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Przedsiębiorstwa i spółdzielnie jeszcze kalkulują

Jakie czynsze? Nadal brakjasności
(Inf. wł.) Wiadomo już, że trzeba będzie płacić za mieszkanie
kilkakrotnie więcej niż w ubiegłym roku, ale ile dokładnie? W
Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” czekają na informację z
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o no
wych opłatach za wodę a z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
o nowych stawkach za wywóz nieczystości. Są to podstawowe
składniki kosztów eksploatacji mieszkań. Dlatego na razie nie można
określić nowej wysokości czynszów. Jak poinformował prezes spół
dzielni, prawdopodobnie ustalone one zostaną szacunkowo od 1
stycznia, aby nie dopuścić do kumulacji opłat w lutym.
W Spółdzielni „Kolejarz” w Słups
ku postanowiono ustalić wysokość
czynszów od 1 stycznia, uwzględnia
jąc tylko urzędowe podwyżki cen za

centralne ogrzewanie, ciepłą wodę,
gaz i energię. Od 1 lutego natomiast
przewiduje się wprowadzenie korekty
uwzględniającej wzrost opłat za do

Trudny rynek żywności
Podwyżki dla „budżetowców"
8. bm. pod przewodnictwem
premiera Tadeusza Mazowiec
kiego obradowała Rada Minist
rów.
Zapoznano się z przedstawio
ną przez ministra rynku wewnę
trznego informacją o sytuacji na
rynku żywnościowym w pierw
szych dniach stycznia. Członko
wie rządu wiele uwagi poświęcili analizie zjawiska znacznych i nie za
wsze uzasadnionych wzrostów cen
oraz poważnych zakłóceń w dosta
wach do handlu. Dotkliwy jest impas
w skupie mięsa. Sprawne działanie
rynku artykułów żywnościowych
wciąż jeszcze utrudniają istniejące w
nim struktury organizacyjne. Rada
Ministrów wskazała, że skierowane

do Sejmu rządowe projekty niektó
rych ustaw będą stanowić podstawę
prawną do skuteczniejszego elimino
wania tych barier, które wciąż jeszcze
paraliżują funkcjonowanie mechaniz
mów ekonomicznych na linii produ-.
cent — przetwórca — sprzedawca
artykułów żywnościowych. Dotyczy
to przede wszystkim zbiurokratyzo
wanych ogniw pośredniczących w
obrocie oraz wszelkiego rodzaju prak
tyk monopolistycznych, ich szybkie i
skuteczne eliminowanie uprości dro
gę do sklepów ograniczonych prze
cież zasobów żywności a przy tym
pozwoli sprowadzić wzrost cen tych
artykułów do racjonalnego minimum.
(dokończenie na str. 2)

stawy wody i wywóz nieczystości
oraz wzrost kosztów remontów'.
Oprócz wspomnianych podwyżek,
na wysokość czynszów wpływ będą
miały również zrewaloryzowane kre
dyty mieszkaniowe. Kredytów i od
setek od nich nie będą spłacać lokato
rzy posiadający mieszkanie własnoś
ciowe.
Zamieszkujący na prawach lokator
skich odczują wyraźny wzrost tej czę
ści czynszu. Oprocentowanie kredy
tów wynosi w tym roku 115 proc. Od
kredytu w wysokości 1 min zł, tegoro
czne odsetki wyniosą 1.150 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Górnictwa i Modernizacji
Przemysłu „Budex” w Częstochowie, zawarło z
bankiem PKO umowę o wzniesienie w kraju 1500
obiektów przeznaczonych dla tej właśnie instytu
cji. To długoterminowe zadanie będzie wykony
wane przy współpracy z Czechosłowacją, skąd
sprowadzi się potrzebne elementy budowlane, zaś
samym montażem zajmie się „Budex". Jak wynika
z umowy PKO powinna otrzymać w br. do zagos
podarowania 30 budynków.

Przedaukcyjna wystawa
W Centrum Sztuki „Studio" otwarto przedauk •
cyjną wystawę malarstwa i rzeźby, na której za
prezentowano ponad 30 prac najwybitniejszych
współczesnych artystów polskich. Są wśród nich
dzieła m. in. Zdzisława Beksińskiego, Stefana
Gierowskiego, Marii Anto, Edwarda Dwurnika,
Adama Myjaka, Henryka Wańka, Teresy Pągowskiej, Jerzego Tchórzewskiego i Jana Tarasina.
Wszystkie prace zebrane w ramach akcji „Artyści
dla Rzeczypospolitej" trafią 14 bm. na aukcję.
Dochód z ich sprzedaży zasili Fundusz Daru Naro
dowego.

FWP zwraca obiekty
O prawie 600 miejsc zmalaia baza wypoczyn
kowa FWP w Beskidach. Jak poinformował
dziennikarza PAP, dyrektor Zarządu Okręgu FWP
w Bielsku-Białej, mgr Lech Koźdoń — mocą
prawomocnych wyroków sądowych — przekaza
no do 8 bm. dawnym właścicielom 20 obiektów
wczasowych, m. in. „Kaskadę 2 i 4" w Wiśle, a
także „Wypoczynek" w Ustroniu.

Siódma żyrafa w Zoo
Niejako pod znakiem żyrafy — znaku ponoć
bardzo szczęśliwego w horoskopach daleko
wschodnich — rozpoczął się nowy rok we wroc
ławskim ogrodzie zoologicznym. Wczoraj bowiem
urodziła się tam dorodna żyrafa, ma 100 kg wagi i
mierzy sobie 2 metry. Już po kilku godzinach ssała
mleko swojej matki „Reginy", której jest już kolej
nym potomkiem. Obecne urodziny powiększyły do
7 sztuk stado tych pięknych zwierząt we wrocław
skim zoo.

Dyrektor chińskiego Urzędu ds. Kontroli Walu
towej oświadczył, że Chiny są zdolne do spłacenia
zadłużenia zagranicznego, które szacuje się na 40
miliardów dolarów. Dyrektor wskezal, że Chiny
dysponują dostatecznymi rezerwami złota i walut.
Wysokość rezerw złota wynosi bowiem 12,7 min
uncji, a rezerw walutowych 14,2 m!d dolarów.

Wyższa cena
za... Wałęsę

sf&Ti 'vĘ.

Delegacja KC KPZR
udała się na Litwę
W poniedziałek do Wilna przybyła delegacja KC
KPZR
poinformował na konferencji prasowej w
Moskwie przedstawiciel radzieckiego MSŻ Gen
nadij Gierasimow. Odpowiadając na pytanie doty
czące terminu wyjazdu na Litwę sekretarza gene
ralnego KC KPZR Michaiła Gorbaczowa przed
stawiciel MSZ wyrazi! przypuszczenie, że przywó
dca radziecki uda się tarn jutro.

Manewry bez czołgów
Takich manewrów wojskowych NATO dawno
nie było. W tegorocznych zimowych ćwiczeniach
pod kryptonimem „Reforger" po raz pierwszy nie
wezmą udziału jednostki pancerne, a w ogóie
będzie w nich zaangażowanych o 45 proc. mniej
żołnierzy i pojazdów wojskowych niż w latach
poprzednich.' Na taką decyzję dowództwa sił zbroj
nych NATO wpłynęła sytuacja odrpężeniowa na
naszym kontynencie, przede wszystkim ostatnie
wydarzenia w Europie Środkowej i Wschodniej.

Aresztowanie sprawców
zamordowania jezuitów
W Salwadoizę aiesztowano grupę osób podej
rzanych o współudział w zamordowaniu 16 lis
topada 1989 roku sześciu jezuitów (w tym rektora
uniwersytetu katolickiego) i dwie kobiety. Wśród
ujętych są przedstawiciele armii. Wcześniej prezy
dent Salwadoru Alfredo Chrisiiani w przemówie
niu radiowo-telewizyjnym zakomunikował, ze w
aferę istotnie byii zamieszani wojskowi;

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj
większa — mądrze czynić
(Andrzej Maksymilian Fredro)
Imieniny
dziś
Marceliny, Marcjanny
jutro —Jana, Wilhelma
Słońce wschodzi o 8.10, zachodzi o
15.48

złotych. Trudno więc powiedzieć, jak
długo będą aktualne obecne ceny.
Dla porównania podajemy, że cena
zbytu schabu wynosi już 20750 zł a
na przykład w sklepie PHS można go
kupić za 23216 zł (10 proc. marży).
Tymczasem w białogardzkich skle
pach PSS jeszcze żądano za schab
18900 zł. Technolog Tomasz Wala
sek był właśnie w trakcie robienia
kalkulacji.
(dokończenie na str 2)

Ka rnawał — ale
chyba w domu

Chiny spłacą zadłużenia?

-Ja i

(Inf. wł.). Na ostateczne wyjaśnienie
okoliczności zniszczenia polskiego statku
„Bolesław Krzywousty" i uprowadzenia
jego załogi trzeba będzie poczekać. Wczo
raj po raz pierwszy armator „Krzywous
tego", PLO w Gdańsku, uzyskał najcen
niejszą informację o załodze statku. Okazu
je się, że 29 marynarzy i żona starszego
mechanika, która zabrała się razem w rejs —
są żywi i cali. Znajdują się w rękach Frontu
Wyzwolenia Erytreri w Chartumie. Wiado
mość ta pochodzi od przedstawiciela PLO
w Sudanie Janusza Broniarka, któremu
udało się skontaktować z partyzantami erytrejskimi.
Dziś do Chartumu udają się dwaj przed
stawiciele — dr Michał Rosa, dyrektor do
spraw ekonomii i rozwoju w PLO oraz dr
Jerzy Vonau, dyrektor Departamentu Ad
ministracji Morskiej i Śródlądowej w celu
podjęcia petraktacji. Chodzi oczywiście o
uwolnienie ludzi, bo jak wiadomo z relacji
marynarzy MS „Asnyk" — „Krzywousty"
liczący dwadzieścia lat, uległ prawie cał
kowitemu zniszczeniu. Dowodził nim do
świadczony, zwłaszcza na tych liniach, ka
pitan żeglugi wielkiej Andrzej Sikorski.
(mim)

Ukradli 12,5 min zł

(Inf. wł ). Jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowych cen
mięsa i wędlin, a już są następne. Tym samym jest to .trzecia
podwyżka w tym roku! Niesamowite tempo zważywszy, że wczoraj
był dopiero szósty dzień pracy w 1990 roku. Podczas sobotniego
rekonesansu po koszalińskich sklepach w wielu miejscach kierow
nicy mówili, że spodziewają się nowych cen. Klienci koncentrowali
się jednak na robieniu zapasów masła i alkoholu.

(Inf. wł.) W szampańskich na
strojach spędziliśmy sylwestra,
teraz — liczymy pieniądze. Pier
wsza sobota karnawału upłynęła
pod znakiem... telewizji. Koszali
ńskie restauracje, w których w
karnawale można się pobawić,
kończyły w tym dniu działalność
o zwykłej porze.
Tłoczno było — jak zawsze zresztą
—w dyskotece „Rytm". Młodzież bez
względu na cenę biletu — lubi potań
czyć i to do godziny trzeciej nad
ranem. Królowała oczywiście lamba
da.
W „Balatonie" w tej chwili nie ma
żadnych zamówień na karnawałowe

żyje!

★ ★ ★

(dokończenie na str. 2)

W sklepach mięsnych
głównie... zwiedzający

Średnio ceny mięsa i wędlin
wzrosły wczoraj, 8 bm. o 22 proc.
Za kilogram żywca wieprzowego Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu
Mięsnego płaci juz 6 tys. zł.
— W Szczecinie dają o tysiąc zło
tych więcej — powiedział wicedyrek
tor ds. handlu OPPMs. Antoni Me
gier. — Rolnicy nie są zadowoleni z
naszej oferty uważają, że powinni
dostawać za żywiec... dziesięć tysięcy

„Krzywoustego"

Manama, Bahrejn (PAP). Agencja
Associated Press cytuje rzecznika Frontu
Wyzwolenia Erytrei, który w rozmowie te
lefonicznej z przedstawicielem agencji 7
bm. zastrzegając sobie niewymienianie na
zwiska, oświadczył, że to Front Wyzwole
nia Erytrei jest odpowiedzialny za ostrzela
nie dwóch polskich statków. Rzecznik za
powiedział, że Erytrejczycy będą ostrzeli
wać Wszystkie statki przewożące broń dla
Etiopii i dodał, że jego organizacja była
przekonana, iż polskie statki transportowa
ły broń. „Krzywousty" wiózł jak już infor
mowaliśmy— wyczesy bawełniane i cztery
kontenery z wannami.

Cenowy kalejdoskop
Budynki dla PKO

Załoga

bale. Jeśli chętni się zgłoszą, restau
racja takowe zorganizuje. Nie można
nic powiedzieć o kosztach karnawa
łowej zabawy, gdyż ceny skaczą z
dnia na dzień W „Neubrandenburgu" zarezerwowano lokal na bal na
razie na sobotę, 27 stycznia. Na „stu
dniówce" będzie się tu bawiła mło
dzież z Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych. A ile będzie to ją
kosztować, jeszcze nie wiadomo. Ce
ny zostaną skalkulowane w ostatnim
tygodniu przed balem.
„Fregata" 13 stycznia gościć bę
dzie koszalińskich sportowców' na
tradycyjnym „Balu Sportowca".
(dokończenie na str

Jeszcze tylko do końca tego tygodnia trwa 14/ Koszalinie nasza redakcyjna
akcja „Prezent dla dziecka". Tak jak w poprzednich latach, nie zawiedliśmy się
na ofiarności naszych Czytelników. Każdego dnia odwiedzają redakcję z
zabawkami, słodyczami czy darami pieniężnymi mieszkańcy Koszalina i okolic.
Na zdjęciu: klasa Ib Szkoły Podstawowej nr 16 zjawiła się w kom
plecie wraz z wychowawczynią Jolantą Kowalską. Dzieci przyniosły
zabawki, książki, słodycze oraz 2500 zł. (s)
Fot. Jerzy Szych

Około 12,5 min zł pobrał z pocztowej
kasy Karol S„ 23-letni listonosz z Elbląga.
Zamiast dotrzeć do domów emerytów, re
ncistów i innych odbiorców przekazów
udał się wraz ze swym bratem, 20-letnim
Wiesławem „w Polskę". Ostatecznie z małą
już kwotą dotarli do Szczecina, skąd chcieli
nielegalnie przedostać się na Zachód. Za
trzymani w Szczecinie, zostali odesłani do
Elbląga. (PAP)

# Rzucam paSenia... $ Nie zastanawiam się jeszcze # Dopóki mam
zapas... Ü Wbiję zęby w ścianę a będę jeździć...

Jazda na styku... możliwości
_ it
11____ ^_____
i __ :__m/toitap
(Inf., wł, X). Jeszcze przed
kilkoma
tygodniami
zatankowanie samo
chodu do pełna urastało do miary wielkiego problemu. Ustawiające
się przed każdym dystrybutorem kolejki mierzono niekiedy w kilo
metrach. Obecny obraz rejestrowany przed stacjami CPN przypomi
na kadry z zupełnie innego filmu... Tankuje się bez tłoku, bez nerwów i
obaw o to czy wystarczy paliwa — ale za to znacznie drożej.
Odwiedziny w stacji benzynowej równają się wydatkowi kilkudzie
sięciu tysięcy złotych.
Z chwilą gdy motoryzacja przestała
być względnie tania, wyraźnie zmalał
ruch na ulicach wszystkich miast. W
Warszawie ruch uliczny zmalał o 55
procent. Wprawdzie nie przeprowa
dzono jeszcze szczegółowych pomia

rów, ale w tych samych proporcjach
zjawisko to można zaobserwować w
Koszalinie, Słupsku czy Kołobrzegu.
Wśród kilku posiadaczy samocho
dów osobowych w Koszalinie prze
prowadziliśmy błyskawiczną sondę,

pIch ii
7\/\a/ar
pytając czy 7amior7aia
zamierzają H
dalej
używać
swe pojazdy?
— Małego fiata kupiłem zaledwie
pół roku temu, z tego względu żal
byłoby się z nim rozstawać. Jeśli po
pierwszym kwartale stawki opłat i
cena benzyny znowu wzrosną dras
tycznie, będę musiał sprzedać samo
chód. Już obecnie jedno tankowanie
to wydatek szóstej części mojej pen
sji. Na razie jeżdżę na starych zapa
sach ale i one już się kończą. Ograniczyłem ilość wyjazdów, jednak
nie zrezygnowałem z dojazdów sa
mochodem do pracy.

(dokończenie na str. 2)

Piany redukcji armii ZSRR
Moskwa (PAP). W roku 1990 li
czebność radzieckich sił zbroj
nych zmniejszy się o dalsze 185,4
tys. żołnierzy poinformował za
stępca szefa Sztabu Generalnego Ar
mii Radzieckiej gen. Grigorij Kriwoszejew.
W wywiadzie dla agencji TA7ESS
gen. Kriwoszejew przypomniał że w
roku 1989 Związek Radziecki jedno
stronnie zmniejszył liczebność swojej
armii o 265 tys. żołnierzy. Zmiany

objęły także‘strukturę Armii Radziec
kiej: zlikwidowano dwa okręgi wojs
kowe — środkowoazjatycki i uralski,
rozformowano dowództwa 2 armii i 4
korpusów oraz 7 dywizji piechoty, 3
pułki lotnicze i 2 pułki śmigłowców.
Liczba czołgów' rozlokowanych w
Europie zmniejszyła się o 9 321, sys
temów artyleryjskich — o 5052, a
samolotów — o 835. Złomowano 40
okrętów/ bojowych, w tym 1 2 okrę
tów podwodnych.

Tragiczna iibacja
Tragicznie zakończyła się libacja na świe
żym powietrzu dla dwóch mieszkańców Wło
cławka W łesie otaczającym dzielnicę „Zazanicze” znaleziono ich martwe ciała. Obok
nich leżaio pięć pustych opakowań po płynie
„Blvsk" używanym do czyszczenia szyb.
(PAP)

Londyn (PAP). Brytyjski dziennik „Dai
ly Express' poinformował, iż Lech Wałęsa
podniósł cenę za udzielenie wytwórni fil

Mój mąż po prostu wściekłby się,
gdyby mnie teraz zobaczy!. On jest
przekonany, że rzuciłam palenie.
„The Sun"

mowej Warner Brothers praw do nakręce
nia filmu opartego na jego życiorysie. Od

Czy szlak narkotyczny
wiedzie przez Polskę?

rzucił on wcześniej zaoferowaną kwotę
325 tys. do!, dowiedziawszy się, że za
wykupienie praw do filmu o brazylijskim
działaczu ruchu ochrony dżungli — Chico
Mendeziezapłacono 750 tys. doi. Dziennik
przypomina jednak, że przyznaną pokojo
wą Nagrodę Nobla Lech Wałęsa w całości
przeznaczy! na cele społeczne i wyraża
przypuszczenie, że zapewne i tym razem
jakąś część uzyskanej kwoty przekaże on
również na te cele. (PAP)

Dziś na Pomorzu spodziewane jest za
chmurzenie umiarkowane i duże z przelot
nymi opadami marznącej mżawki. Tempera
tura maksymalna w dzień plus 2 st. Wiatr
staby i umiarkowany, zachodni, (s)

Rumunia: Pomoc dla ofiar
Bukareszt (PAP). Ponad 500 bukareszteńskich rodzin straciło dach nad głową w
wyniku grudniowych walk między siłami Securitate i uczestnikami powstania. W
podobnej sytuacji są setki mieszkańców Timisoary, Braszowa i Sibiu. Rada Frontu
Ocalenia Narodowego podejmuje działania w celu zapewnienia tym ludziom
mieszkań oraz zaopatrzenia w odzież i artykuły żywnościowe, które napływają w
ramach pomocy z zagranicy.
Rząd podjął również decyzję o przyznaniu ofiarom ostatnich wydarzeń prawa
do korzystania ze specjalnego rachunku w banku oszczędnościowym Rumunii. W
miastach otwarto sklepy, w których osoby mające specjalne książeczki „dla
poszkodowanych” mogą się zaopatrzyć w meble, lodówki, telewizory ltp. Z
rachunku tego każdy poszkodowany może podjąć do 30 tys. lei, rodziny składające
się z 2- 3 osób — 50 tys. lei, a liczniejsze — dodatkowo po 10 tys. lei na osobę.
Na zdjęciu: kolejka przed jednym z kościołów, gdzie rozdawane są koce z pomocy
7noriiniP7nPi

Jak już informowaliśmy w miniony
piątek na warszawskim lotnisku Okę
cie ceinicy wykryli w bagażach oby
watela nigeryjskiego 11 kg konopi
indyjskich. Ponieważ był to najwięk
szy w powojennej historii Polski wy 
kryty przemyt wyrobu narkotycznego
dziennikarz PAP starał się dowie
dzieć, czy Polska jest krajem, w któ
rym na masową skalę przerabiane są
środki narkotyczne?
Z uzyskanych informacji wynika, że
polskie służby specjalne współpracu
jąc z podobnymi instytucjami w róż
nych krajach, starają się wykryć wsze
lkie kanały przerzutowe prowadzące
przez nasz kraj. Wiadomo, że przy
ostrej, międzynarodowej walce z gan
gami handlarzy narkotyków, niektóre
Jr-h nmani7anio mnna nrńhnvA/3Ć tmn-

zytu narkotyków nowymi kanałami, w
tym również przez Polskę. Sprawa
obywatela Nigerii, przemycającego
konopie indyjskie jest wnikliwie ba
dana i być może dla dobra śledztwa
niewłaściwe było natychmiastowe
przekazywanie informacji na ten te
mat opinii publicznej. Teoretycznie
mogą istnieć w Polsce dość dobre
warunki do przerobu półproduktów
narkotycznych oraz produkcji amfeta
miny. Nie można obecnie jednozna
cznie powiedzieć czy — jak sugerują
to np. środki masowego przekazu w
Szwecji — w Polsce produkowane są
narkotyki, które po niskiej cenie tra
fiają do Skandynawii lub sprzedawa
ne są wewnątrz kraju obcokrajow-
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Z obrad Rady Ministrów
(dokończenie ze str. 1)

Rząd podkreślił, że wskazany jest
pośpiech we wprowadzaniu instrumen
tów takiego oddziaływania na kształt
rynku.

Przyjęto projekt zmiany ustawy o
ochronie i kształtowaniu środowiska na
turalnego oraz ustawy prawo wodne.
Celem nowelizacji jest stworzenie pod
stawy prawnej do ustalania realnych —
wobec poziomu inflacji— opłat za ko
rzystanie ze środowiska i wód oraz
wielkości kar za nieprzestrzeganie wy
magań ochrony środowiska. Ponadto
proponuje się wprowadzenie przepisów
pozwalających na radykalizację działań
administracji terenowej w zakresie ochrony atmosfery oraz ochrony przed

hałasem. W szczególności przewiduje
się możliwość uchylenia wszystkich obowiązujących decyzji o dopuszczalnej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery i
dostosowania tych norm do zwiększo
nych wymogów ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawową zasadą, na pod
stawie której wynagrodzenia w sferze
budżetowej mają się kształtować w okreśłonej relacji do poziomu wynagro
dzeń w sferze produkcji materialnej oraz
biorąc pod uwagę założenia polityki cenowo-dochodowej na 1990 rok, Rada
Ministrów uznała za konieczne złago
dzenie— z mocą od 1 grudnia 1989 roku
— niekorzystnej dla sfery budżetowej
relacji wynagrodzeń za IV kwartał ub.
roku. (PAP)

Delegacja na 45. sesję RWPG
8 bm. na 45. posiedzenie sesji Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej udała się do Sofii 8-osobowa delega
cja pod przewodnictwem premiera
Tadeusza Mazowieckiego.
Przed odlotem do Sofii na war
szawskim lotnisku premier odpowie
dział na pytania dziennikarzy:
— Jakie propozycje zmian
przedłoży pan podczas posiedze
nia sesji RWPG?
— Chcemy, żeby ta organizacja
coraz bardziej dostosowywała się do
sytuacji gospodarki rynkowej w wię
kszości krajów, które należą do
RWPG oraz żeby była otwartą na
kontakty z innymi zespołami gospo
darczymi, np. Europejską Wspólnotą
Gospodarczą. W tym duchu będą szły
nasze propozycje. Sądzę, że będą wy
magały pewnego okresu przepraco
wać i dyskusji.
— Czy RWPG jest do uratowa
nia, czy nie jest to już martwe
ciało?

— Stosunki gospodarcze pomię
dzy krajami należącymi do RWPG są
dla wszystkich tych krajów bardzo
istotne. Dla nas np. stosunki surow
cowe ze Związkiem Radzieckim są
bardzo istotne. Nie sądzę więc, żeby
tego rodzaju regionalne porozumie
nie było sprawą już tylko przeszłą.
Natomiast zmiany muszą pójść w kie
runku wprowadzenia gospodarki ryn
kowej.
— Na ostatnim posiedzeniu
sesji RWPG w Moskwie był pan
jedynym
niekomunistycznym
premierem, teraz takich premie
rów będzie więcej. Czy to będzie
miało jakieś znaczenie?
— Będzie to, że się tak wyrażę,
odzwierciedlało większy pluralizm
RWPG. A przede wszystkim, co waż
niejsze, przejście w tych stosunkach z
międzypartyjnych na międzypańst
wowe. (PAP)

Z działalności prezydenta RP
Dziennikarz PAP uzyskał od rzecznika pra
sowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
informację, że dokonana w Konstytucji zmiana
wizerunku godła państwowego wywołuje ko
nieczność nowelizacji ustawy z dnia 31 stycz
nia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, bowiem wzór go
dła zawiera załącznik do tej ustawy. W kan
celarii prezydenta opracowywany jest projekt
nowelizacji ustawy z 1980 r. i w najbliższych
dniach prezydent zamierza wystąpić do Sejmu
z inicjatywą ustawodawczą. Tak więc przed
uchwaleniem przez Sejm wzoru godła państ

wowego przedwczesne jest wykonywanie em
blematów i druków z orłem w koronie, gdyż
wykonane wzory mogą się różnić od oficjal
nego wizerunku godła.
Rzecznik prasowy prezydenta poinformo
wał również, iż wobec odmiennej interpretacji
przez marszałka Senatu i marszałka Sejmu
stanowiska Senatu w sprawie zmiany ustawy
oTrubunale Konstytucyjnym, prezydent zwró
cił się do marszałka Sejmu o wyjaśnienie i
usunięcie rozbieżności, które powodują zwło
kę w rozpoczęciu działalności Trybunału w
pełnym składzie. (PAP)

Jakie czynsze?
(dokończenie ze str. 1)
Z tego 32 proc. bierze na siebie
budżet państwa, a 68 proc. ma spła
cać lokator — członek spółdzielni.
Tutaj jednak jest pewien wybór. Moż
na bowiem zdecydować się na na
tychmiastową spłatę kredytu a wów
czas kwota odsetek za krótki okres nie
będzie wysoka. Możliwe jest też inne
rozwiązanie: lokator spłaca w tym
roku tylko 8 ze wspomnianych 68
proc. odsetek. A pozostałe 60 proc.,
dopisuje się do ogólnej kwoty i trzeba
to spłacić w późniejszym okresie.
Spółdzielnia „Kolejarz" rozsyła do
swoich członków pisma z propozyc
jami do wyboru. Dla przykładu, przy
milionowym kredycie, lokator spłaca
jący całe 68 proc. odsetek, musiałby
uiszczać co miesiąc opłaty w wysoko
ści ponad 65 tys. zł.
Jak poinformowano nas w Przed
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej,
wysokość opłat za wywóz nieczysto
ści już ustalono i jeśli nie dziś to
pewnie w najbliższych dniach spół
dzielnie mieszkaniowe będą miały na
ten temat pełną informację. Możemy
już podać, że za wywóz 1 metra
sześciennego nieczystości płacić się
będzie 11 428 zł (w ubiegłym roku —
tylko 2316 zł).
Opłaty za wodę zostaną zmienione
najprawdopodobniej od 1 lutego. W
WPWiK przewiduje się, że wzrosną
one w stopniu zbliżonym do wzrostu
cen za paliwo i energię bo te czynniki
bezpośrednio wpływają na koszty po
noszone przez przedsiębiorstwa wo
dociągowo-kanalizacyjne. (maj)

Wydaje mi się, że po pierwszym tan
kowaniu po nowych cenach, przesiądę się
na autobus miejski. Skoro jazda samocho
dem jest teraz tak droga, postanowiłem
rzucić palenie. Zostało mi jeszcze 10 pa
czek „Ekstra-mocnych". Wyliczyłem sobie,
że oszczędzając na paleniu, raz w miesiącu
zyskuję jedno tankowanie. Chyba zdrowiej
nie palić ale za to trochę jeździć...
— Jak na razie jeżdżę tylko po mieście
— mówi inny posiadacz fiata 126p. —
Gdybym miał garaż, może odstawiłbym
samochód na dłużej. Niestety, mój maluch
moknie na parkingu przed domem. A wia
domo, że rzadko używany samochód szyb

WYPADKI i
Wypadła z okna
W Koszalinie przy ul. Powstańców Wiel
kopolskich z budynku mieszkalnego wypa
dła z okna między 10 a 11 piętrem nieznana
kobieta. Przybyły na miejsce wypadku le
karz Pogotowia Ratunkowego stwierdził
zgon. Na polecenie prokuratora zwłoki
przekazano do badań sekcyjnych, a po
stępowanie wyjaśniające prowadzi RUSW
w Koszalinie.

Chciał wyjść w kurtce...
...za którą nie zapłacił. W Szczecinku w
sklepie przy ul. 28 Lutego został zatrzyma
ny przez sprzedawcę Zdzisław D., nigdzie
nie pracujący mieszkaniec tego miasta,
który usiłował wyjść ze sklepu z założoną
na siebie skradzioną kurtką.

Włamania
Poprzedniej nocy nieznani sprawcy wła
mali się do prywatnego zakładu stolars
kiego w Słupsku przy ul. 22 Lipca. Ukradli z
hali produkcyjnej m.in. wiertarki, frezy, pi
larki, tarcze widiowe — o wartości łącznej
około 2,2 miliona zł.
W Kołobrzegu dokonano włamania do
prywatnego sklepu rybnego. Sprawca do
stał się do środka przez wybicie szyby w
drzwiach i ukradł 5 milionów zł w gotówce

(ho)

Przepadek wina
Dwaj mieszkańcy Szczecina sprzedawali w
Stargardzie wino z samochodu ustawionego na
ulicy. Nielegalna sprzedaż wina (importowanego
na zasadach prywatnych zakupów) z Danii prze
rwała milicja. Sąd skazał handlarzy na kary po 500
tys. zł grzywny. Przepadek mienia, które mieli przy
sobit — 960 tys. zł oraz wina znajdującego się na
samochodzie — 5021 butelek wartości 52 min
140 tys. zł. (PAP)

ko rdzewieje. Na razie nie zastanawiałem
się ile będzie mnie kosztowało miesięczne
utrzymanie samochodu. Pocieszam się
tym, że w podobnej sytuacji jest więcej,
wcale nie bardziej majętnych osób. Jeśli
inni nie sprzedają samochodu, to ja też nie
sprzedam.
— Będę jeździł do chwili gdy nie wy
czerpie mi się zapas tańszego paliwa —
mówi kierowca „passata". — Moje auto
spala przeciętnie 6 litrów oleju napędowe
go. Łatwo wyliczyć ile musiałbym płacić,
jeśli miesięcznie przejeżdżam ponad 2 ty
siące kilometrów, a litr oleju kosztuje teraz
1900 złotych. Do tego dochodzą opłaty. Za
samo ubezpieczenie muszą w pierwszym
kwartale zapłacić ok. ćwierć miliona zło

KURSY WALUT

Czy prezydent Jaruzelski wstąpi do nowej partii, która powstanie
na miejsce PZPR
takie pytanie padło podczas konferencji praso
wej, zorganizowanej po XVII Plenum KC, 8 bm. — dla dziennikarzy
krajowych i zagranicznych.
Sekretarz KC — Leszek Miller i
Sławomir Wiatr wyrazili nadzieję, że
prezydent będzie gościem XI Zjazdu
PZPR, oraz kongresu założycielskie
go przyszłej partii, a przy tym —
wygłosi przemówienie do delegatów.
Natomiast przynależność partyjna —
to oczywiście osobista sprawa W.
Jaruzelskiego.
Wiele pytań dotyczyło kwestii kad
rowych. Dziennikarze dowiedzieli się
np., że wśród ponad 1600 delegatów
na zjazd znajduje się 370 pracow
ników aparatu partyjnego. Ok. 10
proc. delegatów deklaruje więź ideo
wą z ruchem 8 lipca. Ponad połowa
członków obecnego kierownictwa
PZPR nie posiada mandatu delegata.
— Mieczysław F. Rakowski — o-

DELEGAT

Cena biletu wstępu od jednej oso
by wynosi około 60 tysięcy złotych.
Zamówienia złożyły także Zakłady Pi
wowarskie i załoga Karnieszewic. Ile
pracownicy tych zakładów będą pła
cić za karnawałowe szaleństwa, trud
no w tej chwili powiedzieć. Mimo to
kierownictwo i obsługa „Fregaty"
czekają na chętnych (może z nieco
grubszym portfelem), zapewniając o
dobrym poziomie swoich usług i dob
rej zabawie. Podobnie jest w zajeździe „Za Lasem", gdzie jak do tej pory
bawili się —- i chwalili sobie — goście
sylwestrowi z Koszalina, Słupska i
zagranicy. W zajeździe czekają na
zgłoszenia, a zmęczonym karnawało
wymi tańcami oferują nocleg, (kc)

tych. Same ograniczenia w używaniu sa
mochodu do niczego nie prowadzą. Jeżdżę
wprawdzie teraz mniej niż kiedyś ale i tak
zamierzam w najbliższej przyszłości wyre
jestrować samochód. O sprzedaży na razie
nie myślę...
— Powiedziałem sobie, że wbiję zęby w
ścianę a i tak będę jeździł samochodem —
wyznaje kolejny posiadacz małego fiata. —
Nie wyobrażam sobie jak mogę obyć się na
stałe bez samochodu, kiedy np. odwożę
dziecko do przedszkola. Trudno mi będzie
również ograniczyć wyjazdy. Już wcześ
niej używałem samochodu tylko w sytuac
jach niezbędnych. W tym roku wydałem na
stacji CPN już 35 tys. złotych, ale trudno.
Nie potrafię zrezygnować z tego minimum
luksusu jakim jest samochód, (js)

Dziennik Czechosłowackiej Partii Soc
jalistycznej „Svodone Slovo" zamieszcza
szkic dziejów tej koncepcji. Autor szkicu,
znany historyk doc. Jaroslav Valenta, przy
chyla się do opinii jednego ż prezydentów
czechosłowackich, Edwarda Benesza, ze
ewentualna unia czy federacja mogliby
powstać na drodze stopniowych, wieiofalowych działań. „Należy je jednak roz
począć już dziś”. Zacieśniając współpracę
polityczną i ekonomiczną oraz pozwalając
narodom obu krajów na rzeczywiste wzaje
mne poznanie.

Rozmowa z ANDRZE
JEM SZOPIŃSKIM, dele
gatem na XI Zjazd PZPR,
z-cą dyrektora Państwo
wego Ośrodka Maszyno
wego w Człuchowie
— Czy Polsce potrzebna jest partia
lewicowa?
— Oczywiście, tak. Mamy niewątpliwie
w naszym kraju do czynienia z sytuacją
wyjątkową. Musimy zatem jak najszybciej
wypracować wspólną płaszczyznę dla nor
malnego funkcjonowania państwa. Nie
zbędne są tu rozwiązania modelowe, o
których mówiłem już wielokrotnie przy in
nych okazjach, począwszy od 1981 roku.
Dotyczą one przede wszystkim, chociaż nie
tylko, przedsiębiorstw. Natomiast dyskuto
wanie o różnych nurtach, opcjach, platfor
mach, partiach powinno w tej chwili, w
moim przekonaniu, zejść na plan dalszy.
Wydaje mi się jednak, że w najbliższym
czasie ukształtują się i okrzepną dwa pod
stawowe nurty. Pierwszy z nich nazwał
bym socjalistycznym, który skupi ludzi ży
jących z pracy własnych rąk, a drugi —
liberalnym. Będą się one ścierały i kon
kurowały przy jednoczesnym dążeniu do
osiągania własnych celów. Obecnie stoimy
przed dwoma podstawowymi zadaniami —
walką o efektywność ekonomiczną i upo
dmiotowieniem człowieka w zakładzie pra
cy, instytucji, przedsiębiorstwie.
Wracając do pytania uważam, że powin

wielu klientów pozbywających się walut,
mało zaś chętnych do ich nabywania. Ten
dencja ta powinna, z biegiem czasu, naras
tać. Takie są przepowiednie fachowców.
A teraz ostatnie przeliczniki.
Kursy walut z dnia 8 stycznia 1990
roku.
W PKO KOSZALIN:
skup sprzedaż
dolar USA
9350
9800
marka RFN
5480
5800
funt angielski
14900
15900
frank francuski
1600
1700
frank szwajcarski
6000
6400
szyling austriacki
780
830
bon PeKaO
8600
9600
W PKO SŁUPSK:
dolar USA
marka RFN
funt angielski
frank francuski
frank szwajcarski
szyling austriacki
bon PeKaO

skup sprzedaż
9310
9800
5450
5800
15010
15900
1600
1700
5950
6400
780
840
8600
9600

na działać w Polsce jedna, silna partia
lewicowa i znajdująca się, bądź to w opo
zycji lub też sprawująca władzę, grupa
liberalna. Zanim jednak do tego dojdzie
musimy przebrnąć przez okres przejściowy.
— Jedzie pan na zjazd zapewne z
wieloma nadziejami. Z jakimi?
— Przede wszystkim z nadzieją, że zjazd
wypracuje bardzo szeroką płaszczyznę po
rozumienia różnych lewicowych opcji. Tak,
aby w przyszłości zaowocowało to po
wstaniem jednej, silnej partii socjalistycz
nej.
— Czy z jakimś nurtem już dziś się
pan utożsamia?
— W tej chwili nie opowiadam się za
żadnym. Myślę, że przyjdzie na to czas w
trakcie obrad zja?du. Natomiast mam po
glądy. Na przykład na temat gospodarki,
którą się zajmuję z racji zawodu i stanowis
ka. Uważam, że proponowany przez rząd
program naprawy rodzimej gospodarki jest
bardzo ryzykowny, ale chyba jedyny do
przyjęcia. Zresztą różni się on znacznie od
tego, który zapowiadała ekipa Tadeusza
Mazowieckiego na początku swojej drogi.
Wówczas miał to być kapitalizm sprzed
interwencjonizmu państwowego. Dziś,

między innymi pod wpływem sił lewico
wych, znacznie się to zmieniło — myślę, że
na korzyść.
Wydaje mi się także, że czasy rewolucyj
nego zdobywania władzy i dyktatorskiego
jej sprawowania mamy już bezpowrotnie
za sobą. Nie do przyjęcia jest również hasło
demokracji socjalistycznej. Wielość w jed
ności nie sprawdziła się, gdyż aparat partyj
ny był zawsze silniejszy od działaczy społe
cznych i szeregowych członków partii, któ
rzy często musieli uznawać jego domina
cję. Było to zresztą przyczyną odejścia
wielu ludzi z PZPR. Nowa partia lewicowa,
jeżeli taka powstanie, musi być partią bez
deklaratywnego określenia światopoglą
du. W duszę człowieka nie należy wcho
dzić z butami.
Kolejna sprawa, to problem całego apa
ratu funkcyjnego w partii. Nie jest on w
stanie zmienić swojego sposobu myślenia.
Musimy zatem bardziej liczyć na działaczy
społecznych i starać się o uspołecznienie
nowej partii. Zresztą zmusi nas do tego
nowy system finansowania partii politycz
nych, chociaż oczywiście nie on powinien
być tego podstawową czy jedyną przy
czyną.
Na zakończenie chciałbym wrócić do
tego, od czego zacząłem. Do momentu
wyjścia z tego głębokiego kryzysu w jakim
tkwimy, musimy przede wszystkim myśleć
kategoriami państwa. Na walkę polityczną,
rozliczenia i dyskusje czas winniśmy zna
leźć później. To nie jest teraz najważniejsze.
— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

GRZEGORZ JANOWCZYK

W sklepach głównie... zwiedzający
(dokończenie ze str. 1)
Przygotowywał je nie tylko na mię
so i wędliny, ale także na inne wyroby.
Niemal codziennie zmieniają się ceny
surowca i trudno za nimi nadążyć. 2
bm. za półtusze dostarczane do ma
sarni przezOPPMs. płacono7300zła
tego samego dnia po południu —już
9060 zł, 8 bm. — 11 400 zł.
Barbara Rzeźnik, kierowniczka
sklepu mięsnego w Kołobrzegu
(ul. Lenina) powiedziała, że więcej
jest zwiedzających niż kupujących.
Może dlatego, że klienci odwykli od
pracy sklepów mięsnych w ponie
działki, a może odstraszają ich pod
wyżki. W sobotę, 6 bm. sprzedano tu
całą, dużą dostawę mięsa i wędlin, ale
wówczas schab kosztował 18 480 zł,
a wczoraj —24410 zł. Od ręki sprze
dano tylko serdelki i kości, powodze

Dolar w niełasce

(Inf. wł.). Na walutowym rynku na
stępuje odwrót od dolara. W jednych re
gionach powolniejszy, w innych bardzo
szybki. Przyzwyczajeni od lat do sytuacji,
że każdą 'złotówkę lokowano w twarde
waluty, niektórzy przecierają oczy ze zdu
mienia. W wielu kasach również na Pomo
rzu Środkowym, ludzie wymieniają dolary
na złotówki, i to nie po kilka czy kilkanaś
cie, ale po kilkaset i więcej dolarów.
Twarda polityka gospodarcza rządu
przynosi więc efekty, przynajmniej jeśli
chodzi o rynek pieniężny. Konieczność re
gulowania należności (opłaty, kredyty itp.)
w dziesiątkach i setkach tysięcy złotych —
przy ubożeniu naszych portfeli — zmusza
ludzi do pozbywania się rezerw waluto
wych. Swoje zrobiło też wysokie oprocen
towanie naszego złotego w bankach. Opłaca się w nich lokować obecnie złotówki,
bo jest to korzystniejsze niż zyski z procen
tów walutowych.
Z tych m.in. względów w kantorach

świadczono — ma realne szanse ubiegania się o przywództwo nowej
partii, w demokratycznej procedurze
zadecyduje wola delegatów. Nato
miast prowadzący konferencję nie
podjęli się imiennego wskazania lide
rów poszczególnych wewnątrzparty
jnych platform.
Poinformowano, że znacznie zo
stała zmniejszona liczba pracowni
ków aparatu, która obecnie sięga w
całym kraju 8 tys. osób. Trwają dalsze
redukcje. Nie ma kłopotów z miejs
cami pracy dla odchodzących, ponie
waż są to najczęściej dobrzy, wręcz
poszukiwani fachowcy — stwierdził
L. Miller.
Powiedział też, że nowa partia
przejmie wszelkie zobowiązania oraz

aktywa majątkowe PZPR. Nie będzie
ona pozostawać na cudzym utrzyma
niu. Dlatego już obecnie podejmowa
ne są przedsięwzięcia gospodarcze
mające na celu zasilenie finansów
partii. Liczymy, że ta działalność nie
będzie utrudniana przez rząd. A takie
symptomy zaczynają się pojawiać —
oświadczył Leszek Miller.
Nowa partia najprawdopobniej
zgłosi akces do Międzynarodówki
Socjalistycznej. Będzie też szukała
porozumienia ze wszystkimi siłami
postępowymi w kraju, nie wyłączając
tej części członków „Solidarności",
którzy znajdują się na lewicy.
Ostatnie pytanie postawił niespo
dziewanie Leszek Miller. Zwrócił się
do zachodnich dziennikarzy — dla
czego w znacznej mierze przemilczeli,
tak sensacyjne wręcz w polskich wa
runkach wydarzenie, jak spotkanie
Wałęsa — Rakowski?
Odpowiedzi nie było. (PAP)

Myśleć kategoriami państwa

(dokończenie ze str. 1)

W Czechosłowacji o unii
Praga (PAP). Autorem pomysłu kon
federacji polsko-czechosłowackiej jest
Zbigniew Brzeziński, amerykański polito
log polskiego pochodzenia. Osobiście nie
sądzę — a podobne wątpliwości mają
chyba i Polacy—by można było w obecnej
sytuacji szukać rozwiązań na drodze bez
pośredniej federacji czy konfederacji. Po
glądy są bardzo zróżnicowane, najważniej
sze jest jednak wspólne dążenie do integra cji całej Europy — powiedział w krótkim
wywiadzie dla dziennika „Lidova Demo
kracie" minister spraw zagranicznych
CSRS Jirzi Dienstbier.

Kadry, fundusze, sojusze

Karnawał w domu

Jazda na styku... możliwości
(dokończenie ze str. 1)
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nie miała też wołowina — bez kości —
12 tys. zł, z kością — 3880 zł. Kur
czaki (mrożone) z „Drobiarza" po
7220 zł daremnie czekały na kupują
cych.
Nowe ceny obowiązują też w Świ
dwinie, a prezes Gminnej Spółdzie
lni, Franciszek Dzisiewicz zapowie
dział kolejną podwyżkę 9 bm. Skoń
czył się zapas tańszego żywca, za
obecny płacono tak jak w Koszalinie,
a więc można już nie szukać w miejs
cowych sklepach toruńskiej po 13
tys. zł, czy śląskiej po 14960 zł,
chyba że nie sprzedano poniedział
kowej dostawy. Nasz rozmówca
stwierdził, że i tak w Świdwinie jest
taniej niż w Koszalinie, czy innych
miastach. Duży bochenek chleba (1,6
kg) można bowiem kupić za 2250 zł.
(kon)

10 tys. ofiar
Bukareszt. (PAP). Silviu Brucan,
członek Biura Wykonawczego Rady
Frontu Ocalenia Narodowego Rumu
nii oświadczył w poniedziałek, że cał
kowita liczba śmiertelnych ofiar rumuń
skiej rewolucji nie przekracza 10 tys.
osób.
Brucan dodał, że wcześniej podawa
na liczba 64 tys., ofiar zawierała osoby
stracone z wyroków wydawanych przez
obalonego dyktatora od roku 1965 r.

• Z WYPOWIEDZI rzecznika MSZ G. Gierasimowa wynika, że ZSRR opowiada się za utrzyma
niem RWPG i popiera ideę przeprowadzenia grun
townych zmian w tej organizacji.
• MINISTER spraw zagranicznych Hiszpanii
F. Fernandez Ordonez spotkał się z ambasadorami
krajów Europy Wschodniej. Hiszpania zamierza
zwiększyć współpracę gospodarczą z tym regio
nem, ponieważ dotychczasowe obroty sięgają
zaledwie 3 procent hiszpańskiego handlu.
® W IRANIE trwają demonstracje przeciwni
ków ajatollaha Montazeriego i — z drugiej strony
— manifestacje poparcia dla tego polityka. Montazeri wyznaczony przez Chomeiniego na swego
następcę a później odwołany z tej pozycji nazwał
obecnych przywódców Iranu — Chameneiego i
Rafsandżaniego zdrajcami.
0 W POBLIŻU rezydencji cesarza Japonii Akihito spadła rakieta skonstruowana domowym
sposobem przez nieznanych pirotechników, któ
rzy odpalili ją z samochodu zaparkowanego w
odległości 250 m. Nikt nie został poszkodowany.
O WŁADZE libijskie unieruchomiły Abu Nidaia
i jego terrorystyczną organizację likwidując obóz
szkoleniowy koło Trypołisu a jego samego zamy
kając w areszcie domowym. Grupa Abu Nidaia,
poza OWP od roku 1973, dokonała około 900
zabójstw w 20 krajach. Akcja władz libijskich
związana jest z walkami frakcyjnymi wewnątrz
„rewolucyjnej rady Fatah'1 Abu Nidaia.
0 SŁUŻBY graniczne NRD nie wpuściły wpły
wowego przedstawiciela skrajnej prawicy z RFN,
F. Schoenhubera usprawiedliwiając tę decyzję
„faszystowską działalnością” byłego oficera SŚ i
szefa Partii Republikańskiej. Schoenhuber zamie
rzał wejść do Berlina korzystając z paszportu
deputowanego do Parlamentu Europejskiego.
0 PROKURATURA Generalna NRD podała, że
były przywódca NRD 77-ietni Erich Honecker
cierpiący na raka nerek w niedzielę umieszczony
został w szpitalu.

—

1ANTOR W AL. SIENKIEWICZA W

Węgry: Poważny wzrost cen
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Budapeszt (PAP). Panika na rynku poprzedziła wprowadzone 8 stycznia
na Węgrzech nowe ceny artykułów żywnościowych, różnych towarów i usług.
Pod koniec ubiegłego tygodnia ludność dosłownie oblegała sklepy i stacje
benzynowe.
Ceny mięsa i jego przetworów wzrosły przeciętnie o 32 proc., mleka i
produktów mleczarskich o 42—43 proc., pieczywa — o 26 proc. Papierosy,
piwo i spirytualia podrożały o 20—22 proc. Za samochody osobowe sprowa
dzane z krajów Europy Wschodniej trzeba będzie płacić o 25 proc. więcej.
Benzyna podrożała o 3 forinty i 50 fillerów na litrze, a olej napędowy — o 4 ft
Od 8 stycznia Węgrzy płacą za litr benzyny 92-oktanowej 29,50 forintów
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O ocenie PZPR
L
Marian Truszkowski: Bez wątJ^pienia PZPR okazała się najmądrzej
szą spośród wszystkich partii komu
nistycznych w Europie Wschodniej.
Potwierdził to przebieg wydarzeń w
innych państwach socjalistycznych.
Niestety nie umieliśmy tej mądrości
do końca wykorzystać i zdyskonto
wać.
Zbigniew Hanff: Ci, którzy klepią
obecnie obiegowe prawdy, iż wszyst
kiemu winna jest PZPR (a nie brak
takich i w szeregach partii), nie chcą
pamiętać, że w ostatnich latach kapi
tan ryczał: cała naprzód! Tylko załoga
zapomniała wyciągnąć kotwicę, a
społeczeństwo nie pozwoliło zdjąć
cum.
Grzegorz Jakiel: Przygotowuje
my się do miękkiego przekształcenia
jednej partii w drugą. Nawet bez jed
nego głosu broniącego PZPR. Nie
można skwitować ponad czterdzies
toletniej działalności partii kilkoma
, zdaniami, bez wskazania także na po'Wizytywne elementy. Chciałbym zaape
lować o eleganckie rozstanie się z
PZPR.

dzynarodowych, które determinowa
ły wiele posunięć.

wiarygodności w społeczeństwie.

O
projekcie
deklaracji
programowej nowej partii

Norbert Krawczyk: Statut powi
nien zakładać wybór 70 procent człon
ków nowych władz w województ
wach, ale proporcjonalnie do liczby
głosujących, a nie członków partii na
danym terenie.

Roman Ney: Dokumentten powi
nien być możliwie ogólny i otwarty.

Norbert Krawczyk: Nie powinno
być w tym dokumencie oceny polity
cznej działalności PZPR. To zasługuje
na odrębne potraktowanie. Nato
miast powinny się w nim znaleźć
przede wszystkim określenie celów
nowej partii oraz odpowiedź na pyta
nie: „Jacy jesteśmy, jacy chcemy
być", jakie jest nasze stanowisko wo
bec przemian dokonujących się w
Polsce i jakie jest nasze widzenie
świata?

Jerzy Wiatr: Musi powstać zwię
zły dokument sprawiedliwie ocenia
jący historię PZPR, a pośrednio całe
go czterdziestolecia. Jest to niezbęd
ne, aby zamknąć rozdział historii
PZPR, a zarazem właściwie ocenić
minione lata. Za błędy i sukcesy partii
ponosi odpowiedzialność nie tylko jej
kierownictwo, ale wszyscy członko
wie.
Zdzisław Cackowski: Zapewne
jednoznacznej oceny kierownictwa
PZPR i jego roli w przeprowadzeniu
partii przez trudne lata i wydarzenia
będzie można dokonać dopiero z per
spektywy czasu. Ale już dzisiaj, oce
niając partię i jej kierownictwo, nie
można zapominać, że działała ona w
określonych warunkach, także mię

KALEJDOSKOP
Takie były żarówki
Kilka gazet podpisało umowę z ochotniczą
strażą pożarną w niewielkiej miejscowości
Levermoore w Kaliforni na wiadomość o...
zgaśnięciu żarówki, aby powiadomić w pier
wszej kolejności czytelników o pobiciu w tej
dziedzinie rekordu światowego i wpisania go
do słynnej księgi Guinnessa. Otóż w lokalu
tej straży pali się żarówka 5-watowa
wkręcona przed 89 laty.
Nawet żarówki najwyższej jakości —starej i
nowej generacji — nie palą się dłużej, jak
750-1000 godzin. Jak wiemy z własnego
doświadczenia, większość w naszych do
mach świeci znacznie, znacznie krócej.

Grzegorz Jakiel: Konieczne jest
oddzielenie dokumentu odnoszącego
się do oceny roli i działalności PZPR
od dokumentu określającego cele,
które chce realizować nowa partia.
Roman Winkler: Deklaracja po
winna określać nasze myślenie o
przyszłości i stanowić wyartykułowa
nie wartości i zasad nowej partii.

O statucie
Włodzimierz Cimoszewicz: Sta
tut musi mieć formę demokratyczną i
efektywną, na tyle elastyczną, aby
można było dostosowywać go do
zmieniających się warunków. Wiele
spraw powinien pozostawiać do roz
strzygnięcia członkom i władzom par
tii.
Kazimierz Kik: Zmiany w statucie
i dokumentach programowych po
winny mieć taki charakter, aby partia
uwierzyła w autentyczność przemian.
Wiarygodność wobec samej siebie
stworzy punkt wyjścia do odzyskania

O alternatywnym
programie gospodarczym
Wojciech Wiśniewski: Koniecz
ne jest opracowanie przez partię alter
natywnego programu gospodarcze
go^ Mamy bowiem do czynienia z
paradoksem — mówi się o pluraliz
mie, o demokracji, a w kwestii kluczo
wej znowu obowiązuje monopol na
jedynie słuszną drogę wyprowadze
nia kraju z kryzysu. I jest to droga
przerzucająca cały ciężar tej operacji
na barki ludzi pracy. Dotychczas za
rzucano nam, iż partia, będąc u wła
dzy, nie umiała rządzić, teraz możemy
spotkać się z zarzutem, że utraciwszy
władzę, nie umie bić się o interesy
narodu.
Roman Winkler: Nowa partia
musi wystąpić z programem ekono
micznym zawierającym wizję systemu
bezpieczeństwa socjalnego. Znaczne
kręgi społeczeństwa czekają na nasz
głos w tej sprawie.
Roman Ney: Warunkiem powo
dzenia działań nowej partii jest stwo
rzenie alternatywnego programu gos
podarczego.
Józef Oleksy: Podstawowym za
łożeniem programu ekonomicznego
nowej partii lewicy powinno być
przyjęcie „otwarcia na rynek" jako
punktu wyjścia do osiągnięcia efek
tywności gospodarki.

OPINIE DYREKTORÓW Z MINISTERSTWA
PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
We wszystkich polskich domach trwa
gorączkowe liczenie: starczy czy nie star
czy? Zwłaszcza że codziennie ogłaszane są
zwalające z nóg nowe ceny żywności,
opału, mieszkań. Minister Jacek Kuroń za
powiedział w ostatnim wtorkowym wystą 
pieniu telewizyjnym, że przewidywane są
działania osłonowe dla osób znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji materialnej,
zanim jeszcze wejdzie w życie ustawa o
pomocy społecznej, nowelizująca obecnie
obowiązujące przepisy z 1922 roku.
„Jest to bardzo pilne, ponieważ zmieniła
się sytuacja społeczna — twierdzi Włady-

nie — 40 procent.
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń
Społecznych
—
Przemysław
Żół
towski podkreśla jednak, że te świadczenia
nie będą rewaloryzowane.
„Zależy nam na tym, żeby zwalniani z
pracy szukali nowego zajęcia. Dla osób
chcących nauczyć się nowego zawodu,
zdobyć kwalifikacje przewidujemy zasiłki
szkoleniowe w wysokości 80 proc. ostat
niego uposażenia, wypłacane przez pół
roku, a wyjątkowo przez rok".

Po rentę wdowią...
W pierwszej dekadzie grudnia ubiegłego
roku w urzędach stanu cywilnego w Szwecji
na ślubnym kobiercu stanęło 6589 par mał
żeńskich tzn. prawie trzykrotnie więcej niż w
analogicznym okresie 1988 roku. Co było
powodem takiego powodzenia urzędów sta
nu cywilnego? W Szwecji niedawno weszła w
życie ustawa na mocy której, kobiety, które
zawarły związek małżeński po 31 grudnia
1989 r. nie będą miały prawa do renty po
mężu. W trosce o przyszłość wiele par po
stanowiło zalegalizować swój związek przed
upływem tego terminu.

Najmniej przestępców —
w Chinach
W ciągu ostatnich dziesięciu lat Chiny mia
ły najniższy w świecie wskaźnik przestępczo
ści. Wynosił on 6 promille, podczas gdy w
USA wskaźnik ten wynosił w tym okresie 515
promille, w Japonii 128, a w ZSRR — 106.
Przeprowadzona przez chińską Akademię
Nauk Społecznych ankieta wykazała jednak
że społeczeństwo chińskie żywi nadal uczucie
niepewności. 49 procent spośród 1 5 tysięcy
osób uczestniczących w ankiecie stwier
dziło, że obawia się Chodzić samotnie w nocy
W podobnej ankiecie przeprowadzonej w
USA jedynie 28 procent udzieliło takiej od
powiedzi.

Antykwariat w... muzeum
W Muzeum Okręgowym w Tarnowie trwają
przygotowania do uruchomienia sklepu an
tykwarycznego. Będzie przyjmował na zasa
dach komisowych oraz sprzedawał dzieła
sztuki, zabytkowe przedmioty, wyroby artys
tyczne i różnego rpdzaju starocie. Wypraco
wane zyski służyć będą na pokrycie części
kosztów związanych zfunkcjonowaniem mu
zeum.

Czy odkrywany na nowo Montes
kiusz nie miał racji, gdy pisał, iż „w
urządzeniu państwa mniejsza lub
większa srogość nie rozstrzyga o po
słuszeństwie"? Być może, w maksy
mach tego wielkiego myśliciela, mó
wiących o tym", że dbanie o dobre
obyczaje upraszcza prawa, należy się
doszukiwać argumentów przema
wiających za amnestią, liberalizacją
prawa, mniejszą dolegliwością kar.
Zgoda, ale każdy szanujący prawo
obywatel może wytknąć, że żyjemy w
tzw. czasie przejściowym, który w
różny sposób sprzyja rozkwitowi
przestępczości, na przykład lukami w
prawodawstwie, cackaniem się z re
cydywistami. Najlepszym tego przy

Lżejsza bieda?
sław Kondrat, dyrektor Departamentu
Spraw Socjalnych Ministerstwa Pracy i
Polityki Socjalnej.
Przez długie lata w
Polsce do ludzi ubogich, wymagających
państwowego wsparcia należeli ci, którzy
nie mieli stałych źródeł dochodu. Teraz są
wśród nich na przykład emeryci lub renciści
mający rodzinę na utrzymaniu, samotne
matki, rodziny z dziećmi niepełnospraw
nymi, w których tylko ojciec może praco
wać, rodziny wielodzietne. Szacujemy, że
ludzi ubogich, wymagających naszej
szczególnej pomocy jest w Polsce około
pięciu milionów".
Tak więc wszyscy emeryci, renciści, oso
by utrzymujące się z zasiłków, otrzymują:
po pierwsze — zrewaloryzowane świad
czenia. Ministerstwo Pracy i Polityki Soc
jalnej zapowiada rewaloryzację świadczeń
raz na kwartał — (dotychczas rewaloryzo
wano je raz do roku). Przy czym emeryci i
renciści otrzymają zaliczkowe wypłaty
świadczeń za najbliższy kwartał. Zasady te
dotyczą również zasiłków wychowaw
czych i opiekuńczych, które będą stanowić
25 procent przeciętnej płacy w gospodarce
w poprzednim kwartale (dotychczas mi
nionym roku).
Wprowadzone zostaną zasiłki dla bez
robotnych — przez pierwsze trzy miesiące
bezrobotny będzie otrzymywał 70 procent
swego ostatniego wynagrodzenia, przez
następne pół roku — 60 procent, a następ-

kładem jest sytuacja w województwie
słupskim, a pewnie gdzie indziej tak
że.
Oto dobrze rozbudowany aparat
wymiaru sprawiedliwości, organów"
ścigania oraz milicji (licząc ze szkołą
MO) z jednej strony, a z drugiej —
czołowe w ubiegłym roku miejsce w
kraju pod względem wzrostu prze
stępczości, a końcowe w jej wykry
walności. Dlaczego tak się dzieje?
Z listów, uwag i interwencji do
redakcji wynika raczej niezbicie, iż
prawo łaskawsze ośmiela nie tylko do
jego łamania, ale również do stoso
wania zuchwałych, często nawet wy
soce sprofesjonalizowanych metod
przestępczych. Mamy do czynienia z
plagą przestępstw, których liczba i
rozmiary przytłaczją milicję, a organa
ścigania i wymiaru sprawiedliwości o
tyle, o ile uda się podejrzanych po
stawić w stan oskarżenia. A że nie
często się udaje, pomimo wskazania

Dla osób znajdujących się w najtrudniej
szej sytuacji przewidziana jest indywidual
na pomoc, o którą można występować do
terenowych opiekunów społecznych, pra
cowników socjalnych w ZOZ-ach, urzę
dach gminnych. Ministerstwo oczekuje, że
o potrzebach ludzi znajdujących się w
biedzie i potrzebujących np. opału, odzie
ży, pieniędzy będą tez informować sąsiedzi.
Tysiące listów na biurkach urzędników
ministerstwa pełnych jest bowiem spraw
trudnych, bolesnych. Żaden spośród tych
listów nie zostaje bez odpowiedzi. Ludzie
proszący o pornoc otrzymają ją z Polskiego
Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej, parafii, z którymi mini
sterstwo jest w kontakcie. Po paździer
nikowym spotkaniu przedstawicieli orga
nizacji społecznych, charytatywnych, koś
cielnych (różnych wyznań) wiadomo
mniej więcej, gdzie rozciągają się obszary
największej biedy.

Mierzenie ciśnienia to temat lekcji w Zespole Szkól Medycznych w Kołobrzegu.
Fot. Kazimierz Ratajczyk

PODATKI
Nowa ustawa o podatkach wy
wołała reakcję zastanawiającą. Naj
bardziej oburzone są dwie grupy pro
ducentów, które zgodnie z rozliczny
mi deklaracjami rządu powinny obec
nie czuć się uprzewilejowane: prywa
tni przedsiębiorcy krajowi i zagrani
czni. Twierdzą z uporem, że nowe
warunki fiskalne odbierają im moż
liwość funkcjonowania...
Sporo w tym przesady. Przewodnią
ideą nowych regulacji podatkowych było
zrównanie pod tym względem wszystkich
podmiotów gospodarczych. A przecież od
lat był to postulat wysuwany przez prywat
ny sektor przede wszystkim. Tego typu
unifikujące działania zawsze powodują, że
gdzieś się traci po to, by gdzie indziej
zyskać. Sektor prywatny zyskał na zrów
naniu z sektorem uspołecznionym, jeśli
chodzi o podatek dochodowy, a stracił
nieco w podatku od nieruchomości i w
podatku od wynagrodzeń w wyniku wyró
wnania stawki. Wielki hałas jaki rzemieśl
nicy podnieśli o wysokość karty podat
kowej i przewidywanym ośmiokrotnym
wzrostem dotychczas płaconych kwot w
tej formie opodatkowania tylko z pozoru
uznać można za racjonalny. Przecież od
pewnego czasu było to sumy czysto sym
boliczne, podczas gdy ceny dyktowane za
usługi czy wyroby rosły w tempie równym
inflacji. Jeśli teraz krawiec płacił będzie
podatek w wysokości ceny, której żąda od
klienta za uszycie jednego garnituru — to
czy użnać to można za drapieżny fiskalizm?
— Obawiam się jednak, że wszyst
kie koszty związane z nową regulacją
podatków i tak zapłacą klienci. Odbije
się to bardzo szybko na cenie usług...
— Oczywiście istnieje takie niebezpie
czeństwo. Niestety cały, nie tylko podat
kowy, pakiet zmian w gospodarce spowo
dować musi przejściowy skok inflacji. W
którymś momencie okaże się jednak, że
istnieje granica podnoszenia cen. Granica
popytu, która zahamuje dalszy ich wzrost.
— O ile zmiany w systemie podat
kowym dla krajowych prywatnych
wytwórców traktować można ambi
walentnie, to metody tej nie da się
zastosować w stosunku do kapitału
zagranicznego. Oni rzeczywiście wie
le tracą. Likwidacja ulg eksporto
wych powoduje, że rośnie bardzo po
datek dochodowy, który do tej pory
pomniejszany był o każdy procent
eksportu. Inwestować też nie bardzo
się opłaca, bo profitów w postaci ulgi
inwestycyjnej też nie będzie... Nie ba
rdzo potrafię zrozumieć, jak to się ma
do deklarowanych przez rząd zachęt
dla obcego kapitału.
— Większość zmian w warunkach po
datkowych dla obcego kapitału pozostaje
w ścisłym związku ze zmianą prawa dewi
zowego, ale również z tym, o czym już
mówiłem, czyli unifikacją przepisów fiskal
nych dia wszystkich podmiotów gospoda
rczych. Ponieważ budżetu nie stać na zu
bożanie się przez przydzielanie ulg, a cho
dzi tu o sumy niebagatelne (ponad 7 bilio
nów w skali przyszłego roku), trudno, by
robił w tej zasadzie wyjątki. Pretensje o uigi
eksportowe miał do nas zresztą również
GATT. Rolę stymulatora eksportu przejmie
teraz na siebie kurs walutowy. Pamiętać
również należy, że do tej pory przedsiębior
stwa zagraniczne miały obowiązek od
sprzedaży państwu — po dalekim od real
ności kursie — części zarobionych dewiz...

kość, mówi się, że nawet nadwartościowa
— na pewno nie utrudni działania firmom
zagranicznym. Jeśli zaś chodzi o ulgi in
westycyjne, to po konsultacjach pozosta
wiliśmy jednak pewien ich zakres dla in
westycji szczególnie w tej chwili, z punktu
widzenia interesów państwa pożądanych.
Ulgi i to znaczne przysługiwały będą poda
tnikom ponoszącym wydatki na budowę
oraz zakup i montaż maszyn i urządzeń
służących ochronie środowiska (100 pro
cent), wydatki, związane z zakupem i mon
tażem maszyn i urządzeń dla przetwórstwa
rolno-spożywczego oraż służące działal
ności związanej z produkcją materiałów
budowlanych i wyrobów na rzecz budow
nictwa mieszkaniowego, a także jeśli doty
czyły będą wdrażania osiągnięć nauko
wo-technicznych (w wysokości 50 pro-

cent poniesionych wydatków). Pamiętać
również trzeba, że w wyniku przeszacowa
nia majątku produkcyjnego i wzrostu sta
wek amortyzacyjnych — przedsiębiorstwa
znacznie wcześniej odzyskiwały będą pie
niądze włożone w inwestycje.
— A jednak pojawiły się szczeliny w
tym deklarowanym monolicie. Kilka
szczelin, bo i rolnicy wywalczyli swo
je...
— Po konsultacjach ze specjalistami od
rolnictwa, którzy zwracali nam uwagę, że
wzrostowi podatku rolnego od gruntów —
miała to być równowartość 5 kwintali żyta z
hektara przeliczeniowego — towarzyszyć
będzie wzrost innych obciążeń rolnictwa,
postanowiliśmy określić podatek w wyso
kości 2,5 kwintala żyta z hektara przelicze
niowego rocznie. Aby nadążyć za inflacją,
będzie to podatek ustalany dwa razy w
roku. W styczniu według średnich cen żyta
w ostatnim kwartale roku poprzedniego i w
lipcu według średnich cen drugiego kwar
tału roku podatkowego.
— Wydaje się, że inwencja twórcza
organów fiskalnych nie ma granic.
Przykładem jest chociażby wprowa
dzenie podatku obrotowego od arty
kułów sprzedawanych w tzw. ekspor
cie wewnętrznym i od towarów przy
wiezionych z zagranicy objętych
cłem.

milicji podejrzanych, toteż trudno się
dziwić społecznemu rozgoryczeniu,
niekiedy cierpkim uwagom pod ad
resem MO.

mieszczonej na łamach „Głosu Po
morza" rozmowy pt. „Stu milicjantów
zatrudnię natychmiast" z nowym sze
fem Wojewódzkiego Urzędu Spraw

tości, które trudno oszacować wsku
tek inflacji. Zdesperowany i zaniepo
kojony niemrawością śledztwa, go
tów był przeznaczyć wysokie ho

A propos Monteskiusza
Wewnętrznych w Słupsku, płk. An
tonim Kurachem.
Podobny był wniosek świeższej
daty, wyrażony przez mieszkańca
Słupska, pana Zbigniewa Łukaszuka,
któremu jeszcze nie dokończone w
budowie mieszkanie koło Włynkówka ogołocono z kilku kompletów
zgromadzonych tam mebli, wyposa
żenia oraz materiałów budowlanych.
PnnińcJ straty wielomilionowej war

— Najmniej mówi się dzisiaj o po
datku wyrównawczym do płac. Czyż
by tu nic się nie zmieniało?
— Generalnie na pewno zmieni się wy
sokość kwoty wolnej ód opodatkowania.
W tym roku wynosiła ona około 3,7 miliona
złotych rocznie, w przyszłym szacujemy ją
na odpowiednio wyższym poziomie i liczy-

Rozmowa z JERZYM NAPIÓRKOWSKIM,
wiceministrem finansów

— Ale po realnym kursie, którego wyso

Przykładem jest list pana Antonie
go Krysiaka ze Słupska: „Powyższe
fakty niech świadczą o tym, że styka
jąc się z przestępstwem, nie będę już
więcej szukał wsparcia u milicji. Wię
kszość społeczeństwa przekonała się
już o tym wcześniej i na ich wsparcie
milicja również liczyć nie może". I
taka jest konkluzja Czytelnika usto
sunkowującego się do niedawno za

— Wysokość stawek ciągle jest jeszcze
dyskutowana.

tak źle...

BARBARA ŻMIJEWSKA

— Teraz będą musiały odsprzeda
wać wszystkie!

— Czy będą to średnie stawki takie,
jakie obowiązują również przy towa
rach sprzedawanych w kraju? Myślę o
owych piętnastu procentach...

Nie będzie

— Towary takie, jak alkohol, kawa czy
inne używki sprzedawane na naszym rynku
obciążone są wysokim podatkiem obroto
wym, jedyne wyłączenie dotyczyło eskportu wewnętrznego. Nie ma powodów, aby
w dalszym ciągu taką enklawę utrzymy
wać. Tym bardziej, że już od połowy roku
towary te kupować będzie można i za
dolary, i za złotówki, a od 1991 tylko za
złotówki. Jeśli chodzi o podatek od towa
rów sprowadzanych do Polski z zagranicy,
to dotyczyć on będzie tylko tych towarów,
które podlegają cłu. Jeśli ktoś przywiezie
na przykład kawę w ilości nie podlegającej
obowiązkowi oclenia — wtedy oczywiście
nie dotyczy go również podatek obrotowy.
Nie my pierwsi wprowadzamy tę formę

Dyrektor Kondrat pełen jest uznania i
wdzięczności dla tych, którzy chcą poma
gać rodakom, a zwłaszcza dla młodzieży z
nowo powstających związków harcerskich
oraz z różnych przedsiębiorstw. Oto na
przykład „Sports-Tourist” ofiarował bied
nym pół miliarda! Oczywiście, że szybciej
można by otrzymać pomoc, adresując listy
do najbliższego oddziału PCK czy PKPS.
Ale jak napisała pewna emerytka (40 lat
pracy w Polsce): „Ja ich się wstydzę prosić
o jałmużnę, a Kuronia nie".

podatku. Jest on powszechnie stosowany
w wielu krajach.

norarium nawet dziennikarzowi, by
leby wystąpił w roli prywatnego dedektywa i wytropił sprawców oraz
odnalazł skradzione przedmioty...
Opisy podobnych przypadków mo
żna byłoby mnożyć i nie sposób nie
podzielać racji oraz powodów roz
żalenia ofiar przestępstw. Ale pomija
jąc już te czy inne przypadki konkret
ne oraz wysłuchując racji szerego
wych funkcjonariuszy MO. odnosi się

my się z faktem, że obowiązkiem podat
kowym objętych zostanie znacznie więcej
niż dotychczas osób. Zamierzamy także,
zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą w
gospodarce, zmniejszyć progresję tego po
datku. Górna granica progresji do tej pory
wynosiła 75 procent, teraz ogólne obciąże
nie dochodu nie będzie mogło przekraczać
40 procent.
— Ä jakie zmiany są w podatku od
nieruchomości?
— Zmieniają się przede wszystkim sta
wki podatku dla przedsiębiorstw. Za metr
powierzchni użytkowej budynków prze
znaczonych do działalności gospodarczej
płaciły będą (wszystkie sektory tak samo) 8
tysięcy złotych rocznie. Za grunty nato
miast zajęte pod działalność gospodarczą
— 220 złotych za metr kwadratowy.
Jeśli chodzi o ludność — dużych zmian
nie ma. Za metr działki rekreacyjnej obo
wiązywać będzie stawka podatkowa w
wysokości 20 złotych, natomiast za pozos
tałe działki 10 złotych za metr kwadratowy.
Podatek od budynków mieszkalnych
kształtuje się w wysokości 0,05 wartości
ubezpieczenia rocznie.
— Czy próbowano wstępnie obli
czyć jak w 1990 roku wyglądały będą
obciążenia
podatkowe
przedsię
biorstw. Czy nie okaże się na przykład
po pół roku, że jest to gilotyna, która
uniemożliwia jakiekolwiek efektyw
ne działanie?
— Były przeprowadzane tego typu gry
symulacyjne, jeśli chodzi o podatek do
chodowy, czyli ten, którego wysokością
przedsiębiorstwa są najbardziej zaintereso
wane. Wyszło, że przeciętnie dochód
przedsiębiorstw obciążony będzie tym po
datkiem w granicach 38 procent.
— A ile wyniósł podatek dochodo
wy w 1989 roku?
— Średnio około 31 procent.
Rozmawiała:

ALDONA ŁUKOMSKA
wrażenie, że sytuacja jest paradok
salna. Społeczeństwo i milicja wzaje
mnie się poobrażali na siebie, a prze
stępcom tylko w to graj.
Obawiam się, że ten stan wzajem
nych animozji będzie się utrwalał do
póty, dopóki rozliczenia z grzechów
przeszłości, bycia czyimś tam zbroj
nym ramieniem, oraz przytłaczająca
milicjantów i członków ich rodzin
presja społeczna będą istotniejsze od
roli, jaką mają do spełnienia organa
MO wobec społeczeństwa. Obecnie i
w przyszłości-, niezależnie od tego,
czy milicja pozostanie milicją czy sta
nie się — jak postulują niektórzy —
policją państwową z orzełkiem w ko
ronie. Jakakolwiek by była, już dziś
wymaga uzupełnienia kadr oraz no
woczesnego wyposażenia i godziwej
zapłaty za służbę.

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ
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OPINIE - KOMENTARZE - PUBLICYSTYKA

O uchwaleniu poprawek do
konstytucji posłowie wznieśli
pieśń patriotyczną i poszli
spać, był już środek nocy. Następ
nego ranka w patriotycznym uniesie
niu poprawki te zaakceptowali sena
torowie. Ale tylko jeden z nich —
Edward Wende, z zaWodu adwokat,
zwrócił uwagę na ogrom komplikacji
prawnych, jakie pociągnęły za sobą
zmiany oficjalnej nazwy państwa i
godła narodowego. Na razie długo
nam jeszcze przyjdzie żyć jedynie ze
świadomością orła w koronie. Na ra
zie we wszystkich urzędach spotyka
my wizerunki orła bez korony. I rzecz
wcale nie w domalowaniu na obraz
kach tego istotnego szczegółu.
Konstytucja jako ustawa zasadni
cza jest oczywiście aktem wyższej
rangi od innych ustanowionych przez
Sejm aktów prawnych. Ale konstytu
cja nie zastępuje prawa. Tymczasem
brak przepisów wykonawczych...'
Weźmy przykład pierwszy z brzegu.
Codziennie w majestacie prawa orze
kają sądy w sprawach decydujących
niekiedy o życiu albo dorobku życio
wym obywatela. Teraz sentencje wy
roków zaczynać się będą od słów „...
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej",
ale urzędowe druki zostaną pokreś
lone, bo w setkach tysięcy odbite
zostały wcześniej te zaczynające się
od słówc ,,... w imieniu Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej”. I sędziowie
ogłaszają wyroki w imieniu ojczyzny
pod portretami orła bez korony i ob
wieszeni łańcuchami z takim samym
orłem i zdobiącą go skuwką z trzema
literkami: „PRL". Nadto każdy wyrok
zdobią co najmniej dwa stemple i na
każdym z nich pojawiają się nieak
tualne już znaki i słowne formułki.
To tylko z pozoru są drobiazgi. Jak
bowiem odnosić się ma do prawo
mocnych dokumentów nieprawidło
wo oznakowanych człowiek skaza
ny? Przecież sędzia ogłaszający wy
rok nieprzypadkowo ustrojony jest w
łańcuch i nieprzypadkowo w każdej
sali sądowej musi się znajdować wi
zerunek godła państwa...

P

Artykuły przejściowe ustawy o
zmianie konstytucji lekceważą te sy
tuacje bynajmniej nie szczególne, ale
jak najbardziej typowe. Tworzy to
atmosferę iluzji, w jakiej przyjdzie
nam żyć przez wiele, bo całe sześć lat.
Oto płacą nam, i my płacimy, pienię
dzmi, wyemitowanymi przez nie ist
niejące już państwo, legitymujemy się
dokumentami wydanymi na blankie
tach nie istniejącego państwa, a na
wet jesteśmy — niekiedy — odzna
czeni (do śmierci) przez nie istniejącą
PRL. Z punktu widzenia prawa wszy
stko jest w porządku, ale z punktu
widzenia porządku publicznego —
odwrotnie.

czeniu II wojny światowej. Ale już na
przełomie lat czterdziestych i pięć
dziesiątych kiedy tworzono właśnie
twór polityczny pod nazwą PRL,
zmiany następowały ewolucyjnie,
niepostrzeżenie i w sensie społecz
nym — bezboleśnie, co wcale nie
wyklucza indywidualnych ujemnych
odczuć obywatelskich.
Teraz, po wydarzeniach ostatniego
miesiąca, gwałtowna zmiana ustrojo
wych szyldów dosięgła także Rumu
nię. Ale w tym kraju prawdziwa rewo
lucja zmiotła totalitarną dyktaturę. My
zaś szczycimy się — i słusznie — że
zmieniamy rzeczywistość w drodze

TYSIĄC KOMPLIKACJI

Prawo w koronie
Najmniejszy stosunkowo kłopot z
pieniędzmi, które zużywają się bardzo
szybko (w ciągu kilku miesięcy), a
poprawki na matrycach drukarskich
łatwe są do wprowadzenia. Można
założyć, że za sześć lat nie ocaleje ani
jeden z dzisiejszych banknotów, a
bilon i tak przestaje być społecznie
użyteczny.
*
Zużywają się także pieczęcie i stem
ple, więc również ich wymiana (w
ciągu lat trzech — do 31 grudnia
1992), powinna przebiegać łagodnie.
Ale co z dokumentami? Co z aktami
ślubów i narodzin obowiązującymi
przez całe ludzkie życie? Co z legity
macjami wystawianymi dożywotnio,
jak np. prawo jazdy, książeczka inwalidy-rencisty; z dziesiątkami podo
bnych znaków identyfikacyjnych?
Oczywiście w dziejach narodów
bywają niekiedy takie sytuacje, kiedy
trzeba wszystko zmieniać. W Polsce
taka „zmiana dekoracji" nastąpiła, bo
musiała nastąpić po odzyskaniu nie
podległości i raz jeszcze po zakoń

ewolucji, że żyjemy w kraju, w którym
rozum ceniony jest wyżej od emocji.
W dyskusji parlamentarnej nad po
prawkami do konstytucji nikt jakoś
nie zapytał o koszty tej operacji, co w
dramatycznej sytuacji gospodarczej
kraju musi cokolwiek dziwić, Po ustawie z 29 grudnia 1989 roku pyta
nie to staje się bezprzedmiotowe, bo
tak naprawdę już nikt nie jest w stanie
kosztów tych oszacować. Można je.dynie założyć, że będą ogromne, że te
poprawki kosztować będą wszystkich
Polaków fortunę w sytuacji ekonomi
cznej, jaka jest.
Zmiany natury ustrojowej były
nieuchronne i w ciągu najbliższych lat
musiałyby i tak nastąpić. Ale kon
stytucji, jeżeli ma być demokratyczna i
dobrze służyć społeczeństwu, nie
zmienia się z dnia na dzień. I tego
czasu, tych kilkunastu miesięcy za
brakło, żeby całą operację przeprowa
dzić możliwie najmniejszym kosztem.
Polak po szkodzie, to prawda, nie
błysnął jednak mądrością.

JAN TARKOWSKI

NRP-RFN: WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁÓW SAMOCHODOWYCH
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Nowy trabant światowym przebojem?
(Korespondencja z Berlina)
Trabant, choć — rzecz jasna —
daleko mu do golfa bądź polo, często
jest nazywany enerdowskim volkswagenem. Dwusuwowy, hałaśliwy,
wiecznie dymiący silnik, nadwozie o
linni z lat 60, źle wytłumione i amor
tyzowane czynią z trabanta jeden z
najgorszych samochodów na świę
cie. Trabant jest w NRD bohaterem
wielu satyrycznych skeczów i sym
bolem technicznego zacofania. Tute
jsi socjologowie mówią nawet..o
„kompleksie trabanta", kiedy badają
stosunki między Niemcami z NRD i
RFN, A mimo to trabanta w NRD
kupuje się chętnie. Po prostu jest tani,
a więc dostępny dla prawie każdej
rodziny. Na nowy egzemplarz traban

ta z przydziału czeka się średnio 15 lat.
Od dawna więc zastanawiano się co
zrobić, aby długie kolejki po samo
chody zlikwidować, a jednocześnie
produkcję ich gruntownie zmoderni
zować.
Jak wiadomo, wartburg już jeździ z
silnikiem golfa, teraz trabant ma mieć
zainstalowany motor polo. Na tym
sprawa ma się jednak nie zakończyć.
Zgodnie z propozycją zachodnioniemieckiego koncernu z Wolfsburga
dotychczasowy producent trabanta
DDR-Autowerk IFA Karl-Marx-Stadt
za zasadach joint-ventures powinien
wspólnie z Voikswagenem stworzyć
spółkę akcyjną, dzieląc się akcjami po
połowie. Kapitał zakładowy w pierw-

KTO WYRÓWNA SZKODY I NAPRAWI
KRZYWDY WYRZĄDZONE POLAKOM
PRZEZ III RZESZĘ NIEMIECKĄ (1)

Nie starczyłoby lasu
Statut Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiec
ką tak formułuje podstawowe cele naszego ruchu:
1) doprowadzenie do świadomości narodów prawdy o losach Polek i
Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką,
2) uzyskanie rekompensaty materialnej z tytułu przymusowej pracy i szkód
poniesionych w innej formie,
3) uzyskanie moralnego zadośćuczynienia z tego tytułu.
Dotychczas nikt nie odpowiedział jeszcze na postawione w tytule pytanie
nurtujące setki tysięcy Polaków.
Krzywdziciele nie chcą o tym słyszeć, a różne ekipy rządzące Polski
powojennej niezbyt aktywnie występowały w interesie byłych nosicieli odznaki

★ ★ ★
Po tylu latach, które upłynęły od zakończenia II wojny światowej, nie brakuje
literatury naukowej, dociekającej — jak to czyni Alan Bullock, profesor
Uniwersytetu Oksfordzkiego, w swoim „Studium tyranii"—jak doszło do tego,
że duży naród europejski, który dał światu tylu wybitnych i wielkich ludzi"
zgodził się na takie ujarzmienie przez dyktaturę Hitlera, byłego gefrajtra z I
wojny światowej. Warte przestudiowania jest wielkie, dwutomowe dzieło
profesora Czesława Madajczyka, naświetlające istotę faszyzmu niemieckiego
oraz podboje i okupacje dokonane w latach 1938—1945 przez hitlerowskie
Niemcy.
Nie brakuje świetnych pozycji naświetlających aspekty polityczne, historycz
ne i militarne przyczyn, przebiegu i zakończenia II wojny światowej. Natomiast
niewiele opracowań przedstawia skutki napaści Niemiec hitlerowskich na
Polskę, które dotknęły cywilną ludność.
Druga wojna światowa miała innych charakter niż pierwsza. To nie była
wojna pozycyjna, gdzie ginęli tylko żołnierze, Totalny jej charakter ujawnił się
od początku, by nasilać się z roku na rok. Złożyły się na to przede wszystkim jej
założenia polityczne o konieczności zdobycia przestrzeni życiowej na Wscho
dzie i różne brednie rasowe o wyższości genetycznej rasy germańskiej nad
innymi rasami i narodami, a zwłaszcza nad Słowianami.
W tej wojnie nie chodziło tylko o zdobycie terytorium i dyktat uzależniający
podbite państwa. Miał przestać istnieć naród polski. Według znanego „Generalplan-Ost" <GPO) najbardziej światła część narodu polskiego miała ulec

szym okresie, jak podała gazeta „Freie
Presse", wyniósłby 1 min marek zachodnioniemieckich. Zakłada się, że
spółka produkowałaby 1500 trabantów-polo dziennie i ponad 400 tysię
cy rocznie. Jednocześnie 6 tys, spec
jalistów zatrudnionych u Volkswage
na w Wolfsburgu pracowałoby nad
całkowicie nową konstrukcją traban
ta — samochodu małolitrażowego
mogącego skutecznie konkurować z
produktami made in Japan. Dieter
Resch, dziennikarz popularnej gazety
berlińskiej „Berliner Zeitung", który
ostatnio odwiedził Wolfsburg, twier
dzi, że skonstruowany tam trabant
będzie przebojem na rynkach światowych. Prace nad jego projektem i
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Różne
widzenie
rzeczywistości
12 grudnia ub. r. na łamach Głosu
ukazał się artykuł pt.: „Granice współ
czucia". Został w nim opisany pro
blem mieszkaniowy pana Mieczysła
wa Zinkiewicza — mieszkańca Białogardu. Pan Zinkiewicz nie chciał przy
jąć oferowanego mu przez Urząd
Miasta mieszkania, gdyż — jak twier
dził— nie spełnia ono jego wymagań.
Po obejrzeniu zarówno nowego, jak i
dotychczas zajmowanego przez pana
Zinkiewicza mieszkania, dziennikarz
podważył zasadność tej odmowy,
czemu dał wyraz w komentarzu, do
którego ma prawo.
W następstwie powyższego arty
kułu p. Zinkiewicz napisał kolejny list
do redakcji, w którym czytamy: Ar
tykuł nie jest zgodny z listem. Jest on
zbyt mocno skrócony, aNnajważniejsza treść została opuszczona. Jak
dziennikarz mógł napisać, że w mie
szkaniu jest brud i nieporządek, a
także że w bezwzględny sposób wy
korzystuję swoje kalectwo. W miesz
kaniu jest czysto i utrzymany jest
porządek.
Od autora. Gdyby pogląd na stan
utrzymania mieszkania był tylko moim
poglądem, można by było na ten
temat dyskutować. Na moje szczęście
razem ze mną w mieszkaniu państwa
Zinkiewiczów była kierowniczka Wy
działu Spraw Lokalowych, która po
dzieliła moje spostrzeżenia na temat
porządku w mieszkaniu. Poza tym w
swoim artykule nie używałem słów,
które przypisuje mi pan Zinkiewicz w
swoim liście. Do skracania i opraco
wywania listów redakcja ma prawo.
(wat)
prototypem pochłoną 5 miliardów
marek.
Horst Muenzner, odpowiedzialny
w koncernie Volkswagena za kontak
ty z państwami Europy Wschodniej,
uważa, że miliardowe nakłady powin
ny się szybko zwrócić. Nowy trabant,
zdaniem biznesmena, ma bowiem
szansę także dzięki kontaktom enerdowskiego handlu zagranicznego
stać się najpopularniejszym samo
chodem we wszystkich krajach
wschodnioeuropejskich.
Na razie współpraca IFA z Voiks
wagenem rozwija się na zwolnionych
obrotach. Kierownictwo obu firm
czeka niecierpliwie na zatwierdzenie
w NRD nowych przepisów o spół
kach z kapitałem zagranicznym i in
westycjach obcych. Ma to nastąpić
lada dzień, a przepisy będą bardziej
liberalne niż w Polsce i innych krajach
Europy Wschodniej.

MAREK REGEL

zagładzie i wyniszczeniu, część posłuszna i nadająca się do germanizacji —
miała być zamieniona w niewolników obsługujących rasę panów, a pozostała
część ludności, jako nieprzydatny balast, miała być przesiedlona na Syberię i
inne tereny zdobyte w Rosji.
Oficjalne sprawozdanie Biura Odszkodowań Wojennych zawiera następują
ce zestawienie strat biologicznych społeczeństwa polskiego.
Straty ogólne wyniosły 6 028 000 ofiar, na co złożyły się:
a) bezpośrednie działania wojenne 644 000 ludzi,
w tym żołnierzy armii regularnej 70 000 ludzi
b) śmierć w obozach zniszczeń w rezultacie pacyfikacji, egzekucji i likwida
cji gett 3577000 ludzi
c) śmierć w więzieniach i obozach wskutek epidemii, wycieńczenia, złego
traktowania itp. 1 286 000 ludzi
d) śmierć poza obozem z wycieńczenia w następstwie doznanych ran,
okaleczeń, nadmiernej pracy itp. 521 000 ludzi
W stósunku do 27 007 000 obywateli narodowości polskiej i żydowskiej,
zamieszkałych 1 września 1939 roku w granicach Polski — straty biologiczne
ludności wyniosły więc 22,2 procent.
Straty w zabitych i pomordowanych, przypadających relatywnie na 1000
mieszkańców poszczególnych krajów, wyniosły: USA — 1,4 osoby, Kanada —
3,4 osoby, Belgia — 7 osób, Wielka Brytania — 8 osób, Francja — 15 osób,
Holandia — 22 osoby, Grecja — 70 osób, Jugosławia — 108 osób, Polska —
220 osób.
Obozy koncentracyjne i więzienia przetrwało zaledwie 863000 osób (co
dziesiąta)/
Wysiedleniem z miejsc zamieszkania objęto — 2 478000 osób.
Wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec 2 841 000 Polaków (wśród
nich 600000 dzieci w wieku do piętnastu lat).
Około 200000 dzieci polskich wywieziono w celu germanizacji.
Straty materialne poniesione przez Polskę w czasie wojny i okupacji,
obejmujące zniszczenia rzeczowe, zrabowane mienie publiczne i prywatne,
utracone zasoby i zapasy, przepadłe dochody budżetowe — wyniosły (według
przeprowadzonej rejestracji i szacunków) ponad 48,5 miliarda dolarów (wed
ług kursu z roku 1938).
Według innych danych, straty te szacuje się na 38 procent majątku
narodowego, tj. równowartość 258,4 miliarda dolarów (według wartości z
roku 1938), a utrata majątku trwałego stanowi równowartość dalszych 62
miliardów dolarów (według tego samego kursu).
Przerażająca jest w swojej wymowie ta statystyka. Za tymi suchymi liczbami
kryją się setki tysięcy rodzinnych i osobistych tragedii i dramatów, morze krwi i
łez. Czy istnieje coś, co może w pełni te szkody wyrównać i ten rachunek
krzywd naprawić?
Generalny gubernator Hans Frank w rozmowie z korespondentem „Völkis
cher Beobachter" w dniu 6 lutego 1940 roku na pytanie o podobieństwo i
różnice warunków okupacji Protektoratu Czech i Moraw oraz Generalnej
Guberni, oświadczył: „Mogę panu tę różnicę określić plastycznie. W Pradze dla
przykładu wywieszono wielkie, czerwone plakaty z informacją, że dzisiaj
rozstrzelano siedmiu Czechów, Powiedziałem sobie wtedy: Gdybym o każdych
rozstrzelanych siedmiu Polakach chiał rozwieszać plakaty, to lasy polskie nie
starczyłyby na wyprodukowanie papieru dla takich obwieszczeń".

HENRYK KUCZEWSKI

Pod znakiem żurawia
(KORESPONDENCJA WŁASNA Z WARSZAWY)
LOT rozwija się jak nigdy dotąd.
Nowe szlaki komunikacyjne, na któ
rych pojawiły się samoloty ze znakiem
żurawia, wprowadzenie do eksploa
tacji „boeingów 767" i oddanie do
użytku zespołu Air Terminalu i hotelu
Marriott są wykładnią ostatnich suk
cesów firmy. Współpraca ze znanymi
kontrahentami zagranicznymi i wejś
cie w świat wielkiego biznesu sprawi
ło, że o Polskich Liniach Lotniczych
LOT mówi się nie tylko u nas. Przypa
dek to czy wynik konsekwentnych i
logicznych poczynań? A może dobra
koniunktura, którą umiejętnie wyko
rzystywało kierownictwo przedsię
biorstwa?
Wydaje się, że najprawdziwszą od
powiedź na to pytanie może dać ana
liza zmian, jakie dokonały się w PLL
LOT w ciągu ostatnich dwóch lat.
Po tragicznej katastrofie samolotu
IŁ-62 M „Tadeusz Kościuszko" w
maju 1987 roku sytuacja w przed
siębiorstwie nie przedstawiała się naj
korzystniej. Nawet najbardziej oddani
lotnictwu komunikacyjnemu ludzie
wyrażali obawy o dalszy rozwój. Dy
rektor Jerzy Słowiński nie był jednak
pesymistą. Znalazł sposób na przeła
manie impasu.
Od początku kierowania tym wiel
kim i specyficznym przedsiębiorst
wem dał się poznać jako rzutki i
energiczny szef. Rolę dowódcy za
mienił na menedżerski sposób podej
mowania decyzji, choć jak twierdzą
jego podwładni — nawyki organiza
cyjne i pryncypialność w rozwiązy
waniu problemów pozostały z czyn
nej służby wojskowej. Na nowym dla
siebie stanowisku pracy wniósł wiele
cennych inicjatyw i rozwiązań dosko
nalących polskie lotnictwo komuni
kacyjne. Rozwój LOT-u pod jego kie
rownictwem uległ zdecydowanemu
przyśpieszeniu. Na początek zreorga
nizował nieco skostniałe struktury tej
firmy, dostosowując je do aktualnych
zadań przewozowych i roli w świato
wym systemie komunikacyjnym. Sto
sunkowo szybko uruchomiono nowe
i bardzo rentowne połączenia lotnicze
z Warszawy do Pekinu, Sydney, Sin
gapuru i Barcelony. Kraków i Gdańsk
mają również połączenie zagraniczne.
Wprowadzenie do lotów transatlan
tyckich samolotów „Boeing 767" po
zwoliło zwiększyć zyski przedsiębior
stwa i... zmniejszyć kolejkę rodaków
oczekujących na bilet. Po częścio
wym rozwiązaniu kłopotów z samo
lotami dalekiego zasięgu, problemem
numer 1 dla przedsiębiorstwa stały się
linie krótko - i średniodystansowe.
Być może, niedługo na te trasy zo
stanie wprowadzony nowoczesny sa
molot lokalnej komunikacji, produko
wany przez rodzimy przemysł lotni
czy.
z Ubiegłoroczny 45. Kongres Mię
dzynarodowego Zrzeszenia Transpor
tu Lotniczego w Warszawie był rów
nież osobistym sukcesem dyrektora
Słowińskiego. Prezydenturę w IATA
przekazał już następcy, jednak „LOT"
dzięki temu „wgryzł" się w tę or
ganizację. Po wyborze w roku 1988 w
Montrealu na prezydenta Zrzeszenia
stwierdził między innymi:
Proszę mi wierzyć, iż prezesi
towarzystw lotniczych z rzadka kieru
ją się sentymentami, a już na pewno
nie w sprawach zawodowych. Okrą
głych rocznic LOT i IATA mają za
sobą sporo, a jednak wcześniej Polak
nie szefował tej bodaj największej
organizacji międzynarodowej. O mo
im wyborze zadecydował przede
wszystkim aktualny udział LOT-u w
pracach towarzystwa, zwłaszcza
związanych z przygotowaniem wielu
istotnych dla lotnictwa cywilnego uregulowań prawnych.
Prezydent
wraz z sekretariatem IATA, którego
siedziby mieszczą się w Genewie i
Montrealu, reprezentują wszystkie li
nie lotnicze wobec wszelkich instytu
cji oficjalnych, w tym wobec rządów.
Do naszych obowiązków należy obrona interesów przewoźników przed
niekorzystnymi dla nich czy wręcz
niesprawiedliwymi decyzjami władz
poszczególnych państw. Niemniej
ważne jest dbanie o to, żeby stale
nasilająca się walka konkurencyjna
między towarzystwami lotniczymi nie
przeistoczyła się w „wolnoamerykankę", lecz toczyła się zgodnie ze wspól
nie przyjętymi regułami.

Jego kariera zawodowa w całości
podporządkowana jest lotniczej służ
bie. Urodził się 13 października 1943
roku w Inowrocławiu. Zainteresowa- i
nia techniką lotniczą skłoniły go do W'
podjęcia studiów w.Wojskowej Aka
demii Technicznej. Jako podchorąży
Wydziału Lotniczego zdobywał pier
wsze fachowe wiadomości o lotnict
wie i samolotach. W jednostce bojo
wej, będąc oficerem służby inżynieryjno-lotniczej, nabył bogate doświad
czenia dowódcze i organizatorskie.
Uzupełnił je specjalistyczny mi studia
mi z zakresu organizacji i zarządzenia.
Niemały kapitał wiedzy wykorzysty
wał przez cały, blisko trzydziestoletni
okres służby w wojskach lotniczych.
Sprawdzał się na kolejnych stanowis
kach dowódczych. Pełnił między in
nymi funkcję komendanta Centralne
go Ośrodka Szkolenia Specjalistów
Wojsk Lotniczych w Oleśnicy. Kieru
jąc oleśnicką szkołą, przyczynił się do
jej dynamicznego rozwoju. Był
współtwórcą nowoczesnego cent
rum szkolenia personelu służb tech
nicznych lotnictwa. Ciekawym epizo
dem w jego wojskowej służbie było w
1973 roku oddelegowanie do Wiet- ^
namu jako członka obserwatora ONZ
ICCS. Swoją wiedzę techniczną spo
żytkował przy zakupie nowoczesnych
samolotów dla PLL LOT.
Dlaczego właśnie zapadła decyzja,
by zakupić „boeingi", a nie „airbu
sy"? Sprawa ta wywołała ostatnio
sporo emocji. Dyrektor J. Słowiński
stwiedził:
— Jest to kwestia wyboru przez
każdy kraj. Nieraz ten wybór wynika z
tego, że po prostu dany kraj ma inne
potrzeby (mam na myśli na przykład
zasięg samolotów), a niejednokrotnie
— wiem to od tych, którzy teraz kupu
ją „airbusy" — wynika to z tego, że na
„boeingi" trzeba czekać do roku 1994
albo 1995. Myśmy wybrali „boeinga"
0 czym zadecydował zasięg. Głównie
tymi samolotami latamy za Atlantyk
— „boeing" ma taki zasięg, natomiast
„airbus" — nie. Jest szansa, że na
linie krajowe, chociaż nie tylko na nie,
bo będą to samoloty krótkiego i śred
niego zasięgu, wprowadzimy nowe
maszyny. Pertraktując z „boeingiem"
1 „airbusem", przedłożyliśmy dodat
kowy nasz punkt: współpraca z pol
skim przemysłem. Na tym opierają się
nasze nadzieje na możliwość pozyskania nowych samolotów. Rozma- *
wiamy na ten temat z firmą kanadyjs
ką należącą do „Boeinga", a ponadto
z francusko-włoską produkująca ta
kie samoloty tam, gdzie wytwarza się
„airbusa"
(chodzi
o
samolot
ATR-72). Odezwała się też firma bry
tyjska produkująca dwa samoloty:
BAE 146 i ATP. Jest też IŁ 114, który
jednak jest najmniej zaawansowany
w produkcji. Z tych firm zostanie
wytypowana ta, która we współpracy
z polskim przemysłem będzie dostar
czała nam samoloty potrzebne do lo
tów na krótkie i średnie dystanse. LOT
jest w pełni samodzielny finansowo i
państwo ma dość pokaźne zyski z
LOT-u. Utrzymujemy przedsiębiorst
wo i nadto inwestujemy, spłacamy
zakupione samoloty.
W macierzystej firmie nazywają Je
rzego
Słowińskiego
dyrektorem
60-lecia. Najpełniej jednak charakte
ryzuje go opinia poprzednika na dyrek
torskim fotel u— Józefa Kowalskiego: ^
— Gdy tylko pojawiła się pierwsza
■
szansa na „boeingi", zaczęliśmy o
nich marzyć, przymierzać się do tych
marzeń. Chciałem, by pierwszy „767"
zdobył lotowskie barwy już w 1987
roku. Wtedy było jeszcze za wcześnie.
Sen z powiek spędzał mi Terminal.
Przymierzałem się do rozmów z Aust
riakami. Planowałem budowę wiel
kich hoteli, promocję szlaków turys
tycznych. Były pieniądze, zaintereso
wanie amerykańskiej Polonii. Stara
łem się wykreślić z naszego słownika,
przynajmniej na lotowskim podwór
ku, słowa: niemoc, bieda. Trzeba ma
rzyć i mieć odwagę marzenia te reali
zować. Gratuluję dyrektorowi Słowiń
skiemu, że tak skutecznie zrealizował
nasze marzenia...
SŁAWOMIR ORŁOWSKI
JERZY RAUBE
Na zdjęciu: dyrektor Jerzy Słowiń
ski.
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„SMAKOSZE" HERBATY

Niezawodna
siódemka
Firma „Halssen and Lyon", która
od 1879 roku zajmuje się importem i
eksportem herbaty, jest typowym
przykładem tego, jak w dzisiejszych
czasach technika i tradycja wzajem
nie się przenikają. Nie tylko cała bu
chalteria firmy prowadzona jest przy
pomocy urządzeń elektronicznych, ale także, począwszy od 1981 roku,
sporządza się tam mieszanki herbaty
przy zastosowaniu specjalnego, kom
puterowo sterowanego urządzenia.
Ale jednej czynności nie jest w
stanie wykonać nawet najbardziej
wymyślny i doskonały komputer —
degustacji herbaty. Dokonać jej mogą
jedynie specjaliści z „dobrymi nosa
mi" i delikatnymi podniebieniami. Ubrani w długie, białe fartuchy spraw
dzają oni w laboratoryjnych warun
kach jakość herbat i decydują o tym,
które z nich i za jaką cenę mogą być
zakupione. W krótkich odstępach
czasu próbują 50,100 a czasami 200
rodzajów herbaty pochodzących z te
go samego obszaru uprawy. Degus
tacja ta sprowadza się naturalnie li
tylko do posmakowania tego napoju,
a nie picia go. Wszystkie herbaty mają

w tym wypadku jednakową koncent
rację — 2,8 grama na filiżankę, czas
zaparzania wynosi pięć minut.
W ich ocenianiu brane są pod uwa
gę najprzeróżniejsze kryteria. Wpraw
dzie smak odgrywa wśród nich decy
dującą rolę, ale nie bez znaczenia są
też i inne wyznaczniki jakości her
bacianego płynu. I tak na przykład
ustala się czy kolor jego jest „żywy"
czy „martwy", bada się konsystencję,
która ma być „gęsta" lub „rzadka".
Istotna jest także elastyczność namo
czonego liścia herbaty oraz zapach
suchego.
Jakość herbaty ustala się przy po
mocy zmysłów — twierdzi menedżer
firmy. Może się więc wydarzyć, że
trafi się na tzw. zły dzień. Rano wyda
je się, iż oceniana herbata jest wspa
niała, wieczorem natomiast dochodzi
się do przekonania, że jej zakup był
najgorszym ze wszystkich. A to dlate
go, że w ciągu dnia odczucia smako
we zupełnie się zmieniają.
Tak więc w firmie „Häissen and
Lyon", w której zatrudnionych jest
stale 7 degustatorów herbaty, napój
ten poddawany jest często ocenie

dwóch lub trzech pracowników jed
nocześnie. Każda pomyłka ńnoże bo
wiem firmę drogo kosztować. Złych
herbat nie da się po prostu sprzedać.
Podczas tzw. „tasowania" (po an
gielsku: to taste — smakować) za
chowana musi być całkowita koncen
tracja, Degustatorzy mają więc obo
wiązek udania się do specjalnej pro
bierni, w której ich spokoju nie za
kłócają telefony ani też inni pracow
nicy.
Umiejętność właściwego ocenia
nia jakości herbaty nabywa się w
okresie mniej więcej od pięciu do
dziesięciu iat. Młodzi ludzie, którzy
chcą zostać degustatorami herbaty,
uczą się zawodu handlowca w za
kresie importu i eksportu tego towaru.
Zdobywają najpierw ogólną wiedzę z
dziedziny techniki handlu, a następ
nie, w ramach towaroznawstwa, uczą
się rozróżniać gatunki herbaty. Jedni
opanowują tę czynność nieźle, inni
natomiast nie nauczą się jej nigdy. W
końcu potrzebne jest do tego ogrom
ne doświadczenie. Herbata ma bo
wiem w sobie coś niepowtarzalnego,
ciągle zmieniającego,się. Na przykład
dostarczona dziś w dwudziestu skrzy
niach pochodząca z określonej plan
tacji herbata „Assam" przy ponownej
dostawie za dwa tygodnie smakuje
zupełnie inaczej. Przyczyna? Cho
ciażby fakt, że w czasie dzielącym oba
zbiory tejże herbaty rozpoczął się okres monsunowy. Mamy więc wtedy
do czynienia z zupełnie inną herbatą,
która różni się tej w cenie. Herbata nie
podlega bowiem żadnym ustalonym
normom.

TERESA KWAŚNIEWSKA

Czarnobyl w... grzybkach
W ramach Komisji EWG po dziś
dzień działa specjalna komisja, która
bada stopień radioaktywności niemal
wszystkich
artykułów
żywnoś
ciowych, zarówno wyprodukowa
nych w państwach tej wspólnoty, jak
też sprowadzanych z innych państw,
głównie z Europy Wschodniej. Komi
sja ta powstała po tragicznej kata
strofie w Czarnobylu.
Okazuje się, że skutki tej eksplozji
są widoczne do dziś. Nadal uważa się
wśród specjalistów z tej komisji, że
najniebezpieczniejsze dla zdrowia
człowieka są grzyby leśne zbierane
nie tylko w Europie Wschodniej, ale
również w niektórych państwach Eu

ropy Zachodniej, które ogarnęła ra
dioaktywna chmura z elektrowni ato
mowej w pobliżu Kijowa.
Dotychczasowe badania przepro
wadzane przez specjalistów z tej ko
misji wykazały, że takiej koncentracji
pierwiastków radioaktywnych nie
notowano w żadnym organizmie ży
wym, jak w grzybach rosnących w
iasach. Zbierane nawet ostatniej je
sieni zawierają dawki pierwiastków
radioaktywnych tak duże, że zagraża
ją organizmowi człowieka.
Okazało się przy tym, że grzyby
leśne rosły znacznie liczniej i okazalej,
czerpiąc z gleby i powietrza właśnie te
groźne dla człowieka pierwiastki ra
dioaktywne.

Stąd naukowcy wyciągnęli dwa
wnioski. Po pierwsze nadal trzeba
wyrzec się grzybów rosnących „na
wolności", a jeść głównie uprawiane
w szklarniach, a po drugie —że gdyby
świat dotknęła gigantyczna katastrofa
nuklearna (wojna), to najprawdopo
dobniej na pogorzelisku wyrosłyby
olbrzymie... prawdziwki. Tylko nie by
łoby już komu ich zbierać...
W każdym razie specjaliści z EWG
nadal ostrzegają przed spożywaniem
grzybów leśnych, gdyż być może i w
przyszłym sezonie będą nafaszerowane... Czarnobylem. (PAP)

Samobójcy od urodzenia

Ptaki
skazane na słup
Słupy wysokiego napięcia zabijają
każdego roku ogromne ilości ptac
twa. We Francji jeden kilometr linii
wysokiego napięcia zabija 400 sztuk.
W niektórych departamentach w cią
gu roku zbiera się od dziesięciu do
dwudziestu ptaków u stóp jednego
słupa. Rocznie ginie ich we Francji
dziesiątki tysięcy. W obronie ptaków
wystąpiła ostatnio Francuska Liga Ochrony Ptactwa. Naukowcy postulują
szybkie rozwiązanie tego problemu.
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Amerykański psycholog Lee Salk opublikował w prestiżowym czasopiśmie
medycznym „Lancet” artykuł, w którym
przedstawia związek samobójstw na
stolatków z urazami odniesionymi przez
nich w czasie rodzenia się. Salk porów
nał mianowicie opisy porodów 52 ofiar
samobójstw ze 104 opisami dotyczący
mi niesamobójców. Stwierdził, że samo
bójcy z reguły odnosili urazy jeszcze
przed urodzeniem się, na przykład ich
matki w czasie ciąży chronicznie choro
wały i dzieci tuż po urodzeniu miały
długotrwałe trudności z oddychaniem.
Inny badacz, Bertil Jacobson ze Szto
kholmu, odkrył związek między wybraną

metodą samobójstwa a rodzajem urazu
okołoporodowego. Jacobson stwier
dził, że ci z samobójców, którzy zadali
sobie śmierć przez pozbawienie się moż
liwości normalnego oddychania (po
wieszenie, utonięcie, otrucie gazem),
cztery razy częściej niż tzw. grupa kont
rolna (niesamobójcy) mieli trudności ze
złapaniem oddechu tuż po urodzeniu.
Poza tym inne badanie Jacobsona uja
wniło związek między narkomanią
wśród młodocianych a zażywaniem
przez ich matki w czasie ciąży barbitura
nów (środków uspokajających).

WYNALAZEK NA MIARĘ ALFABETU BRAILLE'A

Długopis dla niewidomych
Słynne francuskie pismo popular
nonaukowe „Science et vie" donosi o
historii, zakrawającej na skandal. Do
tyczy ona wynalazku, który może w
niezwykle istotny sposób ułatwić ży
cie niewidomym; specjaliści twierdzą,
że jest to wynalazek o znaczeniu po
równywalnym z pomysłem ßrailie'a,
który w 1825 roku opracował swój
słynny wypukły druk, przedstawiają
cy litery i cyfry w postaci kombinacji
odpowiednich nakłuć na papierze,
możliwych do rozpoznania dotykiem.
Wynalazku dokonał pewien fran
cuski nauczyciel. Opracował on mia
nowicie specjalny tusz do długopi
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sobą rzeczy cieple, wygodne. Roz
sądek jest ważny, nie zapominajmy
jednak przy okazji kompletowania
urlopowej garberoby o odrobinie fan
tazji. Miejską elegancję zostawmy
więc w domu, spróbujmy zestawić
części ubioru niekonwencjonalnie.
Można wydziergać zabawny, barwny
szal, nauszniki czy rękawiczki, każdą
w innym kolorze. A może wystarczy
dokupić jakiś zabawny, drobny doda
tek czy pożyczyć coś od koleżanki?
Czapka z pomponem, pilotka, koloro
we okulary — wszystkie te drobne z
pozoru detale mogą sprawić, że po
czujemy się młodziej, weselej. A prze
cież o to chodzi!

Niezawodna czerń

MARIAN SOMASKI
ZADZIWIAJĄCA
OPORNOŚĆ

Bez skutków ubocznych?

Zaczęło się od zagadki i skończyło
— drugą zagadką.
W 1845 roku brytyjski badacz i
podróżnik, sir John Franklin, wyru
szył wraz ze stu dwudziestoma dzie
więcioma podobnymi sobie śmiałka
mi, by wytyczyć szlak północno-za
chodni przez kanadyjską Arktykę. Z
tej wyprawy nikt nie powrócił. Co się
wydarzyło? Dopiero w ubiegłym roku
antropolog z Kanady, Owen Beattie

Kto choć raz nie znalazł się w sytua
cji, kiedy potrzebny mu był doping
zewnętrzny? I kto potem nie pragnął,
aby środek pobudzający nie przynosił
skutków ubocznych? Otóż taki środek
został podobno opracowany. Tak
przynajmniej twierdzą francuscy nau
kowcy kierowani przez prof. Michela
Jouvet. Wyprodukowany przez nich
specyfik o nazwie modafinil, był po
czątkowo przeznaczony dla ludzi cier
piących na nadmierną senność lub z
natury przesadnie ospałych. Potem
jednak, gdy wieść o nim rozeszła się
poza laboratorium Lafon, gdzie go
produkowano, żywe zainteresowanie
wykazała armia francuska. Dowództ
wo doceniło środek, który nie zmniej
szając walorów żołnierzy, pozwalał
im pozostać w stanie czuwania przez
trzy dni z rzędu. Modafinil bowiem
zastąpiłby z powodzeniem stosowa
ne niegdyś w armii amfetaminy, wy

cofane z powodu ich skutków ubocz
nych.
Jeśli wierzyć twórcom, modafinil
nie zwiększa tolerancji (co zmusza do
zwiększania dawek) ani nie powodu
je uzależnienia, podniecenia ani wre
szcie niepokoju. Inaczej mówiąc —
nie niesie ryzyka lekomanii, choć, aby
to stwierdzić stanowczo, wydaje się
nieco za wcześnie. Takiego w każdym
razie zdania był francuski minister
zdrowia, który zażądał dodatkowych
informacji (między innymi na temat
zagrożenia nadciśnieniem) zanim zo
stanie wydane zezwolenie na wpusz
czenie leku na rynek.
/
Wynalazcy twierdzą, że w czterech
szpitalach francuskich wieluset pac
jentów przetestowało nowy lek i
mniej niż 1 proc. z nich odczuwało
później niewielkie kłopoty z zaśnię
ciem.

Bakterie
z lodu

zorganizował ekspedycję, by wyjaś
nić sprawę.
Beattie i towarzysze jego wyprawy
odkryli ciała dwóch członków eks
pedycji sprzed stu czterdziestu trzech
lat. Pobrali próbki tkanek z doskonale
zachowanych ciał i wysłali do labora
torium szpitala przy Uniwersytecie
Alberta w Edmonton, gdzie zostały
WISŁAWA WAN AT one zbadane przez mikrobiologa Kin
gę Kowalewską-Grochowską.
Zakładając, że ofiary z wyprawy
Johna Franklina zmarły na skutek in
fekcji, i poszukując na to dowodu,
Kowalewska-Grochowska wykonała
rutynowy test, w którym poddała od
nalezione w próbkach bakterie działa
niu różnych antybiotyków. Ponieważ
W Stanach Zjednoczonych prze
w czasie, kiedy odbywała się fatalna
prowadzono przez 7 lat obserwacje
ekspedycja, nie znano — rzecz jasną
— antybiotyków, badaczka oczeki
245 adoptowanych dzieci. W świetle
wała, że każdy ze specyfików, którymi
tych badań stwierdzono, że iloraz in
potraktowała mikroby, bez trudu da
teligencji jest sprawą dziedziczną. Ilo
sobie z nimi radę. Tymczasem ku
raz inteligencji dzieci jest uzależniony
swojemu zdumieniu odkryła, że drob
od tego, którym dysponują ich biologi
noustroje okazały się odporne na co
czni rodzice. Niewiele mogą w jego
najmniej kilka z antybiotyków. Było to
zwiększeniu zdziałać rodzice adoptu
całkowite zaskoczenie. Dlaczego ba
jący je.
kteria jest odporna na środki, z który
mi nigdy nie mogła się zetknąć i
uodpornić na nie, jak to się dzieje
współcześnie?
Kinga Kowalewska-Grochowska
prowadziła dalsze próby, by znaleźć
mechanizm leżący u podstaw tej od
porności. Istnieje już pewna wstępna
hipoteza. Mianowicie — w pobra
nych tkankach stwierdzono wysoki
poziom ołowiu, co prawdopodobnie
było skutkiem spożywania pokarmów
Anasazi, rdzenni Amerykanie za
z puszek, których blacha zawierała
mieszkujący tereny dzisiejszego stanu
ołów. Być może, to właśnie ołów
Colorado mniej więcej w okresie od
spowodował wytworzenie zmutowa
400 do 1300 r. n.e., mieli do niedaw
nych bakterii, które przez czysty przy
na opinię spokojnych rolników żyją
padek zyskały cechę dziwnej odpor
cych w położonych wysoko na stro
ności na nie znane sobie antybiotyki?
mych skałach siedzibach. Opinia ta
MARIA KOWALSKA
ostatnio uległa zmianie. I to radykal
nie. Ci mili ludzie okazali się kanibala
mi, czego dowodzą wykopaliska.
Jeanette Mobley-Tanaka z Uniwe
rr
rsytetu Colorado, szef ekipy prowa

Będą lekcje Inteligencja
w... samolocie dziedziczna
Kolejnym, po pełnomorskim kutrze
torpedowym, darem Ministerstwa Obrony Narodowej dla Regionalnego
Muzeum im. Zygmunta Berlinga w
Skarżysku Kamiennej (woj. kieleckie)
jest odrzutowy samoiot „11-14". Ten
transportowo-desantowy
samolot
wojskowy wykonał swój ostatni lot z
Krakowa do Radomia, skąd po częś
ciowym demontażu zostanie przetran
sportowany do Skarżyska.
W muzeum samolot będzie służył
jako pomieszczenie do prowadzenia
działalności oświatowej — informuje
dyrektor muzeum Sylwester Miernik.
W oryginalnej scenerii wnętrza samo
lotu będą organizowane między in
nymi lekcje historii dla młodzieży
szkolnej.
lach zamieniamy teraz na wieczory
przed telewizorem w domowych bam
boszach. Czasem jednak zdarza się
okazja wyjścia, udziału w zabawie. Na
taką właśnie okoliczność warto mieć
w szafie coś czarnego. Bo czerń jest
niezawodna. Od wielu lat jest naj
modniejszym kolorem na wieczór. Jej
uniwersalność polega na tym, że mo
żna ją łączyć w zasadzie ze wszystkim
— z błyszczącą biżuterią, z dodatkami
we wszystkich kolorach. I zawsze
owa czerń nabiera nowego wyglądu.
Najzwyklejsza czarna sukienka ob
szyta przykładowo cekinami będzie
wyglądała jak nowa. Ozdobiona na
dole falbaną z tiulu przeistoczy się w
kreację w stylu dyskotekowym. Gdy z
kolei przyszyjemy do jej góry szal z
błyszczącego materiału, nasza suknia
stanie się szykowna. Wybór zaieży od
fantazji i umiejętności.
Na zdjęciu: wieczorowe kreacje za
projektowane przez Annę Batory.
Fot. CAF — Andrzej Zbraniecki
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Kanibale
z Ameryki
Północnej

dzącej prace wykopaliskowe nad Yeilow River odkryła mianowicie budo
wlę datowaną na rok około 1250,
ukrywającą makabryczne dowody upodobań kulinarnych Anasazi. Było
to palenisko ze stosem przemiesza
nych czterystu trzydziestu pojedyn
czych kości, stanowiących to, co po
zostało z dziesięciu osobników. Byli
oni prawdopodobnie ofiarami jakie
goś rytuału, niemniej jak wskazują
badania zostali upieczeni, następnie
podzieleni i skonsumowani. Zacho
wały się też narzędzia, którymi ich
zabito, odcinając głowę — topory i
noże. Znalezisko każe inaczej spojrzeć
na obyczaje rdzennych mieszkańców
tego obszaru Ameryki Północnej, po
nieważ najprawdopodobniej nie jedli
ludzkiego mięsa z głodu. Odnajdywa
ne szkielety Anasazi wskazują bo
wiem, że byli oni raczej dobrze od
żywieni.

Pamięć
„zamrożona
w mięśniach

Niektórzy psychologowie twierdzą,
że człowiek w specjalnych okolicz
nościach (na przykład pod wpływem
hipnozy) jest w stanie odtworzyć mo
ment swego rodzenia się. Szczególnie
przekonywających dowodów dostar
czył lekarz-położnik z Kalifornii David
B. Cheek. Zauważył on mianowicie,
że osoby, które „przyjmował" jako
noworodki, potrafią odtworzyć cha
rakterystyczne ruchy ciała, jakie wy
konuje płód w czasie przechodzenia
przez kanał rodny. Dotyczy to w
szczególności specyficznego ruchu
głowy — obrotu — w momencie
wychodzenia jej „na świat". Niektó
rzy pamiętają, którą rękę wysunęli
jako pierwszą. Tę pamięć, którą Cheek
określa jako pamięć mięśni, zachowa
ło blisko 1Ó0 procent jego byłych
pacjentów.

Zespół Organizacyjny Spółki
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„Wolny Obszar Celny"
Spółka Akcyjna

w Kołobrzegu
zawiadamia, że
zgromadzenie założycielskie akcjonariuszy
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Specjaliści twierdzą, ze zimowy urlop ma dla naszego zdrowia znacze
nie szczególne. Podobno każdy dzień
wypoczynku w styczniu, lutym czy
marcu liczy się podwójnie — wystar-

lat od dokonania odkrycia — nie zain
teresował się nim żaden z francuskich
ani światowych biznesmenów; i to
jest właśnie skandaliczne. Co więcej,
jest to całkowicie niezrozumiale, bo
wiem produkcja owego tuszu jest
podobno bardzo prosta i zrobienie
wielkiego interesu wydaje się pewne.
Nie mówiąc już o ogromnym ułat
wieniu życia tysiącom niewidomych,
którzy uwolnieni zostaliby od koYiieczności używania skomplikowanej aparatury Braille'a. Może więc jest to
pomysł dla kogoś z nas, Polaków?

NOWY ŚRODEK POBUDZAJĄCY
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czy więc tydzień zimowego „szaleńs
twa" na śniegu, by organizm poczuł
się jak po dwutygodniowych, letnich
wczasach. Lekarze mówią też o in
nych walorach zmiany klimatu, korzy
stnych dla dróg oddechowych, ogól
nego samopoczucia, zatem — na nar
ty po zdrowie i wypoczynek! Oczywi
ście w góry wyjedzie ten, kogo na to
stać. Organizatorzy zimowego wypo
czynku skalkulowali w nowym roku
nowe ceny, które niejednego przy
prawiają o zawrót głowy.
Tym, którym mimo tak wysokich
kosztów uda się załatwić wyjazd, syg
nalizuję, co się nosi w Karpaczu. Prze
de wszystkim niezawodne kombine
zony czy kurtki, bajecznie kolorowe
— czerwone, żółte, zielone. Wszelkie
kombinacje barw dozwolone. 1 ak sa
mo barwne i wesołe są inne okrycia, a
im więcej kontrastowych kolorów,
tym lepiej. Na uliczkach Karpacza
sporo też było elegantek w luksuso
wych futrach z lisów, norek i w
skórzanych kozakach na wysokich
obcasach. Cóż, każda okazja jest dob
ra do zaprezentowania się w kosz
townych okryciach, a szpilki można
było włożyć tylko dlatego, że nie było
śniegu. Zdecydowanie jednak odra
dza się wkładanie ich na wycieczki.
Najlepiej nie zważać na szpan gosz
czący w górskich kurortach i zabrać ze

sów, który pozostawia na papierze
wypukły ślad. Tusz ten pod wpływem
ciepła reaguje z tlenem z powietrza,
zwiększając swoją objętość, pęcznie
jąc, a następnie ulegając utwardze
niu. Przy pisaniu pozostaje na papie
rze trwały ślad o wysokości jednego
milimetra, a więc doskonale wyczu
walny palcami. Dla wywołania reakcji
i wystąpienia wypukłości wystarczy
dowolnym sposobem lekko podgrzać
zapisany arkusz — na przykład zbliżyć
do żarówki, użyć suszarki do włosów
lub czegoś podobnie prostego.
Jest rzeczą zupełnie zdumiewającą,
że mimo upływu juz ponad czterech

odbędzie się 23 stycznia 1990 r.f o godz. 9
w OWL „Węgiel Brunatny" w Kołobrzegu,
gen. Wł. Sikorskiego 8 (dawna K. Gottwalda).
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Mamy karnawał. Z całą pewnością
nie jest tak szampański, jak w latach
poprzednich. Udział w wielkich ba-
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Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Praxis"
Spółka z o.o.
Ustka, ul. Jagiellońska 8
tel. 144-030

Płytki lastriko
25 x 25

w różnych kolorach
oferuje

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH
BUDOWNICTWA ROLNICZEGO
w Słupsku

zatrudni natychmiast pracowników
na nw. stanowiskach:

—
—
—
—

oferuje

ZAKŁAD BETOIMIARSKI
Słupsk, Wiśniowa 2A

usługi transportowe

tel. 226-35,

krajowe i międzynarodowe

w godz. 7—8.

ładowność — 20 ton.

______ __ G-129

G-1 28

SKLEP„NORA"

Przedsiębiorstwo
Domy Tówarowe
„Centrum”
w Słupsku,
plac Zwycięstwa 11

Koszalin koło kina Zacisze
informuje

Szanownych Klientów,

że rozszerzył
swą działalność
o sprzedaż
komisową

wydzierżawi
halę III piętra
na działalność handlową.

Zapraszamy.

Oferty przyjmuje
i bliższych informacji
udziela kierownictwo
domu towarowego
tel. 277-26.
K-165

G-127

Drobne
FIATA 126, grudzień 1986 r. sprzedam. Słupsk,
tel. 349-36.
G-130
FIATA 126p, rok 1988 sprzedam. Słupsk, tel.
340-29.
G-132
FIATA 126p do remontu tanio sprzedam. Słupsk,
tel. 300-54.
G-133
FIATA 126p, rok 1977 sprzedam. Słupsk, tel.
254-59.
G-134
FIATA 126p listopad 1987, mercedesa 240D,
1983 rok sprzedam. Kołobrzeg, tel. 247-31.
Gp-135
FIATA 126p, rok 1978, fiata 125p, rok 1978
składak, rok 1986 do sprzedania. Koszalin, tel.
275-15.
G-136
GOLFA diesel, rok 1978 sprzedam. Kołobrzeg,
tel. 244-33.
Gp-137
FIATA 125p. rok 1984, kuchnię elektryczną
sprzedam. Kołobrzeg, tel. 250-87.
Gp-138
FIATA 131, syrenę R-20 sprzedam. Czaplinek,
tel.450-17.
Gp-139
WARTBURGA 353W sprzedam lub zamienię na
dostawczy. Kołobrzeg, ul. Bydgoska 26.
G-140
ZASTAWĘ 1100 tanio sprzedam. Szczecinek, ul.
Żukowa 14/6.
Gp-141
TRABANTA combi, rok 1989 tanio sprzedam.
Koszalin, ul. Bosmańska 37/51, od czternastej.
G-142
SYRENĘ 105 z częściami, materiały budowlane
sprzedam, tatów 1, gm. Biesiekierz.
G-143
NYSĘ 521 sprzedam. Koszalin, tel. 511-95, po
szesnastej.
G-144
ŻUKA, fiata 125, silnik mercedesa 220 tanio
sprzedam. Człuchów, Witosa 22/32. ' Gp-19227
STARA diesel bardzo tanio sprzedam. Słupsk,
Gdyńska 97.
G-145
CIĄGNIK C-355 po kapitalnym remoncie sprze
dam. Pomianowo 18.
Gp-146
CIĄGNIK C-355 po remoncie kapitalnym sprze
dam. Wydzierżawię na magazyn budynek murowa
ny nowy (24 x 10 x 4,5) Korzystno 37/ 5 km od
Kołobrzegu). x
Gp-147
KOSIARKĘ rotacyjną, przyczepę IV wywrotkę,
rozrzutnik obornika, siewnik zbożowy sprżedam.
Mierzynek 5, gm. Karlino, Ryszard Gołębiowski.
Gp-148
PŁUG trzyskibowy fortschritt 125B produkcji
NRD i trzyskibowy polski sprzedam. 76-251 Kobyl
nica, ul. Witosa 34.
G-149
NADWOZIE trabanta do remontu sprzedam.
Grzybowo 61B k/Kołobrzegu. Pawlicki.
Gp-19228
SILNIK z kompletny fiata 126p 600 sprzedam.
Koszalin, ul. Nowowiejskiego-2C/12.
G-151
DOM zabudowania gospodarcze, działka sprze
dam. Wiadomość: Stefan Żółtak, Drozdowo 9,
77-318 Stare Gronowo.
Gp-19229
DZIAŁKI budowlane nieuzbrojone sprzedam,
zamienię na samochód. Koszalin, tel. 252-55.
G-152
TELEWIZOR czarno-biały sprzedam. Koszalin,
tel.266-04.
G-153
ORGANY, kolumny, wzmacniacz 70 W okazyj
nie sprzedam. Słupsk, Gryfitki 7/31.
G-154
PRALKĘ automatyczną nową sprzedam. Biało
gard, tel. 38-18.
Gp-155
SPRĘŻARKĘ sprzedam. Kołobrzeg, tel. 265-10.
Gp-19230
MASZYNĘ do obróbki drewna, betoniarkę, ny?■ warszawę, ramę żuka sprzedam. Kobylnica,
ddzińska 2.
G-156
MASZYNY do toczenia w drewnie plus drewno
'przedam. Słupsk, ul. Sosnowa li.
G-157
TAŚMOCIĄG 7 m długości, 50 cm szerokości
przedam, Lulewice 25, gm. Białogard, Jan Swobo
da.
G-158
PIEC c.o. wydajność 1,8 kamienno-żeliwny sprzeiam. Kiszkowo, gm. Będzino.
G-159
MOTOCYKL M-72 kupię. Kołobrzeg, tel.
13-*5,
Gp-150
DOMEK lub domek do remontu w Koszalinie

albo Słupsku kupię. Koszalin, tel. 261-06. G-131
KSIĄŻKI stare niemieckie, polskie, pocztówki
kupię. Koszalin, tel. 265-96.
G-160
FIATA I26p zamienię na ciągnik C-330. Słupsk,
22 Lipca 28/4.
'
G-161
KWATERUNKOWE dwupokojowe zamienię na
trzypokojowe spółdzielcze. Słupsk, tel. 228-02.
G-162
DWA pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie eta
żowe zamienię na większe. Słupsk, Na Wzgórzu 1/2,
po dwudziestej.
G-163
M-6 zamienię na mniejsze. Koszalin, tel. 232-99,
po szesnastej.
G-164
PÓŁ domku w Słupsku, ogród, garaż zamienię na
mieszkanie trzy czteropokojowe w Słupsku. Oferty
pisemne Słupsk „Głos Pomorza”.
G-165
WYNAJMĘ lokal na działalność gospodarczą z
ewentualnym współudziałem. Słupsk, tel. 332-76, do
godz. 15.
G-166
WYNAJMĘ lub kupię spłata w ratach polone
za lub fiata 125p. Koszalin, tel. 329-96, po piętnastej.
G-167
KOREPETYCJE — matematyka. Koszalin, tel.
545-25.
G-168
„HALSZKA” Żary, skrytka 12 kojarzy małżeńst
wa krajowe, zagraniczne.
Gp-19231-0
NAPRAWA maszyn szyjących. Koszalin, Szyma
nowskiego 47.
G-19185-0
WYPOŻYCZALNIA kaset wideo, programów'
komputerowych atari. Koszalin, Szenwalda 2 (klub
KS1M Przylesie).
G-18406-0
PROTEZY dentystyczne wykonuje naprawia,
krótkie terminy. Koszalin, ul. ZWM 1.
G-55
PRZYJMĘ zlecenia na przewóz towarów (star
plandekowany). Słupsk, tel. 370-65.
G-169
BUDOWNICTWO projekty, kalkulacje, kosz
torysy, nadzór. Koszalin, tel. 314-19.
G-170
DIAGNOSTYKA, mechanika smarowanie fiata
126p. Koszalin, Pancerniaków 4, tel. 357-61 (Rokosowo).
G-171
PŁYTKI lastriko mozaika 0,40 x 0,40, 0,35 x
0,35. Płytki z polerem lub bez. Człuchów, tel. 12-42.
Gp-19232-0
ZATRUDNIĘ pracownika toczenie w drewnie.
Może być rencista. Słupsk, Buczka 16A.
G-I72
ZATRUDNIĘ mistrza tapicerskiego i tapicerów.
Kołobrzeg, tel. 265-10.
Gp-i9233-0
PRZYJMĘ ucznia Zakład Elektromechaniki
Chłodniczej. Stanisław Matusiak Białogard, Sobies
kiego 12, tel. 30-02.
Gp-173
ELEKTRYKA oraz pomocnika zatrudnię.
Słupsk, Henryka Pobożnego 9/6.
G-174
ZGINĄŁ roczny wilczur czarny. Nagroda za
wiadomość Ustka, Wróblewskiego 4/74, tel.
146-738.
G-175
ZGUBIONO zaświadczenie do biletu miesięcz
nego PKS na trasę Bytów — Parchowo Andrzeja
Czerlika.
Gp-19234
W DNIU 2 stycznia zgubiono dokumenty doty
czące pracy w Niemczech (ksero + tłumaczenia).
Uczciwego znalazcę wynagrodzę. Słupsk, Banacha
9/3L Michał Książek.
G-176
ZSRol. Sławno zgłasza zgubienie legitymacji szko
lnej Małgorzaty Krzemińskiej.
K-129
TECHNIKUM i ZSB SzPB „Pojezierze” w Szczecinku zgłasza zgubienie biletu miesięcznego PKS
Krzysztofa Mrozowskiego.
K-98
ZSRol. Tychowo zgłasza zgubienie legitymacji
szkolnych: Jarosława Krajnika i Iwony Szczęsnej.
K-99
ZS Świdwin zgłasza zgubienie legitymacji szkolnej
i biletu PKS Moniki Błaszczyk.
K-100

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

Stefanii Mentel

Grażynie
Szkudiarek

ZARZĄD I WSPÓŁPRACOWNICY
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI
„SCh" W POLANOWIE
K-172

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 86-22
lub 85-85.
K-123-0

ZARZĄD i WSPÓŁPRACOWNICY
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI
SCh" w POLANOWIE
K-170

Z

\

w zakresie cięcia blach do 12 mm grubości
i do 3 m długości.
Ceny konkurencyjne.
Słupsk, telefon 39-371.
K-161-0

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZGODA”
w Czarnem

na sprzedaż samochodów:

zawiadamia

nysa tovos, nr rej. KOA 289T, rok prod. 1981 cena wywoławcza
850.000 zł
^,at
ni rcJ- KOA 149V, rok prod. 1985 cena wywoławcza
6.300.000 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 15 1 1990 r. o godz. 10 w PHS 0/W Koszalin, ul.
Bohaterów Warszawy 4.
Pojazdy można oglądać w dni robocze w godzinach 10—12 na terenie
przedsiębiorstwa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do kasy przedsiębior
stwa lub na konto: Pomorski Bank Kredytowy Szczecin, II O/Koszalin nr
363206-5728 wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej w
przeddzień przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
________ __________________________
K-156

o wywieszeniu w biurze Spółdzielni
projektu list przydziału mieszkań
na 1990 rok.
Zainteresowanych informuje, że do projektu list można zgłaszać zastrzeże
nia i odwołania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia w
prasie.
K-162

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę
„WODROL"

ZAKŁAD ENERGETYCZNY OPOLE

75-816 Koszalin, ul. Połczyńska 71A (d. Bieruta)
tel. 279-41, telex 0533300

ogłasza konkurs

na prowadzenie ajencji żywieniowej
w 0W „ENERGETYK" w Sarbinowie Morskim
w sezonie 1990 r.

wydzierżawi pomieszczenia biurowe o powierzchni 700 m kw.
(dwie kondygnacje).
Informacji udziela dział administracji, tel. 279-41, w. 209 lub
bezpośrednio do dyrekcji 272-29.

Oferty należy składać do dnia 31 11990 r. pod adresem Wydział
Socjalny Zakładu Energetycznego Opole ul. Waryńskiego 1.
45-952 Opole z dopiskiem „ajencja - Sarbinowo”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie miesiąca
marca i kwietnia 1990 r,
___ ____________________________
__________________K-111-0

K-163

Koszalińska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
zatrudni natychmiast

operatora koparki typ Waryński

ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
IM. J. MAG! „BIELSKA DZIANINA”
BIELSKO-BIAŁA UL. CHOCHOŁOWSKA 28

w Składzie Opału w Koszalinie.
Oferty należy składać do kierownika Składu Opału w Koszalinie,
przy ul. Niepodległości 63, tel. 247-17 lub Sekcji Kadr, przy ul.
Moniuszki 15, tel. 547-61, wew. 213.

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż autobusu marki Jelcz 706 RT, nr rej. BBB-895R rok produkcji
nadwozia 1985, rama 1963
stopień zużycia 60 proc., cena wywoławcza 6.300.000 zl.

_______________________ ____ ____________________

,

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie
ośrodka do godz. 10 w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
____
"
K-159

w Koszalinie, ul. Hibnera 79
czynny codziennie 9—16

oferuje Klientom

bogaty wybór artykułów włókienniczo-skórzanych
■
> I f
I ^97209

ZARZĄD OKRĘGU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO FWP
w OLSZTYNIE
\

l

Wysoka jakość — ceny umiarkowane

ogłasza

Zapraszamy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

_____________________ ____________________

na sprzedaż samochodu ŻUK Ą16B, nr rej. GDS 779 C nr silnika 510384, nr
podwozia 242916, cena wywoławcza — 1.800.000 zl.

____________________ K-6-0

PREDOM — SERVICE
ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ nr 62
przyjmuje zlecenia

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 1990 r. o godz. 10 w Domu
Wypoczynkowym „Neptun” w Łebie, ul. Jedności Robotniczej 4.
W/w pojazd można oglądać codziennie w godz. 8—15 w DW „Neptun”.

I

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczej do kasy DW FWP „Neptun” w Łebie.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
' K-160

naprawy sprzętu AGD gwarancyjne i odpłatne
pralki automatyczne, pralki małogabarytowe,
lodówki, zamrażarki, chłodziarki,
prasowalnice stołowe

SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W DARŁOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 32 TEL. 22-64, TLX
0533393

Słupsk, ul. Ostroroga 8, tel. 327-47,
godziny zgłoszeń 15.30—20.
G-126

ogłasza

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
Zespół Warsztatów Szkoleniowych nr 2
w Złocieńcu, ul. Drawska 16,
tel. 718-33, 718-44, tlx 533283

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż następującego sprzętu rolniczego:
— kombajn zbożowy bizon Z-050 szt. I

— ciągniki rolnicze ursus C-355/360 szt. 2
— samochód żuk AÖ6 szt. I
Przetarg odbędzie się w świetlicy SUR — Darłowo dnia 30 11990 r. o godz. 11.

informuje, że od stycznia 1990 r.

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczej przed rozpoczęciem przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
______
'
K-168

wykonuje usługi

Przyjaciołom, Znajomym

Wszystkim, którzy pozostali

i Współpracownikom, którzy
okazali współczucie

z nami w smutku, okazali

w bolesnych chwilach
i tak licznie uczestniczyli

oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze

w ostatnim pożegnaniu

KOCHANEGO MĘŻA,

Mariana
Płóciennika

w zakresie przewijania silników elektrycznych
do 5 kW o napięciu 220/380 V.
K-157-0

serce i pomoc

OJCA i DZIADKA

Józefa Kowalczyka
serdeczne podziękowanie

serdeczne podziękowanie
składa

G-122

składa
RODZINA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
w KOSZALINIE
ZAKŁAD GARMAŻERYJNO-HANDLOWY „SMAKOSZ"
ul. Śniadeckich 29, osiedle Przylesie

oferuje dla zakładów pracy:
— posiłki regeneracyjne
— dania garmażeryjne
Gwarantowana wysoka jakość, konkurencyjne ce
ny.
K-164

G-123

Wyrazy szczerego współczucia
Koleżance

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 7 stycznia 1990 roku zmarł
nasz UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC i DZIADEK

Ewie Sobkowiak

Stefan Grzegorczyk

z powodu śmierci MĘŻA KAZIMIERZA

powodu śmierci MATKI

K-166

Sklep firmowy „POLSURWIS"

Przetarg odbędzie się 29 I 1990 r. o godz. 10 w siedzibie Ośrodka
Wczasowo-Sanatoryjnego „Radość” w Ustce, przy ul. Limanowskiego io.

Tomaszowi
Kopszakowi

Bożenie
Relichowskiej

wykonuje usługi na gilotynie

ogłasza

RODZINA

Serdeczne wyrazy
współczucia
Koledze

ZAKŁAD INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY nr 1

PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU SPOŻYWCZEGO
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE

składają

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

z powodu zgonu MATKI
składają

kierownika piekarni w linii
lub przekaże piekarnię w ajencję.

ślusarz narzędziowy
ślusarz remontowy
spawacz
ślusarz-spawacz
malarz konstrukcji stalowych

Przedsiębiorstwo oferuje atrakcyjne zarobki
wg zakładowego systemu wynagradzania.
Oferty należy składać do Działu Kadr Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Słupsku, ul. Leszczyń
skiego 8, tel. 325-10 wewn. 24.
K-37-0

z powodu zgonu MATKI

z powodu zgonu MĘŻA
składają

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Luzinie
zatrudni natychmiast

składają
składają

RODZINA
PRACOWNICY I ODDZIAŁU PKO BP w KOSZALINIE

ZARZĄD I WSPÓŁPRACOWNICY
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI
„SCh" W POLANOWIE
K-173

DYREKCJA i PRACOWNICY
OKRĘGU DRÓG PUBLICZNYCH
w KOSZALINIE
K-171

Pogrzeb odbędzie się 9 stycznia 1990 r., o godz. 13, na Cmen
tarzu Komunalnym w Koszalinie
K-178

Pogrzeb odbędzie się 9 stycznia 1990 r. o godz. 11, na Cmentarzu
Komunalnym w Koszalinie
G-260

Osiedla Budowniczych Polski Ludowej,
Zbigniewa Szycę z ul. Mickiewicza, Stanis
ława Chorążego z ul. Grottgera, Jana Klasę
zaopatrującego w chleb słupski „Dom
chleba" i wszystkich tych, którzy zechcieli
by ofiarować swe wyroby dzieciom zapo
mnianym przez los. Będą potrzebne napoje.
Naszym wypróbowanym przyjacielem jest
od lat wzorowy wytwórca napojów chło
dzących pan Andrzej Ługowski ale nie
możemy wymagać od niego zbyt wielkich
darowizn. Prosimy zatem Zarząd PSS
„Społem" w Słupsku oraz Zarząd Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w
Czarnej Dąbrówce dysponujące znakomi
tymi wytwórniami wód i napojów o to, by
pomogły w dostarczeniu oranżady i wody
mineralnej na imprezę. Będą potrzebne
duże plastikowe torby reklamowe do pako
wania
darów. Mamy nadzieję, że odezwą
W bieżącym roku nasza tradycyjna akcja pod hasłem „Prezent dia
się ich producenci. Apelujemy także do
dziecka" przebiegać będzie w specyficznych warunkach i atmo
producentów zabawek, sprzętu sportowe
sferze. Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin jest niezwykle trudna.
go, pomocy szkolnych, odzieży dziecięcej,
Pogłębiająca się inflacja i kryzys ekonomiczny powodują, iż rośnie
słodyczy o wsparcie naszych działań. Bar
dzo liczymy na pomoc słupskiego ducho
grupa ludzi ubogich, potrzebujących materialnego wsparcia. Szcze
wieństwa znanego ze swej społecznej ak
gólną w tej grupie pozycję zajmują dzieci. One same nie upomną się o
tywności w dziedzinie pomocy charytaty
ciepłą odzież, o przybory szkolne czy choćby odrobinę radości. Muszą
wnej, środowiska słupskich rzemieślników,
w ich imieniu dorośli — ludzie dobrej woli i wielkiego serca zająć się
firmy polonijne i spółki produkcyjno-hand
lowe a także zakłady pracy, instytucje,
zorganizowaniem chociaż jednej imprezy, podczas której wspólna
szkoły. Liczymy na szeroki odzew społe
zabawa zostanie połączona z konkretną pomocą.
czeństwa Słupska. Zamierzamy obdarować
Ośrodek Kultury przy współpracy z
170 dzieci wytypowanych przez szkoły
W naszej redakcji zebrał się społeczny
Domem Kultury „Emka" w MOK przy ' podstawowe i Sąd Rodzinny — dzieci
komitet organizacyjny akcji „Prezent dla
ul. Braci Gierymskich w dniu 3 lutego
najbardziej potrzebujących pomocy mate
dziecka", organizowanej pod auspicjami
br.
rialnej. Zależy nam, aby do paczek trafiła
redakcji „Głosu Pomorza" i Polskiego Ko
Już tydzień przed rozpoczęciem naszej
przede wszystkim odzież, obuwie, przybo
mitetu Pomocy Społecznej. W gronie tym
akcji, po interpelacji w tej sprawie na sesji
ry, szkolne, mogą też być zabawki i słody
są przedstawiciele PKPS, służby zdrowia,
Miejskiej Rady Narodowej napłynęły pier
cze. Ze względu na to, że każda paczka
redakcji, Sądu Rodzinnego, Miejskiego Owsze dary. Miejska Rada Narodowa i pre
będzie przygotowywana indywidualnie dla
środk.a Kultury i Domu Kultury „Emka".
zydent Słupska Maciej Kobyliński przezna
każdego dziecka, będziemy dysponowali
Będziemy wspólnie przez najbliższe tygod
czyli na „Prezent dla dziecka" dwa miliony
rozmiarami i danymi osobistymi naszych
nie gromadzić dary dla dzieci Słupska.
złotych. Radni MRN (bezimiennie) ofiaro
małych podopiecznych. Liczymy na to, że
Czekamy na ludzi dobrej woli, na naszych
wali na sesji 60 tysięcy złotych, Zarząd
zakłady i spółdzielnie produkcyjne zechcą
wypróbowanych przyjaciół, na nowych oWojewódzki PKPS wpłacił milion złotych,
podjąć z nami .konkretne rozmowy doty
fiarodawców i wszystkich tych, którym nie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanio
czące darowizn w postaci bucików lub
jest obojętny los dzieci biedy i dzieci ulicy
wej ofiarowało 100 tysięcy złotych. Dzię
ubranek określonych rozmiarów.
jak również dzieci z rodzin wielodzietnych i
kujemy ofiarodawcom za szlachetny gest,
Organizowane przez naszą redakcję ak
niezamożnych.
oczekujemy hojności od następnych.
cje pomocy w latach minionych udowod
Zbiórka darów w ramach akcji
Każde spotkanie dzieci na imprezie „Pre
niły, iż społeczeństwo Słupska jak również
„Prezent dla dziecka” będzie odby
zent dla dziecka" przewidywało poczęs
Ziemi Słupskiej to ludzie szlachetni, czuli
wała się codziennie (oprócz sobót i
tunek. Ofiarni i pełni zrozumienia dla idei
na problemy ubóstwa.^^^y^ VVasj^
niesienia pomocy słupscy rzemieślnicy i
niedziel) w lokalu redakcji przy ul.
drobni wytwórcy dostarczali dla dzieci pą
Sienkiewicza 20 w pokoju 103 (I pięt
Dary pieniężne prosimy prze
czki, słodycze oraz napoje chłodzące. Pro
ro, sekretariat) w godzinach 10—16.
syłać na konto: Pomorski Bank
simy o współpracę wzorowych słupskich
Będzie ona trwała od dzisiaj, 9 stycz
Kredytowy, Oddział Słupsk, Nr
piekarzy-cukierników nieraz wymienia
nia do 23 stycznia. Dary zostaną wrę
367608-1153-132 z zaznaczeniem
nych w minionym roku na łamach „Głosu
czone dzieciom na imprezie choinko
„Prezent dla dziecka".
Pomorza" — Mieczysława Ostrowskiego z
wej zorganizowanej przez Miejski

@ Telefony PREZENT
DLA DZIECKA

i

SŁUPSK. 991 — Pogotowie Energetycz
ne, 992— Pogotowie Gazownicze, 993 —
Pogotowie Ciepłownicze, 994 — Pogoto
wie Wodno-Kanalizacyjne, 997 — MO,
998 — Straż Pożarna, 999 — Pogotowie
Ratunkowe, podstacja przy ul. Banacha,
tel.
te 31 -371,913 — Biuro Numerów, 955 —
utomatyczna Informacja Paszportowa,
nformacja Kolejowa, 933 — Pociągi przy
jeżdżające do Słupska, 934 — Pociągi
odjeżdżające ze Słupska, Telefon zaufania
„A" 242-78, czynny w środy i piątki — g.
16—20; Informacja o komunikacji miejskiej
MPK w Słupsku — 278-67, 280-35, tele
fon zaufania czynny w godz. 15—20 (w
soboty i w niedziele w godz. 9- 17.

K

Dyżury
SŁUPSK: 77004, ul. 22 Lipca, tel.
228-44,
LĘBORK: 77006, pl. POKOJU, tel.
621 152,

Teatr
SŁUPSK: TD i OK (tel. 249-60) „Czarowna noc" — 17.00, „Wieczory betlejems
kie"— 19.00,

Kino
SŁUPSK: MILENIUM— Sala Pomorska
„Emmanuelle" (fr., 1.18) — 17.00, 19.15,
SALA MIESZKO „Boskie ciała" (USA, ł.
12) — 15.30,17.30 SALA ANN A — seanse
wideo — 14.30, 16.15, 18.00, 19.45,
POLONIA —„Co lubią tygrysy" (pol., I.
18) — 16.45, 19.00, SALA KAMERALNA
— seanse wideo — 14.30, 16.15, 18.00,
19.45, Wypożyczalnia kaset wideo —
15.30 — 19.00,
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY
(al. 3 Maja) „Głupcy z kosmosu", (ang.,
12),
BYTÓW: ALBATROS — „Szalony
Megs" (USA, I. 15),
CZARNE: PRZODOWNIK — „Sławna
jak Sarajewo" (pol., I. 15),
WIARUS — „Katapulta" (CSRS, I. 18)
CZŁUCHÓW: UCIECHA — „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest" (pol., I. 18),
DAMNICA: RELAKS — nieczynne.
DEBRZNO: PIONIER — „Imię róży"
(RFN, I. 18), KLUBOWE — nieczynne,
DĘBNICA KASZUBSKA: JUTRZENKA
- — „Osaczona" (USA, I. 18),
KĘPICE: PRZYJAŹŃ — „Na srebrnym
globie" (pol., I. 18),
ŁEBA: RYBAK — „Emmanuelle" (fr., I.
18),
MIASTKO: GRAŻYNA — „Dotknięcie
meduzy" (ang., I. 18),
PRZECHLEWO: JEDNOŚĆ—„Czarow

P

nice z Eastwick" (USA, I. 18),

RĘDZIKOWO: DELTA — „Critters"
(USA, I. 12),
SIEMIROWICE: MUZA — „Aktzemsty"
(USA, I. 18),
SŁAWNO: SŁAWA — „Tunel" (ang.,
15),
USTKA: DELFIN — „Czerwona gorącz
ka" (USA, I. 15), (gm)

Konto

SZPITAL:
NBP SŁUPSK

77002 4949-132
-

Czekamy na ludzi
dobrej woli!

Operatywność czy spekulacja?
Takie pytanie rodzi się wśród
siupszczan przechodzących ulicą
Starzyńskiego. Za spekulacją
przemawia fakt, iż papierosy te są
produkcji krajowej, jest na nie
ustalona cena detaliczna, ale że
ich w normalnym obiegu hand
lowym nie ma, więc lukę tę wype
łniają ci, którzy papierosy potrafią
kupić po cenie detalicznej i od
sprzedać z zyskiem.

patrzeniowców skłaniają tych lu

A może zatem panowie, hand
lujący papierosami są po prostu
operatywni? Sytuacja materialna
imała ruchliwość etatowych zao-

„komuś” z PSS. A więc handel

miasta. Wszystkie mecze odbywać się będą
w hali sportowej SP-15 przy ul. Leszczyńs
kiego 17 w Słupsku. Turniej rozegrany
zostanie w kategoriach wiekowych: rocz
nik 1975, 1976, 1978, 1979 i młodsi.
Zgłoszenia drużyn szkolnych, podwórko
wych, dzielnicowych na piśmie z imiennym
wykazem zawodników oraz podpisem opiekuna i lekarza należy przesyłać do 17
bm. włącznie pod adres: SKS „Tęcza"
Słupsk, Leszczyńskiego 17.
W turnieju nie mogą uczestniczyć klasy
sportowe piłki nożnej — dla nich zorgani
zowany zostanie oddzielny turniej.

Zebranie organizacyjne z losowaniem
drużyn nastąpi 17 bm. o godz. 15 w świet
licy SP-15, tam również kapitanowie dru
żyn dowiedzą się o systemie prowadzo
nych rozgrywek, zasadach punktacji.
Za pierwsze miejsce w punktacji łącznej
zwycięska drużyna otrzyma puchar SP-15.
Za drugie miejsce 1 puchar ufundowany
przez SOZPN, za trzecie — puchar od
WKFiT UM w Słupsku. Za pierwsze miejsce
w poszczególnych kategoriach puchary od
ZOW SZS w Stupsku.
Impreza cieszyła się zawsze ogromną
popularnością wśród mieszkańców, tych
najmłodszych Słupska i okolic, startowało
w niej zawsze ponad tysiąc zawodników.
Jak będzie w tym roku — przekonamy się
niebawem, (a)

Gorące ceny—zimne kaloryfery?!
— Mamy tej zimy niestabilne tem
peratury, niestabilne ceny, chwiejny
rynek i wiele obaw co do przyszłości.
Jedna z nich dotyczy ciepłownict
wa...
— I jest nieuzasadniona. Praca kotłów w
kotłowniach województwa słupskiego od
bywa się zgodnie z grafikiem temperatur
^ zewnętrznych powietrza. Otrzymujemy
długoterminowe prognozy pogody: regio
nalne ze Szczecina, lokalne z Ustki, pięcio
dniowe z Warszawy a oprócz tego śledzimy
pilnie to, co prezentuje „Chmurka" w co
dziennych „Wiadomościach" telewizyj
nych. Istotną sprawą jest także regulacja
sieci ciepłowniczej polegająca na kryzowa
niu sieci i urządzeń w zakładach pracy i
mieszkaniach. Staramy się utrzymać wszę
dzie temperaturę 18 stopni. Bez względu
na sytuację paliwową oszczędności nie
robimy. Byłoby to zbyt drastyczne. Doko
nujemy hjlansu między produkcją ciepła a
odbiorcą. Okazuje się, że występuje za
grożenie w Lęborku i Człuchowie, gdzie
infrastruktura nie nadąża za potrzebami
odbiorców. Jeżeli zima będzie taka, jak w
ostatnich dwóch latach, to zagrożenia nie
ma. Gdyby jednak temperatura powietrza
znacznie się obniżyła — mogą nastąpić
niedogrzewania. Problem ten mogą roz
wiązać tylko nowe inwestycje. Są one
jednak szalenie kosztowne, wymagają du
żego kapitału... Pilotujemy w województ
wie stupskim podstawowe inwestycje cie
płownicze, ale ogólny brak środków hamu je ich rozwój. Trzeba z przykrością stwier

dzi do takiego zajęcia. Czy uwa
żają swoją działalność za nielega
lną? — Raczej nie — odpowiada
kolejny rozmówca.

Codziennie

płacimy placowe 1000 złotych
czy spekulacja? (wat)
Foto: Zb. Bielecki

...'wan

Halowy turniej wyzwolenia
Słupsk. Jak co roku SKS „Tęcza" dzia
łający przy Szkole Podstawowej nr 15 w
Słupsku wspólnie z Zarządem Oddziału
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Spor
towego organizują „Halowy Turniej Piłkar
ski Wyzwolenia" o puchar SP-15. Celem
organizowanej imprezy jest uczczenie ro
cznicy wyzwolenia Stupska, popularyzacja
piłki nożnej wśród dzieci oraz zorganizo
wanie dzieciom wolnego czasu w soboty i
niedziele.
Turniej rozpocznie się 19 stycznia br., a
zakończy 9 marca, w rocznicę wyzwolenia

— Panie — mówi mi jeden z
handlarzy — jeśli ja w zakładzie
dostawałem 250 tys. zł miesięcz
nie, a mam na utrzymaniu żonę i
troje dzieci — to ja się pytam, kto
za taką pensję wyżyje?

Kalkulacja handlarzy jest sto
sunkowo prosta. Bilet do Pozna
nia, I klasa — 20 tys., wyżywienie,
taksówka, niekiedy łapówka. To
się musi zwrócić. Średnio na pa
czce, „na czysto" zarabiają ok.
100 zł. Dzienny zarobek kształ
tuje się na poziomie 50 tys. zł. Do
Poznania — chociaż i tam za
czyna papierosów brakować —
jeżdżą raz w tygodniu.

O puchar SP-15 w Stupsku

>
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dzić, że regres dotyczy całego kraju. Dodat
kowym obciążeniem jest niewłaściwe bu
downictwo. 30 procent ciepła „ucieka z
budynków, bo są zbudowane niechlujnie i
z niewłaściwych materiałów. Jeśli specjal
ną metodą „prześwietlić" stare i nowe
domy pod względem ubytku ciepła można
się przekonać, że ze starych domów ciepło
„ucieka" w nieznacznych ilościach i tylko
tam, gdzie nie zostały uszczelnione okna
lub drzwi. Z nowych budynków ciepło
„ucieka" wszędzie bo są one budowane z
płyt przepuszczających ciepło.
— Wzrosły ceny węgla i innych pa
liw. Czy ta sytuacja wpłynie na jakość
usług świadczonych przez WPEC?
— Najpierw trzeba rozgraniczyć dwa ry
nki: odbiorcy indywidualnego, który kupu
je sobie węgiel do pieca na składzie opało
wym i odbiorcę zbiorowego, czyli klientów
WPEC, którzy odbierają ciepło produko
wane w naszych kotłowniach. Odbiorcy
ciepła z WPEC płacą ceny urzędowe. To
stanowi zaledwie 10 procent faktycznych
kosztów wytwarzania energii cieplnej 90
procent kosztów dotuje w dalszym ciągu
państwo. Jeden metr kwadratowy ogrze
wanej powierzchni mieszkalnej kosztuje
WPEC w Słupsku około 3.500 zł a klienta
280 złotych. Faktyczne konsekwencje
podwyżek cen opału poniosą zatem od
biorcy indywidualni. Przy powszechnym
urynkowieniu, którego się spodziewamy,
może nastąpić taka sytuacja, że także klie
nci WPEC będą płacili rzeczywistą cenę
wytwarzania ciepła. Będzie drożej. Jedyną

szansą uporządkowania sprawy jest insta
lowanie domowych liczników poboru cie
pła i ciepłej wody. Może to wreszcie wy
musi na niektórych ludziach nawyk oszczę
dzania energii. Jak wynika z dotychczaso
wych obserwacji, wszędzie panuje szalona
rozrzutność.

Rozmowa z dyrektorem
Woj. Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej
w Słupsku
Wiesławem Matysikiem
— No to już wiemy czego się spo
dziewać: będzie drożej. Jeżeli drożej
to chociaż... bezawaryjnie?
— Trzysprawy mają wpływ na właściwe
ogrzewanie mieszkań i zakładów pracy:
zapas opału, bezawaryjność urządzeń i
właściwa fachowa obsługa urządzeń.
Zgromadziliśmy w przedsiębiorstwie zapas
miału węglowego na okres 38 dni. Bardzo
dobrze wygląda zapas węgla kamiennego,
którego wystarczy dla województwa słup
skiego na 84 dni, czyli prawie do końca
sezonu ogrzewczego. Koksu mamy na 46
dni. Są miasta posiadające zapas do wios
ny — Człuchów i Bytów. Należy podkreś
lić, iż województwo słupskie zużywa śred
nio dziennie tysiąc ton opalu, czyli prawie

ŚLADEM
PUBLIKACJI

Jesteśmy
bezsilni?
Wystarczył pierwszy atak zimy, aby
na drogach zrobiło się niebezpiecz
nie. W połowie grudnia opisaliśmy
zdarzenie w okolicach Gałęzowa,
gdzie autobus PKS nie mógł pod
jechać pod strome wzniesienie, po
nieważ jezdnia była oblodzona, a nikt
nie posypał jej piaskiem. Przypomnij
my, że niewiele brakowało, a pojazd
wraz z pasażerami, zsunąłby się do
jeziora. W tej sprawie otrzymaliśmy
wyjaśnienie z Rejonu Dróg Publicz
nych w Lęborku, podpisane przez
zastępcę dyrektora ds. budowy i utrzymania, Tadeusza Ejsmonta.
„W bieżącym roku z uwagi na dra
matycznie niski limit na zimowe u~
trzymanie dróg (nakłady na poziomie
roku 1988 przy ponad sześciokrot
nym wzroście kosztów w 1989 roku),
rejon nie jest w stanie zapewnić po
ziomu utrzymania dróg jak w roku
ubiegłym. Już w listopadzie zostały
przekroczone środki przeznaczone
przez Urząd Wojewódzki w Słupsku
na utrzymanie dróg wojewódzkich.
Jednocześnie informujemy, że nie
zwiększono nam limitu przy jedno
czesnym wzroście cen. Wobec powyż
szego prowadzenie akcji zimowej po
woduje spadek zysku wypracowane
go przez załogę w ciągu całego roku.
Sytuacja taka stawia rejon w bardzo
niekorzystnej sytuacji finansowej i
zmusza do maksymalnej oszczędno
ści środków Poszczególne pługi i
piaskarki muszą obsługiwać większe
odcinki dróg i w przypadku wystąpie
nia nagłych zmian warunków atmo
sferycznych (gołoledź, zamieć śnież
na) nie są w stanie opanować sytua
cji.
Na wszystkich drogach akcja pro
wadzona jest według kolejności zi
mowego utrzymania. Droga Budowo
— Gałęzów jest drogę III (ostatniej)
kolejności. W dniu wymienionym w
notatce sprzęt obsługujący tę drogę
nie zdążył „przesypać" jej w odpo
wiednim czasie, gdyż pracował na
odcinku o wyższej kolejności zimo
wego utrzymania.
Rejon przeprasza użytkowników za
zaistniałą sytuację i jednocześnie, z
uwagi na niższy standard utrzymania,
prosi o ostrożną jazdę".

★ ★ ★
Od redakcji. Przedstawione wyja
śnienie jest kolejnym potwierdzeniem
faktu, że służby utrzymania dróg nie
są przygotowane do zimy, a ściślej, że
brakuje im pieniędzy na właściwe
prowadzenie akcji zimowej. W tej sy
tuacji jednak poza modlitwą pozo
staje jeszcze coś do zrobienia: zapew
nienie bezpiecznej jazdy w szczegól
nie newralgicznych punktach. Jed
nym z nich jest na pewno podjazd w
okolicy Gałęzowa. Takich miejsc jest
więcej i zapewne rejony dróg publicz
nych mają rozeznanie codo ich lokali
zacji. Nawet dysponując „okrojony
mi" środkami, nie można pozostawiać
wszystkiego w rękach opatrzności. Za
wyjaśnienie dziękujemy, (maj)

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Żukowo gm. Sławno tel. Żukowo
21 posiada do sprzedaży:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

samochód Fiat 125p
samochody ciężarowe
ciągniki
kopaczka
sadzarka
obsypnik
siewnik
skrzynia ładunkowa
wywrotka
9. stół wibracyjny
10. przyczepa
11. blacha czarna
12. zbiornik
Sprzedaż prowadzi zarząd RSP
jeden pociąg towarowy, który trzeba roz
ładować i przetransportować do kotłowni
w różnych miejscowościach. Ocenia się, że
zapas tzw. krytyczny wynosi 30 dni. Nie
wolno schodzić poniżej tej granicy. Stąd
walka o utrzymanie zapasu wszystkich ro
dzajów opału na właściwym poziomie.
Przesłanką do niej jest w Słupsku ogromna
odległość od źródła opału, czyli śląskich
kopalni a także — co tu kryć — możliwości
organizacyjne kolei. Nasze przedsiębiorst
wo czyni starania aby już w styczniu bieżą
cego roku przyspieszyć dostawy na cały
pierwszy kwartał. Zwróciliśmy się do Cent
rali Zbytu Węgla w Katowicach o przy
spieszenie dostaw i zwiększenie przydzia
łów.
— Węgiel jest — a jak z maszynami i
urządzeniami?... Nie było większych
awarii?
— Latem ubiegłego roku wykonano
wszystkie planowane remonty i przeglądy.
Nie było dotychczas w sezonie ogrzew
czym 1989/1990 poważnych awarii, które
hy zakłóciły dostarczanie ciepła do odbior
ców. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to,
że obniżająca się jakość opału fatalnie
wpływa na eksploatację i trwałość urzą
dzeń.
— Bywało w minionych sezonach
ogrzewczych, że ludzie mieli zimno
bo... palacz „zabalował". Były w tym
roku jakieś skargi tego typu?
— Bywały, bywały, ale już nie bywają.
Załoga jest ustabilizowana, doświadczona,
ofiarna i ma bardzo dobre przygotowanie
zawodowe. Niestety, wyrażam obawy co
do następców: młodzież nie garnie się do
zawodu cieplownika mimo licznych za
chęt.
— Słyszałam, że WPEC jest dłuż

1
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1
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1
1

szt.
szt.
szt.'
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szt.
szt.
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nikiem kopalni i nie ma pieniędzy na
węgiel. Czy to prawda?
— Rzeczywiście, ale trzeba to wyjaśnić.
Różne firmy w województwie słupskim
biorą wytwarzane przez nas ciepło i ...nie
płacą rachunków. Tworzy się blokada fina
nsowa. Dopóki możemy płacimy tym, od
których bierzemy węgiel czy inne świad
czenia. Na kredyt żadna kopalnia węgla nie
sprzeda. Zakłady pracy i instytucje słupskie
są nam winne ogromne kwoty z zeszłego
roku. Nie wiem czy to opieszała i zbyt
powolna działalność banków czy też służb
finansowych w zakładach odbierających
od nas ciepło, ale te należności nie dociera
ją do nas na czas. Apeluję do dłużników:
oddajcie nam pieniądze bo zostanie
my bez węgla i będziecie mieli zimne
kaloryfery! W nowej sytuacji ekono
micznej za wszystko trzeba płacić od
razu i to najlepiej gotówką. Nikt nie da
w sklepie towaru bez zapłaty. My też nie
możemy być filantropijni. Ze względów
czysto społecznych nie chcemy zakręcać
„kurka" z ciepłem tym, którzy nie zapłacili.
Byłoby to nieetyczne bo co zwykły miesz
kaniec osiedlowego bloku winien, że jego
administracja nie umie na czas płacić ra
chunków... No cóż, może jednak dojść do
tego, że nie stać mnie będzie nawet i na te
wysoce etyczne działania...
— Dziękuję Panu za rozmowę a dłu
żnikom WPEC przypominam, że w
całej swej historii przedsiębiorstwo
cieszyło się ogromnym autorytetem
nie tylko w województwie słupskim
ale także w regionie i kraju. Brzydko
by się stało, gdyby długi tym auto
rytetem zachwiały...
Rozmawiała:

EWA CZINKE

Z dymem pożaru
Szczypkowice. 4 stycznia br. w
Szczypkowicach, gmina Główczyce,
spalił się budynek gospodarczy i oko
ło 2 tony słomy żytniej należące do
Zakładu Rolnego w Szczypkowicach.
Straty wstępnie oszacowano na oko
ło 4 min złotych, a przyczyn pożaru
dotychczas nie ustalono.

Złodziejska pomysłowość nie
zna granic
Zajączkowo. Z budynku gospo
darczego na fermie lisiej w Zającz^kowie nieznani sprawcy skradli 33
skóry lisie. Wartość łupu obliczono na
prawie 6 milionów złotych na szkodę
mieszkańca Słupska.
W Słupsku z kolei na tzw. pasów
kę, podczas nieobecności domowni
ków, ogołocono mieszkanie z mag
netowidu „Hitachi" z pilotem, radio
magnetofonu, wieży stereo, kaset
magnetowidowych, złotego zegarka,
marek RFN i polskich złotówek. Przy
wszelkich włamaniach do mieszkań
zastanawia nas zawsze to — gdzie są
sąsiedzi. Gwoli bezpieczeństwa do
mowników powinni chyba baczniej
zwracać wszyscy uwagę, kto po klat
kach schodowych się kręci. Magne
towid czy wieża stereo — to nie
szpilka...

Z myślą o feriach
W lęborskich placówkach kultu
ralnych przygotowywane są już spec
jalne programy dla dzieci i młodzieży
pozostających podczas zimowych fe
rii w domu. A że i dzieci będzie
znacznie więcej — wiadomo, bo nie
każdego stać na wyasygnowanie 400
tys. zł na opłacenie dziecku zimowis
ka, stąd i w domach kultury będzie
maluchów sporo. Młodzieżowy Dom
Kultury w Lęborku ma już opracowa
ny szczegółowy program pobytu
dzieci i młodzieży w placówce. Oferu
je m.in. udział w zajęciach pracowni
technicznej przy naprawie swojego
sprzętu sportowego, w pracowni
sztuki użytkowej — tu uczestnicy uczą się makramy, w pracowni gos
podarstwa domowego. Będą też gry i
zabawy na świeżym powietrzu, bale
karnawałowe. W Miejskim Ośrodku
Kultury z kolei instruktorzy pracują
nad ułożeniem programu dnia tak,
aby dzieci i młodzież mogły przeby
wać tu dziennie cztery pełne godziny.

Zmiana pracy godzin urzędów
Urząd Wojewódzki w Słupsku in
formuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr
25 Prezesa Rady Ministrów z 22 gru:
dnia ubr. zmieniono ezas pracy tegoż
urzędu. W tygodniu miesiąca, w któ
rym pierwsza sobota jest dniem wol
nym od pracy w uspołecznionych
zakładach w poniedziałek urząd czyn
ny jest w godz. 9—16. Od wtorku do
piątku — w godz. 8—15. W sobotę —
w godz. 8—13.
W pozostałe tygodnie urząd pracu
je następująco: w poniedziałek od
godz. 8 do 16, do wtorku do piątku w
godz. 7.30—15.30. Zmianie ulegają
również godziny pracy w urzędach
miast i gminach oraz urzędach miejs
ko-gminnych w województwie słup
skim.

To jest fantazja
Głobino. Powołać się na zgodę
właściciela i wyłudzić od jego żony
kluczyki od samochodu Volkswagen
golf po czym wsiąść do niego i...
odjechać w siną dal. Zgłoszenie tego
rodzaju przyjęto 4 bm. w RUSW w
Słupsku, od mieszkańca Głobina. (a)

A znaczków jak nie ma - tak nie ma
Tak szybko drożeją opłaty poczto
we, iż Poczta Polska, Telefon i Tele
graf nie nadąża z dostarczaniem do
swoich placówek znaczków poczto
wych o większych nominałach. Zęby
wysłać ze Słupska list trzeba koniecz
nie biec na pocztę, stanąć w długim
ogonku, aby potem dowiedzieć się,
że... znaczków zabrakło. W kioskach
„Ruchu" znaczków nie ma już od
świąt grudniowych. To się po prostu
nazywa — skandal, (a)

„Trójka" w ograniczonym
zakresie
Kobylnica. Z przykrością informu
jemy naszych Czytelników, że w
związku z coraz większymi trudnoś
ciami finansowymi także mieszkańcy
gminy Kobylnica będą mieli pewne
kłopoty komunikacyjne, bowiem ograniczone zostaną kursy autobusu
miejskiego nr 3. Mimo rosnących ko
sztów biletów autobusowych Miejs
kie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
nie jest w stanie utrzymać dotych
czasowych ilości kursów bez dotacji z
kasy miejskiej i kas gminnych. Nie
stety, te ostatnie nie należą jak widać
do najbogatszych. Pociechą — marną
może być tylko fakt, że do Kobylnicy
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EKSPRESOWE
FIATA I25p sprzedam. Koszalin, tel. 268-45.
Cr-234
FIATA I26p, rok 1984 sprzedam. Białogard, ul.
Reja 4/25, po szesnastej.
~ G-235
FIATA I26p, rok i984, woigę gaz, rok I97S
sprzedam. Biały Bór, teł. 188.
G-236
FIATA I26p, rok ls>85, silnik andrychowski wy
sokoprężny IC A-90 Rl, młynek do chrzanu sprze
dam. Ustronie Morskie, tel. 15-674.
G-258
ŁADĘ 1500 sprzedam. Malechowo, tel. 184-205.
G-237
MERCEDESA 709D, ciężarowy, rok 1979 i 207D
bus, rok 1984 sprzedam. Lębork, teł. 622-224.
G-238
ZUKA oraz skóry lisie sprzedam. Koszalin, tel.
358-32.
G-239
VOLKSWAGENA 293 CG uniwers diesel ładow
ność 2 tony sprzedam. Ustka, tel. 144-086. G-240
TELEWIZOR czarno-biały, kolumny sprzedam.
Słupsk, tel. 253-12.
G-241
TELEWIZOR, odtwarzacz sprzedam. Stupsk, tel.
362-24.
G-242
NEPTUN pal-secam (2 lata) sprzedam. Koszalin,
ul. Łużycka 42B/2.
G-243
PRALKĘ automatyczną nową sprzedam. Kosza
lin, Moniuszki ! !A.
G-244
PRALKĘ automatyczną nową sprzedam. Słupsk,
tel. 340-81.
G-245
PARKIET, tarcicę, gwintownicę, zenitha, kolum
ny altus sprzedam. Koszalin, tel. 264-56.
G-246
DĘBOWĄ mozaikę parkietową sprzedam. Ko
szalin, tel. 504-07.
G-247
WTRYSKARKĘ pionową, formy wyrobów gala
nteryjnych, tworzywo sprzedam za 700 USD. Cziu-

WTOREK

PROGRAM 1
9.15 Wiadomości
9.25 „Rzymianka" (3-ost.) — serial
prod, włoskiej
16.20 Program dnia — Telegazeta
16.25 Dla dzieci: ,,Tik-Tak" — oraz w
kinie „Tik-Taka”: „Cudowna podróż"
17.15 Teleexpress
17.30 „Spojrzenia": Drogi do samo
dzielności — Litwa
17.55 „Klinika zdrowego człowieka"
18.15 „System"
18.45 „10 minut"
19.00 Dobranoc „Przygody kotka Da
miana"
19.10 „Boso, ale bez ostróg" — pro
gram publicyst.
19.30 Wiadomości
20.15 „Rzymianka" (3-ost.) — serial
prod, włoskiej
21.35 Sport
21.45 „Listy o gospodarce"
22.20 „Leksykon polskiej muzyki rozryw
kowej" — „S"
23.15 Echa dnia
23.35 Język rosyjski (1 2)
PROGRAMY OŚWIATOWE: 8.35 „Do
mator" — Rady na życzenie — Moda dla
otyłych 8.50 Domowe przedszkole 10.45
— „Domator" Rady na życzenie 12.00
Spotkanie z literaturą: Robinson Cruoze
12.50 Wśród ludzi: człowiek a przyroda: Tv
IR 13.30 Fizyka — sem. Ili: Utrwalanie
wiadomości, cz. II 14.00 Biologia — sem.
III: Jak przygotować się do egzaminu
14.30 Tv kurs rolniczy — Nowości rolnicze
15.30 Dla maturzystów: „Kim być?"
PROGRAM 2
16.55 Język angielski (42)
17.25 Program dnia
17.30 „Klub ludzi z przeszłością"
18.00 Kronika
18.30 Modlitwa wieczorna z sanktua
rium Matki Boskiej Pszowskiej
18.50 997 — wydanie specjalne dla
młodzieży
19.30 „Kolorowy zawrót głowy" — magazyn narciarski
20.00 „Przeboje Bogusława Kaczyńskiego": Marta Eggerth
21.00 W kręgu sztuki: „Dzieje fotografii" (1 3-ost.) —serial dok. prod, angielskiej
21.30 Panorama dnia
21.45 Studio im. Karola Irzykowskiego
„Maskarada" — rez. Janusz Kijowski —
wyk. Bogusław Linda, Zbigniew Zapasiewicz, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Adrianna Biedrzyńska i inni
23.20 Komentarz dnia
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chó% tel. 791, wewn. 36 do piętnastej, tel. 825 po
szesnastej.
G-248
GRZEJNIKI żeliwne sprzedam. Postomino 59.
G-249
POLIETYLEN sprzedali’,. Kołobrzeg, tel. 267-49.
G-259
BLACHĘ aluminium 1,0 parkiet brzozowy sprze
dam. Sianów, tel. 185-601.
G-250
DOM w budowie sprzedam, zamienię. Koszalin,
tel. 359-44, rano.
G-251
SZYBĘ tylną, volkswagena jetta kupię. Sprzedam
volkswagena jetta, komplet wypoczynkowy nowv,
taksometr poltaks 2, silnik 125 P 1500 bez walu.
Koszalin, E. Plater 4A/8, tei. 320-91.
G-257
ODSTĄPIĘ duży skiep w centrum miasta. Oferty
pisemne Słupsk „Glos Pomorza”.
G-252
M-4 zamienię na dwa mniejsze. Koszalin, tel,
356-12. godz. 12 17.
G-253
WYNAJMĘ pokój, kuchnię, łazienka centrum
Kołobrzegu. Wiadomość: Koszalin, te!. 349-10.
G-254
POSIADAM lokal handlowy, oczekuję propozy
cji. Słupsk, tel. 239-47.
G-255
WYLĘGARNIA drobiu w Dębnicy Kaszubskiej,
ul. Skarszewska 23, tel. 225, przyjmuje zapisy na
pisklęta ogólnoużytkowe i brojlery’. ‘
G-256
BERLIN Zachodni
każdy wtorek tylko za
złotówki. PTTK Koszalin, tel. 246-41, 226-52.
K-146pr
WYJAZDY autokarowe do Berlina Zachodniego
tylko za złotówki. Odjazd z Mielna, Koszalina i
Białogardu, tel. 189-362, 189-720.
K-175
TELEWIZOR kolorowy marki zachodniej sprze
dam. Koszalin, tel. 540-38.
G-261
Wiadomości: 8.00, 13.00, 20.20,
Skrócony test stereo: 13.50, 18.30, 24.00
5.00-8.00 Program lokalny 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 H. Bardijewski „Wiek świateł"
(powt. ode. 1 powieści 9.20 Muzyka, którą lubi J.
Kondratowiczl 0.00 Godzina melomana 11.00
Muzyczny non stop (1) 11.40 Z malowanej skrzy
ni 12.05 Muzyczny non stop (2) 13.20 Sztafeta
orkiestr 13.50 Koncert na bis 15:00 Aibum opero
wy 15.30 Polski rock 17.15 Dzieła, style, epoki
18.30 Klub stereo 19.30 Wieczór w filharmonii (1)
20.30 Wieczór w filharmonii (2) 21.20-1.00 Wie
czór literacko-muzyczny

PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00.
16.00, 17.00. 18.00
6.00-9.05 Zapraszamy do Trójki 8.30 A. MacLean
„Na południe od Jawy", powt. 9.05 P. Quentin
„Kilka dni w Reno", powt. 9.35 Polskie archiwum
jazzowe 10.10 Muzyczny Interklub 10,40 Każdy
gra inaczej — aud. 11.00 Folk w pigułce 11.20 W
stylu koncertującym 12.05 W tonacji Trójki 13.10
Powtórka z rozrywki 14.00 Na fortepianie roman
tycznie 15.10 Przypominamy zespół 10CC 15.40
Posłuchać warto 16.00 19.30 Zapraszamy do
Trójki 19.30. Złote lata bluesa 19.50 Gunter Grass
„Psie lala" 20.00 Cały ten rock 21.00 Punctus
contra punctum — aud. 22.10 Reggae — pieśni
wędrowców 23.00 Opera tygodnia 23.17 Soul —
muzyka duszy 24.00-1.00 Między dniem a snem

PROGRAM IV
Wiadomości: 5.05. 6.00, 7.30, 11.00, 13.30,
23.30
5.00 Muzyczny poranek Czwórki 6.00 Informacje
sportowe 6.05 Szkoła współczesna — aud. Marii
Ballod 6.30 Język rosyjski 6,45 Włoskie cantę —
aud, Jana Nowackiego 7.15 Między namijwydanie poranne) —magazyn Marka Wilka 7.35 Kalen
darz radiowy 7.40 Piosenki poetyckie Leszka Dłu
gosza 8.10 Jesień nie zawsze złota 8.30 Tydzień z
A. Treter i A. Sikorowskim — aud. 9.05 Muzyka
(dla kl III) 9.35 Dla przedszkoli: „Kto idzie?" —
słuchów. 10.00 Geografia dla kl. IV 10.30 Muzyka
ery komputerów 11.55 „Mendelssohn — aud.
12.30 „W Jezioranach" 13.00-16.20 Popołudnie
młodych stuchaczy 16.20 Symfonia klasyków
wiedeńskich 17.40 W ludowych rytmach 17.50
Studio ekspertów 18.50 Z płytą przez świat 19.45
Orkiestry jazzowe 20.10 Piosenki W. Parzyńskiego
20.40 Zespoły instrumentalne 2.2.00 Wieczór mu
zyki i myśli: „Taśmy, które musiały milczeć" --- aud
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SI
Dariusz Dziekanowski wykazuje
dobrą formę i zdobywa bramki. W
sobotnim meczu Celtic Glasgow po
konał St. Mirren 2:0, a były piłkarz
warszawskiej Legii zdobył gola, który
był 11 w barwach Celticu, Ten doro
bek daje mu 4 miejsce w klasyfikacji
^najskuteczniejszych strzelców szkoc
kiej ligi. Prowadzi Alli McCoist (Glasgovy Rangers) — 15 przed Jimmem
Jackiem (Dunfermline) — 14 i Scotem Crabbe (Hearts) — 13. (PAP)

Dobra passa
Czarnych
Szóste kolejne zwycięstwo odnieśli
w rozgrywkach makroregionu pomor
skiego o wejście do II ligi koszykarze
Czarnych Słupsk. W zaległym meczu
słupszczanie pokonali wysoko u sie
bie AZS Gdańsk 108:42 (62:17). Naj
więcej punktów dla drużyny, prowa
dzonej przez Mirosława Lisztwana,
zdobyli: D. Peiutis — 24, A. Glisz
czyński — 13, Sł. Zieniewicz i J.
Stenka — po 11 oraz J. Michałowski i
K. Grzeszczak — po 10. Ogółem w
spotkaniu grało dziesięciu koszykarzy
Czarnych i każdy uzyskał punkty dla
swego zespołu, (wim)

Rozrzutni Szkoci
Dla piłkarzy Szkocji miniony rok był
niezwykle udany. Drużyna zakwalifikowała
się do finałów piłkarskich mistrzostw świa
ta. Nagrodą dia piłkarzy, którzy wzięli udział we wszystkich ośmiu meczach elimi 
nacyjnych jest 11 tysięcy funtów szterlingów. Pozostali zawodnicy „kasują" propor 
cjonalnie do liczby meczów, w których
brali udział. Do podziału przeznaczono 1 25
tysięcy funtów szterlingów. W ten sposób
Szkoci otrzymają „na głowę" więcej niż
Anglicy, którym przyrzeczono jak na razie
wypłatę 10 tysięcy funtów szterlingów.
Warto dodać, że każdy z piłkarzy Irlandii
otrzymał premie w wysokości sięgającej 35
tysięcy funtów (PAP)

Olimpiada w Berlinie?
Za propozycja zorganizowania Igrzysk Olimpijskich w obu częściach Berlina
wypowiedział się premier NRD — Hans Modrow. W rozmowie z burmistrzem
Hamburga Henningiem Voscherau, jak pisze ukazująca się w Hamburgu
„Hamburger AbendblattModrow ocenił ubieganie się przez Berlin o prawo
organizacji igrzysk jako realistyczne. Byłoby błędem nie skorzystać z takiej
okazji. Voscherau ocenił wypowiedź Modrowa jako wyraźny sygnał dla starań
o organizację oiirnpiady w Berlinie. W grę wchodzą igrzyska w roku 2000 iub
2004.
Słowa premiera Modrowa — relacjonuje korespondent agencji DPA —oznaczają odejście od wcześniejszej koncepcji lansowanej przez byłego
sekretarza generalnego NSPJ Ericha Honeckera — organizacii olimpiady w
Lipsku. (PAP)

W skrócie

★ W KADYK3IE zakończył się turniej
piłkarzy ręcznych. Reprezentacja Polski w
ostatnim meczu zremisowała ze Szwajcarą
22:32. ZSRR pokonał Hiszpanię 34:31,
. zajmując pierwsze miejsce w turnieju, gro
madząc 6 pkt przez Hiszpanią 5 oraz Szwa
jcarią i Polską po 1 pkt
★ GKS KATOWICE wzmocnił się pił
karzem Śląska Wrocław Romanem Szew
czykiem. Wcześniej Szewczyk grał w Szom
bierkach Bytom,
Ze względów finansowych nie dojdzie
do skutku planowany przez katowiczan
wyjazd do Algerii. Taniej wypadnio wyjazd
na mecze kontrolne do ZSRR lub na Węgry.
(PAP)
★ PODAJEfylY brakujące wyniki Pu
charu Anglii objęte piłkarskimi zakładami
na dzień 6/7.01.1990 roku: Charlton —
Bradford 1:1, Port Vale — Derby 1:1. Not
tingham — Manchester utd 0:1.

Austriaczka
najszybsza
Austriaczka Petra Kronberger wy
grała slalom gigant, zaliczany do pun 
ktacji Pucharu Świata. W poniedzia
łek w miejscowości Hinterstoder uzy
skała czas 2.21.44, wyprzedzając Jugosłowiankę Veronikę Sarec 2:21,75 i
swą rodaczkę Anitę Wächter 2.21,95.
(PAP)

kibice
Zbliżają się kolejne mecze ekstra
klasy koszykarzy, w których AZS Ko
szalin podejmie u siebie Zagłębie So
snowiec i Śląska \A/rocław. Aktywizu
je się Klub Kibica koszalińskiego AZS.
Jutro (10 bm.) o godzinie 18 w
Klubie Olimpijczyka KS Gwardia od
będzie się zebranie organizacyjne
sympatyków koszykarzy. Pisaliśmy
już, że Klub Kibica nabiera formal
nego znaczenia. Podczas środowego
spotkania wybrany zostanie zarząd
Klubu Kibica AZS. Poruszana będzie
też sprawa finansowego wspomoże
nia sekcji koszykówki mężczyzn.
(wim)

Granit
zdobywa
puchar
W Świdwinie rozegrano halowy tur
niej piłkarski, którego stawką było zdo
bycie pucharu naczelnika miasta. Tro
feum to wywalczyli zawodnicy Granitu
Świdwin.
W finałowej rywalizacji piłkarze Gra
nitu pokonali Spójnię Świdwin 5:1 i
Pomorzanina Sławoborze 10:2. Drugą
iokatę zajęli futbol iści Spójni, wygrywa
jąc z Pomorzaninem 10:3.
Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Jana Haptera ze Spójni, a bram
karzem— Zbigniewa Pieszaka (Granit).
Warto jeszcze podać, iż najstarszym gra
czem świdwińskich zawodów byl Ste
fan Moskalewicz, mający 54 lata.
W turnieju udział wzięło dziesięć ze
społów. Nie przyjechali juniorzy szcze
cińskiej Pogoni, którzy mieli być repre
zentowani w Świdwinie przez dwie dru
żyny. (wim)

Judoczki chwalą trenera I Listy
„Droga Redakcjo!
Chciałyśmy powrócić do zaprezen
towanego na łamach „Głosu" listu
pod tytułem „Dziewczyny od Patera".
Jesteśmy grupą dziewcząt w wieku
od 13 do 1 7 lat. Naszym trenerem jest
Andrzej Adamski. Nieporozumienie,
jakie wynikło z przedstawionych opi
nii, zaskoczyło nas i trenera. Dziew
czyny które zostały opisane w liście
są szanowane przez nas i trenerów
naszego klubu. Pomagały one nam w
stawianiu pierwszych kroków na ma

cie. Uważamy jednak, że nasze kole
żanki, które trenowały na tej samej
macie co my, nie powinny wtrącać się
w osobiste sprawy obu opiekunów.
Bardzo zaskoczyło nas, że zawodni
czki trenera Patera w ten sposób pod
chodzą do sprawy, choć można to
było rozwiązać w inny sposób.
Trener AdamsKi był zawsze głów
nym i dobrym organizatorem wszel
kiego rodzaju imprez, z których korzy
stały także zawodniczki trenera Pate
ra, zaś w czasie jego nieobecności na

zawodach Andrzej Adamski zajmo
wał się wszystkimi judoczkami jed
nakowo. Chcemy podziękować na
szemu opiekunowi za wytrwałość i
opiekę nad nami".
List podpisało 13 judoczek KS
Gwardia Koszalin. Korespondencja
nadeszła do redakcji w okresie między
świętami i stąd zwłoka. Własne sta
nowisko przedstawiliśmy wcześniej i
nie zamierzamy powracać do tej spra
wy. (wim)

Byli mistrzowie ringu, championi
wagi ciężkiej, z których każdy przez
lata „królował” na świecie — Georg
Foreman, Joe Frazier i „największy"
— Muhammed Ali spotkali się nieda
wno w Nowym Jorku, by powspomi
nać stare dobre czasy. Pożartowali,
powiedzieli sobie sporo komplemen
tów i ocenili (dość dyplomatycznie)
klasę obecnych mistrzów zawodowego boksu Jeden z nich — Georg
Foreman — mimo, że ukończył czter
dziestkę, nie daje za wygraną i nadal
stacza walki na ringu, buńczucznie
zapowiadając zamiar odzyskania
światowej korony mistrzowskiej w
wadze ciężkiej. Ano, zobaczymy...
Na zdjęciu od lewej: Frazier, Fore
man i Aii, których spotkanie i roz
mowę zarejestrowano kamerami amerykańskiej TV. (c)

W lidze
okręgowej
Siatkarze Pomorza Środkowego po
świątecznej przerwie wrócili do gry w
spotkaniach ligi okręgowej. Tym ra
zem lepiej wiodło się gościom, którzy
zwyciężyli w trzech z czterech prze- ^r
prowadzonych meczów. Jedynie ^
Płyta Karlino odniosła zwycięstwo u
siebie.
Oto komplet wyników: Olimp Zło
cieniec— Wielim Szczecinek 1:3,
Przeciwlotnik Koszalin — Kot
wica Kołobrzeg 2:3, Lech Czap
linek — Jantar Ustka 2:3, Płyta
Karlino — Jantar Siemyśl 3:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wielim
Przeciwlotnik
Kotwica
Jantar Ustka
Płyta
Jantar Siemyśl
Lech
Olimp
★

★

15
14
13
12

23—9
22—13

10

17—14
17—16
14—14
14—16
13—18

8

4—24

12

12

★

Nie odbyły się zaplanowane spot-,
kania rozgrywek makroregionu wiel
kopolskiego juniorek młodszych, po
nieważ zrezygnowały z dalszego udzlalu siatkarki Sokola Pila (miały
grać z Przylesiem w Koszalinie) i
Wielima Szczecinek. W obu przypad
kach zadecydowały trudności finan
sowe klubów, (jot-es)

Dobra, ale przydałoby się choć kilka szczegółów. Nie od rzeczy byłoby wiedzieć
kogo na przykład, szukamy.
— Lat pewnie ze dwadzieścia parę, rodzeństwo, Sarina i Michael. To wszystko, co
wiem. Tym razem nie wyważamy drzwi, George, dyskrecja jest rzeczą zasadniczą. Odrobina
taktu i dyplomacji.
— Nasza specjalność. Wyciągamy legitymacje karabinierów? — upewnił sie Georae
— A jak myślałeś?

SN.
&v,

■:jś§y
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■ -ą

★ ★ ★
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(ode. 7)

Zbigniewa Zapasiewicza (na zdję
ciu) zobaczymy dzisiaj w filmie Janu
sza Kijowskiego —„Maskarada" (pr.
//, g. 21.45) przygotowanego w Stu
dio imienia Karoia Irzykowskiego.
Fot. CAF-archiwum

5 30 Studio Bałtyk 13.05 Forum — aud.
D. Czerniawskiej 16.00 Przegląd aktualno
ści 16.05 Z cyklu Nasz czas: „Kresowiacy’
— aud. I. Bieniek 17.12 Program na jutro,

PROGRAM ii

TV i PR zastrzegają sobie możli
Program nadawany w wersji stereo

Słynne pięści

Ü-

PROGRAM I

0.10-3.45 Muzyka nocą 5.30-8.00 Sygnały dnia
8.05 Mięśnie i mózg 8.15-8.45 Muzyka poranna
9.00 Cztery pory roku 10.45 Nieznani sąsiedzi
11.00-11.57 Koncert przed hejnałem 11.59 Syg
nał czasu i hejnał 12.31 Muzyka folklorem malo
wana 13.30 Przeboje mistrzów 14.05-16.00 Ma
gazyn muzyczny „Rytm" 16.05 Muzyka i aktual
ności 17.00 Ten stary dobry jazz 17.50 Kto tak
pięknie gra 18.05 .Opozycja pozaparlamentarna
18.20 Koncert dnia 19.30 Radio dzieciom 20.15
Koncert życzeń 20.45 J. Smolka „Rozpad" 22.05
Na różnych instrumentach 22.15 Wieczory chopi
nowskie 23.30 Jazz dla wszystkich

J Aktywni

★ W INNSBRUCKU zakończył się trzeci
Turniej Trzech Torów w łyżwiarstwie szyb
kim. Reprezentanci Polski należeli do naj
lepszych. Bieg na 1000 m wygrał Tomasz
Jankowski w czasie 1.17,53 i wyprzedził
Pawła Abratkiewicza 1.17,85.
Jaromir Radke na dystansie 3000 m
zwyciężył w czasie 4.08.19.

Radio
Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 4,00,
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.05.14.00.15.00.16.00.13.00.19.00, 20.00,
22.00,
23.00
Komunikaty energetyczne i gazownictwa:
7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58. 6.28,
13.00, 21.00
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wość zmian w programie!

D.~~ Zgodnie z tym, co tu mamy, tylu. Wszystkim wiadomo, że partyzanci stacjonują w
Bihaciu i okolicy. Niemcy mają zaatakować od wschodu i północy, Włosi z południa i
zachodu. Bóg mi świadkiem, ze plan bitwy jest dość prosty. Partyzanci mają zostać
szczelnie otoczeni, a później wystrzelani co do nogi. Proste i zrozumiałe. No i żeby nikt się
me wymknął, Włochów i Niemców będą wspomagać eskadry myśliwców i bombowców
— A partyzanci są bez jednego samolotu, co?
— Jest jeszcze gorzej
oni nie mają ani jednego działka przeciwlotniczego. No mo/e
kilka, ale to iepiej wyglądałoby w muzeum. — Peterson włożył kartki do koperty i zlepił jej
brzegi. — Wychodzę za kwadrans. Lunz zabiera mnie na spotkanie pewnej pary, której
wcale me mam ochoty ugiądać. To dwójka radiooperatorów szkolonych dla czetników
Będziemy musieli patrzeć im na ręce aż do Czarnogóry, czy gdzieś tam.
— Tak przynajmniej twierdzi pułkownik Lunz — odezwał się Alex. Podejrzliwość była
jednym z niewielu uczuć, którym pozwalał gościć na twarzy.
— Właśnie. Dlatego chciałbym, żebyście też się trochę przeszli dziś wieczorem
Naturalnie me ze mną — za mną.
— Dobrze nam zrobi łyk nocnego powietrza. W tych hotelowych pokojach robi sie tak
duszno — George przesadzał tylko trochę: jego słabości do śmierdzących, czarnych
cygar dorównywało jedynie zapotrzebowanie na piwo.
— Na piechotę, czy w gablocie?
— Jeszcze nie wiem. Macie samochód.
— Tak czy owak, siedzieć komuś na ogonie w zaciemnionym mieście to trudna sprawa
Są szanse, że nas nakryją.
— Mo to co? Już dawno was nakryli. Jeśli nawet Lunz, czy któryś z jego ludzi was
namierzą i tak raczej me każą was śleazic. Zresztą potrafią oni, potraficie i wy.
— Znaczy się namierzyć tych, co nam depczą po piętach Co mam robić?
— Zobaczycie, dokąd mnie wezmą. Kiedy wyjdę, dowiecie sie czegoś na temat tei
dwójki od radia.
1

Pułkownik Lunz bez wątpienia nie kłamał mówiąc, że dwójka radiooperatorów to brat i
siostra. Mimo wyraźnej różnicy w kolorycie i gabarycie byli — trudno zaprzeczyć —
bliźniaczo do siebie podobni. On bardzo opalony — rezultat wieloletniego pobytu w Kairze
miał ciemne włosy i oczy. Ona zaś miała nieskazitelną, brzoskwiniową cerę osoby, której
bez trudu udaje się ignorować egipskie słońce, krótko ostrzyżone rude włosy i takie same
jak brat ciemnobrązowe oczy. On krępy i szeroki w ramionach, ona wręcz przeciwnie, ale
jaką miała figurę, nie sposób, ocenić, bowiem jak i brat nosiła bezkształtny przyodziewek
koloru khaki. Po dokonanej prezentacji oboje zasiedli ramię w ramię na kanapie i usiłowali
wyglądać zwyczajnie, na luzie, lecz ich zastygłe bez wyrazu twarze zdradzały maskowany
niepokój.
Petersen rozsiadł się wygodnie w fotelu i rozejrzał z uznaniem po dużym pokoju
— No, proszę. Całkiem, całkiem! Wygoda? Gdzie tam! Luksus! Nieźle się wam młodym
powodzi!
— Pułkownik Lunz nas tutaj umieścił — odparł Michael.
— Bez wątpienia. Pupile pana pułkownika, co? Moja spartańska kwatera...
Jest moim własnym wyborem — łagodnie wpadł mu w słowo Lunz. — Trudno
rezerwować apartamenty dla kogoś, kto przyjeżdża do miasta i trzy dni zwleka zanim raczy
nas o tym zawiadomić.
leż racja. Mam jednak niejakie zastrzeżenia co do tego lokum. Rozpatrzmy, na
przykład, sprawę barku...
Nie pijemy, ani ja, ani mój brat — odezwała się Sarina niskim, cichym głosemPetersen zauważył białe kostki jej splecionych dłoni.
— Podziwu godne — stwierdził i sięgnął to teczki, by wyjąć z niej butelkę koniaku i dwa
kieiiszki. Nalał sobie i Lunzowi. — Wasze zdrowie. Doszły mnie wieści, że chcecie dołączyć
do naszego dobrego pułkownika w Czarnogórze. Zatem jesteście rojalistami Możecie to
jakoś udowodnić?
Musimy to udowadniać? Pan... Pan nam nie wierzy? Nie ufa pan nam? — Obruszvisie
Michael.
Musicie zmienić, i to szybko, właściwie od zaraz, ton i sposób bycia. — Petersen
przestał się dobrotliwie uśmiechać. — Oprócz kilku, dosłownie kilku ludzi, przez ostatnie
lata nie wierzyłem, ani nie ufałem nikomu. Czy możecie udowodnić że jesteście
rojalistami?
— Będziemy mogli, jak dotrzemy na miejsce. — Sarina spojrzała na Petersena i widząc,
że jego twarz ani na jotę nie zmieniła wyrazu, bezradnie wzruszyła ramionami. — No...
znam jeszcze króla Pibtra. W każdym razie znałam.
c.d.n.

Głos
Dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny: Andrzej Czechowicz
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