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4 bm. pnyby1a do Polski 1
wi7.yt~ oficjalnlł delegacja Komitetu Wykonawczego Organi:r:acji Wyzwolenia
Palestyny
pod J)l"zewodnic::twem szefa Depa-rtamentu PoljtyC"llll~:o KW
OW.p - Farllka Kalij_Dllec e •
Delegację przyj,} cuonek Biura PoI.itycz.nego KC PZPR, mini6tec spraw 7.ągranic?.iiych Slda. Olne.sll
Przeprońd.zode w MS:l r~'
mowy dotyczyły sytuac)l mię
dzynarodowej - ze szczególnym
uwzgl~flien iem roewoju wydarzeń M 'Bliskim Wschodzie OI'H
sytu&cji w ruchu palestyńsk :m
WyTazono zaniepokojenie konfrontacyjnym kursem administracji USA na B liskim Wschoazie oraz e kspansjonistyczną,
agresywną polityk4 IMaeta wobec kraj6w arabskich. a zwła
sz.c.za -na r odu
palestyńskiego
Pod,kfllślono :r:naczenie jedności
d'Ział.ania państw
arabskich i
zwarlości szeregów ruchu palestyńskiego dl. całościowego rozw\.ąz.a.nia
problemu
bl iskowschodniego.
gwara.ntującego
trwały 1 sprawiedliw]: pok6j w
tym l'egioni~ świata
Pn.edmiotem
rozmów
był
również stan ,10000000ów
dwaatronnyclL
• (PAP)

go opracowania:
Podstawowym celem stralegicznym rząrlu w 1983 ~ była
dalsr.a sla biliz.acja społeczn o-pO
lityc~ sytuacji w kraju oraz
pr:~yWrac an:c I'Ó~ no\\. ag; gospodarczej i przy'pies1.an·e procesów rozwoju.
Dlialania na r:te~" pernumienia
oarede",ec·

<
Kiełce, poniedziałek,

Nr 26 (3437)

6.u.1984 r.

Rok XIV

Reporterski zwiad

erie zilrulwe trwa,i1t. Na e iedlowycb pa,órkarh. . ' lich
Ilłczkllch, loda\\ iskach nroilo się od małych aportowców. Częśi tbleei i mJedzieiy pęcha wojny od nallki
exas na zimowiskach. Odwi edziłi8my kiJka ~ nich.

Sw. Katarzyna

Lipno (woj. wloc1;\wsk;':'). Obóz

iKI

XXXIV
festiwal w San Remo

n o i nazwę "Pod Ly 'jcą", bierze
w nim ud:tiał 7 uczestników.
Są zadowoleni l:
warunków:
3 - 4-osobowe pokoiki, ciepla
woda,
prysznice, wyśmienite
wyżywienie: p rzeprowad:tili już
zwiady terenowe i zdobyli L.sicę . W dniu naszej wkyty hal'cerze wyl"usz~li na wycieczkę
na ~w. Krzyż, a po połUdniu
czekał
ich kulig. K orylarze
schroni ~ka ozdobity już rysunki
odwiedzanych okolic.
- IIaorcerze przebywający w
naszym obiekcie sprawują się
bardzo dobrze, nie mamy z nimi
żadnych kłopotów
powiedziała Wanda Cedr. zastęp
ca kierow?ika domu w ycieczkowego. - A nasze PTTK organizuje dla nich wycieczkę do
ja~kini "Raj", kulig. ognisko.
W
chronisku' PT i\l zimują d~ ie drużyny
har~er kie
z
Hufca ZHP O:eśn[ca. Kom!o,'t
je·t w.pl'3wdzie mniejszy nil: w
DW PTTK - sale kilkunasloo~obowe, ale ż~den z uczes1ni-
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PIerwsza

tego ,typu operacja

Czecho lowa<:,il.

łat przygotowań

swych

zamierz niach
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kon~ult,owan;a
n ajważnie jszycIa
probłemów
spoI c.'7.no-~ospodar

Donioslv m w vdarzeDi em
w życiu kr3ju bvl I K ngr .
PRO"l lTznano go z nte~bedo e
go p:lI'lnera w ladz," pail'ltw c.-

cll'ch

OOKO~CZENłE

TW . t

N \

RZYM P.'\P W S.n
Remo
zakoilCZ. I sic: X XXIV Fe.tiwal
Pio.es i
Włoskiej
P ierw ze
mi-ei';ce w tegorocUlym festiwalu ooob,li za wvkonan le
p:o.enki .,ci ara" Rorn ina P er
wer I
I Bano.
Duet l n stal ~iA: znany 7.erOkiej p.tbl.czno;ci dz.ięki utwor o wi .,Fel"c:ta".
który
pl'zynió.;;l mu p ierw 1C miej5Ce ••
{cst;wa!u w 1 82 roku.
Drug im l ...ureaLem teeorocznego kon UClllU _Lal znany
wIoski piOiCnkal'z, kom po7yl.oc' ,
Toto Coll!n:o. kt6ry
wykonał
pi()('enk~ .. c-renat.a·'.
W t~()rocznym, LCwającym S

dni f~!iwal\l.
pio.<cnl,arzy i

wzIęto ud:Iiał
zc~po:ów.

Z. prac
Biur e Pra .we

ci .. Infecm . .

U

je; Kada i\linblr_
wędllwe zadania
łyki

za,ranlunł'j

rOł:patrayla

p.' kif'j pellw lm r. . ...

cję ua ten t«,m.t prae"
slawił milli.'Jtf'r praw za/:l' nles-

ler

nych.
R x d azn.ł, li poxy\ywn y bł
ta~ pol Itr.if'i pemyki sa/:rallia,,nf'j w
r. alanewl d.br.
!,od I.wę dla rf'ałizat'lji celew l

lm

ud.ń

tojących

w tej d\(jdl-

nif' pr~ed państw~m w Itc.
Rad. Iłni ' triw pr...,. jęła wę
zł_ wf' Eadania pebkld pelityki
,..;ranjC2:oeJ na r.1tr. bieżlley. W
pod .. um..... niu debat,. ua. ty ..
tf'malem stwierdzon., ie .olska
politylla .a~raDi«n.,
kiera'.
<Hę

racA ~tan. pańl>łwa,
a .....
wi wainll plaUorwę 'fil .ehbiaOOKOSCZENIE

Czarni Radom
w I lidze
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RZYM PAP. WlOlrlti producent filmo 'ny, Ach ill~ Man.:wHi
na
kon!ereneji
prasowej przy ~pren.ie wkrótce do pcodukcji ser~u telewi:zyjne:o pośw'.ęcooego życiu pap iciy. Seorial liczyć ~ie 26,
bądź !lawet 3:ł odcinki Trwa:R jeszcze ro:r:m~v.-y s amerykańskim koocernem telewillyj.ym NBC w "Sprawie kopl'~
G.Wtcji I r<)zp()w~zechn ia n;a le~ soerialu.

PAP.
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Od począ tku ub r . dlA łała
Tymez!łSowa
Rada
Krajowa
PRON RZąd prZYJął· na siebie

tyc~ll : a

Zakończył się

F

'.
W Domu Wyclecz.kowym PTTK
przebywają na zimowisku szkoleniowo-wypoczynb.owym harCeI'"Le z Komendy Hufca ZHP

1983 r. mOCłj uchwały Sejmu PRL (la teryLo<"ium
cale:o kraju Z3wiesUlllY' ZOlilal
slan wojenny. Dal~y postęp w
stabilizacji iycla społecqt0-poli
tyC1:llego kraju, poprawa st..nu
beT,piecz:e ńslw a publiczneJ:o ouz
pokonan' e polista \Y owych przejawów kryzysu slworzyły 'lVa- '
runki do lego ZnleSi~D;a. Decy7.ję taką podjął Sejm PRL Zl
lipca 1~83 r na wni.o&ek Wojskowej Rad:" Ocalenia Narodowego oraz P RO . W tym s.a1

mym dtUlI S jr-4 uchwa
u taw~ o amnesl.ili. które j ob 11/4't.yw nie zost3ło naslępui prr.&d luLooe do lemica 1983 r .

'"

poprzedziło jl\ 15
=polu pod kle-

rO .... nictwem prof. Vla!imira Ko~ka. w tym półtora roku czekanIa na odpOwiedniego dawcę.
J. Mynarz, mles"kan!ec Tiszno'la pod Brnem. c7"le Się dobr:o!". I
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W ub.
tUI/adnit, w rubJ"tlce
tej pi.aliimll o róźnorodnl/ch
farmach . p olftt/ki
finQTUowej
pa-.l.stWtI w %wlqzklt z k01łiect
n~ podwl/źkq
Cf!n .. rtl/kulów
żlIUIłlOicioWlICh. Dzii
o kolt'j"lich Inicj.tl/w4~" m4)qcych '\I
cf!l. z ł4gOd Zf!n ~ ,kut ków t«'i
DOKO~CZ
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Tłl .

~ojna
d,.i li
bal>eb:1l1 i prywatnym zyciem
Jackie Onass' . Zaintereo anie
jej osobą stało się trzecim narodowym sportem. Co czyni S,
tak interesującą? Aulorzy selek ksillżek i artykułów poświę
conych Jackie czynią o::romne
wysiłki, probując udzielić odPowiedzi na to pytanie. Dowi3?Ujemy się, że wprawdzie Jest
bardzo fotogeniczna, ale ma
wiele fizycznych defekrow - n:~
s/ychanej wielkości stopy, r.a
długi tors i ledwie :r:aqsowan
talię. Z tymi wszvstkimi wameryka :i;yje na
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w

nożną,

e rą
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p. cw ill4lka ".D~ey.. DiHlirlłl~
• " ..n i e
' a\ oy c.łH'eili, \r",~ .. rad_ ;.n, P . B łembul!: P~7"."
F.t. W . łe.. ka

ayełt "W i ta_Ił
... lurę .

"'"Ci.

~.w l

darni ciągle poo;i d .. Ol J:n .. ty'm. k ,,. ' . ;,1 n
l
któremu nie
w
tau
00- lej "tO!.lJlle.:. do wl Dej osob:r
rów;lać inne kobiety.
Op l"7.eĆ jeM nie~, y. Kiedy; wytocz",
się ftlę7.czy mi.
_
spr. wc: ą( 0,':14 jednemu z foJac ·ie porlrela..vana je.>t ja- logra{ó' 7.8 to, ?e jlł 'Iedzi!,
ko cała masa I)t'zeci ..-ieil. !W. idacą n.l uliC'y. innego zaś zaJej glos, kt6ry zwykłe przypo- pro.;ila, abl zrobi! uijęcie jej
mina brzmieniem szept małej apartament. Podobno
oj ciec
dziewczynki i jest tak mię!tki, Jackie trakto .... ał ją jak bóstwo
że trzeba stać blisko
niej. by od dnia uroJzeni,,! Przyzwyczasłyszeć co m6wi, nieoc7eki anie jon
do takiego traktowania
potrafi przeobrazić się w zmi- przez następnych pi~-dziesiąt
jowate syczewe, wyrażające nie- kilka. !et oc?:ekiwala, żądała
zadowolenie. Jest zlborc:r:ą wla- hołdow i uwagi innych i otrz}'ścicielką
licznych rezydencji, mywa'a je. Je) metoda straktóre niepnerwanie przemeblowuje i przeprowadza z jednego
OOKOSCZEN łE
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że
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mi eni u Boran .
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ę sklaóowiBk węgla, umoiaJ1joC1I JJtwol'Uoni.e Tezen..,·
Wowej w ilości ok. 'i mln
Fodjęto dz.;alani-a uni..,.rza·
do ~ ..... ięk~ze-n: a importu
DJlttowej :1. kl!'ajów Trze. .&'O
Sw i~ta.
PrzyogOiowano
_\.Q .... y
o goo;podaree

a
.

t::kt

łl4!'\ycZolH!j.

W .,.ied&iruc butn.idwa

p!>aon.o podjęcie p, z~ n.e·
buiy dodatkowej, ponadej produkcji pru lo 25Cl

~
e::
r~

~

n~jb.ardzA-j

deficyt~

wyrobów butniezych, dla
ie1we
ll1>i~rltaniowego
a& llwięk&enioe produkcji
ej. Opra<'Owćmo p!'ojeict
wały
Rady Min' trów " .
tJ_rwoi'~ 1ai*wniooi.a n;~dneprilduł<C ;f- wyrobów
.e.ór%ych ()I'oM:
mode-rmz.acji
lw-nys)u butnict w.a i Jm.>tal.
~.Yt'h óo- TOku ]990.

"'omu

~ nlI:l.JX>trzył też. .. om pl epl' gram mOOf?orn,zacji l
~ przemysłu O«r~t ..,.-er.o
Wa 1!183
i do mitu 19! .
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. . . . . . . ~ili f'1f'k'r.mau' ......
. , . ,lbw»y JTadbk pol4>iono
..w~ję programów operaja,.ell dot",czących za.opa.trzelIłuiby 2drowi,a ... • przęt i
~. mffiy :we
az U'o4>pa~.ioa . roI.r..idwll w
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~a i C'Z~i;ci
OpJ--.owano prQ€ranl
-.:j ~JIOO...rl{i.
Ju~m · śl ..
W
%Jl3('U'file JIjI,.aJo ooj~·.
lIoaIDÓwit1l:iam j n§oow -m.
;eJu
wy.robbw. In.:w;:kl tt-mu calkow·,eu. Ulf'poJ.:Olono :z.apotn.ebowaet.. odb' <ów m in lU. PT062li,
d4> pr;mJ.a, m . dla. rul-WO" 9'1.1u~ i D<i~u,re Modki O>. brony

łrtołIDoP

real.i-."c yjo-•. dl
~)O:ieil i

k;eruT.li~ych

.-

r~krrn:y.

/a
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skU)-

T

~~row
i;rodlci.,.- Jl'jQ r ..aF>'2.lol'j",
"...oai! • IGCzególn~' m u, aez~kl
dla &0 po6.a.rki i .. ~zeń lwa.

' buoo.... n~ł,..·j. m~ ...,.;ooraz ..iolw",,1"cj.a(-1I ceHalnYch. Pl'z~'jęlo i rozpoc'zf;W re.J.i:u.c,i4: p r().t ramu roq,wo)u pro-

I.j.

"","Dl

dukcji mt.h·rj·ałó . buoowlóW1ych
n.a lai . 19&:l-tl5. Pod jęl o rówJl.eż
dz;.,}a.r. i-a zrnil'~ za;łic e do
• ięk~zen;a ud'lkalu budowni{'iwa przH'lly~lowł'ł!o i 8pE'C}aJi"t~'('Z01egoo
w
TE-alioz.-t(!ji, 7.ad.. ń
l!{)fnpleltsu mif'qkiJ'lljoWE'fo,
\Ił'

d:Lif'<lt.inie łos,P0.larlli m .. t .. rialo""ej ~kotlcf'nl rOWs,110 ~ię
_
przedsięwzięciach
un;eTzajl\Cych 00 poprawy zllopalrze· .
n ia
m",łe-riało".. o-technk~nel!()
goo;podark i. 0p-'l(!ow"no rządo
wy proęram oszczęd ośc:owy na
lab 1983-85 oraz u~talon() zadani.a ..... yMr.jące z lel:0 prtr
gram u d la przerl..ięb(orstw. reSOł'lÓ~' i wo j ~·ództw. W ('ią!!\!
!.rzf'>Ch kw. ,laJów ub. r. l.Id:ti.al
k()f;:t\ów mater:allrw 'ch .... ko-:'Zt:><'h J)l'ó>l'Jkc,i' Z'nr,if'j<·z~·l
~ z
ponoo fI8 proc. do Jl i t'O-pt:łJl.<l 57

D'lż:j:€ 00 lO : worzen;s wa.:-U'Jl\rów le~j
or/1&n izaejl, wydajnokj I ;"' ylr z. tan'a CZahU
pucy Rada Ministró.... uo;~alila
pods!a,,'owe
lderooki JlOlity :
za'ruooJt"flia i płac
na
laia
1986-1985 uL>'laj"c, fe
ist.l'ej'l
prz~lanki
do wocow&odzeni-a
przez przedo;i~b~wa
zakhrcrowych ukJadów ~cacv, JlO-z.walają<'rch na po'Wią~anie placy z
.}Rk~śc ią i V;UOf;!em wyda}noś
d prac~·. StWO~Mf)() możliwoś
ci podt>jmowa·nia
pracy przez
e'1l~"~·tów i ;kobie~T p()2l()stajaer na orlol>8Ch wycoowawc ~ych
bpz za\\9;jpsąan-ia pr...awa do 1JIr
h'!'rania
p~z",lu'!ujac.vch
im
świadpzeń.
W -'\,'oiewódzi wach.
.... któr"ch - i t'lieja zrnk:7,ue zapaSY
ma!erialów
j Slo;'OWCów
wpr')\\'sdz'>n-O oww'aw&\i\' e po.... f'Gn.ietw~ p.raey.
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Popr w.a za(\'~)a,i:.r'2p.ni a row~('
twa w
s':.>dki produkcj, }lika
na~ląpiła w 1983 r. oca. wpr~
w a.dzerU e
od 1 lipca k()~z)'st
n)'ch tecJ ~kupu produktów rolT,:ch przyczyniły się do WUIletu Ulmte-:-esowa:nia rolników rozwojem
produkcji l 0'10' ilCO'W ej.
W ubiegl~'m roku opracowano
przhęty następnie przez
'f'jm program r0'7.,voju roln' rwa i gOEpo<ladu iy" nokii>wej
00 1990 r. Określa 0>Il za_adnine
zadania i wa:unki rGzwoju - eopoda.rkj lI'olnej i iyw noscii>" ej
kraju.
Opo'aco",ano poz.. t)'m
dwa
do;'ume-nty,
z
kil>rych jeiieon dotyczy popr.a-",)'
lO an>nków żyCIa na wsi, a Óirugi rozy,-oju meliwacjj .,.- lGla h
1!'83-85 i k:e,l>llkowo do roku
19!1O.
Bnygolowano poza t m
założenia rekon,sl:ukcji
. modernizacji p!7.emy~lu n-a-'Il'ozów
szluczn ch. Za~)'sowaly się symptomy
przyspif'szE'Jlca procesu
kooc:<. s-tnych
zmi.an
ł':ruk.u,y
a.grarnej got;pod&r tw. W ramach popra.wy ...· a::-unków (".1;:0JN)micznych roln'elwa uo;talono
~we ceny skupu p}odó ..• roD:y h
j
p~zedaży
n;f'któr~'ch
pnemysłowych

~ooków

pn>-

u cji. Opraeowa.no pou tym
DOwe ZaEaC)' podatku rOHLczer , któr e w ejdą w życie l lipca br.
peej ..Jny
ze- po! oprscowa! "s.lępne z"loien-ja u t.".. y
xvnlraktaejf.·
W n..if'Ó:Unie prze-my. ł
iy"'czf'1: podjęto d...iel~ia Ulewni- j~ e d:;'; zą J~
rozbu.do"'ę. M.).n.
pnywr«ooo
dO
realiLacji lLilkanakie
a<illyc
'1'.wf'st C:' . t j dzied"inie. Obf'OJJie prz~·goiowywa.ny jest TBoort
S'!:lJlje i
pot~zeba"h
p"zcn.y- lu r(}J.no-s-po:L· wC:;;~Q.

znsclen:e dla. p':zeciw";·a]anSa
pow.stawaniu
nadmie: nych doCiro<lów i dla bardziej "::'!prawiedliwego
I'O'ZI:Y.ceLia I.'i 7aru kr)'z~' u na poszcZEgólne grupy sJ:)Olec7,'1e ma
~v.te-m
podatkowy.
W kOllCU
Itpca uh. r. Sejm uchv:aJH zmian_o USlaw o podatkacn oboro.to,.-ym i docho®wym plac()il~-ch
prz~ rzemiosło, prywatny hoodei i usługa ocaz nową w-tawę
o
podatku
","równawczym.
';awki podatkowe zosIal' d
lo ,.·a·ne da-llow'vch war kć .....
ksilAlłtow ania
&j't: d:>chodów i
)<osztów
prowilod"e-nia dz.jalalnoki gospoda.rczt'j.

Do OoIIran.cze-nia po:ocesów Wlt1ac"}nych ",zycz~'nia się również wPł'o",'adzon)' podatek wyrównawczy,
k{ór~'m
ol>.i(>ł~
WS7ys!.kie d'łChod~' przekraczają e rocm ie 300 t vs. zł.

pn.. ml· e lelJUm TZqfl
uc)rfll.a] w sprawie :<.3pewniHu'! wa.rllnków
pnyjaJllCych
nw. ojowi
produkcjJ
ryukowej, pnyz.n.ajllcq
prt'lerf'ftCk pl.oc "e j 2.30p .. tnffij()"H' pn .t;J~ bi.c:m;t weJll,
k tbre
»OdP!2Ij lImowy w
sprawie
pon.a<Jp).;onowefo '" ar4ltl'lu produuji ll2 rynek . Umowy takóe
podJli~
poruwj 500 przed ę
bior,tw. IT~ki pre1f'rfficjom ;z.aop;.; nHljowyrn w rarrla.-b pr~
«r.amu OJ}f'rćlt"y jnego W produkcji łJlmW!l.a sl-l!.rZMlI"gO i lek-

W ce,u p:zeci", d:dałanja nadmia'nemu W' ZfVE!&Wi' cen zosta- I' ~' ~koTLyslane
uprawnienia
r..ądu do zamrooenia na pewioo
eZ3S cen a.rtyku!ów o cha·rakt~
zaopatrzeniowym
i m"·E-st:-·cyjn)·m. Szczególnie dui-,)
pracy po5więcono przyg(}towaWU
",ariantowych propoozycji
7.,"n l a.n
cen artykułów żywno·
CiOWV4:
j koosulta jonl pi"OJlCt"

nowa.n~·ch zmi~;n.

W uhieglym J KU zapewniono pe)ne
pokrycie sp:'zedaz
;;'~l:)'kulow
żyw nosciowych
na
k;p-\'
zaopatrzeniowe. Niek~
rz)stna byla jednak
truklura
taw artykułów mięSllych. Z
~ealizO'Wano
w yprzedzeniem
programy operac~'jne produkcji
wyrobów od:z.iei&y'·ych dla dziec( i mlodzieży.
Nie w pewi
. 6nak ""konane został' ało
~Oó!le w CPR d{)o"awy od:z.iei .
i bit'llro' dla dorosłych . N&6tą
pIł w idi>czny jY.>5tęp
w zaopatTzt'T.iu rynku v.-ie~klego
w
,{).l prodlłkcj: rolnej. K'.)Il~e-k\.\ e-n t.gj€ 2.\l· ćlcz,ano z.J;.wj k.
!>pE-k u;'.. '}•.
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Dosvriadc...eDia 1983 r.
aże W okre.;je n-iN.b(;u>l)m
do
przezwydęit'ni
.:łl;b(}kit-j
nierown(}w3.j;i
i
Ć ~pr
j.!
s-!.ruktu ,- aJnych
w J:(lI>podii1'"ce
p1'O<es 00 bod,e»ja 00 t30..:e) wego modelu rEformy Ul magac
będl:ie w
dal~Lym
C,jąg
zują,

st060waDia T01.w;ązań pr;..t-jś j()wych.
Reallzując w8})oski UIwanE' w raporcie o ~drai.ćl1li'U
i skutkach reformy w 1982 r .,
opracowaJl() projekt U6tawy o
ZlDiaJlie niektórych uslaw wpnlwadzają.. ycb
refc.rmę
g06pOtla.rczą. Zmilma.m8 ooj';o 5 spośr<Kl rrup,. Ulitaw w .~6b bezpośredni
}ub poi;redDJ powią

_"ch •
od,.

reł«m"

I14:je

10IQl0d.art~

oot~ą }ed~

__

- !"k~h.

IlU.Fa, ...... .au.,

....J..

roku pc:z~p.-_.
e-t ap
pra€ na d
dOSK:OIlalelliem struk.lury k&ztalcenia w
S7,kołach
w :iszych.
Raua M4nist r bw podjęla uch",'aW

~Ilłym

m.m.

~o

łę

w

I

sp!"a "wię." zamóv:ień

... vch ....

?",

na-uki oraz
utwo-rzeniu
K{)!'l)itetu Postę~u
NauRIJWo-Techn~z.nego, dok()Jlując:. aroian
" . systemie kiero,vania na szczeblu centraln~'m pro.,.,lemami n&loki, szkolnict .... a
'" _'źszego i
techniki.
W 06w~acie zreali:rowano pas a;nowienia Karty Nauczyciela .
Pod obrady rządu
kierowa.ny
z:x;.a ł sporządzony
po raz
p;erwszy - raport o s:anie bazy materialnej o'wiaty i wyc ho'Kania. Od nowego roku szkolnego po raz pierwszy wprowadzono d1> sd<Oł -i placówek ośw:atowo-w"cho"' 3wczt'c h kom·
p' eksowy p:ogram okrc~"ający
g}ówne kierunki i zadania w
pra<!)' wychowa wcrej.
wzyjęla

dziedzinie

d~yzjt:

°

W

u\:)jt'głym

HoJ..U
ko.ltynudZ'ialania 2. nieru.jące M
p<>pla"y ~-arur.hów i 'cia lud~<,j. W lipcu 1933 r. zakon ZQno rt'a-Iizację I et"pu rel(}rm'
sy.!.temu emet yl;;,lno-rentowt'J:o,
i~rpniu ·zakoDczono podyu.o:an.ie rent
dla
Tol.n~ków
)ndywidualnych. Wdrożono tf'Ż
DOW~ UiSCldy ooJilcz.ania
:z.asiJhÓW chorobowych oru wprowadzonO' zmisny rouzerzające
krąg <N>6b j liWię srzające świad
czenia :z funcl\lE2.u alimeJJtaJI:yjDego. Oprarowr..no llQl'llplel!5owy program kształtowania wa.ruIlkÓw tycia _ will do 1990 r,
W ~ mi
anW'iVe.l

mAi a.J)O

~wlld:DoGo

aow. -ad:r ....

.:

Nasłt;pnic Jlada- Minlstr". MlH'"oa1& llit: " a51a leniami puykt. mi pUM Biuro PotU".,.n ..
KC PZPIl i Pres,
BU\d.
a ..... pólaym
p.śledzeni.,..
iwioteon".. akhu.lnym
proltlcm . . . d"ililal"oiei i r.zw"ja r.eha "wią" .. o .... q •.

cli....

ltada Miuiotró... om"wilil •• sady polilyki mieszk.niowej .Faz ...... hlemy loud .. WYOlet .... a .ie·

zka.ni ..... e-c • •
Pnykle lI8'1ady poiilyk1 mir·
szkanio'll' d i 1I.<lo .... niel""a mies~kałlie"'elt'o :.ostaną pnedłei.....
ne Sejmowi PRL.
P.-n .. <1I. ~probowan. prejekt
,,~ta.y
•
plan.wania
pneslnenny.. i auWtp.pra .... lli <1 •
pr .le<lloż.neK.
Sejm..... i
PRL
projektu lIS ta w •
' ..... pedaree
łruntatlli~

Rada

Ministrów podjc;la ._
.... spra""ie pray:&nawania ńa~ród sa ""~'bitne ~I:unię
eia t""óreu w d~i e d :oini e badow:'id,.. .. pnestrzenn~It'., ksz\.aU.waJJia mi"t i wsi &ra% ochrony
ic!,dowlsha.
ehwalę

~

.•
Ił

.!,

•

..·•
"
II

.
«

.:ol

.

łł

~

•

·

!

...•

·te~"9rter%y
%~noto"Clll:
- .
-

Zosian" pJ:z~'wróconf' syslf'm....·e zasady f.nkejono ...·ania pr.USil inwcstyryjnf'Ko.

-~-

W ubi.e,gl'l sOOo'ę odbyJ.. 't:
Uo!'o,:,Z)·&t~ jub:JE-U.&'Zowa :1.
oJr.ełZ.ji 4Il-łecia P-O: kt-LuoOWi»j i
8!l-leci.a R.adomo;kich Z30kladćw
Pr'ZEfilyslu Tytoni.owego. ZałN
Onłają oo~ -3 tysćące p!'acow.n.iIłów i są d-ruł:im co dó wj,e.lkosri zak!.adem lA;«o tyJl'tl w Raju.
po.:z.dą-()W~ia z.a~ pró/.lE'ka:1.a·U u<·~tn.iczący w ur~yslo
M:i: ~~ B..u.nt-P1Xit_ ~
14) - Zolia .Grsy., w~ ftlloiftiSIW: roOoniclw.a i. :.o&pOd !'kł iywnO--clOwej Edward Bra.o,,·ski. a se-k·r&!.a-rz KW PZPR
w RcidomJ.u )Mld.... Misalal
przt:-kaz.al uloo1e list a: raoiuJac j:ny e«:z.eOWt)'wy KW.

a z

.. 1

w InullE{uJ!i ao_ 1/dl
hld..i pre:c». ZCU:21Ił;''''1I
mItr
d:it':lll "C'.IiCE; al( zou'ed" U>
uJtołcu:h
i 1GkllUiach 'PrzemudowJlch. Jut jej w kTa;" ftif1mało pTou:ie 400 tlili C1/. D~
tlłchc:uu młodzi
Judzi
ot7'Z1lmi/wali JK1O~ pTOCUlt ftajRi,io*CJłzJi

.2('gO

u"Y"ag7'odzł:nie

1.1>

krłi;"

Dla przykładU: .ł"chncze trzeci h kIlU azk6ł ZAwodow1/ch ~
tUi/mI/willi 65 proc. najnUut';
płac1/, c211H 65 proc. od 3200 zŁ
Do lego doliczono
oc211wiiri.. ,
TEkomJKM4ię. Obecnieuatlll~
no inne zaJady wl/nogTlUizoniG.
W C2ańe pieTw'2ego Toka "ouIti płaca
wl/1'Io.ił
będzie od
2050 do 225t). zł, II - od 2400 do 2700 zł, :ał tT2ecłt>go od

3200 "Wio 3500.

W AotaoTari4ch

'I/ch jeat .laWoTto Td:ompe1Ua-

to. PTalttllC:2fl'4'
1ł4ł WiiC •

o~

wypłaty WZTO'-

leC

złotlIch.

z...

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

DOKOŃCZENIE Zł!: 8'lS. 1
Jan;' .... Slłystkieh pah4 .1~nnyeh
IIiI ......." . tJła oIibra .}ezy"ny.

Z myślą o zwi~ks~eniu po tt;pu Vi hudownictwie Rótda n.usir.> .... łlslalila nowe zasady polit~' ki
miłszkanio_j i
budawniclwa. ~fają one c~'arakler do8
rainy i dłult'ofalowy. Pnyspiec
W ml.nloc"m roku ..!>l inaliwSzono prace nad rz' dow~· mi pro•
wano również prace na<! rnd!>jektami
ustaw •
It'o~podaru
c."
",..-m
Pł'ojeklecn ustaw' o ur;runlami i plsllowaniu prze- . c
powszechania.niu kultury
oraz
st.rzen"ym. D ..ialki budowlane
prawach i obowiązkach pracOYlhl;d'ł . pn~' "nawane w
pif'rwszej
:c
ników upowszechniania kultukolejności
pod osu'''ę <1ne lnlr,.. MillH> trudno,;cL plan pr~
downie!w. domk6w jednorodzin~
d'ukcji ker'-4Żęk w 1933 r. został
n~·eh. Terenowe orlt'any ac1miniwykon_y. f(PAPL slradi państwowej kontyn ..owae
bt;d~
doroczne pr .. elt'ląc1y mi e~
,kań i lokali uiy.U<owyeh. Uja " ' nione
loule,
zajm.wane
njez~odni~
z
prze'l.naC'",eniem,
bt;dl\ Jlr~yoł .. ielane najbarobiej
pot qebtłjący m.

~

r~Wl..
podjąl

r,W)S;)wBRi; i ~rffi mw_ia IJuG..'wJlktwa fme!!LKa.oiowt'l1o 1
1ł000~ultacji rząd poodjł,ł uchwałę 'II' sprawie udzialu zakładów
p r ac' 'W a$pookaja.n iu ~rzeb
mief'z,k_iow ch.
Zwiększono
S'OOki
na
epie-1<ę
'PO}ee:uJą,
~..-la ZCba dla- rodzm :uwijdują-"ch "it; 'II' »
udn ie~yeh .... -

Z kolei Rada Minislrów pnyjtla pr.jektowane zmiany ... Ii.tawie • ewidenf'ji. l.dnOŚf'i i
ao ..... a .. eh o80b"tyeh .... r .. s s .. kbuli wyk.nawezyml do łej _
stawy.
""-

Rada Mini"tr...... .krriliła - u.sad):..,Jldziala pobkieh "aJer; ....dowlally.,h w realizaC'ji .biekl ..... eleklr.~
at.mowyełt..a
lerenie ZSJlll .raz "yst,.m .... y.. aj!'uchan.ia MÓl> tatrudni.n dl
na tyeh bud.waeh,
JłJod. Mblidrów
za t ""ienbila
Ilłatł _bo.... y PTelIy_jUqI P.lslt:kj .A1l .. d~.,.ii
auk na lIatłet1"k 19M-~, wybrany .... iniu
Z7 st~-UDj
hr. pn..". ZłJT.ma
tlLf'nie O«ólne PAN,

ltada JoIinislr"" pnykła tri
projekt _ laWY. "ad.ni. W"isyj Slllo.le bIJliu.-Peda'.I~"
Ilf'j .. SietJlueh imif'nia G_rp
Dymitr... a_
IPAJ')

lodU te IIotlłczq Tóumid nło,,
ków OHP.
Z
nłftl/Ch
df1cllzji
paMt..,a
WOTtO odftotou'Gt, że o 01111 ...
lTZlllnujqce iwiGdcunlo z 116"dul!Z" olimentocll;nf1Po. II 7łie
"prou.'1lione do 2/Uilk6w rocbinn"ch bTat będą obl'Cnie .~
c;alntl dodatlPk (U> ml.;uIP Tekempen.aty) '" U'1I80kołci 1300
.ł, a wi~e o 14Q zl więc~f. O.obJl oEr2umu jqce 2GIIllti z 116"d"lzu 9pieki .pOłf1C2flE'j pobierot II dCl zliIiłki \4. użut! CI JOO zł.
ZmiERio;q aił takie W1l30kojci diet .łvżbo1OlfCh ZIP 160
1
zł:za dobę, •
np. TI/C,aU
~odep
Itelieu podwI/il201
się ;: !lO li6 14
zł, w
,nnych
",iosEach - oZ 70 do no zł.
OczllwuciE hoiadczeniG te nie
w pełni nkompnnw;q podwlłż
ki Uli tJ;W1Iołci.
Dlatepo tEŻ

.0

.,a

atwaT"

nł

tI'Io.:tliwo et dOTobi -

sio do bt.d2etów domowy"
popTZe: dodatkowq pracę, Jlajna jq "zlIskoI!
we włunllm
zaJtła~ (pół etGtu) pod _
7unkiem, ~. bfd2ie aię f1ftQ 761flił od ZGjłclo
podstawowego.

"p.

WaTto,

b1/

lłfnoumłctwa Jlfncł

liębio,.,tw 2ł1dbałl/ o utl'lOŻłłwie
nie .wołm pracownikom -podJł
ri4 tllkłt'~ zajęcfG.

Gdyby

Słowacki.

widział ..•

to

ł

w
si ika '"'la ię ob~onie tow
równie
dywan. meble cay telew iz r kolorow v, I
ksi"icc tr kcy jnej. Moina ię . tym przc kon:t.ć pn d ka jd" księl:arn i , Idy w naród ' pójch ie wid~. i~ ",Ia ' lIie e
wieiJi. Ta1r. by ło ni~da",no s ,.Kuchni" pol kOlI " es y e~yklop~di ,

K

TreŚĆ
atrakcyjnej _pozycji
r zadko ostatnio idzie w parze
z jej techniczną jakością . W
"Domu Książki" - w
Kielcach
zastępca .dyrell:tora Jan Stai
pokazywał mi wiele egzemplarzy książek. za które ..... yda ..... cy
powinni się wstydzić. Oto pięk nie wydane .• Dziela wybrane"
(w plóciennej oprawie) Juliusza
Slowackiego. W tomie I (będzie
ich sześć) okładki nie trzymają
się grzbietu książki. Bubel za
300 złotych
polskich. "Dziela"
, z taly wydane przez "Os,ol:neunl".
Inne przyklac;ly: Powieść "Odtr,"ce1l.i" Ch. Baol:narda i S Slandera wydana przeZ' Wydawnictwo
PAX:
b rakuje
jeinego
arkusza wydawniczego (kilkadzies4t stron). kartki odkleja
ją się od grzbictu. nie naj lepszy
papier. Oto poszukiwana, zwlaszcza przez mlodzież. Książk.
pt. "Lwy Wes t('rplatlc" Sl. Górnikiewicza. b~d ąca d ziełem Wydawnictwa Morsl<ieg o. Fatalny
papier V klasy. kartki odklejają si~ od grzbictu. książka IX'
kilkakrotnym przekartkowaniu
nadaje się do ko. I.a. Podobnie
wydane _ą prl.ez Pl\V "Pisma
,,,,-brane" C. K . • ·or w ida.
W
.• Panoramie
dziejów
PoL.ki"
(..Interp'·c<s·') kilka ~tron
n ie
pos:~dQ druku. S,"
po P:'Oo"u
czys:e_ Inaczej mów:ąc b ub<'l za :!40 7,lo:ych.
Partactw o nie·je·t domeną tvl ko kl'ajowych dm -ami. Podobne wady zna jdujemy w ,,'''-iel kim slowniku franc usk o- polskim" (2300 zł) i .. Wi('lkim słow 
niku polsko-angif'l'kim"
(2000
lA ) wydanych w .T·lod~ła~.\' •. I v..'
tych pozycjach kilka ~tron nie
posiada druku.
Te pl'7.yk!arl~- mo~na mr.ohć.
TylKO w ub. rolq _.Dom K,,:a/.ki'- z ..... rócił .... vd .....·('om
laiki
~a 600 t.'s.. 7.!?i;;ch_ O "n~cza' 0 .
z~ przyn,\]mnlej 6 l!'. i«;ey
lien lo w pozbawio'lych 7(ljó R! O QlO·;I! .... o<ci kupna jakiej - pozye i.
Ppl bi ed~. jc<ti rc'<!l.m;;c.ia dot~·czy !H1b,krypcji. bo wó '('za
adliwą k iąi.k~ "'·:>,s. 'Ia się po
(M'OSI U d o dr"'-",,ni, k'óra je> t
zobowi"zana
p,.7.~' lać
E'I;-"'m-
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temu
puy ul. PiekoiZo ....... kiej
.....
Kiewacb
uru- ebomieno
żłobek. na
klóry
ł

utęsknieniem

mieszkańey
nie tvl"
dzieln icv
Czarniw. Obec-lIie w tej pięk
.ej pl.cówce od
:edx & 410 11
rzehywa
eobiennie Hiembi~ęei.r .. d zieli niemal :& calel{o
mi a ta.
Mał .. chy 11"1 0~.ne wszeeb14...... n..
ez1l 'OII
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0~ką.
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bardzo poszuki \lanych. wla'nle
.... stan:e urągającym sztuce drukarskiej i introligatorskiej Je~
li pozycja taka trati do bibHGteki, jej ICK moina łatwo pl'Z&widzieć po kilku wypożyCZ&
niarh mo~e i.'ć tylko n
prze..
mili!... W llio,ki z tego powintd
wyciągnąć
pl'1.e·le
wszyst.kim
wy<t:lwcy. a także ich SpoMOt'
,--: Ministcr'\ wo Kultury i "I ll.CI.
J . KOSOW lU

p r acy.
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w rią~u

O.' :t -~
17. :t;l t lI1a ... ',,\ cen:J
k 'I 'e'<:. Pt'eze kot.. ~tr)W [,zY'"
renia. K 'ę;:arzy
Pol,k,c b VI
"Dd!f\U Ksi i!d" - T deu w: K rcuk je.t
r<:cz obur--:onv niektórymi decyzjami .... tej" sprawie. Oto np. pi knie wyd aa
ksią żka
pt. "Zwycif:stNo pod
Wiedniem - 1683 r." z k lor&wą oklarlką. reprodukcjami znanych obra zów. bogato llustrGwana , wydrukow'\na na tad l\oYOI
papierze kos7. uje 230 zł.
be&nadziejnie wydane "Lwy W __
terplalte" 180 zł. Bywa. i;e
znacznie gor7.ej wyd:lUe pozycje
są droższe od ksi'lżek nupr wd.
przyz .... oicie sif: prc:(,entują,cyc b.
Cale nies7cz<:ście w tym, że VI
kraj
produkuje sif: obecni.
znaczącą

!'fh3 1.V

--------~------
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plan. b~z wad W innych przvpadltach "Dom Książki" o rzymu je
tylko równow rtość za
daną pozycj~ i zwraca pieniądze klientowi. Często się zdarza, że klienci wolą ksiąi:kę z
usterką
niż zwrot
pieniędzy.
Bywa, że w ogóle nie reklamują
wadliwie
wykonanej pozycji,
wiedząc. że to nic nie da.
Które drukarnie najbardziej
partolą robou:? W ciągu trzech
kwar1alów ub. roku .. Dom Książ
ki" zwrócił
papierowe b '<ble
m.in.: Druk rni W y dawnicz~j 
w
Kr.ko~ i ~
za 44 tvs. zl
Lód"kim Zakładom Grari~nv""
za 30 tys. zł. Wrocła ..... skim Ża
kl~dom G ra f i (,złl Vnt za 2'i tys
zł. Pozn"ń~kim Zakł.dom Gr flnnym za 26 tys. zl, Zakładom
Grarieznym (zakład nr l) w Katowicaeh - 20 tys. zł. W porównaniu do roku 1982 warto,'"
b lbli w okh.dkach wzro~ła o 30
proc. (trzeba jednak wzią( pod
uwagę także wao;.t cen).
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nr 26

POZIOMO: 1. graniczy z Trancją.
6. drobna wytwórczość
o
charakterze
przemysłowym.
I.
dawna gospOda, ober"!a, U. pow1n1en być zreaUzowany, 12. lepra, 13 choroba oczu, 1.. dawnIej; kobleta wynajmująca się do
pral.!Y tizycznej, l.. naprawa. napraWianie.
PIONOWO: 1. godło mIasta, 2.
do ło...1enia ryb, 3. zakładka na

sukni, ł. ugłęblenle w ścianie,
5. w pracy albo 11/ muzyce, 7.

mors1d
(unagro.mowana
•
mote być drogowy,
I. roślina z rodzIny
lipowatych
(zanagramowana TUJA). 10 prze'mujące
zimno, U. drzewo J1ś..
Ciaste, 14. ulepe~1 15. termin
brydżowy, l.. gra",a dla krasomówców. 17. s1IJly ruch wOdy.
Ro:nnąsanJe krzyf6wkJ
pne!lYlać naJety poci adresem ftd"aIt~I "En"
wy",esnłe Da kartach
poeztDwycb w terminie dedmJ.
dni CMS daty n1nleJsze~o- n_enl.
PomiedZY prawidłowe CMSpowłedld
rozto uje 5Ję n~dę k~l~ow-.
Karty JlCH'tiowe bes kuponu będ" wylJtC%one s 1e50wanla.
"'

nauki. A działalność Ligi Ochrony Przyrody nie wypełni tej luki. Z ciekawą .inicjatywą (sensownego uporządkowania nauczania ekologicznego od przedszkola de wyższych uczelni)
wystąpił l;'olski Klub Ekologiczny Oddział Małopolska w Krakowie. Powołano Komisję Edukacji SroCtowiskowej --złożoną z
przedstawicieli ds. przedszkoli,
azk6ł podstawowych, średnich i
szkolnictwa wyższego.
. Mnie osobiście najbardziej zainteresowały
rezultaty pracy
zespołu da. /' wyższych uczelni,
który przeanalizował atan nauczania problematyki ochrony ł
kształtowania środowiska życia
człowieka wśród młodzieży aka-

demickiej.

który
otrzymał pnewodniczący Kolegium Rektorów Krakowa, prof.
dr hab ~ :Józef Gierowski, autorzy ponad wszelką wątpliwość
.twierdzają, że .tan
edukał:ji
student6w w tym zakresie jest
"wy/lOCe nlezadowalający".
Przy obecnym systemie .tudiów tylko nieliczni absolwenci
uczelni mają 1 rozumieją prawa
przyrody. Co więcej, prowad:W.ne . .. niekt6rych kierunkach
zajęci& dyaakł]czne :ot tej problematyki maJą często ograniezony zakres i nie są dostosowane do rzeczywistych potrzeb,
a nawet na IlI:utek nadmierne!
wybi6rczoścl"lematyki mog" a>:tć
szkodliwe.
Autorzy tego z4!SPOłu powolanego przez PKE stwierdzają,
li .. konieczn", jest kształcenie
studentów wszystkich kierunków studiów i ze wszystkich
Jczelni, zwłaszcza w zakresie
przekazywania wiedzy ujętej całościowo,
pozwalającej
zrozumieć istotę rzeczy..... z uwzględ
nieniem jej różnych aspekt6w:
przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i technicznych".
Absolwenci wyższych uczelnI
powinni wynieść wiedzę nie tylko fachową, ale również wiadomości "poszerzające horyzonty mieszkańca planety Ziemia".
Nauczaniu problematyki 0chrany i kształtowania środowiska
człowieka musi być nadana odpowiednia ranga. Za wzór...mogą
służyć inne ośrodki uniwersyteckie, jak np. Berkeley, Moskwa, Londyn, Pary:i; czy Sztokbolm, gdzie ochrona środowis~
wydzielona jest jakO odrębny
przedmiot o charakterze syntetycznym.
Co zatem proponują autorzy
raportu? WprOWAdzenie trzystopniowego nauczania probleW

raporcie,

matyki ochrony i· kształtowania
środowiska na wyższych uczelniach. Pierwszy i drug\ etap
kształcenia miałby charakter 0g6lny, dawałby minimum wiedzy o środowisku naturalnym.
Natomiast trzeci przygotowywałby specjalistów w tej dziedziniE'. Zdaniem członków komisji nie można ograniczać się
tylko do "suchego" nauczania
tej prOblematyki. Trzeba rozwijać także inne formy szkolenia
i uzupełniania wiedzy bardziej
atrakcyjne, jak np. studenckie
obozy naukowe, seminaria.
Interesująca jest
propozycja
utworzenia (o charakterze mię
dżyuczelnianym)
Krakowskiego
Ośrodka EdukaCji Srodo~isko
wej.
Jego zadaniem byłoby
m.in. przygóicwanie kadry do
nauczania ochrony środowiska
naturalnego, udzielanie pomocy
w działalności Izkoleniowej w
tym zakresie, a zwłaszcza wśr6d
młodzieży.

I jeszcze sprawa nazewnictwa.
Ci, którzy stykają się z tą pro.
blematyką
wiedzą, że -określa
się ją r6żuie: ekologią (nauka
o środowisku), SOzologią (nauka
o ochfonie przyrody) i inżynie
rią środowiska. Zespół ds. wy7-

szych uczelni Polskiego Klubu
Ekologicznego w Krakowie proponuje tę problematykę nazwać
ekosozologią (od greckich sł6w:
eko - dom, środowisko, BOZO chronię. ratuję, logos nauka,
słowo).

Moie pomy,,} krakowski przena crunt kielecko-radomUl? Istnieją trzy wyższe uczelnie, punkty konsultacyjne, 114
specjaliści od ochrony środowis.
k.. naturalnego. W Kielcach,
działa Polski Klub Ekologiczny
Okręg Swięt01l:rzyski.
MoiJiwości 114, tylko kwestia
organizacjI.

"bieś(:

Telegrame.m o Syberii
SyMria .~anowi 40 proeent
raclzieckiet:o terytorium, a więc
równa jest JHłwienchni
8tanów Zjednoczonych. Sama JakucJa, na jej północnym wschołbie, będ,ca jedną I
republik
autonomicznych ZSRR, jest 70
razy większa od Szwajcarii.
Przez Syberię płynie pól milion rzek. Mrozy doehodzą tu
do pięćdziesięciu stopni; za kolem polarnym do siedemdziesięciu.
5 tysięcy kilometrów
licsy rurociu naftowy i !tazu
ziemn~o s Syberii do r.mhodnich !tranie ZSRR. Ze wa,:lę
d. na ciężkie warunki pracy,
ludzie zarabiAją tu 5 razy wię
ceJ aniieli w zaehodnieJ esęści
ZSRR.
Ziem. a syberyjska
zilwiera
dwie tn,cie radzieckich sasobów mineralnych.

Va banque! (I)
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POZIOMO: .mllimetr, rzodkiew,
dyrektor lnfynier
PIONOWO: wiąz, miód, debiut,
browar, Radlln, obro1a, kaBł, 0lej.
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temperament

nośl dOWOńio

Z racji Lajmo~a.nia się problematyk" "brony pnyrody i środo
wiska naturaln .. go człowieka, stykam się s różnymi postawami,
r .. akcjami, sposobem myślenia miodycb l starszych, nczniów i studl'ulów, iniJ nierów, techników, robotników l rohiików, unędni
ków, nauozycieli, plastyków. Wielekroć miał.. m możliwość przekonać sit;, ii większość tych łudzi dysponuje nik~ lub iadn" wiedz"
z t .. j dziedziny, ClZęsto zasłyszanylni informacjami, wybranymi,
r z<\.. tkow ymi wiadomościami.
Dziś ochrona środowiska naturalnego to obowiązek i po.winność nas wszystkich. Oczywiście, nie chodzi mi o "procentowy udział", kto i ile, ale o
kulturę korzystania z dóbr przyrody. Obowiązywać ona musi
bezwzględnie i ludzi z przemysłu, i projektant6w, i podejmujących decyzje, i wypoczywają
eych nad wodami, spacerujących
pO parku czy lesie. Każdy li
nas ~WI~ dysponować wiedzą ą
zagrozeDlacb, metodach l sposobach jego ochrony, o całym śro
dowisku, którego cząstką jest
crlowiek.
Wiem z własnego doświadcze
nia, że seminaria, wykłady, kurry, szkolenia z tego
zakresu
cieszą się ogromnym zaintere.
IOwaniem: A dyskusje bywają
,orące. Istnieje duże zapotrzebowanie społeczne Da informacje, wiadomości li tej dziedziny

•

lberł L. byl ałowiekiem wielkieco interesu. W miC!ieie w0jewódzkim K. deszył się oplnU! Dle tylko milionera (w eza,..
sach, kiedy milion eanaeDI willę l samochód), ale i lułeJ
« ..... y. To Cle łnelJa wiedzieć, uezesłnicząe w wielkiej cne p,"
"Pieni che". _ wiedział .okłatlni~ a w dotlatk. nybel....J . . iDnyeh. Drwa'" wi~ ie łen l .... li towany"t_ prywatnqo rze.
mMsla i hantłlla plajtował. ale tym kimi ni,dy nie 1t,1 Alltert L.
W ~,. bel mała trzydziesta lat prowad.ńł wiele pnedsiębiont••
ktere prsyJlesiły cięikie pien~: prowatbił sklep li arlyk.laml
pocIhotłleDia U«ranlczDqo. był wlałcldelem piekarni l w_lqo
miasteuka, w nvoim _sie 11,1 wlddeielem pralni chemiesneJ
i pl'lleowni obuwia łłamsklqo pn. ,.8t,,1 Włoski". Jlr&eował w
tlreWJlJe l w pieeaarkaeb. I AWS" Dleomyinle wJetldal. ki...y
kseba jeden bbnes zlikwidował. Ity nI,.y . .6 nie wrócić; l ...
eo natyehmiasł zainwestował swój "ras więkny majątek! Do..lo do te«o, k. Idedy zwijał majdan. a kWk.lwlek s towanystwa o tym lię dowiedział. natyehmiasł udawał się w je«o ib.y.
Tak pewne!to miesi~ca sniknęły w wojewódzkim mie6cie It.
wssystkle pryWatne piekarnie, a • jaW eza.s póiniej Inicjatywa
zaczęła llkwidować pralnie, eh" prsedei ludzie brudzlH .brania
nie mniej nli dawniej.

w a r«!II.a!

Flota

trampowa~

dla .kraju

imo trudności dewizowych,
głÓwnie ~ Atlantyku: z Kanady, Argentyny ł Br~yłii. Ok.
kupujemy za cranic" niezbędne krajowemu rolnic-500 ty.. ton statki szczecińskie
twu i gospodarce żywnościowej
go armatora przetransjlOrtują li
pasze i zboża. Surowców z im_o Francji, a mniejsze ilości z ADportu zupełnie wyeliminow~
(Iii
i krajów basenu Morza
nie moina. W dobrych paszach
Sr6d:ziemnego.
musi się znaleźć IOje, kukury"?
Nie mniej waZfiym ładunkiem
dza, śruta, pszenica i jęczmień.
dla potrzeb rolnictwa są fosfoW br. trampy P2M i ,,zcglugi
ryty i apatyty, niezbędne do
Polskiej" - przywiozą do 'kraju
prc;Kiukcji nawozów sztuezny$.
ponad 2 mln ton ..Jb6ż l pasz,
Około 600 łys. ton apatytów masowce przewiozą z samego tylko
Murmańska.- Jeśli chodzi o f osforyty, to- gl6.wnym dostawcą
tego surowu jest Maroko. W
br. trampy 1JOlskie ' p~ewiozą
li obu · port6w Maroka Sa1i i
' Casablanki, p_ad·' 900 ty.. ton
fosforytów. Oba te maroKańskie
porty odwi"edza w każdym-mie
siącu kilka lub nawet kilkanaś
&wajcarski tygodnik "SChweicie statków ze Szczecina. Ponadzer lliustrierte" opublikował
to ok. 600 tys. ton fosforytbw
na swoich łamach avel 4() znaprzewiezie nasza fiota z Tampy
nych osobistości tego kraju do
na Florydzie. Pozostałymi doBundesratu (rady
Koruederastawcami tego surowca dla po.I:ji Szwajcarskiej) o przedsię
trzeb krajowego tpblictwa są:
wzięcie natychmiastowego
raJordania, Togo, Tunezja oraz
tunku las6w. "Kaidy wie Algieria.
(as)
-głosi apel ze «dyby nuze
lasy umarły, me będzie Sawaj<
ea.rii takiej, Jaą chcielibyśmy
mieć i iyć w niej..• Na dła
«le marsze przez biurokratyczne instancje jest jui" za póź
no. Dewiza nasza brzmi: wspólJapoń~ka
firma
KokllshiD
nymi siłami JDusimy się do teCo. Ltd. z Toki. laczęła pro«o zabrać. od razu!"
dukcjf: nowe«o tnJu piłek .Ia
Obok apelu,
magazyn ~a 
dzieci. Gił:tka zabawka pnymieśoił artykuł von Benita Caopom lna 4 połączone «łobusy.
tiE'ni na temat <:oraz gorszego
Jest ona łatwiejsza do uchwystanu lasów w Szwajcarii i
cenia dla rae.zkując~o dziecka
w innych krajach. W artykuze wzr;lędu na swój
kssła".
le przypomniano, że
już co
Tecla, be bk się owa pilka
piąte drzewo w &wajcuii ~t
nazywa, moie być dywana
chore. Wspomniano o spus ~
celów
rehabilitacyjnych, saszeniach w lasach NRD, Czerewno przez .zieci, JaJr ł ....
ch06lowacji i RFN.
(Oss)
reslyc •

Szwajcarzr szukają 
ratunku dla lasów .,

Dziecięca piłka

.0

ie w mieście zabrak" końskiet:o n:&WOZ1I, bes kłóret:o hod_1i
pleezarek prowadzić nie spo ób.
Słało 8ię zatem jasne, ie Ałberta L. "pneskoesyć" nie wan.,
Ile nie moina. Nadal elenyl się więc opin~ wytrawnet:o Itim_
meoa l mądre,o esłowleka, któreco lepiej być przyjacielem .at
... roPem.. Czasem tylko beJało pr-wedslębioreów to. ie oni ~,le
__ arobDymi eiłllaesami, a on jetłen prowad.ń łnteray _ ..
-JDlDieJ e ...opejs~ skałę.
Kiedy postanowii sm Idować fabryHkę tłrewna. zraaą jUyPrywatllll .......Jewółłitłwie. łewarzyst_ przdelpł.. się . . . .

a_

Pożyczka
j

mysłach, eo łd Albert L. .ow~o wymyłll? A kiedy JD.ł tajemnica przesłała bye bjemni, towauystwo prsyznało li raz Jeszue Dajmądrzejszy s Je«o !trOna postawU na .obry iDteree..
Albert L. AŚ otworzył firmę budowlall~. Po&tanowU budowac
Da satDÓwlenie domki Jednorodainne. W pttmyłle tym nie byłoby
nie nczecóinle iDłeraujące,o. ,.yby nie nezet:óły pnedslęwaię
eia. Ołói Albert L. poałanowU Itudować .oDJkl kompletnie uną
bone! Stawiał ....111' zamówienia Dle tylko m1ll'Y. ale ró1llOllei
moc1elował wnętrsa.. Kontowah .. Dlemah. al. •
koile. kUco..... ale It.,.U l.łsle 1IleUi. Xo l mecH adeł ~oić. k t11a nich
. . . . . lIłaray ...,tdeł. l cluary;
",WDO a..bruona _

http://sbc.wbp.kielce.pl
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rą.c~a złota I

yjsk
ruryst)oc.zne, Ofg(lIl'izując specjał.
ne (iruI)'WióUołne i grup~) wy.
prawy do kQofl(]dyJslriego int~
fU. I /lewet jeśli w prospeoltt<lch

*h

ł

OOoIJO.flystw mÓ'M się. że
chętni powinni dooNiedriteć
się
no policji, rJly rejon, do którego

Naraz tojąca ob()k dłubiącego w me-talu
in.i;yniera, czteroletnia Kasia, zawolala:
- Blonku, wbac, ile zia.n.clalmelÓW ł
PodniOOl głowę i z.martwiał.
przez bramę ",-padło ich sz.eticiu, lIl<Xi.e . iedmiu i z pochylo~
ny.m i łufami karabinów pęd1.ili do budynków latb ryC7.Jlyc h , na
z góry widać .... yznae:wne 9tancnviska. Za nimi wlał się 7lełony
llum. roz.biegający się wzdłuż płotu, tworzący wew~tr7.ny kordon. " Bronek" wpadł do kuchni i polecił Mariannie Charabin,
gospodyni in żyniera:
- P roozę natychmia&t wyjść z dziebn i z domu !
Rygl()'>\a~i za nimi d.rzw i, gdy padły }>ierw67.e stn.aiy i zaraz
gdzieś od fabr ccz.nt!€o płotu dobiegły lęki. Spod $i
n h d~ie
cinnego łoie<:zka wyc i ągn4lł ukrytego vi:la, tuy magazyn3ti i
cranat partY7.a.nddej prodt*cjl, prymitywn" ,,knotóv,:kę", któ!
rej lont nale-łalo p rzed użyciem os\r<Ybnie podpali~. Była t.o w
t"eh waru!W:acll właściwie żadna b rOl\,
wepchnl\ł do lcieneni krągłe żelazo dlatego, by nie stanowiło dowodu obcią,ża
jącego w wypadku rewizji d<Jmu.
Za 04mem tupał" d7.iesiątki n6g i migały czapki pnebiega~
~h żandarmów. Otaczali dom szczelnie d.rugim, Wewt1~
trz.nym szpalerem. Widać byli do*onaie zorientowani, że tu
właśn ie.
m:e.sZlkanru inżyniera, mogą z.nale~ najwięcej ob~
ciążającego materiału.
""Bronek" wycofał się do śro<kowego pokotu. By ł tE(az sam
w calym domu i to ułatwia.ło mu podjęc ie decyzji. W spa.rły
plecami w róg, kontrolując uczyma dr7.wi, sięgnął za paosek pO
visa. Bieganina '\\'okOl domu ~ła. widać otoczono go jui cał
kowic ie. Po chw~owej c iszy z lo3kotem wyleciała szyba w kuchenllym oknie i zaraz WJlysz.ał g raI)'lolll!! yeh się tamtędy po~
krzykując)cch Niemców.
Uw~a .. Brol~" skom:entrowala się na \ruch ni, tak ic raczej
wyauł niż zobaczył ~elestny .ruch dtrzwi od Iypialni. W
pow ięksaającej się szparze mignęla zieleń mundurowego sukna
oru króiki. d ziurkowany ryjek bergmana. T rzy strz.aly z visa
ltla.3Inęly szy
o i rówoo.. Niemiec rozwierał sobą drzwi dalej,
• gdy od łonw" go całkiem, wyputcft lIUtomat l uq.epiony framugi stał przez cbwHę. • potem zachwiał się do przodu i drapjąc paznokciami ścian~, esum,ł się n::l podłogę .
Za nim był pusty pokój. "Bronek" już chcial iikon.ysbć z tej
ołtazj1 i nurknąć do
ypialni., cd" powolny ruch klamki ku~
cbennych dn.wi :z.a1orzymaJ go na moment w półprzJi lęku.
Strzelił dwa, a może trzy razy x kolana, na wysoi:to~ zamku.
Odpryski drzewa, jak isk.ry na bieli lakieru i n iclud:tJt I wprost
ryk cię:iJro ranionego człowieka ~ to były ost.atn·ie 'óI:rai.enia
wyniesione ze środkowego pokoju.
W drodze do sypialni prz~oczył leżącego żandarma i w tej
samej sekWldzie z <łczwi kuchennych przeszpikowanych seriami
posypał, sW: drzazgi, a miejsce, w którym siał przed chwilą,
poryte zostało pociskami. Sypialnia była pusta, ale za jej oknem
trzech albo cztere<:h żandarmów sypn~ło ku niemu g~c;tą palbą·
W jednej chwili pokój wypełni1 biały t.uman miałk:ego tynku.
Dławiąc się dymem. strzelil kilka razy ku oknu, a gdy iglica
klapnęła pusto, w biegu zmi nił magazynek, prze. oczył pokój, wpadł VI. maJy kor)~rz) -. prowadzący na '" (>fand~, 'z.a.rp ~
nął dr7.wi i...
Młody ofi.cer mial w ręku par.. belkę, a w OCLach bezgraniczne zdumienie na widok wyrosłej tuli przed nim z.jawy P<Jkrytej
tynkiem. Zostało mu () o na zawsze, gdYl kurcz palca na spuś
cie visa ściął go z nóg ...
Niemcy zbaraniclL Wy lali wi.clać na zwiad tego Niemca,
którt!€o "Bronek" palnął pierwszego ... A tu zamiast niego wy skoczył osaczony. Sądzili za~'tle, że jest pierwszym % zam~
kniętych w domu, że na pewno r.araz za nim wysypią się inni;
gdy oficer padł, kilku tOjących za nim rozpier7.chło się na
wszy.!tk· sLrony. Weranda była obrośnięta winem, j .'11 wi~
nawet ktoś w tym ogólnym chao 'ie próbował coś dojrzeć, to
nie bardzo mógł.
Do uchylonej furtki by lo nie dalej niż piętnaśc:e met.rów.
Tui przy n:ej na wysokim tró;nogu nał cię i..k i karabin maszynowy. którego ob ługa odblegla na chwilę. W poloVl.·ie drogi
do wyjścia stało dw6cl1 oniemiałych żandarmów. Wy koczy!
prosto na nich z zarośniętej winem werandy, hu:lL nąl na oślep
trzy czy cztery razy. a gd" padli. trzema susami dopadł fllrtki
i zatrza.*ując ją za sobą stracił równowagę. Runął )ak długi.
Ogarrn:la go roz.pacz, ale trwało to sełtund4:. bo gdy podniósł
,łowę, zobaczył moie metr nad ziemią - równy ŚCieg erii
.tębnuj=łcej drewniany płot. Ten upadek uratował go. ale tylko
na chwilę. Poderwał się na kolana L
Wą~im przejściem między fabrycznym płotem a wy ką siat~
kil, oCalającą ogródki dz.ia owe, biegło ;ch kiLkunastu. B yli
tak pewni, że wezmą .,Bronka" żywceGl, iż na~et nie strzelali.
Podnió do góry pistolet. Pistolet? Beznadziejność. Więc granat. A lont? Nie zdąży podpali~. Ale oni tego nie wiedzą. Wyr~
wal wi~ z kieszeni kawał martwego źelaz.a l cisnął nadbiega~
jącym pod nogL Rozpieachli sit: i przypadli, gdzie który mógł.
Ta cbwila zaskoczenia wystarczyła. Skoczyć na "vysoką siat.kę,
wywinąć salto I wylądować na. ugiętych nogach to już nie było
dla "BronKa" - niegdyś mistrza lekkoatletyki szkól śrwnich
stoEcy - żadnym problemem. Kluczył teraz wśrM krzaków
agrest.u, porze<:zek, prze~kakiwał zagony, wymljał drzewa.
chro~Iąc tylko głowę przed uderzeniami nisko opuszczonych
gałęZ1. Prz~zał chyba trzeci plot, gdy zaczęli siać za nim
gęsto z empi, ale było to już strzelanie na oślep, bo krzaki
Skryły zbiega

zomierzoią S>ię wyprawić, PIk jest
objęty ocBronq, w proUyoce oWct

tego nie przestrzego. Olą po.
sz"'W<lcze powodujq SłLU$ł.O<5IZe·
nie śr~ktQ noturałnego, z
ich wi<ny częsbo wybuchcją po-

iOf'{

losów.

konfłi«ty

--

zdonojq Slię \et
nimi o 10WlQostatni ~q coprotesty. Jkriąc tłę

międtzy

dowc<Jmi. a
!.oz· częście.j
do Ottawy, że \ołIome włodze Iq
cołlMlwicit! be;zf'Odne wobec orno!9rów J je- pułdłJ pcsrut-iwon~
:I.:>to w Kon~le na 2UPełny iywid.
~Hł

u.w-••ło.eco

.u.jo, Ale

..,.. ... y . . . . .,

<:AF-8tela.D llra_WAI

are

kranach
B_Y. ....

W 1Ii~~ l:!,,,~ . . . . . . . . . .. fiwBy• • iD
.omia obejBym,. .JHr.a
_powi"n,.d1
Bas filmów, .
"J'AKAS INNA KOBIETA" barwny dr.amat _luyminalD"
produkcji ~łowidslriej. B&haterką jest młoda IWU'komanka uwikłana •
r()IDUI.!ł
lM
znaczme od niej st.an;sym le-

gmelllOlcgiem,
kłi>r"
dost8ł'cza jej na.rkotyków. "Do.iaduję się · 41
t,.m eh)opak

karzem

dziewczyny" repoi'ter jednej s
belgradzIdek Iuet. który pewdJlia odnajduje lekuu

nas?. .' Ileeo

.'Zamordowane"" we

włuD"m

mieszkaniu. Zdjęcia s ł7cla bobaterki. poz.wolll _"]łeji edD~
leże właśdwy trop mordeccy.
. JWlJEtące:o do tl'OIta M6b 1UIj-

Nkla... .:lmee....To,liatli (ZSRR) ..
łraaęen.

CAF-'I'ABS

.... ąJat,.esna pralka, le4ówk. ł kol.r_,. telomeble .okładnie takle, • jakieh _ a Ityla w ....
Albert L. ulatwial łe sbytk.wne prsedmioł"•
Waine, te II ulej ~bot,. wywiltz-yw.ł aię łermJ
~mkJ .ieclnwecbinlle Ityty beausłerke... e. Albeń L.

IUf!wY.braialnłe bo~atym

nlowiekiem,

tri Iłalria) . . to ....n,.a1wa ł w .,... anlaeh nDall~
b,.1 w,.lI4Ik., ale ...ywUele jui lIawDo upuesłal
lDa~łek II Albertem 1.., III slde 1ISJlaAe, te w tym
Ian naimnleJlzyeh nans. Zcbłwil się tn,. Diepemierlinia umówił lIię ... Dl... wa ~jaeielsą
paD AIMrt, u~ 'atbJ:\e a Córy. k Je.t
k-

m.w'.ena

pn,. k.uiaku l
L. powi.ui.ł

Wite). CIL .tnyma'

tak:

muł ~bić piel11ąu! Nie m,.liA alę, JftYP~e.
lonę, Jak
Jenne łoł4L Tak jest w Istode.
jej Jeaeae więcej. Ity lałeJ'a preąerewał tak.
Blatec. proszę się • pat,.ClIkę płęela mi-

atc.,.

łys. "larów Da rek. eesywiide s preeeJlłem.
.euerw.wal, .,.d ustaw sławiam mOA kolekcję
jubUerskimJ łwiadeetwami, .. zreotll
raz jenne aostanie potwierclzone. z«odaT
o1łu~. się me aa.s1anawiaL Ocldał wuysWe .w.je
a w prywatnym sejfie zam~ł brylant,., które nanee:r..zn.wea .,.eenił fitrctinłe !la " mln al,
ich eelUl. kaide~o właściwie dnia, rośme.
lI05tala na piimie. s oznaezeniem .,.sok ci
rok Al M" L. mi.ł się rall jeszcze pokazać w elomu
walhką pienlędz,. l w samIaD .tnymaó .... je
(BokcrńnenJe

Jutro)

iełe
~

l Ba-

.rses

mniej podejnanycb . KrymIDal

wn

sk.onsła'uowano

według

ilas"can"ch wzoc6w, a rocwią
aaJtie ~i jest zupełnie D-ie-

_1Iiw--.

RriYGel'Ował

111.w
rolach
&l6wD,.cll - Merima hak•• łe,
Dnc- Wiblie, Lj.1tina a.....r.iii t inni (" Robotnik"),
• WYPRAWA
PO
Zl.OTE
WLOSY" - ba.rwna baM filmowa JlI'~ji czecboslowaeIDei, Ile zblor6w "Gawt:d sło
wackich". Bohaterem jest syJl
IlboCie&o węglarza, ktbl'y dzię~
ki ~*ojej dzielDoeci i dGbcod
~. se.-ce królewD".. Ts
stara baśń słowadtll Z06tała
zrealisowana w konwencji re&~eaej. stąd w spók1esny wyg~ i sposób bycia boba terÓw.
Na uwa.cę zasłu~ją piękDe
zdjt!cia lII'awskiej p!'Zyrody, va
świateł w woo.zie, kolor kwiatbw, srom liści. Film te.n 0trzymał nagrodę specjalruł
na
Festiwalu
Film6w dla Dzieci
.. aottwaldow;e. Reżyserował
Mania T.pak, w rolach głów~
Dych - Stefan Skruean,., TerHa P.korna, M arek T apak i
in.ru (..Hel").
.,OSTATNIA GONITWA"
barwny film dla młodzje:iy
produkcji
jugosłowiańskiej.
Bohaterem jest dwunastoletni
chłopak. którego
ojcie<:
jest
pracownikiem toru wyścigowe
go. Chłopiec od najmłodszych
lat jest zv.-iązany
z
końmi.
Ktbregool dnia dowiaduje się,
że
jego ulubiony k.oń wYści
gow" OGiągnął .wiek emełY
taIDy" i przez dyrekcję
tooru
2lOfitał przeznaczony do rzeźni.
Chłopiec
buntuje
'ę
przeciw
-temu t-QStanowieniu i decyduje się na desperacką uciecz.kę
z dolnu ze swym czworoIWŻ~
Bym przyjacielem, k t6rego postanowił ukrywać przed "wyrokie-m" _. Reżyserow ał S." ••
Ilanue, w rolach głóWnych Vladimir BułJan . Hirjan. .1.bne, 1Mb D
Pdr.viii i inDl
Mir

Błallleakowie,

(,.Odeon").
Ponadt.o z filmów omawiaD,.ch }ui przeil na.! w tym lyJOdniu zobaczymy takie }ak ... I l k i . _ aaciDi... e; ant"
(..Rom_fica" i .,B ałtyk"), "par-

..,....a iwunut••" ,.Drenese",
,.1[....61·.
,.Akuemia
pu.

JUeu." (,.MOGkwa"), ,.Marysia
J Napaleea". ...Janosik" (..StudyjIle'1.
.Wejiele
m.h-,
..zemsta . . lataeb" ..Pnyg.cły
błęltltDece
ryeen,.ka",
na u.pie", .,2.antłarm .. N..
wym s.rku" I..RoootD:k"). ,.Imperiam k.ułrata•• Je'· (,.Przyjaźń"),
,.M.tyle",
..Orkiesira
lU.bu Samolnyeh
ero
iertania Pepper..... .Serce łyI~a,
es,.U Boeeaelo na W«rzeeb".
opioły". ,.Marysia
i
ap..
leon" t,Pokolenie"), ..Com ....
~arm
na
emeryhlrz"'.
,.IallesiJr." ..JelUlY i T.b,. .ir6d
~eh zwierąt".
"po4.raneJr.
Caameco JUięela" (,.Hel").

.,a,..

(wC)

(139)
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FABRYKA ŁOZYSK TOCZNyCH "IS~A"
W KIELCACH, ul. Mielczarskiego 45
"Prz.YJuii" - '.. Imperium kontral kuje·' USA. koL L 1%, g .

Poniedziałek

"Pokolenie" "Serce tyrana,
czyli Boccaclo na Wo:grzech"
węę. I. 18, g. 15. 11 i 111.
U
~fOdeon'" ,,~yś na tropie
ZSRR. .1<01. dub. bo.. g. 14 ~ "Saturn '" - ang. kol. l. 15. g. 15.311.

6 -lutego
1984 r.

17.30 i l .30.
"HeP' "Janosik" - - pol. bo':'",
g. 15.30. ..Coma· ' USA. 1. 11.
g. 11.30 i 19:'010.
APTEK) OYZURNE: nr 67-910
pl. Zwyclo:stwa 1. nr 67-015. pl.
Konstytucji 5.

Oai. ~kł"dalD:Y iyczenia
BOłtR\NOM

i OOROTO.M

.J

Ju~ro

ROl\ll ALUOM
i RY Z .\RDO:\1

INFORMACJA slużby
zdrowia
- czYnna w godzi.nach 9-21. 'Ot
soboto: 8-20, tel. 261-%1. Informacj a o usługach - 265-85.
TELEFO~Y: Strat pożarna 998.
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom '981.
Komenda MO Z51-lG. pogotowie
Milicyjne 997, Pomoc drogowa 981.

1'13 ;.. Naczelnym dowódc" ali .. ncl<icl1 sil zbrojnych
pc"", d< eyCh walkę- w Afry-

ce północ"eJ z silami Trzeciej
Rzeszy i f szySlowskich Wioch
generała

n"ARowano
Dwi~hta

usA,

póź nieJ

pre7ydcnta.

s~et:o

r. -

13:lt

... no

Eisenhowera,
Paryżu

W

POSTOJE
TAKSOW~
ulica
Grodzka m-5!. plac Konstytucji
225-51. Dworzec PKP %66-91. ulica
Z"'!rkl IWigurY' 418-10.

pod pi-

ułl.lad pokojow)' po wojmer y kańsko-his~pan5kjej,

ni.,

z~·>dni..

z

którym za

mln

ZQ

dot có.. HiszpanJa prz~ka:r:ala
boom Zjednoczunym swe do-

S-k-ar-ż-y-s-k-O------

Iyc h c"""owe posiadlośel: Kutw:, Puecto Ric", Gńam i Fi-

O
'I-__

li.pu\v.

18!111 r. Urodził
się HerO' .... I\R Fokkec, pionj~r holent"'r'iłtił!~"

-Jt.INA

lotnictwa.

11185 r_ - Włocl1y , dokonując
podboju Eryleei, zajęły .niato ~ swa.
11111 c. W. Brylania wypowied~i,"a wojnę Francji.

"Wolnośc" "Wyprawa po zlote wlosy" - CSRS. kol. dub. b .o.
. 15. "Obcy - I pasażer Nostron.o" ang. pan. kol. l. 15. g.

r. Pokojem ""wartym w Ulrechcle zakoii ..:lyła
tę
wojna
hiszpaiisko-portu-

przypadku" -

11 i 19.
,~etatowlec'"

lTli

I

,.Ka kAder z:
USA. kol. l. 1&. g.

16.30 I 19.

APTEKA OYZURNA:
ul. Apteczna l.

!;lłhkll-

I I Starachowice

a____.-----'
TEATa

....

Im. S.Zer..... skiego --

~

.,.&o«ł"tł4i.c.&U

12.

"e,

"Po51.uklwacze

-

ack," -
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Nawi'lumo
również kontakt :z miejscow~m
ośrodkiem zdrowia. ' Nikt
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Najwięks7"l uciech, ałI :uoba.,''- na śniegu. bieci pakolowe,
wyprawy d Cl lasu.
Codzienni~
kilka godzin dzieci SpędZ8jl! na
świ eżym powielrzu. Trzeba
maksymalnie wykorz~'8tać zimOWI! pogodę, bo u nas w 0leśnicy śniegu nie ma takie
jest zdanie kadr obozowej. Ale
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z
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B udynek
przy
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z
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A ole \lwaci llC2.Estnikt:;,.· :iimo,..i~ka: Nie nu,b.im..- .ię
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jest l
bard_ dobre, aie }elit
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późr.o: .. g
z. 14- 15, a potem
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nart. ani "anek. Myśl eliśmy , ie
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kłonili ieh plemienni czarowni.. y. l\' mówili
oni
o. kari.en~ m. i~ spal ni n
st .... ie byli
jakob
odpo",i('dzialnl
zr.
matki l
jej
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ręc:t.Iti
Korony
Kiclce w . lauguracyjnycll
spotkaniach dt'ugej ruudl' () m.strz.05two II lig_ występowali w Lubl:n,e . Ich pl·ze..
ciwndtem byla lUiej&Cowa LaItlinlanka, a oba meC'Ze UlkoflCZ)';y S'ę zwycięstwe m ldekzall
w s91;otę l-ł:2i (18:13), a ,. uiedzielę 26:22 ,12:12). B"amki dla
KOfO:1y zrlóbyii: A. Tluczyńskt
18. Zb Tluczvil.Ski H, Moneta
10. ZIęba 9. PrzybYlik 5, Pr ł.y 
bv ~skl. K l' 001 i' f, BU n.~ i Wolopo 1.
K:c.lc7.3nie pot wiw-dz.il·i oobre
pl'7yg,o: owan.e do uowj:!go "e60nu 7Alobywając cl.tcry
punkty
w drodze do ekstr:tklasy. Szczer ól n;-e w .,06 otę rozeg ra li oni
bardzo dobre spotka,nie mające
je<ln.ostfonny rharakter. W rew anżu Lublinc.a.o.ka
nawią..:aJa
roW!l(JII'l.ędną walkę, lecz
koń
eówka znów n aleźa , do gośc i,
k tlJl'ZY na 10 m i,nut p:'zed koń
ccm mt'{'7.U uzys.kali
przewagę
1k amltOwą nie oddając jej
do
_ latniego gw Izdka.
W i.nn~·ch pojedynka.ch d-oszlo
• duzej n..e&podzian.ki jaką je&t
,oracka n.a \VIa nym terenie
w t<,elldel'a l ",be!',
Grunwaldu

w.e."

Ruda Sląska z Górrtiiki~m So:tłlowbe<:. W sOO()[ę i
n4.edzi.elę
Korona występuje w Przemy§lu rzeeiwko tamle~mu C~wa~wi.

Komplet
ynaÓ'W: GraRwal i
- Górnik -!ł:Z5 ;- 2i:t4, Z.kłęllie
LubJin-C:ul1n.j Przemyśl U:H
i !'l:~&, GwarłUa O poJe--c1lr.lny Gl~ ... 21:24 i tt:l1, Varia
TarłHo,.-Pioh·GeTia 26:23 i _.:U.
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rym sta!'lo\\'ah przedslawidetc 11 kluoow. W konkul'co('ji chlopców zwycię},yl Hellr.:rk Korna z Pia~ta Gliwice, k'ór:v I" finale pokonał
Pa,vla Jarocha z Wrocl;lwia
6:0, 7:6. W :'ategorii d-tiewCLą! wygrala Bl"ata Gomula
z Uoplanii IllQwroclaw, po-

z

różnych

I i..łcac:la

de<,ydującym pojedynku Zofię Mali;;loewską z
Wrocławia 6:3, 6:4.

• W piłkarskich spotkaniacli. towa!'1:y kicl\ uzy.~kano
rezultatv: Broli Radol'nUr lt" Warszawa 1:'. Stal
R .. ~",7.óW Korona Kielre
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W innych spotkarliach padły
wyniki: G rodzie<:
Będzin
Stoczniowiec Gdań sk ';0 i 1:1,
Lechia Tomaszów - Stal G rucIzl~dz 1:0 i 3:1, POGIlanla - AZ:ł
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Nadkomplet widzów
obseroba mecze, ktoce miały

wował

zadecydować

o końcowym suk-

Mimo niezłej postawy
Cości Czarni zagrali ba r dzo dl)brLe l set po secie zbliżali się
do awansu, • który
\łbiegali
się od trzech sezonów.
W u-

cesie.

o.

zakończe

charak.\:«

prestiżo

Iota przy pracy".
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Po niedzielnym cwizdk.u koń
Ct!lIcym mecz 'powiedzieli,;
.laD Slink aJ'rektor Wyłziałll KIIltury Fisy_ej Sporia i Tvry,lyu Unęd. Wojewócłllki~go .. aoa.mI .. : Jest t.o
olbr-.ymi sukces i duia satysfakc:i<l dla
k lubll. i sympatyków siatkówki. Umiejętne szkolenie i pielęgnowanie talentów
dały
efekty.
Przecież
tylko
tl'z,e(!h zaw odn ików nie jest wychowa nkami Czarnych!
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Jan LaMewski wiupre Czarnyea: Awans jest naj-

"e.

Fra,ment nfed:ridneco mec_.
biegłym roku trener Czarnych
PiQtr Blomberg w wypowiedzi
przed rozgrywkami stwierdził:
,,Do trzech razy sztuka". Tym
razem ię udało, zespół żasłu
żył na ten su~es
demonstrując przez wszystkie
rozegrane
do lej pory pojedynki, bardzo
równą formę. Radomianie przegrali tylko jedno spotkanie, co
potrlłktowane było .iako .,wpad-

w

o&iągniędem
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latach istnienia klubu. Miasto
tego bardzo pragnęło, a druży
na ambicją i sercem.... i gorą dtla powody do zadowolenia. 0becnie nasz głów ny problem, \o
przebudowa hali, aby w przydym sezonie siatkówkę w wydaniu pierwszoligowym mogło
oglądać więcej widzów.
Janusz Curwieoiec
,ł.
księgowy
Rad. Fabryki W yr.
M~.tal. ..Polmebl": Czarni
lo
bardzo dobry zespół i pn.ekonany jestem, że w ekstcaklasie
nawiąże walkę % najlepszymi.
W drużynie Czarnych obok
zawodników grających z Witamą występują: S. Sbniszewski,
A. Grzyb, .l. Tomaszewski, R.
Laskowski, .J. Kołba. Kierownikiem drużyny
j I
Michał
Jasióski, kiuQwllikiem
se di
.lan Dąbrowski, _trenerem od· !
nowy biologinnej Władysław
BlIria.
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nicznym, ale ró nie! prz)tgoro. wanlem kondycyjnym l ~yQ oś
ciowym. Lista m nk nlent6'. w
&!,ze na.qugo l':e&pOłu jest I':Ccsi:lII
<1Iuższa. Dobne więe się ltało. :ie
j d w pierWSi&yDl etapIe .pu.n:ótowu do tle c duj'lceJ ro"crywkl
o cUu/:oli/:owe 1!Iily olMHlio.ae ...
st• .,. przeJ< Une ze.poly Hut.allta
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Jliu kl .. łeekieb ko ~· ltłlrelr, ktere
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W spotkaniach ekstraklasy
sia~kówce mężczyzn
tal Sacze·
~in pokonata Rc>sursę Lódi a.t
oraz Legie: \Varszawa 3:1. Teł!
drugi wyni' jest dużą nies .
dzianką, a beniaminek Stal zal
muje obecnie pozycję lidera tabeli.
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dla gospodarzy zdobyli:
Gutkowski H, Radziwanowski 1'1.
Strycharz tł, Bł\del U. Dudził< l
Swiat po i; dla gości .... Kra !lec
( Madej po li, Lenad l Ziej. po
H, Gaje ski i Tokarski po .. Kaniewski 1.
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Poou s -turnieju Ir".:1er T<;ezy,
likolaj Wożniak,
sprawdzU 10
ko zyk"rek. z których kilka po ostrym treningu - r.:Ioże grać
znacznię lepiej. Mam tu na myśli:
Bogusła....ę Bętkowską, E,O'ę .Rybę,
Barbarę Moeko, Mal'!onat( Slry-

eban i Grażynę Kubas. Tvlko
zaWodniczki
s:une
mUSZli
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'd1clcć:

w kieleckim
wall równie".
kadeci

'I'ęe><y,

turniejU startopoza konkursem.
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Dla ko"z;,:karek Tęc ~y trz.... dnio.... a impre"a byla j<!dnym z pierwszych sprawdzianów przcd finałowym turniejem o wej"eie do n
ligi, który odbędzie
się za siedem tygodni. Jak na tle dru,;"ligowycb rywalek, z który$ Butnik zalicza su: do ścisłeJ czołówki ~.drugie~o frontu",
zentowały sIę Idelt:2ankl1
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5, 23, 31, 36, 38, 47 (46)
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J~zcze dużo pracy czeka
koszy arki ~ęc.zy
W

aren
kORując

Czasu

V\'llaUl-ł:

•

większym

(m)

&

al"

(mar)

•
Ozdooą. niedzielnych
zawodów
lek ·oatletycznych
w
stołe<:mej hali, Akadem ii
Wychowania Fizycz.nego był Iwukurs skoku wzwył kobiet. At
dwie zawodniczki przeskoczyły
popru-cz.kę na wy:okości 193 cm.
Pierwsze miej."ce zajęła Danuta Bułk.owska z AZS Wrocław, a drugie .Jolania Komosa
(Legia War zawa).
•
,a ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym w tenisie
stoło·,':ym, który rozegrany zos.ał w CZ'ę<tochowie zawodnik
Broni R.ldom lVojeieeb Grze~or('Z"yk Zilją! pi<'rw. ze miej ·ce.

spo~kałli ..

P

W spoLkaniach o ffi !6Lr7..oatwO
I ligi padly wynj,k.j: Ani1ana- AZS W-wa 2t:17 i 23:17, Wy_
brzeże-AZS
Gonów jł4:21
i
30:27, Sląsk-AZS Wrocław 23:20
i. :l7:21, Il\Ltnitk lał 25:2-4 i 29:28,
Pogoll-Grunwald 25:24 , M :2ó.
W tabei.i pl'owad1\i Ani.1ana

III

l1 i~d ll:eln"m

wa
'PM

Sprintelli
•
Zwyt'ię-tcą rozt'!:r3ucgo w
n iedzielo;: w Borowcu koło SIr
fil slalomu zaliczanego do Puchal'u $wia'a został &l11rc Girardełli z
Luk,emburga.
wyprzedzając o 0.19 sek. Szweda
Ingemara Slumarka. W sobot'm slalomie giganci kolejnoŚĆ
bvła
odwrot.na.
'.
W końcowcj kl~sy{ikat"ji
bnltcju leni:>a 51010"'"go ,.Topl''', który rOM'gl'any ~()Slał w
Cz..:-cho"łowacji
Po~ak
Grubba
zajął -t miej;ce.

ł

,.cki, A. Skor.pa, P. J'ljałkowaIU.
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