Sejm zakończył dwudniowe posiedzenie

Dzień legislacji gospodarczej
31 stycznia był w Sejmie przede wszystkim dniem decyzji
legislacyjnych natury gospodarczej. W drugim dniu swego
posiedzenia Izba odniosła się w krótkiej uchwale do rządowego
projektu planu konsolidacji, dokonała korekt w NPSG, uchwa
liła 9 ustaw — z jednym wyjątkiem — gospodarczych.
We wtorek posłowie wysłuchali pierwszego sprawozdania
rzecznika praw obywatelskich.
Sprawozdawcy parlamentarni PAP
relacjonują:
Rozpoczętą w poniedziałek debatę
Sejm wznowił o godz. 9. Na sali —
Wojciech Jaruzelski i Mieczys
ław F. Rakowski.
Jako pierwszy we wtorek przema
wiał pos, Henryk Jużykiewicz
(PZPR). Największe niepowodzenia
w kierowaniu gospodarką — powie
dział—trzeba odnotować w realizacji

inwestycji. Analiza wskazuje, iż nie
nastąpiła w minionych 3 latach zasa
dnicza poprawa w zdyscyplinowaniu,
usprawnianiu i koncentracji proce
sów inwestycyjnych. Zawarte w pla
nie konsolidacji gospodarki narodo
wej perspektywiczne zamierzenia w
polityce inwestycyjnej wychodzą
często naprzeciw zgłaszanym propo
zycjom poselskim dotyczącym konie
czności przemieszczenia nakładów fi
nansowych, co ma polegać na od
wrocie od inwestycji długotrwałych i

kapitałochłonnych i skierowaniu
„zwolnionych środków" na rozwój
priorytetowych celów jak budownic
two mieszkaniowe, ochrona środo
wiska. gospodarka żywnościowa lub
rozwój produkcji rynkowej wyrobów.
W wyniku dokonanych zmian stwo
rzone zostaną warunki przyspieszo
nego rozwoju nowoczesnych gałęzi
naszego przemysłu.
Pos. Małgorzata Niepokulczycka (bezp.) zauważyła, że w dyskusji
dominuje punkt widzenia człowieka
zdrowego, butnego, mocno stojące
go na dwóch nogach, mającego silne
łokcie i dopingowanego przez chwyt
liwe hasła o przedsiębiorczości i dora
bianiu się, do ich używania.

(dokończenie na str. 2)

Konferencja prasowa Jerzego Urbana

(Inf. wł.) Zgodnie z tradycją środkowopomorskie rzemiosło wyprawę do Poznania na
Targi Krajowe „Wiosna 89” poprzedzi udziałem w giełdzie wyrobów rzemieślniczych,
która w tym roku odbędzie się w Słupsku w
dniach 14 i 15 bm. w hali ’’Gryfia”. Udział w
giełdzie zadeklarowało już 11 spółdzielni
rzemieślniczych: 5 z województwa koszalińs
kiego i 6 ze słupskiego. Organizatorzy rezer
wują jeszcze miejsce dla ewentualnych wy
stawców indywidualnych.
Wstępna oferta towarowa zgłoszonych
spółdzielni rzemieślniczych wynosi 2,2 mld.
zł, a przoduje — jak zwykle
„Levino” z
Lęborka towarami o łącznej wartości 670
min zł. Na giełdzie wystawiane będą towary z
branż: drzewnej, metalowej, chemicznej,
konfekcyjnej, zabawkarskiej, elektrotechni
cznej, 1001 drobiazgów, pamiątkarskiej i
różnej.
Mamy nadzieję, że handlowcy obu woje
wództw Środkowego Pomorza, dla których
przede wszystkim giełda jest organizowana,
skorzystają z okazji dokonania zakupów.
(wł)

Londyn (PAP). W Molesworth w W. Brytanii odbyło się oficjalne, uroczyste
zamknięcie pierwszej amerykańskiej bazy pocisków manewrujących na mocy
radziecko-amerykańskiego układu o likwidacji rakiet jądrowych średniego
zasięgu (INF). 18 pocisków, które znajdowały się w bazie, odesłano w
ubiegłym roku z powrotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie mają być
zniszczone zgodnie z układem INF.
Podziemne bunkry (jeden z nich — na zdjęciu), w których umieszczone były
pociski, udostępniono zwiedzającym. Druga baza pocisków manewrujących
na terenie W. Brytanii — w Greenham Common — powinna również zostać
zlikwidowana w ciągu najbliższych trzech lat.
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Podczas cotygodniowej konferencji prasowej rzecznik rządu Jerzy
Urban odpowiadał wczoraj wyłącznie na pytania. Wiele z nich
dotyczyło zbliżających się obrad „okrągłego stołu".
Pragniemy, mówił J. Urban, aby
obrady trwały jak najkrócej. W Polsce
w ogóle cierpimy na brak czasu, nie
ma go na przewlekłe dyskusje. Dąży
my do przyspieszenia wyborów sej
mowych. Wymaga to stosownych uzgodnień, w tym dotyczących ordy
nacji wyborczej.

Giełda wyrobów
rzemiosła

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!

Przy okrągłym stole
są miejsca dla 56 osób
Rzecznik rządu poinformował, że
obrady te będą się toczyć w Pałacu
Rady Ministrów przy Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie. Przy sto
le tym przygotowane są miejsca dla
56 osób. Nie będzie to spotkanie
dwustronne władzy z częścią opozy
cji. Kompozycja polityczna okrągłego
stołu odzwierciedli szeroki pluralizm,
będą to obrady wielostronne.

14—15 lutego w Słupsku
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Kampania sprawozdawcza w PZPR

W każdym razie — kontynuował
rzecznik — nie ulega wątpliwości, że
cbacna sytuacja nie jest zgodna z ideą
przybliżonego parytetu sił w Europie.
W tym kontekście szczególne znacze
nie ma to, że radzieckie dane uznają
przewagę Układu Warszawskiego w

(Inf. wł.) Jak lepiej organizować strukturę partii i samą partię, być bardziej skutecznym
w działaniu i bardziej wiarygodnym dla swego środowiska? — takie pytanie zadał na
konferencji sprawozdawczej Komitetu Gminnego PZPR w Ustroniu Morskim jego I
sekretarz Ryszard Sikorski. Odpowiedź była jednoznaczna: partia musi już zapomnieć o
dublowaniu poczynań administracji państwowej i gospodarczej, przejść natomiast do
działań typowo politycznych. To znaczy wytyczać zadania i pozyskiwać do ich realizacji
wszystkich, którzy wykazują się inicjatywą, nie są obojętni.
lekarzy, a także podjęcie działań, które
pozwolą doprowadzić gaz ziemny do Ustronia Morskiego i pobliskich Sianożęt.

Sztuczne rafy
na Bałtyku
100 entuzjastów wypoczynku na wo
dzie dysponujących 18 motorowymi
jednostkami pływającymi oraz kilkoma
jachtami utworzyło Bractwo Kutrowe
Organizując wypoczynek chce ono za
jąć się również działalnością gospodar
czą. Jednym z jej przejawów stanie się
budowanie w przybrzeżnych rejonach
Bałtyku sztucznych raf biologicznych,
pomagających w ochronie wód. Rafy te
jak dowiodły doświadczenia mogą być
^ formowane niemal ze wszystkiego —
™ nawet ze starych opon samochodo
wych. W błyskawicznym tempie osied
lają się na nich i rozmnażają małże, z
których każda oczyszcza metr sześcien
ny wody na dobę. Rafy z milionami
małż są wielką szansą utrzymania czys
tości Bałtyku — twierdzą działacze Ligi
Morskiej. (PAP)

Już pierwsi uczestnicy dyskusji nad
referatem przewodniczącego Prezy
dium KC ZKJ Stipe Szuvara wska
zywali na to — pisze agencja Tanjug
— że Związek Komunistów w znacz
nym stopniu traci autorytet i dlatego
obecne plenum powinno stać się rze
czywiście punktem zwrotnym na dro

Podano, że Plenum KCZKJ rozpat
rzy także niektóre sprawy organiza
cyjne, w tym dotyczące odnowienia
składu KC ZKJ i jego Prezydium.

Waszyngton (PAP). Do bazy sił powietrz
nych USA w stanie Arizona przybyło 14
radzieckich inspektorów wojskowych, któ
rzy będą obserwatorami trzeciej rundy nisz
czenia amerykańskich pocisków manewrują
cych, zgodnie z układem INF. Będą oni
kontrolować likwidację 43 pocisków mane
wrujących i 12 wyrzutni.

Pierwsza oficjalna wizyta

E. Szewardnadze udaje się do Chin
Podkreślając, że jest to pierwsza
oficjalna wizyta ministra spraw za
granicznych ZSRR w ChRL w historii
stosunków
radziecko-chińskich,
przypomniał, iż będzie to jego trzecie
spotkanie z Clianem Qichenem, z

którym spotykał się poprzednio w
Moskwie i Paryżu. Wzrastająca inten
sywność kontaktów świadczy o prag
nieniu podniesienia stosunków mię
dzy obu krajami na nowy, wyższy
poziom.
Stosunki radziecko-chińskie mogą
dać niezmiernie dużo zarówno na
szym narodom, regionowi Azji, jak i
całej społeczności światowej — po
wiedział E. Szewardnadze.

Zgłodniałe wilki napadają na ludzi
Kair (PAP). Agencja IRNA podała, że pod koniec ub. tygodnia zgłodniałe wilki
zagryzły 13 osób na przedmieściach miasta Bach taran na zachodzie Iranu.
Wyjątkowo surowa w tym roku zima spowodowała, że dzikie zwierzęta i ptaki
opuszczają lasy i podchodzą w pobliże wiosek i miast w poszukiwaniu pożywienia.

z Marcinem Adamskim — uczniem Liceum Ogólnokształ
cącego w Kołobrzegu, uczestnikiem rejsu „Pogorią"

— Rzeczywiście, mój udział w rejsie
„Pogorią" był taką przygodą. Ale mam
nadzieję, że nie jedyną w życiu.
— W jaki sposób zakwalifikowałeś
się na ten rejs? Konkurencja była na
pewno duża.

Młodzież palestyńska demonstruje
w Jerozolimie swe poparcie dla Or
ganizacji Wyzwolenia Palestyny.
CAF-Reuter

— Usłyszałem w telewizji o konkursie
organizowanym przez Ligę Morską, wy
słałem zgłoszenie, zdałem w Koszalinie
testy językowe z angielskiego i rosyjskiego,

Premier Japonii Naboru Takeshita udał się we
wtorek z wizytą do USA. W Waszyngtonie spotka
się z prezydentem USA Georgem Bushem i z
przywódcami Kongresu. Program niemal tygod
niowej wizyty przewiduje również spotkanie N.
Takeshity w Nowym Jorku z sekretarzem general
nym ONZ Javierem Perezem de Cuellar oraz od
wiedzenie byłego prezydenta USA Ronalda Rea
gana.

Opozycja zgadza się
na rozmowy

Epidemia grypy na Słowacji
Jak podało Ministerstwo Zdrowia i Spraw Spo
łecznych rządu Słowacji, epidemia grypy w tym
rejonie Czechosłowacji zatacza coraz szersze krę
gi. Zanotowano już 88 tysięcy zachorowań.

Egzekucje przestępców
Agencja IRNA podała, że w mieście Meszhed w
Iranie wykonano wyroki śmierci na 5 kolejnych
przestępcach. Egzekucje wykonano publicznie.
Przestępcami byli Afgańczycy, którzy nielegalnie
przekroczyli granicę z Iranem, dokonywali zbroj
nych grabieży, terroryzowali ludność i przemycali
narkotyki.

Zarejestrowano
Towarzystwo
Przemysłowców
Jak dowiaduje się dziennikarz PAP,
jeszcze w tym roku opuszczą Polskę
trzy pułki wojsk radzieckich. Będą to:
szkolny pułk czołgów, pułk rakiet
przeciwlotniczych i samodzielny pułk
śmigłowców. W przyszłym zaś roku
zostanie wycofana z terytorium PRL
radziecka samodzielna brygada desa
ntowo-szturmowa. (PAP)

Zwolnieni
za udział w strajkach
Madryt (PAP). Dyrekcja Hiszpańskich Li
nii Lotniczych „Iberia” zwolniła z pracy
kolejnych 42 techników za udział w strajkach
organizowanych co kilka dni począwszy od
23 grudnia ubr. Poprzednio z tego samego
powodu rozwiązano umowy o pracę z 79
technikami, z których jednak sześciu zostało
ponownie zaangażowanych na te same sta
nowiska pracy. Każdy ze zwolnionych tech
ników najpierw otrzymał ostrzeżenie, wzy
wające do zaprzestania uczestnictwa w akc
jach strajkowych. Jeśli w ustawowym ter
minie pracownik nie podjął pracy — roz
wiązywano z nim umowę.
Związek zawodowy mechaników lotnict
wa cywilnego „Asetma” przygotowuje na
początek lutego kolejne strajki, domagając
się wysokich podwyżek uposażeń. Z powodu
strajków na przełomie grudnia i stycznia
„Iberia” musiała odwoływać po ok. 20 proc.
lotów dziennie, ponosząc z tego powodu
wielkie straty.

Głosu
— Przeżyłeś wielką przygodę, taką.
o której mówią, że zdarza się raz w
życiu.

Premier Japonii w USA

na Alasce
Szczecinecki „Połam" we własnym
zakresie wykonał wiele urządzeń i
maszyn produkcyjnych. Między inny
mi opracowano tu i wdrożono auto
mat do produkcji sprzętu elektrotech
nicznego. (kar)
Na zdjęciu: Roman Cień ustawia
automat do produkcji sprężyn.
Fot. K. Ratajczyk

Moskwa (PAP) W przeddzień
wyjazdu z wizytą oficjalną do Pekinu
minister spraw zagranicznych ZSRR
Eduard Szewardnadze udzielił wy
wiadu agencji TASS.

dze do przekształcenia partii w awan
gardową organizację społeczeństwa.
Ostrzegli przed niebezpiecznymi skut
kami braku jedności oraz podziałów
na tle narodowościowym w ZKJ i
jego kierowniczych organach. Wska
zywali na obowiązek Komitetu Cent
ralnego przeciwstawienia się rozwo
jowi takich tendencji.

czołgach (2:1) i transporterach opan
cerzonych (3:2).
Według rzecznika, w Europie wy
stępują duże asymetrie w szczególnie
ważnych kategoriach uzbrojenia, co
jest elementem destabilizującym.
(dokończenie na str. 2)

Radzieccy inspektorzy

(dokończenie na str. 2)

Belgrad (PAP) We wtorek w Bel
gradzie kontynuowane były obrady
Plenum KC Związku Komunistów Ju
gosławii. W centrum uwagi jest
sytuacja polityczna w kraju, sto
sunki w partii, działalność i od
powiedzialność KC ZKJ oraz je
go prezydium.

Rada Bezpieczeństwa ONZ na prośbę rządu
libańskiego przedłużyła na kolejne 6 miesięcy
mandat Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w
Libanie (UNIFIL). Sekretarz generalny ONZ Javier
Perez de Cuellar w raporcie, przedstawionym
Radzie Bezpieczeństwa stwierdził, że wycofanie
pokojowych sił zbrojnych ONZ z Libanu przy
czyniłoby się do pogorszenia i tak napiętej sytuacji
w tym państwie.

Przedstawiciele trzech kampuczańskich ugru
powań opozycyjnych oświadczyli w Bangkoku, że
zgadzają się na udział w drugiej rundzie nieformal
nych rozmów w sprawie rozwiązania konfliktu
kampuczańskiego. Spotkanie to odbędzie się w
Jakarcie w dniach 19—21 lutego br. Wezmą w
nim udział przedstawiciele władz kampuczańs
kich, opozycji kampuczańskiej, Wietnamu, Laosu i
państw ASEAN.

Bruksela (PAP). NATO nie zdążyło jeszcze dokonać szczegółowej
analizy danych o siłach konwencjonalnych w Europie, przedstawio
nych przez Układ Warszawski, ale uczyni to — oświadczył rzecznik
Paktu Atlantyckiego.

Tymi zadaniami w Ustroniu Morskim na
najbliższe lata są: rozwój budownictwa
mieszkaniowego w różnych formach, ochrona środowiska naturalnego, budowa
ośrodka zdrowia, apteki i mieszkań dla

Przedłużenie mandatu wojsk
ONZ w Libanie

Do działających w naszym kraju kilkunastu
stowarzyszeń o charakterze ekonomicznym dołą
czyło następne — Towarzystwo Przemysłowców,
zarejestrowane w Urzędzie m. st. Warszawy. Jed
nym z celów nowej organizacji społecznej jest
kształtowanie postaw odpowiadających wymo
gom prawdziwego menedżera.

Rocznicowa wystawa
W poznańskim Muzeum Narodowym otwarta
została wystawa rocznicowa związana z 70-leciem odzyskania niepodległości. Zgromadzono
130 obrazów polskich malarzy przypominających
powstanie narodowe, pracę organiczną, drogi
prowadzące do odzyskania niepodległości. Pre
zentowane są również rzeźby, a także archiwalia i
inne pamiątki.

Zamierzenia wydawnicze
Zamierzenia wydawnicze na rok 1989 i warunki
ich realizacji, związane z zaopatrzeniem w papier
oficyn wydawniczych oraz modernizacją zakła
dów poligraficznych, omawiane były wczoraj na
posiedzeniu zespołu książki Narodowej Rady Kul
tury.

Oświacie brakuje obiektów
Jak wynika z raportu sporządzonego przez Ko
mitet ds. Edukacji Narodowej: tylko co drugie
dziecko w Polsce ma szansę dostać się do przed
szkola, 42 proc. dzieci trafia do szkół maturalnych,
co dziesiąty młody człowiek zdobywa indeks aka
demicki. Polskiej oświacie brakuje 5 tys. obiektów,
a przeszło 100 tys. nauczycieli nie ma należytego
przygotowania zawodowego.

Telewizja satelitarna
na osiedlu
W osiedlu „Łęgi" w Lublinie uruchomiona zo
stała pierwsza w regionie i jedna z pierwszych w
kraju osiedlowa sieć do odbioru telewizji satelitar
nej. Z jednej anteny umieszczonej na dachu wie
żowca program nadawny przez satelitę dociera
poprzez system antśn zbiorczych do wszystkich
mieszkań w dziewięciu — położonych w pobliżu
— blokach.

warszawskim. Esesowiec zginął
od kul
potem był egzamin sprawnościowy w
Gdyni na Oksywiu. Ostatni etap przygoto
wań do rejsu stanowił obóz w Poraju koło
Częstochowy. A konkurencja była spora.
Spośród 100 uczestników obozu, którzy
pomyślnie przeszli przez wszystkie poprze
dnie eliminacje, wybrano osiemnastu. Zna
lazłem się wśród nich.
— Po ciężkiej pracy i okresie wy
czekiwania nastąpił wreszcie mo
ment wejścia na pokład „Pogorii".
— Po raz pierwszy znaleźliśmy się tam
24 sierpnia zeszłego roku. Tam poznaliśmy
kolegów ze Związku Radzieckiego i Sta

nów Zjednoczonych, z którymi wspólnie
mieliśmy żeglować. Nas było dziesięciu,
tyle samo Rosjan i Amerykanów.
— Jak to, przecież wytypowano osiemnastu polskich chłopców do udziału w rejsie?

1924 — W. Brytania uznała rewolucyjne
władze w ZSRR
Zanim kupisz coś zastanów się.
czy nie mógłbyś się bez tego obejść.
(John Lubbock)

Wschód słońca o 7.42,
zachód o 16.29

Imieniny — Brygidy, Ignacego
— Rejs został podzielony na dwa etapy.
Ja wspólnie z dziewięcioma chłopakami
uczestniczyłem w pierwszej części rejsu od
Gdańska do Argentyny. Swój udział w
rejsie zakończyliśmy w Ushuaia na Ziemi
Ognistej.
(dokończenie na str. 2)

1946 — na Węgrzech proklamowano repubkiikę
1944 — grupa bojowa AK dokonała za
machu na Franza Kutscherę, do
wódcę SS i policji w dystrykcie

Na dziś synoptycy zapowiadają na ob
szarze Pomorza Środkowego zachmurze
nie duże. Temperatura w dzień od 4 do 7
stopni. Wiatr umiarkowany, zachodni.
(par)
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Str. 2
Z prac Egzekutywy KW PZPR w Słupsku

Przy okrągłym

Nowa struktura organizacyjna stole
KW PZPR
• Postęp w budowie Szpitala
Wojewódzkiego

Dzień legislacji gospodarczej
(dokończenie ze str. 1)

(dokończenie ze str. 1)

(Inf. wł.) Na kolejnym posiedzeniu zebrała się wczoraj w Słupsku Egzekutywa
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Obradom przewodniczył I sekretarz KW Jan
Ryszard Kurylczyk.
W pierwszej części obrad omówiono
proponowane z ramienia PZPR kandyda
tury na stanowisko wojewody słupskiego.
Po dyskusji Egzekutywa upoważniła kiero
wnictwo Komitetu Wojewódzkiego do za
prezentowania na forum Wojewódzkiej
Komisji Współdziałania PZPR, ZSL i SD
dwóch kandydatów, członków partii, na to
stanowisko.
Następnie sekretarz KW Borys Drobko
przedstawił propozycje struktury organiza
cyjnej aparatu wykonawczego oraz stan
etatowy i personalny Komitetu Wojewódz
kiego — zgodnie z decyzjami ostatniego
plenarnego posiedzenia KW. Stan pracow
ników zmniejszył się o 1/3, a więc zgodnie
z założeniami nowego modelu funkcjono
wania partii w województwie słupskim i
wynosi obecnie 47 pracowników politycz
nych — łącznie z kierownictwem wojewó
dzkiej instancji partyjnej. Egzekutywa przy
jęła do wiadomości i wstępnie zaakcep
towała strukturę organizacyjną, stan per
sonalny i etatowy KW PZPR. Ostateczne
decyzje w tej sprawie zapadną na najbliż
szym plenarnym posiedzeniu Komitetu
Wojewódzkiego.
W dalszej części obrad Borys Drobko
poinformował członków Egzekutywy o ak
tualnym przebiegu kampanii sprawozdaw
czej w wojewódzkiej organizacji partyjnej.
W końcowej części obrad członkowie
Egzekutywy zapoznali się z przebiegiem
prac na budowie Szpitala Wojewódzkiego
w Słupsku. Informacje w tej sprawie przed
łożył dyrektor szpitala w budowie Marek
Piniański. Wynika z niej, że ubiegłoroczny
plan został wykonany z niewielką nadwyż
ką. Oddano do użytku budynek mieszkalny

Z kroniki
milicyjnej
Pożar w piekarni
Poprzedniej nocy w prywatnej piekarni przy ul.
' BaVIlCkieÖo w Koszalinie wybuchł pożar: W jfcgo
wyniku śmiertelnemu zaczadzeniu uległ pracow
nik piekarni, którego zwłoki znaleziono w szatni.
; Oprócz szatni zniszczeniu uległy pomieszczenia:
piekarni, w tym część sklepu. Ogólne straty osza
cowane zostały na 1,5 min zł.

★ ★ ★
Na terenie województw koszalińskiego i stup
skiego dokonano wczoraj kilku włamań i kradzie
ży. W Kołobrzegu skradziono samochód marki
„Nysa" w kolorze brązowym, nr rejestracyjny:
KOD 4621.
W Sławnie dokonano włamania do kiosku wa
rzywniczego, skradziono towar wartości 46 tys. zł.
Z garażu Szkoły Podstawowej w Jezierzycach
skradziono koła do „malucha" i akumulator o
łącznej wartości 128 tys. zł. Dwie skrzynki poma
rańczy ukradł włamywacz z kiosku WSOP w
Słupsku. Różne części skradziono z narzędziowni
Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa
w Słupsku. Sprawca chcąc zatrzeć ślady wylał
zawartość 3 beczek z olejem. Straty są szacowane.

★ ★ ★
Prokurator wojewódzki w Słupsku aresztował
35-letniego mężczyznę, któremu zarzuca się roz
bójniczą napaść na 77-letniego mieszkańca wsi
Gałęzowo w gm. Dębica. Sprawca znęcał się nad
poszkodowanym, pobił go i dusił. Zabrał mu 15
tys. zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi RUSW.

(ho)

dla pielęgniarek oraz ujęcie wody, z które
go korzysta też miasto. Wykonawcy robót,
tj. SPB, SPIB, zieleń miejska oraz rzemiosło
wywiązali się z nałożonych zadań w stu
procentach. Niewielkie opóźnienia wystą
piły natomiast w pracach wykonywanych
przez firmę Interbau-Nord. W ubiegłym
roku nastąpiła także zmiana generalnego
projektanta, co spowodowało pewne per
turbacje, jednakże dokumentacja na rok
bieżący jest już w posiadaniu inwestora.
W roku 1989 i 1990 główny nacisk
położy się na dokończenie budownictwa
towarzyszącego i mieszkaniowego, co da
w 1991 roku 109 mieszkań dla służby
zdrowia. W tym czasie planuje się także
uzbrojenie terenów pod budownictwo jed
norodzinne. Rozpoczęcie budowy domków dla wysoko, kwalifikowanych kadr
lekarskich zaplanowano na 1991 rok. Jed
nocześnie kontynuowane będą prace przy
budynkach głównych szpitala. Największe
tempo i zakres prac przy budynkach głów
nych planowane jest od 1991 roku. Taka
koncepcja gwarantuje, że szpital, jego roz
wiązania techniczne oraz wyposażenie w
aparaturę nie będą ulegały szybkiemu „sta
rzeniu się".
Aby prace na budowie przebiegały spra
wnie i bez opóźnień niezbędne jest pełne i
rytmiczne finansowanie budowy oraz
wprowadzenie jej w przyszłej pięciolatce
do planu centralnego.
Egzekutywa KW PZPR składa serdeczne
podziękowania kierownictwu szpitala,
pracownikom i wykonawcom za ogromne
zaangażowanie, troskę o powierzone mie
nie oraz planowe i rytmiczne wykonywanie
dotychczasowych zadań, (elg)

(dokończenie ze str. 1)
Podczas zbliżających się rokowań
w sprawie sił konwencjonalnych w
Europie, Pakt Atlantycki zamierza
„występować zdecydowanie" na
rzecz wyeliminowania możliwości
niespodziewanego ataku lub ofensy
wy na szeroką skalę.
Przypomnijmy, że NATO opubliko
wało 25 listopada ub. roku własny
bilans sił konwencjonalnych w Euro
pie. Według autorów tego dokumen
tu, Układ Warszawski dysponuje
przewagą nad Paktem Atlantyckim
we wszystkich podstawowych dzie
dzinach uzbrojenia sił lądowych i lot
nictwa (NATO wyłączyło z bilansu
siły morskie) oraz w stanie osobo
wym. Np. po stronie NATO widnieje
16,4 tys. czołgów, 4,2 tys. transpor
terów opancerzonych i 2,2 min żoł
nierzy, natomiast po stronie Układu
Warszawskiego — odpowiednio 51,5
tys., 22,4 tys. oraz 3,1 min. Tym

ex aequo Maria Laskowska i Małgorza
ta Jasińska, obie z Koszalina. Ponadto
naliczyliśmy 20 listów zawierających po
nad sto trafnych odpowiedzi. Ich autorzy
otrzymają cenne wydawnictwa książkowe
oraz zestawy plakatów i programów teat
ralnych BTD.
Nagrody roześlemy pocztą i z góry prosi
my o wybaczenie nam pewnej zwłoki.
Okazało się, że niełatwo zdobyć jest od
powiednie książki, godne laureatów nasze
go konkursu. Jego szersze omówienie za
mieścimy wkrótce w „Głosie", a wszystkim
uczestnikom naszej teatralno-literackiej
zabawy serdecznie dziękujemy za udział.
(sten)

Zostatmejchwill•••

★ NA ZAPROSZENIE ministra spraw zagrani
cznych Tadeusza Olechowskiego w dniach 9—11
lutego 1989 r. złoży wizytę oficjalną w Polsce
minister spraw zagranicznych Królestwa Szwecji
Sten Andersson.

•••• •

zabił jedną osobę, a dwie ranił zanim został ciężko
postrzelony przez policjantów.
★ BLISKO 30 osób zostało rannych w wyniku
kolizji pociągu podmiejskiego z pociągiem towa
rowym na przedmieściach Gandawy. 9 osób cięż

★ POWINNIŚMY ponownie uregulować nasze
stosunki z Izraelem i proces ten już się rozpoczął—
oświadczył w programie radia węgierskiego sek
retarz KC WSPR, przewodniczący Komisji Zagra
nicznej Zgromadzenia Narodowego WRL Matyas
Szueroes. Stworzyliśmy już placówki reprezentacji
interesów i sądzę, że wkrótce dojrzeją także waru
nki do przywrócenia naszych stosunków dyp
lomatycznych.

Zapowiedź redukcji
sił zbrojnych
Budapeszt (PAP). Przewodni
czący Rady Ministrów WRL Milos
Nemeth poinformował o podjętej
przez rząd węgierski decyzji w spra
wie redukcji w latach 1989—1990
prawie o 9 proc. stanu liczebnego
Węgierskiej Armii Ludowej oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Przemawiając na posiedzeniu Prezy
dium Węgierskiej Izby Gospodarczej
podkreślił, że rząd podjął ten krok na
wniosek dowództwa wojskowego
kraju w interesie kontynuacji procesu
odprężenia i pomyślnego przeprowa
dzenia rozmów w sprawie redukcji sił
zbrojnych i zbrojeń konwencjonal
nych w Europie.

o siłach Układu Warszawskiego

Rozstrzygnięcie naszego
konkursu teatralnego

ł• • • •

WĘGRY

Po ujawnieniu danych

Ponad 120 „literackich detektywów"

(Inf. wł.) Ogłoszony przez naszą Reda
kcję w świątecznym Magazynie „Głosu
Pomorza" konkurs teatralny pod hasłem
„Kto zgadnie więcej? — Bądź literackim
detektywem" spotkał się ze sporym zainte
resowaniem i wieloma komplementami ze
strony Czytelników. Konkurs polegał na
odgadnięciu w tekście zamieszczonego
„opowiadania" tytułów sztuk, granych w
Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. W
35-leciu jego historii. Było tych tytułów
134.
Na konkurs napłynęły 124 odpowiedzi,
w tym dwie bezbłędne. Główną nagrodę —
zaproszenie na wszystkie premiery w Bał
tyckim Teatrze Dramatycznym — ufundo
waną przez dyrekcję Teatru otrzymują więc

Obrady powinny być dostatecznie
szybkie, gdyż w wyniku tych uzgod
nień dopiero będzie można opraco
wać odpowiednie projekty aktów
prawnych i uruchomić kalendarz wy
borczy.
Rzecznik rządu stwierdził również,
że obrady będą się toczyć w zespo
łach. W pewnym stadium może się
okazać, że osiągnięty zakres porozu
mienia umożliwia niektóre posunię
cia, mimo że „okrągły stół" będzie
trwał. Np. że osiąga się consensus
wyborczy, że powstaje komisja poro
zumiewawcza.
J. Urban odpowiadał także na py
tania dotyczące rozmów rządu z
OPZZ i zamierzeń rządu w kwestiach
polityki płacowej i poziomu życia obywateli. (PAP)

ko rannych przewieziono do szpitala.
★ PREZYDENT Nikaragui Daniel Ortega ogło
sił rządowy plan oszczędnościowy mający na celu
przezwyciężenie ostrego kryzysu gospodarczego
w kraju, narażonym na nieustanne ataki kontr
rewolucjonistów i odczuwającym embargo hand
lowe USA. Plan przewiduje zmniejszenie niemal o
połowę budżetu państwowego, zredukowanie li

★ NAJPRAWDOPODOBNIEJ chory psychi

czebności wojska i pracowników urzędów państ

cznie osobnik otworzył ogień do ludzi na plaży
położonej na północ od Tel Awiwu. Szaleniec

wowych o 35 tys. osób oraz zniesienie subsydiów
na podstawowe artykuły.

czasem w oświadczeniu Komitetu
Ministrów Obrony państw-stron Układu Warszawskiego stwierdza się,
że przy równej w zasadzie liczeb
ności wojsk lądowych i lotni
czych, Pakt Północnoatlantycki
posiada nad Układem Warszaw
skim dwukrotną liczebną prze
wagę w siłach morskich. NATO
ma przewagę nad Układem Warszaw
skim w uderzeniowych samolotach
lotnictwa frontowego (taktycznego) i
morskiego, śmigłowcach bojowych,
wyrzutniach przeciwpancernych po
cisków kierowanych. Po stronie U
kładu Warszawskiego istnieje prze
waga w czołgach, wyrzutniach rakiet
taktycznych, bojowych samolotach
przechwytujących wojsk OPK, bojo
wych wozach piechoty i transporte
rach opancerzonych, a także w ar
tylerii. W dziedzinie uzbrojenia sił mor
skich NATO posiada znaczną prze
wagę nad Układem Warszawskim w
samolotach bojowych lotnictwa sił
morskich, w liczbie dużych okrętów
nawodnych.

Minus 78 stopni!
★ PODCZAS weekendu na Alasce za
notowano rekordowy spadek temperatury
— do minus 78 stopni Celsjusza. Według
prognoz meteorologicznych, obecna fala
mrozów na Alasce może potrwać jeszcze
przez kilka dni

Zapomina się natomiast, że w na
szym kraju ok. 14—16 proc. całej
populacji stanowią ludzie niepełno
sprawni. W tej grupie (liczącej 5,5
min osób) 1 min to ludzie w wieku
produkcyjnym, którym jak dotąd ofe
ruje się jedynie ok. 220 tys. miejsc
pracy. Stawiając pytanie co bardziej
się opłaca: czy wypłacanie rent z
budżetu państwa, czy zapewnienie
pracy dla tych osób, posłanka przypo
mniała, że zgodnie z deklaracją ONZ,
dotyczącą praw ludzi niepełnospraw
nych Polska jest zobowiązana jako jej
sygnatariusz — do uwzględnienia
problemów ludzi niepełnosprawnych
na wszystkich etapach planowania
gospodarczego i społecznego.
Pos.
Janusz
Szymborski
PZPR) mówiąc o sytuacji płacowej
zatrudnionych w ochronie zdrowia
stwierdził, iż obecny system wyna
gradzania wytworzył w tym środowi
sku silne poczucie krzywdy, które
doprowadziło nawet do akcji protes
tacyjnych. W tej atmosferze — po
wiedział — łatwo można nie docenić
wagi i znaczenia ustawy o kształto
waniu środków na wynagrodzenia w
sferze budżetowej przedkładanej dziś
przez rząd. Stwierdził też, że po raz
pierwszy rząd przedłożył projekt do
kumentu stwarzającego warunki dla
wynagradzania pracowników służby
zdrowia stosownie do wysokiego ry
zyka i najwyższej odpowiedzialności
ich pracy. Zwracając uwagę na fakt, iż
służba zdrowia od miesięcy czeka na
stosowne decyzje, zaapelował do Se
jmu i rządu o spowodowanie by resort
odpowiedzialny za tę sytuację—tyleż
drastyczną co żenującą — poważnie i
szybko zajął się uregulowaniem
spraw płacowych służby zdrowia.
Pos. Jan Mieloch (bezp. PAX)
stwierdził, iż rząd może mieć istotne
trudności ze społeczną akceptacją
planu konsolidacji gospodarki naro
dowej, ponieważ w sprawie uzdro
wienia pieniądza wciąż nie odnoto
wuje się postępu. Wynika stąd wnio
sek, że jeśli rząd jest przekonany o
słuszności koncepcji swej polityki,
powinien być również przygotowany
na realizowanie jej w warunkach
względnego braku akceptacji społe
cznej.
Komisja Górnictwa i Energetyki —stwierdził pos. Józef Kowalski
(PZPR) szczególnie wnikliwe anali
zowała, czy projekt uchwały w spra
wie zmian NPSG w latach 1986—-90
daje szanse uniknięcia rysującej się
perspektywy kryzysu energetyczne
go. Wyrażam obawę — powiedział —
czy rząd, formułując strategiczne cele,
wziął pod uwagę możliwość powsta
nia bariery energetycznej. Zgłosił
m.in. wnioski, aby Sejm zobowiązał
rząd do opracowania w trybie pilnym
nowego programu oszczędnościo
wego paliw i energii i aby rząd zdys
cyplinował realizację już podjętych
strategicznych przedsięwzięć racjo
nalizujących ich zużycie.
Plan konsolidacji gospodarki naro
dowej ma charakter hasłowy stwier
dził pos. Zbigniew Puzewicz
(PZPR). Główne priorytety zawarte
w nim nie mają dostatecznego od
bicia w NPSG. Mimo to potraktowa
nie w planie konsolidacji problemów
nauki i postępu technicznego daje
podstawy do przypuszczeń, iż wpły
nie to pozytywnie na rozwój gospo
darki narodowej.
Stwarzając możliwości rozwoju
wszystkich sektorów w gospodarce
— powiedział pos. Józef Kiszka
(PZPR) —stawiając na inicjatywę i
przedsiębiorczość, rząd musi przewi
dywać występowanie zagrożeń dla
najsłabszych ekonomicznie grup spo
łecznych. Niezbędna również będzie
kontrola, aby żywiołowo rozwijająca

Jak najbliżej spraw
nękających społeczeństwo
(dokończenie ze str. 1)
W dyskusji, której przysłuchiwał się sek
retarz KW PZPR w Koszalinie Zbigniew
Michta, poruszono wiele kwestii ważnych
zarówno dla kraju, jak i dla lokalnego
środowiska. Stanisław Kurek z SUR mó
wił np. o randze POP w dzisiejszych rea
liach gospodarczych i społecznych. Wska
zywał, że ranga ta będzie tym większa, im
organizacja chętniej będzie współpraco
wała z innymi ciałami społecznymi w za
kładzie. Nawiązał do tego głosu Jan Habasiński (POP-terenowa I), który opo
wiedział się wręcz za stwarzaniem przez
POP wspólnego frontu w walce z niedomaganiami, np. ze źle funkcjonującym ha
ndlem. Fabian Okinczyc (POP-terenowa
2) wskazał, że taka walka ma szansę zakoń
czyć się sukcesem, jeśli PZPR dbać będzie
o właściwe miejsce rady narodowej i sa
morządów terenowych w życiu gminy. Za
wspólnym działaniem opowiedział się tak
że Roman Supiński, prezes GK ZSL w
Ustroniu Morskim proponując, by ochrona
środowiska naturalnego, tak dzisiaj ważna,
stała się tematem wiodącym i dla PZPR, i
dla ZSL.
Głosów w dyskusji było — oczywiście —
więcej. W tej końcowej części Zbigniew
Michta zapoznał obecnych z treściami X
Plenum KC i wnioskami wynikającymi z

linii politycznej PZPR dla wszystkich jej
członków, a także bezpartyjnych. Dużo
miejsca poświęcił on także partyjnemu eks
perymentowi koszalińskiemu oraz przygo
towywanej strefie przyśpieszonego rozwo
ju gospodarczego.

★
W woj. koszalińskim odbyły się dotąd 4
konferencje sprawozdawcze: w KM Bia
łogard, w KG Białogard, KG Dygowo i
KG Ustronie Morskie. Natomiast zebra
nia sprawozdawcze POP zakończono już
w KM i KG Szczecinek, KMiG Bar
wice, KMiG Biały Bór, KMiG Boboli
ce, KMiKG Białogard, KG Sławobo
rze, KM Kołobrzeg, KG Dygowo, KG
Gościno, KG Siemyśl, KG Ustronie
Morskie. Do dzisiaj takie zebrania odbyły
się w 83 proc. koszalińskich POP.

★
W województwie słupskim zebrania
sprawozdawcze podstawowych organiza
cji partyjnych dobiegają końca. Odbyło się
już 40 konferencji zakładowych i pięć miej
skich, miejsko-gminnych oraz gminnych.
Konferencję odbyły: KM Łeba, KMG
Miastko, KG Damnica, KG Główczy
ce i KG Kołczygłowy. Trwają natomiast
przygotowania do konferencji w Sławnie,
Przechlewie, Człuchowie, Konarzy
nach i Trzebielinie, (wkć)

się przedsiębiorczość nie przeradzała
się w formy patologiczne, kosztem
społeczeństwa, ludzi rzetelnie i uczci
wie pracujących. Ma to zasadnicze
znaczenie polityczne dla uzyskania
szerokiego społecznego poparcia
działań reformatorskich.
Jako ostatni w dyskusji zabrał głos
pos. Kazimierz Paszek (PZPR).
Zaznaczył, iż on również jest krytycz
nie nastawiony do spraw, które nie
odpowiadają rzeczywistości i oczeki
waniom. Czy jednak — spytał — po
jawiające się słowa gorzkiego pesy
mizmu w niektórych wypowiedziach
są w każdym przypadku uzasadnio
ne? Przecież komisje sejmowe doko
nały twórczej pracy, wprowadzając
wiele zmian do przedłożonych proje
któw rządowych. Rozumiemy, iż sy
tuacja jest ciężka, ale przecież musimy
być zdolni do wykrzesania z siebie
woli odwrócenia niekorzystnych ten
dencji. Trzeba zatem stworzyć rządo
wi możlivyość wyprowadzenia kraju z
kryzysu.
Na tym zakończyła się dyskusja.
Następnie głos zabrał wicepremier Ireneusz Sekuła. Stwierdził, że do
biegają końca prace nad pierwszą
częścią pakietu ustaw, które rząd
skierował do Sejmu w grudniu ub.r.
Druga część — jak powiedział — ma
być przedmiotem sejmowych obrad
jeszcze w lutym.
Podkreślając znaczenie tych aktów
prawnych, które wprowadzają do go
spodarki nową jakość, wicepremier
przypomniał, iż rząd znajdował się
pod presją czasu. Skutkiem tego pro
jekty ustaw nie były wolne od man
kamentów i usterek. Prace komisji
sejmowych doprowadziły te projekty
do znacznie doskonalszego kształtu.
Nie sposób skonstruować takich
planów, które zadowoliłyby wszyst
kich, zwłaszcza iż nadal nęka nas
kryzys gospodarczy — powiedział I.
Sekuła. Stajemy i będziemy stawać
często przed koniecznością dokony
wania wyboru mniejszego zła, wybo
ru jednego celu kosztem innego.
Wicepremier nie zgodził się ze
stwierdzeniem, że w projekcie ustawy
o planie konsolidacji gospodarki na
rodowej daje się zauważyć odejście
od priorytetów deklarowanych przez
rząd. Zawarte tam korekty wynikają
„ze spojrzenia prawdzie w oczy" i
mają na celu urealnienie zamierzeń,
zwłaszcza na tle wyników uzyska
nych w ciągu trzech pierwszych lat
realizacji NPSG.
...... ...
Ustosunkowując się do zarzutów o
niedostatecznych działaniach rządu
w celu umocnienia pieniądza, wice
premier przypomniał podjęte już w
tym celu kroki i zwrócił uwagę, iż
upłynął jeszcze za krótki czas, aby
widać było bardziej odczuwalne efe
kty.
Rząd jest przygotowany do realiza
cji swych zamierzeń w warunkach
niepełnej aprobaty społecznej — za
znaczył wicepremier. Wchodzimy bo
wiem w etap, w którym zgoda wszys
tkich na wszystko należy do przeszło
ści. Wicepremier wyraził jednak na
dzieję, że grupowe i partykularne in
teresy będą ustępowały pierwszeńst
wa interesowi ogólnemu i racji stanu.
Jest to klucz do rozwiązywania wielu
konfliktów i sprzeczności interesów.
Sejm podjął w głosowaniu uchwałę w sprawie rządowego
projektu planu konsolidacji go
spodarki przyjmując do aprobu
jącej wiadomości podstawowe
założenia projektu planu konso
lidacji na lata 1989—90 jako pro
gram działania rządu na ten okres. Sejm zobowiązał jednocześnie
rząd do uwzględnienia w działaniach
na rzecz konsolidacji gospodarki sta
nowisk i uwag zawartych w opinii
Komisji Planu Gospodarczego, Bu-

(dokończenie ze str. 1)
W połowie grudnia wróciliśmy samolo
tem. Dwóch spośród nas płynie dalej, dołą
czyli do nich pozostali z osiemnastki.
— Wróćmy do początku rejsu. Wy
ruszyliście 1 września...
— Jeszcze przedtem odbył się apel po
koju pod pomnikiem Westerplatte. Potem
płynęliśmy. Kolejno z Gdyni do Kilonii w
RFN, Plymouth w Anglii, Kadyksu w Hisz
panii. Potem na Maderę, Wyspy Kanaryj
skie, Wyspy Zielonego Przylądka. Wreszcie
Brazylia i przekroczenie równika, które od
było się z pełnym morskim ceremoniałem.
Z tego wydarzenia został mi na pamiątkę
dyplom i imię, które nadano mi na morskim
chrzcie — Jeż Morski. Byliśmy potem w
Rio de Janeiro, Rio Grande, Buenos Aires i
wreszcie koniec — na Ziemi Ognistej.
— Twoi koledzy 1 września poszli
do szkoły. Czy ty w tym czasie tylko
zwiedzałeś świat, przeżywając żegla
rską przygodę?
— Na pokładzie „Pogorii" była regular
na szkoła. Nauczyciele wykładali osiem
przedmiotów, wszystkie po angielsku.
— Nie miałeś problemów języko
wych?
— Uczę się angielskiego szósty rok, pra
ktyczny sprawdzian wypadł dobrze. Myślę
nawet, że mój angielski na tym zyskał.
Przez cały czas rejsu mówiliśmy po angiels
ku, byliśmy od początku podzieleni na
międzynarodowe wachty.
— Czy pozostały jakieś przyjaźnie?
— O tak, myślę, że wspólny czas na
„Pogorii" bardzo nas zbliżył. Jednym z
moich przyjaciół jest Joey z Tennessee.
— Jak wyglądała codzienność na

i

dżetu i Finansów. (Tekst uchwały
zamieszczamy na str. 3.)
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Sejm podjął też uchwałę w sprawie
zmian w NPSG na lata 1986—90.
Następnie uchwalił ustawy:
— o gospodarce finansowej
przedsiębiorstw państwowych:
— nowelizującą Kodeks cywi
lny;
— o podatku dochodowym od
osób prawnych;
— o zmianie ustawy o podatku
dochodowym;
— prawo bankowe;
— o Narodowym Banku Pols
kim;
— o kształtowaniu środków
na wynagrodzenia w sferze bu
dżetowej.
Następnie pos. Jan Chudy (ZSL)
przedstawił sprawozdanie sejmo
wych Komisji Planu Gospodarczego,
Budżetu i Finansów oraz Komisji Prac
Ustawodawczych o rządowym proje
kcie ustawy o opłacie skarbowej. Powiedział, iż zawiera on wiele nowych
rozwiązań i stanowi część składową
tworzonego systemu podatkowego.
Sejm uchwaljł ustawę o opła
cie skarbowej.
W kolejnym punkcie porządku
dziennego pos. Klemens Michalik
(PZPR) przedstawił sprawozdanie
komisji: Polityki Społecznej, Zdrowia
i Kultury Fizycznej oraz Prac Ustawo
dawczych o poselskim projekcie ustawy o nadaniu Akademii Medycz
nej w Bydgoszczy im. Ludwika Rydy
giera.
Sejm jednomyślnie uchwalił ustawę.
W listopadzie 1987 r. prof. Ewa
Łętowska została wybrana przez
Sejm na rzecznika praw obywatels
kich. Wczoraj złożyła ona w Izbie swe
pierwsze sprawozdanie z działalności
wraz z uwagami o stanie przestrzega
nia praw i wolności obywateli. (Tezy
wystąpienia prof. E. Łętowskiej za
mieszczamy na str. 3.)
Pó wystąpieniu rzecznika praw obywatelskich, głos zabrał w imieniu
komisji: Prac Ustawodawczych oraz
Administracji, Spraw Wewnętrznych i
Wymiaru Sprawiedliwości — pos.
Józef Barecki (PZPR). Rzadko się t
zdarza, powiedział, aby tak całkowi
cie nowa instytucja tak szybko i tak
skutecznie wpisała się w struktury
w świadomość obywateli. Powołanie
rzecznika praw obywatelskich i jego
dotychczasowa działalność stały się
ważnym czynnikiem rozszerzania de
mokracji i umacniania praworządno
ści w naszym państwie.
Sejm przyjął sprawozdanie z
działalności rzecznika do akcep
tującej wiadomości i wyraził
prof. E. Łętowskiej podziękowa
nia i uznanie za skuteczną i owo
cną działalność.
Sejm powołał Franciszka Gaika na ministra — kierownika Cen
tralnego Urzędu Planowania.
(Życiorys F. Gaika zamieszczamy na
str. 3.)
Kolejnym punktem porządku
dziennego obrad były interpela
cje i zapytania poselskie. Podnie
siono w nich m.in. sprawy rozwoju
transportu kolejowego, elektronizacji
naszej gospodarki, stef wolnocło
wych oraz kilka kwestii związanych z
ochroną środowiska naturalnego.
Wiele uwagi poświęcono sprawom
zaopatrzenia inwalidów w sprzęt uła
twiający im poruszanie się i kontakt z
otoczeniem, a także problemom pod
wyżki płac pracownikom służby zdro
wia.
Przed godz. 15 Sejm zakończył
dwudniowe obrady. (PAP)

pokładzie „Pogorii"? Przecież nie ka
żdego dnia zawijaliście w pełnej gali
do portu.
— Na początku wszyscy chorowaliśmy
na chorobę morską. Ciężko pracowaliśmy
przy żaglach. Narzekaliśmy, byliśmy wyko
ńczeni, niejeden po cichu chciał wracać do
domu. Ale wdrożyliśmy się i na koniec żal
było opuszczać „Pogorie".
— Co dał Tobie udział w rejsie?
Zobaczyłeś kawał świata, ale czy tyl
ko to?
— Nauczyłem się koleżeństwa. Umiem
teraz lepiej wykorzystywać czas. Starcza mi
go na naukę, czytanie książek, odpoczynek.
— Właśnie, masz sporo pracy.
Trzeba nadrobić szkolne zaległości.
— Nauczyciele pomogli mi, wyznaczyli
dogodne terminy zaliczeń. Wychodzę na
prostą.
— Jak przyjęli Cię koledzy? Czy
chcieli słuchać morskich opowieści?
— Tak, zwłaszcza, że mam co opowia
dać, wrażeń jest tak dużo.
— Czy kapitan Baranowski zaraził
Cię bakcylem żeglarstwa?
— Myślę już o zdobyciu stopnia sternika
jachtowego.
— Dla Twoich kolegów wielka
przygoda na „Pogorii" trwa. Kiedy i
gdzie zakończy się ten rejs?
— W połowie maja w Leningradzie,
skąd „Pogoria" wróci do Gdańska.
— Życzę Ci wielu wspaniałych, że
glarskich przeżyć i dziękuję za roz
mowę.
Rozmawiała:

A. KONIECZNA
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Uchwała Sejmu w sprawie rządowego
projektu planu konsolidacji
gospodarki narodowej na lata 1989-1990
Sejm PRL przyjmuje do aprobującej wiadomości podstawowe
założenia projektu planu konsolidacji gospodarki narodowej na
lata 1989—1990, jako program działania rządu na ten okres.
Jednocześnie Sejm zobowiązuje rząd do uwzględnienia w dzia
łaniach na rzecz konsolidacji gospodarki narodowej stanowiska i
uwag zawartych w opinii Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu
i Finansów podjętej w rezultacie rozpatrzenia, przy współudziale
innych komisji sejmowych, powyższego planu.________________

★ ★ ★
A oto wspomniana w uchwale Sejmu opinia:

Opinia Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów
Do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie rządowego projektu planu konsolidacji
gospodarki narodowej na lata 1989—1990.
Komisja Planu Gospodarczego,
Budżetu i Finansów stwierdza, że
załamanie się polityki gospodarczej,
inicjującej drugi etap reformy gospo
darczej, niezadowolenie społeczeńst
wa, zwłaszcza po nieudanej operacji
cenowo-dochodowej, a także zmiana
rządu, uzasadniają celowość opraco
wania nowego programu działalności
rządu i funkcjonowania całej gospo
darki. Program taki powinien zapew
nić efektywną realizację drugiego etapu reformy gospodarczej.

♦

Str. 3
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Programem tym ma być, według
uzasadnień rządu, przedłożony pro
jekt planu konsolidacji gospodarki
narodowej na lata 1989—1990, który
charakteryzuje się nowymi koncep
cjami.
Komisja uważa, że istotą planu
konsolidacji powinna być, wolna ód
zachowawczych wpływów, analiza i
ocena dotychczasowych metod refor
mowania gospodarki, a szczególnie
jej aktualnego stanu i warunków ży
cia ludności oraz logiczne formuło
wanie nowych, skutecznych rozwią
zań. Komisja podkreśla szczególną
ważność pełnej spójności między za
sadami ekonomiczno-prawnymi, któ

re regulują w sposób systemowy
działania gospodarki narodowej, a
zasadami i programem zmian struk
turalnych gospodarki oraz polityką
gospodarczą. Kompleksowe ich sto
sowanie, powinno powodować takie
zachowanie się podmiotów gospo
darczych i społeczeństwa, aby w cią
gu ostatnich dwóch lat Narodowego
Planu Społeczno-Gospodarczego na
lata 1986—1990, zostały stworzone
pomyślne pozycje wyjściowe do
wkroczenia w kolejny okres rozwoju,
według Narodowego Planu Społecz
no-Gospodarczego na lata 1991—95.
Stwierdzając ogólną zgodność po
glądów komisji i rządu na formułowa
ne założenia i cele planu konsolidacji
gospodarki narodowej komisja uwa
ża, że na uznanie zasługują działania
zmierzające do polepszenia warun
ków rozwoju przedsiębiorczości. Ko
misja stwierdza jednocześnie, że w
projekcie planu należy w większym
stopniu uwzględnić działania bezpo
średnio propodażowe.
Komisja zwraca również uwagę, że
proponowana instrumentacja realiza
cyjna planu konsolidacji wykazuje
szereg wątpliwości i niespójności w

stosunku do założeń i celów tego
planu wyrażonych w opiniach po
szczególnych komisji sejmowych.
Szczególnie duże zastrzeżenia
wzbudza założenie, że w ciągu naj
bliższych 4 lat (do r. 1992), nie będą
podejmowane radykalniejsze działa
nia w celu równoważenia budżetu
centralnego oraz że budżet będzie
opłacał hamowanie wzrostu cen
przez utrzymywanie wysokiego po
ziomu dotacji.
Liczne wątpliwości wzbudza rów
nież koncepcja sterowania płacami
bez systemowego powiązania ze
zwiększaniem efektów działalności
gospodarczej. Nie będzie to czynni
kiem wspomagającym wzrost poda
ży, a będzie sprzyjało wzrostowi cen.
Warunkiem realności planu konso
lidacji powinno być pogłębienie i roz
winięcie w nim tak ważnych celów
jak zmniejszenie inflacji oraz równo
ważenie rynku, głównie poprzez
wzrost podaży. W okresie realizacji
planu konsolidacji jest także koniecz
ne sprecyzowanie zamierzeń progra
mowych w sferze zmian struktury go
spodarki, a zwłaszcza przemysłu. Na
tym tle niezbędne jest ustalenie zna
cznie większego, niż to proponuje się,
tempa rozwoju technicznego, odno
szonego do innych krajów z nami
porównywalnych co do potencjału
możliwości.
Komisja uważa, że opiniowany
projekt może być podstawą do opracowania planu konsolidacji gos
podarki narodowej, jeśli zostaną
przeanalizowane i uwzględnione uwagi, poglądy i propozycje zgłoszone
w czasie debat sejmowych. Komisja
wyraża przekonanie, że tak przygoto
wany plan konsolidacji gospodarki
narodowej na lata 1980—1990 może
stać się podstawą do szybszego wy
chodzenia kraju z kryzysu gospodar
czego. (PAP)

— Czy nie ma obawy, że
uczestnicy III Ogólnopol
skiej Konferencji Teore
tyczno-Ideologicznej bę
dą skrępowani uchwała
mi X Plenum KC PZPR? —
Nie żywię takiej obawy —
powiedział członek Biura
Politycznego,
sekretarz
KC PZPR Marian Orze
chowski w trakcie ponie
działkowego spotkania z
dziennikarzami krajowy
mi i zagranicznymi w Cen
trum Prasowym „Inter
pressu". — Dawno już mi
nęły czasy, gdy plenum KC
rozstrzygało problemy te
oretyczne. Plenum może
wypowiadać się o tym, co
jest ważne dla polityki pa
rtii, ale nie może rozstrzy
gać za teoretyków.
Krajowe konferencje teoretyczno-ideologiczne stały się już w partii tra
dycją. Odbywają się one — poczyna
jąc od 1982 roku — wtedy, gdy prze
miany społeczno-polityczne w Polsce
i w socjalistycznej wspólnocie nabie
rają szczególnie szybkiego tempa i
przestają się mieścić w dotychczaso
wych
kanonach
ideologicznych.
Konferencje stanowią próbę porząd
kowania fermentu intelektualnego w
partii, próbę wprowadzenia minimum
ładu ideologicznego, bez którego nie
ma dobrze zorganizowanego działa
nia. X Plenum KC PZPR określiło
priorytety w polityce partii, oczyściło
przedpole dla teoretycznych docie
kań. Partia oczekuje, że III Konfe
rencja
Teoretyczno-ldeologiczna,
która odbędzie się w dniach 2—4
lutego, sformułuje rozwiniętą, uno
wocześnioną wykładnię zasad ideo
wych partii, celów i form tworzenia
socjalizmu w naszych warunkach, że
zbliży nas właśnie do minimum ładu
ideologicznego, dając próbę odpo
wiedzi na podstawowe pytania: ja-

M. ORZECHOWSKI W „INTERPRESSIE”
ka Polska?, jaki socjalizm? jaka partia?
W czasie spotkania z M. Orzechow
skim — trwało ono ponad godzinę —
dziennikarze zadali wiele pytań:
— Jaka jest relacja między
przemianami w Polsce i w innych
krajach socjalistycznych?
— Sprawą podstawową dla nas
jest szukanie optymalnych rozwiązań
przydatnych temu, co nazywamy pol
skim socjalizmem. Chodzi przede

wania dwóch dokumentów nie od
powiada. Uważam, że należy porów
nywać dokumenty z życiem.
— Jak szeroko rozpowszech
niony jest pogląd, że z dzisiejszej
partii można stworzyć trzy nowe
partie?
— Nie prowadzono badań na ten
temat. Takie głosy są, ale nie sądzę,
żeby były one szeroko rozpowszech
nione. Jest to normalny element dys
kusji, która toczy się w partii. Proces

Miiiiiiiiiłatlą
ideologicznego
wszystkim o to, co ma charakter naro
dowy; o problemy, które zrodziła na
sza polska rzeczywistość. Ma to oczy
wiście powiązania z tym, co rodzi się
w ZSRR, na Węgrzech czy w innych
krajach socjalistycznych. Pytania są
wspólne: jaki socjalizm, co to znaczy
socjalizm nowoczesny, racjonalny,
humanistyczny? W konferencji naszej
będą uczestniczyć uczeni z bratnich
krajów europejskich. Będzie to cieka
wa konfrontacja doświadczeń i po
glądów.
— Czy mógłby Pan skomento
wać artykuł Stanisławą Kociołka
w ostatnim numerze „Życia Lite
rackiego"?
— Artykuł ten jest ilustracją tezy,
którą głosimy, iż w naszej partii nie ma
tematów tabu i ograniczeń w formu
łowaniu poglądów. S. Kociołek wyło
żył to, co uważał za słuszne i co
powinno — jego zdaniem — dotrzeć
do szerszych kręgów. Każdy ma pra
wo wypowiadać swoje poglądy. Oczekuję, że jego tekst spotka się z
repliką. Mnie ten sposób porówny-

zapoczątkowany na X Plenum KC
PZPR nie wyklucza wyższych form
życia politycznego. Pluralizm dotyczy
przecież całego społeczeństwa, nie
tylko opozycji, lecz i szeroko rozumia
nej lewicy społecznej. Lewica już z
tych możliwości korzysta — pojawiła
się fundacja „Cywilizacja a socjalizm
XXI wieku" oraz klub „Postęp i demo
kracja".
— Jak doły partyjne zareago
wały na uchwały X Plenum?
— Kilkadziesiąt osób w kraju zło
żyło legitymacje partyjne z motywacją
odwołującą się do wyników X Ple
num. Przeważające reakcje członków
partii można określić jako uczucie
ulgi, że został wreszcie przerwany
stan niepewności, stan zawieszenia.
Dominuje pytanie: co dalej? Dla wielu
ludzi żywe są wydarzenia z lat
1980—81. Obawiają się oni, czy nie
dojdzie do powtórzenia sytuacji z
tamtego okresu. To są normalne ludz
kie obawy, których nie można ignoro
wać.

JERZY GODULA
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• Do końca listopada rzecznik przedstawił listę ponad
70 krytycznych zastrzeżeń wobec ustaw i innych aktów.
Przedstawił wątpliwości co do praktyki stosowania prawa
w niektórych ważnych dziedzinach. 5-krotnie wystąpił do
Trybunału Konstytucyjnego i 9-krotnie zwrócił się z rewiz
jami nadzwyczajnymi do Sądu Najwyższego.
• Rzecznik nie wyręcza administracji ani wymiaru
sprawiedliwości, nie jest lobbystą żadnej grupy interesów,
poza jego kompetencją są spory prywatne między ludźmi.
• Do rzecznika wpłynęło ponad 50 tys. spraw. 0znacza to, że mógł on podjąć tylko te, które dotyczą kwestii
o najbardziej drastycznym charakterze z prawnego i ogól
nospołecznego punktu widzenia. Rzecznik wyraził głębo
kie ubolewanie, że w warunkach takiego napływu spraw
odmówił zajęcia się sprawami nadesłanymi przez wiele
osób i nie zdołał odpowiedzieć na wiele listów.
• Jedna czwarta spraw nadesłanych do rzecznika to
skargi na wymiar sprawiedliwości (głównie zastrzeżenia
co do wymiaru kary). Drugie tyle wiąże się ze sferą
socjalną, emerytur, świadczeń. Jedna piąta — kwestie

mieszkaniowe. Prawie jedna ósma—sprawy nieruchomo
ści i ochrony środowiska. Podobna liczba dotyczy sfery
gospodarki i finansów. Jedna dziesiąta dotyczy konstytu
cyjnych praw i wolności.
• Stanowienie i stosowanie prawa nie może stawać się
poligonem do gry „Kto kogo przechytrzy". Rzetelne prze
strzeganie prawa przez wszystkich jest fundamentalną
przesłanką zaufania między społeczeństwem i władzą.
• Dwie ostatnie amnestie nie dawały tym, którzy
chcieli się oczyścić z zarzutów, możliwości wystąpienia do
sądu. Racje rzecznika wyłożone w wystąpieniu do prze
wodniczącego Rady Państwa zostały uznane za przeko
nywające.
• Ekwiwalent za mienie zabużańskie: administracja
musi zerwać z dotychczasowym biernym oczekiwaniem
na inicjatywę obywateli.
• Szczególnym wypadkiem nierzetelności jest jedno
stronne „manewrowanie" przez takie instytucje, jak PKO,
PZU, banki czy organ administracji treścią umowy zawar
tej z obywatelem. (PAP)
Franciszek Gaik urodził się w 1946
roku w Bochni w rodzinie chłopskiej.
Skończył tam szkołę podstawową i Tech
nikum Ekonomiczne. W 1965 roku roz
począł studia w Wyższej Szkołę Ekonomi
cznej (obecnie przekształconej na Akade
mię Ekonomiczną) w Krakowie. Po stu
diach zostaje skierowany na staż naukowy
do SGPiS w Warszawie i jednocześnie
podejmuje na tej uczelni studia podyp
lomowe elektronicznego przetwarzania
danych.

Sejm znowelizował 31 stycznia Kodeks cywilny, którego art. 128
otrzymał brzmienie „Własność ogólnonarodowa (państwowa) przysługuje
Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym". To niewiele
mówiące szerszemu ogółowi sformułowanie ma w istocie dość
zasadniczy charakter. Nowelizacja została dokonana na wniosek
Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Kontroli Wdrażania Reformy
Gospodarczej. Komisja — przypomnijmy — podjęła inicjatywę ustawodawczą. Dziennikarz PAP prosił członka tej komisji pos. Kazi
mierza Orzechowskiego o wyjaśnienie sensu zmiany.
Dotychczas art. 128 Kodeksu cy
wilnego przewidywał, że „Socjalisty
czna własność ogólnonarodowa (pa
ństwowa) przysługuje niepodzielnie
państwu". Skupienie w sposób nie
podzielny własności ogólnonarodo
wej w ręku państwa, będące prawną
podstawą gospodarki nakazowo-roz
dzielczej, w sposób istotny hamowa
ło realizację reformy gospodarczej —
powiedział poseł. Praktycznie bo
wiem uniemożliwiało stosowanie
rzeczywistego rachunku ekonomicz
nego w przedsiębiorstwach, a także
wykluczało możliwość doprowadze
nia do pełnej samodzielności, samo
rządności i samofinansowania się
przedsiębiorstw.
Zmiana jest wstępnym, a przy
tym koniecznym krokiem do
przebudowy systemu ogólnona
rodowej (państwowej) własno
ści socjalistycznej, co postulowała
z naciskiem Komisja Nadzwyczajna w
sprawozdaniu złożonym przez jej

przewodniczącą pos. Krystynę Jandy-Jendrośkę na posiedzeniu Sejmu
19 września ub. r. Postulat ten został
ujęty w uchwale Sejmu w następują
cych słowach: „ W generalnych
sprawach systemowych Sejm
zdecydowanie opowiada się za
urynkowieniem gospodarki i ta
kimi przekształceniami w stosu
nkach własności, które powinny
doprowadzić do rzeczywistego
wyodrębnienia autonomicznych
podmiotów gospodarczych zain
teresowanych w długofalowym
rozwoju”
Dokonana obecnie nowelizacja uchyla niespójność między Kodeksem
cywilnym i późniejszymi ustawami
wydanymi w ramach reformy gospo
darczej, w tym zwłaszcza z regulac
jami dotyczącymi przedsiębiorstw
państwowych. Przyczyni się także do
usunięcia w prawie cywilnym sprze
czności wynikającej z konstytucyjnie
zatwierdzonego wyodrębnienia wła
sności komunalnej. (PAP)

Od 1971 roku rozpoczyna pracę nauko
wo-dydaktyczną w Krakowskiej WSE w
Instytucie Metod Rachunku Ekonomiczne
go. W 1982 roku uzyskuje stopień dr nauk

Życiorys
Franciszka
ekonomicznych na Wydziale Ekonomii Ob
rotu Towarowego Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Od dwóch łat pracuje jedno
cześnie w zamiejscowym Wydziale Spółdzie/czo-Ekonomicznym SGPiS-u w Rze
szowie.
W ostatnich łatach swą wiedzę teorety
czną Franciszek Gaik wykorzystuje w prak
tyce. Podejmował działalność konsultacyj
ną związaną z wdrażaniem mechanizmów
reformy gospodarczej w przedsiębiorst
wach państwowych, m. in. w ZRP Jgloopol"
w Krakowie oraz w Sanockiej Fabryce
Autobusów „Autosan". Jest także człon
kiem Społecznej Rady Konsultacyjnej przy
wojewodzie tarnowskim.
F. Gaik pełni wiele funkcji społecznych.
Od 1986 r. jest członkiem Rady Społecz
no-Gospodarczej przy Sejmie. Jest działa
czem Federacji Konsumentów od momen
tu jej utworzenia w 1981 r.' a obecnie
wiceprezesem Rady Krajowej Federacji.
Jest także członkiem założycielem Towa
rzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodar
czych i wiceprezesem Rady Krajowej To
warzystwa.

csiimimus
Delfiny uratowały życie
australijskiemu
sportowcowi
Tylko kontratakowi delfinów zawdzięcza
swoje życie 17-letni sportowiec australijski,
który trenował na desce surfingowej u wy
brzeży Nowej Południowej Walii. Deskę nie
spodziewanie zaatakował rekin. Zawodnik
stracił równowagę i wpadł do wody. Drapież
nik nie zamierzał rezygnować z łatwej zdoby
czy. Ostrymi jak brzytwa zębami próbował

Członek PZPR. (PAP)

r

schwycić chłopca wpół. Skończyło się na
szczęście tylko na skaleczeniu go. Na polu
walki pojawiły się delfiny, które nie tylko
odparły kolejny atak rekina ale przepędziły go
na pełne morze. Chłopiec o własnych siłach
dopłynął do brzegu. Odwieziono go karetką
do szpitala w Sydney.

„Kraina cudów"
Ogromny park dla dzieci, który wkrótce
powstanie w Moskwie zlokalizowany zosta
nie w osiedlu Niżnije Mniewniki. Tutaj przy
wykorzystaniu wszystkich dostępnych środ

ków sztuki monumentalnej i dekoracyjnej
oraz możliwości współczesnej nauki i techniki
odzwierciedlone zostaną historia i osiągnię
cia wielonarodowego państwa. Będzie to
prawdziwa „kraina cudów". Wszystkie prace
mają być zakończone do końca 1997 roku, tj.
roku 850-lecia radzieckiej stolicy.

Człowiek szybszy
od grzechotnika
Badania prowadzone przez Wakera van
Wrighpera, pracownika naukowego muzeum
historii w Denver wykazały, że grzechotnik
atakuje swą ofiarę z szybkością 2,4 m na
sekundę. Okazuje się jednak, że człowiek
wyprowadza cios lewą ręką ze znacznie więk
szą szybkością, bo 5,4 m na sekundę! Wytrenowany bokser uderza z jeszcze większą
szybkością.

lub innymi nieszczęściami. Zaś inter
jest kombajn — a wydawać by się
ŁYSZĄC krzepiące zapowiedzi
wencje z województwa „w górę" na
mogło, że sama cena kilkunastu mi
płynące z radioodbiorników i
ogół pozostają bez odpowiedzi.
lionów złotych powinna działać od
telewizorów, że teraz wieś ma
W roku ubiegłym rolnik naszego
straszająco—
podaż
do
popytu
ma
się
po raz kolejny zapalone „zielone
regionu mógł jeszcze kupić w wolnej
jak jeden do dziesięciu. Podobnie ma
światło", ale tym razem pewniejsze,
sprzedaży najnowszy ciągnik licencyj
bo przemysł się restrukturyzuje po to,
się sprawa z ciągnikami importowa
ny „M F". W tym roku ciągniki te są już
aby sprostać jej potrzebom
chłopi
nymi T 25A; zapotrzebowanie opiewa
wyłącznie na przedpłaty, a więc po
raźniej ruszają do składnic i magazy
na 207 a przydział wynosi 24 sztuki na
nów, aby wejść w posiadanie tych
zwiększonych środków produkcji. A
OD DEKLARACJI MASZYN IMIĘ PRZYBĘDZIE
tam czeka ich kubeł zimnej wody.
Nadal o wszystkim decyduje rozdziel
nik, a zwłaszcza o tym, kto uzyska
odpowiedniem oczekiwaniu.
cały rok. W podobnym stopniu można
prawo do zakupu ciągnika, opryski
zaspokoić popyt na najbardziej w
Ciągników cięższych obecnie w
wacza, przyczepy-wywrotki itp. Na
chłopskich gospodarstwach popular
sprzedaży dla rolników nie ma w
dal bowiem poszczególne wojewó
ne ciągniki Ursus C 330; rolnicy zło
ogóle. Fabryka w Ursusie wprowa
dztwa otrzymują skąpo wydzielone
żyli zamówienia na blisko tysiąc
dziła obligacje. Prawo do zakupu cią
ilości tych maszyn, rozdzielają je więc
sztuk, zaś przydział na pierwszy kwar
gnika nabędzie ten, kto pożyczy jej 8
do gmin, gdzie specjalnie powołane
tał wynosi 25 sztuk. Półroczny przy
min zł (wykupi obligacje na tę sumę)
komisje usiłują powtórzyć biblijny
dział opryskiwaczy (zapotrzebowanie
na 5 proc. To wywołało protesty i
cud: podzielić to między rzesze po
—263
szt.)
wyniósł
10
szt.
trzebujących. A ponieważ im się coś
oskarżenie o okradanie klientów, a
takiego nie udaje rośnie liczba inter
NTERWENCJE rolników w urzę
więc sprzedaż wstrzymano i nie wia
weniujących na szczeblu wojewódz
dach i instancjach wojewódzkich
domo czym i kiedy się to skończy.
na ogół nie przynoszą żadnych
kim.
rezultatów. Do rozdziału na tym — W tym roku miało być po nowe
W jakiej skali problem niedosytu
mu, zgodnie z zasadami gospodarki
szczeblu pozostawia się bowiem mi
głównych maszyn rolniczych wystę
rynkowej: kto ma pieniądze ten kupu
nimalne
ilości
—
na
przypadki
spo
puje? Okazuje się że w znacznej, sko
je. A tymczasem jest coś zupełnie
wodowane
klęskami
żywiołowymi
ro w jednym województwie słupskim

S

innego — próbuję sprawę rozdziel
nictwa wyjaśnić w Wydziale Rolnict
wa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej UW w Słupsku. W odpowiedzi
słyszę, że gospodarka rynkowa może
zaistnieć wtedy, kiedy podaż chociaż
w pewnym stopniu równoważy po
pyt. Tam zaś, gdzie dysproporcje są
tak wielkie jak w tym przypadku, in
terwencyjne działanie komisji i po
dział — są wręcz koniecznością. W
ubiegłym roku, kiedy przez pewien
czas dopuszczono ciągniki do wolnej
sprzedaży, szybko do głosu doszli
najsprytniejsi, nastawieni na spekula
cję. Stwierdzono przypadki, że jeden
taki „rolnik" w ciągu krótkiego czasu
był w stanie kupić a następnie od
sprzedać z zyskiem chętnym z innych
województw, zwłaszcza południo
wych (gdzie zapotrzebowanie na cią
gniki jest znacznie wyższe a przydzia
ły podobne), trzy traktory, zarabiając
w ten sposób miliony złotych. Tak się
bowiem składa, że dobry rolnik to
taki, który bardziej pilnuje swego gos
podarstwa niż dostaw do magazynów
i składnic. Taki w wyścigu ze spekulatem zawsze przegrywa.

I

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Ustawa nie ogranicza nazwy
związku zawodowego
Nazwa zakładowej organizacji
związkowej, poza wskazaniem zakła
du pracy, gałęzi pracy, rodzaju zatrud
nienia lub zawodu zrzeszonych pra
cowników, co przewiduje ustawa o
związkach zawodowych, może za
wierać również dodatkowe określe
nia np. słowo „Solidarność" —stwier
dził Sąd Najwyższy w odpowiedzi na
pytanie prawne sądu rewizyjnego. Uchwaletej postanowiono nadać moc
zasady prawnej wiążącej odtąd wszy
stkie sądy.

wchodzić w skład nazwy związku
zawodowego. Na przepisy te powołał
się Sąd Wojewódzki. Jednakże ogra
niczenie takie nie znajduje oparcia w
delegacji ustawowej i nie może być
miarodajne przy określeniu nazwy
związku.

W sprawie tej Sąd Najwyższy orze
kał w składzie 7 sędziów. Z pytaniem
prawnym zwrócił się 3-osobowy
skład SN, rozpoznający rewizję od
wyroku Sądu Wojewódzkiego w Lu-

obliczeniowgo i zakładu innowacyjnógb''„ET0B". Komitet Zafdżyóiełśki
nie zgodził się na wykreśleń ie z nazwy
związku słowa „Solidarność". Spra
wa trafiła do Sądu Najwyższego.
SN szczegółowo zanalizował sto
sowne przepisy ustawy o związkach
zawodowych z 8 października 1982 r.
oraz wydanej na jej podstawie uchwały Rady Państwa. Ustawa —
stwierdził — wymaga, aby statut
związku zawodowego określał jego
nazwę przez wskazanie: gałęzi pracy,
rodzaju zatrudnienia lub zawodu
zrzeszonych pracowników. Uchwała
RP — zdaniem Sądu Najwyższego —
ograniczyła elementy, które mogły

Ustawa o związkach zawodowych
— stwierdził SN — stojąc na gruncie
pluralizmu dopuszcza możliwość utworzenia w jednym zakładzie pracy
więcej niż jednej organizacji związ
kowej. Jeżeli w jednym zakładzie pra
cy będzie mogło działać kilka zakła
dowych organizacji związkowych, to
każda z nich w swojej nazwie powin
na zawierać określenie, które pozwa
lałoby na jej identyfikację, co byłoby
niemożliwe, gdyby nazwa związku
ograniczała się wyłącznie do elemen
tów wymienionych w zakwestiono
wanej uchwałę Rady Państwa.

Nie ma zatem przeszkód — za
znaczył Sąd Najwyższy — do okreś
lenia nazwy związku zawodowe
go, np. przez słowo „Solidar
ność”, które nie jest słowem
przez prawo zabronione, a samo
w sobie nie wypacza celu działal
ności związkowej.
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W Koszalińskiem z dużym powodzeniem buduje się oczyszczalnie ścieków.
Ważne są nie tylko te duże zbudowane dla Kołobrzegu, Białogardu i Szczecin
ka. Cieszy, że na terenie wsi też dba się o ochronę środowiska. Przykładem
niech będzie bioblok zbudowany przy POHZ Mścice — na zdjęciu, (kar)

znacznie większa niż wynika z infor
macji o wymeldowaniu na pobyt stały
poza krajem, przekazanych do statys
tyki przez terenowe biura ewidencji
ludności.
IEDY przygotoyvywano się do
Tak więc 6 grudnia 1988 r. było nas
przeprowadzenia spisu po
37 min 679 tys. Czy na tym tle owe
wszechnego 1988 r. okazało się,
350 tys. osób to dużo? Raczej nie.
że w ewidencji administracji tereno
Można jednak ze sporą dozą prawwej znajduje się o 370 tys. obywateli
więcej niż ich rzeczywiście w kraju
żyje. Natomiast ze wstępnych danych
tego spisu wynika z kolei, że jest nas o
149 tys. mniej niż wskazywała na to
bieżąca sprawozdawczość statysty
czna.
# .
Przyczyną pierwszej nieścisłości
były niedostatki i zaniedbania w ewi
dencji, z której czasem zapominano
dopodobieństwa powiedzieć, iż jest
wykreślić zmarłych, czasem tych, któ
rzy opuścili teren miasta czy gminy
to liczba zaniżona. Nie wiadomo bo
osiedlając się gdzie indziej. W nowym
wiem, jaka część naszych „turystów"
miejscu ich odnotowano, w starym
przebywających czasowo za granicą
jeszcze nie wykreślono.
postanowi osiedlić się tam na stałe.
Nieścisłość druga powstała z po
Dalsza analiza materiałów spiso
wodu — jak to stwierdzono na nieda
wych pozwoli dokładniej ustalić, ilu
wnej konferencji prasowej w Głów
Polaków, formalnie wciąż będących
nym Urzędzie Statystycznym — nie
obywatelami naszego kraju, przeby
doszacowania liczby osób, które wy
wa za granicą na paszporcie turys
jechały z kraju na stałe. Wstępne dane
tycznym. Da też odpowiedź na pyta
wskazują, że w ostatnim 10-leci u by
nie kim są: w jakim wieku, jaka jest
ło takich osób 350 tys. A jest to liczba

PO SPISIE
POWSZECHNYM

Pierwsze zapałki wymyślił w 1831 roku
10-letni Francuz Charles Sauria. Nie miał
jednak pieniędzy aby swój wynalazek opa
tentować. W rok później uczynił to Niemiec
Krammerer.

★ ★ ★

dwutlenku azotu oraz 120 miligramów dla
ozonu. Tak więc faktyczne zanieczyszcze
nie jest o wiele niższe od dopuszczalnych
norm. O rygorze szwajcarskich norm ekolo
gicznych świadczą m.in. podawane dla
porównania normy z Los Angeles. Tak np.,
o ile dla dwutlenku siarki dolna granica
stopnia alarmowego smogu wynosi w
USA 520 miligramów na 1 m sześć., to w
Szwajcarii władze zobowiązane są do ogłoszenia ostrzeżenia już przy 200 mili
gramach, a przy 350 miligramach zmuszo
ne są do podjęcia działań interwencyjnych.

Najlepszym surowcem do produkcji za
pałek jest drewno osiny, które nie zawiera
substancji żywicznych.

★ ★ ★
Jaja w koszulkach z jogurtem

A

W 1988 r. nasi prawnicy mieli ręce
pełne roboty, gdyż nie zmniejszało się
zapotrzebowanie na porady telefoni
czne lub uzyskiwane osobiście. Wiele
zapytań dotyczyło spraw mieszkanio
wych a w szczególności przydziału
mieszkań, eksmisji, zamiany, kaucji,
czynszu. Wielu ludzi interesowało się
przepisami prawa rodzinnego, zwła
szcza przepisami dotyczącymi rozwo
du, alimentów, podziału majątku do
robkowego. Nie mniej było interesan
tów potrzebujących porady z zakresu
prawa pracy, w tym dotyczących roz
wiązania stosunku pracy, ochrony
wynagrodzenia za pracę czy świad
czeń z układów zbiorowych pracy.
Zapewne w związku z reformowa
niem gospodarki, pytano też o poda-

Organizacja związkowa ma dużą
swobodę w sprecyzowaniu swej na
zwy, pod warunkiem, że nazwa zwią
zku zawodowego, tak jak i jego statut
— są zgodne z prawem.

O zapałkach

W skład główki zwykłej zapałki wchodzi
WIĘC dopóki nie nastąpi rze
około 20 różnych substancji.
czywista restrukturyzacja na
szego przemysłu i jej wyniki nie
będą widoczne w postaci zwiększo
nej podaży ciągników i maszyn
o
★ ★ ★
tym, co i kiedy będzie mógł rolnik
kupić nadal decyduje rozdzielnik.
Podczas zapalania się główka zapałki
(wis)

4 jaja, 1 /2 jogurtu lub 18 proc. śmietany,
1 roztarty ząbek czosnku, 1 łyżeczka octu
(6 proc.), 1 łyżka masła, sól i szczypta
słodkiej papryki.

nagrzewa się do temperatury około 1500
stopni C.

O jakich sprawach Czytelnicy
najczęściej pisali do „Głosu Po
morza”, na co się skarżyli i czego
oczekiwali od nas?
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LISTY CZYTELNIKÓW

(Z Księgi osobliwości)

W 1988 r.
I w tym roku sporo atramentu wy pi sali Czytelnicy krytykując przewoźni
ków. Dostało się kolejom, PKS, i ko
munikacji miejskiej. Sporo zamiesza
nia wywołała elektryfikacja kolei.
Główne grzechy przewoźników to
niepunktualność, perturbacje z bile
tami miesięcznymi, brud w pociągach
i autobusach, i bardzo często brak
kultury w obsłudze pasażerów. Inter
weniowaliśmy
często
uzyskując
zwrot pieniędzy za bilet, innym razem
przeprosiny.
Nieodmiennie na cenzurowanym
znajduje się handel, zarówno miejski,
jak i wiejski. Braki w zaopatrzeniu, zła
jakość artykułów spożywczych i prze-

Kontrola czystości
powietrza w Szwajcarii
Zakłady przemysłowe i władze szwajcar
skie nie tylko przeznaczają spore nakłady
na utrzymanie czystości powietrza, ale in
formują także swoje społeczeństwo o skali
zanieczyszczeń. Od lat już „Neue Zuercher
Zeitung" zamieszcza codziennie stałą rub
rykę miejskich inspektoratów zdrowia, w
której znaleźć można dane liczbowe o sto
pniu zanieczyszczenia powietrza w rejo
nach Zurychu, Genewy i Bazylei. Rubryka
ta obejmuje codzinne wartości znajdują
cych się w powietrzu zanieczyszczeń, spo
wodowanych przez dwutlenek siarki i
dwutlenek azotu. Podawana jest także naj
wyższa godzinowa wartość ózonu. Tak np.
dla Zurychu, w dniu 18 grudnia ub.r.,
wartości te wynosiły. 24 miligramy S02,36
miligramów N02 i 44 miligramy ozonu na 1
m sześć. Normy rozporządzenia o czystości
powietrza wynoszą odpowiednio: 100 mi
ligramów dla dwutlenku siarki, 80 — dla

Piszę do Ciebie,
redakcjo

siódmy wyciąga żółtą kartkę.
Hagmann aż pochylił głowę, tak blisko obok
niego przeleciała piłka i wylądowała wśród kibi
ców FC. Śmieli się i podawali ją sobie.

W ciągu tygodnia z bezpłatnych
porad prawnych korzystało ok. 60
Czytelników. Na pytania zawarte w
listach prawnicy udzielali odpowiedzi
drogą pocztową lub na łamach gaze
ty.
Współpracujemy z oddziałami ZUS
w Koszalinie i Słupsku, więc wszyst
kie pytania dotyczące rent, emerytur,
zasiłków doczekały się odpowiedzi
wyczerpujących i jasnych.

W zakresie ochrony zdrowia, Czy
telników denerwują kłopoty z dosta
niem się do lekarza, bo za mało ich
pracuje w przychodniach. A już naj
większy kłopot jest ze specjalistami.
Niedostateczne jest zaopatrzenie w
leki.

wąsy i grzywę.
— Bez żartów — krzyknął — oddać piłkę.
Hagmann przyjrzał się dokładnie kibicowi „Kickersów". Miał szare oczy, zimne jak góra lodowa.
Piłka wróciła do graczy, ale Hagmann nie zwra
cał na to uwagi. Nagle miał przed oczyma scenę z
banku sprzed trzech miesięcy. Tej chwili przed
okienkiem kasowym nie zapomni do końca życia.
Bał się wówczas. Pomyślał: ten drań z pistoletem
maszynowym w ręku zabije nas wszystkich. Ogromny, barczysty mężczyzna, o szarych, przenik

Z przykrością musimy stwierdzić, że
niekiedy nasze interwencje przynoszą
odpowiedzi niejasne, wykrętne albo
nieprawdziwe. Podejmujemy więc
papierkową wojnę z różnymi instytu
cjami. Taka „zabawa" nieraz trwa pa
rę... lat.
struktura zawodowa tej grupy. Na
razie, choć fizycznie w kraju nieobe
cni, statystycznie są mieszkańcami
Polski i zostali objęci spisem powsze
chnym.
Tego rodzaju dane mają istotną
wartość przy prognozowaniu przy
szłych potrzeb gospodarki na kadry
wykwalifikowane. Nie należymy do

Skarżono się w listach na funkc
jonowanie placówek użyteczności
I
publicznej takich jak poczta, czy tele
fony. Skarżą się Czytelnicy na przed
łużające się oczekiwanie na telefon.
Ucieszył nas udział Czytelników w
naszych miniankietach, które ogłosi
liśmy w ub. rokul Największe powo
dzenie miała — "Emerycie, czy za
kład pracy pamięta o Tobie". Nie
była to jednak lektura radosnal Wśród
listów, jakie otrzymaliśmy, jedynie w
dwóch znalazły się słowa uznania dla
byłego zakładu pracy. „Odsyłają
nas do opieki społecznej" — pisa
ło wielu.
Stosunki w miejscu pracy, warunki
mieszkaniowe, funkcjonowanie pla
cówek użyteczności publicznej to
sprawy, które decydują o jakości na i
szego życia. Postępujący wzrost ko i
sztów utrzymania najdotkliwej od
czuwają emeryci i renciści. Piszą o
tym do redakcji. Również i w tym
roku.

Zważywszy, że nasze szkolnictwo
wyższe pod względem liczby absol
wentów wlecze się w ogonie (w
1986 r. wskaźnik absolwentów na 10
tys. mieszkańców stawiał nas na sió
dmym miejscu wśród dziewięciu kra
jów socjalistycznych) trudno przypu
szczać, aby sytuacja zmieniła się dla
nas korzystnie. Tym bardziej, że towa-

Dwa rzędy przed Hagmannem odwrócił się jakiś
mężczyzna. Miał nie więcej niż dwadzieścia lat,

liwych oczach.

ją.
Klientka zemdlała. Pistolet znalazł się przy gło
wie mężczyzny stojącego za nią i wtedy po raz
pierwszy Hagmann zobaczył szare oczy bandyty.
Kasjerka otworzyła drzwi boksu kasowego. Drugi
z bandytów powiesił pistolet na ramieniu, wyciąg
nął worek i otworzył go. Mężczyzna przed Hag
mannem oparł się o tresor i powiedział:
— Jestem chory na serce, proszę nie robić mi
nic złego.
Pistolet został skierowany w stronę Hagmanna.
Wtedy spojrzał w te oczy i pomyślał: zirńne, jak
góra lodowa.
Kasjerka pracowała według bandytów nie dość
szybko.
— Bez żartów — powiedział jeden z nich —
Pospiesz się.

★ ★ ★

Na stadionie podniósł się ryk tłumu. Wynik
pozostał nierozstrzygnięty. Jedni kibice wiwato
wali, inni byli wyraźnie zmartwieni. Hagmann
został porwany przez tłum w stronę wyjścia.
Widział przed sobą szerokie ramiona blondyna,
który przed chwilą krzyczał aby zwrócić piłkę. Był
to ten sam głos i ten sam rozkazujący ton. Przede
wszystkim zaś oczy. Nie mógł ich zapomnieć,
podobnie jak wylotu lufy pistoletu skierowanego
w jego głowę.
Przed wyjściem ze stadionu tłum nieco zrzedi.
Mężczyzna z lodowatymi oczami rozmawiał z
kimś, gestykulując i urągając. Potem poszedł w
stronę przystanku autobusowego. Hagmann szedł
za nim automatycznie, choć jego samochód pozo
stał na parkingu.

★ ★ ★

i

rzyszy temu wyższy niż w innych
krajach socjalistycznych poziom emi
gracji w tym specjalistów różnych
dziedzin życia. Ostatnio podano np.
informację, iż Polskę opuściło 5 tys.
lekarzy.
tatystyka spisowa ujawniła
nie tak znowu wielką nieścis
łość ewidencyjną, za którą nie
stety kryją się poważne problemy cał-Tyle na dziś.Kończę pracę,
kiem innej natury.

S

LUDWIK BURSKI

— Czy jest coś lepszego
od pepsi? — pyta go żar
tobliwie ojciec.
— Tak, tatusiu — odpo
wiada malec — o wiele lep
sze są dwie pepsi!

pan tu szuka?
— My się znamy — odpowiedział Hagmann —
Spotkaliśmy się już. Na przykład wczoraj na sta
dionie piłkarskim. Siedziałem za panem, kiedy pan
krzyknął aby oddano piłkę.
— I co z tego? — zapytał mężczyzna nieufnie.
— To zresztą nie było pierwszy raz — wyjaśnił
Hagmann — Już przedtem spotkaliśmy się rów
nież — spojrzał prosto w szare oczy — W banku.
Kling zmarszczył brwi.
— Musiałeś uciec z domu wariatów — podniósł
się zwolna — Skąd znasz moje nazwisko?

★ ★ ★

33-letni Kurt Hagmann był kierownikiem maga
zynu spożywczego. Postanowił wymienić w ban
ku bilon: 2000 marek w rolkach, zawiniętych w
papier. Był trzeci w kolejce do kasy, kiedy do
banku wtargnęli dwaj zamaskowani bandyci.
— To jest napad — krzyknął niższy. — Wszyscy
ręce do góry i nie ruszać się.
Czterech urzędników i kilku klientów zastoso
wało się do rozkazu. Wtedy wyższy z bandytów
przystawił lufę pistoletu maszynowego do głowy
pierwszej klientce stojącej w kolejce i powiedział:
— Natychmiast pieniądze z kasy, albo zastrzelę

Słońce zachodziło, cienie w parku na skraju
dzielnicy przemysłowej rozpływały się. W domu z
werandą paliło się światło. Hagman wszedł do

potentatów, jeżeli chodzi o nasycenie
kadrą fachową. W 1980 r. na 100
zatrudnionych w gospodarce naro
dowej przypadało u nas 5,5 osób z
wyższym wykształceniem, podczas
gdy w pozostałych europejskich kra
jach socjalistycznych (bez Albanii i
Rumunii) —- 7,1 osób. Nieco lepiej
jest, gdyby liczyć kadry z wyższym i
średnim zawodowym wykształce
niem. Tu różnica jest mniejsza, ale i
tak dzieli nas 10-procentowy dystans
do socjalistycznych partnerów.

psi-colę.

N

mysłowych, dziwne godziny pracy
placówek handlowych, niekulturalna
obsługa no i te ceny — nieodmiennie
bulwersują Czytelników.

Sporo mieliśmy listów z prośbą o
pomoc w sprawach mieszkaniowych.
To najmniej wdzięczny temat, nie
mniej kilku osobom udało się pomóc.

Mały Kazio uwielbia pe-

A stadionie klubu sportowego „Kickers"
OPOWIADANIE
rosło napięcie. Pięćdziesiąt tysięcy wi
dzów to był rekord ligi. Do końca meczu
pozostało tylko pięć minut, a wynik brzmiał 2.2.
Jeżeli tak zostanie... Ten jeden punkt stracony z FC
może kosztować faworyzowanego „Kickersa" mi
ogrodu i zapukał do drzwi. Męzczyzna siedział za
strzostwo.
Osiemdziesiąta szósta minuta: obrońca gości
stołem i czytał gazetę.
posyła piłkę w trybuny aby zyskać na czasie.
— Dobry wieczór, panie Kling.
— Kim pan jest? — zapytał mężczyzna — Czego
Rozlegają się gwizdy, sędzia po raz szósty czy

tki i zasady organizowania drobnych
przedsiębiorstw oraz pozostałych
dziedzin prawa, w tym cywilnego,
karnego, rzeczowego, wynalazczego.

Wśród 2.500 listów, jakie wpłynęły
do redakcji, najwięcej dotyczyło gos
podarki komunalnej. Niestety nasze
interwencje nie zawsze były w tym
zakresie skuteczne. Braki kadrowe i
materiałowe powodują przeciąganie
się remontów lub ich nie podejmowa
nie. Czytelnicy mocno krytykowali
niechlujstwo remontów, brak gospo
darności czy zwyczajną biurokratycz
ną znieczulicę, Alarmowali, że w wie
lu budynkach pogarszają się warunki
życia.

Jogurt lub śmietaną roztrzepać, dodać
czosnek i łyżeczkę octu, doprawić solą.
Jaja wbijać do wrzącej, posolonej lekko
zakwaszonej octem wody (uważać by nie
rozlały się żółtka). Gotować na średnim
ogniu, aż jaja się zetną, osączyć. Włożyć
jaja do jogurtu lub śmietany. Na patelni
stopić masło, wymieszać z papryką (po
winno być lekko zabarwione) i solą. Polać
jaja jogurtem tworząc deseń. Podawać na
gorąco lub na zimno.

Hagmann czuł, że gra idzie na ostro.
— Towarzyszyłem panu ze stadionu, wczoraj,
aż tu — powiedział i odetchnął głęboko. Jeżeli źle
trafił, Kling wyrzuci go.
Kling po kilku sekundach powiedział:
— Musisz być nieco dokładniejszy. Czego wła
ściwie chcesz?
— To głupie pytanie —odparł Hagmann —Łup
wyniósł wówczas czterysta tysięcy marek. Chcę
sto tysięcy.
__ To chyba jesteś pomylony? Ja i sto tysięcy.
Rozejrzyj się po mieszkaniu. Czy tak mieszka
bogaty człowiek?
— To jest połowa pańskiego łupu — ciągnął
Hagmann — A może mam iść na policję? Dostanę
wówczas tylko dziesięć procent od banku, ale pan
będzie załatwiony — roześmiał się — Wtedy w
banku i wczoraj na stadionie powiedział pan: „Bez
żartów”. Przypomina pan sobie?
Kling podszedł do stojącej za nim szafki kuchen— Przypuśćmy, że masz rację — powiedział —
Myślisz, że pójdę na to? Szantaż to śruba beż
końca — spojrzał na Hagmanna przez ramię —
Popełniłeś błąd, mój drogi. Powinieneś był trzy
mać język za zębami. Byłoby to lepsze dla ciebie.
Błyskawicznie otworzył szufladę i sa chwilę stał
z rewolwerem w ręku wycelowanym w Hagman
na.
— Zawołam mego wspólnika i razem załatwimy
sprawę. Do tego czasu zamknę cię w piwnicy.
Z boku Klinga zadźwięczała rozbijana szyba.
— Rzuć broń —krzyknął policjant— Dom jest
otoczyny.
. . ,
...
W tym samym momencie w drzwiach ukazali się
trzej dalsi policjanci.
__ Czy jest pan pewien, panie Hagmann, ze to
ten? — zapytał komisarz nakładając Klingowi
kajdanki.
__ Tak — powiedział Hagmann. — W stu pro
centach. Zgubił go ten przenikliwy, stalowy wzrok.
__Dziękuję, że zechciał nam pan pomóc.
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^

GŁOS POMORZA

1989 - 02 - 01

W SŁUPSKIEM CORAZ WIĘCEJ PLACÓWEK ZE ZNAKIEM PHS

pracowanej przez spółdzielcze Cent
rum Usług „Technobud" w Słupsku.
Przy okazji dobrze byłoby, gdyby inni
inwestorzy wiedzieli, iż w Słupsku
działa od niedawna sprawna instytu
cja obsługi inwestorskiej.
Kierownictwo PHS najwięcej uwa
gi poświęca jednak rozwojowi zaple
cza magazynowego. Przy siedzibie
dyrekcji trwa od roku budowa maga
zynu wysokiego składowania z za
pleczem o powierzchni 2,8 tys. met
rów kw. Ten obiekt, budowany wzo
rowo i solidnie przez Przedsiębiors
two Zagraniczne „USP-International" w Słupsku, ma być gotowy jesienią br. Czynności gospodarki maga
zynowej będą zmechanizowane i
skomputeryzowane. O rozmiarze tej
budowli świadczy najlepiej to, iż jej
pojemność będzie znacznie większa
niż wszystkich magazynów PHS ra
zem wziętych. Obok natomiast wyła
niają się z wykopów mury 4-kondygnacyjnego budynku socjalno-technicznego, w którym znajdzie się rów
nież centrum techniki obliczeniowej
PHS, a właściwie filia gdańskiego
„Cekaru", której usługi nie ograniczą
się jedynie do potrzeb przedsiębiorst
wa. Sprowadza się już podstawowy
sprzęt komputerowy, którego oprog
ramowanie będzie wzrorowane na
doświadczeniach bydgoskiego PHS.

Str. 5
Już po powrocie z Połczyna Zdroju czekał na mnie list od mieszkańców
Internatu Zespołu Szkół z prośbą o pomoc. „To, co się dzieje w naszym
internacie nie da się opisać—czytam. —Jesteśmy tu strasznie traktowani. Caiy
regulamin oparty jest na zakazach i nakazach. Pan kierownik jest dyktatorem,
który działa na zasadzie tyranizowania wszystkich. Teraz to już nie wiemy jak tu
żyć. Traktowanijesteśmy jak wychowankowie domu poprawczego (zamykane
drzwi, rewizje, apele, które trwają i 1,5 godziny). Mamy pięknie urządzone
pokoje, aie to nie wszystko. Wolelibyśmy żelazne łóżka, ale w zamian serdeczne
do nas podejście. (...) Przepraszamy, że to anonim, aie boimy się teraz
wszystkiego, nie mamy do nikogo zaufania". List potwierdził wcześniejszy
sygnał telefoniczny w tej samej sprawie od rodziców.
do kogo zwrócić się O serdeczną,
osobistą poradę...

ŻYCIU w internacie mówi kie
Zamienię komfort
rownik Włodzimierz Kuliński.
— Działa samorząd internacki,
na odrobinę uczucia
który układa program zajęć, jadłospis,
proponuje różne imprezy. Młodzież
ma sprzęt wideo, komputer, oczywiś
IGDY nie można nic wytłuma
czyć, ani się bronić, bo co by
cie telewizor, była wycieczka do
człowiek nie powiedział, zo
Szczecina. Odbywają się też rozgry
stanie użyte przeciwko niemu. Tylko z
wki sportowe. W tym miesiącu bawili
góry, krzykiem. Niezmienna odpo
się na dyskotece, kolejna będzie we
wiedź na wszystko brzmi: nie! Tego
czwartek (26.1. — przyp. MW). To
nie wolno, tamtego nie wolno! — A
prawda, że bawią się ze sobą (50
dlaczego nie wolno? — pytamy. — Bo
dziewcząt, 20 chłopców), gdyż nie
nie! — My mamy wiele dobrych chęci
wolno zapraszać nikogo z miasta. O—
przysięgają dziewczęta — tylko, że
wszem, można tutaj zaprosić koleżan
nikt ich nie chce dostrzec, ani ich
kę lub kolegę, ale wyłącznie osoby,
odwzajemriić.
które znamy.
— W samorządzie jesteśmy pierw
— A co mieszkańcowi internatu
szy rok i bardzo się staramy, ale też nie
UB. roku przedsięwzięcia
wolno? — zapytałam.
bardzo wiemy, co mamy robić. Nikt
ba zauważyć, podzielając zarazem
nia w przedsięwzięciach inwestycyj
inwestycyjne
słupskiego
nam nie chce w tym pomóc.
nych, których częścią ma być tzw.
zgodną na ogół opinię klientów, han
PHS pochłonęły ok. 264
it Ü p AIO;: I ńię:: xdä H j
— W wolnym czasie może grać na
powierzchnia handlowa.
del detaliczny w wydaniu PHS wyró
min. zł. W tym roku zamierza się
wać sobie sprawy, i
instrumentach, brać udział w zaję
— W ubiegłym roku było zupełnie
żnia się na naszym rynku lepszym
wydać na ten cel nie mniejszą kwotę.
żepanegirykloa
zaopatrzeniem i atrakcyjnością towa
Ale to jeszcze nie wszystko. Bo obok
temat i handlu ;są;
YM oto sposobem PHS uzyska
ru, nie mówiąc już o lepszej niż gdzie
budowy dwóch magazynów przy ul.
w najbliższym czasie nowe
Szczecińskiej w Słupsku oraz instalo
rtie': skazane j jhäj ;tHi jdeli « i ; indziej organizacji pracy i estetyce
sklepy przy ulicach 3 Maja i
wania w starych murach nowoczes
katri ie! mówiąc i dąsy.! sklepów.
Poniatowskiego w Słupsku. Znajdą
nych linii pakowania towarów syp
Faktem jest, iż ich kierownicy ko
Czy telmków.
i boi i jak i i
się one na parterach w nowo budo
kich, szerokiego rozmachu nabrały
rzystają
z
dużej
samodzielności,
są
nie; ;ra|ppatrzenie ; tp; jorH i i
wanych domach mieszkalnych. Duży,
przedsięwzięcia inwestycyjne PHS w
dobrze wynagradzani za ope
o powierzchni 150 metrów sklep PHS
Lęborku. W kwietniu br. rozpocznie
ga niżąc] a j (albo jedno iii; bardzo
ratywność zaopatrzeniową, ale prze
drugie) i i i nawa fają : iper ~ i i cież nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzyma w br. Lębork. W Łebie zaad- się tam, na 1 - hektarowym placu, bu
XvIv!vX;IvXv!v!vIy,X;!vXv!;.;.;.vX%v!;X;!v*v!vIv!;!\*.*.\v.\vXvI;XvI;XvXvX;!v!;!vXv!vi;!vIv.’;X
się do takiego celu lokal po
dowa bazy magazynowej. Pierwszy
ma non tnie;i Jak; gdzieś i i gdzie indziej było podobnie. W każ aptowuje
etap ma być zakończony w dwa lata, a
aptece, w Miastku — część parterową
cokolwiek się; poprawi;; dym razie różnicę w funkcjonowaniu w starej zabudowie śródmieścia. Na następny, do którego przygotowuje
to;;;;; Jcl ięnęi;;;;; wytykają;; placówek PHS i PSS widać obecnie tomiast mieszkańcy nowych osiedli się plac 2-hektarowy w 3 lata. Tak
jaskrawo na korzyść tego pier
więc w ciągu 5 najbliższych lat rów
przy ul. Wiejskiej i Nad Śluzami w
hi rätk::: ikiilttiriy ;i; óbslu0i;; dosyć
wszego. Można nawet zaryzykować
nież Lębork uzyska obiekty magazy
Słupsku — pisaliśmy o tym niedawno
itp.; Wydaje isle jednak; i; twierdzenie, iż potrafiło ono pokazać — muszą jeszcze trochę poczekać. nowe z prawdziwego zdarzenia.
m jeżeli; ;kt$raiś; z; ;uspoH i! swoim klientom rąbek zaopatrzenia Przydałby się tam okazały obiekt han Koszt tych przedsięwzięć szacuje się
łecznionych organizacji i i na poziomie europejskim. Owszem, dlowy, ale póki co przedsiębiorstwu obecnie na 1,5 mld zł.
można zżymać się na niektóre ceny
O pieniądze nikt raczej się nie mar
haridlo wych;i w i i Słups- i wiktuałów, a zwłaszcza używek, mie przyznano teren w sąsiedztwie re
„Leśna" — po jakimś skła
twi, bo przedsiębiorstwo potrafi zaro
kterw niai w najbliższ yeh i i szczących się w owym „rąbku", ale to stauracji
dzie opału, w sąsiedztwie bajora. Tru
bić na siebie, na swoje potrzeby roz
fartach największąjszariH;; już powinno być wszystkim wiado dno zrozumieć, dlaczego słupski pla wojowe. A poza tym umie zdobywać i ciach kół zainteresowań, wyjść do inaczej. Był kabaret, odwiedziny, ser
są i: zaskarbienia i! sobie i i me, że nie może stać każdego na nista nie dostrzega możliwości usytu wykorzystywać
scentralizowane,
miasta, no może robić, co chce!
deczność, no ale wychowawczynią
owania efektownego pawilonu PHS
przyznawane zresztą na bardzo dogo
uznania klientów^ ;iüiü& i i wszystko, co na ladach i półkach...
była pani Jagoda. Ona była naszym
tam,
gdzie
wydaje
się
on
najpotrzeb
dnych
warunkach
kredyty
na
rozwój.
— Nie zdarza się picie alkoholu,
Dyrektor PHS w Słupsku Zdzi
dobrym duchem. Niestety, odeszła do
wno;; detalistówi; jak; i I;;
niejszy—
w
narożniku
ulic
Wiejskiej
i
Do pełni szczęścia potrzeba tylko do
zażywanie narkotyków, ale palenie
Motowidło, zdołał wraz z za
innej pracy.
hurtpwni kówy to ;; fcęH;; sław
Westerplatte. Miejsce na nowe „deli
brego wykonawcy, przy czym słups
papierosów — tak. W czasie kontroli
łogą przenicować przedsiębiorstwo
katesy" jakby wymarzone!
dzieriirniza pewne
kie PHS — jak twierdzą przedstawi
czystości znajdujemy to puszkę z pe
tak, że już nie przypomina ono ryn
— Pan kierownik jest wspaniałym
ciele kierownictwa — także ma to
Prżeidaiebittreitwfo;: Mü^ i i kowego kopciuszka. Wystarczy spoj
tami, to zapałki za tapczanem. Palenia
Tymczasem wiadomo, że PHS po
organizatorem, dba o wszystko, jak
zagwarantowane.
—
Ale
gdyby
nie
rzeć
choćby
na
zaplecze
przy
ul.
Prze
zabraniamy
kategorycznie,
nie
tylko
stara się o coś w rodzaju wizytówki
teiSpożywczego;:;;:!:;;:::;!:
ojciec pilnuje, abyśmy wszystko zja
ekspansywność w rozwijaniu własnej
ze względu na zdrowie wychowan
mysłowej w Słupsku. Dyrektor ma
swojej sieci handlowej, którą chce
dali. Chcesz coś dodatkowo do poko
sieci
handlowej,
chęć
bycia
konkure
zresztą wiele powodów żeby dbać o
ków, ale głównie ze względu na nie
wyeksponować przy ul. Przemysło
Dotychczas pod szyldem PHS pro-,
ju, proszę bardzo, nie ma sprawy. Ale
ncyjnym wobec zasiedziałych już na
bezpieczeństwo pożaru. Rozluźnienie
rozwój zarówno bazy magazynowej,
wej. Na miejscu sklepiku pracowni
speruje w woj. słupskim 13'piacówek
brakuje domowej atmosfery, ciępfa,
rynku
organizacji
handlowych,
to
by
jak
i
sieci
sklepów.
Oprócz
względów
dyscypliny
nie
jest
wskazane,
musi
który
oglądają
zza
płotu
za
czego,
handlowych, w tym różnej wielkości
łaby wielki figa — słyszę w PHS. —
serdeczności. Brakuje szacunku i zau
czysto
ekonomicznych,
dużą
w
tym
być
rygor.
Bo
któryż
z
rodziców
zdrosne
oczy
przechodniów.
Nowy
sklepy oraz kioski, przeważnie w mia
Bo klient to nie sloganowy pan, ufania jak do prawie dorosłych, od
rolę odgrywają cechy szefa, charak
chciałby, żeby jego dziecko wplątało
sklep o bardzo ciekawej architekturze,
stach, gdzie handel artykułami spoży
trapienie
wszelkie, aie przede wszyst
powiedzialnych ludzi!
terystyczne dla handlowego mene
się w narkotyki, alkohol, romanse? —
wzorowanej na okolicznej, starej za
wczymi został zdominowany przez
kim nasz sponsor, pomagający wyjść
dżera. Jednakże nie można powie
pyta retorycznie kierownik. — Mło
budowie, z drzewami akacjowymi
PSS. PHS, nie czyniąc sobie wiele z
z tego „kaczego dołu", jaki tu zastali
dzieć, że wszystko idzie mu jak z
dzież jest bardzo dobra. Nikogo prze
pośrodku, ma być już ogólnodostęp
tych uświęconych latami tradycji, a
śmy.
płatka. Wiele inicjatyw przedsiębiors
cież nie wyrzuciliśmy z internatu.
ny. — Budowa rozpocznie się w
także nie zwracając specjalnej uwagi
★ ★ ★
twa, mających na celu zdobycie jakie
kwietniu br, a do końca roku
na urzędowe wstręty monopolistów,
goś obiektu nadającego się na po
sklep-wizytówka ma być gotowy —
powiększa sieć swoich sklepów. Ba,
IRENEUSZ WOJTKIEWICZ
rządny sklep, trafia na swoistą drogę
zapowiada Zbigniew Jawor, zastę
wchodzi nawet na tereny, które dotąd
(zdjęcie autora)
iliilli spaęl
TOŚ, czytając te wynurzenia,
cierniową. Nieczęsto kończy się hap
pca dyrektora PHS ds. teczniczbyły jakby oddane w pacht "gee
Na zdjęciu:, budowa magazynu
py endem. Najczęściej więc pozostaje
może się zdenerwować i powie
som", czego najświeższym przykła
no-eksploatacyjnych, pokazując ry
PHS. Będzie to największy i najno
liczyć tylko na siebie, jakiś zbieg oko
dem jest otwarta pod koniec ub. roku
sunki dokumentacji technicznej, owocześniejszy tego typu obiekt w
dzieć: mają wszystko, co najlep
NTERNAT w Połczynie Zdroju
placówka PHS w Bukówce. Co trze
liczności oraz rezultaty partycypowa
woj. słupskim.
sze do życia i nauki, a przecież dys
mieści się razem z Domem Wcza
cyplina jeszcze nikomu nie zaszkodzi
sów Profilaktycznych dla nauczy
ła! Ot, takie tam dziewczyńskie fana
cieli z całego kraju. Wszędzie puszys berie... i na tym można by całą rzecz
(Inf. wł.) W Lęborku rozstrzygnięto III Ogól
te wykładziny, boazerie, kafelki, mięk
nopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego.
zakończyć. Tylko czy czteroletni po
kie meble, kwiaty, ładne oświetlenie.
Konkurs z roku na rok zyskuje coraz większą popu
byt w internacie musi być znaczony
Słowem — komfort. Uczniowie z poł
larność — w tym roku wpłynęło 108 prac z całego
codziennym strachem przed najmniej
czyńskiego LO i Szkoły Zawodowej
kraju. Organizatorami są: Miejski Ośrodek Kultury
szym potknięciem? Przecież w takich
mieszkają w dwuosobowych poko
w Lęborku, Stowarzyszenie „PAX", Zrzeszenie Ka
warunkach można nabawić się ner
jach, wyposażonych identycznie jak
szubsko-Pomorskie i Miejska Rada Narodowa.
wicy ze skutkami, które trudno prze
kwatery wczasowiczów. Wyżywienia
widzieć.
też nikt nie krytykuje. Posiłki są sma
Prace oceniało jury pod przewodnictwem Stani
czne, kaloryczne, urozmaicone. Nie
sława Misakowskiego. W dziale poezji: I na
Wysłuchałam kierownika internatu
jakim cieniem w tym idyllicznym ob
grodę otrzymał Krzysztof Kuczkowski z Sopotu,
oraz wychowawców: Teresy Gomółki
razie jest regulamin. Wypisany wiel
II — Zdzisław Drzewiecki z Białego Boru, lii —
PGR utrzymuje też i prowadzi dwa przed
i Jana Gaska. Rozmawiałam z inteli
UDZISTOWO to niewielka wieś położona
kimi literami, umieszczony przy wejś
Dariusz Wasilewski z Gdańska. Specjalną na
gentnymi, wrażliwymi wychowanka
w pobliżu Kołobrzegu, całkowicie
szkola w Rozcięcinie i Pustarach, dokąd dowo
ciu, rzuca się w oczy każdemu. Treść
grodę Stowarzyszenia „PAX" przyznano Leszko
dokumentu stanowią same nakazy,
mi. Obie strony mają bardzo wiele
zdominowana przez miejscowe PGR. W
żone są maluchy ze wszystkich, czyli z pięciu
wi Bakule z Ustki, natomiast nagroda Zarządu
zakazy i obowiązki.
racji. Dorośli chwalą „swoje" dzieci,
latach siedemdziesiątych w Budzistowie kwitło
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
zakładów rolnych. Najgorzej jest z dowozem ich
lecz traktują młodzież jak maleństwa,
życie kulturalne i sportowe. Istniały dwa zespoły
z odległego Gąskowa.
Od godziny 19.00 drzwi dla miesz
którym nigdy, pod żadnym pozorem,
muzyczne, zespół wokalny. Mieszkańcy Koło
kańców internatu są zamknięte. Po
brzegu zazdrościli pegeerowcom strzelnicy i
nie wolno pozwolić bawić się meta
— Szczególnie daje się to nam we znaki zimą.
godzinie 22.00 nie wolno palić świat
sekcji strzeleckiej, koni i sekcji jeździeckiej,
forycznymi zapałkami, zaś wychowań
Przydziały paliwa są niewielkie a codziennie po
ła ani rozmawiać. Wszyscy muszą
kolarskiej. Były stołówki, klub sportowy, świet
kowie chwalą szefa placówki, do
kilku brzdąców musi jechać autokar — mówi T.
leżeć w łóżkach, z rękami na kołderce,
lice, Zajazd Kasztelański, w którym wciąż od
strzegają jego troskę o swoje dobro i
oczka
zamknięte.
Mowy
nie
ma
o
tym,
Florkowski.
—
Chcemy
więc
dogadać
się
z
bywały się ciekawe imprezy. Nie brakowało
są w tym edenie nieszczęśliwi. W
by sąsiadka z pokoju obok przyszła na
inspektoratem, by dzieci do przedszkola zabierał
pieniędzy na pensje dla instruktorów. Nikt wte
którymś momencie interesy obu stron
wieczorne
ploteczki.
To
jest
zakazane.
z Gąskowa autobus szkolny.
dy nie zastanawiał się, ile kosztuje utrzymanie
zaczęły się rozmijać.
Nie wolno czytać do poduszki, ani
koni, czy przynoszą one zysk czy też nie. Takie to
uczyć się. Niektórzy zaopatrzyli się w
Przedszkola są małe, jednooddziałowe. UNa pewno została zachwiana rów
były czasy!.
latarki i uczą się w... szafach. Inni
przypadła w udziale Juliuszowi Modelskiemu z
częszczają do nich nawet dzieci, które nie skoń
nowaga między karą a nagrodą, mię
robią „budę" z kołdry i dusząc się w
Białogardu. Ponadto wyróżniono zestawy wierszy:
Reforma spowodowała znaczne zmniejszenie
dzy zakazem a prawem, między
czyły jeszcze trzech lat, oraz dzieci matek, będą
różny sposób spędzają godziny bez
Leokadii Ogrodnik z Warszawy, Jerzego Frycdopływu
gotówki
do
pegeerów
—
w
Budzis
„mieć" a „być". A już odpowiedzial
cych
na
urlopach
wychowawczych.
Placówki
te
senności.
Bo
ileż
można
spać?
Nie
kowskiego z Dębnicy Kaszubskiej, Wacława
towie pozwalniano instruktorów prowadzących
ność zbiorowa, „donoszenie" na ko
każdy przecież, czy ma 16, czy 19 lat
prowadzą też klasy zerowe.
Pomorskiego z Bytowa, Anny Piątek z Olkusza i
zespoły muzyczne, zajmujących się sportem;
legę , a delikatniej — informowanie o
musi codziennie sypiać po 10—11
Dariusza Burdziłowskiego z Przeźmierowa w
strzelnicę przekazano Gminnemu Ośrodkowi
tym co robi koleżanka, wymyślanie na
godzin.
woj. poznańskim.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wczasowym
Sportu i Rekreacji. Podwyższono znacznie ceny
siebie wzajemnie kar, trąci zwyczaj
w Podczelu dzieci pracowników Zakładu Rol
W dziale prozy jury postanowiło nie przyznać
— Zginęły elektryczne świeczki z
obiadów i z trzech stołówek została jedna.
nym szpiclowaniem, nazywanym w
nego w Kądzielnie korzystają z basenu.
pierwszej nagrody. Drugą nagrodzono utwór Ste
choinki przy portierni — opowiadają
Zajazd Kasztelański przejęło Przedsiębiorstwo
przeszłości pięknie (a jakże!) wycho
fana Fikusa z Lęborka, a trzecią otrzymał Zbig
dziewczęta. — Kto je mógł ukraść?
Usług Socjalnych.
waniem kolektywnym. Trąci wynatu
niew Kiwka ze Słupska. Specjalną nagrodę lębor
Pracownicy PGR Budzistowo nie narzekają
Oczywiście, my. Przychodzimy ze
rzonym systemem wychowawczym
skiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie
więc
na
brak
miejsc
w
zakładowym
przedszkolu.
szkoły, a rzeczy z szafek powyrzuca
— A szkoda — mówią pracownicy. — Zajazd
Makarenki i jego epigonów.
go, na wniosek jury, wręczono Tadeuszowi Krzy
Doceniają to, ale chcieliby, żeby było tak jak
ne, tapczany rozbebeszone, wszystko
zysków nie przynosił, ale wszyscy z niego korzy
sztofowi z Rewy (woj. gdańskie), a nagrodę
przeszukane. To ponoć była „kontrola
kiedyś — żeby dzieci uczyły się tańczyć, śpie
staliśmy. Wciąż tam się coś działo, odbywało się
ufundowaną przez MRN w Lęborku —Jadwidze
Jak trudno zrozumieć Człowiekal
czystości". Dlaczego w czasie naszej
wać, grać na instrumentach, jeździć konno. Czy
Drago z Tarnowskich Gór. Prócz tego wyróżniono
wiele imprez i dla dzieci, i dla rolników. Teraz
Ale trzeba chcieć, starać się o to
nieobecności?
Dlaczego
bez
udziału
prace, których autorami są: Janusz Gryz z Male
to jest możliwe? Na razie nie. Tzw. parasol
jest nieczynny, trwa przedłużający się remont.
usilnie, zwłaszcza gdy ten Człowiek
sekcji porządkowej? Przecież to była
chowa, Anna Piskurz z Gniezna i Leszek Szcześ
Latem około sto osób jada tam obiady, i to
socjalny jest obecnie bardzo drogi. Utrzymanie
ma
dopiero naście lat i jest jeszcze
rewizja, więc po co nazywać ją eufe
z Warszawy.
wszystko. Straciliśmy dorobek kulturalny wielu
nieukształtowany, nadwrażliwy, ale
stołówki w jednym z zakładów PGR — w
mistycznie „kontrolą czystości"?
lat.
ciekawy życia i świata.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień od
Pustarach, kosztuje około 1,5 min zł rocznie.
była się w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w
Pracownicy płacą po 125 zł za obiad i jest to
— Po naszym wybryku — było
Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej,
Proponuję jako początek porozu
Lęborku, która przygotowała na tę okazję występ
trochę biegania, śmiechów i rozmów
koszt jedynie tego co „idzie do kotła". Do
bhp oraz spraw socjalnych, Tadeusz Florkoswoich uczniów. Przeprowadzono również turniej
mienia wspólne zredagowanie nowe
po 22.00 — odbył się apel. Trwał
każdego
dziecka,
które
wyjeżdża
na
kolonie
jednego wiersza. Imprezę uświetnił ponadto recital
wski twierdzi, że obecnie ponad połowę fun
go regulaminu życia w internacie. Bo
naprawdę półtorej godziny. To był
dopłaca się od kilkunastu do kilkudziesięciu
poezji śpiewanej laureata wielu festiwali krajowych
duszu socjalnego PGR Budzistowo przeznacza
obecny, obowiązujący od wielu lat,
wspaniały apel. Powiedzieliśmy sobie
tysięcy złotych. Nie ma więc już pieniędzy na
Andrzeja Ciborskiego. Atrakcją stała się towa
na organizację imprez dla dzieci. Kończą się
zdążył skostnieć zupełnie.
wszystko. Tak się wzruszyliśmy, że aż
rzysząca spotkaniu wystawa „Papier i światło" czyli
zespoły muzyczne czy sportowe. Przynajmniej
właśnie imprezy choinkowe, zorganizowane we
płakaliśmy. I co? I nic. Nadal same
wiersze Ryszarda Kala umieszczone w przestrze
na razie.
wszystkich zakładach rolnych. Oprócz Mikołaja,
zakazy i nakazy. Atmosfera nie do wy
ni, którą w Muzeum zaaranżował artysta plastyk
paczek, są konkursy i zabawy przy orkiestrze.
trzymania. Wychowawcy nie są naszy
Krzysztof Grzesiak.
MARYLA WRONOWSKA
mi przyjaciółmi. Są dozorcami. Nie ma
Co roku mnóstwo pieniędzy dopłaca się do
(mim)
kolonii.
IRENA BOGUSZEWSKA

Beniaminek rozpycha się
ku uciesze klientów
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„Parasol socjalny"
jest coraz droższy
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KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w Rąbinie

Szanowny Kliencie!

mieszkaniowa

„NA SKARPIE"

zatrudni natychmiast - masarza

Bezpiecznie i najkorzystniej
sprzedasz bony towarowe

w Koszalinie

Istnieje możliwość otrzymania mieszkania służbowego.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Biurze Spółdzielni
K-457

informuje Mieszkańców Oś. K. Marksa, że
w dniu 2 lutego 1989 r., w godz. 6—20

Banku Polska Kasa Opieki S.A. w oddziałach PKO BP

OŚRODEK WCZASOWO SANATORYJNY „KLIMCZOK"
w Ustroniu Morskim, ul. Okrzei 1

nastąpi przerwa w dostawie wody
w budynkach przy ul. Sikorskiego, Sucharskiego,
Starzyńskiego z powodu usuwania awarii wodociągowej.
Za wynikłą sytuację przepraszamy.

Atrakcyjna cena

zatrudni pracownika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy
uprzejmie zaprasza do następujących oddziałów
na terenie województwa koszalińskiego:

na stanowisko masażysty klasycznego.

K-532
Przerwy w dostawie

Drobne

energii elektrycznej

w dniu 6 II 1989 r

FIATA 126p FL, rok 1987 wraz z garażem
sprzedam lub zamienię na mieszkanie M -2. Słupsk,

w godz. 8—15

G-878
tel. 210-10.
FIATA 126p, rok 1982 sprzedam. Ustka, tel.
146-608.
G'879
FIATA 126p fabrycznie nowego sprzedam za
bony PeKaO. Słupsk, tel. 278-97.
G-880
FIATA combi sprzedam, zamienię. Słupsk, tel.
11-12-88.

i Wodociągowa nr 9—18.

Zakład Energetyczny
przeprasza za przerwy
w dostawie energii
elektrycznej

G'881

NOWEGO fiata 126p grudzień 1988 rok za bony
PeKaO sprzedam. Słupsk, tel. 315-34.
G-882
SAMOCHÓD opel rekord sprzedam. Dębina, tel.
141-969. em. Ustka, po siedemnastej, Gruszczyński.
G-883
ŻUKA (lodówkę) rok 1973, silnik 1988 sprzedam.
Wojsk, tel. 353, gm. Lipnica.
G-884
ŻUKA sprzedam. Słupsk, ul. P. Skargi 2/6, tel.
317-73
G-885
JELCZA RTO skoda sprzedam. Słupsk, teł.
360-86,
G'886
SAMOCHÓD praga skrzyniowa, ład. 8,5 t sprze
dam. Słupsk, Sportowa 13A/3, Ryjewski.
G-887
CIĄGNIK, rozrzutnik obornika sprzedam. Zochowo 38, tel. 11-55-74, Jankowski.
G-889
CIĄGNIK gąsienicowy DT-75 pilnie sprzedam.
Chocielewko, 84-351 Nowa Wieś Lęborska woj.
słupskie.
G-888
KAROSERIĘ skody 105 nowy typ sprzedam.
Sławno, tel. 77-03.
G-890
SILNIK FSO 1500 używany sprzedam. Koszalin,
tel. 341-15.
G'89,1
OPONY fiata, mercedesa sprzedam. Słupsk, teł.
233-83, po dwudziestej.
G-892
MOTOROWER Ogar nowy sprzedam. Słupsk,
Nowotki 2/36.
G-893
PÓŁ domku w Słupsku sprzedam. Słupsk, tel.
336-93, godz. 16-18.
G‘894
WYCIĄG budowlany sprzedam. Koszalin, Czwar
taków 4
G-919
ZABUDOWANIA gospodarcze wraz z domem
sprzedam lub zamienię na mieszkanie w mieście.
Stupsk, tel. 309-28.
G-895
DZIAŁKĘ 0,27 ha w Siemianicach z rozpoczętą
budowa warsztatu sprzedam. Słupsk, tel. 290-33.
G-897
DZIAŁKĘ warzywną sprzedam. Wiadomość:
Słupsk, tel. 387-31.
G;899
DACHÓWKĘ rozbiórkową tamo sprzedam.
Słupsk, tel. 11-12-83.
G-900
KROWY sprzedam. Słupsk, tel. 11-14-82.
G—901
TELEWIZOR kolorowy rubin C—202 z kine
skopem gwarancyjnym sprzedam. Koszalin, tel.
536-23, po godz. 16.
G-902
TELEWIZOR kolorowy rubin 714 (nowy kine
skop) sprzedam. Słupsk, tel. 342-56, po szesnastej.
G-903
KUCHNIĘ mikrofalową, dywan 3 Mm sprze
dam. Koszalin, tel. 505-16.
G-921
OBIEKT zabytkowy: zamek, pałac, dwór — zde
cydowanie kupię. Ofety G-42644 Biuro Ogłoszeń
80-r958 Gdańsk.
K-ll/B
MIESZKANIE w Słupsku lub Sławnie kupię.
Słupsk, tel. 309-28.
G-896
KAWALERKĘ, I—II piętro nowe budownictwo
kupię. Słupsk, ul. Koszalińska 2/73.
G-904
ŁUCZNIK LZ—3, nóż pionowy kupię. Słupsk,
tel.347-27.
,.G‘9?5
GARAŻ z ul. Tuwima zamienię w okolice ulic
Rodła, Baczewskiego. Koszalin, tel. 539-85.
G-920
CYKLINOWAN1E, lakierowanie Kołobrzeg, tel.
231-11. Tyburski.
G‘992
KIOSK kwiatowy wydzierżawię. Wiadomość:
Słupsk, tel. 319-66, godz. 16—18.
G _906
BYDGOSZCZ — mieszkanie funkcyjne (MSW)
nowe budownictwo, 50 m. kw. zamienię na równo
rzędne lub większe w Stupsku. Informacje Słupsk,
tel. 236-46 całą dobę i 245-79 w godz. 9—18.
G-910
POMIESZCZENIA w centrum Koszalina na ga
binet lekarski poszukuję, Tel. 235-39.
G-907
POSZUKUJĘ małego mieszkania w Słupsku.
Informacje: Słupsk, tel. 230-78, po szesnastej.
G-908
WYNAJMĘ mieszkanie w Słupsku na 3 lata.
Możliwość zapłaty z góry. Oferty Słupsk, tel. 383-25,
po szesnastej.
. G-909
STOLARSTWO. Usługi u klienta. Szczecinek, ul.
Żukowa 69/4, Piotrowski.
G'9’2
BIORYTMY! Prześlij datę urodzenia. 37—500
Jarosław, skrytka 235.
K-17/B-0
NOWOCZESNA diagnoza, psychoterapia, po
moc pedagogiczna skuteczna w trudnych sytuacjach
życiowych. Wizyty domowe, współpraca z lekarzami

oferuje:

— wideoodtwarzacze
— telewizory
— wideokamery
— magnetowidy
Wszelkiego rodzaju
sprzęt elektroniczny
Atrakcyjne ceny
— wysoka jakość
ZAPRASZAMY
Koszalin, ul. Bieruta 6.
G-877
w zakresie terapii chorób psychosomatycznych, ner
wic, wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania.
Zgłoszenia: Koszalin, tel. 332-71, w godz. 8—10 i
18—20.
G-230-0
ZODOD — SIMP Koszalin, ul. Jana z Kolna 38,
tel. 272-36, wewn. 8 organizuje kursy: palaczy c.o.,
dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych oprócz gr. 3 i 4, spawania, izolarzy, eksploatacji i
konserwacji urządzeń dźwigowych, obsługi sprzętu
medycznego, garażowych stacji paliw, kosiarek rota
cyjnych, bhp i innych zleconych kursów i praktyk
zawodowych.
K-349-0
„OŚWIATA” Koszalin, ul. Świerczewskiego 10,
tel. 250-35 organizuje kursy: — czeladnicze i mis
trzowskie we wszystkich zawodach; inne zawodowe:
spawacz, palacz, kroju i szycia, kucharsko-kelnerskie, telewizyjny; w/w kursy oraz bhp i p.poż. komisji
pożarowo-technicznych referentów p.poż., obsługi
wind i inne specjalistyczne także na zlecenia za
kładów pracy.
1£-0
BLACHARZA samochodowego zatrudnię. Siemianice, Teodor Zielonka.
G-898
ŚLUSARZY, spawaczy gazowych, elektrycznych,
i C02 oraz mechanika samochodowego zatrudnię.
Słupsk, ul. Gdyńska 46, tel. 216-44, Nieboj.
G-323-0
MURARZY tynkarzy zatrudnię. Zakład Ogól
nobudowlany Koszalin, ul. Zwycięstwa 186/5, tel.
284-59, Rutkiewicz.
G-610
BIOLOG i chemik z wyższym wykształceniem i
stażem poszukuje pracy. Koszalin, tel. 547-34.
G-913
ZATRUDNIĘ piekarza. Słupsk, Kilińskiego 13.
G-914
ZATRUDNIĘ wykwalifikowanych murarzy-tynkarzy. Słupsk, tel. 353-48, Marcinkowski.
G-915
PRZYJMĘ pełnoletnią uczennicę umiejącą szyć
na maszynie oraz emeryta lub rencistę na 1/2 etatu.
Pracownia Kapeluszy Słupsk, Wojska Polskiego 37,
Wrzesińska.
G-916-0
POTRZEBNA kulturalna pani do prowadzenia
domu na kilka godzin dziennie. Słupsk, tel. 250-49,
Wrzesińska.
G-917-0
ZATRUDNIĘ spawaczy gazowych w nowo po
wstałym zakładzie ślusarskim. Słupsk, tel. 365-71,
Pączek.
G-918
WYKWALIFIKOWANYCH pracowników do
produkcji siatki ogrodzeniowej zatrudnię. Możli
wość zakwaterowania. Koszalin, tel. 243-55.
G-787-0

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Koszalinie

ność budownictwo
— specjalistę ds. ekonomicznych.
II Do Zaplecza Technicznego WPEC Koszalin
na stanowiska robotnicze

Koleżance

Elżbiecie
Tomaszewskiej

Aleksandrowi
Łuczakowi
i Koleżance

składają

Krystynie Łuczak
z powodu zgonu
OJCA I TEŚCIA

DYREKCJA I WSPÓŁPRACOWNICY
PEiTOR „ELTOR" KOSZALIN
K-471

Wyrazy szczerego
współczucia
Koledze

PRACOWNICY WOJEWÓDZKIEGO
DOMU KULTURY i TOWARZYSTWA
KULTURY TEATRALNEJ
w KOSZALINIE
G-802

składają
DYREKCJA, POP, ZW. ZAWODOWY
ORAZ WSPÓŁPRACOWNICY RSW
„PRASA-KSIĄŻKA-RUCH"
O/KOSZALIN
K-469

Wszystkim,
którzy pomogli
w organizowaniu
uroczystości
pogrzebowych oraz oddali
ostatnią przysługę
NAJUKOCHAŃSZEMU
MĘŻOWI,
OJCU, TEŚCIOWI
i DZIADKOWI

STEFANOWI
KWASEK

ANTONIEGO JANOWICZA

były pracownik WSP w Słupsku

Znajomym, Przyjaciołom,
Sąsiadom i Zakładom Pracy
serdeczne podziękowanie
składa

KIEROWNICTWO UCZELNI ORAZ KOLEŻANKI
i KOLEDZY * WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
w SŁUPSKU

RODZINA
G-803

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 23 stycznia 1989 roku, zmarł
w wieku 75 lat

Jan Szlagowski
emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wierzchowie, pionier oświaty na Ziemi
Człuchowskiej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką 1000 lecia.
Złotą odznaką ZNP, Zasłużony Działacz FJN
i innymi odznaczeniami państwowymi

Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
składają
INSPEKTOR OŚWIATY I WYCHOWANIA
i ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP GMINY CZŁUCHÓW

fu /h'W; 'Ul
v uwił 0Ó..GS. mui
Oferty (podania) prosimy kierować pod adresem firmy.

IDUBU 6|6/1
K-455

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE w POTĘGOWIE
76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 1, tel. 115-181,115-161

zatrudni następujących pracowników:

— KIEROWNIKA ZAKŁADU ROLNEGO POTĘGOWO
— wymagane wykształcenie wyższe rolnicze i 3 lata
stażu lub średnie i 5 lat stażu pracy na kierowniczym

z powodu zgonu MATKI

Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE

K-466

Serdeczne wyrazy
współczucia
Koledze

Wyrazy głębokiego
współczucia

Leonard Sosnowski

K-464

kierownika budowy
murarzy
robotników budowlanych
elektryków

K-297-U

składa

składają

— obiadów w stołówce zakładowej
— leczenia sanatoryjnego
. .
.
_wczasów zagranicznych na zasadzie bezdewizowej

—
—
—
—

a przede wszystkim Dyrekcji
i Pracownikom RDP
w Człuchowie
serdeczne podziękowania

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 5 stycznia 1989 roku zmarł

Zapewniamy wysokie wynagrodzenie wg zakładowego sysWna szy m3?a k?ad z i'e i st n i e i e możliwość korzystania z:

zatrudni:

Informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych, tel. 240-21.

składają

-

inżyniera elektronika

„PROSECOM" LTD
Spółka z o.o.
84-300 Lębork, ul. W. Witosa 62/A

Wszystkim uczestniczącym
tak licznie w pogrzebie
naszego MĘŻA, OJCA,
DZIADKA, ZIĘCIA
i SZWAGRA

________

pilnie zatrudni

Warunki płacy i pracy do uzgodnienia w Dziale Spraw Osobowych ZPE
„Kazel,, w Koszalinie ul. Morska 33/35, tel. 348-21 wew. 167.^__

— operatora żurawia samochodowego
— mechanika samochodowego
— frezera
— tokarza
— ślusarza
— spawacza dozorowego
— szlifierza
— hartownika
— dekarza
— malarza
— izolarza
— montera sieci cieplnej
— robotnika magazynowego

Alina Szumotalska
U roczystości pogrzebowe odbędą się 1111989 r., o godz. 11.30,
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

K-454

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
Zakłady Przemysłu Elektronicznego „Kazel"
w Koszalinie

I Do Zarządu

— kierownika działu ds. realizacji i nadzoru inwestycji
— kierownika działu ds. przygotowania i rozliczeń in
westycji wykształcenie wyższe lub średnie specjal

z powodu zgonu MATKI

MĄŻ, SYN i MATKA

Warunki pracy i płacy do omówienia w Biurze „Elmet"
w Koszalinie ul. Przemysłowa 6.

zatrudni
na bardzo korzystnych warunkach wg Zakładowego Systemu
Wynagradzania

Stefanowi
Świętakowi

o czym powiadamiają pogrążeni w smutku

referenta handlowego
ref. ds. zatrudniania i płac

K-436

W dniu 28 stycznia 1989 roku, zmarła
po długiej chrorobie
w wieku 47 lat

G-922

zatrudni pracownika na stanowisko

K-466

NOWO OTWARTY
SKLEP
z artykułami
elektronicznymi

K-458
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU ARTYKUŁAMI TECHNICZNYMI „ELMET"
Koszalin

— Białogard plac Wolności 17
— Kołobrzeg ul. Katedralna 33A
— I Koszalin ul. Zwycięstwa 37
— Połczyn Zdrój ul. Grunwaldzka 10

w Szczecinku ul. Narutowicza nr 1—5

Warunki pracy i płacy do omówienia w OWS „Klimczok"
tel. 155-65

Wszystkim, którzy służyli
pomocą i uczestniczyli
w uroczystościach
pogrzebowych
naszego UKOCHANEGO
MĘŻA, TATUSIA I DZIADKA

WŁODZIMIERZA
JAŚKO

G-874

WŁODZIMIERZOWI
SOPAŁOWICZOWI
z powodu śmierci OJCA
składają

serdeczne podziękowania
WSPÓŁPRACOWNICY

RODZINA
G—872

Zapewniamy mieszkanie z wygodami.
Warunki płacowe zgodnie z zakładowym systemem wynagrodzeń.
Kosztów podróży nie zwracamy.__________

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
MIROSŁAW HANUSZEWICZ
Słupsk, ul. Nad Śluzami 7/31, tel. 277-86

przyjmie do wykonania w 1989 r.
—
—
—
—

linie kablowe SN i NN
oświetlenie placów i ulic
kanalizacje teletechniczne
pomiary instalacji elektrycznych

W/w roboty Zakład może wykonać z materiałów
własnych.

G—876

„OŚWIATA" KSP ODDZIAŁ WROCŁAW

organizuje 2-tygodniowe kursy

RODZINA

Najszczersze wyrazy
ubolewania i współczucia
kierownikowi Domu
Sanatoryjno-Wypoczynkowego
„Kormoran"
w Kołobrzegu

składa

stanowisku.
— INŻYNIERA lub TECHNIKA BUDOWLANEGO z
uprawnieniami i praktyką w zawodzie min. 3 lata.

połączone z wczasami w Karpaczu, Jagniątkowie,
Borowicach, Sobieszowie i innych uzdrowiskach
★ Jezvka niemieckiego: — dla początkujących, zaawansowanych i
konwersacyjne coroczne od czerwca do wrz®śhn'^a^^?RD9 6 ^
turnimarh hpda Drzebvwać grupy wczasowe obywateli Nnu.

★ Zawodowe: — agentów handlowych, kierowników zakładów gast
ronomicznych, tkactwa artystycznego buk'eciar^wa-kwiaciarstwa
★ Kwalifikacyjne: — na tytuł czeladnika 1 uwsJel
zawodach (m.in. krawiectwo, dziewiarstwo, samochodowe wszel
kich specjalności, ogólnobudowlane wszelkich specjalności, ślusar
stwo i inne wg potrzeb)

oraz we Wrocławiu semestralne 2-tygodniowe
przyuczające do zawodu:
★ Kosmetyczne — 3 semestry po 2 tygodnie
★ Spawanie gazowe — 2 semestry po 2 tygodnie
★ Spawanie elektryczne w osłonie CO i argonu
2 tygodnie.

2 semestry po

Osoby towarzyszące mile widziane. Przyjęcia w kolejności zgłoszeń.
Zapisy przyjmuje KSP „Oświata" we Wrocławiu, ul. Ruska 46b
KI- 44-25-64 lub 37-777.
,<.4994.0

G—873

I

ŚRODA

d Telewizja
PROGRAM I
Dzienniki: 10.00/ 15.50, 19.30 i
22.45
8.25 „Domator” — Nasza poczta
— Szkoła dla rodziców
8.40 „Dzień dobry przedszkolaku"
9.00 „Teleferie na Pilsku"
9.35 Kino teleferii: „Tajemnice
wygasłych wulkanów” (2) — „Wul
kan Rangitoto” — film fantastycznonaukowy
10.10 „Spotkania na lotnisku" (1)
— „Podejście do lądowania" — serial
obyczajowy prod. NRD
11.15 „Domator" — „Przyjemne z
pożytecznym”
14.30 Telewizyjny kurs rolniczy —
Ziemniaki w żywieniu świń
15.20 Nurt, Edukacja kulturalna —
Swoboda twórczej aktywności
15.55 Losowanie Express i Super
Lotka
16.05 „W świecie ciszy" — pro
gram dla niesłyszących
16.25 „Bank, bang" — program
rozrywkowy
17.15 Teleexpress
17.30 „Spojrzenia" (1) (problem
restrykcji celnych)
17.50 Kino teleferii: „Przyjaciele
wesołego diabła” (3) — „Magiczny
kryształ" — serial prod, polskiej
18.20 „Dawniej niż wczoraj" —
„Archiwum XX wieku"
18.20 Dobranoc; „Miś Uszatek"
19.00 „10 minut"
19.10 „Spojrzenia" (2)
20.05 „Yesterday’- — film fał
prod, polskiej, reż. Radosław Piwo
warski, wyk,; Piotr Siwkiewicz, And
rzej Zieliński, Robert Piechota, Wal

demar Ignaczak, Anna Kaźmierczak
21.35 „Klub międzynarodowy"
22.05 Telewizyjny informator wy
dawn i czy
22.25 „Spojrzenia" (3)
23.05 Język rosyjski (14)
PROGRAM II
16.55 Język rosyjski (14)
17,25 Program dnia
17.30 Magazyn „102" — Krzysz
tof Kieślowski
18.00 Telerama
18.30 Polacy: „Irena Eichlerów
na" film dok.
19.30 „Wędrujący teatr" — Cent
rum Edukacji Teatralnej w Gdańsku
1- rep.
20.00 „Mistrzowie wiolinistyki"
1f-Kaja Danczowska
20.50 W140. rocznicę śmierci Ju
liusza Słowackiego
21.30 Panorama dnia
21.45 „Ankieta Ireny Dziedzic" —
prof. Marian Orzechowski
21.50 „07 zgłoś się" — „24 godzi
ny śledztwa" — serial kryminałny TP
22.50 „Telewizja nocą"
23.35 Komentarz dnia
23.40 Studio Warszawskich Spot
kań Teatralnych

TELEWIZJA
RADZIECKA
2II
4.30
6.35
serial tv
9.15

120 minut— pr. inf.-muz.
„Krzysztof Kolumb" ode. 3 i 4 —
prod. wł.
„Godzina dla dzieci"

★ ★ ★

13.30 Wiadomości
13.40 „Przyjechał cyrk" ode. 2 — film
prod. radź. dla dzieci
14.55 Wiadomości
15.00 „Polemizowałbym. Anatolij Tara
sów" — film dok.
15.20 „... do lat 16 i nie tylko" — pr. dla
młodzieży
. 16.05 Występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Rustawi"
16.45 Dziś na świecie
17.00 „Chochlik i gospodyni" — film
anim.
17.15 „Władza w ręce rad" — pr. dok.
17.35 „Krzysztof Kolumb" ode. 3 —
serial tv prod. wł.
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 „Reflektor przebudowy" — pr.
publ.
19.50 W. Gawrilin „Aniuta" — spektakl
Teatru Wielkiego ZSRR
21.45 Dziś na świecie
22.00 „Syndykat-2" ode. 4 — film tv
23.10 Wiadomości
23.15 „Niezapomniane melodie" —
śpiewa M. Magomajew
0.43 „Dombaj" — film dok.

3 II
4.30
6.35
serial tv
9.05
9.15

120 minut —- pr. inf.-muz.
„Krzysztof Kolumb" ode. 3 i 4 —
prod. wł.
Wiadomości
„Stopnie" — magazyn tv
★ ★ ★
13.30 Wiadomości
13.45 „Przyjechał cyrk" ode. 3 — film tv
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14.50 Wiadomości
14.55 „Zachowaj w duszy ludowe przy
śpiewki — film muz.
15.25 „Postać" -—gra literacka dla mło
dzieży
16.45 Dziś na świecie
17.00 „Rozmowy filozoficzne"
17.45 Chwila poezji
17.50 „Krzysztof Kolumb" ode. 4 —
serial tv prod. wł.
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 „Przed wyborami" — pr. publ.
19.50 „To było... było..."
20.05 „Spojrzenie" — mag. młodzieżo
wy
21.50 „Miłość na ekranie", „Muzykalny
prosiaczek", „Ciekawość" — film anim. dla
dorosłych
22.20 „Syndykat-2” ode. 5 — film tv
,23.25 Wiadomości
23.30 „Spotkania z Arkadijem Rajkinem" — film tv
0.41 „Muzyka Straussów” — pr. muz.

ISP

Radio

PROGRAM I
Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.05.14.00.16.00.18.00.19.00.20.00.22.00,
23.00
Komunikaty energetyczny i gazownict
wa: 7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58,6.28,
13.00,
21.00
0,10—3.45 Muzyka nocą 3.45 Żołnierski kwadr
rans 4.05 Muzyka przed świtem 5.05 Poranne
rozmaitości rolnicze 5.30—8.00 Poranne sygnały
8.15—8.45 Muzyka poranna 9.00—11.00 Cztery
pory roku 11.00—11.57 Koncert przed hejnałem
12.30 Muzyka folklorem malowana 12.45 Rolni
czy kwadrans 13.05 Radio kierowców 13.30 Stara
i nowa muzyka wojskowa 14.05—16.00 Magazyn
muzyczny „Rytm" 16.05 Muzyka i aktualności
17.00 „J a z podróży" — Maryla Rodowicz o sobie
17.30 Radio Artel przedstawia 17.50 Kto tak
pięknie gra 18.20 Piosenki trochę zapomniane
19.30 Radio dzieciom 20.15 Koncert życzeń 20.45
Siergiej Jesin: „Imitator" 21.05 Kronika sportowa
21.30 Piosenka nie jest mi obca 22.05 Religie i
wierzenia 22.15 Encyklopedia wielkich głosów
23.15 Panorama świata 23.30 Granie jak z nut.

PROGRAM II (stereo)
Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.10
Skrócony test stereo: 13.20,18.30. 0.03
8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum polskiej
piosenki 9.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata"
9.20 Muzyka, którą lubi Barbara Winiarska 9.50
Harry Mulisch: „Zamach" 10.00 Godzina melo
mana 11.10 Muzyczny non stop (oz. I) 11.40 Z
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop (cz.
11)12.40 Chór Dziewczęcy z Centralnego Zespołu
Artystycznego ZHP 13.20 Godzina w stylu count
ry 14.20 Folklor na mapie świata 14.50 Pamiętniki
i wspomnienia: Stefania Grodzieńska — „Urodził
go «Niebieski ptak» 15.00 Album operowy 15.30
Piosenki z Francji i Włoch 17.15 Dzieła, style,
epoki 18.15 Harry Mulisch: „Zamach" 18.30 Klub
stereo 19.30 .Wieczór wjilharroooji. 21.20—1.00
Wieczór literacko-muzyczny 22.00 Słuchajmy ra
zem 23.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata" 23.20
Interpretacje muzyki dawnej

PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00,8.00.9.00,12.00,15.00,
16.00.17.00,18.00
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 „Winien i
ma" 10.30 Jazz lat osiemdziesiątych 11.10 Folk w
pigułce 11.20 Ingmar Bergman — „Laterna Magica" 11.30 Muzyka z przełomu wieków 12.05 W
tonacji Trójki 13.00 Alistair MacLean — „Partyza
nci" 13.10 Powtórka z rozrywki 14.00 Koncert
jubilata 15.05 Rock z prądem 15.40 Herbatka przy
samowarze 16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki
19.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwięko
wym: John Braine — „Wielka kariera" 19.30 Złote
lata swinga 19.50 Ingmar Bergman — „Laterna
Magica" 20.00 Mini-max 20.45 Klub Trójki 21.00
Trzy kwadranse jazzu 22.15 W kręgu ballady 22.45
Sztuka przekładu: Sława Lisiecka 23.00 Opera
tygodnia 23.15 Miniatura poetycka.

■mi

Demokratyczny wybór

10.000
punktów
Jubileuszowy dziesięciotysięczny
punkt zapisał na swoim koncie zawo
dowy koszykarz amerykański Mi
chael Jordan, środkowy klubu uni
wersyteckiego z Chicago. W spotka
niu w Filadelfii zdobył on 33 punkty, a
ten ostatni był jubileuszowym. Pub
liczność zgotowała koszykarzowi go
rącą owację. Te 10 000 punktów Jor
dan zdobył w 303 meczach, roze
granych w okresie 5 lat. W historii
koszykówki tylko jeden zawodnik —
legendarny Wilt Chamberlain doko
nał większego wyczynu — zdobył
10000 punktów w 233 spotkaniach.

Zacięte
mecze
Pogoni
Tenisiści stołowi lęborskiej Po
goni stoczyli ostatnio dwa zacięte
mecze wyjazdowe o mistrzostwo II
ligi. We Włocławku Pogoń pokonała
miejscowy Start 10:8, a w Toruniu
zremisowała z Elektrykiem 9:9. Pun
kty dla drużyny gości uzyskali: W.
Potrykus — 4,5 i 3,5, M. Bieniasz
— 2,5i2,5, D. Malicki — 2i 1 orazJ.
Zawisza — 1 i 2.
Niecodziennego wyczynu dokonał
we Włocławku Wojciech Potrykus w
pojedynku z najlepszym graczem Sta
rtu, Pawłem Leśniewskim. Prze
grywał 7:20, aby potem zdobyć kolej
no 15 punktów i zwycięsko zakoń
czyć seta!
Tenisiści stołowi Pogoni utrzymali
trzecią pozycję w II lidze, (wim)

Jak informuje agencja TASS, demokratyczne głosowanie zadecydowało o obsadzie
funkcji trenerów reprezentacji ZSRR w koszykówce. Trenerem drużyny męskiej został
opiekun Żalgirisu Kowno — Władas Garastas, a kobiecej pracujący na co dzień z
koszykarzami Dynamo Moskwa—Jewgienij Gomelski. Otrzymali oni najwięcej głosów
od trenerów drużyn ekstraklasy i pierwszej ligi, zawodników reprezentacji i cenionych
fachowców.
57-letni Garastas zastąpił Aleksandra Gomelskiego, który doprowadził reprezentację
ZSRR do złotego medalu olimpijskiego w Seulu, a obecnie pracuje na kontrakcie w
Hiszpanii. Z nazwiskiem Władasa Garastasa związane są sukcesy Żalgirisu, którego
zawodnicy — Arwidas Sabonis, Waldemaras Chomiczius, Czirimas Kurtinajtis,
mieli znaczący wkład w olimpijski sukces drużyny narodowej.
Jewgienij Gomelski, brat Aleksandra, ma 50 lat i za sobą 25 lat pracy trenerskiej. Od
dawna związany jest z moskiewskim Dynamo. W Seulu był asystentem trenera reprezenta
cji koszykarek ZSRR Leonida Jaczmienewa. Drużyna radziecka zdobyła tam brązowy
medal.

W skrócie
★ PODCZAS narciarskich mistrzostw
świata w Vail slalom specjalny do kom
binacji wygrał Ole Christian Furuseth
(Norwegia), wyprzedzając Szweda Jonasa Nilssona i Marca Girardelliego (Lu
ksemburg).
★ KOLEJNĄ porażkę odnotowali na
swym koncie nasi zawodnicy z piłkarskiej
reprezentacji młodzieżowej, uczestniczący
w międzynarodowym turnieju im. J. Nehru.
W swym czwartym występie zostali oni

TP i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programie!

★ W SANTOS odbył się ostatni elimina
cyjny mecz piłkarskich mistrzostw świata
seniorów, w którym Brazylia pokonała
Urugwaj 2:0 (0:0). Obie bramki zdobył
Claudio Adao (47 i 68 min.)
★ CHRIS EVERT i Martina Navrati
lova spotkały się w Taipei w pokazowym
meczu, który wygrała Evert 7:5, 6:1.

Kto zdobędzie Puchar Polski?

Dobiegły końca rozgrywki koszalińskiej ligi
Nie zanotowano większych niespodzianek.
Oto tabele:

JUNIORKI MŁODSZE
1. Przylesie Koszalin

8

14

21—3

2. Wielim Szczecinek

8

13

16—11

3. Darlovia

8

12

13—13

4. Hubertus Biały Bór

8

11

11—18

5. Drawa Drawsko

8

9

5—21

1. Przylesie Koszalin

4

6

9—23

2. Hubertus Biały Bór

4

6

6—6

3. Drawa Drawsko

4

5

3—9

JUNIORZY MŁODSI

W dniach 9—11 lutego br. w słupskiej hali „Gryfia” rozegrany zostanie
finałowy turniej w piłce siatkowej mężczyzn. O trofeum ubiegać się będą cztery
drużyny: AZS Olsztyn, Stal Stocznia Szczecin, Czarni Radom i Resovia.
WKFSiT UM w Słupsku postanowił zorganizować konkurs. Sympatycy
sportu mają odgadnąć: jaka będzie ostateczna kolejność finałowego turnieju?
Odpowiedzi należy nadsyłać do 8 lutego br. pod adresem: WKFSiT UM, pl.
Zwycięstwa 3, 76—200 Słupsk z dopiskiem „Puchar Polski". Dla tych, którzy
na kartkach pocztowych zamieszczą trafne rozwiązanie konkursu, organizato
rzy rozlosują nagrody rzeczowe.
(wim)

1. Mieszko Połczyn

8

15

23—3

2. Budowlani Koszalin

8

13

17—12

3. Darłovia

8

13

16—12

4. Wielim Szczecinek

8

9

10—15

5. Drawa Drawsko

8

8

0—24

JUNIORZY
1. Wielim Szczecinek

6

12

18—2

2. Budowlani Koszalin

6

10

14—8

3. Drawa Drawsko

6

7

7—15

4. Darlovia

6

7

3—17

Po dwa najlepsze zespoły piłki siatkowej uczes
tniczyć będą w rozgrywkach finałowych makro
regionu wielkopolskiego w tych kategoriach wie
kowych. (wim)

Korespondencyjny kurs przygotowawczy z matematyki
1,Wykazać , że jeżeli

A + B + C »TT1

to zachodzi związek

i na podstawie wykresu znaleźć liczbę k pierwiastków

2.Rozwiązać układ równali ;

równania

in x - 5 cos y ■ cos x
sin x + 1 cos y

*/..n _ Gc + 1)* - 1
ftx)-------- xTx~“lT”

7.Zbadać funkcją

1«
1«
sin A + sin B + sin C * 4 cos ¥• cos |B»cos
*C

f(x) - m

, m 6 R . Sporządzić wykres funkcji k»k(m)'

8.Wyznaczyć kąty trójkąta prostokątnego , dla którego stosunek
promienia okręgu opisanego do promienia okręgu v/pisah'e^'ö" ’jest

sin^x

najmniejszymi .

3,Rozwiązać nierćwiość :

'<

owiuinwobudswo>i

1

.PXX3JAWAX

9'iWyznaczyó największą wartość pola trójkąta ABC wpisanego

4 log^cos2x + 2 log^sinx

loggcoax + 3 < 0

.

4iZbadać iloóć pierwiastków równania
3
2
2x - 3x + cos 2«C + sin*6 ** 0

w elipsę

w ten sposób t że

0^1,0 )

,

o promieniu długości 1 i o wspólnej ze stożkiem osi obrotu •
Rozwiązania prosimy przesyłać do dnia 1989.03.07
na adres J Wyższa Szkoła Inżynierska , Zakład Matematyki
ul.Racławicka 15-17 , 75-620 Koszalin .

na osi Ot . Znaleźć równania tych .stycznych •
x2* 1

■ 4

a bok SB jest prostopadły do osi 0X .

przecinają się pod kątem prostym w pewnym punkcie leżącym,
ó.Wyznaczyó zbiór wartości funkcji

4x^ +

10.Obliczyć minimalną objętość stożka zawierającego półkulę

w zależności od parametru
«Ć6^),2*fr^ •
5.Bwie styczne do wykresu funkcji
y ■ Vl7 (x2 + lV

Każde zadanie powinno być napisane na oddzielnej i podpisanej
kartce . Do rozwiązali należy dołączyć kopertę zaadresowaną
do siebie z naklejonym znaczkiem za 25 zł .

Praca kontrolna nr

+ x - 2

5.00—6.00 Muzyczny poranek 6.05 NURT:
Człowiek wobec sacrum 6.30 Język niemiecki
6.45 Przebojem powitaj dzień 7.15 Między nami
7.40 Wspomnienia muzyczne 8.10 Sygnały świata
.— mag. 8.30 Tydzień z Heleną Vondraćkovą 9.05
„Zasmolę" — słuchów. 9.35 U przyjaciół: Harijs
Gulbis: „Dolina sitowia" 10.00 Zagadki geografi
czne 10.30 Historia muzyki rockowej 11.05 Dom i
świat 11.55 Antologia sonaty 12,30 Radio Mosk
wa 13.00 16-20 Popołudnie młodych słuchaczy
17.10 Czar secesji 17.40 W ludowych rytmach

5.30 Studio Bałtyk
Nowy dzień 6.00 Studio
Bałtyk — lokalne 6.35 Namorzu i na lądzie — mag.
J. Blicharskiego 7.00 Wiadomości 7.05 Studio
Bałtyk — lokalne 7.30 Studio Bałtyk —wybrzeżowe —prowadzi Gdańsk 13.05 Wieś i rolnictwo —
aud. T. Tałandy 16.00 Przegląd aktualności 16.05
Komentarz aktualny Ryszarda Ulickiego 16.10
Spotkanie z Krzysztofem Missoną — aud. M.
Słowik-Tworke 16.45 Magazyn wojskowy „Do
mikrofonu wystąp" w opr. J. Sternowskiego
17.12 Program na jutro

Okręgowe
rozgrywki
okręgowej w młodszych kategoriach wiekowych.

KONKURS DLA KIBICÓW!

Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30,11.00,19.30,
23.30

Koszalin

★ BYŁY MISTRZ świata — Anatolij
Karpow (ZSRR), objął prowadzenie w
rozgrywanym w Seattle ćwierćfinałowym
meczu szachowych pretendentów. W dru
giej partii tego meczu Karpow pokonał
Johanna Hjartarsona (Islandia) i pro
wadzi teraz 1,5:0,5.

Sportowe i polityczne władze Korei Płd.
odrzuciły propozycję, by Seul zastąpił Sao
Paulo w organizacji tegorocznej Letniej
Uniwersjady. Roch Campana — sekre
tarz generalny Międzynarodowej Federacji
Sportu Akademickiego (FISM) powie
dział: „Odebraliśmy Sao Paulo prawo or
ganizacji uniwersjady, gdyż miasto przeży
wa ogromne kłopoty finansowe. Później
nasz wybór padł na Seul. A teraz prowadzi
my rozmowy z władzami kilku krajów m.in.
USA, Maroka, RFN, ZSRR i Bułgarii. Jest
jeszcze za wcześnie na ujawnienie szcze
gółów".

JUNIORKI

PROGRAM IV

17.50 Widnokrąg 18.20 Piosenki radzieckie 18.30
Język rosyjski 18.50 Studio ekspertów 19.35
Lektury Czwórki 19.45 Piosenki, zwyczajne ludz
kie sprawy 20.10 Gra o przyszłość 20.25 Liryka
nutami zapisana 20.50 Idee i rzeczywistość 21.10
Interpretacje chopinowskie 22.00—23.20 Wie
czór muzyki i myśli.

pokonani przez drużynę Koreańskiej Repu
bliki Ludowo-Demokratycznej 0:2 (0:1).

Odmowa
Seulu

(ode. 2)
LATAJĄCE RYBY
Doskonale wiecie — tak zaczął pierwszą opo
wieść, że od Casablanki począwszy w ciepłych
atlantyckich wodach żyją latające ryby. Żyją groma
dnie i często gęsto ich stada dochodzą do kilku
dziesięciu, a nierzadko do kilkuset tysięcy sztuk!
Kiedy pływałem na „Katowicach" mieliśmy z tymi
stworzeniami taką oto przygodę.
Bosmanem na tym statku był Kaszub i jak każdy
bosman, a Kaszub w szczególności, nie znosił rdzy.
Kolejne wojny jakie toczył z korozją na licznych
statkach, nigdy nie kończyły się sukcesem, bo
kończyć się nim nie mogły. A im starszy był statek —
tym walka z wszechobecną rdzą była bardziej
zacięta i nieubłagana. Nie pomagała najlepsza mi
nia, nie pomagały elektryczne młotki, bezskuteczne
było nawet odstukiwanie rdzy oburącz na dwa
młotki, czego usiłował (bez powodzenia) nauczyć
nas bosman Kaszub. Rdza usunięta w jednym

miejscu, pojawiała się w drugim. Wojna z nią
przenosiła się z dziobu na rufę, z nadbudówek do
ładowni, z polerów na podstawy wind. I tak prawie
bez końca. Uparta rdza miała do dyspozycji całe 24
godziny na dobę — my marynarze w najlepszym
przypadku po osiem. Rdza nie musiała odpoczy
wać, nie musiała schodzić na ląd (za biznesem) nie
miała niedziel i dni wolnych. W morzu i w porcie, w
tropikach, i na wodach północy z jednakową nieus
tępliwością z nieubłaganą konsekwencją żarła me
tal, osłabiała konstrukcje, męczyła ludzi. Walka z nią
z góry skazana była na porażkę, ale trwać musiała,
by statki mogły pływać jak najdłużej no i żeby mieli
dodatkowe „rozrywkowe” zajęcie.
Po wyładowaniu w Bathurst ciężkiego cementu,
szliśmy do rakoradi z resztą ładunku. Statek „wy
lazł" z wody na dobry metr i linia wodna, na której z
reguły zbiera się najwięcej rdzy, była zupełnie
wynurzona. Bosman Kaszub w zaciszu swej kabiny
obmyślił kolejny, genialny plan walki z rdzą: — W
Takoradzi spuścimy z rufy jolkę roboczą i jedną z
szalup śródokręcia. Ostukamy rdzę na całej długo
ści łajby, pominiujemy i zaraz „strzeli się" nową linię
wodną!
Ten plan zdradził nam przy śniadaniu, co niestety
wyraźnie zepsuło nam apetyt. Póki co, zagonił nas
do stukania rdzy przy dziobowej masztówce. Statek
w tropikalnym słońcu szedł do kolejnego portu w
Zatoce Gwinejskiej. Zwyczajowo, około godziny
dziesiątej zebraliśmy się przy kambuzie na kości i
papierosa. Prawie wszystkim udało się też wyfasować kawał gnata do ogryzienia. Po prostu trafiliśmy
na wspaniały humor kuka. Wiedzieliśmy, że za
chwilę usłyszymy sakramentalne bosmańskie „no
dobra... do roboty!..." wcale nie tęskniliśmy do tej
chwili.
Nagle w odległości 50 metrów, na nawierzchni
wypłynęło z wody ogromne stado latających ryb i
szybując prostopadle do burty statku niczym ty

siące strzał ugodziło w statek. Mimo, że pojedyńcza
latająca ryba jest niewielka, uderzenie miało ogromną moc. W sumie przecież takie stado musiało
ważyć dobre kilka ton. Statek zadrżał od masztów
do stępki, przechylił się na przeciwległą burtę, a
donośny huk niósł się po powierzchni oceanu hen
ku majaczącym na zawietrznej zarysom lądu. Zało
gę ścięło z nóg. Nie zamocowane sprzęty gwałtow
nie zmieniły swe położenie. W kambuzie wylała się
zupa... Pierwszym, który się pozbierał był bosman.
Wyjrzał za burtę... Widok jaki mu się ukazał roz
promienił jego wiecznie złe oblicze:
— Stawiam wieczorem dużego Jasia Wędrow
niczka krzyknął do nas i podniecony pognał na
mostek. Zaciekawieni wyjrzeliśmy za burtę. Na całej
długości statek był oczyszczony z rdzy i starej farby.
Dokładnie ostukały go latające ryby. Poprawki były
niepotrzebne.
— Flaszki nie będzie —- usłyszeliśmy warknięcie
wracającego z mostku bosmana. Był zły jak siedem
nieszczęść.
— Stary się nie zgodził — wyjaśnił — prosiłem
go, by zrobił zwrot i położył statek na kontrkurs to
latające ryby ostukałyby z rdzy drugą burtę,..
W Takotadi metal na ostukanej burcie nie był już
taki czysty. Przed miniowaniem musieliśmy ścierać
pucwolem pięciodniowy rdzawy nalot, ale nie trze
ba było ostukiwać rdzy. Wystarczyło malowanie.
Był to, o ile dobrze wiem, pierwszy przypadek, kiedy
latające ryby przyczyniły się do ułatwienia walki z
korozją — kończył opowiadanie cieśla Józef.

★ ★ ★
Z Conakry po załadowaniu 4-tej ładowni rudą
szliśmy do Lagos, aby coś jeszcze wyładować, coś
załadować.
(c.d.n.)
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Debrzno. Koła Gospodyń Wiejs
kich z terenu miasta i gminy złozyły w
bieżącym roku zamówienia w Gmin
nym Związku Rolników, Kółek i Or
ganizacji Rolniczych na ponad 30tys.
sztuk kurcząt. Do tej pory odebrano
1,5 tys. szt. kurcząt, pozostałe mają
być przekazane hodowcom w ciągu
najbliższych miesięcy. Czy jednak zo
staną odebrane? Problem w tym, że w
latach ubiegłych wraz z kurczętami
wydawano zlecenia na zakup pasz. W
tym roku rolnicy zleceń na paszę nie
otrzymują, a nie ma jej także w wolnej
sprzedaży. Czym więc karmić kurczę
ta?

Uwaga, kolekcjonerzy
Słupsk. Młodzieżowe Centrum
Kultury wspólnie z Klubem Kolekc
jonerów zaprasza na spotkanie z kon
serwatorem zabytków Stefanem
Wójcikiem. Tematem spotkania bę
dzie: kolekcje i ich zabezpieczenie
konserwatorskie. Spotkanie odbędzie
się w Młodzieżowym Centrum Kul
tury w Słupsku przy ul. 3 Maja, w
środę o godz. 18. Wstęp bezpłatny.
(gip)

Spotkanie w nowej
placówce kultury
Kołczygłowy. Na 1 lutego br. o
godz. 16.30 w miejscowym nowym
Gminnym Ośrodku Kultury zaplano
wano spotkanie młodzieży całej gmi
ny. Na spotkaniu poruszone będą
problemy działalności kulturalnej nu
rtujące młodych mieszkańców. Udział zapowiedzieli przedstawiciele
miejscowych władz. Organizatorzy
serdecznie zapraszają wszystkich,
którzy chcieliby włączyć się do dzia
łalności kulturalnej w nowej, niedaw
no oddanej do użytku placówce kul
tury. (elg)

Wystawa pokonkur
sowa w zamku
Słupsk. Dzisiaj, 1 bm. o godz. 12 w
ZamkU Książąt Pomorskich nastąpi
otwarcie wystawy pokonkursowej
pod ' hasłem1 '.Twórczość ludowa i
pamiątkarska Pomorza Środkowego
— Słupsk 88". Podczas uroczystego
otwarcia ogłoszone zostaną wyniki
konkursu z rozdaniem nagród najlep
szym. Część artystyczną uświetni wy
stęp zespołu folklorystycznego „Ja
sień", (a)

Rejtan za ladą

— Stefan Habieda z Debrzna:
Ludzie nie będą brać kurczaków bez
pasz, domagają się zleceń na jej za
kup. A kto pokryje koszty, jeżeli kur
czaki nie zostaną odebrane, a zostały
już zamówione u hodowcy?
— Aleksander Świstowski ze
Starego Gronowa: Dla gminy była

W komitecie partii obiecano inter
weniować w tej sprawie. A swoją
drogą nasuwa się pytanie: Jak to więc
jest z tą paszą? Czy powinna być
rozprowadzana w systemie reglamen
tacji, czy sprzedawana w wolnej
sprzedaży? Czekamy na wyjaśnienie
kompetentnych władz, (ho)_______

PREZENT
DLA DZIECKA
Prosimy o odbiór paczek
Słupsk. W ub. piątek zabawą choin
kową w Młodzieżowym Centrum Ku
ltury zakończyliśmy doroczną akcję
pod hasłem „Prezent dla dziecka"
organizowaną wspólnie z Zarządem
Miejskim Polskiego Komitetu Pomo
cy Społecznej w Słupsku. I chociaż
było ciasno, dzieci bawiły się wesoło,
brały udział w różnych konkursach z
nagrodami, tańczyły, obejrzały bajki
video. Po zabawie zjawił się długo
oczekiwany Mikołaj z podarunkami.
Każde dziecko z niecierpliwością cze
kało, aż Mikołaj wywoła numer jego
prezentu. Potem już... szybko do do
mu, żeby zobaczyć co ciekawego w
paczce jest. Niektóre nie wytrzymały i
oglądały prezenty od razu na miejscu.
Piękne paczki ze słodyczami przy
gotowały panie ze sklepu nr 8 przy ul.

Starzyńskiego darując w prezencie
swoją pracę. Dzięki ich pomocy mieli
śmy o połowę mniej pracy przy przy
gotowywaniu prezentów.
Z życzliwością, zrozumieniem i po
mocą spotykaliśmy się na każdym
kroku. I za to wszystkim zaintereso
wanym dziękujemy serdecznie.
W sekretariacie redakcji przy al.
Sienkiewicza 20, pok. 5 są do ode
brania paczki z numerami: 12,20,60 i
101. Prosimy dzieci lub ich opieku
nów o niezwłoczne przybycie po ich
odbiór. W paczkach bowiem są po
marańcze i nie mogą za długo leżeć.
Sądzimy, iż zabawa i prezenty po
dobały się dzieciom. A za rok spot
kamy się znowu!
J. A.

Ustka. Sport i rekreacja to jedna z
form wypoczynku ludzi pracy usteckiej Stoczni. W tym największym za
kładzie Ustki działa osiem sekcji spor
towych o charakterze rekreacyjnym.
Do ich zadań należy organizacja im
prez dla wszystkich pracowników i
ich rodzin. W ubiegłym tygodniu gru
pa społeczników „robiących" sport w
Stoczni, na czele z prezesem TKKF
Zbigniewem Opolskim, podsumowa
ła swoją działalność za 1988 rok. W
ogólnym rozrachunku po podsumo
waniu wyników spartakiady zakłado
wej i imprez mniejszej rangi ukształ

towała się kolejność najbardziej usportowionych wydziałów. Pierwsze
miejsce zajął wydział techniczny, dru
gie wydział P—1 (laminaty) a trzecie
wydział K—1 (kadłuby stalowe).

W sklepie fabrycznym Słupskich Fabryk

egzemplarzy. Oczywiście same musiały

Mebli „Zenit" pojawiły się ostatnie klientki

wydobyć meble z opakowań. Po otwarciu

zainteresowane kupnem sosnowego sek-

każdego pudła okazywało się, że poszcze

retarzyka, który kosztuje 93 tysiące złotych.

gólne egzemplarze posiadały bardziej lub

Rozpakowany był tylko jeden egzemplarz.

mniej widoczne wady. Klientki spokojnie

Wkrótce też okazało się, że jest on poważ

zabierały się za następną paczkę. Wszystko
z marsową miną obserwowała kasjerka

nie uszkodzony. W sklepie nie było eks
pedientki, a jedynie pani kasjerka. Dwie

Pozwoliła na rozpakowanie trzech egzem

cóż, handel nie funkcjonuje zawsze tak jak

klientki zwróciły się z prośbą o umożliwie

plarzy, później jak Rejtan zagrodziła drogę

powinien, przy braku towarów on dyktuje

nie obejrzenia innych egzemplarzy. Pani

do towaru i krzyknęła: „starczy na dzisiaj.

warunki. Głód towarów jest zjawiskiem

kasjerka uwarunkowała to wpłaceniem do
kasy należności za sekretarzyk. Wymiana

Ile byście chciały!..."

jeszcze nie słyszał. Są jednak sytuacje,

zdań na ten temat trwała bardzo długo.

Narn się wydaje, że zaangażowanie pani

które nawet obytych z naszą rzeczywistoś

Wreszcie klientki dopięły swego i bez wpłat

kasjerski winno iść w zupełnie innym kie

cią wprawiają w osłupienie.

pozwolono

runku. A może się mylimy? (gip)

Zwycięzca biegu otrzyma w nagro
dę puchar prezydenta Słupska. Zwy
cięzcy poszczególnych kategorii —
puchary. Zawodnicy, którzy uplasują
się na 2 i 3 miejscu w każdej kategorii
wiekowej otrzymają nagrody rzeczo
we. Wszyscy uczestnicy, którzy ukoń
czą bieg — dyplomy i znaczki. Chętni
do udziału w biegu muszą przedsta
wić ważne zaświadczenie lekarskie
zezwalające na uczestnictwo w biegu
oraz wpłacić symboliczną sumę 250
zł na konto: Miejski Fundusz Roz
woju Kultury Fizycznej, Urząd Miejski
— Wydział Budżetowo-Gospodarczy,
PBK Oddz. Słupska
Nr
367608—2567—189—77
Organizatorzy serdecznie zaprasza
ją na start 9 marca 1989 r., o godz.
11.00. Przyjmowanie zgłoszeń na
stadionie 650-lecia, ul. Madalińskiego, o godz. 8.30. Dojazd na stadion
autobusem WPK nr 2.
O godz. 10.30 zawodnicy zostaną
przewiezieni na start ostry, który na
stąpi przed ratuszem.
(mar)

Wiejskie Domy Kultury
w czynie społecznym td Kino
SŁUPSK
LĘBORK

W Strzeczonie gmina Debrzno
otwarty został Wiejski Dom Kultury.
Będą mogły prowadzić tu swoją dzia
łalność organizacje społeczne, m.in.
Koło Gospodyń Wiejskich. Pomiesz
czenia przeznaczone na Klub Młode
go Rolnika wyposażone zostały przez
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc
Chłopska". Znajduje się tu również
duża sala widowiskowa.
Na specjalne wyróżnienie zasługu
je fakt, że obiekt został zbudowany
przy dużym nakładzie pracy społecz
nej. Inicjatorem przedsięwzięcia był
sołtys Strzeczony, Bołesław Neska.
W dniu inauguracji działalności
Domu Kultury w pięknym koncercie
wystąpił zespół Koła Gospodyń Wiej
skich ze Strzeczony, zespoły wokalne
z miejscowej szkoły, rodzinny zespół
Mariana Budowskiego oraz artyści —
amatorzy z sąsiedniej Cierzni.
Organizacyjny i merytoryczny nad
zór nad pracą nowej placówki prowa
dzić będzie Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Debrznie.
Drugą nową placówką kulturalną
jest Gminny Ośrodek Kultury w Smoł
dzinie, otwarty po wielomiesięcz

nym remoncie, przebiegającym spra
wnie dzięki energii i zaangażowaniu
jej dyrektorki, Elżbiety Czajkowskiej.
Potrafiła ona mobilizować do pracy
większość mieszkańców Smołdzina.
Działa tu już sekcja teatralna i plas
tyczna. W najbliższym czasie urucho
mione zostaną sekcje — komputero
wa i muzyczna.
Nowo otwartym placówkom i ich
pracownikom życzymy wiele sukce
sów w działalności kulturalnej na te
renie gmin i sądzimy, iż będą stale
tętniły życiem, tak jak w dniu inaugu
racji.
Na zdjęciach:
— Mieszkańcy Strzeczony w ocze
kiwaniu na moment otwarcia WDK.
— Sołtys Bolesław Neska doko
nuje przecięcia wstęgi.
— Grupa szczególnie zasłużonych
przy budowie obiektu mieszkańców
wsi podczas uroczystości otwarcia
uhonorowana została dyplomami
„Zasłużony dla miasta i gminy Debrz
no". (rep)
Zdjęcia: Zygmunt Łęgowski

im

na

obejrzenie

innych

„Biologia
w życiu człowieka1
Słupsk. W minioną sobotę i niedzielę
odbyły się w Słupsku eliminacje okręgowe
XVIII Olimpiady Biologicznej zorgniazowane przez słupski Oddział Polskiego To
warzystwa Przyrodników im. M. Kopernika
oraz Kuratoria Oświaty i Wychowania w
Koszalinie i Słupsku. W eliminacjach uczestniczyło 29 uczniów z dziewięciu lice
ów ogólnokształcących obu województw.
W tegorocznej olimpiadzie, odbywającej
się pod hasłem „Biologia w życiu współ
czesnego człowieka", najlepszymi okazali
się uczniowie klasy IV Zespołu Szkół Ogól
nokształcących nr 1 w Słupsku —Joanna
Wieiądek i Zbigniew Pankanin. Ich
opiekunką jest nauczycielka biologii—mgr
Krystyna Kamińska, elg)

Słupsk. Brak śniegu i prawdziwie ostrej
zimy nie powinien przeszkodzić dzieciom
w odpoczynku i przyjemnym spędzeniu
ferii. O dzieciach i młodzieży pozostających
w tym czasie w domu oraz o przebywają
cych w województwie słupskim na zimo
wisku pomyśleli kierownicy placówek kul
turalnych, sportowych, kin, przygotowując
atrakcyjne programy. Każdy chyba coś z
nich dla siebie wybierze.
Młodzieżowy Dom Kultury w Słup
sku przy ul. B. Bieruta zaprasza wszystkich
codziennie w godz. 9—13 i 15—18 na
„teleferie" w Klubie Telewizyjnym, gry
świetlicowe, do pracowni plastycznej, na
gry w ping-ponga. O godz. 11 — film
fabularny oraz krótki kurs tańca towarzys
kiego. Po przerwie obiadowej, od godz. 15
zajęcia w kole komputerowym, foto, praco
wni plastycznej, tanecznej, w modelarni. O

NOWA PROPOZYCJA DKF W SŁAWNIE
Dyskusyjny Klub Filmowy przy Sławieńskim Domu Kultury nie ustaje w
pomysłach. Nową interesującą pro
pozycją jest trzydniowe seminarium
filmowe poświęcone Cyganom. Uczestnicy imprezy będą mieli okazję
zobaczyć na ekranie i na wystawach,
cygański folklor i tradycyjne wędrow
ne tabory, które znikły już z polskiego
krajobrazu, posłuchać cygańskiej
muzyki, poznać tęsknoty narodu bez
własnej ziemi.
Chociaż program przede wszystkim
wypełnią filmy, projekcjom towarzy
szyć będą też inne imprezy. Semina
rium trwać będzie od 3 do 5 lutego.
Piątkowe spotkanie inauguruje o
godz. 10 film bułgarski „Cygańska
miłość". Następnie zobaczymy: film
prod. radź. „Lautarzy" (godz.12);

węgierski — „Jesteśmy nadzy"
(godz.16); radziecki — „Tabor węd
ruje do nieba" (godz. 21.45); prod.
USA — „Król Cyganów" (godz.
23.45.). W międzyczasie planuje się:
występ zespołu „Nevo Drom" i her
batkę cygańską o godz. 17.30, wy
kład dr. Lecha Mroza z Uniwersytetu
Warszawskiego pt. „Cygańskie moty
wy w literaturze i sztuce" (godz.19),
recital Emiliana Kamińskiego, aktora
Teatru Narodowego w Warszawie
„Ballady i pieśni cygańskie" (godz.
20.30), a na zakończenie wieczoru —
o godz. 2 koncert płytowy pn. „Sobo
tnia noc w San Francisco i w... Sław
nie", gdzie wystąpią giganci gitary:
Paco de Lucia, Al di Meda, John
McLaughlin.
Sobotni program przewiduje proje-

77001. ul. Zawadzkiego, lei. 287-23;
77006; pi. Pokoju, lei. 21 152.

SŁUPSK MILENIUM
sala Pomorska
„Pan Kleks w kosmosie” (cz. I i II) — g. 11.00, 13.30,
16.00, „Cobra” (USA, 1. 15) — g. 18.30, 20.30, sala
Mieszko — „Cobra” (USA, 1. 15) — dla drugiej
zmiany — 11.30, „Łuk Erosa” (pol., 1. 18)
g.
17.30, 19.30 oraz „Akademia pana Kleksa” (tylko
cz. II) g. 14.00, 15.30; sala Anna — seanse wideo —
16.15,18.15,20.15
POLONIA — „Pan Samochodzik i praskie tajem
nice” (poi. b/o) -— g. 11.00, 12.30, „Szczęśliwa
trzynastka” (chiń., 1. 12) — g. 14.00, „Łabędzi
śpiew”(pol., 1.15) — g. 16.00,18.15, seanse wideo
g. 14.30,16.15,18.30,20.15, wideorama — duża sala
— g. 20.30, wypożyczalnia kaset wideo — 15.30
19.00
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY —
„Wielka draka w chińskiej dzielnicy” (USA, I. 12) —
g. 16.00, 18.00
BYTÓW—ALBATROS — „Krótki film o miło
ści” (pol., I. 15)
CZARNE—PRZODOWNIK — nieczynne,
WIARUS — „Kamienny wyrok” — (kanad., 1.
18)
CZŁUCHÓW—UCIECHA „Gliniarz z Beve
rly Hills II” (USA, 1. 15), seanse wideo — g. 16.00,
17.45
DAMNICA—RELAKS nieczynne
DEBRZNO—PIONIER
„Zapach psiej sier
ści” (pol., 1. 15);KLUBOWE--„Domgry”(USA, I.
18)
DĘBNICA KASZUBSKA—JUTRZENKA
nieczynne
KĘPICE—PRZYJAŹŃ — nieczynne;
LĘBORK—FREGATA — „Nieoczekiwana
zmiana miejsc” (USA, l. 15)
ŁEBA—RYBAK — „Szczęśliwa trzynastka”
(chiń., 1, 12), „Pechowiec” (fr. 1. 12)
MIASTKO—GRAŻYNA — „Superglina”
(USA, I. 18)
PRZECHLEWO JEDNOŚĆ
nieczynne
RĘDZIKOWO DELTA
„Orły Temidy”
(USA. 1. 15)
SIEMIROWICE—MUZA — „Świadek mimo
woli” (USA, 1.15)
SŁAWNO SŁAWA
nieczynne;
USTKA—DELFIN
„Łabędzi śpiew” (pol., I.
15), „Karatecy z kanionu Żółtej Rzeki” (chiń., I. 15),
..Cobra” (USA
przedpremierowy).
(gm)

Na podsumowaniu roku sportowe
go był obecny dyrektor Stoczni Jacek
Graczyk. Podziękował za dotychcza
sową pracę działaczom oraz wyróżnił
Romualda Dobosza za propagowanie
wielu dyscyplin sportowych, w tym
szczególnie biegów dla zdrowia.
(mar)

Słupsk. Do różnych dziwolągów hand

Słupsk. 9 marca br. przypada 44
rocznica wyzwolenia Słupska. Z tej
okazji odbywać się będzie wiele im
prez sportowo-rekreacyjnych, a jedną
z nich będzie bieg uliczny na dystansie
10 km. Zawodnicy startować będą w
następujących kategoriach wieko
wych: kobiety— bez podziału na kate
gorie, mężczyźni (16—29), (30—39),
(40—49), (50—59), (pow. 60 lat).

') Dyżury

O sprawność załogi

lowych powoli już się przyzwyczajamy. No

dobrze znanym. O głodzie klientów nikt

SŁUPSK: 991 - Pogotowie Energetyczne, 992 Pogotowie Gazownicze, 993
Pogotowie Ciepło
wnicze, 994 -»- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne,
997 - - MO, 998 — Straż Pożarna, 999 Pogotowie
Ratunkowe, podstacja przy ul. Banacha, tel. 31-371,
913 -- Biuro Numerów, 955 — Automatyczna
Informacja Paszportowa, Informacja Kolejowa: 933
Pociągi przyjeżdżające do Słupska, 934 — Pociągi
odjeżdżające ze Słupska. Telefon Zaufania „A” tel.
242-78, czynny w środy i piątki — g. 16—20;
1 nformacja o komunikacji miejskiej WPK w Słupsku
278-67. Telefon zaufania 280-35 czynny codzien
nie w godz. 15—20 (soboty 9—17).
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Słupsk. Dzisiaj, 1 bm. w siedzibie
redakcji przyal. Sienkiewicza 20, bez
płatnych porad z zakresu prawa pra
cy, prawa administracyjnego, karne
go, cywilnego i rodzinnego, udzielać
będzie prawnik. Dyżur potrwa od
godz. 14.30 do 16.30.

★ ★ ★
W Zarządzie Miejskim Ligi Kobiet
Polskich przy ul. Wojska Polskiego
2/5 (II piętro) radca prawny udzielać
będzie bezpłatnych porad w godz.
15—16.

★ ★ ★
W czwartek, 2 bm. z bezpłatnych
porad prawnych skorzystać można w
Zarządzie Wojewódzkim ZSMP przy
al. Sienkiewicza 21 w godz. 16—18.
Po poradę można zgłaszać się osobiś
cie bądź telefonicznie pod numerem:
223-62. (a)
godz. 15.30 — propozycja uczestniczenia
znowu w klubie video.
Warunkiem przebywania w MDK jest
posiadanie przy sobie ważnej legitymacji
szkolnej.
Na zlecenie kierownictw placówek wy
poczynku MDK zorganizuje projekcję fil-

10.30—12.30 — na zajęcia w pracowniach
specjalistycznych, o godz. 13 — na film
fabularny na dużym ekranie. 2 bm. w godz.
11—13 — na dwa spektakle Teatru Lalki
„Tęcza" ze Słupska, pt. „Biwak z przy
śpiewkami" Hanny Januszewskiej, o godz.
16 na otwarty turniej szachowy dla dzieci

Propozycje na ferie

10.30—gry sportowe i stolikowe, 2 lutego
br. o godz. 12 — gry i zabawy zręcznoś
ciowe, a o godz. 18 —- projekcję filmu
fabularnego prod. USA pt. „Na granicy . 3
lutego br. o godz. 17 — bal karnawałowy.
Miejsko-Gminny Ośrodek w Kępi
cach zaprasza 4 lutego br. o godz. 16
na
wieczorek taneczny dla dzieci. Do 11 lute
go br. w godz. 9—15 w MGOK organizo
wane jest zimowisko dla dzieci z Kępic. W
programie gry, zabawy, turnieje sportowe,
projekcje filmów video.
W MGOK w Ustce do 3 lutego br. w
ramach ferii zimowych odbywać się będą II
Warsztaty Teatralne dla dzieci.

mów fabularnych i bajek video wg życze
nia. W tej sprawie prosimy kontaktować się
pod numerem telefonu 250—52 lub osobi
ście w MDK.

ze szkół podstawowych. 3 lutego br. w
godz. 16—23 — na maraton tańca, w
sobotę zaś w godz. 18—21 — na dyskotekę
dla dzieci.

Miejski Dom Kultury w Człuchowie
zaprasza dzieci do 4 lutego br. zawsze o
godz. 9 na filmy video, w godz.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Miastku proponuje swoim najmłod
szym mieszkańcom 1 lutego br. o godz.

keje następujących filmów: „Cygań
skie szczęście", prod. radź. (o godz.
9.30); „Różowe sny", prod, czech.
(godz. 11); „Kamień rzucony w gó
rę", prod. węg. (godz. 16); „Dziewica
i Cygan" prod. ang. (godz.20.30); „I
skrzypce przestały grać", prod.

„Nevo Drom", o godz. 19.30 Adam
Bartosz z Muzeum Okręgowego w
Toruniu mówić będzie o narodzie cy
gańskim, ilustrując swój wykład fil
mem „Zanim opadną liście", a na
koniec, o godz. 0,15 — wieczór płyto
wy pn. „Wielcy Cyganie jazzu" (Dja-

„Carmen" prod. włos. (godz. 19.30).
O godz. 14 natomiast Andrzej Mirga z
Uniwersytetu Jagiellońskiego wy
głosi prelekcję „Romanipan: Tożsa
mość cygańska".
W przerwach tego bogatego pro
gramu seminarium organizatorzy za

USA-pol. (o godz. 22.15), który po
przedzi prelekcja Adama Bartosza z
Torunia, a podsumuje wspólna dys
kusja widzów z udziałem L. Mroza.
Dodatkowo w sobotę: o godz.
12.30Zbigniew Dubiella zaprezentu
je sztukę flamenco, o godz. 19 —
wystąpi ponownie tarnowski zespół

ngo Reinhardt i Hot Club The France
oraz Birelli Lagrene).
W niedzielę zapowiedziano filmy:
„Odnaleziony skarb" prod. bułg. (o
godz. 10); „Białe czaple" też bułg.
(godz. 11.30); „Cygańska miłość"
prod. ang. (godz 15); „Radykalne
cięcie" prod, czech. (godz. 18) i

praszają do zwiedzenia trzech wy
staw: publikacji o tematyce cygań
skiej (w tym unikatowych pozycji w
j. cygańskim), pocztówek ze zbiorów
Sławomira Staszaka z Oświęcima i
fotografii Janusza Helfera z Krakowa.
Zainteresowanych odsyłamy do
Sławieńskiego Domu Kultury, ul. Cie
szkowskiego 2, tel. 76-70.
(mim)

W czasie ferii świetlica wiejska w Pęplinie zaprasza dzieci na zajęcia sporto
wo-rekreacyjne w godz. 10—12 i od 16 do
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