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Pomorza Środkowego

A B Cena 5 ?i

Inicjatywa, oszczędność, rzetelna praca

Najszybsze tempa w PER-aeli

to droga'

do uzdrowienia gospodarki

botniczea

(Ir,f. \vł.) Wiosenna aura zaczyna k
W ciągu dnia
,iest
przrważnie słonecznie i <-.oźć
:■, i.-atomiast w
nery temperatura spada nawet y^wrz
wi/cj zera. Takir warunki atmosferyczne nie sjm/vi»
r-.iw;':U'owej wełńiiaejj roślin, ho młode pędv rVgi^ r:
a także

roiath5a5ą u-vkonyu4i,ie

zäbie&ii;v"'k^äccJń-cćnjcH’na

Pomimo tych przeszkód
lżo;i
Wg -rt‘o r :■
tempo- prac siewnych-.na te
• i-ej ?p:a
rente Pomorza Środkowego
.; a Kro;
utrzymuje się na wysokirn - li
:a w prcc-d ! • .u R V. ’ki.' Np. V/ Kom
iych. Np. i.: i: i :ic * <? i\ż. t Recko o bi
ch PG li 5 ' chcim z
.ketu
-ów . obsiały już Ziitr nem ra r.ar.,0 joiż prz/zna
03 ha.
zbóż jarych około 35 proc.
<■ reału przez; ir.czo: ’.ego pod ' W g w,;/-: ;-."stwach
o w -es. • • i e c z- m' eń U Ps:Klice ?/ !< h :• v. ;3j twództ cbie łoi>
’kik
ac polo- smliń R.im.
zen won sowa:: i c, - ■'
;---- ——J1 . *<-*■* v>o a gu.-jyuw siewach zbóż jarych ocarstwa
państwowego w < :.:a się :.a około 10 proc
Brzeźnie, gdzie obsiano ja Z tn-rWiur.kow służby >•; •rymi ponad 800 ha. Półme i.rj wynik;., że w n.ki/ę
tek siewów osiągnęły przed
siębiorstwa w Cżąpkmku,
(dokończenie na str. 4)

Zjazd spółdzielców
W Warszawie rozpoczęły się 5
dwuflniowe obrady ' na ci z w vif""*
ęzajnego
zjazdu
deleg'.toSv i
spöJ(!.;i! elezośei pracy, którego:
zariąjMoru bed zip
yćytyęęeaie!
kierunków społeczno - gospof
darczego rozwoju
jednostek'
zrzeszonych w CZSP. omówię;
t-ie m o zi ału spółdzielczości pru •
r; , w
realizacji
rządowego S

pi'Ogi'imu

ąntyihfhuwjueiio

i'S

■aar.czejflłościown^o.- .a takie doS
N,-’’iL,l!5'
W słat iŁiM? S
Ca-.M , w .obradach- bezostni- S
rzy ■ $07 delegatów '‘repró/e-mti 55

jaeveb

poir.,d i «no jednosf

5

społuzi.lęzosci pracy z, .terenu 55
ta-eg-j kraju.
- £s.

W SKRÓCIE

"Prmd wakacjami
iV Warszaitie obrado w at
port' pr.'.ewoćmcnvem wicepre
mi. era M. Makowskiego cen
tralny zespół koordynacyjny
tći. wypoczynku wakacyjnego
dzieci i młodzieży. .Na posie
li 2. o ii i u omówiono stan przy.
gotowań do akcji „I.ato-Śó’'.
Przewiduje się, - że z wypo
czynku letniego skorzysta w
.tym roku ok. '2,3 min tłżioci i
młodzieży, z tego ponad i-Sg
miń w miejscu zamieszkania.. §2

NOWY JORK. Korespon
dent PAP, Jerzy Górski pi i
s;i»:

-

•

.

'

Posipdżenre .Rady Ber.pio-

. ć;:eńst-va

ONüLt wv -sprawie

atj.re.iji r.a Nikaragv.^. ton >
wnie .przejęs/.talciło
w
trybunę oskarżr-ń agn»-;,"vnej, interwencyjnej po:ityk:
USA t;a obszarze Ameryki
Środkowej.
'Przedstawiciel Indii, S. V
rurushottam, wyraził po
gląd, i z — zgodnie z kar:;;
NZ- — Nikaragua ma praw/
oczekiwać od Rady Bezpie
czeństwa spełnienia ciążą
cych na niej obowiązków i
przyczynienia się do utrzy
mania niepodległości ; te
rytorialnej Integralności \k
karsgui. Nawiązując do ci
ska rżeń
wyrażanych pod
aoresem. USA, przedstawi
ciel Indii oświadczył, iż:
wszelka interwencja z ze
wnątrz może jedynie skom
plikować i tak już bardzo
niebezpieczną sytuację v.
tym- rejorire świata.
Przedstawiciel
Polski,

a mb.

III

N’a /fl.i’ci o i
prowls U w i-

oio[f> V--i jow-itD
twa

«•zney w nara
dzie.

Włodzimierz. .Natori’

zwrócił uwagę,- iż' napięcie

ę

\j.’

Kwiatków?; !;i
— łclcfoto

S

/ -j
,'s
Przed 38 laty. 30 marca 1315 S
roku, po długich i i.ipóre.;;y- 2.
wy cii walltacit vvvzw<vloiły j,n SS ;
*tal Gdańsk, w bojach o 'gródhę-rsad Motta w a. u boku Armii 'Ä
Hältzieckiej uczestniczyli poi- S
*»?-y czołgiści z I Brygady Pan S
cernej im. Bohaterów Wester S
platte. 39 bin., w 3« rocznice S
tego historycznego wydarz»- 3
nia, delegacje- .-^społeczno-puli- £
tyczne, zakładów pracy i into *—
dzieży Trójmiasta
oraz sfie- S
Cjalnie przybyła do Gdańska ■«
delegacja KPZR z bratniego K
Tcningradu złożyły kwiaty n,> S
cmentarzu - mauzoleum >■i
nierzy radzieckich w Gdan
sk u.

(.sisyaiiśi-

skiogo ■.iczestni

(dokończenie ną str. 2)

W 38. rocznicę
wy-ż\ydleńm Gdańska

Debata na temat

Z i:ru iiiyns ivk. 2".H!> przedstawicirjj -/rU-tUrw
?
mlcdzicżowych. • Pra«;Msyła vję kit Inn. w Sab Kon-ąr«<sov.-:.-.j iwN- czyck,
o ./• co. c,.v. ar,v ur/ystr: k
l!ł h ;;u.ry i Nauki .ty Warszawie i-rajową narada aktv-.vu łiara-cy — to robotnik poai'°* Z(-‘l'ri:rA Mstosunkowali się do pncdsżawbj- ■
,:JJ w'ku życia . ’
m^-sdy-ao bej.-npwi TzgdtAvycji imigrantów; oszezeä-'
oiworzyt' gen ar
nttscioM ogo i przcciwfer^auiij InOacjip mówin o możiivvo- nni-Naradę
VVojciech. Jaruxclyki.
sciach 1 zmian ach swo'Ch. .'przedsieirm^lw' i branż, o re Prem ter - wv rue: 1 uwagę - ua
zerwach -produkcyjnych, i wanmksćh, które r M ery dują .. rrary c łł r. .a.-; e r; n r
o leli n .vkorzystanie, o po-’.vsdzer.i« zamierzeń rządowych' c.V; ■ b y nikayąćy z celu.' .tve wydrążaniu zasad reformy -gospodarczej.
/. jou organ ;zac a, ą orze de
Sprawozdawcy PAP piszą:
wszysiirari zs składu ueżest
n.ków narady .oraz / sytua- Narada .. rz>.zp;o:częi.a. się
prczycifurn
r-nrąclyt ”śi ; _ :pake<i-<„c.:•.jcx.. rcr.o.;
k:ika; .minut po' ' gctdią-inie-' rn.r
: < .■' ■ .{•
9,0:k - Wokół.„anifitealru;. na Giura Pyli / / '.tego i H• kre- w jrariej się on a odbywa
podkreślił,
pisy „Inicjatywa, eszeżsa- tanatu KC PZPR, Frtw- W. Jaruzelski
że w naradzie bierze ui;cść, rzetelna praca — toi dvj-h Pudy 1.r
droga do . uzdro-wie ; a g;,- 1 sekrcturzUhi KC PZPR. dz.-.ał 2.3 tys, przedstawicie
li . pocisra wo wycn — *brg.nsnp-kazkr.”/ iTyksyn^ ,. ta. po-, ■■■uremierem. g/n armii W •
winna
towarzyszyć
ckżó cischem Jara. sisikni, p;• - ż owych i terenowych śro
każdemu
Polakowi. przy:. ze/ Nl\ Z. L liommh Mali- dowisk — głównej siły sw >
każdym warsztacie prac:-. nowski. orże woćirt: czący CK '■£ e zv: o - poi i t v c r n e.i ' u ar zeg o
kraiu. klasy' rob-o-tnlczci Po
W naszej obecnej sy i m-tej: -SB
Edward
Kowalczyk, Iowa uczestników to. robot
gospodarczej liczyć s.'e .do- prz.s wed"::::. :'c y
Ty mc za są nicy bezpartyjni. Pr :y-wią
dz.ie przede Wszystkim Iudz wci Redy Krajowej. PROM
zu,jemy — powiedział nre- .
ka pomysłowość; dążenie doi - Jan Dobra
mier- — duże znaczenie do
'S- ski. rcbc-tm
os zc ze d n e go g as po ci a r o v.;:-' ,
z szeregu czołowy:ii r.r- ich aktywnego udziału w
nia. do. tego. j-by z ma.jot kładów pracy.
obradach
ic '-i. k t <>r vra
o v.s j> m u. ■■ • ■-. -,H-ww'i.irr/tż dys-kus;: prsv
Premier poiuformewał tak
wytworzyć
więc ci
ŹluCuw ak się c.-.-iy, i:
Jest to -jedna z pr/egl:re:t' .*>: ero waictw nunistersfw i że. że wś ród zaproś/cnych
j a naradę są przedstawicie
wykonania tru-dnych żk.lań
w centralnych ora;
ió zrkładowych crya-b:'-.sc;i
nąkroślonych w n/oj/kc a
.'awi ziole.
te-.y
kowrch oraz riraianze
N a r-odo >v er.o P i a ■ : u Wp •; łg-ć-ż.wiedz, party;: vrh
v.-’.-bra. . w /kład s?. :. :mn a - Go s p ad a rc ze^o na ■ 1 r , -* a
'straci; i:. ;ćh.
<; g:
dow r:/.)c'.irr-■■- ■/ W rm1983-85..
z.acj. społecznych, g' -do dar
ciwc uczestniczą-' także,, m01

c koi: alt ta to r zy.. i m s t now ,ę,
bryg/oz..-..
oraz n - ouza
grupa, dyrekioycv. za.,;iaoów
prący Liczymy m. to
Qjvriadczy) \y Jaw -.epki —
ze tak szerokie i repreze-nyv.'w grono uc.ws.oików
-pozwc’: :--'a Dr.un ^oc/iic do
b'/roich zakładów klimatu i
t r••:śc ' obec.-1c ; r.; : ;i d v
żc
oddziaływać będzie r.a in
ne środowisku kśaju.'
1 -sekr&ta,:/ KC-.-P2PR Vvska..
irc! nr/temre na to te- ini
■ 'Cisty W3 z w ol u nia
narady
wyplvne’a z wiary w zżiKi
rową mądrość klasy rebotnic/.ej. w -ei
patriot vcyne
poczucie cdnowied zialności.
•Są tego — dc d-c] — pierw
sre rezuPaiy W toku przy
gotowań do
nsra.de na
spotkanach w woięwft-dztwach ou di n
bowiem iuż
wiele cieka.wvch .orcOózycii'
i . wniosków Zsrlcszono też
szereg ovtań
wątpltwo-cL
krvtvöznych ocen Trzeba
oedzie —■ stwierdził gen.
Jaruzelski - nawracać do
nich w -czasie obrad duć
na nie odooWedź - budź no-d
jąć cd do w; cc! kie dr-'a łania.
■’'■W ' dalszym ciągu swojego
wybkąymw,ci ptćuiiórż p;i
.0 ' Sąci zysiome 'z uiożn’w
. ;..i/-.:r:!.a vv.y pvyvić-aii do pi o
-teaui_u p: ,.i./ cbęipywii. ■ uo
zaoiHuid gjłiśu Kiu-zaleZiue
üüwieai. ovt w > stąpień v. u.v
SKlisji plenarne T" — ■ wskakKł
pragniemy zebrać możii
swe największą ilość wnw-ssflw i propozycji., w '.tym
s 2 c ze g óło w y c h. d oty cz ą c y c h
•spraw będących treścią, narady Zaproponował tez, by
pytania, wnioski dotyczące
problematyki
minister s iw
P i ■ ze k a zu c b e z po ś r e c i mo ic n
!c i e r o w metwom P omform o •Aval przy tym. ze w czasie
w ydlu 7.0 n e j or ze r w y o b: ń do-,
wej w kuluarach Sali Kon
gresowej przebywać .będą do •
dyspozycji uczestników tiara
dy Członkowie k;ero.w:ńjętw
r-wortóy'. oraz odoowie-d-nich
wydziałów KG PZPR. Przez
ca;y czas. narady działa też
punkt Biura Listów j In■-kcii., KC PZPR, . gdzie
(dokończenie na str 2)

REZYGNACJA M. MOCZĄ RA

0
# Konferencja w Biurze Prasowym Rzqdu

Programowi rozwoju rol
nictwa i gospodarki żyw
nościowej do 1990 r. • poświę
eona była 29 brn. konferen
cja w Biurze Prasowym
Rządu. Program ten wzbo
gacony o wnioski wynika
jące z uchwały wspólnego
Plenum KC PZPR i NK
Nomińńcja wojewody
ZSL został 28 bni. rozpasiedlct-kięgo
trzoity i- wstępnie zaakcepPrezes Kidy Ministrów prz>
..tpwąny przez ; Preżydium
jał rezygnacje Zdzisława ' ti ^
Rządu. '
‘ y id '■
tó-hki i odwołał go że stano- .ss;
Głównym celem obydwu
wiska wojewody siedleckiego g:
ora/.
po
zasięgnięci u opinii £
doknmeńtów - jest stopniowe
Wojewódzkiej Rady yK'ai-odo- äS osi ĄgiJ * r e s aTi i o w\v s t v u- "j In o wej v.r S-ieti-icacli ■'.powołał na 3
śej.; .ży wńośe:owej j . pnywra
stanowisko
płk. ■ dypl.; pilota --a
eąni.e równowagi
między
Janusza Kowalskiego (ł. S;ij.
razmiarami. produkcji roślin
(dokończenie na str. 2)
~ nej a zwierzęcej — stwier

dził- minister rolnictwa j
g o sp od ar ję j .zy wn ość i o w e j S t a
nisląw- Zięba Podkreślił on.,
że nasse rolnictwo ma .wa
runki, j po ' ternu, aby zap/w
nić społcćzerTśtwu ■ ■.■rytywię-n:e rui dóstatecżńym pozio
mie. Trzeba jedńdjk })ód.v\y.ż
**yć efektywność. prod-ukcj!
rolnej .począwszy od upra
wy pól, po zbiory oraz
zmniejszyć straty w. prze
t worst wie do zaopatrzeniaW żywność Włącznie. Musitny ■. ...._ ■ si,vLi!-dzj 1 - St, z ęć’bu -4- .KUco-izyć. podstawy"; '
i’ij? •h'iei rn.-i hodowli, wop.ai’cj'u o żpasz.e własne Wy- .
maga to poprawy agro.tpehn'ki, racjonalnego nawoże

nia, terminowego wapnows
nia 'gleb i szerokiego wy
korzystania w praktyce roi
Obradujące 30 brn. w War
, riiczej ..postępu biologiczne ssawie
Prezydium Rady Na'
go.
czelnej
ZBoWiD wysłuchało
Ważnym kryterium wiary
informacji
prezesa
Żó-j
godności polityki rolnej jest
ZBoWiD Włodzimierza dogospodarka ziemią Prawo
‘"‘Orskiego o stanie .przygnia
do 'rem: — powiedział St
wań do obcłiodo\v rozpoc/"
Tkę-ba — ma każdy rolnik
Dającego się 1 kwietnia hr
który chęć rozwoju gospo Miesiąca Pamięci Narodo
darstwa- dokumentuje uzy wej a talęże przypadającego/;
skiwaną wydajnością wyra w tym roku 40-lecia, powsm..
żającą się produkcją towa nia
ludowego Wojska Pol
rową dostarczaną na uspo skiego i obchodzonej w
łeczniony rynek W roku ukwietniu 4Ó, rocznicy powsta
bieglym sprzedano rolnikom
w Getcie Warszawskim
indy WińuaRiynr z, PFZ 220 1ma
ó ■ - dyskusji zaakceptowano
ty? ha ■ giAńytów,
' plan tych- - obchodów, ż
u.-'Kąwiązując; do sytuacji' w
W ' d r ug i tu p .-.u; kćie ' obi ;., d
rolnictwie — St. Zięba pod i prezes
Rady
Naczelnej
ZBoWiD gen. dyw. Mieczy
..(dokończenie na str. 2)
sław Moczar złożył rezygiia- ‘

cję z pełnienia funkcji ..pre
zesa Rady Naczelnej t,ej li
czącej ponad .660 tyś-, człons°W o rga n i z ac j iż k om ba tam c klej... . :
Prezydium Rady Naczel
nej ZBoWiD
postanowiło
zwo ł a ć w pier w s z y c b ‘ d n i a cli
maja br. --posiedzenie .Rady
Naczelnej i . zwrócić v -sie z
prośbą do prezesa lioncjro •. s
żgo ; Zarządu
Głocyneg/)
ZRoWiD. pierwszego, mar
szałka Polski Ludowej Mi
chała Żymierskiego ó otwór
cJe obrad a t-akże o przed
stawienie kaudydalJiry na
prezesa
Rady. Naczelnej
ZBoWiD.
(PAP)

(dokończenie ze str. 1)

Min. St. Zięba
problemach rolnictw

!

Nowy wiceminister
Prezes
Rady
Minis tró ,v
na wniosek ministra
leśni
ctwa i prżem;» »ia drzewnego
— odwołał mgr. in/.. J. Ple
wę, ze stanowiska podsekmä
rza siana v.
tym minis! er
st wie i powołał na to stano
wisko mgr. inż. Zdzisława To
karskiego (1. 17).

Zjazd komunistów
półn o cnoi r i a n tl zki c h
Delegaci na obradujący w
Belfaście XVIII Zjazd
Północnoirla ndzkie go
Oddziału
Komunistycznej Partii Iriandii, zaapelowali o wzmożeń !"
walki o pokot i rozbrojenie
przeciwko represyjnej polityca
rządu
konserwatywnego
W. Brytanii W referacie wy
głoszonym na, zjezdzie, zastępca sekretarza
generalnego KP
Irlandii,
li. Stuart
podkreślił, że główne
z;; danie polega obecnie na tym,
aby nie dopuścić do
urzeczywisinienia groźby katastru
iy nuklearnej. D. Stuart powiedział, że irlandzcy komuniści podtrzymują swój pro
grant, w
którym
głównym
żądaniem jest położenie kresu
wszystkim
represyjnym
ustawom' i zastąpienie
ich
przyznaniem praw
ludności
ŁUsteru.

te str. 1)

(dokończę

Na rzecz dzieci
Pod przewodnictwem
prof.
i. Szczepańskiego, Zarząd Kra
Jowego
F anün&.a na Rzecz
Dzieci
rozpatrzył
rn.
in.
sprawozdanie liaatsowe z ubipgioroczne.t działalności luu(i u szu, którego ogólne doch«dy zbliżają się do sumy *.»
min zł. Z pieniędzy tych sfinansowar.o np. liczne kolonie
i obozy rehabilitacyjne, wy po
*33 cnie wielu placówek leczniczycti i wyc 1 it»-w•».wr•/.ych itp
Podczas posiedzenia rozpatrz«».
no też wnioski o dotacje, m.
in. na zorganizowanie kursów
języka .migowego dla dzieci i
ich opiekunów, konkursu pla
Stycznego dla dzieci niepelnosprawnych,
zakup ciepłnreK
dla wcześniaków it'd. Zarząd
funduszu wyraził jmdzięknwa
nie wszystkim (ffiarodawccm.
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Polska — Nikaragua

ft
/>

Wiceminister spraw
zagrar.icznych
PRL,
.1. Wiejąc/,
przebywał 28 marca w stolicy Nikaragui, Ma na gul.' Na
program wizyty złożyły
ssę
rozmowy
w nikarr.guańsklnt
Ministerstwie Spraw
Zagraniemych oraz spotkania
z
czołowymi
politykami
nlkaraguańskiini.
Tematem
rozmów był dalszy rozwój stośunków między Polską i Nikaraguą oraz niektóre
prolilemy międzynarodowe będąre
przedmiotem ,-taiateresowanią obu strun.
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Ataki
kontrrewolucjonistów

y

I

‘‘/y

Ogłoszony w Managui . “omuzukat .Ministerstwa. Spraw
Zagra bieżnych
Nikaragui
stwierdza, że dwie grupy byłych członków gwardii Sonii»
zy dokonały 28 bin., ataków
ni miejscowości w
prowinC.iach .KeJa.ya i Nneva Segovia. Kontrrewolucjoniści
nikąraguańscy
wyparci
ba terytorium Hondurasu.

Obrady w Hawanie
W

Hawanie -rozpoczęło
Ki
posiedzenie
szefów' instytueji oświatowych z
kra.iów socjalistycznych. W spot
niit . dotyczącym nauk
pacznyełi
biorą
dägOgic-ziiyou
murą udział
uu/.i.m
przedstawiciele
Bułgarii, Wę
gier, NRD, Kuby,
Mongolii,
Polski, ZSRR, Wietnamu
oraz Czechosłowacji. Na spotkanie zaproszona zostały rów
nisż delegacje z Angoli Gre.narty, F.aaipuczy, l.sosu, Mozambiku, Nikaragui oraz
z
Demokratycznego Jemenu.
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Władze Manili przeciw A
małżeństwom
A,
na odległość
Minister
spraw
«a* ranie*•nych
Filipin C. V. Konni la
wydał rożipor/.adzenie
zniierzajace do zakwil organiz.onani.a. przez
różne
aęenpjft
ł lity styrane tzw. „małżeństw
na o.IJeąłość'’ między kobieta
mi filipińskimi i ohcokrajow
rami. Rozporządzenie poprzedrone było protestami 7.0rga
nizov snymi przez
organizar.ię kobiecą w Bonn imnijestującą przeciw „upokarzającytra t> taktykom brmclłu az.ia
tyckimi
kobietami”
zwłaszcza
mieszkankami
Filipin,
które poślubiają
„na
odleglość” niemi ećkicli mężczyzn.
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kreślił, że start gospodarstw
do realizacji tegorocznych
zadań jest tej wiosny dobry.
W kwestii' wstrzymanej
niedawno przeceny sprzęta
rolniczego w placówkach
handlowych — minister St.
Zięba wyjaśnił, że nowe ce
ny skalkulowali producenci
na podstawie zmienionych'
kosz Łów wy twa rżani e. Re
sort rolnictwa wystąpił z
wnioskiem, by dokonać wni
kii w ej analizy prawidłowo
ści kalkulacji.
Prezydium
Rzędu w tej sprawie pod
jęło decyzję. Nie zmienia
to faktu, że wzrost produk
cji dla rolnictwa stymulo
wać muszą w ramach retor
my instrumenty ekonomicz
ne.
W odpowiedzi na pyta
nia dotyczące sytuacji w
produkcji zwierzęcej, poin
formowano, że wzrost cen,
na prosięta i większe zain
teresowanie chowem' macior
świadczą, iż zahamowane z o
stały tendencje spadkowe.
Podstawy do odbudowy po

głowia stwarzyc musi jed; nak wyższa produkcja pasz
własnych.
Wyjaśniając problemy do
tyczące ukształtowania się
kosztów produkcji rolnej,
po podwyżce cen na pali
wa —- St. Zięba powiedział,
że w gospodarstwach indy
widualnych wiąże się to' z
.dodatkowymi wydatkami -w
wys. 5 rnld zł, a w -całym
rolnictw:? z i 2 raid zł.
Krajowy Zwie .c.k
Kó
łek i O rg/. :n: racji
Rol
niczych z.wr ł srę vr tej
sprawie do Urzędu Cen i
jest decyzja, że ta pozycja
kosztów będzie uwzględnio
na przy korygowaniu cen
skupu na płody rolne. Prze
strzegana będzie- zasada sta
■ bilnej polityki rolnej, stano
wiąca, że ceny skupu bę
dą zmieniane nie częściej
niż raz w reku. Propozyc
je zmian cen będą konsul
towane z organizacjami roi
nikćw. K onsultowa ny rów
nież będzie zreformowany
podatek rolniczy, nad któ
rym prace są daleko za a uran
sowane. (PAP)

IZRAEL

Dalsze. ofiary zatruć
BEJRUT. W dalszym cią
gu lematem dnia na Bli
skim Wschodzie jest wslrzą
sająca traged.a, jaka wyda
rzyia się v, kilkunastu szko
łach na Zachodnim Brzegu
Jordanu, okupowanym przez
Izrael. Według palestyńskiej
agencji prasowej
WAFA
ci: arą tajemniczego,
jak
utrzymują .władze izraelskie,
zatrucia gazem neuroteksyczny m pa dlo okoł-o 1080 osób:
mężczyzn, kobiet i dzieci w
różnym wieku. Najwięcej
wypadków zanotowano w
okolicach
miejscowości
Dżenin. W mieście — pizzo
WAFA — liczącym 17. tysię
cy mieszkańców, panuje at
mosfera paniki, pogłębiana
przez informacje o nowych
zachorowaniach._ W rejonie
Hebronu, szpitale .przyjmują
pacjentów
z iden tyci •mi
objawami zatrucia. Służba
zdrowia na Zachodnim Brie
gu Jordanu postawiona jest
w stan najostrzejszego po
gotowia.
Przypadki zatrucia substanc j a m i t ok s y u zn ;e rn i. a;1 a kującymi system nenvewy
i oddechowy sygnalizowano

H. SCHMIDT
ZOSTANIE
MILIONEREM łłf
BONN, Były kanclÄa Republi
ki Federalnej Niernntó, 64-letm
dziś Helmut
Schmidt zostanie
niewątpliwie
milionerem. Pół
roku po
.upadku swego rządu
jest wziętym autorem odczytów.
Zakończył on właśnie ' tournee
/. odczytaiih
u U bankierów i
czołowych

cks.ciićw

cz./ińi I SA.

Zu

gu::poi'sr-

oilc/yl

o:.; z\mywa I >u."otu : ., .ni w \vvni od ii) lin ;it) Uniccy Ina
i nic Ziicilodri.oiiieiiUŁ-crlich.
„Jako kanclerz RFN — Zwie
rzył się ostatnio dziennikarzom
Schmidt — musiałem pracować
1S godzin na dobę z pensją 36
tysięcy marek miesięcznie.
Komentatorzy polityczni zwra
ca ją uwagę, że obecna sytua
cja Helmuta Schmidta jest za
skakującą przemianą w życiu
tego polityka, który, jako przv
wódca RFN,
zwykł mawiać„Cóż ja posiadam? Dom, 20 ty
sięcy marek ii a koncie w ban
ku i żadnej przyszłości...*’.
(PAP)

12:2. Po sześciu kolejkach pro
wadzą hokeiści
USA (punkt v
11:1, bramki 41—13) . przed Pol
ska /f»:3,
i Austria (8:4.
36—25).
WIDZEW — I.K.S 3:1
FOLSKA — JAPONIA ?:1
W HOKFJOWVtil MS
We wczorajszych meczach ko
lejne i rundy
hokejowych Mi
strzostw Świata grupy „B” Pol
si-a pokonała gospodarzy tumie
•ju — Japończyków 2:1 U :0. 0:1,
1:0). W Innych spotkaniach uzysksno rezultaty: USA — Norwegia 8:2, Szwajcaria — Jugo
sławia 4:1. Austria — Rumunia

W rozegranym wczoraj awan
sem meczu
piłkarskim o mi
strzostwo 1 ligi
Widzew Bódź
pokonał
lokalnego- rvwaki —
t.KS 3:1 (2:!).
Bramki dla Wi
dzewa;
Smołajek, Wójci.-kl i
T!okińslav dla ł.KS: Bajda. Po
tym zwycięstwie Widzew awan
sował na drugie miejsce w ta
beli; prowadzi Ruch z 1 pun
ktem przewagi nad łodzianami.

w Dżeninie i jeg-o okolicach
już od »tygodnia. Ustalono,
iż skażona została także wo
da i żywność przeznaczona
dla dzieci. Jak dotychczas
śledztwo wszczęte przez po
licję izraelską, jak można
było oczekiwać, nie pr-zynio
sio żadnych postępów. Co
więcej, o ile zaraz po u jaw
nieniu- afery przyznano, że
istotnie wykryto w szkołach
ślady nie znanych substan
cji trujących, -4o -cbacnie dy
rektor generalny w izraels k i r n M i n i s t z r s t w i ? Z cl ro w ’ a
Baruch TJorian, zapewnia że
nie znaleziono r.awet śladów
truci? v w klasach.
Pal • śtyńcr-ycy
c-korżaja
osad lików 'k'clf o pod
"z ucT. n;e rr.
U: 6w z g : 7.e-!':i rcuro'uk . nym.
W
związku z runs'-'cym zatru
ciem Kuro OWP w Mądry
cie opublikowało oświadczę
nie. w którym wyraża prze
konanie,, iż akcją była eksre
rymeńtem rea.iącmn na colu
. sterylizację” kobiet pale
styńskich”,' który ma służbę
opracowaniu nowej metody
eksterminacji nu-wodu pale
styńskiego.
(TAP)

Krajowa narada
ków Wydziału Ekonomiczne Kazimierz Barcikowski i wl
(dokończenie ze sir. 1)
można zgłaszać sprawy
i go i Wydziału Organizacyj eepremier Zbigniew Sza la jproblemy o charakterze in nego Komitetu Centralnego, da (teksty referatów za mie
terwencyjnym, a także sy przeanalizuje wnioski ; pro szę za my na str 3. 4 i 5).
Tuż po godzinie 20.00 dy
gnały bardziej ogólne. Do pozycje zgłoszone zarówno
sekretariatu^ narady — poin z trybuny jak i w każdej skusja dobiegła końca. Na
formował również W, Jaru innej formie podczas nara zakończenie narady glos za
zelski — można składać pro dy, Wszyscy wnioskodawcy brał gen. W. Jaruzelski.
(PAP)
pozycje -i wnioski dotyczące otrzymają potwierdzenie zglo
snrńw partii,
gospodarki, szenia wniosku a następnie (Tekst wy stopienia 1 sekre
administracji państwowej i informację o jego realizacji. tarza KC PZPR oraz obszer
Następnie referaty przed ne sprawozdanie z dyskusji
inne. I sekretarz KC PZPR
podkreślił, że specjalny ze stawili: członeK Biura Poli zamieścimy w następnym
ibv <la ii i u „Głosu”)
tycznego. sekretarz KC PZPR
spół. złożony
7. pracowni

...

NOWE DOWODY
KŁAMLIWOŚCI AGCY

Pomoc żywnościowa dla Etiopii

RZYM.
Adwokaci
Giuseppe
Connoio i Adolfo Uarussa, wio
sey obrońcy Siei Sieja Antono\va, przetrzymywanego w wię
zieniu w -związku zt śledztwem
prowadzonym w sprawie zair.a
cii u na papieża Jana Pawia 11.
oświadczyli podczas konferencji
prasowej w ambasadzie bułga i
skiej w Rzymie,
że posiadają
aówody świadczące o fałszywosci zezna:» Mebmeta Ali Agcy.
Agca utrzymuje m. in. że w
miesrPcaniu
A.ri tonowa miała
odbyć
się lit maja 1.981 roku
„narada”, w
której
rzekomo
uczestniczyła również żona Ro
si ca i 14-ietnia córka Amono
wa. Obrona zebrała dokumenty
z których jednoznacznie wyni
ka, że pani Rosi ca
wyjechała
z Włoch
8 maja 1S81 roku w
• związku z
upływem terminu
ważności zgody władz włoskich
na pobyt tymczasowy w tym
kraju. Natomiast córka -Amono
wa w tym czasie w cgóie nie
opuszczała Bułgarii.
Adwokaci
oświadczyli, te są
w posiadaniu wielu innych do
wodów kłamliwości zeznań Ag
cy, których nie ujawnia ja ra
razie, aby nie ułatwinć za damą
poplecznikom
zamachowca tu
reckiego. (i‘AP)

BRUKSELA. W prasie za wypaczanie rzeczywistości i
chodnioeuropejskiej pojawi to akurat w okresie, kiedy
ły się ostatnio twierdzenia, nowa wielka susza drästycz
że międzynarodowa pomoc nie pogarsza sytuację żyw
żywnościowa dla Etiopii me nościową w Etiopii. Innymi
dociera do. cierpiącej biedę słowy chodziło im naj wy raz
ludności, lecz trafia do ar niej o próbę przyczynienia
mii oraz jest reeksportowa- 'się do destabilizacji pMi
na w celu pokrycia należ tycznej tego kraju.
29 marca członek Komisji
ności za dostawy brom .z
za
ZSRR. Pogłoski te zostały EWG odpowiedzialny
rozpowszechnione
głównie współpracę z krajami rozwi
z inspiracji konserwatyw jającymi się, Edgar Pisani
oświadczenie
nych deputowanych brytyj opublikował
skich w Parlamencie Euro podkreślające, że wszystk;i*
pejskim,
którzy zażądali obserwacje przeprowadzone
wstrzymania pomocy żywno w Etiopii przez EWG świad
ściowej EWG dla Etiopii. czą o dobrym przekazywa
Tymczasem dość jest powo niu pomocy żywnościowej
dów do podejrzewania tych dla potrzebującej jej ludnos
deputowanych o świadome ci. (PAP)

Debata na temat Nikaragui

POGODA
Instytut
Meteorologii i
Gospodarki Wodnej przewi
duje w okresie od SI mar
en do 4 kwiein-ia wyraźną
poprawę pogody. Początko
wo — dziś, spodziewane
jest zachmurzenie duże. Miej
snami mogą wystąpić lokal
r.e mgły. Temperatura mak
sT/malna będzie .do 9 si, C,
a minimalna ok. 2. wiatr umiarkowany, okresami dość
silny, południowy i połud
niowo-zachodni,
Nasie pnie
w dniach 1—4 kwietnia s-po
dziewane jest zachmurzenie
na o rjół umiarkowane i
miejscami niewielkie opady.
Nastąpi ocieplenie. Tempe
ratury maksymalne będą od
12 do 17 st, a minimalne
od 2 do 7 si. Mocą wystą
pić lokalne prty.grurT.ovse
przymrozki.
(PAP)

(dokończenie zc sir. 1)
wywołane w tym rejonie
świata zagraża pokojow' i
stabilizacji nie ty:ko \v kra
jach Ameryki
Bródko »vej,
ale wpływa także na napię
cie w stosunkach międ/yna
rodowych. Wzrost wrogich
działań wobec Nikaragui od
zwłereiećlają
nie
tylko
akty terroru, wroga propa
ganda, polityka zastraszania,
prowadzona, przez obecną
administrację USA, lecz ostatnio również masowy na
pływ 7/ Hondurasu uzbrojo
nych band najemników byłe
go dyktatora Spinozy Jest
rzeczą oczywista, że zbrod
nicza działalność tych band
nie 'byłaby możliwa' bez logi
s ty c 7. n ej i .ftnansow 03 «\ o rr, c cy sił 'zewnętrznych' zaintere

Prasa zachodnia
o rokowaniach genewskich
Prasa zachodnia od pewnego czasu za
mieszcza liczne kórnenlarze zawierające
■prognozy ni, zmiany stanowiska USA
podczas rokowań genewskich w- sprawie o(jraniczenia zbrojeń jądrowych 'w Europie.
Agencja TASS przypomina w tym kon
tekście, że począwszy od listopada 1981 r.
strona amerykańska nie odstąpiła ■nawet
na jotę od będącego absolutnie nie do
przyjęcia dla ZSRR. „wariantu zerowego”
prezydenta Reagana, zakładającego likwi
dację wszystkich radzieckich rakiet śred
niego zasięgu na terytorium całego ZSRR,
'podczas gdy kraje 17 AT O zachowałyby
wszystką broń jądrową którą dysponują
obecnie.
Jjondyfiski „Observer” stwierdził, że twar
de podejście administracji Reagana do ro
kowań z 'ZSRR poderwało zaufanie Euro
pejczyków i przyczyniło się do nąsilenia
W Europie Zachodniej oraz w USA ruchów
antyatornowych.
Komentatorzy polityczni podkreślają, ze
każda formalna zmianą stanowiska ame
rykańskiego w Genewie będzie miała na
celu przede wszystkim, poskromienie ru
chów antywojennych w Europie Zachod
niej i USA, zmniejszenie niezadowolenia
zachodnioeuropejskich sojuszników z NATO
z powoda niekonstruklywnego i nieela
stycznego podejścia administracji do ro
kowań, zapewnienie .warunków przystą
pienia pod koniec 1983 r. do „pełzającego
rozmieś zc tania” pocisków ma new rających
„Cruise” i rakiet „Pershing ll”.

Informując o tym, że prezydent Reagan
wystosował do przywódców i szefów rząaów krajów NATO posłanie na temat tzw.
nowych propozycji USA nu rokowaniach w
Genewie, francuska gazeta „17 Human i te”
pisze: Reagan proponuje swego rodzaju
„wariant przejściowy”, zgodnie z którym
zarówno ZSRR jak i USA dysponowałyby
100 rakietami średniego zasięgu.
Propozycje te, tak jak i amerykański
wariant zerowy", są sprzeczne z zasadą
jednakowego bezpieczeństwa stron, ponie
waż zakładają one ograniczenie jedynie
liczby rakiet rozmieszczonych na lądzie
Problem może być rozwiązany tylko przez
uwzględnienie icszystkich rodzajów broni
jądrowej średniego zasięgu, przede Wszy
stkim zaś stacjonujących w Europie Za
chodniej amerykańskich bombowców wy
posażonych w broń jądrowa.
Plan ten — stwierdza „L’Ilumanite” jest
kolejnym chwytem, za pomocą którego ad
ministracja amerykańską chciałaby osiąg
nąć przewagę w dziedzinie zbrojeń śred
niego zasięg.u, . Wszystko to świadczy, te
administracja Reagana w dalszym ciągu
podtrzymuje swoje szaleńcze, plany prawa
dzenia w Europie ,.ograniczonej wojny ją
drowej
Amerykański „Washington Post” stwier
dza., że propozycja USA przypomina kon
cepcję „tbrojeniß-ro; bm jenie”, zgodnie z
którą Siany Zjednoczone przystąpiłyby do
rozmieszczania w Europie nowych rakiet,
a Związek Radziecki rozpocząłby demon

taż swoich.

/

(PAP)

sowanych obaleniem legalne
go rządu w Nikaragui —
skonstatował
przedstawi
ciel Polski.
Nawiązując do stanowiska
zajętego w Radzie Bezpie
czeństwa przez przedstawi
ciela USA, arab. W. Nafort
zwrócił uwagę, iż było cno
nie tylko demagogiczne, ale
ignorowało wszelkie fakty
i dowody przedłożone przez
N;karaguę. Miało ono cha
rakter ingerencji w wewnę
trzne sprawy innego kraju.
Przedstawiciel Polski oświad
czyi, iż często jesteśmy
świadkami uzurpowania so
bie przez obecną admimstrą
cją UJ A roli najwyższego
cvf'ffv;0, vrydajbcoro oceny
r 7; ępr wp r. i a n i r- m ? 1 ż?. ks z
d”go rządu i każde/o kra
ju.
j^AP)

WYROK SKAZUJĄCY
b. WOJEWODĘ
TORUŃSKIEGO
Wśród spraw karnych roi
poznawanych przez sądy po
wszechne
wydawane
są
m. in. wyroki skazujące pi ze
ciwko osobom, które w prze
szłości zajmowały stanowi
ska kierownicze. Ostatnio
Sąd Wojewódzki w Toruniu
w uwzględnieniu rewizji pro
kuratora zmienił wyrok u/niewinńiajacy sądu I in?tan
ej i i skazał Jana Prtytarstciego, byłego wojewodę to
ruńskiego na karę 1 roku
i 6 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym za
wieszeniem jej wykonania
na okres lat 3 i 50 tys zł
grzywny oraz obciążył go
kosztami postępowania w
wysokości 16 tys. zł Sąd
Wojewódzki przyjął za udo
wodnione, tę oskarżony w
latach 1973 — 1Ö79 w Toru
niu, jako wojewodą i dy?po
nent terenowych środków in
westy cyjnych,
przekroczył
zakres swoich kompetencji
powodując .poważną . szkodę
w mieniu społecznym w wy
sokości 5 min 337 tys. zł.
(PAP)
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MYŚLEĆ I PRACOWAĆ WYDAJNIE IG
zisiejsze spotkanie poświęcamy spra i dążenie do pełnej zgodności działań z in
wom klasy robotniczej, jaj decydują- teresami klasy robotniczej i socjalistycznej skuteczności samorządu i jego działaczy bę raliizowano jednocześnie skup produktów roi
dą dojrzałe decyzje j poprawa efektów w nyeh. Obecni.® sytuacja .jest inna. lepiej
■ cej roli w przyśpieszaniu wyciiodzenia Polski. vV tym duchu pracujemy i chcemy gospodarce.
naszego kraju z kryzysu.
eksploatujemy naturalne zasoby Dolskie’ z;e
pracować lepiej, skuteczniej. Nie możemy
Przed trzema miesiącami weszła w życie mi. Przezwyciężono kryzys w wydobyciu wę
Znajdujemy się w decydującym momencie jsdnax ani .dawać, ani obiecywać więcej niż
ustawa
o
związkach
zawodowych.
Nasza
realizacji programu wyjścia z kryzysu go to jest możliwe, uzasadnione rozmiarami
gla i innych kopalin. Dzięki • pracy górni
spodarczego, stopniowej poprawy warunków produkcji. Dlatego też zgłaszamy do debaty partia jeszcze w październiku ubiegłego ro ków pokrywamy krajowe zapotrzebowanie
życia ludzi pracy, Wyprowadzania socjali dokumenty zawierające również propozycje ku, W' uchwale X posiedzenia KC określi na węgiel i inne surowce rodzime oraz stop
się niowo odbudowujemy ich eksport Nikt nie
stycznej Polski" na drogę rozwoju. Doświad trudne, ale w obecnej sytuacji konieczne. ła swój stosunek do odradzających
czenia ostatnich lat dobitnie świadczą, że Dia ruch tez trzeba zyskać zrozumienie i związków zawodowych. Dziś możemy potwier odczuwa przecież braku energii elektrycz
nie można liczyć na poprawę swego, czy poparcie ponieważ w ostatecznym rachunku dzić nasze ówczesne stanowisko i nasze za nej.
własnej rodziny losu, kiedy pogarsza się jest to nie wbrew, a w interesie klasy ro interesowanie rozwojem nowych związków
.Wbrew zapowiedziom głodu po opanowa
zawodowych. Jesteśmy głęboko przekonani,
stan gospodarstwu narodowego.
botniczej.
niu rażących przejawów dezorganizacji w
ze
są
one
potrzebne
swoim
członkom,
ale
Narada powinna otworzyć wielką robotni
są potrzebne i całej załodze dla kształto stosunkach miasto — wieś w warunkach st.ą
czą debatę we wszystkich przedsiębior
huvnym lematem narady jest probie wania zdrowych stosunków pracy w przed nu wo jonu eg o: rolnictwo zapewniło żywność
stwach o drogach poprawy sytuacji gospo
re tyka gospodarcza i działania na siębiorstwie. Powstające organizacje związ w ilościach zabezpieczających potrzeby re
darczej i ich w tym udziale. 1983 r/musi
^ rzo.cz przyspieszenia wyjścia z kryzy kowe podjęły wypełnianie tych funkcji.
glamentacji i nikt rozsądny nie może po
się stać rokiem uporczywej wałki o prze su. Zauważmy jednak, że dokonywać się to
wiedzieć że ludzie głodują. Nie ma dostat
Liczebność
członków
w
związkach
zawo
zwyciężenie kryzysu gospodarczego, wałki będzie w nowej sytuacji stworzonej przez
dowych zbliza się do 2 min. Na początek ku wszystkich towarów, ale przecież rvnek
o utrwalenie i wzmocnienie tendencji roz wprowadzenie reformy gospodarczej, formo to.
spożywczych ulega stopniowej
niemało. Jeśli polskie związki po trzech artykułów
wojowych w produkcji, działań na ' rzecz wania ■ się samorządów przedsiębiorstw oraz
‘
poprawie.
miesiącach
.
pełnoprawnej
działalności
osiąg
przywracania równowagi gospodarczej Musi rozwoju nowych związków zawodowych. W nęły . wskaźnik uzwiązkowienia pracujących
Mamy kłopoty w rolnictwie i w gospo
stać się rokiem przezwyciężania szkodli ten sposób zgodnie z uchwałami IX'Zjazdu bliski temu, jaki po długich latach istnienia darce żywnościowej, ale mamy też wyraźne
wych zjawisk trapiących nasze życie, jak partii zostały stworzone prawne i politycz mają związki zawodowe w Stanach Zjed oznaki ożywienia produkcyjnego Między in
spekulacja, niedostatek dyscypliny i spadek ne podstawy demokracji robotniczej w skah
noczonych, to choć jedno z tego powinno nymi po decyzjach wspólnego posiedzenia
poszanowania owoców ludzkiej pracy, a szerszej aniżeli kiedykolwiek. Doniosłość wynikać
niech przywódcy amerykańskich KC i NK w sprawach rolnych wzrosło zain
więc marnotrawstwo i złodziejstwo.
tnih faktów jest z pyl mało znana w społe związków,—nie
pouczają Polaków'jak pro tarasowanie rolników za,kupom ziemi, ule
Plany i zamierzenia władz państwowych czeństwie i jeszcze nie dość ceniona w sa wadzić działalność
gły wzmóc niemu pozytywne tendencje w
związkową.
przedkładamy klasie robotniczej. Liczymy mej klasie robotniczej. Można to wyjaśnić
Działacze związkowi reprezentujący zawo hodowli.
na jej aprobatę i aktywne uczestnictwo. Czy chyba tylko nowością rozwiązań i począt
2. Nie zmniejszył sie przecież polski mady i. zakłady o najwyższym zorganizowa
nimy to w głębokim przekonaniu o jej hi kową. fazą wprowadzania ich w życie.
niu jak górnicy, hutnicy, pracownicy rolnic jąLek narodowy w okresie kryzysu. a w
storycznej roli w życiu socjalistycznego pań
Głośny kiedyś postulat reformy zarządzaczęść stanowiąca ba,ze wytwór
8twa. To własn;e z walki polskiej klasy ro mu jesi i eaLzowany mimo stanu wojenne twa, nauczyciele, pracownicy PKS i niektó tym i jago
Cp więcej — nawet w latach załabotniczej i stworzonego w jej środowisku go i bardzo złożonej sytuacji gospodarczej, re^ inne grupy zawodowe występują z inic czości.
się produkcji oddane zostały nowe
polskiego ruchu robotniczego, obchodzącego niekorzystnie oaoijającej się na zaopatrze jatywami o przyspieszenie terminów zjaz ima,nia
bardzo potrzebne gospodarce obiekty. W
krajowych. Jak wiadomo ustawa prze
obecnie stulecie swego powstania, 'zrodziło niu przedsiębiorstw. Trudności te," istnieją dów
rmure odbudowy produkcji krajowych su
się ludowe państwo. Właśnie robotniczo- ce niezależnie cd reformy i spowodowane widuje taką możliwość w roku .1334, ale da rowców
oraz w oparciu o dostawy z kra
-chłopskie państwo, dzięki sojuszowi ze między innymi, głębokim ograniczeniem je upoważnienie Radzie Państwa do wyra
jów socjalistycznych następuję stopniowa
Związkiem Radzieckim, dzięki jego zbrojne importu z krajów kapitalistycznych, czynią żenia zgody na wcześniejszy termin. Poprze odbudowa
produkcji przemysłu przetwórcze
my tę cpmię, goyz przyspieszy to wchodzęmu i politycznemu poparciu przywróciło na
go. Jest to juz widoczne w wielu branżach.
rodowi prastare ziemie zachodnie i wywal
Nie możemy zapominać o potrzebie syste
czyło międzynarodowe uznanie naszej „ za
matecznego odtwarzania majątku produk
chodniej granicyn Obrazą polskiego patrioty/z
cyjnego i
unowocześniania wyposażenia.
mu są dziś urnizgi do znanych nam zaehcidDziś jeszcze zubożamy ten majątek, gdyż
nioniemieekich kał politycznych różnego ro
zwię-uis zenie części dochodu narodowego
dzaju — pożal się Boże — wodzów i dorad
przeznaczonego na spożycie na tyle zimniej
ców, którzy na łamach rewizjonistycznej prą
szy ło środki na inwestycje, że w niektórych
sy w porozumieniu z najbardziej reakcyj
branżach przemysłu Inwestujemy mniej’ ani
nymi siłami niemieckimi działają przeciw
zoli w vrna-salo-by odtworzenie zużvtych utzą
socjalistycznej Polsce.
dzeń. Tc.ki stan rzeczy me może trwać dłu
Zwracamy się do polskiej klasy -robotni- go. bo grozi cofaniem się.
czej, która pod przewodem naszej partii by sytuację znacznej części przedsiębiorstw wy me . związków zawodowych na należne im
jątkowo
trudną,
czym
niektórzy
obciążają
re
3.' Nie staliśmy się — my Polacy — naro
ła twórcą rewolucyjnych przemian po woj
miejsce w państwie, w stosunkach z resor
nie i utrwaliła te przemiany w świadomości formę. Inn; swój niechętny stosunek do refor tami i rządem, podniesie ich rangę społecz dem mniej zdolnym lub nie umiejącym pra
my wyprowadzają ze wzrostu cen wyrobów. A ną. Stworzy to lepsze możliwości konsulta cowae. Co prawda w okresie spiętrzonych
społecznej większości narodu.
' Zwracamy się do klasy robotniczej, która przecież .gdyby nie było reformy . braki w cji Ważnych decyzji z komnetentnymi wła trudności i napięć wystąpiło u nas zjawi
dokonała wiekopomnego dzieła odbudowy zaopatrzeniu byłyby nie mniejsze. Ceny' wy dzami związkowymi. Rada Ministrów przy sko niespotvkarte w święcie. Myślę o przej
Polski po wojnie w warunkach niewyobra lobów też musiałyby być rewidowane.
jęła juz uchwałę o zasadach konsultacji pro scu na wcześniejszą emeryturę setek ty sięOceniając dotychczasowe wyniki reformy jektów
Cy Pracowników. Można oczekiwać, że po
żalnie trudnych, która wchłaniając w swoje
dezycji ze związkami zawodowymi. dsiatP-iC
i decyzjach rządu cześć potrzebnych
szeregi miliony młodzieży wiejskiej stała się uzeoa pamiętać, że od jej wprowadzenia
Idziemy
zdecydowanie
kursem
IX
Zjazdu
twórcą uprzemysłowienia Polski, jej cywili minęło ledwie .15 miesięcy. Nie jest to o- i rozszerzamy demokrację robotniczą zgod gospodarce emerytów (myślimy o młodych)
kres dość długi aby ujawniły się wszystkie ną z duchem - i zasadami socjalizmu. Jakże wióci do zawodu Ale nie zapominajmy że
zacyjnego awansu.
Przeciwnicy polityczni, wykorzystując nie jej skutki pozytywne. W tym czasie, co trze wymowne jest w tych właśnie sprawach w tym samym czasie przybyły jednak no
zadowolenie ludzi pracy, w swych atakach ba z żalem stwierdzić, nie całe załogi za stanowisko wrogiego podziemia i jego za we roczniki, młodzieży, wykształconej w za
wodzie. choć często zagubionej w sensie pona par trę i ustrój socjalistyczny przekreślali poznały się z tym, czego wymaga samodziel granicznych ekspozytur.
si.aw osobistych i społecznych.'
wszystko co zostało dokonane w Polsce Lu nose, co leży w interesie każdego pracowW swoim czasie zachłystywali się krzy
V wyniiK-u cal oj serii rozstrzygnięć, jak:
dowej. Najgłośniej krzyczeli, , ci, którzy ni mxa i całej załogi. Ten czas na poznanie żem o reformę gospodarczą. Mało tego —
trzeba skracać przez lepszą pracę kształce
czego bądź bardzo mało zrobili sami. Mieli niową.
w uchwalanym programie b. „Solidarności” warne soboty, wydłużenie urlopów- różnym
Czyste ręce bo nie pobrudzili ich pracą.
domagano się swobodnego kształtowania grupom zawodowym, wzrostu absencji w
Naczelną myślą reformy jest wyzwalanie cen zgodnie z podażą i popytem. Obecnie Pm.ey oraz z innych przyczyn ogólny funNie mieli oporów w formułowaniu demago
gicznych żądań. Pozostawili jednak po so twórczej inicjatywy kadry inżynieryjiio- ni-e tyłko atakują reformę, ale spekulują cuisz czasu pracy. zmniejszył się o ’około
bie, u części ludzi, błędne przekonanie, że - technicznej j robotników w rozwiązywa na niezadowoleniu pracujących ze zmian 10, proc. O tyle mniej pracujemy i jest to
anarchiczna swoboda jest ważniejsza od or niu problemów przedsiębiorstwa: w popra cen i liczą na "wybuch niezadowolenia spo faxt niepodważalny. Ze swojego punktu- w i
ganizacji i dyscypliny, że należy się każde wie gospodarności, we wzroście wydajności łecznego z, tego poiwcou. Mamy więc prawo czernią mają rację dobrzy robotnicy, którzy
mu niezależnie od jego pracy, że wreszcie pracy, dokonywaniu zmian w strukturze za zapytać: a jaki byłby dziś poziom cen w mówią nam. że niezrozumiały rest dla n.eh
niezależnie od tego ile się produkuje ma trudnienia, zapewnieniu lepszej jakości wy Poisce, gdyby państwo zrezygnowało z ich spadać . wydajność; pracy bo oni pracują
być pod dostatkiem wszystkiego, bo rząd robów. System finansowy reformy zapew kontroli, z dotacji do części produkcji, gdy n;e mniej ciężko i wydajnie niż dawniej,
jest od tego aby dawał “i kto tam jeszcze nia korzyści dla przedsiębiorstw i załóg, któ by ceny na wszystkie towary rzeczywiście u w kraju spada produkcja Rzecz w tym,
pozą niektórymi przemysłami wszyscy
dawać ^ powinien... Musiało to prowadzić i re poprawiają efektywność gospodarowania kształtowały się dowolnie ped wpływem
prowadziło do rozprzężenia w wytwarzaniu i osiągają lepsze wyniki produkcyjne. Na rynku?. A. jak by wówczas wyglądała sytua pracują., krócej. lecz nie wszyscy w czasie
pi /.owi Dzianym na pracę pracują isi na rynku, do podważenia samego sensu tej drodze trzeba szukać środków”finanso cja najniżej .zarabiających?
pracy.
wych dla przedsiębiorstwa i dla pracowni
piej. Nierzadko pracuje się mniej I gorzej,
Szczególny wyraz moralny ma też walka
W wielkiej debacie załóg nad drogami wyj ków. Samodzielność i samorządność to właś podziemia, i jego sojuszników przeciwko sa om.zda się to na spadek wydajności pracy,
ścm z kryzysu organizacje naszej partii po nie .szansa, którą daje reforma ludziom z morządowi pracowniczemu i nowym związ i K&t, jedną z przyczyn pogorszeń-ą jakości
produkcji w bardzo - dużej skali Dopiero w
winny przewodzić, powinny wyróżniać się inicjatywą, dobrym gospodarzom.
kom zawodowym. Wszyscy pamiętamy zaja
Ale też można zmarnować tę szansę jeśli dłą , i brutalną walkę o wyeliminowanie in ostatnich miesiącach nastąpiła . pewna po
aktywnością oraz dojrzałością polityczną i
znajomością ekonomiki. Nasze organizacje pozostawi się wewnątrz przedsiębiorstw nych. związków zawodowych, o pełny mono prawa wydajności pracy
Jeśli chcemy, a w to przecież nikt nie
partyjne mają do tego pełne ideowe i mo wszystko po staremu, a szukać się będzie pol dla. siebie. Wiele by mogli o tym po
ralne prawo. Nasza partia, tak ze swego korzyści poprzez spekulację na cenach, do wiedzieć dzracacze b, związków branżowych wątp; wychodzić .z kryzysu i zwiększać ilość
składu socjalnego jak i z ideologii marks iz- tacjach, obniżkach podatków itp. Nie’ bę lub autonomicznych. Niczym innym jak dal potrzebnych towarów, to trzeba doprowadzić
'mu-Ieninizmu,. jest partią robotniczą i temu dzie wielką przesadą jeśli stwierdzę, że po szym ciągiem tej metody są zdarzające r ę do tego, aby zarobki w zakładach były u za
wodzenie reformy znajduje się obecnie w dziś tu i ówdzię próby zastraszania diziała- leżni one od faktycznej pracy j jej faktycznej
nikt zaprzeczyć nie może.
wvA daj nose i, aby ceniony był dobry pra co wNikt w Polsce do tej pory nie ogłosił rea rękach załóg i ich kierownictw.
cz.y nowych związków, a w tym i członków mk, a krytycznie oceniany zły, aby następo
listycznego programu wyjścia z kryzysu i na
b. „Solidarności”, zaangażowanych w odra
ieodłącznym składnikiem reformy i dzanie ruchu związkowego. Tego nie bodzie wa ry zmiany w zakładowej strukturze za
Prawy Rzeczypospolitej poza partią
oraz
ogólnych rozwiązań politycznych ” po można robić bezkarnie, temu trzeba poło trudnienia na korzyść pracowników produk
współpracującymi z nią sojuszniczymi stron
cyjnych^ Niezbędne jest stałe ulepszanie or
IX Zjeździe jest samorząd pracowniczy żyć kres.
nici wami i. stojącymi na gruncie socjalizmu
ganizacji pracy i podnoszenie jej dys cyplu y.
ugrupowaniami katolickimi. Chętnie pozna załogi. Rady pracownicze stopniowo podej
Przy czym w dobie reformy nie można s.e
my^ inne propozycje i, co więcej, gotowi je mują działalność choć nie odbywa sję to bez
przedłożonych projektach programów oglądać do góry.
steśmy z nich skorzystać jeśli będą realne problemów będących pozostałością walk; po
wskazuje się na konieczność wzrostu
4. Jest wreszcie czwarty czynnik dla nas
litycznej, którą narzucił nam przeciwnik
i zgodne z zasadami socjalizmu.
produkcji, jako najważniejszego wę korzystny. Socjalistyczna Polska nie została
dążąc
do
przejęcia
władzy
w
zakładach,
do
Liczymy się z tym, że w inicjowanej de
złowego problemu ,w przełamywaniu kryzy pozostawiona samej sobie w obliczu spiętrzę
bacie znów odezwą się głosy, że znane są eliminacji kadry kierowniczej, a później i su.. Jest. to prawda z rzędu pad stawowych, ma kłopotów. Przez cały ten trudny dla niej
sytuacje kiedy partia myliła się lub popeł do usunięcia organizacji partyjnych z za ale wokół właśnie tej sprawy nagromadziło czas
j korzysta ze stabilnej współ
niała błędy. Nie uchylamy się od oceny i na kładów. W głębokim błędzie są ci, którzy się dużo nieporozumień i sprzecznych ocen pracykorzystała
gospodarczej z krajami socjalistyczny-,
prawy popełnionych błędów. Nie było’ i nie sądzą, że już o tym nie pamiętamy, że moż Niektórzy wręcz głoszą tezę o niemożliwości mi,
z jch pomocy. Stanowisko Związku Ra
ma w Polsce innej siły politycznej, która na będzie, w zmienionych warunkach, osiąg wydzwlgnięcia polskiej gospodarki. Wielu dzieckiego
i jego ogromne możliwości odgry
nąć
to
co
przekreśliło
wprowadzenie
stanu
uczciwych
ludzi
znękanych
kłopotami
w
pra
by z równą surowością i z udziałem bezpar wojennego.
wają
rolę
największą.
Dotyczy to zwłaszcza
tyjnych przeprowadziła samokrytykę i wy
cv, trudnościami przy zakupach popada w
Nie będzie zgody na działalność sprzeczną apatię i pesymistycznie patrzy w przyszłość dostaw, na warunkach , kredytowych potrzeb
ciągnęła z niej wnioski. Z drugiej strony
nych nam surowców oraz towarów' rynko
świadomi jesteśmy tego, że głęboko mylą z zasadami ustrojowymi j z prawem na te Zasadnicze więc pytanie brzmi* czy może wych.
Będziemy umacniać i rozwijać nasze
się ci, którzy z ciężkich doświadczeń partii renie samorządu pracowniczego. Zwracamy my, czy zaczęliśmy wychodzić z kryzysu w więzi
z gospodarką radziecką j wszystkich
nie .wyciągają wniosków spłycając nauki IX się do załóg, aby w interesie rozwoju sa produkcji?
krajów socjalistycznych, ponieważ stwarza to
Zjazdu gotowi są wrócić do błędów zarozu morządu eliminowały politykierów i speku
Zmieniły się co prawda warunki gospo trwałe podstawy rozwoju polskiej gospodar
mialstwa, nieliczenia się ze zdaniem innym lantów politycznych. Natomiast każdy kto darowania, ale Dopatrzmy w jakim stop ki.
niż własne. Nie mamy zamiaru się z tym chce konstruktywnie pracować w jego ogni niu i gdzie sa inne.
Oczywiście w sferze gospodarki i naszych
wach na rzecz gospodarności i korzyści za
godzić.
1. Nie jest uboższa polska ziemia. Dyspo możliwości
występują też, niezależne od nas,
łóg oraz dla wszechstronnego rozwoju przed
Nasza partia na IX Zjeździ® dokonąła sa siębiorstwa, a zyska sobie zaufanie współ nuję podobnymi zasobami kopalin i takie uwarunkowania niekorzystne dla przyspie
mooceny i przyjęła program zmian w życiu towarzyszy pracy, może znaleźć w samorzą same są gleby Dużo naszych, w okresie kry szenia odbudowy produkcji. Należą do nich:
partyjnym oraz program reform w państwie. dzie pole do działania niezależnie od wcześ zysu, kłopotów wynikało ze sparaliżowania zadłużenie w krajach kapitalistycznych i
Istotą tego programu jest zobowiązanie się' niejszej przynależności związkowej. Miarą przez przeciwnika wydobycia kopalin, a w
tym głównie węgla,. Krzycząc o głodzie pa*
(dokończenie na str, 4)

D

I

G

Skrót wystąpienia

KAZIMIERZA RA PASIKOWSKIEGO

N

W

strona 4

WIADOMOŚCI

Najszybsze tempo w PGR-ach
(dokończenie ze sir. 1)
sprawnie przebiegają te pra
ce w gminach Świdwin,
Brzeźno, Siemyśl i Wierz
chowo, a więc w rejonach
o przewadze gleb lekkich.
Wielu rolników jest jeszcze
w trakcie gromadzenia ma
teriału siewnego. WTedług
informacji WZSR, rolnicy
odnowili dotychczas około
720 ton nasion zbóż jarych,
najwięcej owsa i jęczmie
nia. Z tej ilości« prawie 500
ton wymieniono za zboże
konsumpcyjne w relacji 130
kg za 100 kg siewnego. Naj
liczniej punkty wymiany
ziarna odwiedzają rolnicy
w rejonach działania GS-ów
Świdwin, Szczecinek, Biało
gard. Złocieniec i Połczyn
•Zdrój.

Do wiosennych prac poto
wych coraz szerzej włącza
ją się brygady maszynowe
spółdzielni kółek rolniczych.
Koszalińskie SKR-y dostar
czyły i rozsiały, przede wszy
stkim na polach 'rolników
indywidualnych; około 40
tys. ton wapna, w tym pra
wie 35 tys. ton wapna łą
kowego z lokalnych kopalni
odkrywkowych. Przy pomo
cy sprzętu
maszynowego
spółdzielni już ponad 1300
ha nawieziono obornikiem,
zaś. uprawy przedsiewne wy
konano na powierzchni około 1000 ha. Rozpoczęto tak
że siewy zbóż jarych w
ZGR-ach, pierwsze siewnik;
wyjechały na pola gospodąr
stwą zespołowego Spółdziel
ni Kółek Rolniczych w Ustroniu Morskim, (ś)

I kwartał w przemyśle

„Sezamor”: mniejsze
zatrudnienie
Do końca kwartału pozo
stały .jeszcze dwa dni. Niby
niedużo. Jednak dla Zakła
dów Urządzeń Okrętowych
„Sezamor” w Słupsku te
dwa dni, jak zresztą i każ
de inne, są istotne. Jeżeli
zadania I kwartału zostaną
zrealizowane zgodnie z za
łożeniami będzie to świad
czyło o trafności planowa
nia. Z produkcją nie.powirt
no być najgorzej. Liczy się
jednak sprzedaż. W ciągu
dwóch dni można przecież
sporo towarów sprzedać.
Pierwsze dwa miesiące ro
ku pod względem wyników
ekonomicznych były pomyśl
ne. Zrealizowano więcej za
dań planowych niż wynika
ło to z upływu czasu. W
marcu pojawiły się trudnoś
ci zaopatrzeniowe. Jednak
planowana wielkość produk
cji zostanie osiągnięta, cho
ciaż w tym roku przyjęto
niższy od ubiegłorocznego
stan zatrudnienia. — 615 osób. W rzeczywistości jest
mnie i pracowników, bo tył
ko 603. Jeżeli nie uda się
uzupełnić stanu załogi, a utrzymana zostanie zakłada
na, dynamika produkcji (4 9
proc.), to szybciej wzrosną
płace.
Dotychczasowe wyniki eko

nomiczne rokują nadzieje,
Miesięczna wartość produk
cji jest o kilka milionów zl
wyższa od
ubiegłorocznej.
Spory w7 tym udział ma re
forma gospodarcza. — Na
mechanizmach reformy moż
na już trochę pograć — mó
\vi dyrektor naczelny Ma
rian Biernat — Jak nas jest
mniej, to bardziej elastycz
nie można oddziaływać pła
cami. Oczywiście — przy
wykonaniu zadań produk
cyjnych na odpowiednim po
ziemie. Wcześniej nie było
to możliwe. Ale są też i ujemne strony. Jeżeli w ja
kimś przedsiębiorstwie był
wyższy poziom plac, to jesz
cze większe było pole do
manewru. Start pod tymwzględem nie został wyrów
nany.
Korzystniej została roz
wiązana sprawa dewiz. Ma
my odpisy dewizowe. Ko
rzystamy z nich bez żad
nych targów i próśb. Żako
piliśmy imoortowane części
zamienne. Importu koopera
cyjnego
mamy . niewiele
Eksnort idzie na razie do
brze. «Test więeet • -zamówień
niż zakładano. Głównymi od
biorcami sa. kraje TT o-bsza
ru Płatniczego, szczególni?'
(ley)Holandia.
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Myśleć i pracować
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Spotkanie
młodzieży
z I sekretarzem
KW PZPR w Słupsku
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wydajnie i gospodarnie
(dokończenie ze str. 3)

przez
(Inf. wl.) W Jarosławcu od sankcje zastosowane wobec Polski
była się narada aktywu funk amerykańską administrację, a pod jej na
cyjnego ZSMP ze wszystkich ciskiem przez główne kraje kapitalistyczne
organizacji miejskich i gmin Europy. W latach siedemdziesiątych gospo
nych w Słupskiem, poświęcona darka nasza nazbyt mocno została powiąza
omówieniu najpilniejszych za na z rynkiem kapitalistycznym.
Decyzje o sankcjach miały jednoznacznie
dań programowych zwiazlcu.
zwłaszcza „Dekady kół ZSMP", polityczny i klasowy charakter Postanowio
akcji p.n. „Młodzi robotnicy no nas ukarać, za to, że w kraju nie doszło
1983" oraz przygotowań dc do wojny domowej, a więc i do spełnienia
manifestacji patriotycznej mło się oczekiwań kół imperialistycznych na pło
dzieży Ziem Zachodnich i Pół nący polski stos w środku Europy, wewnątrz
nocnych w Szczecinie i Siekier obozu socjalistycznego. Autorzy sankcji li
kach pod hasłem „Trzymamy czyli na to, że nasza osłabiona przez anar
chię gospodarka nie wytrzyma odcięcia od
straż nad Odra".
Z około 100-osobowq grupa świata kapitalistycznego, załamie się cał
uczestników
narady spotkał kowicie, że siły państwa polskiego nie wy
się I sekretarz KW PZPR Mie starczą do opanowania gospodarczego i poli
czysław Wójcik, który poinfor tycznego chaosu.
mował ich o sytuacji społeczno
aktem dziś już niezaprzeczalnym jest
-politycznej w regionie i dzia
to, że nasza gospodarka wykazała
łalności wojewódzkiej organi
zdolność przystosowania się do ogra
zacji partyjnej - ze szczegól
nym uwzględnieniem postano niczeń spowodowanych sankcjami i po do
wień i uchwał IX Plenum Ko raźnym szoku znalazła sposoby stopniowe
go odbudowywania i zwiększania produkcji.
mitetu Centralnego partii.

F

(jot-e!) Począwszy od sierpnia ubiegłego roku po
ziom produkcji przemysłowej stopniowo choć
niestety powoli wzrasta. Zmalały nadzieje
Działalność STO
imperialistycznych polityków na osiągnię
w ocenie
cie poprzez sankcje tego, czego nie udało się
osiągnąć przed wprowadzeniem stanu wojen
pełnomocników
nogo.
Po tych sankcjach pozostanie nauka, i to
Walne Zgromadzenie Peł nie tylko dla Polski, że stosunki gospodar
nomocników Spółdzielni Trans
cze z krajami kapitalistycznymi mogą być,
portu Wiejskiego w Koszalinie
w
dogodnym dla' nich momencie, wykorzy
oceniło wyniki pracy tej orga
stane
do politycznego szantażu wobec kraju
nizacji za ub. rok i wytyczyło
socjalistycznego. Zmienia to charakter sto
kierunki działania w 1933. W sunków gospodarczych w świście. Przekre
sprawozdaniach Zarządu i Ra śla możliwość liczenia na lojalną i trwałą
dy Nadzorczej STW podkreś współpracę gospodarczą z krajami kapitali
lono, iż pomimo dużych trud stycznymi, które da swego arsenału wpro
ności z utrzymaniem taboru sa wadziły wojnę gospodarczą jako środek wal
mochodowego w stałej goto
ki z socjalizmem.
wości technicznej (brak ogu
Ale z sankcji wynika też nauka, że nie
mienia i akumulatorów) trans
tylko
doraźnie, ale. na znacznie dłuższą me
port spółdzielczy wykonał z tę trzeba orientować się na maksymalne wy
nadwyżką ubiegłoroczne zada korzystanie własnych
zasobów surowco
nia, przewożąc ponad 1,5 min wych i materiałowych, własnych możliwości
ton towarów, m. in. z 10,3
rozwiązań technicznych i technologicznych.
tys.
wagonów
kolejowych.
Slow.a najwyższego uznania należą się tym
Wpływy z usług transporto inżynierom i technikom, którzy stosunkowo
wych, głównie na rzecz han szybko dostarczyli gospodarce
rozwiązania
dlu wiejskiego, wyniosły 634 odciążające nas częściowo od importu wielu
min zł. Zapewniły one zało materiałów. -Ale trzeba to traktować jako
gom STW zyski w wysokości dobry początek procesu wymagającego syste
45,7 min zł.
matycznej i wytrwałej działalności przez Ulu
W trakcie walnego zgroma gi okres czasu.
dzenia grupie zasłużonych pra
Nic nie wskazuję na to, aby w okresie
cowników wręczono odznacze planu trzyletniego w poważniejszej mierze
nia państwowe, medale, dyplo wzrosły możliwości importu z krajów kapi
my uznania i wyróżnienia. Krzy talistycznych. Nie zaniedbujemy żadnej mo
żem Kawalerskim Orderu Od żliwości polepszenia naszej sytuacji na ryn
rodzenia Polski został udeko kach finansowych, ale musimy mieć świa
rowany prezes Zarządu STW domość, że klucz do tej sprawy jest w kra
Antoni Orzechowski, (s)
ju. Dziś i w przyszłości trzeba będzie zwięk
szać produkcję eksportową przy bardzo
oszczędnym imporcie z kierunku kapital.sty
cznego.
istocie na dzisiejszej

naradzie

wy

chodzimy z propozycją społecznego po
W rozumienia
w sprawach gospodarki i
bytu obywateli. Nie ma nikogo, kto nie
chciałby żyć zamożniej w bezpiecznym i
rozwijającym się kraju. Potrzebne jest po
rozumienie — nie tyle co do celów, bo cele
są -wspólne lecz niezbędne jest porozumienie
w sprawie środków,, których zastosowanie
•będzie zbliżało nas do celu.
t
Wśród proponowanych środków są i takie,
których użycie niesie ograniczenia czy okre
sowę wyrzeczenia. Nie będą więc popular
ne, ale są konieczne.
Czy zauważyliście Towarzysze jak dużo u
nas oczekuje się od państwa, a jak mało
resoektuje jego wymagania wynikające orze
cięż z ogólnych interesów obywateli? Wśród
tematów tabu jest u nas polityka cen. Wła
dze wychodzą z problematyką cen bo muszą
to robić, jeśli w gospodarce ma być choć
by minimum porządku, jeśli cena ma być
wyrazem poniesionych nakładów na wytwo
rzone produkty. Zauważmy przy tym, że
centrum, co prawda ogłasza ceny na część
towarów ale ceny te nie- powstają w cen
trum. Ceny powstają w sferze wytwarzania
i powinny pozostawać w odpowiednim sto
Pogoda sprzyja wiosennym porządkom. W pracach tych pomaga także młodzież. W sunku do kosztów poniesionych przy wytwa
parku przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie pracowało niedawno 300 uczniów z rzaniu produktu. Prawda to oczywista, ale
klas pierwszych i drugich II LO im. Władysława Broniewskiego, (kar)
krytycyzm społeczny dotyczy też kształtowa
Na zdjęciu: uczniowie z II LO w Koszalinie sprzątają park.
nia płac, podatków, czy innych świadczeń.
Fot. K. Ratajczyk Jeśli nie będziemy przestrzegać wymagań
dyktowanych przez prawo ekonomiczne, to
zynu wózkiem akumulatorowym nawet nie wolno nam mieć pretensji o sze
łobrzegu. Ukradli oni z porto
Zatrzymano
i ..przetransportowano
portową rzenie się chaosu gospodarczego.
wych magazynów w Szczecinie
motorówką przez Odrę w usta
6üü kg tzw. zielonej , ka wy —
Stoimy dziś w obliczu rozregulowanej go
złodziei kawy
lone wcześniej miejsce. Stam
nie palonej — importowanej z
tąd
samochodem
marynarza spodarki. Do wyjątków należą odcinki znaj
Tanzanii. Pracownicy
Zarządu
PŻB Ryszarda P. przewieziono dujące się w stanie równowagi. Bez stop
Portu
Szczecin Andrzej F. —
Prokuratura
Rejonowa
w
kawę do schowków. M. in. sie niowego przywracania stanu równowagi w
starszy brygadzista, tan K. —
Szczecinie zakończyła postępo
dem worków schowano w al
brygadzista,
Kazimierz O. —
wanie śledcze, kierując akt otance znajdującej się na dział produkcji i na rynku będziemy tkwili na
sztauer oraz
Kazimierz F. —
skarżenia do’. Sądu ...Wojewódz
ce Kazimierza Ó.
W wyniku dal w systemie reglamentacji, będziemy mie
kierownik
.jednej z jednostek
kiego w Szczecinie w sprawie
pięcioosobowej grupy przestęp
czej, składającej się z czterem
racowników
Zarządu
Portu
•zczeoin oraz marynarza. Pol
skiej Żeglugi Bałtyckiej w Ko

pływających
portu zabrali z
magazynu K00 kg kawy w dzie
sięciu workach po - 6,0 kg: Wy
wieziono je z portowego maga

działań MO siedem worków ka
wy zdołano odzyskać. Wszyscy
Złodzieje zostali aresztowani.
(PAF)

li puste sklepy i kolejki w oczekiwaniu,
często daremnym, poszukiwanego towaru.
Program antyinflacyjny' dotyczy tego właś
nie problemu. Jego realizacja ma nas przy
bliżyć do stanu równowagi rynkowej Przy
bliżyć, gdyż nie uważamy aby było możliwe
w krótkim czasie w pełni tę równowagę osiągnąć.
Za najważniejszy kierunek działania uwa
żamy wzrost produkcji i dostaw towarow
na rynek. Rozmiary przyrostu potrzebnej
produkcji ’ będą limitowane ilością surowca,
mocami produkcyjnymi, wydajnością pracy.
Aby rozszerzyć produkcję rynkową przewi
dujemy jej podjęcie, choćby jako ubocznej,
w zakładach produkujących dobra inwesty
cyjne.
Równolegle, z całą stanowczością frzeba
dyscyplinować wypłaty pieniądza, Dowstrzy
mać wypłaty nieuzasadnione. Nie oznacza
to abyśmy zamierzali zatrzymać wzrost
plac, Natomiast oznacza że wzrost plac mu
si być. związany ze wzrostem wydajności
pracy, a więc ze wzrostem. obv w jak naj
szerszym rozmiarze, produkcji rynkowej i
na eksport. Przewidujemy również rozsze
rzenie podatku od wynagrodzeń aby w ten
sposób zmniejszyć nacisk na rynek i zmn.e.i
szyć głębiej dzisiaj deficyt w budżecie pań
siwa.
Trzeci kierunek działania — to polityka
cen. Nie jest intencją władz nadużywanie
instrumentu cenowego w dążeniu do osiąg
nięcia równowagi rynkowej Zostaną zacho
wane obszary cen chronionych artykułów o
podstawowym znaczeniu dla ludności nawet
wówczas gdy wymaga to dotacji dla prze
mysłu i rolnictwa. Natomiast nie można li
znąć za normalne i pogodzić się z faktem,
że produkty wyższego rzędu przedsiębior
stwa sprzedają pp niższych cenach a wvku
pione ze sklepów państwowych sa sprzeda
wane Po znacznie wyższych cenach przy no
sząc spekulantom ogromne zyski Faktvczr,y użytkownik towaru płaci więc cenę wyż
sza. tylko nie państwu a spekulantowi i tę
różnicę zagarnia spekulant. Wymaga to na
tychmiastowej zmiany...
Przewidziane są środki przeciwdziałania
windowaniu cen ponad poziom ekonomicz
nie uzasadniony przez zakłady przemysło
we. Proponuje się również czasowo zamro
zić ceny umowne w obrotach mięci Zyzak la,
do wy cli i w ten sposób wyłączyć na pe-1
wien czas wpływ wzrostu cen zaopatrzenio
wych na zwyżkę kosztów produkcji.
atura nierównowagi
rynkowej —•
przy popycie .wyższym od podaży —
niezmiennie i nieuchronnie date uprzywilejowaną pozycję na rvnku tym. któ
rzy dysponują towarem, niezależnie od te
go w jaki sposób weszli w jego posiadanie.
Sprzyja więc rozszerzaniu się zjawiska win
dowania cen na wolnym rvnku łapówkar
stwa. spekulacji towarami produkcji pań
stwowej itp Niesie ze sobą demoralizację
społeczną, bo okazuje się. że ten kto dvspo
nuje towarem ciągnie z tego niezasłużone
korzyści i z zasady przewyższające zarobki
wytwórcy — robotnika. Co więcej — ko
rzyści te. powstają kosztem zwiększonych
wydatków ludzi pracy. Zrozumiałe jest
więc oburzenie środowisk . robotniczych i
domaganie się kar dla spekulantów Walka
ta jest prowadzona,, a jej skuteczność bę
dzie tym większa, im większy będzie udział społeczeństwa w u.iawn an i u spekulan
tów. łapówka rzy i im podobnych
Trzeba więc zwalczać spekulację. Zmie
niać jednak trzeba warunki które speku
lację rodzą. Trzeba przewracać równowagę
rynkową, by każdv kto na to zarobił- mógł
bez specjalnej uprzejmości kupić to co best
mu potrzebne.
Nie możemy pojęcia spekulacji rozciągać
na całą drobną wytwórczość i rzemiosło.
Jej większość działa uczc wie i dostarcza na
rynek produkty i usługi wielomil ardowe.i
wartości Są one potrzebne konsumentom ijeśli przez nierozważne działania doprowadzi
my do spadku ilości warsztatów rzemiuślni
cżych. czy zakładów drobne i wytwórczości,
nie staniemy się cd tego bogatsi, a dodatko
wo pogłębią się braki mikowe N atomu as t
nadmierne dochody w tym sektorze z Pór
wodzeniem, mogą i powinny bvć zdeimowa
ne non rzez podatki Zaś wobec dochodów
uzyskiwanych nieuczciwą droga są i będą,
stosowane surowe środki prawne.
W Polsce może być i będzie leniej jeśli
będziemy myśleć i pracować po gospodar
ski!.
Jeśli wykorzystamy dla wzrostu produk
cji i. porządkowania narodowej ekonomiki
atuty, które mamy i będziemy wytrwale z.
przekonaniem działali przyspieszymy .wy
chodzenie z krvzysu i szybciej ' osiągniemy
satysfakcję z naszei pracy.. Bez żadnet orze
sadv iest to walka o sociaLstvczna Polskę
rządną’ i gospodarną, w której obywatele
poprzez swore organizacje i Instytucie ucześtniczyć będą w kształtowaniu swego, i
narodu losu.

N

(PAP)

Glos Pomorza nr 76

POLITYKA,

GOSPODARKA,

ŻYCIE

SPOŁECZNE

Strona

A nami pierwszy rek -zahamowania Wprowadzone na. 1983 rok modyfikacje re konawca. Nie da się określić, która faza jest go zastosowania, uzyskania tak oczekiwanych
tendencji spadkowych w gospc-dafcce formy dokonały zmian w tym kierunku.
ważniejsza. Rozkłada- się to różnie. Naile rezultatów przesuwa się z centrum do przed
i jakże ważny; pierwszy rok wdraża
Stawkę gry zawartej w programie cszczęd piej, gdy działania są zespolone. ,
siębiorstw. One będą decydowały o dalszym
ia reformy. Warunki, w jakich rozpoczął nosciowym dobrze wyraża określenie efek
Podstawowym czynnikiem wzbudzającym przebiegu tej przełomowej i strategicznej dla
soę ten proces były w najwyższym stopniu tów jednego z .jego zadań. Obniżenie w cią i zespalającym pozytywne działania są mo naszej gospodarki sprawie. Tam bowiem głó
niekorzystne. I półrocze ubr. to wałka o fiu 3 lat ma-teriałoehłocmości w przemyśle tywacje docierające do każdego odcinka wnie będzie przebiegała realizacja programu
przetrwanie, o zahamowanie obniżenia się o ok. 6 proc. — jak to zakłada program — pracy. Chodzi o to, aby inżynier za dobrą antyinflacyjnego i oszczędnościowego.
produkcji i przezwyciężenie najbardziej do pozwoli z tej samej, co w roku 1932 ilości konstrukcję czy opracowanie dobrej techno
Warunki, w których będzie pracować nasz
tkliwych skutków restrykcji Zachodu. Dzię materiałów, wytworzyć w 1985 reku produfc logii, mistrz lub brygadzista za właściwe przemysł w najbliższym czasie nie będą łat
ki mądrej i odpowiedzialnej postawie zde cję o 430—ISO młd zl większą. Odpowiada zorganizowanie pracy, frezer, spawacz czy we. Dziś dotkliwiej dają się załogom we zna
cydowanej większości
robotniczych załóg to. prawie całej wielkości aktualnej luki tokarz za dobre jej wykonanie mieli odpo ki trudności zaopatrzeniowe i braki w za
rozpoczął się proces stabilizacji gospodarki. towarowej.
wiednią satysfakcję moralną i materialną. trudnieniu. Ze spraw zaopatrzenia najtrud
W drugiej połowie ub. r. począwszy cd sierp
Program oszczędnościowy eksponuje zada Mamy na tych wszystkich odcinkach wspa niejsza sytuacja ma miejsce w obszarze im
nia 1922 .reku, m. in. w oparciu o dostawy nia dotyczące racjonalizacji gospodarki pali- niałych wysoko kwalifikowanych ludzi. Ma portu. Wiemy .na co możemy liczyć w impor
surowców i materiałów ze Związku Radziec wo-wo-e nergelyeznej Ich głównym celem my ich setki i tysiące. Nasuwa się więc py cie z I obszaru, szczególnie ze Związku Ra
kiego, systematycznie zwiększała się w sto jest hamowanie produkcji energochłonnej tanie . dlaczego nie mamy powszechnie do dzieckiego
Trudniejsze jest określenie moż
sunku cło poprzedniego roku produkcja prze oraz roziwijame tech-ncflogii i wyrobów ene.r- brych wyników? W latach 50-tych jako mło
importowych z krajów kapitalistycz
mysłowa c-d 1 proc. w połowie roku, co 11 gooszezęcnyen. Jest to działanie niezbędno dzi jeszcze wówczas mistrzowie rywalizowa liwości
nych. O wielkości importu decydować będą
proc. w grudniu. W skali całego roku spa do tego by zużycie pal.bv i energii towa liśmy 'v brygadach o każdą kilokalorię zu rozmiary
naszego eksportu. W tej dziedzinie
dek produkcji wynoszący
pą j półroczu rzyszące wzrostowi produkcji. n:e przekro- żywanego ciepła; o każdy kilogram stali.
8 proc., został sprowadzony do niecałych czyio realnych możliwości zaspokajania po Pilnie biegaliśmy do tablic, gdzie na bieżąco mamy przykłady przedsiębiorstw, które w
roku 1932, mimo kryzysu dobrze realizowały
2 proc.
trzeb w tym zakresie.
informowano o wynikach. Mieliśmy z tych zadania eksportowe, często nawet zwiększa
Pozytywna tendencja jaka zarysowała się
Oszczędność surowców, paliwa i materia wyników wielką satysfakcję, również ma
jego rozmiary.
na przełomie 1982 i 1883 r., to dalszy wzrost łów’ to lepsza efektywność, więcej 'wytwo terialną. Dziś zniknęły z naszych budynków jącPotrzebne
jest również równolegle działanie
produkcji, która w styczniu i lutym fcr. rzonych towarów i przy mniejszych kosz i hal tablice informujące, jak kto pracuje racjonalizujące
W tym względzie nie
wzrosła o ok. 15 proc. w porównaniu cło tach. a to już wprost oznacza ograniczenie i ile kto za lepszą pracę dostaje. To prze ma w naszym import
przemyśle najlepszych tra
analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym jednej z podstawowych przyczyn inflacji.
cież tak w bezpośredniej produkcji ma wy dycji.
samym czasie wzrodźf również produkcja
Zjawiska inflacji można ograniczać dwo glądać motywacja, o której wiele mówimy, , Niepokój i zwyczajną irytację powodują
przedsiębiorstw
budowlano- mo n t ażow y c h
ma sposobami: poprzez dalszy wzrost cen, często nieproduktywnie. Będzie to sprawied
oraz przewozy ładunków. Opanowana zosta w stopniu równoważącym dochody ludno liwe i zgodne z duchem reformy, jeżeli do od lat me rozwiązane sprawy importu takich
ła w zasadzie . sytuacja w newralgicznych ści. albo przez podjęcie działań ograniczają bry spawacz, czy murarz będzie zarabiał na materiałów, czy komponentów, jak kreda
obszarach gospodarki, w energetyce i trans cych źródła i-ej powstawania. Wszyscy wy wet dwa razy więcej , od złego, a nie 10 czy kosmetyczna, gips dla potrzeb medycyny,
kleje dla przemysłu skórzanego i budow
porcie kolejowym.
powiadamy sie za tym drugim sposobem.
15 proc. Przedsiębiorstwo może dziś taki sy
Zahamowaniu spadku, a następnie wzro
len kierunek przyjął takie rząd w opra stem wprowadzić. "Na tym polega między nictwa, odlewy z żeliwa śferoidalnego do
kierowni
stowi ilościowemu produkcji nic towarzy cowanym programie antyinflacyjnym. Sta innymi jego samodzielność. Ale nie wszyscy samochodowych mechanizmów
czych, węgiel drzewny i tym podobne. Jakie
szyła jednak poprawa efektywności gospo nowić on będzie również kolejny krok we jeszcze to rozumieją.
potrzebne są jeszcze mechanizmy, aby spra
darowania.' Niskie wykorzystanie zdolności
wy te zostały rozwiązane?
produkcyjnych, nadmierne zużycie materia
Mamy liczną, wysoko wykwalifikowaną
łów, duża ilość braków, powodowały ,wyso
kadrę techniczną, duże i dobrze wyposażone
kie koszty produkcji. Odbiło się fo wyraźnie
zaplecze naukowo-badawcze, setki ośrodków
na poziomie i tak już przecież niskiego do
badawczo-rozwojowych. W tych sprawach,
chodu narodowego.
które wymieniłem .nie waham się wskazać
Pod koniec 1982 r. zwłaszcza w grud
• .
\
na ten właśnie kierunek, gdzie znajdują się
niu ub. r. nastąpiły wysokie wypłaty wyna
i środki, i ci, którzy powinni rozwiązywać
grodzeń przede wszystkim w postaci prze
problemy, tym bardziej, że jest to również
szeregowań wstecz, różnych premii i nagród,
i z korzyścią dla nich.
(często wbrew intencjom uchwały Rady Mi
Trzeba również szybko przywrócić należną
nistrów nr 136), nie związanych ze wzro
rangę racjonalizacji. Setki i tysiące najbar
stem wydajności pracy i zwiększoną produk
dziej doświadczonych i o złotych rękach ro
cją towarów rynkowych. Było .to zjawisko
niezwykle groźne w obliczu z takim trudem tv prawo d za n łu r eform y g-o<s pc dare z ej. d y-scy
EALTZACJA programu antyinflacyjne botników tworzą armię racjonalizatorów nie
i
przywracanej, i dalekiej jeszcze od normal Piinowac waraża.vie jej mechanizmów
go, programu oszczędnościowego, jak wykorzystaną nie z ich winy.
przeciwdziałać nadużywaniu ich do celów
W większości zakładów pracy podnoszony
nego stanu, równowagi rynkowej.
.’■lesr.tą całego planu 1983—85, planu
Stwierdzono też, iż w niektórych przed ź nią 'sprzecznych.
stabilizacji naszej gospodarki, będzie odby- jest również problem zatrudnienia, a kon
siębiorstwach z zysku do podziału niewiel
vrać się w warunkach reformy gospodarczej. kretnie braków w zatrudnieniu. Wprowadzo
O głównych' kierunków przedsięwzięć Pierwszy rok jej wdrażania mamy za sobą. ny w roku 1981, w określonych okolicznoś
ką część przeznaczono na fundusz rozwoju,
an: yin f lac y j a ye h
p r opon o wa:; ych Rok najtrudniejszy, nie tylko dlatego, że był ciach i przy wynikających z ówczesnej sydokonując wysokich wypłat nagród i premii
M'uc'z rząd należą: wzrost prod ukój i pierwszym, że musiało nastąpić ogromne . tuacjj prognozach, tryb wcześniejszego przejś
oraz na działalność socjalną. Prowadzenie
takiej polityki wbrew pozorom godzi w in towarów rynkowych i usług, obniżka kosz przewartościowanie pojęć, sposobu myślenia, ciasna emerytury spowodował odejście wielu
teres przedsiębiorstwa i jego załogi. W sto tów ; szeroko rozumiana oszczędności ogra systemu działania w kadrze gospodarczej w dz ś niestety nie zastąpionych fachowców.
sunku do kilkunastu dyrektorów przedsię niczenia wydatków budżetowych, głównie w szczególności, ale i w całym społeczeństwie. Duka ta będzie mogła być uzupełniona do
biorstw gospodarujących nieprawidłowo fun drodze dalszej redukcji administracji cen r>yi to rok nieprzychylnych warunków dla piero po kilku latach Dlatego też podjęto
duszem wynagrodzeń oraz zyskiem odpo tralnej i terenowej oraz innych oszczędności reformy. Braku rynku zaopatrzeniowego i ostatnio decyzje, które mogą doprowadzić do
wiednie ministerstwa zastosowały sankcje związanych z jej funkcjonowaniem, a tak konsumpcyjnego, ostrych restrykcji gospo zł a g o d z o n i a p r O b i ein u.
dyscyplinarne, aż do odwołania ze stanowi że przeciwdziałanie wyplaicm nie u m~d- darczy c.o Zacnodu. Był to rok, w którvtn
W najbliższym czasie podjęta zostanie de
ninnym wkładem pracy., a w szczególności pewne rozwiązania systemowe okazały «ię cyzja umożliwiająca wojewodom sterowanie
ska włącznie.
Sporządzona prognoza na 1933 rok, uwzgię jej w-ydajinołścią i jakością. Chód?.; toż o sil niewystarczające. Należało je doskonalić,, u- zatrudnieniem w danym województwie. Za
dniająca zaistniałe tendencje wskazuje, że mojsze obciążenie kosztami krvivs’U osób lepszać. Czyniono to. i będzie się tak czynić mierza się wprowadzić przejściowe skrócenie
bez stosownego przeciwdziałania istnieje nie u zysk ująć y c h ' d oc hoc y nie w s pół m ie r n i o w y - nadal w myśl tego, że reforma nie jest jed czasu nauki w szkołach zawodowych do
bezpieczeństwo przekroczenia przewidywa sokie: c;ostoso-\Vanie poziomu świadczeń spo norazowym aktem i celem samym w sobie, dwóch lat. ale zasadniczej poprawy w tym
zakresie należy- szukać przede wszystkim .w
nych wypłat, co przy niewystarczającym wzrok łecznych do możliwości gospodarki oraz o a drogą do celu.
wzrostu
cen detalicznych,
sferze bardziej racjonalnego wykorzystania
ście dostaw towarów, prowadziłoby do dal ograniczenie
W bieżącym roku z dniem 1 stycznia wpro aktualnie posiadanego potencjału. Korzysta
szego wzrostu bieżącej luki pieniężno-ryn- z w l as cz a po d b t ?,w o w ych art y k u I ó w ż y wn ri warzone
zostaiy modyfikacje mechanizmów jąc z mechanizmów reformy należy podjąć
se: owych i artykułów przemysłowych o cha
kowej.
r a. z i er ze s tg;: d a r d o w y m.
w ramach reformy. W prowadzone Korekty energiczne działania dla pełniejszego wyko
Wzrost ilości pieniądza, przy niedostatecz
lepiej kształtować warunki sprzy rzystania czasu pracy i zracjonalizowania
Działania zawarte w programie w prze- powinny
nych dostawach towarów na rynek tworzy
jające wzrostowi produkcji, służyć poprawie struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach.
napięcia rynkowe i warunki, a czasem na Wcizayącej m.erze skierowanie są do przemy gospodarności
i silniejszemu uzależnieniu • sy
Zwiększenie bilansu czasu pracy w aktual
wet konieczność podniesienia, cen. Pojawia s‘u:i ńo przedsiębiorstw dobrze pracują- tuacji poszczególnych
przedsiębiorstw od nej sytuacji i w świetle prognozy demogra
cyuii.
any
poprawiły
jeszcze
swoje
wyniki,
ją się wówczas żądania wzrostu plac oraz
ich działania. Powinny ore za ficznej na leta 1983—83 powinno być czo
świadczeń społecznych. Z kolei zaspokojenie ale przede wszystkim do tych. które nie efektywności
również lepsze kojarzenie interesu łowym czynnikiem rekompensującym niedo
ich oznaczałoby jedynie wypłacenie pienię Wykorzystują pełnych możliwości wytwór pewnić,
z interesem społecznym owz bór zatrudnienia na rynku pracy.
dzy bez pokrycia, a. w konsekwencji musia czym. produkują drogo i tym samym prze przedsiębiorstw
kuteczniejsze zapobięg a nie wy k o rz y s ty wa Podstawową dźwignią lepszego wykorzy
łoby prowadzić do kolejnych podwyżek cen, rzuca.;ą swoje nadmierne koszty na konsu- sniu
reformy wbrew tym interesom.
stania czasu pracy, wzrostu wydajności i po
momó w. Pierwszorzędną sprawą w progra
obciążających całe społeczeństwo.
Jest wiele zakładów, które dobrze wyko prawy struktury zatrudnienia powinny być
Skutki inflacji najdotkliwiej odczuwane mie przeć!winflacyjnym jest zwiększenie w
są przez średnio i nisko zarabiające war rą * Ksy .rn a lny m stopniu dostaw rynkowych. rzystują, mechanizmy reformy. Uzyskano tarn zakładowe systemy motyw».eyjne.
Rzecz polega na tym, że reforma gospo
stwy społeczeństwa. Nie jest ona i nie mo W okresie 3 La.t wzrost dostaw rynkowych postęp w produkcji, utrwalono samofinanso
że być akceptowana jako normalne zja ogółem przewiduje się na poziomie 20—25.5 wanie zakładów i ich samodzielność w dyspo darcza zawiera mechanizmy uzależniające
wisko, w szczególności przez robotnicze zało proc., a towarów, przemysłowych odpowied nowauiu środkami, wypracowano środki na fundusz płac i sytuację finansową przedsię
nio 27,0—30 proc. Osiągnięcie tej górnej gra poprawę płacy nie uciekając się do nieuza biorstwa od wyników jego pracy, natomiast
gi.
Realizacja planu na lata 1983—1935 uwa uic.v produkcji jest -jednym z podstawowych saduiońcgo wzrostu cen produkowanych wy przedsiębiorstwo musi stworzyć taki wew
runkowana ‘jest przede wszystkim bazą ,-u- zsciań dla przedsiębiorstw wynikających' z robów. Ale jest i inna grupa, tych,które źle nętrzny system motywacji, który powodo
wykorzystały warunki stworzone przez re wałby zainteresowanie poszczególnych ko
rowcowo-materialową, jej szczupłością. Tu P r o g r arnu a aty iaf1 ac y j ii ego.
formę.
.-Wymienię tylko kilka i to takich, mórek organizacyjnych, brygad i stanowisk
leży klucz-ć-o realności planu.
JcM to realne, gdyż zwiększenie produk które jak
się okazuje, nie wyciągnęły wnio pracy zwiększeniem produkcji, poprawą ja
To zadecydowało też o opracowaniu w cji przemysłu w tym obszarze powinno od sków z przedstawionych ' szeroko' opinii pu kości, oszczędnością i tym podobnie
bywać
się
głównie
na
drodze
pełniejszego
ramach . pleń u 3-letniego. jako jego integer 1
Marny peł.ną świadomość,, że procesy pro
blicznej negatywnych zjawisk z końca unąj części — ..programu oszczędnościowego”, wy korzy stania istniejącego już potencjału bicałego roku.
dukcyjne w 'zakładach wsźystk‘ćh branż
wytwórczego.
w którym określono żądania obniżenia zu
Często nie osiąga się oczekiwanego rezul'- przebiegają często w bardzo trudnych wa
życia paliwa, energii, materiałów i surow
Tymczasem, jak .wynika z planów sw-we- ta.u nie • z powodu niewłaściwego rozwiąza runkach. Trzeba jednak stale zdawać- sobie
ców oraz podstawowe sposebv i narzędzia gu przedsiębiorstw, na 1933 rok, założenia nia systemowego, lecz dlatego, że zakład 'nie sprawę z faktu, że w łatach osiemdziesiątych
realizacji tych zadań. Zawiera on cele dłu ■ ■ .o r ri c j: . y nkowe.j w wielu pozycjach przygotował właściwie elementarnych wa mamy do czynienia z innymi realiami niż
gofalowe i doraźne kierunki dżialao.ia. a kształtują się znacznie poniżej przewidywa runków aby rozwiązanie to mogło funkcjo w minionej dekadzie. Na obfitość zaopatrze
także szczegółowe, konkretne zadania, któ- nych w centralnym planie. Nie można' po nować. Nie zawsze decydują o tym czynniki nia* bezproblemowe
uzyskiwanie dewiz
re warunkują w skali kraju uzyskanie za-' godzić się z taką tendencją, nawet gdy jest natury materialnej. Najczęściej o braku za (głównie z kredytów), łatwość pozyskania
łożonego w planie wzrostu produkcji rioch-o ona ^ uzasadniona obiektywnymi względami. mierzonych skutków przesądza niedostatek siły roboczej, dostępność do czynników pro
du narodowego. Real idąc ta tego programu CzęsiO zresztą są to uzasadnienia tylko po dyscypliny realizacyjnej.
dukcji — aktualnie i w najbliższej, dajscej
jest więc dla nas życiową .koniecznością, bo zornie obiektywne.
się przewidzieć przyszłości — liczyć nie mo
W bieżącym miesiącu Komisja d/s Refor żerny. Ale przecież posiadamy w kraju duży
rozstrzyga o tym, na ile będzie można po
Z
poziomem
produkcji
rynkowej
wiąże
się
prawić warunki życia ludności.
Musi to jej jakość, tak krytykowana przez spoleczeń my Gospodarczej pod przewodnictwem pre potencjał przemysłowy, szereg nowoczesnych
miera generała W. Jaruzelskiego dokonała
być zatem ormram walki w każdwn zakla stwo.
wyspecjalizowaną kadrę, wysoko
tego stanu rzeczy. stanowi kompleksowej oceny realizacji reformy. Ra zakładów,--,
dr.te O' rbniżenie. strat w produkcji, tra.rsonr zadaniePoprawa
kwak fi ko wą ne załogi.
dla
przemysłu
nie
mniej
ważne
cd
port, w tćj sprawie przedyskutowała Rada
cle. m'Jg.? w.nmvwru i użytkowaniu -wytwo ilościowego wzrostu produkcji.
Te wszystkie wypracowane przez lata pod
Mm-ptrów podejmując odpowiednie decyzje. stawowe czynniki produkcji nie zostały prze
rzonych dóbr. Dotyczy to ca lei gospodarki
Będzie
on
przedstawiony
w
Sejmie.
Bę
narodowej — c-rżernyśht rolnictwa, nrzcNiezwykle ważnym . obszarem działań jest
cież przez kryzys zniweczone, one dożo stały
t w ó r s luz - a r o In o - ?■ p o ży \vc zeg % bud ownic t w a i obniżenie kosztów produkcji. Jest to jedy dzie trwał proces ulepszania systemowych Mamy więc w ręku poważne atuty, których
komunikacji.
nie słuszna,, zgodna z założeniami reformy rozwiązań reformy kojarzących coraz pełniej właściwe wykorzystanie, a więc i poprawa
interes przedsiębiorstwa i jego załogi z in obecnej sytuacji należy w zdecydowanej mie
Realizacji programu oszczędności winny gospodarczej i odczuciami społeczeństwa, teresem
społecznym, aż do jej pełnego i kom rze od załóg, kadry, kierownictwa przeiD'’0sprzyjać mechamh.my reformy gospodarczej, droga do uzyskiwania środków finansowych pleksowego
wdrożenia. Stanowisko rządu by biorstw, samorządów prac"wnicsych
skłaniające p rzadsi ebi-crU w a do u.zv sk iwa - niezbędnych przedsiębio rut w u.
ło i jest u tei «prawie jednoznaczne. Jedno
nia lepszych wvulkó\V gospodarowania tak
_ Batalia o obniżkę kosztów musi rozgrywać znaczna winna być również praktyka w ea- luzaejj związkowych, od harmonijnej, ale
że w. sierrze mate'riałovvo-eiiergeityc?,nej i wy się na wszystkich szczeblach. O ich poziomie łej gospodarce od robotnika ‘ przy maszynie, pryucyoialnej współpracy wszystkich ogniw
w zakładzie. Świadomość tej siły jest nie
dsjności pracy. Istniejące doitychćzas.
za zaczyna decydować konstruktor. Potem tech
dyrektora do ministra włącznie.
zbędna. a jej wykorzystanie jedyną alterna
mało preferowały działania w tej sferze. nolog i dalej w nie mniejszym stopniu wy- poprzez
Ciężar wdrażania reformy, jej praktyczne tywą. (PAP>
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OGŁOSZENIA

PAŃSTWOWY OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
W KWĄSOWIE, 76-100 SŁAWNO, TEL. 30-23

G/os Pomorza nr 75

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE
W SUCHORZU, WOJ. SŁUPSKIE

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
W SUCHEJ, 78-325 RED! O

ogłasza

ogłasza

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samochodu syrena R-20. rok produkcji
1974. nr rej. EV 13-74, nr silnika 476315, nr podwozia
281069, cena Wywoławcza 75 tys. zł.
Przetarg odbędzie się 8IV 1983 r., o godz. 12, w
POHZ Kwasowo.
Samochód można oglądać codziennie, w godz. 7—15,
w POHZ Kwasowo.
W razie niesprzędania samochodu w I przetargu,
II PRZETARG odbędzie się w tym samym dniu.

na wykonanie naprawy tynków zewnętrznych of a z
zabezpieczenie ścian na 3 budynkach mieszkalnych
12-rodzinnych w Suchorzu.

— roboty ogólnobudowlane — wykończeniowa budyn
ku obory w Suchej, wartość robót 3.000.000 zł
Termin wykonania robót 30 VI 1933 r.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań
stwowe, 1 spółdzielcze i rzemieślnicy prywatni,

— roboty' instalacji sanitarnych i wentylacji w bu
dynku obory w Suchej wartość robót 6.537 tys. zł.
Termin wykonania robót 15 VII 1933 r.

Oferty w zalakowanych kopertach prosimy składać
w dyrekcji przedsiębiorstwa, pokój nr 11.
Otwarcie ofert nastąpi 11IV 1983 r., o godz. 10, w
siedzibie przedsiębiorstwa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.
K-117.5

Dokumentacja wykonawcza do
przedsiębiorstwa, pokój nr 14.

wglądu w dyrekcji

SŁUPSKA SPÓŁDZIELŃ A MIESZKANIOWA
„CZYN”
SŁUPSK. UL. GARNCARSKA 4

Zastrzega' się prawo' wyboru oferenta lub unieważ
nienie przetargu bez podania przyczyń.
K.-1172

ogłasza

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ODDZIAŁ
IV SŁAWNIE. UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 54

na wykonanie niżej wymienionych robót na terenie
osiedli mieszkaniowych „Sobieskiego” j „Garncarska”
w Słupsku:
— roboty dekarsko-blacharskie wartość 700 tys. zl
— roboty murarskie
wartość 400 tys. zl
— montaż anten zbiorczych
wartość 1.200 tys. zł
Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonaw
czym.
Do skalda na a ofert zaprasza się jednostki uspołecz
nione i . nieuspołecznione.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać w
terminie 10, dni. od daty ukazania się ogłoszenia.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 11. dniu, od daty
ukazania się ogłoszenia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferen
ta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-1173

ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY
w POMIANOWIE, gra. Białogard

na wykonanie następujących robót:

uzgodnienia w dniu

Termin wykonania robót do
otwarcia ofert.

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium
w wysokości 10 procent Ceny wywoławczej, do kasy
przedsiębiorstwa w dzień przetargu, do godz. 10.

PRZETARG

PRZETARG

Przetarg odbędzie się w biurze RSP Sucha, o godz. 10,
w 7 dniu, od daty ukazania się ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofe
renta.
‘
■
'
Kri 174
PKP LOKOMOTYWOWNIA POZAKLASOWA
O D DZ I AL S AM OCH ODO WY
76-200 SŁUPSK, UL. KRZYWOUSTEGO 9

ogłasza
FRZET ARG NIEOGR ANICZONY

ogłasza

na samochód marki fiat sanitarka
mochodu U AZ 169 B szt. 1

' PRZETARG NIEOGRANICZONY .

na sprzedaż n/w pojazdów:
— ciągnik ursus C-355, rok produkcji 1975, nr rej.
EV 48-67, cena wywoławcza 106.250 zł.
— ciągnik ursus C-360, rok produkcji 1976, nr rej.
EV 54-73, cena wywoławcza 193.00Ö zł.
— przyczepa FJC-1G00 (cysterna aluminiowa) rok'pro
dukcji 1972, nr rej. E 16-965, cena wywoławcza
5.000 zł.
— przyczepa D-47 B, rok produkcji 1979, nr rej.
SŁW 0S1S, cena wywoławcza 45.000 zł
— przyczepa D-47B, rok produkcji 1979,. nr rej. SLW
082S, cena wywoławcza 45.000 zł.

2 szt. oraz 'sa

— fiat 125 p sanit., nr podwozia 558603, -nr silnika

371124. ‘cena wywoławcza 130.870 z1
— fiat 125 p sanit., nr podwozia. 273117, nr silnika
154373, cena wywoławcza 119.490 zł
— U AZ 469 B, , nr podwozia 130299 nr. silnika
. 5088338. cena wywoławcza 84.00,0 zł
Przetarg odbędzie się po upływie 14 dni, od daty u La
zanit się ogłoszenia.
Pojazdy można oglądać w dni robocze w Samocho
dów ni PKP, przy ul. Krzywoustego 9.

Wadium 10 procent należy wpłacić do kasy stacyj
nej, przy ul. Kołłątaja, do godz. 10, w dniu przetar
gu.
K-1170

Przetarg odbędzie się 12IV1983 r., o godz. 10.

ogłasza

Chętni mogą oglądać wystawione
jazdy 11IV 1983 r.

PRZETARG OGRANICZONA

na sprzedaż;
ciągnik C-3m, cena wywoławcza
ciągnik C-355 cena wywoławcza
ładowacz nujn-100” cena wywoławcza
zasobnik dozujący T-255.
i
cena wywoławczą
przyczepa zbierająca T-10

249.980 zl
234.930 zł
61.383 zł
351.200 zł

cena wywoławcza

182.594 zł

sieczkarnia połowa ź-310

cena wywoławcza
przyczepa skrzyniowa D-44A
cena wywoławcza

533.200 zł
43.697 zł

Przetarg odbędzie się 7 IV 1983 r. o godz. 12.
W przypadku niedójścia do skutku I przetargu na
stępny odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić 10 proc.
ceny .wywoławczej w biurze spółdzielni w dniu prze
targu wraz z zaświadczeniem Urzędu Gminy o" po
siadaniu gospodarstwa rolnego.
Zastrzegamy prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyny.
*
K-1137
KOSZALIŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ
„LAS”
W KOSZALINIE, UL. MORSKA 6

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następujących robót:
— remont kapitalny kotłów typu E-40, szt. 3 w Za
kładzie Produkcji Leśnej „Las” w Bytowie, ul.
Wybickiego 3,

— remont obmurza oraz paleniska przy kotłach wa
rzelnych w Zakładzie
Produkcji Leśnej „Las”
w Białogardzie, ul. Królowej Jadwigi,

oraz stacji trafo w

Zamkniętym Zwierzyńcu Łowieckim
k. Polanowa,
•

w Wietrznie
>

— wykonanie' paleniska do kotłów warzelnych

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium
w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, do kasy
STW.
W przetargu mogą brać udział mieszkańcy woj. słup
skiego, posiadający odpowiednie uprawnienia z Urzę
du Gminy.

w

Oddziale Produkcji Leśnej „Las” w Białym Borze.

Termin wykonania wyżej wymienionych robót do
końca lipca 1933 r.
Oferty należy składać do Zarządu Koszalińskiego
PPL „Las” w Koszalinie, ul. Morska 8.
Otwarcie ofert nastąpi po 10. dniu, od daty ogłosze
nia przetargu, o godz. 9.
W przypadku niedójścia do skutku
I przetargu,
II PRZETARG odbędzie się w terminie 10. dni, li
cząc od daty ogłoszenia I przetargu.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań
stwowe, spółdzielcze oraz- - prywatne.
Zastrzega się prawo wyboru ofc-renta lub unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn, .
K-1171

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUN AUNT!
W KOSZALINIE, UL. GNIEŹNIEŃSKA 31

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów samocho
dowych:

Zastrzega, się prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.
K-ł 135

— gaz 53A, nr rej. KO A' 120Ü. “rok produkcji; 19fa,
nr silnika 826226, cena wywoławcza 92.250 zł
— siar 25 asenizacyjny’ o pojemności beczki 3 m.
sześć., nr rej. EE 02-11, rok produkcji 1966. nr sil
nika 14.Z-001.94. cena wywoławcza 93.542 zł

DY REK C 3 A PRZEDSIĘB10 RSTW A
GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
W BIAŁOGARDZIE, UL. USTRONIE MIEJSKIE i

Przetarg odbędzie się 1IIV 1983 r.. n godz. 1°. w
Zakładzie Gazyfikacji Bezprzewodowej w Koszalinie,
ul. Gnieźnieńska 8.

Wadium, w. wysokości 10 procent ceny wywoławczej
należy wpłacić do 15 IV 1933 r., do godz. 14.

ogłasza
PRZETARG NIEOGR AN ICZON Y

na wykonanie niżej .wymienionych robót na' terenie
m. Białogardu i Karlina:
— roboty zabezpieczające budynki .mieszkalne, pole
gające na: obmurowaniu koron kominowych, repe
racji dachów, obróbek blacharskich, wymianie czę
ści stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę
tynków wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wy
konaniem kolorystyki elewacji, wartość
ca
4.000.000 zł,

ogłasza

— wykonanie linii SN 15 KV

do przetargu po

roboty
roboty
roboty
roboty
roboty
roboty
roboty

stolarskie
wartość
ciesielskie
wartość
wartość
elektryczne
wartość
dekarskie ,
zduńskie
wartość
hydrauliczne
wartość
ogólnobudowlane —. wartość

ca 500.000 zł
ta 1.000.000 zł
ca 250.000 zł
ca 2.000.000 zł
ca 1.200.000 zł
ca 800.000 zł
ca 800,000 zł

Termin wykonania robót, od 15IV do 31 X11 1983 r.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać
pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej w Białogardzie, ul. Ustronie
Miejskie 1, do 11IV 1983 r. włącznie. ,
Otwarcie ofert nastąpi
świetlicy PGKiM,

12IV 1983 r,, o godz. 10, w

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań
stwowe, spółdzielcze i prywatni wykonawcy.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn.
K-1167-0

Pojazdy oglądać można od 14IV 1983 r„ w godz.
10—14, w ZŻkładzie Gazyfikacji Bezprzewodowej w
Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8.

Zastrzega sJę prawo unieważnienia przetargu .bez
K-1I.63
podania przyczyn..
Z ' KŁ AD BUDŻETOWY
PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
W ŚWIDWINIE

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następujących prać:
— smołowanie i krycie .papą dachów w budynkach
PP nr 3 i 4, koszt 90 tys, zł,
— wykonanie . podmurówki budynku PP nr 4, koszt
.200 tys. zł.
— malowanie elewacji budynku PP nr 3, koszt 250
tys. zł,
— wymiana schodów W piwnicy budynku PP nr L
koszt 80 tys, zł,
-- wykonanie izolacji poziomej i pionowej w piwnicy
budynku PP nr 2. koszt 30 tyś. zł,
— remont 2 pieców, c.o. i przegląd instalacji wedno-kainalizacyjsiej w budynku PP nr Ł koszt .60 tys. zł
— malowanie pomieszczeń -przedszkolnych : w budyn
kach przedszkoli nr 1, 2, 3, 4 i 5 koszt .150 tys. zł.
Termin wykonania prac: maj — sierpień 1933 r.
Oferty prosimy składać do 9 IV 198* r.
otwarcie ofert nastąpi 11 IV 19$3 r„ w Zakład?*
Budżetowym Przedszkoli Miejskich W Świdwinie, «1.
Wojska Polskiego, o godz. 10.

Do przetargu zaprasza się przedsiębiorstwa państwo
we, prywatne i spółdzielcze.
Poszukiwani oferenci z własnymi, materiałami.
'

‘ ‘ '

- ' ■ V. ■

K-1168

.G/os Pomorza nr 76

Nf rej. 83/83

OGŁOSZENIA
Nr rej. 98/82

ORZECZENIE

SPÓŁDZIELNIA PRACY
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
W MIASTKU, UL. KOWALSKA 40
centrala 20-57

ORZECZENIE

Kolegium ds. Wykroczeń ■
przy
Prezydencie Miasta
Słupska
po
przeprowadzeniu w dniu
32II 1983 r., w Słupsku roz
prawy w postępowaniu zwy
czajnym w sprawie ob. Jana
Wesołowskiego,
s. Alojzego,
ur. 28 VIII 1936 r., zam. Słupsk
uL Na Wzgórzu 1/5, obwinio
nego o to, że w dniu 9 VIII
1982 r., w miejscowości Gard
na Wielka na przystani PTTK,
działając wspólnie i w poro
zumieniu z
Janem Zachara
dokonał kradzieży 300 kg ce
mentu
ha szkodę PTTK w i
Słupsku, wartości 990 zł, uzna
jąc obwinionego winnym po
pełnienia zarzuconego czynu,
co
stanowi
wykroczenie z
art. 119 § l Kodeksu wykro
czeń i na podstawie art. i 19
{ 1 Kiw — Ustawy z dnia
20 V 1971 r. Dz. U. nr 12, poz.
114, wymierza karę zasadniczą
grzywny 6.000 zł. Koszty po
stępowania w kwocie 150 zl
ponosi obwipiony. Jako karę
dodatkową orzeka się podanie
orzeczenia do publicznej wia
domości W’ ,,Głosie Pomorza”
na koszt obwinionego.
...
________
K-1163

Kolegium ds. Wykroczeń
przy
Prezydencie Miasta
Słupska
po przeprowadzeniu
w dniu
22 II 1983 r., w Słupsku rozpra
wy w postępowaniu zwyczaj
nym w sprawie ob. Jana Za
chara,
s.
Stanisława,
ur.
22 XII 1932 r., zam. w Słupsku,
ul. Kniaziewicza 3/7, obwinio
nego, o to, że w dniu 9 VIII
1982 r., w miejscowości Gard
na Wielka na przystani PTTK,
działając wspólnie t w poro
zumieniu z Janem Wesołow
skim dokonał kradzieży 300 kg
cementu na szkodę PTTK w
Słupsku, wartości 990 zł Uzna
je obwinionego winnym pope)
nienia zarzucanego czynu co
stanowi
wykroczenie z art.
119 § 1 Kw i na podstawie
art.
119 § i Kw
ustawy z
dnia 20 V 1971 r., Dz U nr 12,
poz. 114 wymierza karę zasad
niczą grzywny 6000 zł. Kosz
ty
postępowania w kwocie
150 zł ponosi obwiniony. Jako
karę
dodatkową orzeka się
podanie orzeczenia do publicz
nej wiadomości w „Głosie Po
morza” na koszt obwinionego.
K-1162

Strona 7j

SZCZECINECKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Szczecinka

zawiadamia wszystkich
zainteresowanych, że

ogłasza
I PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż dwóch kabin ciągnikowych do ciągników
ursus C-4011:
— kabina ciągnikowa używana, nr fabryczny 791,
rok produkcji 1975, cena wywoławcza 9.648 zl
— kabina ciągnikowa używana, nr fabryczny 746, rok
produkcji 1974, cena wywoławcza 7.848 zł
Przetarg odbędzie się 7 I\ 1983 r. o godz. 10, w SPPS
Miastko.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu,
II PRZETARG odbędzie się 8IV 1983 r., o godz. 10,
przy obniżonej cenie wywoławczej i 59 proc.
Wadium w wysokości 10 proc, ceny wywoławczej na
leży wpłacić do kasy Spółdzielni, na 2 godz, przed
rozpoczęciem przetargu.
K-1181

w okresie od 31 III do 14 IV 1983 r;
(włącznie)
w gmachu Spółdzielni Mieszkaniowe]
przy ul. 28 Lutego 14A w Szczecinku
WYWIESZONE BĘDĄ PROJEKTY

imiennych list

przydziałów mieszkań
spółdzielczych

KRÓLIKI hodowlane, rasy dużej PILNIE poszukuję pokoju w Słup
sprzedam. Słupsk, Gdyńska 55
sku. Wiadomość:
Słupsk, tel
godz. 15—17.30.
G-3289
68-63, od godz. 10 do 18, Uptass.
SUSZ ziemniaczany oraz większą
G-3299
ilość
sadzeniaków
sprzedam. MAŁŻEŃSTWO bezdzietne z mat
Niegoszcz 25,
gm. Mielno, tel.
ką poszukuje mieszkania w Ust
MUMII i >i|i|i lii "li
JJUSSSSSEEOT5B 1/4 część kutra rybackiego, sta
G-3290
ce. Ustka, tel. 144-260.
lowego, 17 ni sprzedam. Wiado FIATA 126p — 650, rok 1981 sprze
G-3300
mość: Darłowo, tel. 32-48.
dam.
Koszalin, tel. 268-45, po POSZUKUJĘ lokalu na warsztat,
Wyrazy głębokiego
szesnastej.
G-327U
G-32S0
Koszalin, teł. 273-20.
G-3301
PRZYCZEPĘ
campingową N-126 FIATA I25p — 1500,
fabrycznie USŁUGI telewizyjne Pora. Kosza
współczucia
sprzedam. Koszalin, Westerplat
nowy sprzedam. Oferty pisem
lin, tel. 273-20.
G-3301
te 9 (Kokosowe).
G-32S1
ne: Koszalin, Biuro Ogłoszeń,
USŁUGI telewizyjne Pora. Ko
list,
TAKSOMETR
poltaks 2
sprze
G-3271
RODZINIE
szalin, tel. 232-78.
G-33Ü2
dam. Koszalin, ul. Wandy Wa FIATA 126p, rok produkcji 1980 ZGODNIE z ugodą Sądu Rejono
K-1157
silewskiej 10/18, po piętnastej.
sprzedam. Koszalin, ul, Chopi
wego w
Człuchowie z dnia 3
z powodu śmierci
na 2IA/8, tel. 531-08,
po godz,
G-3282
listopada 1982 r.
przepraszam
PRALKĘ frania
sprzedam. Ko
1®G-3272
ob. Izabelę
Santowską-Czaplę,
szalin, tel. 249-22, po szesnastej. SAMOCHÓD tarpan, skrzyniowy
zam. Bielsko Pomorskie — Ale
Józefa Niemca
na gwarancji sprzedam, zamie
G-3283
ksander
Stachowicz,
zam. Biel
KUCHNIĘ gazową mało używaną
nię na osobowy. Miastko, tel
sko Pomorskie.
G-3303
sprzedam. Koszalin, tel. 502-98.
12-77.
G-3273 ŻALUZJĘ okienne, uszczelnianie
naszego byłego
,
G-3285 MOTOCYKL WSK 125 sprzedam,
okien, tapicerka drzwiowa, mon
DWIE
krowy i konia snrzedam,
Słupsk,
Małachowskiego 27/4
taż szyn do firan. Ustka, tel.
wieloletniego pracownika
Dzierżęcłn koło Koszalina, Lapo godz. 15.
G-3274
144-384,
wieczorem, Domeradzki.
buda.
G-328S MOTOCYKL junak 350, z bocz
G-2969
SZCZENIAKA 2-miesięcznego ra
nym wózkiem tanio sprzedam, ______
składają
PROTEZY
dentystyczne wykonu
sy pudel,
miniaturka,
biały,
Słupsk, tel. 42-04, po piętnastej.
je — naprawia, krótkie terminy,
rodowodowy, po rodzicach ■ cham
G-3275
godz. 13—17. Koszalin, • Związku
KIEROWNICTWO
pionach
sprzedam.
Koszalin CZĘŚCI, akcesoria do samochodu
Walki Młodych 8B/4 „Przyle
ł WSPÓŁPRACOWNICY
Dzierżyńskiego 25/S.
G-3287
pnssat-audi
sprzedam. Słupsk
sie”,
Miętkiewicz.
G-2970-0
BIURA PODRÓŻY
OBRĄCZKI złote, nowe sprzedam
tel. 59-15.
G-3276 GOSPODARSTWO Morwowo-Rolł TURYSTYKI
Koszalin, tel. 231-08.
G-3283 SAMOCHÓD żuk zamienię na sa
ne, Józef Drżeń, Ferdynandów,
PSA
basset-hound, 4 miesiące
mochód osobowy fiat 125p lub
KOMUNIKACJA MIEJSKA BĘDZIE CZYNNA
ZRZESZENIA STUDENTÓW
99-208 Pęczniew, woj. sieradz
wartburg 353. Wiadomość: .Ko
oraz szczenięta cocker spanie
POLSKICH „ALMATUR”
kie zawiadamia miłych klientów,
le, czarne podpalane i beżowe
czała, bl. 175/9, woj, słupskie
K-1183
że
przyjmuje
zamówienia
na
na
PO godz. 15.
G-3277
sprzedam, Koszalin, teł, grzecz
siona morwy żywopłotowej, por
nościowy 238-58,
G-328! MIESZKANIE własnościowe 3-pocja nasion na 100 mb z przesyłką
kojowe, 60 m kw. w Koszali
400 zł,
wysvla za
pobraniem
Wyrazy szczerego
nie sprzedam. Oferty pisemne:
pocztowym. Wysiew w maju.
współczucia
Koszalin, Biuro Ogłoszeń.
Gp-3T>1
Wyrazy głębokiego
G-3278-0
MSCICE — 1,50 ha ziemi sprze SZCZĘŚLIWIE kojarzy małżeń
współczucia
stwa Biuro Matrymonialne „Ma
Koledze
dam. Oferty pisemne: Kószalin,
żury”. Olsztyn 2. skrvtka 336
Biuro Ogłoszeń.
G-3279
K-60/B-0
RADIO
amator
stereofoniczne,
Kol. inź.
Ryszardowi
matrymonialne dyskret
kiosk gastronomiczny sprzedam. OFERTY
nie
wysyła
„Neptun”
Gdańsk
50.
Słupsk, tel. 78-95.
G-3160-0
skrytka 7.
K-5S/B-#
Sokołowskiemu
PIANINO sprzedam. Kępice, tel, MAŁŻEŃSTWO pilnie poszukuje
Grażynie Wera
G-3164-0
samodzielnego mieszkania w Ko
RURY stalowe, średnica 100 mm
s powodu zgonu OJCA
łobrzegu. Kołobrzeg, tel. 48-08,
sprzedam, Kępice, tel. 134.
x powodu zgonu MATKI
po siedemnastej;
G-3119-0
G-3163-e PRACOWNIKÓW na sezon letni
9
składają
MIESZKANIE kwaterunkowe 52 m
do ciastkarni w Darłówku za
składają
»w,, 1-pokojowe 1 wygodami,
trudnię* dwóch cukierników S
c.o., zamienię na większe. WiaDYREKCJA
dwie
ekspedientki. Darłówke,
domość; Białogard, ul. Wojska
KOLEŻANKI 1 KOLEDZY
*rms WSPÓŁPRACOWNICY
Admiralska 18. Leszczyński.
Polskiego 45, Bronowicki.
W
z DZIAŁU HODOWLI OWIEC
ODDZIAŁU PKS
G-3304
Gp-33>0
W KOSZALINIE
OSHZ w KOSZALINIE
OPONY, felgi
starego typu do ZAKŁAD Blacharsko - Dekarski
K-11M
zatrudni
dekarzy I
pomocni
Data 126p kupię.
Słupsk, tel.
! G-3267
ków.
Zgłoszenia,
Koszalin.
8»-08.
G-3291
Kniewskiego
42/6,
Scleszko.
MIESZKANIE spółdzielcze, trzy
____
G-3305
pokojowe 60 m kw., w KoszaSerdeczne wyrazy
linie zamienię na dwa oddziel SŁAWNO — naprawa telewizo
Wyrazy głębokiego
współczucia
rów, regeneracja
kineskopów
ne dwu- i jednopokojowe, spół
Instaluję
przystawki drugiego
dzielcze.
Koszalin, tel. 540-00.
programu. Korewicki, tel. 39-2»
współczucia
po godz. 17.
G-3292
Koleżance
G-2741-8
SŁUPSK — mieszkanie kwalterun
«amotnyw
kowe, dwupokojowe 50 m kw., PRZESTANIESZ być
Janinie
Halinie i Antoniemu
podając
swój
adres
do
Biura
rozkładowe,
wygody, I piętro
Matrymonialnego
„Westa”
(komórka w podwórzu, ogródek)
79-95?
Szczecin.
skrytka
poczto
Gembel
zamienię na
mieszkanie trzywa R7*
Gp-588-0
lub czteropokojowe
(budownictwo
obojętne).
Słupsk, tel. ZGUBIONO wkładki zaopatrzeni©
x powodu zgonu SYNA
z powodu śmierci
we nr X 8ią480 Jarosława Or31~08.
G-3293
dnczvńskiego
wydaną
przez
MIESZKANIE kwaterunkowe czte
ZTPPp Koszalin oraz nr 470141,
składają
ropokojowe, nowe budownictwo
TEŚCIOWEJ i MATKI
470142. Renaty. Grzegorza Ordazamienię na dwa spółdzielcze,
czvńskicH i 470148 Artura Murlokatorskie, w tym przynajmniej
dyrekcja
składa
d-rlela wydane przez UM Kosza
jedno dwupokojowe.
Koszalin,
oraz WSPÓŁPRACOWNICY
knG-3309
tel. 507-16, po , osiemnastej,
FABRYKI POMOCY
ZAŁOGA
ZGUBIONO wkładki zaopatrzenie
0-3294-0
NAUKOWYCH
CENTRALI NASIENNEJ
we nr X 433002. X 433003 Marii.
MIESZKANIE
M-3 (37 m kw.),
W KOSZALINIE
W SŁAWNIE
Haliny Lewandowskich wydane
dwa pokoje II piętro zamienię
K-1184
K-I102
przez PGM Nr 5 Koszalin.
na większe, najchętniej w no
G-3310
wym
budownictwie. Koszalin,
ul. Staffa 9/7,
G-3295
MIESZKANIE trzypokojowe, stare ŻOUBIONO wkładkę zaopatrzenie
wa nr H 01T894
na nazwisko
budownictwo,
komfortowe, oLeokadia Góral wydaną przez
W dniu 25 marca 1983 roku, zmarł
grzewanie
etażowe, 90 m kw.
OSP
„Słowianka”
Sławno.
zamienię na
dwa mieszkania
G-S311
dwupokojowe i jednopokojowe,
w nowym budownictwie. Wia WŻW Koszalin zgłasza zgubienie
domość:
Koszalin, tel, 332-46.
legitymacji służbowej nr 53/80
po szesnastej,
g-3296
Henryki Gac.
K-1091
MIESZKANIE 3-pokojowe w no PTSB Transbud Koszalin zgłasza
wym budownictwie zamienię na
zgubienie wkładki zaopatrzenio
były wieloletni pracownik Koszalińskiego Przedsię
dwa oddzielne mieszkania dwuwej nr 826844 Wojciecha Kubata,
biorstwa Ceramiki Budowlanej w Zlocieńcu.
i jednopokojowe (kawalerkę) w
K-1087
nowym budownictwie. Koszalin,
tel. 517-04, po szesnastej.
ZGUBIONO wkładki zaopatrzenia
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
0-3297
we nr 3942SI na nazwisko Hele' ZGUBIONO wkładkę zaopatrzenio ZSG Konarzyny zgłasza zeubieOPIEKUNKA do 1,5-rocznego dziec
na Brolewska oraz 394282 na nar
wą nr 8M8i5/mo/82 oraz leg.
nie biletu ' miesięcznego Xnnv
ka potrzebna. Słupsk, teł. 88-277,
składają
>
wisko Dariusz Broi«w«k| wyda
służbową nr 453/104/82 na nazMyślińskiej
jr it?*
.
G-2966
ne
nrzez
„Snołeru”
Wojewódz
wisko Barbara Piłat wydane
POKOI, kuchnia, łazienka do wy
ka
Spółdzielnie
Spożywców
Od
WSPÓŁPRACOWNICY, DYREKCJA,
przez
WSInż.
Koszalin.
Gp-3037
'
...
najęcia (samodzielne)
najchęt
zgłasza zgubienie
dział w Kołobrzegu.
Gp-3016 WSInż. Koszalin zgłasza zgubienie ZSB Koszalm
RADA PRACOWNICZA, POP
niej bezdzietni lub starsi. Ko
K-1180
legitymacji
studenckiej Jacka
legitymacji szkolnej Marka No
szalin, tel, 545-51 (przy Kościu OZZK w Koszalinie
unieważnia
Kr61».
G-3306
Waszczuka.
G-330f
szki).
'
0-3298
legitymację
służbową
nr C
SZCZĘŚCIE znajdziesz w Biurze
005857 wydaną 1 1198? r„ na naz
Matrymonialnym Ewa. Gdańsk 6.
wisko Jerzy Kaczmarek.
skrytka 237.
K-89/b-o
K-I186
Kierownictwu
Dyrekcji i Pracownikom

na

I983 rok

Ewentualne odwołania i zastrzeżenia oraz
uwagi od ustaleń zawartych w projektach
należy kierować na piśmie do Rady
Spółdzielni do 14 IV1985 r.
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
w Koszalinie

uprzejmie informuje pasażerów, że
w okresie Świąt Wielkanocnych

w następujgcych terminach:
w KOSZALINIE
dnia 2 IV 1983 r. (wolna sobota)
— autobusy wszystkich linii kursuję do
godz. 18 wg rozkładu jazdy z wolnej
soboty.
Dnia 3 IV1985 r. (niedziela)
— autobusy nie kursują
Dnia 4IV1985 r. (poniedziałek)
— kursują autobusy wszystkich linii podmiej
skich tj. 1, 3, 5, 7, i 13 oraz linia miej
ska 8 od dworca PKP do Szpitala wg
świątecznego rozkładu jazdy.
BIAŁOGARDZIE
dnia 2 IV 1983 r.
— autobusy wszystkich linii kursują do
godz. 18, wg rozkładu jazdy z wolnej
soboty.
Dnia 3 IV 1983 r.
— autobusy nie kursują
Dnia 4 IV1983 r.
— kursują autobusy wszystkich linii wg śwlą
tecznego rozkładu jazdy.
w KOŁOBRZEGU
dnia 2 IV1983 r.
— autobusy wszystkich linii kursują do
godz. 18, wg rozkładu jazdy z wolnej so
boty.
Dnia 3 i 4 IV1983 r.
—- autobusy nie kursują
w SZCZECINKU
dnia 2IV1985 r.
— autobusy wszystkich linii kursują do
godz. 18, wg rozkładu jazdy z wolnej
soboty.
Dnia 3IV1983 r.
— autobusy nie kursują
Dnia 4 IV1985 r.
— autobusy kursują od godz. 14 wg świą
tecznego rozkładu jazdy.
K-1153

Czaplińskie]

WtAOYSŁAW ŻYGIEŁ0

Dnia 27 marca 1983 roku, zmarł
w wieku 67 lat

ADOLF PiTURA
emeryt, wieloletni zasłużony i ceniony pracownik
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wT Koszalinie

Wyrazy głębokiego
współczucia
Druhnie

Wyrazy współczucia

Teofili ślubowskiej

Tomaszowi
Marszałkowi

z powodu zgonu OJCA

Wyrazy szczerego współczucia RODZINIE
składają

let.

INSTRUKTORZY SZCZEPU
przy SZKOLE
PODSTAWOWEJ nr 8
W KOSZALINIE
C-3268

WSPÓŁPRACOWNICY
ODDZIAŁU
CHIRURGII OGÓLNEJ
W KOSZALINIE
G-3314

.

a szczególnie

Tadeusza
Grubeckiego

Leonardy Kędziora

serdeczne podziękowanie

serdeczne podziękowanie

składa

składa

[z powodu śmierci BEATA
składają

PSS „Pionier”
w Koszalinie

Współpracownikom
restauracji „Ratuszowa”
oraz wszystkim, którzy
wzięli udział w pogrzebie

składają
harcerskiego

DYREKCJA. RADA PRACOWNICZA.
ZWIĄZEK ZAWODOWY ł WSPÓŁPRACOWNICY
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KOSZALINIE
K-1179

I Pracownikom PZZ
w Darłowie za okazaną
pomoc oraz wszystkim
Znajomym, którzy wzięli
udział w pogrzebie

0-8312

RODZINA
I G-33I3

RODZINA

MIESZANKA ZAGRANICZNA
KARMINOWA DOLINA

31 MARCA

CZWARTEK
BALBINY,
KORNELII

209 hektarów żyznej ziemi ararackiej deüny wyłączono spod
prac poiowych. Żyje tu rzadki owad — „karmin worden', jedna^ z
odmian koszeni!;, która dla malarzy renesansu służyła jako żród
ło słynnej farby karminowej.
Osobliwy rytm biologiczny ararackiej koszenili stwarza wielkie
trudności w jej zbiorach. Na powierzchni ziemi pokazuje się
ona raz w roku — jesienią przed świtem, intensywna obróbka
ziem doliny zagroziła istnieniu tego rzadkiego owada. W Insty
tucie Zoologii Akademii Nauk Armenii udało się opracować
metodę przemysłowej hodowli koszeni!!.

TAJEMNICZA WYSPA
Mniej niż trzy miesiące tkwi
ła tajemnicza wyspa, w pcłudn i owo - wscho d n/i ej części Morza
Banda.
W pi'e>rwsze] połowie llstopa
da ubiegłego roku mieszkańcy
Indonezyjskiej wyspy Tajandu
byli świadkami rzadkiego zja
wiska. Przy akompaniamencie
wstrząsów i wybuchów na po
wierzchnię morza, gdzie głę
bokość dochodzi do 120 me-

trów, wynurzyła się wyspa po
kryta kamieniami. Obszar jej
wynosił ponad 2 tys. kilome
trów kwadratowych.
Na nowo powstałej wyspie,
zwanej Krąp, wywieszono indo
nezyjską flagę i rozpoczęto
prace badawcze. Jednak nie
zostały one doprowadzone do
końca, gdyż wyspa zaczęta za
padać się w głębinach Morza
Banda i w końcu znikła.

Ctilifony
KOSZALIN: 997 — MO, m SI,rai Pożarna. 999 — Pogotowie
Ratunkowe, SIS — Młodzieżowy
Telefon Zaufania.
SŁUPSK: 997 — MO. 99« Straż Pożarna, 999 — Pogotowie
Ratunkowe

fDYŻURY
KOSZALIN - Apteka
nr 5,
ul. Świerczewskiego 11/15, teł.
289-69: SŁUPSK - Apteka nr
77-001, ul.
A. Zawadzkiego 8,
tel, 87-23; BIAŁOGARD — Apt«
ka nr 20, ul Buczka i, tel.
23-36;
KOŁOBRZEG - Apteka
nr 25, ul. Młyńska 12, tel. 23-70;
LĘBORK — Apteka nr 77-006,
ul. Pokoju 4, tel. 211-52; SZCZE
CINEK — Apteka nr 28, ul. I
Maja 22/24, tel. 400-14.

ŚLADAMI INKÓW
10 Hiszpanów przygotowuje
się do wielkiej podróży Ama
zonką dla uczczenia przypa
dającej za 9 lat pięćsetnej
rocznicy odkrycia Ameryki. Ekspedycja hiszpańska zamie
rza pokonać trasę około 5000
km drogami wodnymi, z któ
rych korzystali Inkowie. Podróż
nicy wyruszą ze świętego min
sta Inków — Machu Piechu w

dość dokładne zdjęcia. Widać
na nich ocean pokryty popę
kanym lodem. Szczeliny w lo
dzie - zdaniem ekspertów powstają na skutek przypły
wów i odpływów. Skład che
miczny odkrytego oceanu jest
analogiczny z praoceanem Zie
mi, gdzie przed miliardami lat
miał się odbyć proces ożywię
ńia materii.
Jowisz jest największą, pią
tą według oddalenia od Słoń
ca, planetą układu słonecz
nego. Obiega on Słońce w
ciągu 11 lat i 315 dni zienskich. Jowisz ma 12 satelitów.
Jeden z nich, noszący nazwę
Europa, jest oddalony od Jo
wiszą o 671 tys. km.

NIEZWYKŁE ZJAWISKO KOSMICZNE
Amerykańscy uczeń! odkryli
w przestrzeni międzygalaktycznej ogromny obłok, złożony z
cząsteczek neutralnego wodo
ru, odległy od Ziemi o około
30 min lat świetlnych. Znajdu
je się on w okolicach gwiaz
dozbioru Lwa.
Rozmiary obłoku wprost prze
kraezają granice
wyobraźni.
Obliczono, że jego masa prze
wyższa miliard razy masę Słoń
ca a długość wynosi ok. 300

ŁEBA — dziś nieczynne
MIASTKO — Filip z
konopi
(Pt»1-)
, ,
..
,
MIELNO — Superpotwor (jap.)
POLANÓW — dziś nieczynne
POŁCZYN ZDRÓJ — Party
zancka eskadra (jug., 1. 12)
PRZECHLEWO — dziś meczyn
ne
SIANÓW - dziś nieczynne
SŁAWNO —
Bołdyn
(poi.,
1. 15)
SŁAWOBORZE — dziś nłeczyn
ne
SIEMIROWICE - Powiedz, że
ją kocham (fr., 1. 18) oraz! De
szczowa pani (NRD)
SZCZECIN! K
PRZYJAŹŃ Wielki wąż ChingkanchooU (we
stern) - g. 15.45 oraz: Trzy dni
Kondora (USA I 18) pan. — g.
18 i 20.13; KAMERALNE — Ja
nosik (poi.)
ŚWIDWIN:
WARSZAWA —
Niespodziewany strzał (radź., 1.
15); MEWA — dziś nieczynne
TYCHOWO - dziś nieczynne
USTKA — .Tak rozpętałem I!
wojnę światową, cz. III (poi.)
pan.
USTRONIE MORSKIE — dziś
nieczynne
ZŁOCIENIEC — Powrót czło
wieka zwanego Koniem (USA,
1. 15)
Podajemy na
macji OPRF!

podstawie

infor

RAPID
PROGRAM I

Peru. Pierwszy odcinek drogi
przez rzekę Ujakali mają oni
zamiar przebyć czółnami, a na
stępnie zbudować tratwę we
dług wzorów plemion indiań
skich zamieszkujących górne
dorzecze Amazonki, Są to re
jony należące ciągle jeszcze
do najmniej znanych w świę
cie.

ŻYCIE NA SATELICIE JOWISZA?
Naukowcy z NASA przypusz
czają, że na jednym z natural
nych satelitów Jowisza mogą
istnieć formy życia organiczne
go. Sprawa dotyczy satelity
nazwanego Europa, na któ-*
rym znajduje się ocean, leśli
w oceanie tym nie istnieje ży
cie organiczne, to - zdaniem
naukowców — są w nim wa
runki, by życie takie powstało.
Do takich wniosków doszli
naukowcy z NASA po dokład
nej analizie zdjęć przestanych
przez amerykański pojazd ko
smiczny „Voyager", który prze
mierza przestrzenie ■ ■ naszego
układu słonecznego. Ta auto
matyczna stacja naukowa prze
szła w pobliżu satelity Euro
pa I przekazała na Ziemię

G/os Pomorza nr 76

CO — GDZIE - KIEDY?

Stiono 8

tys. lat świetlnych. Warto przy
pomnieć, że rok świetlny Jett
jednostką astronomicznej mia
ry odległości i oznacza dy
stans jaki przebywa promień
świetlny w okresie 12 miesięcy.
Tak więc, odkryty obłok wodo
ru jest kilkakrotnie większy
niż nasza galaktyka.
Dziekan wydziału astronomii
Uniwersytetu Cornell, E. Tecziian
oświadczył, że jest to pierw
szy tego rodzaju obiekt wy
kryty przez uczonych.

tXKINO
KOSZALIN
ADRIA — Muppety jadą do
Hollywood (ang.) — g- 16 oraz:
1911 (USA. 1 15) - g- 17.45 i 20
KRYTERIUM
(studyjne)
—
Ostatni film o Legii Cudzoziem
skiej (komedia USA, 1. 15)
g. 17.30 i 20 — Pożegnanie z ty
tułem!
ZACISZE — Milczący wspól
nik (kanad. sens. 1. 18) — godz.
17.30 i 20.
MUZA — Wspólnik (fr., 1. 15)
— g. 17 i 19
MŁODOŚĆ (MDK) — Dslewczy
na i chłopak (poi.) — g. 16.30
SŁUPSK
MILENIUM — Imperium kontr
atakuje (USA, 1. 12) — g. 15.30
1 17.45 oraz: Sprawa Kramerów
(USA, 1. 15) — g. 20
POLONIA —
Diabeł morski
(przygód., USA) — g. 15.30 oraz:
Przybywa
jeździec
(western
USA, I. 15) — g. 17.45 i 20
DELTA (Rędzikowo) — 39 stop
ni (ang., 1. 12)
¥
BARWICE — dziś nieczynne
BIAŁOGARD — 1941 (USA, 1.
15) - g. 17 i 19.15
BIAŁY BÖR — dziś nieczynne
BOBOLICE — dziś nieczynne
CZAPLINEK — dziś nieczynne
CZARNE: PRZODOWNIK
—
dziś
nieczynne;
WIARUS —
Powrót do domu (USA, 1. 15)
CZŁUCHÓW — dziś nieczynne
DARŁOWO —
Wierna żona
(fr., 1. 18)
DAMNICA - dziś nieczynne
KASZUBSKA
—
DĘBNICA
nieczynne
DEBRZNO:
KLUBOWE
—
Chiński syndrom (USA, 1. 15);
PIONIER — dziś nieczynne
DRAWSKO POM. — Filip *
konopi (poi.)
GOŚCINO — dziś nieczynne
KALISZ POM. — dziś nieczyn
ne
KARLINO — dziś nieczynne
KĘPICE — dziś nieczynne
KOŁOBRZEG: WYBRZEŻE —
Imperium
kontratakuje (USA,
1. 12); KALMAR — Niezwykła
Sarah (ang., 1. 12);
PIAST —
Jabberwocky (ang., 1. 15)
LĘBORK: FREGATA — Vabank (krymin. poi., 1. 15)

Wiad.: 0.05,
1.02, 2.00,
4.00, 5.00, 8.00, 8.00, 9.00,
11.00, 14.00, 15.00,
16.00,

17-30 Przegląd publicystycz
ny 18.39 Sprawy codzienne 19.00
Kompozytor tygodnia 19.35 Do
branoc dla dzieci 20.00 Płyty z
gwiazdka 20.30 Muzyka na in
strumenty
20.45
J. rosyjski
21.05 Nagranie wieczoru
21.15
„Lord ' Jim” — fragm.
pow.
21.40 Ten stary,
dobry
jazz
22.00 Teatr PR:
„Mówmy
o
czymś innym” — słuchów. 22.30
Kompozytorzy
o
kompozyto
rach — aud. 23.05 Indywidual
ności muzyki rozrywkowej
Gilbert Becaud
PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00. 8.00, 9.00,
. >0, 16.00, 17.00, 18.00
7.00 Zapiaszamy
do
Trójki
9.05 Po prostu o nas 9.20 Dla
ciebie, dla mnie, dla was 9.50
„Czarny Anioł” — ode.
pow.
10.00 Herbatka przy
samowa
rze 10.30 „Piknik na skraju dro
gi” — ode. pow. li.00 „Nowoorleańska suita jazzowa”
Duke’a Ellingtona 11.40 Baedeker
kultury — aud. 12.00 W tonacji
Trójki 13.00 „Papierowy
czło
wiek” ode pow. 13.10 Powtór
ka z rozrywki 14.00 Pasja przez
wieki 15.05 Ten stary, dobry
rock and roli — aud. 16.00 Za
praszamy do Trójki 18.05
In
formacje sportowe 19.00 „Teatr
trzeba mieć w sobie” — aud.
19.30 Mała suita 19.50 „Czarny
Anioł” — ode. pow. 20.00 Mi
ni-max 20.45 Posłuchać warto
21.00 Blues wczoraj i dziś —
aud 21.30 Jerzy
Szaniawski:
„Sufler”
21.45
Reminiscencje
muzyczne 22.45 Inf. sportowe
23.00 Zapraszamy do Trójki
PROGRAM
6.00,

20.00

IV

Dzisiejsza „Północ poetów"
(pr. III Polskiego Radia) zs>
rezerwowana została dla al*
bumu poezji Jarosława Iwasz
kiewicza (na zdjęciu).

Fot. Archiwum

(stereo)

9.00,

12.00,

15.09,

17.00
7.40 Muzyka 8.15 Obserwacje
8.45 Żołnierski kwadrans 9.00—
11,00 CZTERY
PORY
ROKU
11.05 Koncert przed hejnałem
11.57 Sygnał
czasu
i hejnał
12.40 Pogoda dla rybaków 12.45
Rolniczy kwadrans 13.20 Śpie
wa „Mazowsze” 13.40
Elżbieta
Dmoch i „2 plus 1” 14.05 Kon
cert dnia 14.50 Wiersze Leopol
da Staffa 15.10 Studio Młodych
16.05 Muzyka i aktualności 16.40
Polscy artyści w światowym
repertuarze
17.10
Panorama
świata 17.20
Kamerton
18.05
Przegląd
gospodarczy
18.30
ABC piosenki 18.50 „Przepustka
do historii” — fragm. książki
19.30 Z naszej fonoteki
20.C5
Koncert
życzeń 2-0.25 Z albu
mu starych
przebojów
20.45
Kronika sportowa 21.10 Z ora
toriów Bacha i Haendla
22.00
Wiad. sportowe 22.40 „Wieczór
dla siebie” — rep. 23.00 Wiad.
s ortowe 23.10 Panorama świa
ta 23.30 Zbliżenia
PROGRAM II
wiad.: 5.30, 7.30,
13.30, 15.30, 23.45

9.30,

11.30,'

5.30 PORANNE
SYGNAŁY
8.30 „Dewiza
Woosterów” —
fragm. pow. 9.05 Chemia zapa
chu — aud. 9.35 Dla przedszko
li: Miło
być
barankiem. —
aud. 10.00 Dla
młodzieży:
Z
palmą, z żurem, ze święcon
ką — aud. 10.25 Miniatury mu
zyczne 10.35 Dla słuchaczy w
undurach 11.00 Dla młodzie
ży: Tylko dla nieśmiałych —
aud. 11.40 Istebniańskie
pieśniczki 11.57 Sygnał
czasu
i
hejnał 12.05 Z archiwum pol
skiej muzyki rozrywkowej 12.30
Młode małżeństwo i teściowa
— aud. 12.50 Słowo za słowo
— aud. 13.00 Godność i kom■ romis — aud. 13.35 Ze wsi i
o wsi 14.00 Alburn
operowy:
Nastrojowe intermezza z oper
14.30 „Fantomy” — fragm. pow.
14.50 Popularne nagrania wy
bitnych śpiewaków-.' Paul Rob
son — bas 15.15 NURT 15.40 Lu
dzie i ich pasje 18.00 Mag. tu
rystyczny 16.20 Język potoczny
— aud. 16.40 Prądy i poglądy
17.00 Mieszkanie i prawo
—

— Długa tam byliście?

— Dwie godziny.
— Dwie godziny! Chce pan powiedzieć,
że załatwiliście *pra,wy ochrony.,.
_ Nic nie załatwiliśmy. Wyjechaliśmy.
— Wolno spytać dla-wego?
_ Kierownik produkcji był... powiedz
my sobie, nieskory do pomocy.
— Ależ ze mnie gaduła.
— Nie rozumiem.
1
_ Nie przedstawiłem się. .Testem dyrek
torem tej kopalni. Aluzję zrozumiałem.
— Nie było żadnej aluzji — odparł lek
ko Dermott. — Pan zadał pytanie, więc na
nie odpowiedziałem.
— I postanowiliście panowie zrezygno
wać...
— Na całyiri świecie czeka na załatwienie
masę spraw i brak nam czasu, żeby poma
gać komuś, kto sam sobie nie chce pomóc.
No. ale mniejsza z tym, panowie, do rze
czy — wasza firma oczekuje od nas zada
wania pytań, a od panów odpowiedzi na
nie. Kiedy otrzymaliście tę pogróżkę?
— Dziś rano, o dziesiątej — odparł Shore.
— Ma pan przy sobie ten list?
— Nie. Grożono nam przez telefon.
— Skąd dzwoniono?
— Z xinchorage. To była międzynarodowa.
— Kto przyjął telefon?
— Ja. Bill był ze mną i się przysłuchi
wał. Rozmówca dwukrotnie powtórzył tekst.
Dosłownie powiedział tak; „Muszę was za
wiadomić, że Sanmobilowi przytrafi się w
najbliższym czasie mała przerwa w pro
dukcji ropy. Zapewniam was, że niewielka,
ale wystarczająca, żeby przekonać was, że
możemy zatrzymać produkcję ropy, kiedy
i gdzie chcemy.” Nic więcej.

3.00,
10.00,
18.00,

a ud.

z Athabaska
■MJR*. .
przeł. Małgorzata i Andrzej Orauowscy
— Żadnych żądań?
— Dziwne, ale nie.
— Nie ma obawy. Żądania pojawią się
wraz z wysunięciem poważniejszej groźby.
Rozpoznałby pan ten głos?

— A czy rozpoznałbym głosy miliona in
nych Kanadyjczyków, które brzmią dokład
nie tak jak ten? Bierze pan tę groźbę po
ważnie?
— Tak. Na ogół wszystko bierzemy po
ważnie. Jak jest zabezpieczona wasza ko
palnia?
— No cóż, w normalnych warunkach od
powiednio. Tak sądzę.
— Warunki mogą stać się bardzo nie
normalne. Ilu macie strażników?
—- Dwudziestu czterech, pod dowództwem
Terry’ego Brinckmana. Zna się na swojej
robocie.
— Nie wątpię. Macie psy?
— Ani jednego. Zwykłe psy policyjne —■
alzatczyki, dobermany, boksery — nie W7m
trzymują w tych niesamowitych warunkach.

8.00 Poranna
serenada
9,05
„Harfa i cień” — fragm. książ
ki 9.25 Quodlibet —
czyli co
kto lubi 10.00 Opera przez wie
ki 10.30 Z muzycznych nagrań
bratnich radiofonii 11.00 Syl
wetki
literackie:
Jerzy
Za
wieyski — aiud. 11.30 Muzyka
różnych narodów 12,05 Od Ba
cha do Bartoka
13.00 Śpiewa
Marła Rottrova 13.15 W stronę
jiazzu 13.45 Kwa-dirams literacki
14.00 Piosenki 14.30 Wybitni so
liści polscy: pianistka Urszula
Mitręga 15.05 Member w ofen
sywie — aud. 15.30 POPOŁUD
NIE MELOMANA 18.30 „Ojciec”
— wspomnienia Ireny Rowicklej-Mielczarskiej 19.05 Klasycy
muzyki rozrywkowej 19.30 Ka
rol Szymanowski na
płytach
świata 20.38 Nowe nagrania 21.00
Klub stereo 22.40 Muzyka pol
ska dziś 23.20
Głosy,
instru
menty, nastroje

PROGRAM I!

mmmuH

6.30 Studio Bałtyk 7.30 Muzycz
ny
kwadrans — stereo
13.00
Rozmaitości rolnicze — aud. J.
Żeslawskiego 17.05 Przegląd ak
tualności 17.12 Muzyczny relaks
— stereo 17.25 Sprawy młodych
— mag. G. Prerier 17.55 Muzy
ka organowa — stereo 13.25 Pro
gram na jutro

Itolhinizja
9.00 Dla młodych widzów:
„Teleferie” i film TVP „Spot
kanie” z serii „Franek i Buc
ko”
10.30 Dla ii zmiany: „Moja
Anfisa” - film fob. (psychclogiezno-obyezajowy) prod; indzieckiej, reż Eduard Gawriłow

— Dwadzieścia dwa i pół kilometra.
— Tak. To prawdziwy problem — powie
dział Mackenzie. — Domyślam się z tego,
że obowiązki waszej straży są dwojakie:
ochrona najważniejszych urządzeń samej
przetwórni i patrolowanie ogrodzenia, żeby
powstrzymać intruzów od wejścia, czy tak?
Reynolds potwierdził skinieniem głowy.
—■ Są trzy zmiany strażników, po ośmiu
w zmianie — powiedział.
— Ośmiu ludzi, bez żadnych dodatkowych
środków bezpieczeństwa, do pilnowania
przetwórni oraz patrolowania dv. udziestodwn
i półkilometrowego ogrodzenia w ciemno
ściach zimowej noc*

15.50 J. angielski --- powtórz,
I. 13
16.20 J. rosyjski - I, 24 kur
su podstawowego
16.50 Program dnia
16.55 „Książka z życia Ka
rola Musiała” — reportaż
17.15 „Moja Anfisa” - po
wtórzenie filmu z pr. I
18.25 „Za horyzont” - film
dokumentalny

19.00 KRONIKA
(Szczecin,
Koszalin, Słupsk i Piła)

PROGRAM I

Psy eskimoskie oczywiście tak, ale to marne
psy wartownicze — bardziej interesują się
walkami między sobą, niż szukaniem nie
proszonych gości.
— A ogrodzenie pod prądem?
Shore wzniósł oczy w górę i popatrzył
z politowaniem.
— Chce pan x miejsca dostarczyć szubie
nicę obrońcom środowiska? Niechaj tylko
najnędzniejszy wilk przypadliby sobie swoją
parszywą skórę...
— Wystarczy, wystarczy. Chyba nie m li
szę pytać o elektrokomórki, czujniki i tym
podobne?
— Istotnie, nie musi pan.
— Jak duży jest teren kopalni? —- sp>
lał Mackenzie.
— Około 3200 hektarów — odparł Reynoids z nieszczęśliwą miną.
— 3200 hektarów — powtórzył Mackenzie
katastroficznym tonem. — Jaką to daje
długość ogrodzenia?

(16)

15.40 Program dnia
*
15.45 Kwadrans z „Arielem
16.00 Kino „Teleferii” - „Klu
sownik” - ode. I przygodów.
filmu TVP - wznów.
17.00 Dziennik
17.20 TV informator wydaw
niczy
17.35 „Aut” - program spor
towy
17.50 Program publicystycz
ny
18.15 „Poligon”
18.40 Rolnicze rozmowy
18.50 Dla dzieci: Dobrano«
19.00 „Sonda”
19.30 Dziennik
20.15 Teatr Sensacji - John
Willard: „Noc strachu", reż.
Tadeusz Aleksandrowicz; obsa
da: Krystyna Rayska, Barbara
Łukaszewska, Włodzimierz Bięr
nacki i in.
21.30 „Pegaz” - kronika
22.15 Dziennik - 24 godziny
22.35 Program publicystycz
ny

19.30 Dziennik
20.00 Czwartkowe wieczory
z muzyką - „Pasja wg, $w.
Mateusza” Jana S. Bacha
20.50 Sztuka
złotnicza
—
węg. film dokumentalny
21.05 Piosenki
21.45 „Niedziela w.,,”
22.35 Na estradach świata
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„Głos Pomorza" dziennik Pol
skiej Zjednoczone! Partii Robot
niczej. Redaguje kolegium ul
Zwycięstwo 137/139 (Dom Zw.
Zaw.) 75-604 Koszalin Telefony:
centrala: 279-21 (łqczy ze wszy
stkimi działami) sekietoriat na
czelnego redaktora- 226-93 z-cy
nacz. red, 233-09, 242-08, se
kretarz red. 245-59, publicyści
243-53, 251 57, 251-40 251-01,
dział reporterski: 233-20 dział
miejski: 224-95, dział sportowy
233-20 (w dzień) 246-51 (wie
czorem w niedzielę) dział łącz
ności z czytelnikami: 250 05.
Oddział redakcji w Słupsku ul. Sienkiewicza
20
76*201
Słupsk, tel 51-95 (sekretariat
dział ogłoszeń) 54-66 i 24-56
Biuro Ogłoszeń - ul Pawio
Findera 27Ä 75-721 Koszalin te
lefon 222-91
Prenumeratę przyjmują oddzic
ły RSW .Prasa-Ksiażko-Ruch”
oraz urzędy pocztowe doieczy
ciele do 10 każdego miesiąca (?
wyjątkiem grudnia) ooprzedzają
cego okres prenumeraty
Nie
zamówionych rękopisów redakcjo
nie i wraca
Wydowco
Koszalińskie Wy
down'ctwo Prasowe RSW ,Pra
so-Kuażko Ruch" w Koszalinie
ul P cindero ?7A centralo te
łefonierna 240 27
Druk RSW
Prasa-Ksiażka-Ruch” ^rasowe Zaklodv Gro
ficzne w Koszalinie ul A tom
oego 18 Nr indeksu 35024

Clos

za nr

ZE SŁUPSKA I WOJEWÓDZTWA

Strona 9

Dyiur
radnego MRN

Początek drogi
ku porozumieniu
SŁUPSK. W miniony wtorek obradowała w słupskim
ratuszu Miejska Konferencja Patriotycznego Ruchu Odro
dzenia Narodowego. Uczestniczyło w niej 126 delegatów re
prezentujących ogniwa FRON j OKOŃ różnych środowisk
społeczno-zawodowych
Słupska. W
konferencji wzięli
udział przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz po
litycznych i administracyjnych.
rzewodniczący Tymcza
so we i Rady Miejskiej
PHON w
Słupsku,
Franciszek Garszczyński w
swym wystąpieniu otwiera
jącym dyskusję zwrócił uwa
gę głównie na te problemy,
które decydują o miejscu i
roi; FRON w życiu społecz
nym. Stwierdził m. in., że
ruch znajduje się na począt
ku drogi ku porozumieniu i
pojednaniu narodowemu. Nie
rualeźy jednak oczekiwać, iż
tę drogę pokonamy łatwo i
szybko. Wiele będzie zale
żało od poparcia załóg pra
cowniczych. Wymienił inicia
tywy TRM PRON, które za
znaczyły udział ruchu w ży
ciu publicznym miasta, zy
skały poparcie jego miesz
kańców. Przedsięwzięcia te
powinny być kontynuowane
tak, by m. in. wskrzesić do
bre tradycje Słupska, lo
kalny patriotyzm jego mie
szkańców.
Na
zakończenie swojego
wystąpienia- F. Garszczyński
stwierdził, iż jednym z naj

P

pilniejszych zadań ruchu jest
przywracanie i umacnianie
wiary w możliwość kontynuo
wania procesu odnowy. Osiąg
nięcie porozumienia narodo
wego jest — jak stwierdził —
konieczne. Można bez tego żyć
i trwać nawet długo, ale ta
ki stan sprzyja jedynie sta
gnacji, a w ostatecznym re
zultacie — cofaniu się.
Zabierający gło* w dysku
sji wiele uwag; poświęcili
roli ogniw PRON w zakła
dach pracy. Mówili o tym
m. in. Mieczysław Pietrusie
wicz i Franciszek Trze
biatowski. Stwierdzili oni,
że w ogniwach PRON test
zbyt mało młodzieży. Jej pro
bierny nie są należycie pre
zentowane na forum ruchu.
Wypowiadający się na te
mat potrzeby określenia hie
rarchii zadań i celów, jaki
mi w najbliższym czasie po
winien zająć się PRON,
stwierdzili, m. in., iż poro
zumienie narodowe powinno
opierać się na zrozumieniu

sensu i wartości ludzkiej pra
cy wzajemnym poszanowaniu
władzy i obywateli, rządzo
nych i rządzących. Sprzyjać
temu
winien
obecny
czas spokoju i rozwagi.
Mówił o tym Eugeniusz
Szkop, akcentując, iż
nie
wolno siać niepokoju społe
cznego, który niweczyłby za
początkowany proces norma
lizacj; i wychodzenia z krvzysu.
Na sprawy dotyczące wy
chowania młodzieży, warto
ści człowieka, jego postaw
obywatelskich, kształtowania
pożądanych wzorców zacho
wań.
stosunku PRON do
zwykłych ludzkich proble
mów, zwróciły uwagę w
swych wystąpieniach" Maria
Marchwicka i Krystyna Mar
czyk.
Podczas Konferencji Miej
skiej dokonano wyboru 30
delegatów na Wojewódzką
Konferencję PRON. Wybra
no
rówmież
3 delegatów
na Kongres PRON. ' Zo
stali
nimi:
Franciszek
Garszczyński, Krystyna Mar
czyk i Maria Marchwicka.
W uchwale akceptującej
projekt deklaracji ideowej i
statutu TKR PRON odzwier
ciedlono również problemy i
wnioski przedstawione
na
miejskiej konferencji. Ponad
to zebrani przyjęli rezolu
cję, wyrażającą zdecydowa
ny protest przeciwko wyści
gowi zbrojeń i próbom za
kłócenia porządku w Euro
pie poprzez zimno wojenne,
rewizjonistyczne wystąpienia
niektórych
przedstawicieli
rządu RFN. (wir)

WARTO WYCIĄĆ ! ZACHOWAĆ

INFORMATOR HANDLOWY

KOMUNIKATY
Wydziału handlu
Mimo usilnych starań Wydzia

ODNOWIENIE WSPÓŁPRACY

SŁUPSK. Dziś, 31 bm. od
godz. 13 do 15, w ratuszu
(pok. 47, 1 piętro) obywateli
przyjmować będzie przewód
nicząey Miejskiej Rady Na
rodowej — Jerzy Bytnerowiez (a)

Sprzedaż
obuwia
w kwietniu

Wizyta przyjaciół z NRD
PRZECHLEWO.
Przyjaciel
skie kontakty przechlewian z
mieszkańcami gminy Gramzow
w powiecie Prenzlau (okręg
Neubrandenburg, NRD) mają
już swoją historię.
Dotują się od roku 1976,
kiedy to - w ślad za delega
cjami władz polityczno-admini
stracyjnych - stalą współpracę
na niwie sportowej i oświato
wej nawiązali
działacze KS
Brda, BSG Gramzow i „Arma
turen” z Prenzlau oraz na
uczyciele i uczniowie Zbioiczej
Szkoły Gminnej w Przechlewie
i Szkoły Podstawowej w Gram
zow. Współpraca ta owocowa
ła m. in, wspólnie organizowa
nymi turniejami piłkarskimi )
szachowymi,
międzyszkolnymi
zawodami w siatkówce męż
czyzn i kobiet, wymianą weka
cyjnych grup obozowych dzie
ci i młodzieży.
W r. 1981 bezpośrednie kon
takty między zaprzyjaźnionymi
gminami zostały na krótko za
wieszone. Już w grudniu ubr.
z Gramzow nadeszło bowiem
zaproszenie do złożenia tam
roboczej wizyty przez gospoda

rzy gminy Przechlewo w celu
omówienia spraw związanych
ze wznowieniem
wzajemnej
współpracy i wymiany.
W dniach 25—27 bm 7-osobowa delegacja Prenzlau l
Gramzow bawiła z rewizytą w
Przechlewie. Uzgodniono szcze
goły dalszej współpracy
W
myśl zawartego porozumienia
sportowcy z NRD - wżerem
lat ubiegłych - wezmą udział
w tradycyjnych lipcowych tur
niejach piłkarskich o puchar
naczelnika gminy oraz turnie
jach szachowych, o mistrzo
stwo Pomorza Środkowego pa
rami
Piłkarze i szachiści z
Brdy będą natomiast uczestni
czyć w imprezach z okazji
święta narodowego NRD
Umowa przewiduje również
zacieśnienie wzajemnych Kon
taktów pomiędzy szkołami w
Gramzow i Przechlewie, konty
nuowanie wymiany doświad
czeń w pracy partyjnej i ad
ministracyjnej oraz nawiąza
nie bliższych więzi między za
łogami państwowych gospo
darstw rolnych działających na
terenie obydwu gmin. (jot-el)

Zgodnie z decyzją Mini
sterstwa Handlu Wewnętrz
nego i Usług do końca kwie
tnia br. przedłużono sprze
daż obuwia na talony. Na
podstawie zaleceń minister
stwa, terenowe organy ad
ministracji państwowej w
województwie słupskim wy
typowały placówki, w któ
rych będzie się odbywała
sprzedaż obuwia w ramach
reglamentacji. W pozosta
łych sklepach buty będą
sprzedawane w wolnej sprzs
dąży. Bez talonów można
będzie kupić obuwie letnie
oraz całoroczne, nie cieszą
ce się dotychczas popytem.
Ustalono, że obuwie regla
mentowane będzie sprzeda
wane w pięciu wydzielonych
sklepach Słupska: sklepie
firmowym
PZPS „Alka’
przy placu Armii Czerwo
nej, Rolniczym Domu To
warowym, Domu Towaro
wym
„Centrum” i dwóch
branżowych
placówkach
WPHW. W pozostałych mia
stach województwa .słupskie
go sprzedaż obuwia na ta
lony prowadzić będą skle
py obuwnicze, w których zo
staną wydzielone stoiska do
sprzedaży obuwia poza re
glamentacją. W
sklepach
gminnych sprzedaż będzie
prowadzona na tych samych
zasadach.
W II kwartale 1983 roku
dostawy obuwia dla woje
wództwa słupskiego nie bę
USTKA. Zdemolowana ł zniszczona zimowymi sztormadą niższe od ilości dostar
szczególnie styczniowymi wichurami, nadmorska pla
czonych w I kwartale br.
a w Ustce powoli wraca do pierwotnego wyglądu Przy
Ponadto, jednostki handlo pomocy spychacza niweluje się piaszczysty brzeg, umai
we dysponują pewnymi za
nnn?£hr°2nV P0S ■ wydmowV’ wyszczerbiony przez tale
pasami
obuwia, zwłaszcza
Bałtyku. Zniszczenia są jednak tak dużeże tegoroczni
letniego 1 całorocznego. Stan letnicy jeszcze je zobaczą, (wir)
zapasów kształtuje się w
Fot. Ireneusz Wojtkiewicz
granicach 100 tysięcy par.
W II kwartale br. spodzie
wane są dostawy
obuwia
SPÓŁDZIELCZYNIE ZAPRASZAJĄ
importowanego. Według za
SŁUPSK, w Klubie „Spół
pewnień handlowców, zapo dzielca” . przy ui. Garncarskie.) no robótki ręczne bywałczyń
„Praktycznej Pani” oraz malar
trzebowanie na obuwie zo członkinie kół zainteresowań stwo
dziecięce, nawiązujące do
stanie w pełni pokryte
1 zorganizowały Interesujące wy ważnych
wydarzeń w Słupsku.
stawy, do
obejrzenia których
wszystkie talony będzie moż zapraszają
V salach klubu —• wystawa ma
mieszkańców Słup
larstwa
Władysława Wachowi
na zreali7,ować. (cc)
ska. W gablotach wyeksponowa
cza. (ce)

SŁUPSK. Dziś, 31 bm. i Augusta, Szczecińskiej, Wcl lu Handlu Urzędu Wojewódzkie
go w Słupsku, niestety, nie by
Jutro (1 IV) sklepy spożyw ności, Kilińskiego, Zawadz >>
możliwości
skierowania do
cze o obsłudze wielapsobo- kiego, przy dworcu PKP, sklepów w okreeie przedświą
wej pracują o godzinę dłu przy ul. M. Buczka, Wojska’
tecznym drobiu poza reglamen
żej, zaś „Delikatesy” do Polskiego, Zamkowej, Pa tac.lą. Jeśli chodzi o kurczęta,
kierowane są do reglamentowa
godz. 21.
wła Findera, Sobieskiego, ne.1 sprzedaży w sklepach PSS
W wolną sobotę, 2 kwiet Krasickiego i Koszalińskiej. „Społem”.
nia br, wszystkie sklepy spo
Pogotowi* TV kolorowej
tyweze pracują w godz. 7— dyżuruje w tym dniu w
14, z wyjątkiem sklepów nr godz. 10—18 pod numerem
W Wydziale
poinformowano
na» również, ta
działaj, od
i 1 37 przy ul. Starzyńskie telefonu: 88-324.
godz.
15.M
w
sklepach PSS
go, nr 59 przy ul. Kilińskie
„Społam* i saesowakich w Slup
go 49, nr 14 przy ul. Szyma
»ku 1 w woj. słupskim znajdą
newskiego 1, nr 50 przy ul.
*ię w sprzedaży niewielkie Ilo
Królowej Jadwigi 2, nr 100
Kiermasze wyrobów gar ści kawy naturalnej.
przy ul. Braci Gierymskich mażeryjnych (31 bm. i 1
- ¥ 1, nr 96 przy ul. Racławic kwietnia br.lw sklepach: nr
Do Słupska
dotarła dostawa
kiej 2, nr 140 przy ul. No 1 ul. Wojska Polskiego, nr
kubańskich. Więk
wotki i nr 39 przy ul. Garn 74 — ul. Starzyńskiego, nr pomarańczy
szą część tych owoców skiero
earski ej 6, które dyżurują 100 — ul. Braci Gierym wano do sklepów na terenie wo
da godz. 16.
skich, nr 50 — ul. Królowej jewództwa słupskiego. 2.700 kg
przeznaczono
na
Sklepy przemysłowe czyn Jadwigi 2, nr 140 — ul. No pomarańcz
świąteczne stoły w domach op)e
ne będą w tym dniu w godz wotki, w restauracjach „Pi ki
społecznej, państwowych do
10—15 mięsno-wędliniarskie racka”, „Zatorze” i „Ada mach wychowawczych i pańw godz, 8—14, rybne, ciast mek” oraz w barze „Ga atwowych domach dziecka, (ce)
karnie i owocowo-warzywni weł” i w stołówce nr 7 przy
Cze w godz. 8—14, monopolo ul. Przemysłowej.
wy przy ul, 22 Lipca 24 w
Kiermasze
ciast: „Dom
godz. 9—14.
Chleba” przy ul. Starzyń
Kioski „Ruch** czynne w skiego, sklep nr 80 — ul. 3
godz, 7—15, a część do godz.
Maja, nr 140 — ul. Nowot
17.
ki, nr 100 — ul. Brad Gie
Usługi: zakłady usługowe rymskich, w barach: „MałP55f^?EJLE^0J. W
podobnie zresztą jak w
WPHW czynne w godz. 10 gośką”, „Stefanka”, „Ptyś”,
JMWOstuUTfh o^odkŁrb ganianych na południu wojewódz—IŁ
„Dan- da” i w kawiarni
«i« widać rażących zaniedbań w dziedzinie ładu, po
Fryzjerskie: zakład przy
„Huzarska".
rządku, eętetyku Nie budzi też większych obiekcji stan sauL Sobieskiego, przy ul.
*!Przechlewa i okolicznych wsi sołec
Mieszka I i Ośrodek Prak
kich. W zestawieniu * wieloma innymi gminami, a nawet
tycznej Pani przy ul. Garn
masetami w Słupskiem, zdaje się tu być czysto i schludcarskiej w godz. 7—12.
Gastronomia: W wolną so
Zakład nr 1 przy ul. Fil
botę, 2 kwietnia br. wszy
mowej , nr 2, 3 i 4 przy ul.
stkie zakłady będą czynne do
LE — to tylko pooo- stracić tej, przysparzającej
Wojska Polskiego, nr 5 przy godz. 18. Wyjątek stanowią
ry. Przy bliższym zet wcale nie
ul. Zamenhofa, nr 6 przy bary i punkty gastronomie*
symbolicznych
knięciu okazu,je stię, dochodów, „klienteli”? ’ —
pL Armii Czerwonej, nr 7 ne, które pracują, bez zmian,
że...
po
dawnym
„mistrzu
przy ul. Zygmunta Augusta tzn. jak w wolne soboty.
próbuję sprowokować
do
gospoda mości”
przetrwa
i nr 36 przy ul. 3 Maja pra
Pierwszy dzień świąt (3. ły do dziś jedynie... wspom
etjją w godz. 8—15.
IV) dyżurują: restauracja
Szewskie: od godz. 10 do „Piracka” (godz. 12—20), ka nieuia, dyplomy i tzw. trwa,
łe dokonania, których nie
15 — zakład nr 9 przy ul. wiarnia „Czar” (godz. 12—
zdołał nadszarpnąć przysło wypowiedzi na interesujący
Garncarskiej i nr 5 przy ul.
20), Motel SPT „Przymorze” wiowy
ząb czasu. Przeć hic w mnie temat naczelnika gmi
Zygmunta Augusta.
(godz.
12—22),
kawiarnia
skie
zakłady pracy
są ny, Mirosława Masze żaka.
TV — pogotowie telewizji „Staromiejska” (godz. 12—
znacznie mniej zadbane- niż
kolorowej dyżuruje w godz. 22) i bufet na dworcu PKP
— Zdajemy sobie sprawę
kiedyś. Drogi .i chodniki - z_ ogromu zadań, jakim mu
10—19, tel. 88-324.
(całą dobę).
miejscami mocno wyszczer simy sprostać, żeby nadro
Motoryzacyjne: w godz.
W drugi dzień świąt (4 IV)
0 14 Stacja Obsługi nr 5 będą czynne: restauracja .Ada bione. Płoty — jeszcze bar
bić zaniedbania minionych
PP „Polmozbyt” przy ul. mek” (godz. 12—24), „Zaci dziej liche, . Obejścia sporej
trzech lat i odzyskać utra
części
zagród
chłopskich
Kniaziewicza.
sze” (godz. 10—18), „Pio nie sprzątane chyba od u- coną renomę gospodarzy z
truś” (10—18), bary: „Zato biegłej wiosny, albo- i dłu prawdziwego zdarzenia' —
stwierdza w odpowiedzi na
rze” (9—17), „Ekspres” (10
Jeziora zamienione w czelnik. Wzięliśmy się więc
—U), „Wiejski” (9—17), m.o żej.
ścieki...
W pierwszy i drugi dzień tel SPT „Przymorze” w
ostatnio ostro do roboty.
— W poprzednich latach
świąt wszystkie sklepy «po godz. 12—22, „Karczma pod
Gminna Rada Narodowa
do was w okresie na jednej z ostatnich sesji
sy wćze n: c o ry n ne.
Kluka” w godz. 10—2.1, ka- ściągały
ty - za t w i e r dzi la
4 kwietni# br. — czynne
kompl ek so w y
iarnia „Huzarska” w godz. surlepowo-wakącyjny-m
ąec wczasowiczów i turv
tylko kioski „Ruch” (w godz.
program poprawy sytuacji.
10—20 j „Franciszkańska”
stów
z
całej
Polski.
Co
ja
8-—16). przy ul.: Zygmunta
Jeśli uda s:ę nam zrea.Hzo
ód godz. 12 do 22. (a)
mierzącie zrobić, aby n-ie
wać gp w pełni, to
w t.

Przywrócić do łask... miotły i grabie

A

1985 zmów powinniśmy do
łączyć do
grona najlep
szych.
Integralną część składo
wą programu stanowi ter
minarz prac
porządkowo-estetyzacyjinych
uzna
nych za niezbędne i pilne.
Do lata chcemy
położyć
także kres grożącemu kata
strofą
ekologiczną zanie
czyszczeniu
wód
Jeziora
P r zee blew s kiego i
jeziora

wybrną z sytuacji właśeićie
le posesji, zobaczymy. Jed
no jest pewne; pobudowa
nie. szamb względnie wy
wożenie nieczystości becz
kowozami bardziej będzie
im się opłacało, niż syste
matyczne uiszczanie
sło
nych grzywien...
Nie tracimy też z pola
widzenia zaniedbanych dróg
publicznych. W
ubiegłym
roku
przeznaczyliśmy na
ich renowację ponad’ 800
tysięcy złotych W tym ro
ku wydzieliliśmy i fundu
szu gminnego laką samą
Rąbki ściekami, kanał izacyj
nymi. Na skutek niedopa kwotę. Liczymy że — jak
za „starych, dobrych cza
trzeń i (lub) beztroski pro
jektantów z WZIR, oczysz sów” — dzięki czynom spo
Iocznym mieszkańców wsi,
czałnia ścieków w Przeehl?
łączna suma nakładów na
wie działa na półobrotach,
a poprodukcyjne odpady i ten cel zostanie wydatnie
zwiększona Pozwoli to sfi
brudy z masarni, piekarni i
nalizować planowane inwe
restauracji GS oraz
inne
nieczystości z nowo zbudo stycje drogowe na trasach:
Przechlewo —
Łubianka.
wanych posesji prywatnych
Dąbrowa — Łubianka i na
spływają wprost do... wspom
nrzedłużeniu ulicy Szkolnej
nLanych jezior.
•v Pret’chlewie.
Zobowiązaliśmy
zarząd
GS „SCh” do podłączenia
Wiemy, że to kropla
w
swoich zakładów do istnięmorzu potrzeb. Tak jed
j ą c ych k o! e k to r ów ic: ek o - nak krawiec kraje...
wych, ą poprzez nie — do
oczyszczalni ścieków. Jak
Zanotował J. L1SŚOWSK1

WIOSENNE PORZĄDKI

Remis polskich olimpijczyków ;
W Wuppertalu rozegrany
zoi&iaj] towarzyski mecz olimpijsk tch
reprezantac ji
RFN i Polaki, który zakcńczyl się roarisam 1:1 (0:1).
Bramkę dla Polski zdobył
Krzysztof Baran (2 mim.), a
wyrównanie uzyskał Schatz
Schneider (17 min.). Widzów
12 tys.

Remis piUkacrzy polskich
silnymi zespołem R.FN na
leży u zmąć za. dobry wy
nik. W drużynie gospoda
rzy grało trzech zawodni
ków pierwszej reprezenta
z

i

cji tego kraju —• Franke,
Groh i del’Haye.
Olimp i j ska
reprezenta
cja Polski wywarła
dobre
wrażenie w
Wuppertalu,
Polacy grali szybko, prze
prowadzali częste kontrata
ki, które stwarzały groźne
sytuacje pod bramką rywa
li. Obrona RFN skutecznie
jednak paraliżowała poczy
nania Polaków. W naszym
zespole wyróżnili sie: Jacek
Kazimierski. Andrzej Zgu-tczyński oraz zdobywca bram
ki — Krzysztof Baran.

cy.

W pierwszej części spot
kania omówiono start za
paśników klubów woj. ko
szalińskiego
w
mistrzo
stwach Polski juniorów, kto
re odbyły się w ubiegłym
tygodniu w Łodzi. Przypom
nijmy, że ekipa koszalińska
przywiozła stamtąd trzy ' me
dale.
Wydział Kultury Fizycz
nej, Sportu i Turystyki przy
znał dwóm medalistom
z
Łodzi: Adamowi Sadlykowi
(Budowlani Koszalin) i Da

riuszowi
Majewskiemu
(Iskra Białogard) — odzna
ki „Zasłużony
sportowiec
woj. koszalińskiego”. Trze
ci — Józef Syk (Budowla
ni) otrzyma! ją w ub. roku.
Natomiast Wojewódzka Fe
deracja Sportu w Koszali
nie
ufundowała nagrody
dla tych zawodników oraz
dla
trenerów: Zygmunta
Kreta, Andrzeja Sz.we.nka i
Leszka Sobieraja.

Jak nas poinformował prezes
OZLA w
Koszalinie, Henryk
Młynarczyk — dobre
występy
zanotowali w finałach X OSM
w biegach przełajowych repre
zentanci
woj.
koszalińskiego.
W punktacji zespołowej ekipa
koszalińska
zajęła 23 miejsce
ex aequo z Łodzią 1 Lublinem,
co oznacza wyraźny postęp w

porównaniu z rokiem ubiegłym.
Drużyna . Słupska
uplasowała
się na 34. pozycji. Zwyciężyła
ekipa Katowic.
Indywidualnie najlepiej spisał
się Jan Rybarczyk (LZŚ Darło
wo), który w biegu na 5 km w
kategorii
juniorów młodszych
zajął ósmą
lokatę
wśród 194
startujących zawodników, (wim)

Medale VI KOM
dla siatkarek
Połczyn Zdrój był miejscem
finałowych spotkań dziewcząt
o mistrzostwo woj. koszaliń
skiego szkół podstawowych w
siatkówce. Były to równocześ
nie mecze o medale VI Ko
szalińskiej Olimpiady . Młodzie
ży w kategorii młodziczek,
Mistrzyniami okazały się mło

Pod dyktando Motusa
VIII Okręgowy Turniej Kla
syfikacyjny seniorów i junio
rów w badmintonie, który ro
zegrano w Koszalinie z udzia
łem zawodników Meratronika i
Stoczniowca Szczecin,
Victorll
Sianów oraz Motusa Koszalin,
zakończył się generalnym suk
cesem badmintonistów gospoda
rzy imprezy. Zwyciężyli oni aż
w ośmiu kategoriach,. Jedynie
w grze podwójnej juniorek wy

Na szachownicach
W Chodzieży rozegrano elimi
nacyjny
turniej
szachowy o
„Złotą Wieżę”.
Wśród repre
zentantów sześciu województw
byli szachiści
Piasta Słupsk 1
Mechanika Bobolice.

Sport
W SZKOLE
W Kaczkach Średnich (woj.
konińskie) odbył
się turniej
półfinałowy w siatkówce chłop
eów do X Igrzysk LZS Młodzie
4y Szkół
Rolniczych z udzia
łem
reprezentantów
czterech
województw.
Zwyciężyła
drużyna Konina
przed Słupskiem. Oba zespoły
zakwalifikowały się do rozgry
wek finałowych.
Zespół słupski tworzyli uczriio
wie ZSRol. w Lęborku. Jedne
go z nich — M. Dziedzińskiego,
uznano za najlepszego zawodni
ka turnieju.
W Szczecinku ódbyły się mi
strzostwa
miasta
w biegach
przełajowych, które były rów
nocześnie miejską inauguracją
sezonu
lekkoatletycznego.
W
zawodach wzięła udział rekor
dowa liczba
uczestników, bo
wiem aż 600 uczniów szczeciiiec
kich szkół podstawowych i po
nadpodstawowych.

de siatkarki SP nr 16 w Ko
szalinie. Drugie i trzecie loka
ty zajęły zespoły MKS Miesz
ko Połczyn i SP nr 1 w Dar
łowie.
Najlepszymi
zawodniczkami
spotkań finałowych uznono:
V. Markiewicz (Koszalin) i G.
Pałdę (Połczyn), (wim)
grała para sianowskiej Victorii:
B. Kaszubowska — V. Grze
szczak.
Oto zwycięzcy w pozostałych
konkurencjach: gry pojedyncze
— seniorki — B. Matusik, se
niorzy — G. Gałka, juniorki —
K. Burlińska,
juniorzy — G.
Staciwa; gry podwójne — senio
rzy — G. Gałka — W. Pazdur,
juniorzy -- G. Staciwa — A.
Bazyli; gry mieszane — senio
rzy — G. Gałka — L. Pruś, ju
niorzy — A. Przytuiski — B.
Tober. (wim)
Zespół Piasta wygrał w kla
syfikacji drużynowej i zakwa
lifikował się do finału. Mecha
nik zajął ostatnie miejsce.
Indywidualnie wśród mężczyzn
z zawodników Piasta awans do
finałowych
rozgrywek uzyskał
E. Augustyniak, (wim)
W kategorii szkół podstawo
wych zwycięzcami zostali: rocz
nik 1971 — V. Oleszczuk (SP-1)
wśród dziewcząt i R. Zawodów
ski (SP-5) wśród chłopców, 1970
— K. Solska (SP-4) i D. Gli
szczyński (SP-3), 1969 — E. Kai
pińska (SP-4) i J. Mielnikiewicz
(SP-5), 1968 — A. Misterowicz
(SP-5) i K. Wiśniewski (SP-4)
na dystansie 1000 m.
-Zespołowo wygrała SP nr 1
— 239 pkt. przed SP nr 5— 169
pkt. i SP nr 4 — 150 pkt.
W
konkurencjach
uczniów
szkół
ponadpodstawowych tri
umfowali: 1000 m — E. Macie
jewska (ZSE): 2000 m — A, Pru
skt (ZSZ .PKP) w kategorii ju
niorów młodszych, oraz 1500 m
— - K. Marczak (ZSRol.); 3000 m
— M. Romańczuk (ZSZ PKP)
wśród juniorów.

Do mistrzostw woj. koszaliń
skiego
szkół
ponadpodstawo
wych w siatkówce zakwalifiko
wały się
następujące zespołv
ZSZ CZSR Szczecinek ZSRol
Biały Bór, ZSZ nr 1 Koszaln
1 Liceum Medyczne Szczecineiwśród
dziewcząt oraz ZSRM
Darłowo, ZSSam. Koszalin, ZSB
„Pojezierze”
Szczecinek i ZS
Połczyn
Zdrój
w
kategorii
chłopców, (wim)

W „stolicy“
ziemniaka

ZDJĘCIA
KAZIMIERZA RATAJCZYXA

Druga część spotkania po
święcona była
omówieniu
przygotowań do
zawodów
juniorów młodszych' i mło
dzików w ramach VI Ko
szalińskiej Olimpiady Mło
dzieży. które rozegrane zo
staną w dniach 9—10 kwiet
nia br. w Świdwinie.
(wim)

Starty koszalińskich przełajowców

iEaBBEsan&iHEiGia

Instytut Ziemniaka w Boninie wuraz z podległymi mu
terenowymi oddziałami naukowymi i zakładami do
świadczalnymi prowadzi prace hodowlane nad nowymi
odmianami ziemniaka oraz badania w zakresie gene
tyki, nasiennictwa, agrotechniki, ochrony i przechowal
nictwa ziemniaka.
W ostatnich trzech latach wyhodowano tu i przekaza
no do produkcji następjująee odmiany: cynja, jaśmin,
mila, bronka, san i pilica. Rok bieżący przyniesie kolej
ne trzy nowe odmiany skrobiowe.
Nowe odmiany przekazywane są do przedsiębiorstw
nasiennych, które rozprowadzają materiał do rozmnoże
nia w PGR i wśród rolników indywidualnych Wyniki
badań w zakresie uprawy, nawożenia mechanizacji na
siennictwa i ochrony ziemniaka opracowywane są w
instrukcjach wdrożeniowych i przekazywane do prakty
ki rolniczej.
Instytut współpracuje z wieloma placówkami nauko
wymi w kraju i za granicą. Szczególno liczne kontak
ty utrzymuje z krajami RWPG. Instytut jest w tym
przypadku koordynatorem badań Ponadto prowadzona
jest, współpraca z krajami zachodnimi, m. Ln. Holandią,
Francją, RFN, USA i Peru. (kar)

dla zapaśników

W ub. wtorek w Klubie
Olimpijczyka WFS w Ko
sza! in Le od b y te> s ię po« ie dze
nie Okręgowego Związku
Zapaśniczego, na które przy
byli przedstawiciele wojewódzkich
władz
sporto
wych, trenerzy i zawodni

I

Clos Pomorza nr 76
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