i usługach
W komunikacji miejski j • W działalności społecznej na rzecz dzieci • W budownictwie zakładowym
munik eyjnelf. w Kielcaeh:
Wiemy, te
mieszkańcy mia"ta oczekują od llas działan
eliminujących niedogodnoki VI korzy taniu
z na zych usług. Przyczyny tych niedogodności są dwie brak ta bor u i brak kierowców. W tym roku dołożymy starań, by
poprawić sytuaejt:. Czekamy na dostawę &1
nowych "berlietów" i "ikarusów" z przyczepami. W rzeczywistości jednak tabor pGwiększy się o 40 wozów, bo mniej więcej
20 starych, wyeksploatowanych trzeba będzie
wycofać z tras. Zamierzamy także VI I pół
roczu br. uruchomić nową podmiejską linię
autobUSOWA na trasie Kielce Morawica.
Nie wszystkie przystanki MPK maja wiaty.
Wygospodarowałi~my środki i na ten cel. 10
przystanków w centrum Kielc zostanie w
tym roku zada zonych.

ini.ny rok nie był łat.,y w realbaeji
wielu eodziennyeh zadaa tokeyeh prze.
zało&,ami
zakładów pracy, prse. ddaAczami or,;anizacji społecznych. M.in. se
wz&,lędu na nied~tatlti
w zakre ie zaopatrzenia w materiały i surowce, spowodowan~ tym niestabilność zysków, ze WZlflędu na
niedobór środków inwestycyjnyeh, flukluację
kadr itp. Jaki będzie rok nowy, w który
wkroC1:yliśmy, co przyniesie nam mieszkaacom województwa, cze&,o oezekiwae możemy w poszC'l.e&,ólnyeh dziedzinach iycia &,0spodarcze&,o, społeezne&,o? O wypowiedzi na
teo temat lIwróciliśmy się d. przed lawicieli
róinych instytucji, zakładów. or&,anlzacji,
których plany i zamierzenia nie pozoslan~
bez wpływu na nasz~ codzienną e&,zysleneję.
Ole informacje nanych rozmó .... ców.
ZDZISLAW GAWlOR - :ta tępca dyrektora ds. ekonomicznych Fabrvki amochodów
Specjalizowanych "Pol mo- HL" w Kielcaeh:
- Około 300 rodzin z "Polmo" czeka na mieszkania. Aby ten palący problem rozwiązać,
przynajmniej częściowo, podpisaliśmy umowę ze $więtokrzyska Spółdziełnia Mieszkaniową w sprawie budowy 45 mieszkań rotacyjnych dla naszych pracowników Prace przy
budowie bloku rozpoczną się w tym roku.
W związku z tym I ratę nalezności, tj 1/3
wszystkich koszlów budowy będziemy mus ieli pokryć jeszcze w tym roku. Srodków
na ten cel potrze,)a dużo, ok. 80 mln zł,
tymczasem nasze moź.liwośri finansowe w
tym zakresie są niewielkie. R')t'znie najwyżej 6-7 młn zł mamy na koncii> naszego
funduszu mieszkaniowc"o. Stoi więc przed
nami w tym roku trudne zadanie dotyczące
zdobycia dał ~ych środków na rozwój budownictwa zakłado·,vego. Z zało żeń ref<>rmy
wynika, że nikt nas nie wesprze w tej potrzehie żadną dotat'h. Sarni mu'imy wv 0spodarować pieniadze, Gdde ich szuka ć? W
zwiększeniu
produkcji. w podnoszeniu 1"'>ziornu wydajnoś('i m :ary.
JER7.Y KONOP .\ - z-c.. dyreklora d.
ekspl "Cad; ,,; .. jsk; .. ~o Pr/t'd .. i~l,i .. r twa K')-

Brakuje nam 60 kierowców. Zami rzamy
ten niedobór. Od stycznia br.
trwa kurs w naszym przedsiębiorstwie, Na
zajęcia uczęszcza 30 osób. W fI półroczu zorganizujemy następny . Lit'zymy na to, że tą
drogą pI'zybędzie nam niezbędnych fachowców.
zlikwidować

DOM . \Ń KI
wict'pr ze
RLemi~ - łnicLt'j: Mamy w wojewódzponad 6800 zakładów rzemieślniczych,
wspierają parlstwową produkcję prze-

BOGl' St.AW
l~by

twie
które

mysłową

świadczą

i

usługi.

Ze statystyczne-

go punktu widzenia jest to liczba niemała.
W rzeczywistośei jednak społec7eństwo od-

czuwa niedosyt w zaspokajaniu przez te
\\'al'sztaty potrzeb r}nkowych i usługowych .
Wiele zawodów rzemieslniczych ginie, brak
chętnych do nauki rzemiosła. Dotkliwie odczuwalny jest dpficyt usług krawieckich,
szew,kich, stolar,kich. Podohnie w branży
elektrycznej hydraulicznej. Naszym zadaniem na ten rok będ.de m,in. uru('homienie
nowych zakładów,
zwłaszcza
usługowych,
n07yskiwanie młodej kadry d ł a rzemiosła .
Planujemy przyrost produkcji i usług o li.9
rl·~C.
v porówf'aniu z rokiern r~irti"!1 '·-n .

Obieldela n .... z·~
zainler
w ai
będ7.i.
tez rzemi "ło artystyczne. Przewidujemy dla
mistrzów artyslów zwięk zenie ulg podat.kowych. W kwietniu lub VI m ju br. wrg_
nizujemy międzywojewódzk
wyst wę wprobów rzemiosła artystycznego.
HELENo\
TĘPIEŃ dyrektor Za ... , • •
Wojewodzkieo;o TPO: - N szej dzi ł laoiocł
przyświec
ha ło: "Wszystkie dzieci są o.sze". Stawiamy sobie pytanie czy n
~
moc niezb<;dna jest w zystkim dzieci m, cz,
nie ograniczyć jej do grupy dzieci sierot,.
dzieci spe<'jalnej troski, dzieci z rodzill za.grożonych moralllie. Decyzje .... tej sprawi.
podejmie zblizajacy ię IX Krajowy Zjaz4
naszej ol'l~anizacji, który będzie obradowal
w lutym br.'
W województwie działa 806 kół TPD.
W'L'ód zr7es7onych w nich działaczy mamy
:150 społccmych o piekunów. Jednak wciąi: za
'nało wi'.!mT o sytuacji dzieci potrzebuj cyc'"
pomocy. ('zę~to docier'amy do nich dopi_
na CZyj' ~\':!:1al, poma~amv dor znle, Jedn~
razowo Chodzi o to. hv nasza opielt mlala
charakter stały, komplek~owy, była zewiden.cjonowana.
Ten rok upłynie nam również pod znaki~
r07_~t rzygni,.Ć' kw,,~tii fundowania ksi teczek
mieszkanhw\'l'h sierotom. Jeste~my organl7ach nie notowana przez pail~two, nie n.na nl"ze przychody. zwiększaja się natA.mia~t kwo y wkładów na te książE'Czki. l t.a
rodzi się prohlem. Potrzeb bOVlipm cora.
wipcej - "rodk6w nie przybywa. MOTe wa""
to slworn'i' inny rodzai ~wiadczeń mleM:ka.n;<>wvch clla tych d!.leci?
:-<asz'l tro 'k~ będl.ie te? or~anizada wy~
rZ"nku dla ro(\o.,iecznvch. W 'wit:knym oi!
dotod z/lkresie chcielibyśllI:'I' go - zapewnl6
d,i··cj"m rh<>,vm na t'ukrzvc~, celiakie, dzi&ciom U;lO.'ll'cl7.onym fizyr7nie ! umyslowo_
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O

ałog a
liczy 240 06ób,
a
przedsiębiorstwo należy do
typowo
wielobranżowych
bo i Zakład
Remontowo-Bud<lwlany Zieleni, Gazu ~

przewodowego,
Oczyszczania
Miasta, Gospodarki Mieszkaniowej. Dyrektor - mgr Edmund
Połeć sprowadza tę działalność
generalnie do usług higien'izaeyjno-konserwatorskich.
klóre
Rejonowe Przedsiębiorstwo Go'spodarki Komunalnej i Mleszka.n.iowej w Busku, bo o nim
JIlDWa, prowadzi nie tylko w
tym
mieście,
ale JAI części
także
w
pobliskim Chmielniku. Usługi to spore - samych
tylko odbiorców gazu jest 10
tysięcy, załoga
jest odpowiedzialna za stan urządzeń techJl'i.cznych w domach, estetykę
miasta. Prowadzi obecnie reJDOIl,ty bUdynków na osiedlu
Muchlewski4!go, a nade wszystko ga.zyfiJruje podległe
mu
budyn.kl. Jest jua gaz w tzw.
budynkach gackowskich i na
KDśc~US2ki, teraz kOlej na oaioed1a Marchlewskiego i Swie.-ezewskiego, kthre przy pornoęy miestkańców powinny mieć
instalacje do końce 1985 roku.
Miastu przybywa
zieleni
}est już około 40 ha zag06podarowanych tereoow, w tym
taltże
glinIanki na ul. L:mgiewicza, gdzie mogą wY'J>OCzywał! starsi. bawić
się
dzieci.
Waine to prace przed zbliża
jącym się 700-leciem zdrojowelO grodu. oby to jeszcze doceBiali WS2ySCy mieszkańcy, takie ci m1odsi. wśród kthry('h niestety - SIlI jeszcze i tacy,
re im gazony, srupy, lampy widocUlie "przeszkadzają", bo co
trochę bvwają dewastowane.
RPGM w Busku wykonało
w ubiegłym roku usłuri za
.umę 87 mln zł, w tym roku
zamierza uczyn.ić nie mniej.
Poddawane
codziennie
Spl>leeznej, krytycznej ocenie zamierxa doskonalić dzj.ałanie zwłaszcza pGprzez poprawę jakości prac i usług. Jednocześ
nie sporo się zm ieniło w ży
ciu załogi. lniejałorem i aut.rem lyeh amian jesl w największej miene samor~d praeewlliexy.
W buskim RPGM pGwołano
Radę Pracowniczą jeszcze przed
uchwalen iem ustawy o ~amo
rządz ie. Pc krótkiej
przerwie
wznowiła ona swoje działanie
jeszcu w okrt!$ie stanu wojennego. Formalnie wybory l>głoszono w listopadzie 1982
r.
ustalając wewnętrzne zasady. w
myśl których
w skład Rady
Pracowni czej we;;zło 14 pracowników. w tym 8 robotników.
Przewodn~zącym
rady z06tal
Alfred Paweluak, m.łOOy, energiczny orarown'k zBopatrzen1a.
- .Jakie były pec:ąUli praey
rady? - pytamy p. Pawelczaka.
- W ciągu m inio.nego roku
lIibiera1iśmy

się

ośmiokrotnie,

a

pGnadto
rada
dwukrotnie
swołała ogólne zebrania
pra~wnik6w . Zaczęliśmy od opraeowania I uchwalenia dołru
ment.6w stanowiących POdstawę
prawną działania samorządu i
przedsiębiorstwa. a więc statutu samorządu, statutu przedsiębiorstwa, regulaminów
wynagrodzeń. premiowania, pracy
Itp. P~tem rada zajęła się funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
jego ",tanem
organilzacyjnym
stawia:i1tC sob~ głównie za cel
obniżell ie koszthw działalnośal.,
swiększenie

efektywności

l&-

spodarowan ia. UlSI-l"awnie.nie organizacji. Z inicjatywy Rady
Pracowlllicz&j dokODaJ1(l np. likWidacji etatu zastępcy dyrektora Maz 4 wóch innych etathw administracyjnych. PrzyJl:ia;ło to wieI osettysięazne
0szczędności w
funduszu płac.
Następnie w9pÓlnie % dyrektorem - rada podjęła miejatywe przeglądu zatrudnienia
-=ególni. w zakładach gonej
gQSpodarujacych. Okazało się.
że przy mniejszvm zatrudnie-

m

załogi
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•

oni

niu
można
uzy~k i w ae lep->ze
wyniki. że o efeklywności gospodarowania decyduje nie tylko liczba ludzi, lecz organizacja,
sprawnoŚĆ zarzadzania i j a kość
pracy oraz dysrYI,lina. a tym
samym wvdajno~ć ol·odukcyjna.
- Ale także wv~okość zarobków za lep~zą i wydajniejsą
pracę?

- Oczywiście! Uznaliśmy w
pracy rady. :ż opraoo..... anie i
wprowadzenie w życie maksymalnie motywacyjnego syslemu
płac jest bardzo ważnym zadaniem, warunkującym nie tylko pGprawę zarobków rzetelnie pracującycb ludzi, ale także decydującym o dal - zym rozwoju przed ~ iębio,..'twa. Dotychczas funkcjonuje w przed~ : ę
biorstwie system płac. według
kthrego około 50 J}I"OC. płacy
ma charakter silnie motywacyjny, związany z elektami pracy. Ten system wymaga dal5'Ze-go doskonalenia - być m(>że także ek.<peryn1t'ntowania z
uwagi na w ; elobranżowv charakter
prz.ed <i ęb:orslwa .
W
każdym

raz~

mu~imy

znaleźć

takie instrumenty. kthre rzeczywiście i w ~łni uzależniał!
bf:dą
w'Vsokoś(' wvnagrodzenia
od wyników pracy:
.
Będaie
t. t.kie uzaleiniene ecJ rOllweju i sprawnoś
ej prudqębierstwa!

Wieloletnie
zaniedbania
ilnwestycyjne w grupodarce komunalnej spGwodowały, że stan
naszego zaplecza technicznego
- mam na myśli m .l n. warmtaty, garaże,
magazyny, pon'l.iet."7.Czen~ socjalne - wymaga
generalnej odbudowy i rozbudowy. Jest to konieczne, jeże
li cb cemy dobrze s pełniać naze. spokcznip
pl'zec;eż
n ;ezbędne,
obowiązki.
Po\.raktl>waliśmy te sprawy długofalo
wo. z całą odpow i edz i alnoś<'ią.
mierząc ~ i ły na zam iary. Rada podjęła uchwałQ, na mocy
której
opracowany
U).; ta nie
program inwestyc ' jny 'po roku 1988. Liczymy przede w szystkim na sieb'c. Już w tym 1984 roku rozpol"zniemy budowę wiaty
magazynowej
i
rozbudowę Zakładu Zieleni potem kolej na war, zlaty memaniczne i zapIeczE' 9Ocjalne.
Srodki fin a n.sowe z funduszu
rozwoju w 1983 rok II pr zezna czyliśmy w w i ększoŚ('i na zaku,py inwestycyjne. szczególnie
na trans port. Te del'yzje spolkały sif! z akeeptacA
ulori,
która rozumie potrzebę
rozwoju i destnera intencje rady zmierzająee do oplymalner. dllielenia zysku tak, aby
sprawiedliwie uwlt~ł~dni" interesy przed'liębiorst", a, jak lej;
za'W>:"i. Zre~ta te sprawy wiaŻlł się ze 9Obą, zależne będą
od siebie także w przys2:lości.

•

-

10..

sam

to ozn:l(... alo, iż w
działalnośei rad .
jej w pólpracy :I adminislraeją czy innymi orK"anizaejami nie było
dysonansów?
. Istnialy i ~tn . eją różni
ce --2.dail, ale, jak dotychczas,
dyskusja polegająca na wymianie
rzerzowych argumentów
doprowadzała
do
u-zY"kania
w9J>Óln.ie akceptowanych
rozwiązań. W5półprara z dyrektorem czy pop PZPR nie rodziła sporów kompetencyjnycb
czy
konfliktów. Na wniosek
rady akceptowano np. zwięk
szenie ubiegłorocznego planu
nte - jak proponował dyrektor - o 15 lecz 30 proc. Kierownictwo
przedsięb:orstwa
zreali.zowało
też
wnioski socjalne.
udzieliliśmy
pomocy
rencistom, wprowadzone zostały,
jak wspomn'ałem. zmiany
w systemie płac. Są jednakże
inne, waine problemy i dylematy. Dokonując oceny mechani.zlDÓw reformy stwi~rdzi
liśmy np .• że opłaty na PFAZ
maja w odnie;;ieuJu do naszeCO i jemu podobnych orzedsię
biocstw antYJIlotywacyjny charakter i stanowią hamulec ro;zwoju J)I"odukcji. Nasze przedS>ięblorstwo - w myśl zmodyfikowanych
przepisów
nie
może korz:-'stać z ulg w opła
tach PFAZ. Istotnym hamuloem wzrostu gospodarczego jest
też system rozdzielnictwa materiałów
nie je9teśmy
w
tym względzie uprzywilejowan.i, a brak takich materiałów
jak chociaŻby lepiku, papy. akce$oriów do montażu gazu czy
części samochodowych ogranicza m('żliwości remontów czy
ilnstalacji urzadzeń. a więe usług dla h.dnOŚC'i.
Wracając za' do dysonansów,
doświadczeń chci·ałbym
powiedz,ieć, iż nie najlepsze wn.ioski wydągn~liśmy ze w pilłpra
('y z organem założYcielskim .
którym w naszym przypadku
jest naczeln ik miasta i gminy. Zdarzają się r,rzypadki pozbawiania uprawn ień r.ady nadanych mocą
u ..taw
sejmowych . Musieliśmy
w
takich
przypadkarli i nterweniować u
innych wladz Moim zdaniem,
istnieją silne tendcncjf' do przywra can ia nakazowo-rozdzielczego ~yslemu s prawowania wła
dzy, co stanQw i zagrożenie dla
samorządności i wymaga s-kutecmego przeciwdziałania. lednakże sprawnie tJziałaAeY, poaiadająey aułorytd i poparcie
ułUi samorqd musi i moie
.brollie się sam. Idzie jednak
o to, by koszty ~połeczne poniesione w ~cieranru <;oię tych
tendencji były jak najmniejsze.
- Daiękuję aa rozmowę.
tRozm. TH)
Czyżby

Winny - niewinny (I)
aliOnkQWie N. wrócili do dwnu po przy-

M

jęciu u te' 'iów w stanie wskazującym na
spożycie
alkoholu. 25-letnia Aleksandra
postanowiła odwiedzie sąsiadów i u nich obejrzeć w tv wi~orną projekcję filmu. Igor N.,
26-l('tni kierowca kolumBY sanitarnej, mial iu~

dośl!

Bestseller

przedsiębiorstwa

Niepotrzebny
Choć się to
może
" przebój beletrystyczny w
i rynek czytelniczy oficyna ' ........ a
jaką jest "Książka i Wiedza

!

J 2, t nim .,SiICĆ!1 - po\\-iesć
..filmowa" dwóc h amerykall"kich auto.I"ów: P addy Chayef:ky'e~o i Sama Herdi1l3. To
po pl'ostu odrobinę por>rawiony (żeby łatwiej moroa było
przeczytać) scenruriusz
słyn
ne~o
przed ośmioma
laty
filmu pod tym samym tytułem (w o:ygin:JSle ,.Netwo rk").

Na dobranoc

Krzyżówka
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POZIOMO: 1. z figą i makiem w porzekadle, 6. f igura
geometrycw a. 8. wafel, 11. pod
kranem, 12. pok:r~z()na
substancja, 13. d.zienni,karski ptak.
18: jedn9 ze sztuk , plastyczny eh, 19. częśł! samochodu.
PIONOWO: 1. chroni ptaki
przed zimnem, 2. l>tak - symbol mądrości. 3. w kin.ie i w
telewizorze, 4 rekrutacja. 5.
pozostałość po odciętej gałęzi.,
7. złagodzenie bólu, 8. zawi,adomienie o nadejściu przesył
ki, 9
figura 'w kartach, 10.
oddz'elają -Europę od Azji. 13.
typ aktora , 14. do dezynf"k"ji
wody. 15. c:>. ułof;c!' umi~i. 16
samochód ze Starachowic, 17.
poł~wica.
Ro~wiąaan.ie knyi •• ki przetlJ"łae naleiy pod adresem
redakcji .. E D" wyląezn.ie na kartaeb poezłowyeb w terminie

siedmiu dni ocJ daty n.i.nieJsseIte n!JIll'"ru. Pomiędzy prawidłowe odpowiec1zi rozlosuje się
naK"rod~ kci~i1tew3 . Karty J>O('Ztowe Ma kUl)Oftu będą wyłą
e7,.,ne % lo ~owania.
ECHO DNU
KapolI U fi

B.ezwiązanle

kriyłówki

nr •

POZIOMO: kokacdA, ferment,
reklama.
karawan,
gadolin,
traktja.
PIONOWO: kalar, korek, rzeka, astma, Etna, lawa. masa,
kogut, radża. walec, nenia.

jęcie Imlenjnowe. ByIa to uroczystość rodzinna
połączona x konsumpcją sutej kolacji
i doŚĆ
znacznej ilości alkoholu. Około godz. 20 I(or N
poczuł się już bardzo zmęczony i zaczął przysypiać przy stole. Z tego powodu ~dąca w lepszej formje wna wyprowadziła go z przyjęcia
na przystanek tramwajowy i pG około trzech

kwadransach oboje byli już w domu. Zona upowiedziała. że idzie do sąsiadlti. co Igor przyjął obojętnie, bo był bardzo enny. Rozebrał się
więc IlIatychmiast
zasnął.
Przypomina sobie,

roruywek i połoZ)'ł się spać. On to właśnie
o trzeciej rano, czyli po upływie pięciu ,odzin,
zawiadomił telefonicznie swoich
koleg6w, że
zdarzył się wypadek i niezbęctrua jest Interwencja
pocotOWWl
ratunkowego. Ni.estety, wszystkie
karetki w tym ez.a.sie JeŹdziły po mieście, dlatełCI inteTW4!'Uja w mieszkaniu 1WI~ÓW N.
była mailiwa dopiero około todzillY piątej rano.
Przybyły na m1ejace lekau
Andrzej Ch. me
miał wiele pracy.
Stwierdził
zron 25-1etniej
Aleksandry N. na skutek otrzymania raJIy kłu
tej OIIt-rym narzędziem, najprawóopodobniej n~
żem kuchennym, w okolicę żołądka. Młoda kobieta nie iyła jui od co najam1ej paru rodzin.
a bezpośrednią przyczyną śmierci
była
zbyt te kiedy ledwie zasnął na dobre, _tał szarpduia utrata krwi. Lekarz Andrzej Ch. ubrał nięciami za ramiona obudzony, zobaczył żonę w
xwloki celem przeprowadzenia sekcji i ecry- nocnej kOS%Uli i usłyszał, że ma się nią zająć.
Ale poniewai Igor N. na żadne pieszczoty nie
wiście zawiadomił organy ścigania.
miał siły, odwrócił się Da drugi bok i bez słowa
n.a nowo zapadł w &ell. PowtórnJ.e został obuPrzesłuchany w charakteru podejrzanego kierowca Igor N. wyjaśnił, te:
dzony i wtedy poirytowana żona zapytała go.
~ OQ ~ w ogóle koeba. Odrzekł na to, żeby
W codzinach popołud. lliowycb dnia popned- się od niego odczepiła, lIa ro usłyszał w odponieeo małionkowie N. w utwięks%.ej zcodzie wiedz!, że OIIa się zabije. Przystał na tę propoudali się do jeco matki, CeIlowefy N., lIa prz:r- zycję, prosząc jedynie, by go więcej nie budziła .

Je,t to powieść o upadku
moraln,' m telewizj~
amerykat'l<:kiej. O odwróceniu proporcji. Otóż telewizja ,.made
in USA" n~ jest dla widzów
cooć tyłko niektórzy zdają wb:e z tego sprawę!
lecz wprost przeciwnie, to
wła~"Tl;e wielomiHOlIowa
.widownia ma ~ łuiyć telewie.ji.
Ogólnokrajowa
-TV ma kłopoty

sieć

UBS-

· ze

swoją
OŚIrod

c<ld.z·ienną widownią . Z
ków badań o.plnii pubEcmej
naply~ają alarmujące komunikaty. Coraz mn~j · ludzi
ogląda program na kanałach

zarezenwwanych
dla UBS,
Szefowie sieci So2lllkają winnych takiego stanu rzeczy i,
OCZYWiście,
znajdują. Winny
ma być komentator codz.iennyc h w ia oolJ1()śd
ooenn ilta
Howa,rd Beale. Zestarzał
si,ę, mówi mało i.nteresująco,
jest za maro .dynamiczny,
więc się już telewidzom znuthi.l Dlatego s'Zef()W'~ ' s~i
po.stanawiają
komentatora
zwolnić
z . pracy. Człowiek,
który był codziennym gościem
w domach miJionów amerykal1.s kk-h rodzin~ ma najzwyczajniej :z.ni.k.nąć. Dla faktyczn ie staTZ ejąceg~ ' ię d'Lie-imrlkarza 'dymisja oznacza kon iec
życia. W sensie jak najbardziej Ó05łoW'Ilym. Dlatego dec 'duje się na oesper acki krok.
Występując prz.ed
kamerami
"na ży~" i wiedząc, że za
tydzień na witZjoi zastąpi
go
kto.ś nowy, zaoowiada telewidzom
swo'e
samObójstwo'
W y buclw oczywiście 'A";~lki
skandal. o Howardzie Beale
zaczynają pisać na pierw-zych
,tron"lCh \vszy<;tkie gazety, a
<e!ew:dzo·wie. kł.ó,·zy
od:-zucj.j,j orogram UBS. 7,xzynają
s i~ nienatu:-a!nie oasionować
tym .. wyścigiem do śmierci",
w zwią;z;ku z cZ,'m .. ounkty"
oopula"nO-Ś"i -W! ~ i u telewiO trzeciej w nocy obudzi!
tego, że go suszyło, więc
kuchni napie się wody.
małżonkę w
kaluży IcrlJli.
kobiety leiał nóż, na L'O dzień
nia chleba. ,
Igor N nie potrafił wyja~llić,
nóż podniósł z podłogi i umył
praWdopodObnie)
uczynił tak
W każdym razie zrobił to, a
eil numer pogotowia. Poni~ai

•

-Z abójca zony
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K~dy
już

wreszcie pogotowie
ubrany i bardzo

się
Przeczą

mu

również,

że

temu jednak wyniki
re jednoznacznie dowodzą,
dzinach rannych w krwi ""tl .. ;,.,' a L
stwo żony było około 2

•

"Serce

l

strza<ł~"

Reale
największy
wypuściła

na
pryneypialna,

ŚĆ

11~f

f'o
0-

'lo

D-

ty
u-

y"O -

de
iw
la-

to
V'i-

"Oscara", podobn ie
ser Sidney Lumet, a
na taśmie probpropagandy"
de naj w Ó'lJiejaeh XI
na temat gratelewiz.}a ma

na

wy-

Ten orycinalDy, ale i 'war_wy kapel... a kolek~i wioseono-Idniej Ił lon4yńskiec. pl'o;ektallh. PbJłipa s.atffyjlle ' . _ i
_d~it:ezR, naJ.wt: ,,~ree i _nala".
CAl'-AP

s-

lej

IUthi
iCh
3S,

!ni,

ny

,.Network" nie 1IrafH
ekrallY. Bynajmniej
że jako Ślw:sto
był bardzo 'drogi.
.zakup .tego dzieła
VV:IU-""e·lat siedem·były. ;,Sied" IDe
00 .Polski z cał
powodu.

Otóż

by nie s.twa-,
do po.równań.
wanie naszej teleWli~
społeczeństwo
także
by~ ogranilcza.ne li

granic dobrego sma-JACEK ARTOWSKI

Na ekranach
\>ioel.~ym

ly~

n a e-

krarulch
ełównych
lkin
Ki.ełc i lbOOmia obepymy k~ka nowycn, ~ z.apo-

w iada.nych jefilC2e
tii!mów.
,,AKADBMIA

prz.et!;

PANA

Jl.M

KLE-

KSA" - ba,rwny mws.icał n.:e tyi100 d!a dzieei i mllod«.ieży. ScenarillS'Z op3lfto na pÓpularnych utworach Jana Bruch_y. FKm
składa się z dwóch częilel "przygody ksiflCWt Mateusza" ł
"Tajeinnica golaI'Zia Filipa". Niesamowilk przygody i peTypet'e
bołwterów opow jedriallO tu za
poIDOCll róinych technik filmowych - uijęcia z aktotami u2lUpełni.one s ą sekw-e-ncjami animowanymi i lalkowymi ocu
licmymi pa.rti1WDoi trickowymi.
Przez ca1y czas. przewija się
Ulakomita muzyka
Andrzeja
Korayńskie&o,

kióreeo zbJiQ:ooe

do rocka pi<l6enk.l śpiewa Piotr
Fyonmewski (Franek KimOO<l).
W oklresi'C ferw 7imowych tibn
ten ~ie mial zapewne er
gromne pow1Xize.n4e. ~Y~
wal Krsyszt_f Grad-... ki. a w
rol.! tytułowej Występuje Pi-'r
Fr_ _ wski, któremu towal'zy52.y gromada chłopców ZJe sdd>ł
muzyc.z.nych oraz Le_ N'~m
ezyk, Irena Karel i m,i aktorzy. (..M06'kwa")
PRZYGODY

aYCEJlZYKA" -

BLĘKITNEGO

ba-rwny mm
a,nimowany dla dozieci p!"Odukcji
polskiej. Bohater pneżywa wie-

oględzin mieszkania i przesłuchano
lecz te C%ynności operacyjne niewiele
wniosły do sprawy. Stan sprzętów w mieszkaniu małżonków N. nie wskazywał na lo, by
miała tam miejsce jak<l.i ,wallowna bprz~~a:
Również lNISiedzi nie słyszeli
od:łosów
bójki
.
czy ch04'!by słownej awantury. PotwieTdzil~ nal- lomiast takt wizyty Aleksandry N. w ,odzmccb
, wieczornych. W u-Iewuji emilewaBY był t'rlm,
ale Aleksandra N. mało zwracała _atę Ba tok
akcii, albowiem była pijalUl i epo iaaala z nie:
jaq irytac);l o tym. jak to jej mąż u wł.a ~~
matki upił się do nieprzytomności i nar~ .~ł
wstydu. Sąsiedzi nie stwierdrili jednak JsJljeJS
niechęci Aleksandry do współma~i.o~. By~o ~
raczej typowe babskie narzellame. Po tl~~e
pani N. pożegnała się zapowialbjąc, U IdZie

Dokonano

świadków

apać.

n~e:r.w ~",.y('..
l>"Zygod w
le'amLe baeni., je&t odważoy,
bohaterski i dobry. Zywa akcja
obtituje w liCUle, bumorystyc-me .ytuA je, ale też we poa.ba.wiona jest napięc1Ja. Bohatera ot.oo2a caly rój z.indywióua~
lirrowa.ny h pOstaci
UlOtyl
Hrabia., wa.roholsk.i Trzmiel, rocr;b6 jnilk S7..ersze-ń. pieniacz .Jeło
nek.. ootrętna Gąsienicz.ka I
k.aI!l"a.lny gi.ermek Zuk. GI.c>[J()w uź czaili im popu..tar.nł aktorzy
Piołr
F r _ w ",

Wiesław

Imlkowslli, MiroKenarow Iti i ifmi. Re'.i.yserowa I ,"wórca Rekaia - LeehMław Marssalek. ( .. Robotn· ").
y

,.aY
NA TROPIE" - bMwny '~m dia. d:t.i.eci i mlood:zieży proóUlLcji radzieckiej. Opo'i.eśi: o pnty ja:i.ni. at_ego myśUJwego i wyhodowa.ne.go JlI!'zeL
nieco rysia, ldóny w p61nie
tropię

groźnych

kłU60wników.

Akcja t'~rywa się w lewym
rezerwacie, w którym U'eaUwwano ~e zdjflCioa plenerowe. Re.i.Y5erował ACasi BabajaA,
w
rolach gwwny"hDmitrij Orlow ki, "Uim_n ierc ie;ew,

iercid Jurt iItiD, b_r

Ka.uynClle'W i mni. (..Odeon ").
Ponadto z t.JOlÓw o,:n.aw~
nych jlU prze% nd6. w t!ID ~:r
todniu robac7.ymy takle jak
_ "P
aki _ _ .a&iDio~j vIti" <,,Rorn.a.ntica":
Bałltyk"),
..Par_yw. IIWUDiiłstk.", "MaliAne OCltie" ( .. MDskwa"), " WeJ-

. . i_ialew", " PepMiy" (,,Studyjne") "Wejieie moka" l.,Robotnik")...Drencse". "Imperium

lI_trabka.Je" ("PrZy jaźń"). ,.powret Mec:ba,odai II i", "
yle",
,serce tyrana, ezyli Boeeaede
~a W(l'rSoeCll"
(. Po(roolenie"),
,.
. . 4!1.
,,%Ra.cUr". .,1(.
.
~astn< ' ej ~i ", " Old
8.rebiM", .,Ja_ilt" (,Jl )").
(wt)

Ponaddźwiękowce

nieren towne
Rzecznik Fran u&kieco -rowa-

w
ie: Nn faktyczny .iemal
w całości pot,.,l~ %OSłał na sali .s=id~we~.
Na tej też pod&t.awie' stołecmy s.t Wo!ewódrzki,
pomimo tego, że osk.arżony ~gor ~. ~lle przyznał się do winy, uznał. ii D1eUmrSlDle dokonał
zabójstwa, a lo w u-n spo6Ób, :te ~:r.bud;:Ony
i najpewlIoiej atakowany przez rÓwnIe Pll~ną
żonę. sięgnął po nóż i zadał jej śmie:telny CIOS,
po czym nie zdając sobie dokładnie sprawy
z tego co uczynił, na powrót zasnął.- ~eor N.
skazany został na cztery 13ta pozbawlema wolności i odstawiony do zakładu karnego celem
odbycia kary
Zebrany

riD.

~ACEK

ABTOWSKJ

(Intupresa)

nywtwa LoUliculP ,.AU France'" podal, te my ~ siedmiu
pCl!lli.ddi.w iękOwycb
samolotów
p~aierskich
typu "concorde"
łM:<Izie "uziemione", a IUlsięp
nie ro:tebr:me w celu u%)' "ania c:r.ę ' i zamiennych dla aparatów kursujących y..,zcze na
n;ektórych liniach.
PODaddiwi owe umoloiy pasaienkie okazały
ię nierentowne s chwi~, ,;dy prsed kilku bty państwa arablilLie podniosły do rekordowe!:o poziom.
ceny ropy nanoweJ, co wywebł_ '!IV ma~nej

miene trwa-

J;tCl' 110 4:aii kry:ay.
esy 118 łwieeie.

_ Komendant "Robof' zabIty! RaLeIl1 'J. nim dl.iL\\ c<ynil
i c<.terech żołnierzy, którzy padli na miej ·cu. Oli wczyna
byia ciężko ranna, chcieli ratować, bandażowali, ale im umarła. Obdarli wszystkich z ubrań i zakopali każdego gdl.le 1fIdziej, w polu. Nikomu nie pozwolili patrzc':, gdó . Ale ludzie widzieli.
Od<lział bez rozkazu podrywa się na nogi. Mimo dwudnIOwego oc!skakiwania, zmęczenia i głodu bez slowa porowmi'nia idą za lączniki m.
Do Wielkiej Wsi wchodzą tuż przed pól nocą. Sl.peracze
przynoszą potwierdzenie, że Ni mców jUl. nie ma. W i ś robi
wrażenie wymarłej, ale baczne oko wyławia pod oka!>ami
chat przyczajonych ludzi.
Gdy dowiadują się, że chłopcy chcą odkopać df)wódc~
i swoich kolegów, wnet spieszą z pomocą. w. kal.uJą miejsca,
przynoszą ?,padle, ktoś biegnie zaprząc k~nia.
"Dalski" rozstawia placówki wokół wsi, a. resl.t~ zolnl('n:y
dzieli na male grupki. W towarzystwie chłopów z mi jscowej
placówki AK idą w pole. J st do. yć widno, gdyż chmury są
rzadki, cienkie i raz po raz wychyla się z:t.a nich k·i~iyc.
Miejsca, gdzie za~opano iołnierzy, ozna zon'
są
prz t:
mieszkańców wsi zielonymi gą!ązkam i jedliny, tak że chociaż Niemcy udeptali i zrównali z ziemią grohy, oon ·lel.'e01e
ich nie sprawia trudności.
Łopaty wchodLą latwo w miękką mokrą n~lc:. Zo.ni 'l'
pracują w milczeniu, szybkimi ruchami wYl'zuC'.lją ziemi~ i w:-estcje ...
Porotrrucani w odległosci kilkud1.:ip'ięciu mctrow lColq nadLy w swoich grobach. Krwawe punkty w katują, gdtie po. siekały ich serie cekaemów. Tylko G!'ażyna zawinięta J "t
w Śliskie od krwi bandaże , a "Robot" jako jedyny prtyod !IPwek ma na zyi chustkę z j dwablu . padochro!)()w ~o
odznakę oddziału.

Delikatni , jakby si~ bali , że ich pobudzą, kładą dowódcę
i kolegów na wóz.
Otoczone przez użbrojonych Judti jadą ciala z bitych 'I.wyczaj ruj , chłopską fu rą, przykryte tylko p!a~zctami - do la~u.
Pod chałupami stoją chłopi. Słych' (; :krtyp kół, ~tp,k 'ni
konia i Chlipanie babinek.
Taka jest ostatnia droga :
ppor. Wal d mara Si.wlI'..:a, <kocz_ "Jakuba"-"Robota" ka ciel ociemnego, dowódcy 1.:grupowania pal'tyl.anckit'~o, Ldobywcy Koń skich, oficera, który w krótkim c:t.a ie wybił ~Ię
ponad innych rozmachem swych akcji i osobistą odwagą;
- ..Grażyny" - Grażyny Sniadeckiej, ~tars"ego
'tr,,('lca,
kurierki baLY "wachJarwwskiej", w paniałego żołnicrla, ktora przyjechała tu, w Kieleckie, jako łączniczka, ale gdy t.<)baczyła "las" zbuntowała
i~, od~zuciła wszy~tltic inne [)ropozycj - łączność i 5lużbc: anitarna ""lie'a ka .. "h;'l i "'!lIcz la;
_ ,,Oobosca" - PW'" Karola Nied .. i 'Iskit ~o. k\\ .'tŁ', .. llstr a
oddziału,
kromnego, do dLiś nic do;:enione~o t\.. ó"cy i dl)wódcy jednej znajsprawniej dliałająt'ych placó\lo' k AK ziemi kieleckiej w Niekłaniu żolJ;licn,a wyw.)dtąc('~o ~W'lją
kon~piracyjną $luż~ od hubalow: kie'~o Ozi:tlani ... ;
_ "Azora" - Piotra Downara, strzelca, który d .. iellłq postawą już w "Wachlarzu" zaęłużył na słowa uw:.ma; odblte"o
przez "Ponurego" z Pińska, wędrując go aż tu za .\\ yol dowódcą, za!ascynowan('go nim i ppOI'. .. ;\loto,cm·', gdyi. oni
dali mu WOI005(:, a teraz pole~('go lIa ~kat( I( C!. "lOl1"!,,': jl
tego, dla którego gotów byl zrobie wSly,tkcJ;
,,staszka" plut. pchor. Stani-law
"',,!f.I, .. wah.:llarzowca" z I Odcinka, jf'dn go z nif'w:clu iolni.·",,) maJ_\cych
c>:a na pi;:anie p rtyzanckicgo pamic.tnika. ktÓ1'.
f) l"''':'' ,nnaleziony po dwudLi~ tu latach warchi ,'ac',:
_ .. Ja 'ka" - strzelca Jana Rychtl'ra, ~.l' na (,Ui' S\Io 1<:10krzyskich z Slupi No~ ej, ktÓ1Y swego brata bO'lat.'r 'kiego
mlra Stefana Rychtera "TurnI' go", s:w fa ~ltabu W chlarza" poległego 6 1l.1943 roku w liń Iw Litr\'·-.kim p ' ,,"'ył
ty ko () pół roku.
W mi j 'cu, gdlie pędzili p prl oni" llJll', \lo dawl1y .. l "I}.)/.Owi 'ku przy wsi, w ród rcadkich r, '''n, kopią l'llnierl.· ;:Ic:ook' dół. Tam ł><:dą l~ieh zabki przez: najblii.9.e dwa t:..:odnie. Tuż przed wymarsl m na kolcjOi\ kancclltl'acj<: na Wyku i żołnierze 19rupo~ ania wykopią it:ll ral je, ZC:Lr, by
'prawi im chn.e 'cijań ki pogrzeh i "Ioi:. (' Ich ,·i.Ił;) na I'mentanu w Kon ltlch.
Po kilku druach dowódcą zgrupowania XI)stal lniauuwany
por. ,,Kmicic" - Ma rian Janikowski, dotychcza~owy dowód·
ca II plutonu, a ppor. "Dal. itI" ob'ą1 z powrotpm 1 pluton
i funkcj. l karLa.
Kolejna wada ,,Motora" wyrwała z szeceguw 19.u»owania
tym dwóch oficerów - .,Robota" i .,Dorosza".
ogla pociągIUlc za sobą wit:cej ofiar, g6yż szeroko
zakrojona obława miala ogarnąć cały odd7.ial. W operacji
pn:yeotowywan~j od kilku dni, ,,'Z.ięły udział silne odd~ialy
aiemieckie w ilo ci kilku et ludti - żandarmów i żołnierzy
Wehnnachtu.
Z akt zachowanych w Głównej Korni ji Badania ZbrodnI
Hitlerowskich wynika, że przed uderzeniem na Wielką Wieś
poza .,. ~otorem" rozpoznanie przeprowad7.ił osobiście przebrany po cywilnemu Ha ptmann Wilfried Sautner z komendy iandarmeru dystryktu. Tiemcy tak odnotowali swoją zdobycz po bitwie:
l LMG (Leichtmaschinengewehr), 2 MP
fMa~chlt1enpistole) oraz pięćdziesiąt tysięcy :t.lotych prl.)'WJe7.ionych przez ,,Motora", a także mapnik .. Robota" z wal.nymi
llZeściu ludzi, w

materiałami.

cespodar-
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sa Redgrave, brylyjska aktor·

torpe-

dami rcancuski
port w HawrY:e
188% r. UrodLil się Fran-

klin

Or-I no

Roosevelt,

prezy-

dent U

,trzykrotnie wybie-

rany

to su.nowlsko, jeden

03

.. ZlLIozvcieli koalicji antyhitlerow kiej.
154' r. W Anglii ścięto
król ~rola I.

,.Wo lność"

"Głowy

l. 15, g. 17 i 19.

f !1.40
22.00
22.25
!a.05

Jg.

.

PTEKA DYZUR~A: nr 2$-04ł
ul. Apteczna 7.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec Glówny PKP 70S,
osiedle
Millca - 22-ł4.

Starachowice
"Robotnik"

piratów" g.

bo.,

nieczyn-

K I N A

.,R.umantic."
.. Poszukiwacze
.-gIruonej arki" - USA, pan. kol.
I! oraz zestaw krótkometra""'ek - g . 1~.30, 16 I U.lS.
..

.,l\Joskw.ł. u

1)01.

-

.,

kol

-

"Wojna

u

-

••

Old

)ug. p n. kol. bo., g. 15. "Racja
..~anu" - (r. t. 15, g. 17 i 19.
"Wejście

..Robotnik" -

US'\. pan. kol.

I.

Smoka "

18, g. 15, 17

l~.

G."LERIE
Gct.1~ri.a
Lełlina 1 -

BWA

nPlwnieeu,

KIN A

-

ul.

nteczynna

Galeria Fotografiki ul. RewOlucjl
PilŻdzieruikowej
5a
czynna w godz. 9-17, niedziela
Olec7.ynna Wystawa fotogratH Lenart
Wangeftam a (Szwecja).
M UZ E
- meczynne
APTEKJ DYZUR:-IE: nr %9-001
.. Buczka rr'3t, nr H·~ ul.

»Hutnik."

17.30 Morskie horyzont)'
18.00 "Zwierzęta świata" - .. Na
krańcach Sahary" fiLm
dok prod TV FrancuKiej
18.30 Program lokalny
19.00 Polska leży nad
Bałt,·
kiem - teleturniej
19.30 Dziennik
20.00 Kalendarz
historyczny
Dw6jki
20.15 Przeboje karnawałowe
Z1.15 Wydarzenia
Telefon
Dwójki
Z1.30 Spektrum
22.00 "Wielka przygoda Kacpra
Schmecka" (3) MBuntown ik" serial
prod.
NRD

T B L li!: F O N Y:

PogotowIe Ratunkowe 8!lł, PogotowIe Mi licyjne m , Pogotowie
W W U8-Z5. Strat Pożarna ~,
Pomoc drogowa 981, Pogotowie
Elektrycrne Kielce - Miasto 991,
Kielce Teren 892. Pogotowie
wo<lnokanailLacyjne 50S. l i , Pocztowe !nt. o u.'łługach 'lI. Hotel
Centralny 6~:;-1l. Informacja koleJowa .30 Pogotowie wod -kan.
c.o., dtw.gowe
elektryczne
M
SUi-D Pogotowie gazowe - leI.
.31-20-" Pogotowie wo<l ·kan., c.o.,
elektryczne RPGM - czynne w
godz T-t3, leI Jl·16-47 Ośrodek
lntorm cJi Uqlug WUSP tei 457-41
POSTOJE T KSOWEK: Dworzec PKP - 6~'·~J Taksówki bagat.owe ul. Armil Czerwonej

,~oS"Zuklwa-

"Przodownik."

cze
zaginionej
arki " USA,
pan. koi. I. 12, oraz zestaw krótkometrażówek g. 16.30. 1 19.
,.Zorza" -

nieczynne

APTEKI DYZURNE: nr %t-071
ul. Starokunowska 1(1.
POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wo1no",ci
.37·!t!.
ul.
Sienkiewicza
515-';:1.

Końskie '
.,Magiczne
ognie"
pol. koi. I. 18, g. 15.30, 17.JO 1

-

-

UW GA: Za ewentualne 2mlany w proJ;ramie kin, redakcja
nie odpowiada.
-

_.

- ....... -

-

.

-~.,.

Dzienłlik 17.15 Polska mumłodzieżowa (stereo) 17.38
mlodości·· w oprac. E.
Okońskiej
IS.lIt Koncert dla fo·

17.05

zyka
"Fala

gnanie.

Skrot
pou·

]

TF.ATK POWSZECHNY
Im. .Jana Kocbano .... kie!: ..

Dziś
PROGIl\lII

niec7ynny

KIN A
"Bałtyk"

•• Poszukiwa~ zagf-

-

nionej arki" USA, P n. kol.
12 oraz zeslaw królkometrżówek g. 12, 16 I 19.

I.

,.P'rzyj3źn'·

atakuje"

-

-

.,Imperium konlr-

USA,

kol.

15.25
15.55
16.00
Ib.30
16AI}
17.30

L l!, g.

15.15, 17.30 I 19.45.

D STRONA

18.00

NUMER 21

6

ewenłualne

telewizji

18.30
19.00
19.10
19.30
20.00

czy!
sko'
min
dzi(
cej
sko
WS
Pod
clob

nie
mi
ob,.
Kla

l\fa '

w"

ey,

Lib
ni.,
.in:

zmiany

redakcja

Ogłoszenia

drobne

CIEKA WE oferty poleca "Olimpi a", Lublin 1'i, skrytka pocztowa 28. Informacje w znaczkach poczlowych z.a 20 z1.37-k
DUMAŃSKI Adam zgubił pr<Lwo jazdy wydane przez Urząd
Gmi,n:-- ·Silkówka·~owiny. 251-g
KOWALCZYK Bolesław zgubił
talon na paliwo nr KID-8882.

247-:
KA~lEWSKl
Krzysztof
bił legitymację studencką
techniki Swięt o;;'rz.yskiej.

zguPoli·
:!49-g
MICHTA Krzysztof zgubił legitymację szkolną ZSB MBiPMB
Kielce.
239:g
ME."i'DAK Miro.slaw zgubił legi:ymację szkolną
ZSE Kielce.
248-g
JĘDRZEJCZYK
Helena zgubiła przepustkę
w daną przez
ZM
karzysko.
W-g
M irosław

zgubił

legitymację studencką Politech·
niki Swięlor<rzy kiej.
227-C
LISOWSKI
Zb igniew zgub i Ł
prawo jazdy wydane przez Wydział Komunik.acji K ielce .•

2-IO-g
ZIOŁKOWSKA
Magdalena
zgubiła prawo
jazdy wydane
przez Wydział Komunikacji Ka-

207-"

.U·...

Radom

Za

pro!:ramie

NURT
Program dnia
Z polf'Z~by erca
pracy
DT - wiadomości
Telelerie
Wsr.ecltnic
połec7.l'la:
M-arksiun i historia
Konto "M"
program
publicystyczny
Diagnoza
Dobranoc
E .. ha "tadionów
Dziennik TV
Publicystyka

Beata

zgubiła

leginr Ps/ti503.83
W'P K ielce
238-g
DOMAGAŁA Aldona i Edyta
zgubiły bilety wolnej jazdy w)'d-ane przez rPK Kiel e . Z44-g
JEDYNAK Witold zgubił potwierdzenie zgloszenia wykonywani.a rzemi<>sla nr r~j 3:n/82, z
dnia 8 marca 1982 r., wydane
rzez UMiG Końsk ie.
:!45-k
SKRZYPEK
Marek
zgubił
prawo
jazdy
wydane
przez
Kieleck i Wvdzi ł Komunik cji.
246-k
SZYMONI K Janu.~z
zgubił
legitymacjI! szkolna :n'Z, bilet
miesil!czny PKS, trasa:
MicigÓ7n-Kiel e
_ _ _ _!35-g
OZGA Mirosiaw logub.ł legItymacjI!
do biletu mieSięcznego
PK " trasa
'kor7es7.vce-K;elce.
.
24i-g
SANECK[
Stanisław
zgubił
prawo jazQ.:r wydane przez WydZIał Komunika.. ji Busko 250-g
MROZ Danu t
zgubiła bilet
miesil:<.'zny Iilzkolny PKS, trasa:
IGelce-LO& ień
242-g
tymację sludencką

•

jc·...·
w

nie Odpowiada.

Pl TEK

PROGR M LOK LNY

(stereo) II.!:!
pl senka na

na

9.00 Teleferie
10.00 Film dla 1[ zmiany: ..Ostatni lot Albatrosa" (1)
- film TV ZSRR
12.00 DomOWe przedszkole

zimierza Wielka
236-g
BIAŁEK Joanna
zgubiła legitymację szkolną II LO Kielce.

-

. . ':, ..
RADIO
- -'.:,. .
noamatorów
dziennika l

p~

kil~

19.30.

:.~

jekł

PROGRAM I

ŻAKARSKI

KINA
"Pe,a~"

wią

cele
uch

Jutro

"Superpotwór"

Jap. PK, kol. bo .. g. 10.30. "Parszvwa dwunastka" USA PK
kol. t. 18, g. 11.30.
"

Sienkiewicza 15

Poeadnie dyżurujące: dla dz.iecl
ul
Pocieszka 11
I dorosłych
(Przychodnia Rejonowa) w godz.
17-U, w niedzielę - 8-13. Stoła tologiczna ul
Pocieszka 11 w
niedzielę I święta w godz. l-ll.

-

jekł
stę~

do...
Kie

OTWORZYLISMY
BIURO INFORMACn i REZERWACH
W KIELCACH,
UL. CZERWONEGO KRZYZA I m 3.
Telefon ł~-7-ł.
Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i
piątki, W godzinach od 8.30 do 15.30.
W naszym biurze nwżna uzy kać szczegółowe informacje o rozkładzie połączeń zagranicznych i krajowych oraz dokonać rezerwacji miejsc.
ZAPRASZAMY!
Cz~kamy rąwnież na pytania
3l-k
listowne i telefoniczne.

ne"

wł.

światów"

Surehand"

Pre

dub.

Ostrowiec

U -At

- pol pan. kol. l. II, g. 15 l 17.
DKF - -g 19.
•• Skałka

kol.

"Rewolwer" -

lagiczne ognie"

dwunastka"
I. 18, g. 19.

..Studyjne" -

Jap. pan.

14.30.

PK, kol. 1. 18, g. 17. "Żonaty kawaier" - ZSRR. kot. 1. 12, g. 19.
"Star" - "Magiczne ognie" pol. I. 18, g. 15. t7 I U.
APTEKA DYŻURNA: nr 29-071
ul. S ta szica 1.
POSTOJE TAKSOWEJt: telefony :;S-10 I 53-80.

kol. l. lS, g. 15.30 I 17.15.

"pa ['s~yw.l

PK,

wśród

dowlani przekaż" 16 ośrodków
zdrowia, kilka szkól l inne ..
biekty użyteczności publicznej.
• Najstarszym
zakładem w
Skarżysku jest emaliernia "Kamienna", która mA już ponad
L50 lat: zakład ten produkuje
m.in. poszukiwane
przez budownictwo wanny kąpielowe i
uewozmywaki.
(jm)

Inform"jemy"przejmie, że
dla wygody PASAŻEROW

16.55 Program dnia
17.110 Wiadomości
Telefon
Dwójki
_17.10 Muzyka młodych pół "Biuto Ma trymonial-

w

"Dzieci

A
te-

ocia snów"
Woalce Bt'ahmsa
DT - komentarze
Pokój 408
DT - :!4 godziony

• Plan zaklada, że w tym re·
ku wybuduje lilię w woj. kieleckim 390ł mieszkań spółdziel
czyeh. "yli więcej niż w reku
ubieclyia; w domach je4luK8.binnych edda się d. u_ytk. !
tysil\Ce mieszln,ń, a p_atlt. 10.-

PROGRAM U

"Metalowiec"
.. Kaskader E
przypadku" - USA, kot. 1. 18, g.
16 .30 I

Kielce

Im. S. Zerom,;kiego -

i

pełne

gwiazd" - pot. PK, kol. l. U, g.
15. "Konwój" - USA, pan. kol.

Jt IN A

TEATR

-

poniedziałkOWY:
Cwojdziński "Freuda

20.15 Teatr

Uwaga!

[
-

bulg. kol. L 15, g. 15 .•.
uczuć" tr. kOt. L

APTZKI DYZUIlNE: nc n~lO
pl. Zwycięstwa l, nr łI7~l:; pl.
Konstytucji 5.
INFORMAC.JA służby zdrowia
- czynna w go<lzinach '-21, W
sobotę 1-20, lei. %61-21. IntormacJa O usługach - %65-115.
TELEFONY: Straż Potarna 991,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom 981,
Komenda MO 251,36,
Pogotowie
Milicyjne m, Pomoc drogowa tsl.
POSTOJE
TAKSOWEK:
ulica
Grodzka Hł'5!, plac Konstytucji
226,51, Dworzec PKP 266,98, ulica
Zw irld IWigury 418-10,

lM1 r. - Z r"k zamachowca
zgiWII M hatma Gand"i, dłu
goldni pn;ywooca Hindu 6w
w walce
niepodległość, polityk i morali.ta.
USS r.
AdolCa Hitlera

mianowano

n!4 godz.iny w desz-

"Przypływ

MACIEJOM
i MARTYNOM

Brytanię,

"Serce. t.yrana.

po~łu~'hać ' ..

II, g. 17.30 I 11.30.

akładlAm,. iY~DI.

niu pczez W.
, .... hę i Now"

-

czyli Boccaccio na Węgrzech" weg. L 18, g. 15, 11 l 19.
.,He'" - "Znachor" - I l fi ez...
1)01. 1. 1t, g, 15. "Com ,.
USA,
l. 18, g. 17.10 i 1'.30.

Jednym zdaniem

SPRZEDAM psa wilczura pól.
tor arocUlego, ostrego i 9-filieSIi ęcz,ne go. Kielce, Toporowsł<.ie
go 15/10.
220-g
SPRZEDAM "zastawę llOOp"
(1979). Kielce, tel. Z79-48.
229-g
WOJCIK Jan zgubił legitymację szkolną ZSZ nc 1 Kielce.
219-g
MAGDZIARCZYK
Małgorza
ta zgubiła let:itymację szkoln"
LO w Ję&rzejowie, bilet rocz·
n! PKS, trasa Brzegi-Jędrze
jaw.
217-g
GOLMENTO JÓ2.ef zgubił prawo jamy wydane
przez Wydzi-al Komunikacji K ielce.
234-g
KOFLAREK Wojeiech zgubi!
legitymację S'llkotn" ZSB Kielce.
233-g
URA."IEK
Bolesj.aw
z.gubił
prawo jazd)',
wydane
przez
Urząd Gminy Krasocin .
232-g
KACZMARCZYK Mieczysław,
zam. Ucisków,
z,gubił
prawo
jazdy.
231.g
CIECIERSKI Ryszard zgubił
przepustkę stałą Zakładów Me·
talow)'cb Ska,rżysko.
230-g
MADEJ Tadeusz zgubił prawo
j.azdy, wydane
przez Wydział
KotnUnMcacji Ostrowiec.
:!28-g
LECH Darwsz zgubił legityIn<K:ję molnIl ZSM K !elce
~6-g

SOWlr'lSKl Jerzy

zgubiŁ

tewydan
prze«. KPKS K ielce
225-g
WÓJCIK Marzena zgubiła-le:
gitymację szkoln
II LO Kielce.
215-g
GIENC Izabeli
zgubiJa
legitymację szkolną rn LO Kletce
:!23-g
CIEPLUCH Mirosław
zgubił
legitymację
studencką
Politechniki
w ię akr yskiej.
g~tymację

dużbową.

. NAJSZCZĘSL l WSZE ma Iż'
en·
stwa dyskretnie kojarzy "Femina". 66-400 Gorzów Wlkp.,
skrytka 10.
34~1C
NADKOLA do samochodów
.,fiat 125 pn, "fiat 126 p", "polonez", "skoda 105, 120M, "dacia" wytwarza Leszek ELżanowski Skarży sk o. Niepodległości 64.
Zgłoszenia w
godz. 9-17. Dla
instytucji wystawiamy rachunki.
205-g
21 STYCZNIA 1984 r. na trasie Kielce
Bęczków pozostawiłem torbę
z dokumentami.
Uczciwego znalazcę
proszę
zwrot pod adresem: Kowalczyk
Piotr 58-123 Chwalków 13, woj .
wałbrzyskie. Nagroda.
207-g
SWlEBODA Wojeieclt zgubił
prawo jazdy,
wyd3ile
przez
Wydzia l Komu:1i ,:\c-ji Kielee.

-

224-g
KULAS Lesław zgubił flra·
wo jazdy wydane przez UG w
Bielinach i talon na paliwo nr
KIA-1475.
214-g
BEDLA Małgorzata
zgubiła
legitymację Zasadniczej Szkoły
Zawodowej im. M. Kopernika
Kielce.
Z13-g
MADEJ Ryszard zgubił prawo jaZdy wydane
przez Wydział Komunikacji Kielce
ZI:!·g
M~CZKA Marek zgubił prawo jazdy wydane
przez Wydział Komunikacji KolL-ki,'.
:!IHe
PIWOWARCZYK Dariusz zgubił prawo jaZdy wydane prz.ez
UMiG w Koń,kir-b.
210-g
LENARCrK Małgorzata zgubiła legitymację studencką Uniwersytetu J gi llońskie!:o

2OG-g
SŁOWIK
gitymację

Czesław (Kastomlc.zg ubił książeczłcę ga-

~~':._1131?764~!
PUCUŁEK

bU

_

Mieczysław

za:iw' dczenie
do
miesięcz.nego
PK. n
ienno--Ostrowiec

Andrzej zgubił leszkol n
ZSE K ielce.

209-g
PAZNJOWSKJ
bił

MAZUR
ty n 89)

..

legitymac-ję

Jarosław
zkolną

Kielce.

zguZSE
208-g

u!ł·g

zgubiletu
trasę
Z ~

PUCUŁEK
Mieczysław
zgubił prawo jazdy wyd ne pru-r
Un.ąd Mi M
i GmMI), Lip~oko

ZOl-g
GLITA Jolant
zgubiła
bezpłatny, bIlet rocz n)'
PKS. nr
045214. na okręg
kielecko-radom.,;ki.
191-g
MISZTAL
Krzysztof
zgubił
prawo Jazdy wydane przez Wydział Komunik cji w Końskich .
216-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

KATARZYNIE
PIWOWAR
wyr zy
w półnacia
s powoda śmIerci

r;łębol<ieco

OJ C A
Składają

-

kolrianki i koled"7 r
Blara Projekt.w.·Us!u
gOWf'!:o
Inwestycji Tu
ry"tycznycb
i
Spert"
wych w Kif'łc ..h.
3fi·I,

Da
po'
Mai

a le
•

R. Reagan
W p;ą~k, 'r. bm. odb~o
się w Ki~kach w"pólne pomedren'e Pr ezydium WnN
oraz
Wojewódzk iego Ze3poł U P06el~
5kiego. D yskulA>.... ano n ad prGjekte.m planu ~połeC2~-~po
darcz.ego i budzetu wo]ewOdztw a na 1984 rok, który w
oslal.ec:z.nej
wer ~ji
zostanie
przedł~ony
do zalwi<'.'rd7enia
na lutowej sesji WRN.
W
drugim
punkeie obrad
Prezyd.:u.m WRN orOOwiło projekty uehwał dotyczących u dostęfJllia.nia
terenów
p od budownictwo
jedno rodzanne
w
Kielcach ocaz w sprawie obowiązku
św ia<kzenia
pracy na
cele publiczne
przez
osoby
uchylające lię od pracy. Projekty obu tych uchweł również
prz>ed<ta wione z-o.s t aną radnym
na najbliższej sesji WR."".
•

(JPA)

eń

• W minioną sobotę w Wojewódzkim Sztabie Wo}.,kowym
w Radomiu odbyła się
uroczystość
nadania medali wojskowych,
przyznanych
prz z
ministra ob!'ony narodowej, rodzicom których trzech lub wię
ce j syn6w odbyło służbę woj,k ow'!. Z ebranych powitał szef
WSzW pf.k ZYKmunt K.".mala.
Poda.;~ow.a ł oon
rodzicom Ul
dobre, patri<)ty~zne
wychowanie swoich
dzieci a następnie
kilka osób uoekorowano zlot mi 11'1 _ lami ~ zasługi dla
obronności kICaju". OI.n.ymali ~ :
F.:lol:o>lda i 1I.,enh.... Otolii..,ey.
l\fań~n"a i Tadelln To,...arllo.. ~ . ~ ..a i T"'MUSS 5lanloewsey. Leokadia J"a~k. Kb ....ra
Liberadla. Cae ':l"'a i .Jaa stępnio ... ie. &oai ła ... a Siępieii. :la.. ina i Will tor Ut..... loil.""i~. bena i Waelaw Ch_jdew..,y. a
pośmiertni e odznakę Dtrzy maJa
Mari ..... a r.ili_lI.
• .....)

dzieło ........uzute
DOKOfiCZENIE ZE srR.
ea~an

skonstatował.

do
pon.. nego ubie.eania się o
"rzą d preólydenta k lon!Jo go
gl ębollie przekonanie. iż Siany
ZjeollOf'zone . 'um,. pójść. :&aró no w polit ce we 'n ętrzne},
jak i zagranicznej. drogą wytyczoną pn.ez a dministrac ~ republikal', ,,k ą w 1981 roku. Prez 'dent w O wiadczeniu powr6cił do Cl6wnych myśli zawart ych w orp,dziu o stanie pań
stw a wy głoszonym w dniu 25
stycznia . utrzymując, iż zbrojenia pozwoliły Ameryce odbudować siłę odstraszania i d<lż"ć
rzekomo do osiągnięcia bezpiecznego i trwałego pokoju oraz
re<luk cji Zbrojeń.

1-

ów
.,o-

'la-

rw64.

Eksponując
w
przem6wieniu
zmniej z"nie wskaźnika inflacji
i stopy procentowej, jako dwa
zasadnicze "osiągnięcia gospodarcze przypadające na jego kadencję, Reagan pominął całkowitym
milczeniem
najgłęb zą od lat
tn dziestych recesję gospodar-

ZSRR
w

ciągu o&U1-trueh 20 lal 1)e:u-brw8ć miel~ji
w ZSRR
wuooła porla
dwm.rolloje. Obeftlie 00 wj katecoori4 woooś
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Automobilowa wOjna
DOI10~IlNU:

~.I!

STIl.

l

do""nictwo dró.:. WymaKało te-.
10 po)awienie sif.! w kraju nowych dużych o:r odków pr:aemyslowych oraz uyblli
rozwój
wielu mia t. Wszystko lo spawodowalo prawdziwy boom samochodowy. W 1982 roku import
samochodów wynosił 450 tysię
cy.
przy
9-milionowej
ludnościl Arabia Saudyjska przeksztalcił a się w niezwykle chlonny rynek zbytu dla produkcji
towarzystw Sólmochodowych. W
c~ągu wielu lat dominowały na
n1ln korporacje amerykanskie.
Samochody produkcji USA przeważaly z ' Iaszeza we wschod~ich. rOpodajnych rejonach kra?U; Tutaj też zaczęła się rozwi]ac gęsta sieć.dróg asfaltowych,
lącząca miejsca wierceń naftowych. prowadzonych przez koncern Aramco.

W miarę roz oju ekonomicznego innych rejonów Arabii zaczęly przenikać tu powoli. ale
sy~tematycznie.
firmy
japons~le. Jak się okazało. rówDl Ż
mezwykJe kutecznie.
Obecni
kontrolują one ok. 80 proc. arab kiego rynku samochodowego, pozosta iając zaledwie 15
proc. w rÓ;kach amerykaD kich
l , 5 pr~. dla innych produ ent~\\:. NIEmni }, zdaniem p«jah low. o
rn
amerykailskie
.. ~rą.lo",njki" ciągle ~zcz mają
~'ł'zJ
per:!pektywy Vi An.bii
aud . kiej. Automobilowa woj-

na e rynki tej pUB\ynnej k rainy
się _rłU
OI!łruj8aa . bez
w:ql~u Da wysokie wym.aania.
które musi .peJniai: oferowany
lowar. Chodzi" ekat.ra wypoeaaenie. takie jak specjalny karburalor. zdolny daiałal: w warunkach
burz
piaskowych.
ntywne
zawieszenie.
wielka
chłodnica i efektywna klimat yza ja. Amerykanskie lowarzystwa. w szczególności zaś "Chrys.ler". prÓbują przysto.ować sit:
do nowych warunk6w. Czasu
nie ma jednak zbyt wiele. bowił'm mówi się. iż ze wZClędu
na trudności finansowe i ekonomiczn • jakie coraz wyraznie]
dają się we :maki równiei takJemu potentatow i jak Arabia
:lUdyj ka. samochodowy boom
w tym kraju wydaje się zmierzai: ku koDcowi.
105.(1)
staje
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KllI!podarce amer kaliskiej oraz
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Sq lo częslo pretens je obopólne. Jest bowiem 10Uem. że
nieżycz liwość
niel.tórych sprzeDawców. s poty" on e pro"'y"i &I.
Arywonia
loworów.
sprzedaż
spod . Jody ilp. urobiojq opin i ę
rozciqgojqcq się na ogól. Slo.
rajmy si ę jednak być obieAtyw.
IN. Wi ększość pracowników hon.
dlu f. ludzie szanujący swój ~o
wód. pracujący olio",ie i locho.
.,0. W obecnych Mloru,,~och nie
"'agq ;ednolc sprostoc naszym
W'łObrożeniom . WieIokroInie jed.
nał: udowodnili, że MI Irudnych
sytuocjoch możno no nich liczyć.
Tok jest i w poprzedzo jqcym
świ ęlo miesiącu .

nocuje - zapowiedź
wzrosfu cen Mlywo~/o Vlocznl
zwię"szenie obrolów żywnością.
Będą one prawdopodobnie MI
porównaniu do stycznia ub.r. o
ok. 20 proc. wyższe, Wykupione
zostaną
lównież
do
AOMO
wszystkie kartki, mimo że MI po.
przednich miesiąc och rezygno.
woliśmy np. z nobydo ok. 20
proc. orty~ulów mącznych. o
część mięso zbmieniono no cu·
kier, Ir'órzy sprzedaje su~ /olwi~ .

••.........•....••.............
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Koch ni ukrywał, że Now
Jork. uchod~cy od szerellu
lat za "bankruLa mia t". boryka~ceco ~it: z wi loma J)l'oblemami spowodowanymi k ry~ysem
fi kalnym polowych I.t 70 .• wymaca ref ormy w róż yeb d:.riedzinach.
Podlueślllj'ł'!. ie Nowy
Jo.-1"
powinien od zyska ·' ""'" pozy cję
"tlaeoweeo Blatku" amerykań
skich miao.'1 , Kock upowiedział
sz..rec pooounię' :unierza)ółcych
dG lImniejszenia napięć rallOw. ch. poprawt: y'u~ji ludno
ci kolo r owe}, ułwor llenie 175 ty • .
now ych miejsc pracy
az
broni k d la '" 7. ... rtkich bezdomnych.
.
W ybrany po raz t.r.. i burmistrzem
oweao Jorku, demokrata Koc
do noedawna jeMCH był lóI.k popularn , że republikanie nawet nie
iłowali
przeciw tawie mu innego kan~
d ... data na lo stanowi. ko. Sam
Koch twierd7.i, U' umierza być
,,""'Izystym" burml trzem i i e
z dala od Noweco Jorku czuje
it: j,,1!: "ryba bez wody".
Później j>ednak czarna mniejszo ... y.un I pod adresem Kocha zer g zarzutów. m in . dopUhZczenie do brutalnych akcji
policji w ra w h zamieszkach,
jak rowniez "polaryza ję" niekt6r. ch Crup połecznych z niekorzyscią dla innych.
W odpo,," iedzi na te zan:uty
Koch dokonał pewnych »O!Iunio;ć

.... ..... ....
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STRONA 7.

Kadeci Tęczy
wystąpią w' półfinałach
XI OSM

Na zimowych r
arenach
15 Ly 'ęcy wi<hów pa6Josię konkuf'sem .koków
na W ielkiej Krokwi w Zakopanem - OIitatniej konkurencji
39
narciarskiego
memorialu
Bronisława Czecha
l
Helen]'
Marusarzówny. Faworyt
kOllkur~u, olimpi jczyk P~tr Fijas
i.opisał
się w
serii próbnej
pi(!knYll1
i długim
skokiem.
Lądował na 117 metrze,
ni~
stety z podpórką i upadkiem.
Piolt' ,F~jas odniósł lekką k~q
tuzję • rostał wyeofa,ny z ,kOnkursu ' przez dr: '1'adeus,za " 'Ku- .
! wal<,ki gOc '- opiekuna
s oc~
ków.
Memoriałowy
konku.rs
skoków na W ielkiej
Krokwi
wygrał JaDuS't
M alik,
który
uzy<kal notę 220,4 pkt. Z<3 ~koki
112.0 i 116.5 metra.
•

nowało

uległa

Rado:mka

Wiśle

Już W niedzi~lę~"

Czarni

ekstra 'lasie?

'pot.<an,u o m:.,lrzostwo
I ligi
,ialkówj<i
kob:el
ze" pól Radnmki zmierzył
"lę w Krakowie
z tamtejszą
Wisłą .
Pojl'dynek
zakończył
,.il, w'ygl'an'l Wisły 3:0 (6, 9, 1).
Radom ianki nie potratily
nawlązai: równorzędnej
walki i
przegrały OO;;C gładko po , menu n:c lr ającym nawet godZi.n\".

Po n,ecrcielnyc:h spotkaniaeh
Radomka zajmuje przedOó>tatnie
micj'"e w tabeli, a w następ
nej kolejcc wyjcżdża na dwa
trudne mecz" do Łodzi.
W innydl \wjcdynkacb padł~'
rezulla ty:
Plomień Sosnowiec
- Spójnia Gdańsk 3:1, Gwardia
W rocł:&w Start Łedź l:l,
Czuni Slupsk Spójnia 3: ł ,
Płemiei, Gedania 3:1. Gwardi" - ŁKS 3:1, Czar"i - Slart
l:ł. Stal Bielske
Gedania
3:' i Stal - Sp.ójoi" 3: • .

Sprintem
• Piłkarska reprezentacja
.·ohki zdohyła pierwszą nagl'O(](;
międzynarodowego
turniejU w Kalkucie. Polacy
pok'lnali w pilltek w finalowym meczu na stadionie
.,Salt Lake" w Kalk ,Ide re\Wezelltacjc; ChRL 1.0 (0 '0).
Bramkę strzelił w
60 min.
(glową)
Roman
Wójcicki.
~polkanie
ohscl'\vow alo 90
l.A·idl.ó'.\~

ty:-..

• W Tl'anU$ rozegrany 1.0sIal międzynal'odowy mecz
zapaśniczy w stylu klasycznym. w którym
zmierzyły
';'t; reprezentacje Szwecji i
Połski. Wysokie zwyci<:stwo
8 :2 odnicsli Szwedzi
•
Fahrvczn"
kl<,!rowca
.. audI quatlro".· mislt'Z sW iata
w
rajdach
\<\-a\ter
Rochrl (HFN) "ygral 52 samochodowv Rajd Montc Carlo, wyprzed/.ając kolcgów z
ekipy "audi" - ~t iga Blolllli 'ista
(Szwecja) i lIannu
Mikkol.; (rinlandia).

To ciekawe
p ,. jCI.an: o t<ra,(l~ ei. llo~ego
Pucharu R:meta
troCel:!!\
. będą(·ego
wla no';1\
llrnz:yt:i
od czasu, k'edy p;lkal'le tego
kraju zdob.d! po
raz
l<'le<':
miotrzoslwo
~wiata
1,o-itali
zwolnieni. Jak oświ"dczył kapitan policji w Rio de Jane ir o.
podejr/A'wano o kradz!f'7. t!'lech
byłych I>racowników
Brazyl:jskiej Konfer.cracji P'łkar ,-k:ej
Zostali oni zatrzymani w o'ą
tek, ate po zto7t"niu w.via /~ ił
na pol'cji - z\',ol'nieni. " To ' I e
byli
z'od,je'c" oŚ"'iad(' /vł
(b:ienni'~a.,rm

polecji.

pr1.~"'~sl aw:c"(;:l
CI' \P)

Z .\KL\DY
SPECJAI.NE
!I. 11. 19. 21, 33
TOTO I.OTEK
I: 6. 8. 21. 23, 25, U UT)

n:

EO

16. 18. 19. 32. 34, 19

NUMER 21
---~-~~-

STRO

~A

~

8

1. Czarni
. 2. Wisi"

l:;
14
15
11

28
27
26
22
21

41-12
41- 9
l;;'-2Z
28-!3
27-28

• W niedzielę w st. Geryais
rozegrane ostatnie przed
:grzyskami
olimpij,kimi
w
Sarajewie zawody o
puchar
~'W:ata kobiet lalom gigant.
Zwyciężył<3
szwajcarka
Erika
Hes.
l..o.>t.ały

3. Płomień
4. Start
5. ŁKS
t.ł
6. Gwardia
15 21 23-33
7. Spójnia
lJ 19 21--31
• Dziewiąte zwycięslwo w
8. \al
15 19 1S-36
Pueharze
Swiata
zanotowa ł
9. .RADOMKA
1<1 11 1;;'-36
25-1etn.:
Andrus
Wenzeł
z
l •. ' Gedllnia
U 16 16-31
Liechtenstein.u.
W
niedzielę
W pojedynkaah o mistrzost...... ygrał on super gigant w
wo II ligi siatkówki męiczyzn
C7armisch-Partenkirchen
przed
Szw'ajearem Pirm inem Zurbri~
drużyna Cltarnyeh Radem zmieKenein i Aust't'iakiem H",n..em
rzyła się w Gdaósku ~ miejscowym Stoclłniowcem. Oba me-j' Ellnem.
cze zakończyly , ię
;t;w)'cięst- .
• Ge-neralnym snkcesem łyi- :
wem Czarnych, w sobotę 3:'
wi'are~
Niemie<.'kiej Republi1G
(14, 3, Ił), saś "
nied:&j~lę 3:1
DemQk.ratycznej zakończyły _słę
(11-9, tł, 13). Liderzy z Rado- I rozgrywane
'Ił
holender,kiej
mia potwierdzili dobr'l formę
miejscowości Deventer mistrZlOi
jedynie w ' trzecim secie
,lwa świata w wieloboju łyi
drugiego spotkania oddali chwiwiarskim.
Mislrzynią
świata
lowo inicjatywę gospodarzom.
ZOl; ała
22-letnia stu d entka
z
Potem jednak nastąpiła mobiDrez.na Kar'n Enke.
lizacja i
Czarni
pow r6cili z
kompletem
punktów, które
• W kontrolnym meczu h0keja na lodzie, kadra
Polski
zbliżają
ich do awansu
W
pokonala
czechosłowacką
druszet'egi I ligi.
żynę
ligową
Duk
lę
Trendn
W pozostałych meczach padly
3:2 (2:1, l: l, 0:0).
wyniki: Lechia Tomaszów Posnania 2:3 i 0:3, AZS AWF
Warszawa Grodziec Będzin
3:0 i 3:2 oraz SŁal Grudziądz
-- Witama Łódi 0:3 i 0:3.
1. CZARNI
20 39 Gl-U
2. Wifama
20 34 41-32
3. Gredziec
20 31 43-31
4. Posnania
20 31 39-38
5. Z
W-wa
20 30 40-40
6. Stoczniowiec 20 28 32-45
1. Lechia
20 26 34-46
8. Stal
21 21 12-:>1
,",' na,tępnycb m~czach CZOlrni podejmują Wifamę Łódź i
jeżeli
wy~raj'l oba ml'.cze są
już w t'k~trakla,r~!
(mar)

Złote

medale

dla skoczków
\V Zabrzu zakończyły się halowe mislrzestwa juniorów w

lekkoatletyce. Zloty medal wyw alczył :zawodnik
Radomiaka
M1ROSl...\W DRYJA, klóry w
koku w dal u:zyskal odlecleść
7 .15 m.
Równiei
tyll.ł
Dliatnowski
lIdoby ł
przedstawiciel B .... wlanycb K ie lce WOJC JECJI 81ELEWICZ, k tóry
w
trój-kOlk.
rH.ltatem 15.!t M sa~ł pierwu e miejsee.
(m)

%I bm. w Ol imp ii O<Ib~ la się
cer!monia lIapal!nia plomieni a.
klio' z..stani~
przen ie lon y prze~ biec"t'&y. samochodem i
sanlo1otl'm
do
Sarajewa,
/i:dzi~ • latl'Co etw arte .... ta"lI
XI\' Z imowe I~r" y ka
O Hmp ihkic .
-AP-t .. ld.' o

c.""

Korona wygrala z
Sobolnł
lika. ,,,

rę('Znt

dł'Ugoh;:o

wej K or.ny Kielce UCLl.'slni('zyli w turnieju o Pu"hal' Wyz wotenia ł,odzi. Start
w nim zakoń"zył ~i~ dla «ielCzan dui.vro st.tkcesenl, bo'.v:e-m
oni wlaśil;e dobyli
p:erw!ne
micj;~e i puchar. W de. vdllJtl<';"111 pojedyn.<u Korona
po~o
nala mbtrza
Pobki
.\nHanę
ł~odz
32:28
(16:13).
W cz( ,niej
«ielezanie wy~rali z młodzieio
wą reprezenLacja
Pul ki 33:26
oraz z pierwszoligowym zc>połem
RFN
Reinckendorr .. r
z
Berlina Zat'hodnie!;o J:!:31 .
W sobotę i niedzielę Korona
rozegra na wyjeżdzie pierwsze
pojedynki
rewan70wej rundy
l [ ligi z l.ublinL.nkł. Zw v< ;ę-

przeeiwnik

kielezan

kld~'
i"\\

(mar)

•

*

Bez powodzenia
pod' lubelśkim koszem
Krakowianki mistrzyniami i , k...jU
KoozykarlrJ S~r.
Sł racbewiee w kolejnycn pojedynkach
o mistrzostwo 'II liCi "WY5tępo
wały
w
Lublinie przeciwkO
drużynie Sbrt.. , Oba mecze :zakońesyły się IIwycięstwea Starl. ~::;S (36:!tł i 5:>:52 (3ł:ZS).
Najwięcej
punktów dia
tarachow iczanek
zdobyły:
Madej
3! i Oremus • .
Mimo
porażek:
zawodniczki
ze Starachowic
były
równorzędnym rywale-m dla k06zyka-

Podział tytułów

na trasach w Tumlinie
Na narciar,kich lt'asach w
Tumlin.:e kolo Kielc
roz,grywane są mi"t.rzoslwa
okręgu·
Wczoraj odbyły się pie-rwsze
b iegi
i rozdzielono
pierwsze
tyluły:
Ce~ary
15 km:
seniorzy Bi kup (.Jodła Bodzentyn) 44,15;
10
km:
Gerad
juniorzy Wesołowski
(Skała
Tumlin)
28.25;
juniol'ZY mI. 5 km: Jarosław Comber (.Jodła) 14.15;
młodzicy
3 km: Jacek
Wesołowski
(Skała)
11.56;
chłopcy 2 lon: Artur K rze nowski { kała) 8.45;
seniorki 5
km:
Renata
Hek (Jodła) 16.58;
juniorki mI - 5 lun: Lidia
Jamrnek (Jodła) 19.16;
młodz;czki
3 Itm: Mart.
Grsybowcka ( kala) 13.33;
dziewczęta 2 km:
nna
Kur ..p hu
(Le~na
W ilków)

..

~.

D-6i:

dokoo cze-nie

rm,.,l.rZOGlw.
(m)

przegrał

ł:uropy

•

W Radomiu odb .. ł .h; III 0,;olnol,ulski lurniej piłki rt;('zn .. j mężczyzn o Puchar , yzwolenia. Startowało " nim 8 ze;połow:
Lublin;anka ,
Pad'.... a
Zamosc . .Jurand Ciechanó .... Wisła
Płock,
O.-kar
Przysucha.
Włókn iarz
Pab::Ini"c, Fablo~
Chrzanów i Broń Radom. Impreza zakończyła ~ię sukcesem
Fablo:·u. który
w
mP<'zu
o
pier,v,ze m,r·J.... P,
!lu
barda..,

D'Ibro. ki (14), Mari. 11 Kurpio. (14), Michał Kiskllp III
Pietr Gajda (1) i Wo~ieeh Prę
d.ta (2); trenerem drużyny jest
mgr Byszara Pastuszko,
Kadeci Tęczy wygrali dotychczai
w mistrzostwach strefy 10 spotkań, Q
przegrali
tylko dwukrotnie - ze Stalą w Stalowej
Woli i z MKS w
Siedlcach.
Mlodych k' lenn czekają jesz<,zc po' .ynki. z Siarką w Tarnobrzegu (11 lutego) i z MKS
Lublin w Kielcach (18 lutego).
Natomiast półfinało "y turniej
XI OSM, w którym nasi koszykarze ubiegać sic: będą o awa os do fina łowej ósemki spartakiady. odbędzie się w dniach
4-6 maja. Wcześniej, bo w
marcu i kwietniu zespół Tęczy
ucze tniczyć
będzie w dwóch
.ogólnoP2Jskich turn,iejac)l
Ita4etów, które rozegrane ; ·zO§.tan~
w Kielcach.
A . Gt'uaa

dziej

c;ełó

td

.

l5Htł

~

etn!1

. M4

ćwierćfinalistą

kicll 9iłkarzy m .in.
lt:rtf fta!i:'t.;
Puchar
jest dobrym \lrogno~ty
ki m nrzed k'lń"ową batalią o
po ...uót do ł"k,tt·a.·1 '~'.

,t .... o
nad

• 1'1-.khti k.
}'k.arac. TĘCZY
Kie1ee jak. pierwsi II repnzentantew W.jewMlltwa kieJeekie,e w craell lIape&.w)'dI awaD..wali ao .,olli.ałiw · XJ · O~il
Dopol kle;
Spartakia.y . ' Mło
dzidy, a więe
a. "rena 16
najlepszyeh aruli)'. w kr:Jj. w
lej crllpie więkll . KaqW! Tę
CIIIy wy.grywając w minI.:dną sobotę we wla~nej ~ili··ż lV1Uł
Si.:Jłlc:-e 118:.61 (5t:lit- ~3:pewniłl
sobie co najmniej drugie, premiowane awansem miejsce w
, mistrzostwa~h strefy lubelskiej,
choć ' do zakończenia rywalizacji, w której uczestniczy II zespołów , pozos tały jeszcze do r ozegrania dwie kolejki spotkań.
Sukces ten wywale%yli, w nawiasach liczba punktów
zdobytych w meczu z MKS Siedlce: Artur Tajer (24), Aaam
Dulnik (19), Maciej . KoloMski
~15), Leszek Mulik (15) •. ,Pawel

p

I

PE

zaciętym ~1'()Ut niu pokon ł druJ~ \łbłiDiankę
H:!,(

II ot: gow

(111:13). W
meczu o
tr:itecie
mie j":t'e Brłta ulel:ła Włi kn ia
now,
Lidi
(fi
li~a)
14:2%.
Wcze~niej radomianie poi<;onali
Juranda 21:14, Pa.wę 2!:U oraz
ul~!:1i Lublinianee la::!t. W turnieju tym Oskar Pnysucha zajął
8 mieis<'e przegrywając 4
pojedynki: z Jurandem %6:31,
W i łą Plock !5:Z7, Fablokiem
23:_9 i Wlóknian~n 18:31.
bramkarzem

zo-

stał Cymerm n
z Włókniarza,
~awodnikiem WłodarCllyk z Lu-

blinianki, natomiast naj-kuteczniejszym strzelcem Ku~mend
z Fabloku 37 brame-k.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Przy zielonych

(k)

stołach

W Kielca ch rozegrane z<btały
mistrzostwa okręgu
seniorów
w tenil>:e s:.olowym
'grach
podwójnych.
W ' ród
kobiet
pierwsze m:e~e
wywalt'zyła
para Danuta Kac:zmarska - KaRlila Mal is:zewska (AZS Kielce)
W
ka tegorii
mężczyzn
tytuł
wywalczył.
Janusz JanllSz .~
M"rek Uomaj ze Ska!l1lika W ISniów'a.
natomiast w
grlle
mieszanej Kaezmanka Jan ....

regi"nalDeJ
W
me('>:u
~;
kon ł ~a r
Kolejarz Kielee
Pny uch.. 10:0.

w

Fablokiem

_'ajie{hzym

rek miejscowych, które odnio!iły nieznaczne zwyci ęstwa.
W pozostalycll
pojedynkach
uzyskano rezultaty: Stł! Brze!!
- Korona Kraków 92:60 i 51 :41,
Stal Stalowa Wola - AZ Rzeszów' 85:17 i 67:59, Hutnik Kraków AZS Lublin 83:62 i
79:ł9, AZS Kraków
- Glinik
Gorlice 71:62 i 61 :54.
1. Stal 8 .
Z6 Zł 2171-166%
2. H .. tnik
!G 2. UllI-144i
3. Glinik
!6 1<1 1617-166S
4. Star'
!ł 13 1611-1655
:>. Stal SW
Z6 13 1111-1184
i. AZS Kr.
%6 13 1511t>-17ł3
7. AZS Lub.
!G 1!1m-165ł
II. STAR
26 U 154t>-16Oi
9. AZS Rz.
26 9 lm-uI'
10. Korona
26 l 1193-U6!
W następnych meczach, które rozegrllne zostaną 11 i 12 lutego Siar podejmuje krakowskiego Hutnika.
Po sobotnim zwycięstwie WisIy nad Slęzą
Wrocław 74 :60
koszykarki krakowskie zapewniły - już
'obie tyluł mistrza
Pobki.
(mar)

skrócie

W L 'zi tak' 1,czJly s'ę trzydniowe 7..m1<l:<An:a piJkarzy rI:C Y'
nvch w nnałow\'In tUfll'elu o
Puc!lar Polski. '
Przed
dru;i:vnv

OSla.l.nią
miały

l' u.nd Ił
dw.e
po 3 pkt.
po

rem6ie m ę#lL~~ !tobą
Drl!go~ ~ 
eQwy ChKS po:tOllał 'Ił p.erw·

zvm nledzH!inym meczu Grunwald Ruda Slas"a 29:26 Nalomiru.t w drugim >potkan.u P o'
,oń Zabrze zwvciężyla róz'l cą
aż 8 bramek
1ąsk
Wroclów
34:ZO W ten
spo.;ób
P "char
Polski
przy
lepszej
r6w,tOY
bramkowej i jednakowId l:czbce
punk ów (po 5) zd-obvla pierwszoligowa Pogoń, wyprz d21a)<łc
drugl>!igo',\'Ców z Chojeilsk:es o
Klubu

SilQrto·,"\·e~o .

~j

CZ~

Roz,
MU

J,>iol

Będj

Mi!io

\CN:IĆ
fof'lł~

illtc

wi~

mili.
być

cel

0d ,
mm,

DO

