3 bm. odbyło się w Warszawie
spotkanie konsultacyjne kierownict
wa Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej z ponad 400-osobową
grupą przedstawicieli środowiska
pracowników służby zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyła również
szeroka reprezentacja Federacji Zwią
zków Zawodowych Pracowników O-

Inauguracja obrad
„okrągłego stołu"
W poniedziałek, 6 bm. o godz.
14.00 w pałacu Rady Minist
rów w Warszawie rozpocznie
obrady „okrągły stół". Zasią
dą wokół niego przedstawi
ciele różnych sił społecznych,
które wyraziły wolę wspólne
go poszukiwania dróg prze
zwyciężenia kryzysu, kierun
ków dalszego rozwoju kraju,
rozwijania modelu polskiej
demokracji. Z obradami „o-

krągłego stołu" społeczeń
stwo polskie wiąże wielkie
nadzieje. Liczy na pełne urzeczy
wistnienie idei porozumienia na
rodowego, na umocnienie demo
kratycznego, praworządnego pa
ństwa socjalistycznego, odpo
wiadającego potrzebom ludzi i ich
aspiracjom
do obywatelskiej
współodpowiedzialności.
(dokończenie na str. 2)

Nowe płace
w służbie zdrowia

Zakończenie III Ogólnopolskiej Konferencji
Teoretyczno-Ideologicznej PZPR________________

Marksizm nie wyklucza, a przeciwnie
- zakłada myślenie alternatywne

chrony Zdrowia z jej przewodniczą
cym dr. Wojciechem Guglasem oraz innych federacji służby zdrowia.
Minister zdrowia i opieki społecz
nej prof. Izabela Płaneta-Małecka
przedstawiła stan realizacji przygoto
wań do wdrożenia podwyżki płac.
Stwierdziła m. in., że rząd wywiązał
się z przyjętych ustaleń:
(dokończenie na str. 2)

Konferencja potwierdziła, że marksizm w Polsce znajduje się na etapie
trudnych, ale odważnych i nieskrępowanych poszukiwań — powiedział członek
Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR, prof. Marian Orzechowski, dokonując
w sobotę, 4 bm. podsumowania jej dorobku. Stwierdził też, że toczone obecnie
dyskusje i spory demonstrują jednoznacznie, iż marksizm nie wyklucza, a
przeciwnie — zakłada myślenie alternatywne, możliwość wielokierunkowego
podejścia do prawdy, prowadzenia kontrowersyjnych, burzących schematy
poszukiwań. Już nie tylko w deklaracjach, ale w praktycznym działaniu znika
złe dziedzictwo monolityczności i homogenizacji dróg poznania, wyrastające z
założenia, że różnorodność koncepcji teoretycznych sprzeczna jest z naturą
marlrciimu
''
marksizmu.
Takie podejście do różnych ideologicznch i teoretycznych aspektów prze

mian w Polsce, czemu poświęcona była
cała konferencja, cechowało jej uczestni

ków także ostatniego dnia dyskusji plenar
nej. Mówili oni, że skończył się okres, gdy
w sferze ideologii mieliśmy tylko same
dobre odpowiedzi. Dziś nastał czas, gdy
mamy głównie pytania, w tym i tak fun
damentalne, jak: Jaka Polska?, Jaki soc
jalizm? Doc. Piotr Płoszajski stwierdził,
że na ideologię nie mogą składać się tylko
pytania. Należy ją tworzyć jako pewien
dekalog tez, które społeczeństwo może
konfrontować na co dzień z różnymi fak
tami społecznymi.
(dokończenie na str. 2)
MMMMMI

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!
W sobotę w gmachu Sejmu zebrał się Komitet Wykonawczy Rady Krajowej
PROIM. Po kilkugodzinnej dyskusji nad problemami sytuacji społeczno-polity
cznej w Polsce uzgodniono stanowisko wobec zbliżających się obrad „okrąg
łego stołu".
Rozważano także kierunki przyszłego
działania ruchu jako szerokiej koalicji sił
prosocjalistycznych. Wypowiedzi dotyczą
ce „okrągłego stołu" charakteryzować moż
na takimi określeniami jak: „historyczny
moment rozwoju Polski", „tworzenie no
wej konstrukcji ustrojowej", „krążenie pro
jektów budowy domu o nazwie—Polska".
Obrady prowadził Jan Dobraczyński.

A
-

Słowo wstępne wygłosił Stanisław Cio
sek.
Zebraliśmy się w przeddzień rozpoczęcia
obrad „Okrągłego stołu"—powiedział sek
retarz generalny RK. Już po raz drugi za
jmować się będziemy tym tematem, ognis
kującym uwagę opinii publicznej.

(dokończenie na str. 2)
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Plan zgładzenia
Arafata

Na WSInż. trwa sesja egzaminacyjna. Przy tablicach z wynikami zaliczeń i
.egzaminów gromadzą się studenci (na zdjęciu).
Fot. K. Ratajczyk

Kair (PAP). Kairski tygodnik „Al-Wafd”
poinformował o przygotowywanym przez
izraelskie służby specjalne spisku na życie
przewodniczącego Komitetu Wykonawcze
go Organizacji Wyzwolenia Palestyny Jasera
Arafata. Czasopismo, powołując się na do
brze poinformowane źródła dyplomatyczne
podało, że plan przygotowywany jest pod
kryptonimem „Victoria”.

Z konferencji sprawozdawczych PZPR
teriale sprawozdawczym wiele miejsca po,
święcono rozwojowi szeregów partyjnych,
które wzrosły o 171 towarzyszy, w tym 89
■ robotników, W1987 r. 54 proc. organizacji
podstawowych pozyskało kandydatów
partii, a w roku ubiegłym — 40 proc.
Szczecinecka organizacja partyjna liczy ak
tualnie 2.110 członków i kandydatów, sku
pionych w 72 ogniwach podstawowych.
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W połowie maja
szczyt radzi ecko-chi ński
Pekin (PAP). W ostatnim dniu wizyty w Chinach minister spraw
zagranicznych ZSRR Eduard Szewardnadze został przyjęty w Szang
haju przez przywódcę chińskiego Deng Xiaopinga. Podczas roz
mowy, która odbyła się w przyjaznej atmosferze, dokonano wymiany
poglądów na podstawowe zagadnienia stosunków chińsko-radzieckich, przeobrażeń zachodzących w ChRL i ZSRR, a także spraw
międzynarodowych z uwzględnieniem probłemu Kampuczy.
Deng Xiaoping podkreślił, że zarówno
pobyt chińskiego ministra spraw zagrani
cznych Qian Qichena w Moskwie w gru
dniu ub.r., jak i obecna wizyta min. Szewar
dnadze w Chinach, rozpoczęły proces nor
malizacji stosunków chińsko-radzieckich.
Formalnym początkiem normalizacji
— zaznaczył — będzie chińsko-radziec-

kie spotkanie na szczycie. Stwierdzono,
że w rezultacie obopólnych wysiłków sto
sunki między obydwoma krajami znalazły
się na granicy całkowitej normalizacji, co
stwarza możliwości rozpoczęcia ich nowe
go etapu.

wkroczyła w fazę konferencji terenowych instancji. W ubiegły piątek w
województwie koszalińskim konferencje odbyły się w KM Szczecinek, KG
Ostrowice, KG Kołobrzeg, KG Mielno, KG Tychowo.
W materiale sprawozdawczym, który
przedstawił I sekretarz KM w Szczecinku
Marek Ziemiński, szczegółowo rozliczo
no pakiet problemów, którymi od paździer
nika 1986 roku zajmowała się instancja
miejska. W sprawach wewnątrzpartyjnych
koncentrowano się na doskonaleniu stylu

Telefonujcie
do nas

Jak zorganizowano
Wam ferie?
Zapraszamy dzieci i młodzież
szkół średnich do błyskawicznej
ankiety „Głosu Pomorza", w któ
rej chcemy ocenić pierwszy ty
dzień ferii. Wyniki rozmowy z Wa
mi opublikujemy jutro
może
dzięki tej publikacji ostatnie dni
ferii przyniosą jeszcze ciekawsze
imprezy w szkołach, domach kul
tury, świetlicach.
A więc czekamy na Wasze tele
fony. Kręćcie w Koszalinie
250-05; w Słupsku 224-56 w
godzinach od 10 do 14.

pracy partyjnej, umacnianiu POP, zwięk
szaniu wymagań w stosunku do członków i
kandydatów partii. Z kolei w działaniach na
rzecz gospodarki, priorytetowo traktowano
zadania wynikające z wdrażania drugiego
etapu reformy gospodarczej oraz rozwiązy
wania istotnych problemów miasta. W ma-

Kair. Bejrut (PAP). Według opub
likowanych w Bejrucie danych, w ciągu
minionego roku w Libanie 3 tys. osób
poniosło śmierć w rezultacie starć zbroj
nych najrozmaitszych organizacji, w

^
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tym ruch Amal, proirańskiej organiza
cji Hezbollah i kilku organizacji pales
tyńskich. W tym samym okresie liczba
rannych wyniosła ok. 10 tys. osób. W
rezultacie nalotów lotnictwa izraelskiego na obiekty palestyńskie zginęło 87
osób a rannych zostało 156. Tragiczne
żniwo spowodowały również eksplozje
ładunków wybuchowych umieszczo
nych w samochodach — 78 osób zabi
tych i 348 rannych.

Kazimierz Czarnecki zwrócił uwagę
na konieczność poszukiwania nowych
form pracy partyjnej i potrzebę częstszych
niż dotąd kontaktów członków władz par
tyjnych z POP.
(dokończenie na str. 2)

Budowlani zawieszają
akcję protestacyjną
Jak poinformował rzecznik prasowy Mi
nisterstwa Pracy i Polityki Socjalnej, 3 bm.
zakończone zostały rozmowy przedstawi
cieli Federacji NSZZ Pracowników Budo
wnictwa z kierownikiem tego resortu oraz
przedstawicielami ministrów: gospodarki
przestrzennej i budownictwa oraz współ
pracy gospodarczej z zagranicą, w sprawie
zasad wynagradzania oraz przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą pra
cownikom skierowanym do pracy za grani

cą w celu realizacji budownictwa i usług
eksportowych.
Uzgodniono, iż w terminie do 31 marca
br. zostanie opracowany projekt modyfika
cji dotychczasowych rozwiązań, pod ką
tem uwzględnienia w nich zmian zacho
dzących w zarządzaniu gospodarką.
Z dniem 3 bm. Federacja NSZZ Pracow
ników Budownictwa zawiesiła prowadzo
ną w związku z powyższą sprawą akcję
protestacyjną. (PAP)

połączenia
ropy i Afryki

LIBAN

3 tys. ofiar
śmiertelnych
w ciągu roku

Naczelnik miasta, Witold Gładkowski
poinformował o realizacji zadań społecz
no-gospodarczych, wpływających na roz
wój 40-tysięcznego Szczecinka, wskazał
także na zaangażowanie mieszkańców, za
łóg zakładów pracy oraz organizacji społe
cznych na rzecz ładu, porządku i estetyki.

Paryż (PAP). Obradujące w
Strasburgu zgromadzenie parlamen
tarne Rady Europejskiej zapropono
wało 22 krajom członkowskim orga
nizacji dokładne zbadanie projektu
połączenia Europy z Afryką. W tym
celu przewiduje się zbudowanie
tunelu pod Gibraltarem lub mos
tu wiszącego nad cieśniną, dłu
gości 54 kilometrów.

Amerykańskie Biuro ds. Spisu Ludności prze
prowadzi w 1990 roku spis bezdomnych. Jednak
już dziś, oficjalne amerykańskie osobistości przyz
nają, że dane te nie pomogą dokładnie określić
liczby obywateli amerykańskich, którzy znajdują
się bez dachu nad głową. Według ocen organizacji
społecznych i instytucji państwowych dane okre
ślające liczbę bezdomnych znacznie się różnią i
wahają w granicach od 350 tys. do 3 min.

Z. Körnender w Wenezueli
Na uroczystościach zaprzysiężenia prezydenta
Wenezueli Carlosa Andresa Pereza, w Caracas
przebywała misja specjalna z zastępcą przewod
niczącego Rady Państwa Zenonem Komenderem
na czele. Przeprowadził on również rozmowy z
przewodniczącym Senatu Wenezueli Octavio Le
page i przewodniczącym Izby Deputowanych Jo
se Rodriguezem Iturbe.

Zadłużenie Ameryki
Łacińskiej
Czołowi parlamentarzyści z krajów EWG i Ame
ryki Łacińskiej, którzy uczestniczyli w konferencji
odbywającej się w stolicy Kostaryki — San Jose,
wezwali państwa zachodnioeuropejskie do roz
poczęcia dialogu z Ameryką Łacińską w sprawie
restrukturyzacji wynoszącego 420 mld dolarów
zadłużenia zagranicznego tego regionu.

Strajk kolejarzy
we Włoszech
W piątek i sobotę 24-godzinny strajk kolejarzy
sparaliżował ruch kolejowy we Włoszech. Zapo
wiedziane kroki oszczędnościowe, w tym likwida
cja części połączeń, wywołały gwałtowne reakcje.
W proteście uczestniczyło około 90 proc. maszyni
stów. Na trasy nie wyjechała połowa pociągów.
Doszo też do wielogodzinych opóźnień.

Charles Aznavour w Armenii
Znany francuski piosenkarz Charles Aznavour
przybył w sobotę wieczorem do stolicy Armenii,
Erewanu. Na lotnisku powitało go kwiatami około
tysiąca osób. Ch. Aznavour, który zorganizował
we Francji stowarzyszenie „Aznavour dla Arme
nii" odwiedzi rejony dotknięte trzęsieniem ziemi,
osobiście zapozna się z rozmiarami tragedii. Jak
wiadomo, Aznavour jest z pochodzenia Ormiani
nem.
_________________________
jMMMMBMMMHHHMRHini
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(dokończenie na str. 5)

W dyskusji poruszono wiele różnorod
nych problemów.
(Inf. wł.). Kampania sprawozdawcza w PZPR na Pomorzu Środkowym

Spis bezdomnych

Spotkanie W. Jaruzelskiego
z J. Dobraczyńskim

G. Bush o polityce wobec ZSRR
Waszyngton (PAP). Prezydent
George Bush oświadczył podczas
spotkania w Białym Domu z grupą
przedstawicieli
amerykańskiego
świata biznesu, że jego rząd nadal
bada aktualny stan stosunków amerykańsko-radzieckich. Prace w tej
dziedzinie kierowane są przez sekre
tarza stanu Jamesa Bakera i doradcę
prezydenta ds. bezpieczeństwa naro
dowego Brenta Scowcrofta. Bush
podkreślił, że nie zamierza marnować
istniejących możliwości, ale równo

cześnie nie chce dokonywać nieprze
myślanych posunięć. Dodał, że jest
przekonany, iż radzieckie kierownict
wo doskonale to rozumie.
Podkreślając, że docenia znaczenie
stosunków z ZSRR, prezydent przy
pomniał, że Michaił Gorbaczow prze
mawiając w grudniu ub. roku w ONZ
przedstawił wiele „interesujących
propozycji". Bush oświadczył, że je
go rząd rozpatrzy „cały krąg tych
problemów" ale nie będzie „przeja
wiać pośpiechu".

4 bm. Wojciech Jaruzelski spotkał się z prze
wodniczącym Rady Krajowej Patriotycznego Ru
chu Odrodzenia Narodowego Janem Dobraczyń
skim. Omawiano problemy związane z procesem
porozumienia narodowego.

TPD dla wypoczynku dzieci
Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
zorganizowało akcję zimową wypoczynku dzieci i
młodzieży. Młodym ludziom zaoferowano w cza
sie ferii kolonie oraz obozy stałe i wędrowne. W
tym roku w ośrodkach wypoczynkowych dla dzie
ci ze wsi i na półkoloniach w miejscu zamieszkania
wypoczywa ponad 172 tys. dzieci w 1572 placó
wkach TPD.

Prototypy siłowni
wiatrowych
Na deskach konstruktorów łódzkiego Zakładu
Hydrauliki Siłowej powstają projekty siłowni wia
trowych. W br. wykonany zostanie prototyp o
mocy do 200 kW. Pierwszy praktyczny egzamin
prototypy przejdą w Łodzi i w Górach Święto
krzyskich.

„Karnawał góralski"
Delhi (PAP). Do Pakistanu przybył w niedzielę z wizytą roboczą minister
spraw zagranicznych ZSRR Eduard Szewardnadze. W oświadczeniu złożo
nym na lotnisku powiedział on, że przybył do Islamabadu w celu omówienia
zagadnień stosunków radziecko-pakistańskich. Rozpatrzone zostaną również
sposoby ustanowienia pokoju w Afganistanie. Eduard Szewardnadze wyraził
nadzieję, że istnieją perspektywy bardziej intensywnego rozwoju współpracy
radziecko-pakistańskiej.
Wypowiedź dla prasy złożył również minister spraw zagranicznych Pakistanu
Sahabzada Yaqub Khan, który powiedział, że strona pakistańska zamierza z
całą powagą rozpatrzyć istniejące problemy. Pakistan pragnie rozwijać stosu
nki z ZSRR W duchu wzajemnego zaufania — podkreślił szef pakistańskiej
dyplomacji.

W zatwierdzonym przez zgroma
dzenie specjalnym raporcie stwierdza
się, że prace nad dokumentacją pro
jektowo-techniczną posunęły się do
przodu. Oznacza to, że projekt nie jest
już utopią.
Cieśninę Gibraltarską co roku po
konuje 5 min pasażerów. Przewozi się
przez nią 500 tys. samochodów i 20
min ton ładunków.

W Bukowinie Tatrzańskiej po raz 17 bawiono
się na „Karnawale góralskim”. Na scenie Domu
Ludowego bożonarodzeniowe zwyczaje przypo
minały zespoły i grupy kolędnicze z Bielskiego,
Krakowskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego.
Zgodnie z tradycją imprezy odbył się konkurs
tańca góralskich par oraz konkurs zespołów folk
lorystycznych „O zbójnicką ciupagę".

„Pieprzowe zagłębie"
Region Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej słynie w
kraju, jako teren obfitujący w rozmaite gatunki zió!
i roślin leczniczych. Najbardziej obfite plony i
największe... zarobki notują na swoim koncie
tartjitejsi zielarze przy zbiorach roślin uznanych
powszechnie za doskonałe przyprawy do różno
rodnych potraw. Na rozległych terenach rośnie tu
majeranek, kminek, kolendra, gorczyca i pieprz
turecki.

ZMWĄJm
Immui
Powiedzmy społeczeństwu prawdę,
a kraj będzie bezpieczny.
(Abraham Lincoln)
Imieniny — Doroty, Bohdana
1963 — Stany Zjednoczone wprowadziły restry
kcje żeglugowe wobec Kuby
1905 — urodził się Władysław Gomułka. Zmartw
1982 r.
1897 — Kreta opowiedziała się za unią państwo
wą z Grecją
1840 — Nowa Zelandia uzyskała niepodległość

Gen.

Wschód słońca o 7.33, zachód o 16.39

Nowy Jork (PAP). Jak pisze agencja AP, nowy dyktator Paragwaju, gen
Andres Rodriguez dorobił się w przeszłości majątku na koncesjach handlu
whisky i papierosami. Amerykański uczony, Paul Lewis, w książce pt„Paragwaj
pod rządami Stroessnera" twierdzi, że obecnie Rodriguez zajmuje się jeszcze
zyskowniejszą działalnością wynajmując swe olbrzymie posiadłości koło
stolicy kraju — Asuncion na nielegalne lądowiska wykorzystywane dla
przemytu narkotyków.

GS w Jezioranach, w woj. olsztyńskim produkuje od lat wyroby bezkartkowe
— przede wszystkim konserwy w kilkunastu gatunkach, w cenie od 150 do 500
zł. Są to konserwy drobiowo-wieprzowo-wołowe Ich roczna produkcja
wynosi 320 ton i jest dosłownie rozchwytywana przez klientów.
CAF-Mateusz Moroz

O
ifrfr
Dziś przewidywane jest zachmurzenie mate i
umiarkowane, od północnego zachodu stopnio
wo wzrastające do dużego i opady deszczu. Tem
peratura od 3 do 8 stopni. Wiatr umiarkowany i
dość porywisty, (par)
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Rozmowy
K. Morawskiego w USA

ze str. 1)
Wyrażana jest też nadzieja, że „okrągły stół" nada impuls naszej
reformie gospodarczej, przyczyni
się do wsparcia jej przez szerokie
kręgi społeczne.
Jak poinformował Polską Agen
cję Prasową rzecznik prasowy rzą
du J. Urban, podczas spotkań
przygotowawczych ustalono, że
w związku z ogromnym zaintere
sowaniem społeczeństwa obra
dami „okrągłego stołu" inaugura
cyjne posiedzenie prezentowane
będzie w Telewizji Polskiej i w
Polskim Radiu w poniedziałek

wieczorem, w porze najwyższej
oglądalności.
Komitet ds. Radia i Telewizji
informuje, że w dniu 6 bm. o godz.
18.30 Telewizja Polska w progra
mie I oraz Polskie Radio w pro
gramie I nadadzą relację z inaugu
racyjnego posiedzenia obrad „okrągłego stołu".
Za wynikające z tego zmiany
programowe kierownictwo Komi
tetu ds. Radia i Telewizji uprzejmie
przeprasza telewidzów i radiosłu
chaczy. (PAP)

Stanowisko PRON
(dokończenie ze str. 1)
We wrześniu ub.r., na progu przygoto
wań do „okrągłego stołu", po dyskusji nie
pozbawionej akcentów polemicznych i kon
trowersyjnych, dyskusji bardzo żywej, dali
śmy wyraz oczekiwaniom i nadziejom
związanym ze spotkaniem przy „okrągłym
stole". Stwierdziliśmy, że tej szansy przy
spieszenia procesu porozumiewania się
Polaków nie można zmarnować; podkreś
liliśmy potrzebę rozwagi i cierpliwości oraz
wsparcia tych propozycji, które uwzględ
niają przede wszystkim interesy narodowej
i państwowej wspólnoty; dowodziliśmy, że
do wspólnego stołu zasiąść trzeba jak naj
szybciej. I tak oto zaczyna się materializować idea, nasza idea poszerzania płasz
czyzn narodowego porozumienia.
„Okrągły stół" — mówił dalej St. Ciosek
— jest ideą wyrosłą z ruchu odrodzenia
narodowego. Chcieliśmy osiągnąć jedność
w różnorodności. Powstanie naszego ru
chu było odpowiedzią na potrzebę Polski,
potrzebę porozumienia się Polaków w naj
istotniejszych sprawach narodu, poszerze
nia społecznej bazy rządzenia i metod spra
wowania władzy oraz reformowania gos
podarki.

Opozycja w Polsce jest faktem. Opozycja
jako krytyczna alternatywa wobec władzy,
krytyczny korektor, jest w Polsce — stwier
dziliśmy to na X Plenum KC — potrzebna.
Uznając te realia stajemy przed trudnym
progiem. Jest nim współdziałanie z opozy
cją, dzielenie się zarówno władzą, jak i
odpowiedzialnością. Idzie to przecież w
parze. Trudny to próg, trudna lekcja, którą
chcemy wspólnie przerabiać: tym bardziej,
że nie ma na kim się wzorować. Pode
jmujemy się bowiem pionierskich w na
szych warunkach rozwiązań. Stoimy przed
równaniem z wieloma niewiadomymi, na
progu radykalnych i nieodwracalnych
przemian. (PAP).

czątku jego istnienia.
PRON z nadzieją śledzić będzie
przebieg rozmów przy „okrągłym
stole", wierząc, iż przyniosą one wy
niki zgodne ze społecznymi oczeki
waniami, dobrze służące Polsce i Po
lakom.
Uczestnikom obrad „okrągłego
stołu" zmierzającym do osiągnięcia
takich rezultatów towarzyszyć bę
dzie PRON-owskie wsparcie. (PAP)

Co Instytut
Podwyżka cen
Gallupa będzie spirytusu i wódki
badał w ZSRR
I

Moskwa (PAP). Amerykański In
stytut Gallupa przeprowadzi w Zwią
zku Radzieckim sondaż opinii pub
licznej. W tym celu do Moskwy przy
był szef służby badawczej instytutu
Neal Apmayer.
W wywiadzie dla tygodnika „Niedielia" poinformował, że chodzi o
zbadanie popytu konsumpcyjnego w
ZSRR. Wyniki tych badań mają zna
czenie dla biznesmenów amerykańs
kich. Wiele firm w USA jest zaintere
sowanych współpracą z ZSRR w
tworzeniu
wspólnych
przedsię
biorstw. Dzięki przebudowie, spółek
takich powstaje coraz więcej. Chcą
one współpracować w produkcji np.
„Coca coli" czy „Pepsi coli", pasty do
zębów albo samochodów („General
Motors"). Jednakże przed złożeniem
oferty w sprawie produkcji czy handlu
muszą one wiedzieć np. jakie samo
chody cieszyć się będą popytem na
rynku radzieckim, jakie towary zagra
niczne chcieliby kupować mieszkań
cy ZSRR.
Sondażem objęte będą różne mias
ta. Na razie jednak nie zdecydowano
ostatecznie zarówno o treści ankiety,
jak i miejscach, w których sondaż
zostanie przeprowadzony. Jeden z
wariantów przewiduje przeprowa
dzenie ankiety w mieście północnym,
południowym i strefy środkowej. In
stytut Gallupa będzie współpracował
z radzieckim Instytutem Socjologii.
Materiały dotyczące popytu kon
sumpcyjnego otrzymają firmy amery
kańskie, które subsydiują te badania i
są zainteresowane tworzeniem wspól
nych przedsiębiorstw w Związku Ra
dzieckim.

K. Morawski wziął udział w organizowa
nym przez Kongres USA międzynarodo
wym seminarium poświęconym roli chrze
ścijaństwa w życiu politycznym.

Apel o pomoc
Delhi (PAP). Występując przed kame
rami telewizji prezydent Afganistanu Nadżibullah oskarżył Pakistan o udzielanie
wsparcia mudżahedinom, którzy zwalczają
rząd afgański. Natomiast premier Afganis
tanu Mohammad Hasan Szark wystoso
wał do sekretarza generalnego ONZ Javiera Pereza de Cuellar list, w którym zwró
cił się z prośbą o udzielenie pomocy w celu
umożliwienia transportu żywności do Ka
bulu i innych miast z magazynów znaj
dujących się na północy kraju. Transport
utrudniają ataki rebeliantów.

Marksizm nie wyklucza, a przeciwnie
- zakłada myślenie alternatywne
(dokończenie ze str. 1)
W dyskusji wyrażano również wąt
pliwości związane z wpływem zacho
dzących obecnie zmian na funkcjo
nowanie partii i państwa. Dr Włady
sław Lorenc powiedział, że plura
lizm niesie niebezpieczeństwo prze
kształcenia się w trwały dualizm, w
podział na „my" i „wy", na partię i
„Solidarność". Jeśli partia nadal peł
nić ma kierowniczą rolę w społeczeń
stwie, musi posiadać także duże peł
nomocnictwa, ale działać z nimi nie
jako aparat władzy, lecz jako żywa
siła. Nawiązując do tej wypowiedzi
prof. Leszek Gilejko stwierdził, że nie
jest możliwe doprowadzenie do takie
go podziału, ale aby tak się nie stało,
należy działać, a nie tylko deklarować
takie stanowisko. Innego rodzaju oba
wę wyraził prof. Władysław Szewczuk. Jest ona związana z mnogością
głosów, że realny socjalizm ma

Poczucie realizmu i świadomość tej sza
nsy nakazuje podjęcie próby zawarcia
kompromisu. Nie można uciekać od rea
liów. Bez uzyskania społecznego przyzwo
lenia nie sposób wprowadzać w życie pro
gramu stabilizacji gospodarczej, łączącego
się przecież z koniecznością poczynienia
niełatwych, często nawet dokuczliwych
kroków. Bez nich zaś nie sposób marzyć o
uzdrowieniu struktury przemysłu, po
wstrzymaniu galopującej inflacji, unowo
cześnieniu gospodarki.

W ostatnich latach zmieniły się okolicz
ności wewnętrzne i zewnętrzne — kon
Stanowisko PRON wobec
tynuował St. Ciosek. Zmieniła się sama
obrad „okrągłego stołu"
Polska, zmieniliśmy się wszyscy. To, co
kilka lat temu wydawało się niemożliwe,
PRON wita rozpoczynające się 6
zaczyna stawać się realne. Ludzie, których
tftk wiele dzieliło, że nie chcieli sobie podaću,r lutego, br. obrady „okrągłego stołu”.
Widzi w tym doniosłym spotkaniu
ręki, dziś skłonni są do podjęcia wspólnych
różnych sił społecznych materializa
rozmów i działań w nadrzędnym interesie
ojczyzny. Piękna to realizacja PRON-owscję idei programowej, reprezentowa
kiej filozofii.
nej i popieranej przez PRON od po
Bez porozumienia społecznego i polity
cznego — podkreślił sekretarz generalny
RK—nie sposób osiągnąć postępu ekono
micznego, ani rozwiązać polskich, tak mo
cno przecież do tej pory zawężonych pro
blemów. I właśnie po to, aby uzyskać
szansę na radykalny postęp w reformowa
niu gospodarki, potrzeba Polsce nowego,
szerokiego sojuszu wszystkich sił społecz
nych, bez względu na barwy — prawdziwe,
wyblakłe, czy urojone — siły, którym na
sercu jedno leży na pewno, a mianowicie
dobro Polaków i ich ojczyzny.

Waszyngton (PAP). Przebywający w
Waszyngtonie na zaproszenie członków
Kongresu USA, prezes Unii Chrześcijańsko-Społecznej Kazimierz Morawski
spotkał się w Departamencie Stanu USA z
asystentem sekretarza stanu do spraw eu
ropejskich panią Rozanne Ridgeway.
Tematem rozmowy były problemy dwu
stronnych stosunków polsko-amerykań
skich po objęciu rządów przez nowy rząd
prezydenta George's Busha.

Zgodnie z art. 10 ustawy o wy
chowaniu w trzeźwości i przeciw
działaniu alkoholizmowi ceny napo
jów alkoholowych wysokoprocento
wych powinny być ustalane na po
ziomie wyprzedzającym wzrost do
chodów ludności.

Jak informuje Ministerstwo Finan
sów, z dniem 6 lutego 1989 r. pod
wyższa się ceny urzędowe detaliczne
niektórych wyrobów spirytusowych
produkcji krajowej. Podwyżka cen obejmuje wyroby spirytusowe i wódki
czyste. Przykładowo cena detaliczna
0.5 litra spirytusu rektyfikowanego
żytniego 90 proc, wzrasta z 4.200 zł
do 5.040 zł, 0,5 litra wódki czystej 40
proc. —- z 1.800 zł do 2.070 zł, a
czystej wódki wyborowej — z 1.800
do 2.020 zł. (PAP)

(dokończenie ze str. 1)
O sytuacji w ruchu związkowym mówił
Bronisław Lelejko. Z kolei Feliks Kuchniak, przewodniczący Miejskiej Rady Na
rodowej, podkreślił potrzebę rozwijania
bazy lokalowej oświaty, poszanowania
mienia społecznego, a także wyzwalania
obywatelskich inicjatyw. Głosy Henryka

Sołtysa i Stefana Andrzejewskiego
cechowała troska o kosekwencję i skutecz
ność partyjnego działania. W dyskusji kilku
towarzyszy ustosunkowało się również do
wprowadzanych zmian w strukturze woje
wódzkiej organizacji partyjnej.
Do spraw zawartych w referacie, jak i
poruszonych w dyskusji ustosunkował się
sekretarz, KW Stanisław Bartoszewski.
M. in. stwierdzi! on, że głównym celem
zmian w funkcjonowaniu i strukturze partii
w województwie jest podniesienie spraw
ności działania całej wojewódzkiej organi

Sklep spożywczy WCH „Merkury" w Koszalinie jest dobrze zaopatrzony, a
do tego personel dba o utrzymanie czystości wokół obiektu.
Fot. K. Ratajczyk

Moskwa (PAP). Korespondent PAP Sławomir Popowski pisze:1 W
prasie terenowej, ukazującej się w Kraju Ałtajskim opublikowano
informację prokuratury o odkopaniu podczas robót budowlanych,
prowadzonych w rejonie Górno-Ałtajska szczątków ludzkich. Znaj
dowały się one na głębokości ok. 2 metrów, a wszystkie ślady
wskazywały, iż są to zwłoki pomordowanych. W sprawie tej podjęto
postępowanie karne oraz powołano specjalną grupę dochodzeniową.
Jak informuje „Sowietskaja Rossija", zaraz po odkryciu śladów zbro
dni, 19 stycznia, roboty budowlane
zostały wstrzymane. Na niedużym
obszarze odkopano ok. 50 czaszek —
wszystkie ze śladami po kuli. Strzela
no z nagana. Wszystkie czaszki nale
żały do mężczyzn w wieku 30—50 lat.
Oprócz ludzkich szczątków wydoby
to również wiele przedmiotów — re
sztki ubrania, obuwia, gilzy i same
naboje. Pochodziły one z początku lat
trzydziestych. Na podstawie zeznań
świadków ustalono, iż w miejscu, w
którym odkopano zbiorową mogiłę,

Z kroniki
milicyjnej
Rozbój w Kołobrzegu
Poprzedniej nocy w Kołobrzegu na ul. Źródlanej
dokonano napadu rabunkowego na Henryka Ź.
Napastnik pobił go i ograbił z kurtki skórzanej,
zegarka, obrączki oraz sygnetu. Wczoraj w RUSW
w Kołobrzegu zgłosił się miejscowy taksówkarz,
przynosząc kurtkę skórzaną, która jak się okazało
— należała do Henryka Ż. Taksówkarz ów wiózł z
Kołobrzegu do Koszalina pasażera, który na miejs
cu oświadczył, że nie ma przy sobie pieniędzy, ale
zaraz je przyniesie z domu. W zastaw zostawił
właśnie kurtkę. Oczywiście, taksówkarz nie zobaczyłjuż więcej swojego pasażera, ani też pieniędzy
należnych za kurs.

zacji partyjnej, uaktywnienie POP i tereno
wych komitetów partii.
Szczecinecka konferencja sprawozdaw
cza nie zakończyła się przyjęciem uchwały
z powodu zbyt niskiej frekwencji w jej
końcowej części. W piątek, 10 bm. delegaci
zbiorą się ponownie, aby przyjąć dokument
końcowy, (ur)

★ ★ ★
W obradach tychowskiej konferencji uczestniczył sekretarz KW PZPR Józef Le
wandowski. Jak wynika z wystąpienia I
sekretarza KG Bogdana Ciegiełki, w Ty
chowie wiele się zmieniło: wybudowano
nowe obiekty dla Nadleśnictwa i OTL wraz
z budynkami mieszkalnymi, powstało no
we osiedle mieszkaniowe w Zakładzie Rol
nym Dobrowo, na ukończeniu jest auto
matyzacja sieci telefonicznej, oddano do
użytku trzy wodociągi wiejskie, poprawiło
się funkcjonowanie opieki zdrowotnej.
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do czasów wojny znajdowała się cie
plarnia i skład warzyw, a obok znaj
dował się obóz NKWD, do którego
przywożono „przestępców politycz
nych" — „wrogów ludu". Naoczny
świadek, który pracował w obozie
jako stróż poinformował, że każdego
dnia na tyfus i inne choroby umierało
w obozie po 50 i więcej więźniów.
Wiele wskazuje na to, że miejsce, w
którym odkopano szczątki ludzkie, po
rozstrzelanych w latach trzydziestych
ofiarach represji stalinowskich — to
nowe „Ałtajskie Kurapaty". Śledztwo
w tej sprawie trwa.
Włamanie do baru...
W nocy z soboty na niedzielę dokonano włama
nia do cocktail-baru OS Mlecz, w Kołobrzegu.
Skradziono alkohol, kawę i artykuły żywnościowe
wartości około 82 tyś’, zł.

...i do piwnic
Także w Kołobrzegu okradziono 6 piwnic w
budynkach przy ul. Wojska Polskiego

Kradzież w mieszkaniu
W sobotę okradziono jedno z mieszkań przy ul
Grottgera w Słupsku. Złodziej dostał się do niego
przez nie domknięte okno i wyniósł biżuterię oraz
sprzęt radiowy o wartości około 600 tys. zł.

Wyłowiono topielca
4 bm zaginął mieszkaniec Lęborka Kazimierz K.
Wczoraj wyłowiono jego zwłoki w rzece Łebie.
Prowadzone jest dochodzenie, (par)

Niestety wiele do życzenia pozostawia
aktywność niektórych członków partii. W
czasie rozmów indywidualnych odnoto
wano objawy pesymizmu, niewiary w moż
liwość szybkiego wyjścia kraju z kryzysu.
Także zebrania sprawozdawcze POP w
wielu przypadkach nie przyniosły oczeki
wanych efektów: nie stały się forum dysku
sji o sprawach POP, jej roli w środowisku,
aktywności poszczególnych członków. Aby sprostać wymogom czasu, trzeba —
mówiono — poprawić pracę wewnątrzpar
tyjną, członkowie skuteczniej winni reali
zować zadania partyjne.
Na pytanie, dlaczego na zebraniach par
tyjnych jest słaba frekwencja, próbował
odpowiedzieć Kazimierz Barski z Zakła
du Rolnego w Modrolesie. Dopóki będzie
my zbierać się po to, by sobie pogadać,
przelewać z pustego w próżne, ludzie nie
uwierzą nam, że chcemy zmieniać rzeczy
wistość, gorsze na lepsze. Jak mogą uwie
rzyć, skoro od lat postulujemy, by do skle
pów dostarczano świeży chleb a w GS
mówią nam, że im się to... nie opłaca. Mało
tego, że musimy często konsumować chleb
sprzckł trzech dni, to jeszcze i nie dla
wszystkich go starcza. Jak to jest, pytał
dyskutant, że nam, pracownikom Zakładu
Rolnego opłaca się wyprodukować zboże
na chleb, a GS-owi nie opłaca się dowieźć
go do sklepu? (bel)

niewiele wspólnego z ideą socjaliz
mu. Tymczasem — jak podkreślił —
kryzysy nie obciążają samej idei soc
jalizmu, a tylko jej realizatorów, tak
jak działalność inkwizycji nie obciąża
idei, której służy Kościół.
Obok różnego rodzaju rozważań
teoretycznych i problemów ideologi
cznych podnoszonych przez uczest
ników dyskusji nie zabrakło też kon
kretnych propozycji praktycznego
działania politycznego. Do takich na
leżała wypowiedź prof. Barbary Za
wadzkiej, która postulowała opra
cowanie nowego programu i Statutu
PZPR, gdyż treści zawarte w obowią
zujących dokumentach znacznie wy
przedziło już samo życie. Mówiła też o
potrzebie jak najszybszego zwołania
zjazdu partii i podjęcia prac nad tymi
dokumentami.
Uczestnicy konferencji zapoznali

(dokończenie ze str. 1)
• kwota na podwyżki pozwoli
na uzyskanie 95 proc. średniego
wynagrodzenia w sferze produk
cji materialnej;
• została przedstawiona Sej
mowi i przyjęta ustawa o kształ
towaniu wynagrodzeń w sferze
budżetowej, a więc zapewniono
stałą rewaloryzację płac tej gru
py w stosunku do płac sfery ma
terialnej;
• przygotowano zmiany sys
temu płac w służbie zdrowia i
opiece społecznej uwzględniają
ce zgłoszone podczas konsultacji
uwagi.
W toku wielogodzinnej dyskusji
wypracowano listę niezbędnych ko
rekt i uzyskano znaczne zbliżenie sta
nowisk. Do dokonania ostatecznych
poprawek powołano wspólny zespół
roboczy, który rozpoczął pracę na
tychmiast po zakończeniu spotkania.
Na najbliższe posiedzenie Rady Mini
strów zostanie więc wniesiony uzgo
dniony projekt rtoWych przepisów
płacowych.
Obecni na spotkaniu główni leka
rze wojewódzcy zostali poinformo
wani o wysokości kwot rozdzielo
nych na poszczególne województwa,
co pozwoli na bezzwłoczne podjęcie

się tego dnia także ze sprawozdania
mi z poszczególnych zespołów pro
blemowych, w tym z wystąpień gości
zagranicznych. Cały wielowątkowy
dorobek konferencji poddany zosta
nie skrupulatnej ewidencji i analizie.
Stanowić to będzie cenny materiał do
pracy politycznej i ideologicznej
wszystkich ogniw partii, jako wiążący
punkt wyjścia do nowych badań i
poszukiwań.
Kierownictwo partii bardzo uważnie rozpatrzy zbiorczy mate
riał i wnioski, jakie zostaną spo
rządzone przez Komisję Ideologi
czną KC i zespół przygotowaw
czy konferencji. Zostaną one
spożytkowane w trakcie przygo
towań do kolejnych posiedzeń
KC PZPR i Krajowej Konferencji
Delegatów, a także do XI Zjazdu,
do prac nad zmianami i uzupeł
nieniami w programie i Statucie
PZPR. (PAP)

*

prac związanych z wdrożeniem pod
wyżki.
W ten sposób—zdaniem resortu —
po zagwarantowaniu przez rząd wy
żej wymienionych rozwiązań ustały
przyczyny uzasadniające konty
nuowanie sporu . zbiorowego.
Nowe płace obowiązywać będą
od 1 stycznia br. (PAP)
Uchwała
Rady Krajowej Federacji Zw.
Zaw. Pracowników Ochrony
Zdrowia
4 bm. Rada Krajowa Federacji
Związków Zawodowych Praco
wników Ochrony Zdrowia w
związku z przedstawioną infor *
macją dotyczącą zrealizowania
w chwili obecnej podstawo
wych postulatów środowiska
służby zdrowia postanowiła uznać spór zbiorowy z rządem
PRL wszczęty na podstawie uchwały rady krajowej federacji z
23 listopada 1988 r. za zakończo
ny, jednocześnie zwracając się
do wszystkich zakładowych or
ganizacji związkowych o odwo
łanie wszelkich akcji protestacy
jnych. (PAP)

Powstało Stowarzyszenie
Polska—USA
Do rejestru związków i stowarzy
szeń Urzędu m. st. Warszawy wpisane
zostało Stowarzyszenie Polska —
Stany Zjednoczone Ameryki, im. Ig
nacego Paderewskiego. Celem dzia
łalności stowarzyszenia, skupiające
go naukowców, twórców kultury,
dziennikarzy i działaczy społecznych,
jest przyczynianie się do rozwoju
przyjaznych stosunków między PRL i
USA oraz społeczeństwami obu kra
jów, a także nawiązywanie kontak
tów i rozwijanie współpracy środo
wisk opiniotwórczych, naukowych i
kulturalnych.
Nowy Jork (PAP). W Nowym
Jorku pojawiły się pogłoski, jakoby
eks-prezydent Ronald Reagan nieba
wem miał się po diugiej przerwie
znów pojawić na wielkim ekranie.
Reagan, który ma w dorobku ponad
50 rói filmowych, a po raz ostatni
wystąpii w 1964 roku w obrazie sen
sacyjnym „Zabójcy", zagrałby siebie
samego w filmie poświęconym Ja
mesowi Brady, rzecznikowi Białego

R Reagan znów
na wielkim ekranie?
Domu, ciężko rannemu podczas za
machu na prezydenta w marcu 1981.
Amerykańska pisarka Mo/lie Dic
kenson, która znała Jamesa Brady,
napisała poświęconą mu powieść pt.
„Thumbs up". Na podstawie tej ksią
żki, sprzedanej w 50 tys. egzemplarzy,
powstał scenariusz filmowy.
W myśl krążących pogłosek, Rea
gan miai przystać na propozycję wy
stąpienia w tym filmie, który byłby
jego 38 filmem dia wytwórni Warner
Brothers. Jednak rzecznik Reaganów
w Los Angeles zaprzeczył, jakoby
eks-prezydent nosii się z zamiarem
powrotu do aktorstwa.

i

Wśród członków założycieli stowa
rzyszenia są m.in. prof. Andrzej Bar
tnicki, prof. Iwo Birula-Białyniecki, doc. Stanisław Gebethner,
Stanisław Głąbiński, ks. prof. Joa
chim Kondziela, Daniel Passent,
prof. Longin Pastusiak, Wacław
Sadkowski, prof. Henryk Samso
nowicz, prof. Janusz Reykowski,
prof. Michał Rozbicki, Stanisław
Trepczyński. Przewodniczącym ty
mczasowego zarządu stowarzyszenia
wybrany został prof. Jerzy Wiatr.
Stowarzyszenie prowadzić będzie
działalność na terenie całego kraju.
(PAP)

iliiliiillllll
• WEDŁUG zachodnich dyplomatów, co naj
mniej 300 osób zginęło w trakcie wojskowego
zamachu stanu, który doprowadził do odsunięcia
od władzy dyktatora Paragwaju Alfreda Stroessnera.
• FRANCUSKI minister spraw zagranicznych
Roland Dumas przybył w niedzielę do Teheranu z
dwudniową wizytą oficjalną. Jest to pierwsza
wizyta członka rządu francuskiego w Iranie od
rewolucji islamskiej w 1979 r. i obalenia rządów
szacha.
• TRZĘSIENIE ziemi o sile 5,7 st. w skali
Richtera nastąpiło w niedzielę we wschodniej
części Japonii. Epicentrum wstrząsów znajdowało
się pod dnem morskim na południe od Tokio. Brak
jest informacji na temat ofiar wśród ludzi bądź strat
materialnych spowodowanych trzęsieniem.
• NIKARAGUA opowiada się za przerwaniem
dostaw nowych rodzajów broni krajom Ameryki
Środkowej i wycofaniem stamtąd wszystkich za
granicznych specjalistów wojskowych, jak rów
nież za tym, by środki ubogich krajów regionu
przeznaczone były nie na zbrojenia, lecz na cele
rozwoju gospodarczego — oświadczy! na kon
ferencji prasowej w Caracas prezydent Nikaragui
Daniel Ortega.
• W MINIONYM roku inflacja w Brazylii wy
nosiła 933 proc., a koszty utrzymania wzrosły o
ponad 1410 proc. — poinformował brazylijski
Instytut Geografii i Statystyki.
• W STREFIE wybrzeża Korsyki rozpoczęły się
5 bm. wspólne francusko-amerykańskie manewry,
w których biorą udział znaczne siły morskie obu
krajów o łącznej liczebności 14 tys. ludzi. W
trakcie tych największych w ostatnich latach ma
newrów francusko-amerykańskich ćwiczone jest
współdziałanie amerykańskiej i francuskiej mary
narki wojennej na Morzu Śródziemnym, a także
wysadzenie desantu na „wrogim terytorium".
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SPRAWY DO PRZEMYŚLENIA
Jedną z kluczowych kwestii stojących dziś na porządku dnia staje się nowa
ordynacja wyborcza i wybory do Sejmu. Ósmy i dziewiąty punkt uchwały X
Plenum partii odnoszą się do tych kwestii w sposób wyraźny. W punkcie 8
uchwały czytamy m.in.: „PZPR dąży— we współdziałaniu z sojusznikami—do
ukształtowania w Polsce systemu społeczno-politycznego, którego podstawą
jest państwo socjalistycznej demokracji parlamentarnej oraz społeczeństwo
obywatelskie (...). PZPR — czytamy dalej — uznaje potrzebę uwzględnienia
pluralizmu interesów i dążeń, rozszerzenia koalicyjności sprawowania władzy
przy zapewnieniu miejsca dla opozycji uznającej i działającej w ramach
porządku konstytucyjnego".
cznego prawa wyborczego". Wów
YRAZEM nowego myślenia
czas w nowym Sejmie władza jedynie
i zerwania z pewnymi prak
ustąpiłaby nieco miejsca na ławie no
tykami z nieodległej prze
wym
szłości jest kolejny punkt uchwały
w uczestnikom poszerzonej koali
cji i tzw. konstruktywnej opozycji.
sprawie współpracy międzypartyjnej i

W

ważniejszych zmian w prawie wybor
czym, poza kosmetyką i retuszem.
Jeśli nie dojdzie do porozumienia
przy okrągłym stole bądź na innym
forum, to prawdopodobnie można
będzie wykonać tylko niewielki krok
w demokratyzacji prawa wyborczego
i wyłonieniu reprezentatywnego Sej
mu.
Z takim wariantem może korespon
dować pogląd, iż następcą obecnego
Sejmu może stać się parlament —
tymczasowy—konstytuanta, którego
głównym zadaniem winno stać się
opracowanie i uchwalenie nowej,
prawdziwie demokratycznej konsty
tucji z możliwością powołania rządu
zaufania narodowego. W każdym ra
zie brak porozumienia w tych i innych
ważnych kwestiach byłby dla położe
nia i samopoczucia Polaków niezwy
kle niebezpieczny, jak w ogóle dla
naszej państwowości.

Str. 3

jednoizbowego (na razie) Sejmu
wprowadza się bogatszą paletę róż
norodnych sił, włącznie z kręgami
opozycji szanującej konstytucyjny
porządek i zasadnicze pryncypia ustrojowe. Porozumienie obejmuje
m.in. procentową reprezentację tych
sił i orientacji w Sejmie. Każda z nich
otrzymuje ustaloną liczbę mandatów.
Wyborca nie wybiera pomiędzy kan
dydatami różnych partii i sił, lecz gło
suje na jednego z pretendentów do
mandatu spośród tej samej orientacji,
czy koalicji.
Ktoś powie, że jest to system podo
bny do obecnie obowiązującego. 0wszem, ale polityczny krajobraz kan
dydatów byłby o wiele szerszy, po
nieważ reprezentowaliby oni siły w
ogóle nie znajdujące się w obecnym
Sejmie lub zasiadające w nim tylko w
rozmiarach symbolicznych.

OBRADOWAŁA RADA MINISTRÓW

Akty wykonawcze
regulujące zasady
polityki finansowej i podatkowej
Biuro Prasowe Rządu informuje, że 3 bm. 1989 r. obradowała Rada
Ministrów. Rząd przyjął pakiet aktów wykonawczych do uchwalo
nych ostatnio przez Sejm ustaw, regulujących zasady polityki finan
sowej i podatkowej:

Rozporządzenie RM w sprawie
ulg. Ulgi przysługują za sprzedaż wy
■ rodzajów wydatków na inwes
robów ze znakiem jakości „Q" i „1",
tycje, podlegających odliczeniu z za działalność gospodarczą w ramach
podstawy opodatkowania podatkiem
zamówień rządowych. Ulgami objęta
W tym wariancie opozycja została
jest także działalność na rzecz budo
dochodowym spółek z udziałem za
by legalnie, prawnie wpleciona w
wnictwa mieszkaniowego, handel
granicznym. Odliczane od podstawy
system sprawowania władzy i mogła
wiejski oraz działalność przynosząca
opodatkowania będą wydatki na nie
by na forum parlamentu — i nie tylko
oszczędność surowców, paliw i ener
— głosić swoje poglądy, racje. Rów
mal wszystkie inwestycje rozwojowe,
gii. Korzystać będzie z ulg także spół
nież uczestniczyć w strukturach wła
a więc takie jak: budowa, rozbudowa,
dzielczość inwalidów oraz inne jed
dzy. Wszystkie znaczące siły cieszące
adaptacja budynków i budowli, za
nostki zatrudniające osoby niepełno
się społecznym poparciem, zweryfi
kup nowych maszyn i urządzeń oraz
sprawne.
kowanym w trakcie wyborów mogły
niektórych rodzajów środków trans
by otrzymać istotną reprezentację w
portu. Reguła ta będzie miała zasto
Rozporządzenie RM w sprawie
ciałach przedstawicielskich z parla
sowanie do inwestycji służących pro
* zasad ustalania norm wynagro
mentem na czele.
wadzonej działalności gospodarczej
dzeń stanowiących koszty uzyskania
lub ochronie środowiska, a przy tym
Zresztą i koalicja trój partyjna, której
przychodów. W dokumencie tym ufinansowanych z dochodów spółki, a
zapewniono by pewną większość w
stalono normę bezpodatkowego
nie wliczanych do kosztów jej działal
Sejmie, musiałaby nawzajem zabie
wzrostu wynagrodzeń. Jej wysokość
RUIZMEM jest stwierdzenie, że
AKIE na dziś, można dostrzec
ności, czyli do tzw. kosztów uzys
gać o poparcie dla swoich progra
wynosić będzie 140 proc. kwoty wy
zasady przyszłej ordynacji wy
propozycje i warianty prawa
kania.
mów i koncepcji nie tylko wśród po
nagrodzeń obciążających koszty roku
borczej trzeba nie tylko omówić,
wyborczego nie wnikając w osił, lecz i w ramach samego
1988 lub 140 proc. iloczynu przecięt
lecz także przygotować jej założeniazostałych
a
stateczny kształt i szanse realizacji?
Rozporządzenie RM w sprawie
sojuszu.
Środkami
politycznymi,
nego wynagrodzenia i przeciętnego
następnie projekt, by poddać je spo
■
obniżki
podatku
dochodowego
Można np. teoretycznie przyjąć —
przez alternatywność i konkurencyj
zatrudnienia. Zasada ta jest spójna z
łecznej konsultacji. Osobiście nie
od
dochodu
zagranicznych
podmio
takich głosów nie brakuje — że wy
ność programów, a nie środkami adzałożonymi w planie konsolidacji go
chciałbym, aby ktoś za mnie o wszyst
tów gospodarczych i przedsiębiorstw
bory i towarzysząca im kampania ni
ministracyjno-dyrektywnymi.
spodarki wskaźnikami inflacji, wzros
kim zdecydował i żebym nie miał w tej
z
udziałem
zagranicznym.
W
myśl
za
czym nie będą skrępowane, odbędą
tu cen i podaży towarów. Oznacza
sprawie nic do powiedzenia. Przyszły
wartych tu postanowień spółki z usię na zasadzie absolutnej demokracji,
ona stosunkowo łagodny podatek od
elektorat wyborczy musi mieć moż
działem zagranicznym oraz tzw. firmy
wręcz żywiołu politycznego. Partie,
wypłat wynagrodzeń ponad normę, i
ność wypowiedzenia się na ten temat
polonijne uzyskają obniżenie podatku
NNE propozycje przewidują uorganizacje, ugrupowania, przedsta
to podatek proporcjonalny, co umoż
i dokonania własnej oceny, po czym
tworzenie dwuizbowego parla
dochodowego za działalność zbieżną
wią swoich kandydatów i programy.
liwia wzrost wynagrodzeń w propor
przyjdzie pora na opinie ekspertów,
mentu.
Pierwsza
izba
utrzymałaby
z
preferowanymi
celami
gospodar
Kto zdobędzie poparcie większej licz
cji do efektów ekonomiczno-finanso
partii i organizacji, wreszcie na nor
dotychczasowy
charakter
z
większą
by wyborców, ten wejdzie do par
czymi. Obniżenie podatku przysługi
wych, a w szczególności w proporcji
malne prace sejmowe. A przecież cza
reprezentacją bezpartyjnych z róż
lamentu. Nie ma żadnych ograniczeń,
wać będzie za sprzedaż wyrobów na
do uzyskiwanego dochodu.
su — zauważmy to raz jeszcze —
nych kręgów społecznych, natomiast
jakiejkolwiek reglamentacji.
rynek, wyrobów oznaczonych zna
pozostało bardzo mało, tym bardziej,
opozycja byłaby w szerszym zakresie
kiem jakości „Q" i „1" oraz wyrobów
że słyszy się opinie, iż wybory do
Rada Ministrów przyjęła także uCzy ten wariant w warunkach pol
reprezentowana w II izbie. Do uzgod
o charakterze antyimportowym, a tak
chwałę w sprawie podziału środków
Sejmu trzeba przyśpieszyć.
skich jest realny? Odpowiedź brzmi:
nienia oczywiście byłyby prerogaty
że za wykonywanie usług dla ludno
na wynagrodzenia w sferze budżeto
nie. Jeśli ktoś powoła się na praktykę
wy tej izby i sposób wyłaniania. W
Polityka jest sztuką kompromisów.
ści lub rolnictwa. Ulgi będą wynosić
wej w 1989 roku. Jest to akt wyko
wyborczą w innych krajach, np. w
jakiś
sposób
należałoby
także
rozwią
O tym wiemy od dawna, choć w
od 2 do 5 proc. wartości obrotu tymi
nawczy do uchwalonej przez Sejm
rozwiniętych państwach demokracji
zać kwestię ustanowienia urzędu pre
polskiej praktyce osiągnięcie zbliże
dobrami lub usługami.
przed kilkoma dniami ustawy. Uzachodniej, to w dużym stopniu bę
zydenta, co można łączyć nie tylko z
nia — a jeszcze bardziej przestrzega
chwała dokonuje podziału środków
dzie miał rację. Tyle tylko, że tam
tym wariantem.
nie porozumień — okazuje się nie
Rozporządzenie RM w sprawie
na podwyżki wynagrodzeń pomiędzy
system polityczny i gospodarczy z
zwykle trudne. Otóż ten zaklęty krąg
■ ulg w podatku dochodowym,
poszczególne działy sfery budżeto
reguły jest akceptowany przez
Nie są to jedyne propozycje, bo
niemożności
musi
zostać
przełamany,
które ujednolica reguły przyznawania wej. (PAP)
85—95 proc. wyborców. Niezależnie
przecież
inny
jeszcze
wariant
nowego
jeśli jako społeczeństwo, naród, ma
więc od tego, jaka partia czy koalicja
prawa wyborczego może się zrodzić
my liczyć na jakikolwiek sukces, na
wygra wybory, podstawowe założe
przy okrągłym stole. W każdym razie
bardziej
normalne
życie.
nia systemu polityczno-gospodar
podstawą wszelkiego porozumienia
czego są akceptowane przez zdecy
może być tylko rozsądny kompromis.
Ostatnio słyszy się o dwóch takich
dowaną większość wyborców.
I to taki, który zapewni obecnej koali
kompromisowych propozycjach. 0cji partyjnej gwararftiję sprawowania
bydwle musiałyby się ópiefać na po
Nie ma więc takiego problemu jak
władzy. Rzecz jasna i opozycja musi
rozumieniu między różnymi siłami
yy, ,F>pj§ęę„
politycznymi w Polsce co do podziału' otrzymać gwarancje, na podstawie
chce mieć pewne gwarancje zasad
których nie będzie obecna w życiu
miejsc w przyszłym parlamencie i za
niczego udziału w sprawowaniu wła
politycznym li tylko na papierze w roli
sad prowadzenia kampanii wybor
dzy i kontynuacji swej obecności w
listka figowego nowej parlamentar
czej. Wówczas układ sił politycznych
parlamencie. Wspomniany skrajny
nej, socjalistycznej demokracji.
w kraju byłby niejako przesądzony z
wariant należy więc odrzucić jako nie
góry, choć nie w szczegółach.
przystający do naszej sytuacji.
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utworzenia rozległej koalicji prorefor
matorskiej, otwartej też na opozycyj
ne stanowiska i poglądy. Jest to zde
cydowane opowiedzenie się za nową
formułą koalicyjności i nowym, po
średnim sposobem sprawowania
władzy przez partie polityczne w mie
jsce zarządzania dyrektywnego i dub
lowania przez partię struktur adminis
tracyjno-gospodarczych.
Kadencja obecnego Sejmu kończy
się w tym roku. Nie można wykluczyć,
że wybory odbędą się wcześniej.
Czas więc nagli, a znaków zapyta
nia nie ubywa. Na dziś wiemy, że
nowa ordynacja wyborcza ma być
inna, bardziej demokratyczna, rów
nież przyszły Sejm powinien być inny,
pełniej odzwierciedlający układ koali
cyjny, pluralistyczne struktury społe
czeństwa, preferencje wyborcze oby
wateli. Słowem — Sejm mówiący
różnymi głosami, reprezentujący róż
ne koncepcje i opcje. Wspólne po
winny być tylko zasady najistotniej
sze, obejmujące nadrzędne interesy
narodu i państwa.
Problem polega jednak na tym czy
nowe prawo wyborcze będzie przełometn w stosunku do dotychczasowe
go, kolejnym krokiem dó przodu. 1
jakim krokiem, wielkim czy małym?
W&ä! Stoęc Spytać o mV ma
nionych do zgłaszania kandydatów
na posłów, o możliwość autentycznej
rywalizacji różnych kandydatów i
programów.
Słyszy się również opinie, że dopie
ro w nowej konstytucji stworzone
zostaną „silne podstawy demokraty
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Inne skrajne rozwiązanie, to niemo
żność dokonania jakichkolwiek po

Rozmowa ze Stanisławem MICHALAKIEM,
projektantem urządzeń sanitarnych Biura
Projektów „Promor" w Koszalinie
— W sierpniu ubiegłego roku
w Koszalinie, w mieszkaniu przy
ul. Broniewskiego kąpiący się w
wannie stracił nagle przytom
ność. Odratowano go po kilku
godzinach w szpitalu. W tym sa
mym mniej więcej czasie prasa
doniosła, że w Bielsku Białej w
ciągu ostatnich 7 lat 12 osób za
truło się w łazienkach tlenkiem
węgla. Dochodzenie w Bielsku
Białej umorzono, przestępstwa
nie było...

wiatrów powoduje w kanałach wen
tylacyjnych i spalinowych mieszkań
jednostronnych (takich, w których
wszystkie okna są w jednej ścianie
zewnętrznej) powstawanie odwrot
nych ciągów kominowych. Właśnie
w czasie niekorzystnego wiatru, gdy
wieje on z boku lub z tyłu budynku z
prędkością kilkunastu lub kilkudzie
sięciu metrów na sekundę, przy ko
rzystaniu z gazowych piecyków ką
pielowych dochodzi do zatruć — i to

Załóżmy więc, że w ramach okrąg
łego stołu strony uzgadniają, iż do

tych mieszkań w zbiorcze kanały spa
linowe zatrucia mogą wystąpić rów
nież przy wiatrach czołowych. Doty
czy to szczególnie budynków wyso
kich, częściowo przesłoniętych z
przodu niskimi. Wówczas dolna część
wysokiego budynku znajduje się w
strefie podciśnienia, wywołanego
cieniem aerodynamicznym budynku
niskiego. Różnica ciśnień między gór
nymi a dolnymi kondygnacjami po
woduje wypychanie spalin do pomie
szczeń położonych niżej. W Bielsku
Białej przypadki śmiertelnych zatruć
miały miejsce w takich właśnie okoli
cznościach. Zdarzyły się w budyn
kach 11 -kondygnacyjnych z płaskim
dachem, wyposażonych w zbiorcze
kanały spalinowe. Mieszkańcy infor

„Przestępstwa
nie było,
dochodzenie umorzone"...
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często śmiertelnych. Przy użytkowa
niu natomiast kuchenek gazowych
ma miejsce podtruwanie. W Szczecin
ku, w jednym z badanych mieszkań
przy ulicy Mikołaja Reja (na IV pięt
rze), następstwem podtruwania są
choroby dzieci. Lekarz, który je leczy,
jest zdania, że ma miejsce podtruwa
nie tlenkiem węgla pochodzącym ze
spalin gazowych przedostających się
z kuchni do pokoju, w którym przeby
wają lokatorzy.

— Od dawna interesuję się sprawą
zatruć spalinami gazowymi w budyn
kach mieszkalnych. Przestudiowałem
wiele ekspertyz dotyczących okolicz
ności zatruć, jakie miały miejsce w
latach 1977—85 w Szczecinku.
Stwierdzam, że zatrucia te nie były
przypadkowe. Ich przyczyna tkwi
m.in. w .projektowaniu domów dla
warunków ... pogody bezwietrznej.
Zgodnie z obowiązującą normą
PN—83/B—03430 „Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszki
wania zbiorowego użyteczności pub
licznej" z 1983 roku projektanci nie
mają obowiązku uwzględniania róż
nic ciśnień powodowanych działa
niem wiatru. Tymczasem przy silnych
wiatrach i przy płaskich dachach wy
stępuje zjawisko duszenia ciągu, po
wodujące cofanie spalin do wnętrza
obiektu. Śmiem twierdzić, że to obo
wiązujące przepisy spowodowały, iż
w ciągu ostatnich 30 lat powstało w
Polsce tysiące chorych osiedli, setki
tysięcy chorych domów i chorych
mieszkań.

Konsekwencją płaskiego dachu
jest też powstawanie tzw. cienia ae
rodynamicznego, który powoduje
tworzenie się różnicy ciśnień. War
tość podciśnienia powietrza w strefie
ściany zewnętrznej (na zawietrznej
stronie budynku) przewyższa zwykle
podciśnienie nad płaszczyzną dachu.
Zgodnie z prawem fizyki następuje
przepływ powietrzna znad dachu w
stronę ściany zewnętrznej. Droga te
go przepływu wiedzie kanałami wen
tylacyjnymi i spalinowymi do miesz
kań i dalej przez okna na zewnątrz
budynku.

Najniebezpieczniejsze są mieszka
nia jednostronne w budynkach z pła
skim dachem. Z moich badań wynika,
że wiatr wiejący z 2/3 kierunków róży

Mieszkania jednostronne z płaskim
dachem są bezpieczne jedynie w
przypadku 1/3 kierunków róży wiat
rów, tj. wtedy, gdy wieją one czołowo
ku budynkowi. Ale przy wyposażeniu

i

mowali — pisze „Przegląd" — że w
czasie mocnych wiatrów spaliny stale
wyrzucane są do mieszkań, a sadze
osadzają się w wannach...
— Jakie jest więc rozsądne
wyjście z tej sytuacji?
— Przyjmując, że z wiatrami trzeba
się pogodzić, a na wyburzenie osiedli
lub rozebranie budynków na razie nas
nie stać myślę, że trzeba zrobić coś z
gazem! Ma on złowieszcze oblicze.
Łącząc się z powietrzem tworzy mie
szankę wybuchową o sile destrukcji
równej trotylowi, po spaleniu jest
nadal trujący. Co roku, w którymś z
miast dochodzi do wybuchu, gazem
detonują się także samobójcy. Gaz
wybuchł w mieszkaniu przy ul. Alf
reda Lampego w Koszalinie, wyleciał
dach, zginęła jedna osoba. — Skutki
tego wybuchu usuwa się po dziś
dzień. Więc żyć z gazem, czy bez
gazu?
— W Wielkiej Brytanii powszech
ne są w użyciu gazowe piecyki kąpie
lowe z zamkniętą komorą spalania.
Wyłapują one skutecznie spaliny. Od
strony mieszkania palenisko piecyka
jest szczelnie zamknięte, a on sam
podłączony jest do pionowego kana
łu wentylacyjno-spalinowego, które

JERZY RUDZIK

go konstrukcja umożliwia jednoczes
ne doprowadzanie powietrza do spa
lania gazu i odprowadzenie spalin na
zewnętrz budynku. Przy takim roz
wiązaniu technicznym, które prze
ciwdziała powstawaniu różnicy ciś
nień, wiatr może hulać po osiedlu i po
budynku, spaliny gazowe nigdy nie
zostaną zassane do mieszkań. Jeśli
natomiat chodzi o kuchenki gazowe,
to problem rozwiązano tam za pomo
cą pochłaniacza spalin, czyli obowią
zkowego montowania nad kuchenką
skrzynki z filtrem i wentylatorem osio
wym. Zasysane przez wentylator spa
liny przepływają przez filtr z węglem
aktywowanym, oczyszczając się ze
związków toksycznych. Tak oczysz
czone spaliny usuwa się z pomiesz
czenia kuchni kanałem wentylacji
grawitacyjnej. We Francji w wieżow
cach nie stosuje się gazu, a jedynie
energię elektryczną. Odchodzi się od
gazu także w wysokich budynkach w
Związku Radzieckim.
0 gazie trzeba jeszcze jedno powie
dzieć. Jest on, jak i jego spaliny,
bezbarwny i bezwonny. W gazo
wniach zaprawia się go środkiem na
waniającym, dzięki czemu gazownicy
mogą wykrywać nieszczelności insta
lacji. Niestety, po spaleniu środek
nawaniający jest niewyczuwalny.
Myślę, że bezpieczeństwo użytkowa
nia urządzeń gazowych wymaga, aby
gaz zaprawiać środkiem nawaniająco-kopcącym, który byłby widoczny i
wyczuwalny zarówno po spaleniu jak
i przed. Nie mam jednak wątpliwości,
że w przyszłości będzie się odchodzić
od gazu. A póki co, odchodzić trzeba
od płaskich dachów, które nie sprzy
jają wysysaniu spalin z mieszkań, i
bezwzględnie odchodzić od miesz
kań typu jednostronnego.
— A co na dziś? Czy radzi Pan
przestać kąpać się, używać łazie
nek?
— Nie. Moja rada dla korzystają
cych z łazienek z urządzeniami gazo
wymi jest następująca: przed kąpielą
obowiązkowo trzeba sprawdzić czy
właściwie funkcjonuje wentylacja,
czy w danej chwili nie ma akurat
odwrotnego ciągu. Można to zrobić
w prosty sposób, przykładając poń
czochę lub kartkę papieru do wywiet
rznika. Jeśli utrzymuje się sama, nie
spada, znaczy że wszystko jest w
porządku. Jeśli spadnie, nie radzę
wchodzić do wanny i korzystać z
urządzeń kąpielowych.

Fot. K. Ratajczyk

Przed rokiem o tej samej porze grypa dała nam odetchnąć. Notowa
no tylko nieliczne przypadki zachorowań. Ale w styczniu br. w kilku
rejonach kraju pojawiły się ogniska epidemii grypy. W przychodniach
utworzyły się kolejki do internistów.
Jak wynika z informacji nadesła
nych z całego kraju do Zakładu Epide
miologii Państwowego Zakładu Hi
gieny w Warszawie, w drugiej poło
wie stycznia br. najwięcej zachoro
wań na grypę zanotowano w woj.
łódzkim — 72 tys.
Niewątpliwie mamy do czynie
nia ze wzrostem zachorowań na
grypę — powiedziała dziennikarzowi
PAP prof. Danuta Naruszewicz z PZH.
— Wskazują na to oficjalne zgłosze
nia lekarzy w całym kraju, a przecież
nie wszystkie przypadki zachorowań
są rejestrowane. Fala epidemii grypy
ogarnęła już większą część Europy i
powoli dociera do naszego kraju. Sto
sunkowo dużo przypadków zachoro
wań zanotowano m.in. w Wielkiej
Brytanii, RFN, Grecji, Szwecji. W Pol

Esmaramiaä
Poduszka dźwiękowa
dla ciężko chorych
Lekarze japońscy skonstruowali specjalną
poduszkę do szybkiego przywracania sił pac
jentom po ciężkich operacjach. Jednym z
głównych jej zadań jest pomoc chorym w
zaśnięciu^Wmontowana w zwykłą poduszkę
aparatura elektroniczna odtwarza dźwięki,
wprowadzające pacjenta w dobry nastrój.
Zdaniem konstruktorów urządzenia, do
dźwięków takich należy szmer strumyków,
śpiew ptaków, szum drzew i łopatek młyna
wodnego, „głosy” niektórych owadów, łago
dne stukanie kół wagonów. Poduszki dźwię
kowe są już w sprzedaży. Szczególnie przypa
dły one do gustu dzieciom.

Muzeum perfum
Rozmawiał:

LESŁAW BUDZISZ
I

sce podobny wzrost zachorowań
mieliśmy wraz z początkiem roku
przed dwoma laty.
Pamiętajmy, że objawów grypy nie
wolno lekceważyć. Jest to groźna
choroba wirusowa, która atakuje czę
sto szybko i to najsłabsze organy
człowieka. Objawia się wysoką gorą
czką, ale są też grypy „beztemperaturowe". Towarzyszy jej kaszel, bóle
mięśni i „łamanie" w kościach. Zda
rzają się też powikłania pogrypowe.
Wirus w pierwszej kolejności atakuje
dzieci i młodzież. Ponieważ nie ma
skutecznej szczepionki przeciwko
grypie, najlepszym lekarstwem jest
pozostanie w łóżku i picie dużych
ilości płynów. Przydatne są witaminy
i polopiryna, a także wszystkie spraw
dzone domowe sposoby. (PAP)

W mieście Grasse, na południu Francji,
otwarto muzeum perfum — pierwsze tego

rodzaju w świecie. Głównym celem ekspozy
cji jest przedstawienie historii produkcji per
fumeryjnej, od czasów antycznych do współ
czesnych. Grasse wybrane zostało przez wiele
firm perfumeryjnych Francji i innych krajów
na miejsce muzeum nieprzypadkowo. Uwa
żane jest ono za perfumeryjną stolicę Francji.
Ogółem, we Francji produkuje się rocznie
perfumy na sumę 5 mld dolarów.

Wielbłądy za toyoty
Dzięku czujności irackiej służby celnej w
ubiegłym roku udało się udaremnić przepę
dzenie przez granicę tego kraju 197 wiel
błądów i tysięcy owiec, które przemytnicy
zamierzali upłynnić za granicą, a uzyskane
środki przeznaczyć na nielegalny import
sprzętu elektronicznego, ubrań i samocho
dów marki toyota. Celnicy skonfiskowali
również duże ilości obcej waluty i szlachet
nych metali — poinformowała agencja Reu
tera.

i

SĄ JU2 KON KU RE
Szyldy zmieniono wcześniej niż zasady działania. Stało się to
w styczniu, z chwilą reorganizacji, w wyniku której w całym
kraju powstało dziewięć nowych banków kredytowych. W woj.
koszalińskim w przewadze są oddziały szczecińskiego czyli
Pomorskiego Banku Kredytowego. Ale funkcjonuje też oddział
Banku Gdańskiego w Koszalinie i Warszawskiego — w Koło
brzegu. Jest to zgodne z tzw. zasadą przenikania. Banki
kredytowe nie mają monopolu, a konkurencyjność ma ułatwić
reformowanie nieruchawej gospodarki. Poszczególne banki
mogą zatem otwierać oddziały we wszystkich wojewódz
twach.
IERWSZE tygodnie działalności
pod nowym szyldem nie przy
niosły radykalnych zmian w fu
nkcjonowaniu tych placówek. Banki
musiały czekać aż Sejm uchwali dwie
zasadnicze ustawy o Prawie Banko
wym i Narodowym Banku Polskim.
To się już stało. Wcześniej poszcze
gólne banki ogłosiły wysokość ofero
wanej klientom stopy procentowej.
Była okazja do porównania, do wy
boru najkorzystniejszej lokaty oszczę
dności.

P

Od pierwszego lutego banki
rozpoczęły przyjmowanie depo
zytów od osób fizycznych. To no
wość. Do tej pory obsługiwały jedy
nie rachunek dla prowadzących dzia
łalność gospodarczą. Czy są już pie
rwsi klienci? Dyrektor oddziału Ba
nku Warszawskiego w Kołobrzegu,
Tadeusz Zasempa odpowiada, że je
szcze nie. Ewentualny klient musiałby
na rachunku terminowym złożyć co
najmniej sto tysięcy złotych. To dolna
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granica wkładu ustalona przez War
szawski Bank. Oprocentowanie nie
jest konkurencyjne, takie samo jak w

PKO, czyli w stosunku rocznym 44
proc., jednak wkład dwuletni oprocen
towany jest w wysokości 55 proc. Nie
należy się zatem spodziewać maso
wego przenoszenia wkładów z PKO.
Ale pytań do banku kieruje się dużo,
zwłaszcza o stopy oprocentowania, o
warunki kredytu. Z tych rozmów wy
nika, że wiedza o przeprowadzanych
zmianach jest niewielka. Niewiele
osób wie, że komercyjne banki udzielają kredytów także indywidual
nym klientom. Od lat banki kojarzyły
się nam wyłącznie z obsługą przed
siębiorstw i instytucji. Nowe dociera
powoli.
Dlatego
na
zaciąg

nięcie pożyczki, też w Kołobrzegu, nie
było dotychczas chętnych. — Bierze
się to prawdopodobnie także stąd —
objaśnia dyrektor — że stopa oproce
ntowania jest wysoka. Wynosi od 55
do 66 proc., zależnie od zdolności
kredytowej składającego wniosek.
Klientela Banku w Kołobrzegu nie
zmienia się. Stanowią ją jednostki
gospodarki uspołecznionej. Jednak
wiele zapowiada, że dojdą do niej
nowe, tworzące się spółki, które po
czyniły już wstępne rozeznanie.
Przedsiębiorstwa korzystające do
tychczas z usług tego Banku są boga
te, więc dyrektor T. Zasempa, ban

kowiec o czterdziestoletnim stażu,
jest dobrej myśli. Podstawy do op
tymizmu dają też dwie wspomniane
ustawy tyczące działalności banko
wej. O różnych ustawach różnie się
mówi. Te ostatnie uzyskały dobrą ocenę Rady Społeczno- Konsultacyjnej
przy Sejmie, co nie zawsze się zdarza.
Dobrą i zgodną opinię otrzymały na
posiedzeniach komisji poselskich. 0by tylko tych ramowych ustaw nie
zepsuło tzw. prawo powielaczowe...
Bieżący rok przyniesie w kołobrze
skim i innych bankach wiele zmian.

Podstawową sprawą będzie odtąd
zysk.
W dużym uproszczeniu można po
wiedzieć, że dotychczas banki pełniły
opiekuńczą funkcję. Nierzadko stoso
wano zasadę, że biednym i niegos
podarnym trzeba koniecznie pomóc, a
najlepiej przez udzielenie nisko opro
centowanego kredytu. Teraz banki
będą same decydować komu przy
znać kredyt i na jakich warunkach.
Mogą też odmówić pomocy. Za kilka
miesięcy, z początkiem lipca, przed
siębiorstwa, spółdzielnie i instytucje
będą samodzielnie decydowały o
tym, z którym bankiem chcą współ
pracować. Zasada konkurencyjności

Detektyw hotelowy

Niedaleko apteki znajdował się sklep z wyroba
IELKIE międzynarodowe hotele na Ri
mi skórzanymi. Eddy miał szczęście, ponieważ
wierze, na Wyspach Bahama, w połu
znalazł tam kuferek identyczny jak ten, w którym
dniowej Francji były jego najulubieńszymi miejscami pracy. Najwspanialszym jednakobie
wy damy trzymały swą biżuterię.
Miał sporo czasu do następnego pociągu, zjadł
czynem było zaangażowanie się dyrektora Braswięc smaczny obiad w eleganckiej restauracji i
sera w hotelu Metropol w Nicei w charakterze
późnym
popołudniem wrócił do Nicei. Kuferek
detektywa hotelowego. Dotychczasowy detektyw
zdeponował w skrytce na dworcu kolejowym.
spadł ze schodów przeciwpożarowych goniąc
Kiedy wrócił do hotelu, dyrektor Brasser trzymał
złodzieja. Dyrektor szukał jego następcy poprzeż
się rękoma za głowę.
ogłoszenie w prasie i Eddy zgłosił się.
— Musiał pan akurat wyjechać kiedy u nas
. To znakomita okazja, pomyślał Eddy, aby skoń
dokonano rabunku stulecia. Opinia naszego hote
czyć żywot opryszka. Powiedział więc adieu swej
lu została zrujnowana.
wspaniałej karierze złodziejskiej i postanowił żyć
-- Cóż się stało? -— zapytał Eddy.
uczciwie.
— Skradziono kuferek z biżuterią pań Marvin i
Dwa dni później dyrektor przedstawił mu właś
Simson.
staje się faktem, z którym, chcąc nie
nie przybyłe dwie damy, które winien był strzec.
Eddy zbladł. Był przerażony. Natychmiast po
biegł do apartamentu przerażonych dam, gdzie
Do ich licznych bagaży bowiem należał niewielki
chcąc, trzeba się liczyć. Bank, jak
właśnie policja rozpoczęła swe czynności. Już
kuferek, w którym starsze panie trzymały swą
przy wejściu uderzył go ciężki zapach, którego w
każde inne przedsiębiorstwo, działa
pierwszej chwili nie umiał sobie wytłumaczyć.
już na zasadach trzech „S".
Dopiero później, kiedy w hallu spotkał pannę
opowiadanie: h
Aleksandrę Moreno przyszło nań olśnienie: natu
ralnie, to był zapach perfum panny Moreno. A
OTYCHCZAS bankowcy mózatem to ona ukradła biżuterię.
sensacyjne
wili często, że mają związane
Niezauważony przez portiera, Eddy wziął w
recepcji klucz od pokoju panny Moreno. Szybko
ręce. Teraz czują się swobodni,
pobiegł tam i przeszukał go centymetr po centy
metrze. Niestety, biżuterii nie znalazł. Znalazł nato
osobistą biżuterię.
ale efektów tych radykalnych zmian
miast kluczyk, który wyglądał tak samo jak jego
Wielkie słowo: biżuteria. Było zbyt prozaiczne
kluczyk od skrytki na dworcu kolejowym. Miał
nie można oczekiwać z tygodnia na
dla określenia brylantów, rubinów, szmaragdów,
tylko inny numer. Natychmiast pobiegł na dwo
onyksów, ametystów, agatów, na które Eddy mógł
tydzień. W opinii fachowców zmiany
rzec. W skrytce Aleksandry Moreno znalazł kuferek
rzucić krótkie spojrzenie. Były tam pierścionki,
z biżuterią. Przeniósł go do swojej skrytki, a w
idą w pożądanym kierunku, a na opi
kolczyki, bransolety, łańcuchy jakich Eddy nie
skrytce panny Moreno zostawił kuferek kupiony w
widział jeszcze w swej długiej złodziejskiej karie
Monte Carlo.
nię szarych klientów trzeba jeszcze
rze.
Kiedy wrócił do hotelu podrzucił kluczyk od
I, nie do wiary: kuferek z biżuterią nie został
poczekać. Oni też się wypowiedzą,
skrytki w pokoju panny Moreno, a klucz od jej
oddany przez starsze panie do hotelowego sejfu.
pokoju
powiesił niepostrzeżenie na tablicy w rece
pozostawiając bądź wycofując wkła
Zabrały go ze sobą do pokoju. Chciały, aby biżute
pcji.
ria
ta
przypominała
im
zmarłych
mężów,
od
któ
Nie chcąc wzbudzić jakichkolwiek podejrzeń
dy z PKO. (E.S.)
rych ją kiedyś dostały.
nie śpieszył się zbytnio. Następnego dnia rano
Eddy musiał użyć wszystkich sił, aby zdusić w
spokojnie zjadł śniadanie i spakował swoje walizki.
sobie żądzę posiadania tych skarbów. Na szczęś
Z informacji jakie recepcja dostarczała mu co
cie pomogła mu 25-letnia istota, która zjawiła się
dziennie wyczytał, że panna Aleksandra Moreno
w hotelu Metropol. Eddy był zafascynowany jej
opuściła hotel wczoraj wieczorem.
urodą i kiedy wsiadła za boyem hotelowym do
Chciałbym zobaczyć jej minę, pomyślał Eddy,
windy rzucił okiem na księgę meldunkową gości.
kiedy odkryje w swej skrytce na dworcu pusty
Nazywała się Aleksandra Moreno i była aktorką.
kuferek.
Tak więc Aleksandra przypadła Eddy'emu bar
Niezauważony przez nikogo Eddy opuścił hotel.
dzo do gustu. Kiedy znajdował się blisko niej,
Na następnej ulicy wsiadł do taksówki i pojechał
kiedy patrzył na jej twarz, jej uśmiech, kiedy czuł
na dworzec. Poszedł do pomieszczenia ze skryt
zapach jej nieco ekstrawaganckich perfum zapo
kami, otworzył swoją i wyjął kuferek. Był bardzo
minał natychmiast o kamieniach i złocie pań
lekki. Kiedy go otworzył, stwierdził, że jest pusty.
Marvin i Simson.
Eddy'emu zrobiło się słabo. Wszystko wokół
Niestety zafascynowanie dziewczyną trwało
niego zaczęło się kręcić. Trwało dość długo zanim
krótko. W nocy Eddy marzył wyłącznie o biżuterii
znów przyszedł do siebie. I wreszcie uświadomił
starszych pań. W rezultacie stwierdził, że nic na to
sobie, że kiedy wszedł po raz drugi do pokoju
rzekomej aktorki aby podrzucić kluczyk od skrytki
nie poradzi, ale musi mieć tę biżuterię. Poprosił
dyrektora o jeden dzień wolny, celem załatwienia,
dworcowej, zostawił w jej pokoju kluczyk od
Wracamy do zaległej koresponden
swojej skrytki, a zatrzymał ten, w której znajdował
jak to określił, osobistych spraw i pojechał pocią
się pusty kuferek.
cji dotyczącej naszej krytycznej pub
giem do Monte Carlo. Tam nabył w aptece przy
Tak rozwiał się sen o wielkim bogactwie i
bocznej uliczce środek, nasenny, który zamierzał
likacji o warunkach podróżowania. W
nastąpił powrót do uczciwego życia detektywa
zaaplikować następnego wieczora starszym pa
felietonie pt. „Z drabiną do wago
hotelowego.
niom.

W
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ODPOWIEDZI
NA KRYTYKĘ

Z drabiną
do wagonu

nu", opublikowanym 28 grudnia ub.
r. opisaliśmy kłopoty jakie mają pasa
żerowie PKP chcący wsiąść na stacji
w Koszalinie do wagonu sypialnego
poćiągu relacji Kołobrzeg — Warsza
wa.

Koło Ligi Kobiet Polskich przy zakładzie przyrodoleczniczym nr. 1 w Kołobrzegu wspólnie z Centralą Rybną
zorganizowało kiermasz rybny. Kilkanaście rodzajów konserw, marynaty, ryby wędzone, solone w folii, sardynki i kawior
szły jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Kupowali je kuracjusze i pracownicy zakładu, (kar)
Fot. K. Ratajczyk

U polskich armatorów
14 KARETEK
DLA SŁUŻBY ZDROWIA
Polska Żegluga Morska od lat jest
hojnym sponsorem szczecińskiej,
służby zdrowia wyposażając ją, z wła
snych funduszów, w unikalną apara
turę diagnostyczną i partycypując w
fozbudowie obiektów.
W tych dniach szczecińska służba
zdrowia wzbogaciła się o 14 karetek
pogotowia przekazanych jej przez
PŻM. Rada Pracownicza szczecińs
kiego armatora wyasygnowała na ten
cel 30 min zł.
Armator jest szczodry nie tylko dla
służby zdrowia. Z własnych fundu
szów zasilił konto budowanej hali
widowiskowo-sportowej kwotą 100
min zł.
NOWE MASOWCE
ZE STOCZNI „WARSKIEGO"
Przez wiele lat szczeciński armator

— PŻM kupował statki w różnych
stoczniach, na całym świecie — Wiel ka Brytania, Dania, Argentyna, Buł
garia, Turcja —tylko nie na miejscu w
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Działo się tak dlatego, że stocz
niowcy woleli przyjmować zagrani
czne zlecenia i tłumaczyć się brakiem
mocy produkcyjnych dla krajowego
armatora. Od pewnego czasu zmieni
ły się stosunki. Stocznia, która zbudo
wała dla polskiego armatora zaledwie
67 statków, znów przyjmuje jego zle
cenia. I nie tylko na cieszące się dobrą
opinią 33-tysięczniki. Do 1993 r. ar
mator ma otrzymać z miejscowej sto
czni 8 statków 11.800 DWT. Pierw
szy z nich — „Kopalnia Borynia" jest
już na wodzie i w lipcu br. ma wyru
szyć w próbny rejs. Stocznia przygo
towuje się również do budowy stat

ków o nośności 14 i 19 tys. ton dla
PŻM.
KTO PRZEWIEZIE ROPĘ?
Zapowiedź zwiększenia importu
ropy naftowej do Polski z innych niż
tradycyjne źródeł stworzyła nadzieję
na ożywienie ruchu zbiornikowców
w Porcie Północnym i wykorzystania
jego urządzeń przeładunkowych.
Od początku istnienia Portu Pół
nocnego do pirsu paliwowego przy
płynęło 1021 zbiornikowców, a łącz
nie przeładowano tu 47 min ton ładu
nków płynnych. Czy w bieżącym roku
powiększą się one o 1,3 min ton ropy
naftowej zakupionej w Iraku, jeszcze
nie wiadomo. „Ciech" — zajmujący
się handlem ropą nie ma jeszcze spre
cyzowanej opinii co do środków i
drogi transportu. Morzem czy lądem.
A odpowiedź interesuje zarówno Port
Handlowy Gdańsk jak i Polską Żeg
lugę Morską.
Wprawdzie PŻM pozbyła się prze
starzałych już zbiornikowców zaku
pionych przede wszystkim dla prze
wozu ropy do Portu Północnego, ale
ma możlwiości uczestniczenia w
przewozach i ...zarobienia, (wł)

KINESKOPY, TELEWIZORY, TELEFAXY
ku. Wykonano ich blisko 40 tys. sztuk,
LIPCU ub. roku taśmę pro
natomiast w br. będzie już 200 tys.
dukcyjną zakładów w Piase
cznie koło Warszawy opuścił
Nowością tego roku stanie się ki
20-milionowy kineskop określony
neskop kolorowy 20-calowy ze spła
przez fachowców mianem mono
szczonym ekranem, zajmujący mniej
chromatycznego, a przez zwykłych
miejsca w telewizorze i odpowiadają
oglądaczy telewizji nazywany kine
cy najnowszym tendencjom świato
skopem czarno-białym. Pięć miesięcy
później, w grudniu. Zakłady Kinesko
powe „Unitra-Polkolor" wyproduko
wały trzymilionowy kineskop koloro
wy. Z informacji uzyskanych w „Polkolorze" wynika, że pierwszy milion
tych kineskopów montowano przez
60 miesięcy, drugi — przez 22 miesią
wym. Na razie na rynku pojawiłaby
ce, a trzeci milion wyprodukowano w
się partia wstępna, licząca kilka tysię
czasie 18 miesięcy. Na kolejny przyj
cy sztuk, ale już za rok produkcja
dzie nam czekać jeszcze krócej.
osiągnęłaby znacznie większe roz
miary.
Czy w związku z tym telewizo
ry kolorowe wrócą na stałe do
Jednak „Polkolor", aby produ
naszych „salonów” radiowo-te
kować i jednocześnie moderni
lewizyjnych? W 1988 roku taśmy
zować się, musi eksportować
„Polkoloru" opuściło 720 tys. sztuk
swoje wyroby. I to ponad połowę
kineskopów kolorowych. Plan na
„kolorowej" produkcji. Bez eksportu
bieżący rok przewiduje produkcję
nie będzie środków na rozwój za
800 tys. sztuk kineskopów 22-, 20- i
kładu, a tylko to jest warunkiem zwię
14-calowych, przy czym te dwa okszenia produkcji kineskopów kolo
ptatnie to lampy nowej generacji. Ich
rowych na potrzeby krajowych mon
Hu keja rozpoczęła się w 1988 ro

W

towni telewizorów. Wytwarzanie ki
neskopów wymaga stosowania ma
teriałów i podzespołów o bardzo wy
sokich parametrach technicznych i
jakościowych. Znaczna część potrze
bnych materiałów nie jest produko
wana ani w naszym kraju ani w kra
jach RWPG. Dlatego — mimo działań

zmierzających do wprowadzenia za
mienników — konieczny jest import
materiałów i podzespołów za twardą
walutę. Import ten, niestety, rośnie
wraz ze zwiększaniem się zdolności
produkcyjnych zakładu. „Polkolor"
musi także spłacać zaciągnięte kredy
ty — nie tylko złotówkowe.
Kineskopy nie są jedyną domeną
„Polkoloru". W minionym roku
zmontowano w Piasecznie 25 tys.
telewizorów, w tym jugosłowiańskie
„Ei", „Iskry" i zachodnioniemieckie
„Schneidery". W br. zaplanowano

Na naszą publikację szybko zarea
gował inż. Ludwik Kamiński, za
stępca dyrektora Rejonu Przewozów
Kolejowych w Słupsku. W piśmie
jakie nam nadesłał czytamy: „Na pod
stawie przeprowadzonego szczegó
łowego postępowania wyjaśniające
go ustalono słuszność wniesionych
pretensji... Pracowników stacji Ko
szalin, winnych przyjmowania pocią
gu nr 81 202 relacji Kołobrzeg — War
szawa Zach. na niewłaściwy tor, po
wodując trudności wsiadania i wysia
dania podróżnych, ukarano potrące
niem części przysługującego dodatku
transportowego w wysokości około 5
tys. zł.
Dyrektor Ludwik Kamiński poinfor
mował nas także, że sprawę zapowia
dania pociągów omówiono z zainte
resowanymi pracownikami stacji, zo
bowiązując ich do bezwzględnego
przestrzegania obowiązujących w
tym zakresie przepisów. Na zakoń
czenie pisma dodał: „Za wynikłe trud
ności w zajęciu miejsc na stacji Ko
szalin, Rejon Przewozów Kolejowych
w Słupsku uprzejmie przeprasza".

Elektroniczny
sędzia liniowy
Zapiekanka z wędzonego
śledzia lub makreli
30 dekagramów filetów z ryby, 1 kilo
gram ziemniaków, 25 dkg cebuli, pół szkla
nki oleju, jajo lub dwa żółtka, 3 łyżki
utartego żółtego sera, 1,5 szklanki mleka,
sól, pieprz, pół pęczka pietruszki. Ugoto
wane ziemniaki pokroić w plastry, pokrojo
ną cebulę usmażyć na złoty kolor. W wy
smarowanym oliwą rondlu układać warst
wami ziemniaki, celubę i rybę. Każdą wars
twę oprószyć solą i pieprzem. Zagotować
mleko, wymieszać z utartym serem i żółt
kami. Tym sosem zalać potrawę i zapiec w
piekarniku. Podawać na stół w tym samym
naczyniu.

Zajączek codziennie przychodzi
do sklepu i pyta czy jest kawa.
Wreszcie zdenerwowało to sprze
dawcę: — Słuchaj zajączku, jeżeli
jeszcze raz zapytasz o kawę, to
przybiję ci gwoździami uszy do
lady!

Dziękujemy za rzeczowe wyjaśnie
nie. Przynajmniej wiemy teraz, że to
nie jakieś obiektywne przyczyny ani
krasnoludki sprawiają pasażerom kło
poty, ale normalni kolejarze, którzy
lekceważą obowiązujące przepisy.
Jeśli więc znów skierują pociąg na
niewłaściwy tor pasażerowie mogą
żądać od dyżurnego ruchu, aby przy
niósł im potrzebną do wsiadania dra
binę. (wł)

Na drugi dzień zajączek znów
pojawił się w sklepie: — Czy są
gwoździe? — zapytał.
— Niema — odparł sprzedaw
ca.

zmontowanie 35—40 tys. zagranicz
nych odbiorników w zmodernizowa
nych wersjach. Trwająca już ponad
dwa lata współpraca kooperacyjna
„Polkoloru" ze „Schneiderem" owo
cuje też dostawami na rynek wysokiej
klasy magnetowidów.
Nowością
współpracy
ze
„Schneiderem" jest telefax. Urządzenie to, współdziałające z linią
telefoniczną, pozwala na szybkie
przesłanie na odległość kopii teks
tów, zdjęć, dokumentów czy rysun
ków. Obsługa telefaxu jest nieskomp
likowana, znacznie łatwiejsza niż ko
rzystanie z dalekopisów. Z badań pol
skiego rynku wynika, że zapotrzebo
wanie na te urządzenia będzie tak
duże, jak jeszcze niedawno na sprzęt
komputerowy.

— To w takim razie, czy jest
kawa?

WPŁYW SYSTEMU NERWOWEGO
NA SYSTEM IMMUNOLOGICZNY
Naukowcy Instytutu Scrippsa w Stanach Zjednoczonych udowodnili, iż działanie
systemu nerwowego wywiera istotny wpływ na komórki systemu immunologicznego,
odpowiedzialnego za reakcje obronne organizmu wobec obcych antygenów w postaci
zarazków, toksyn, przeszczepów itp. Jak wykazały przeprowadzone obserwacje, modulu
jące system immunologiczny tzw. cytokiny odgrywają ważną rolę w mobilizacji sił
obronnych przy stanach zapalnych. Rezultaty tych badań mogą zatem okazać się bardzo
pomocne w leczeniu tych stanów.

A zakończenie ważna wia
domość. W 1989 roku do
Warszawskich Zakładów
Telewizyjnych, gdańskiego „UJedna z firm szwedzkich, zajmująca się produk
nirnoru" i częściowo do biało
cją protez i kul dla osób mających trudności z
stockiego „Biazetu" trafi w su
poruszaniem się, opracowała nowy model kuli
mie blisko 400 tys. kineskopów
łokciowej. Nie zmieniając dotychczasowego jej
kolorowych, a więc o 150 tys.
kształtu, zastosowano w niej kilka istotnych ulep
więcej niż w roku ubiegłym. Jed
szeń umożliwiających chorym większą mobilność
nak dostawy te są wciąż zbyt
i bezpieczeństwo. Nowa kula łokciowa „Vado’’,
małe. aby zaspokoić rynkowy
bo taką nadano jej nazwę, tym różni się od
tradycyjnego modelu, że po naciśnięciu wmon
„kolorowy zawrót głowy".

N

Nie ma prawie spotkania tenisowe
go, aby nie występowały w nim nie
porozumienia między zawodnikami a
sędziami liniowymi. Najczęstszą przy
czyną tych konfliktów jest niezgod
ność ocen, czy piłka spadła na linię,
czy też poza nią. Zdaniem pisma
„New Scientist", któtnie te należeć
już będą wkrótce do przeszłości. Jed
na z firm kanadyjskich opracowała
precyzyjny system elektroniczny umożliwiający
niekwestionowaną
zgodność ocen. System ten polega na
graniu piłkami przewodzącymi prąd
elektryczny. Jeśli piłka taka padnie
poza linie kortu lub w siatkę, odezwie
się sygnał dźwiękowy, a ponadto za
palą się kolorowe światła kontrolne.

USPRAWNIONY MODEL KULI ŁOKCIOWEJ

KRZYSZTOF ŻAK

towanego w niej przycisku pozwala na dowolną
zmianę kąta nachylenia laski, przy jednoczesnym

utrzymaniu stałej, ergonomicznie uformowanej
pozycji podpory łokciowej. Usprawnienie to ma
szczególne znaczenie przy pokonywaniu przez
chorych trudniejszych przeszkód, takich np. jak
schody lub nierówności terenu. Również zapobie
gająca poślizgom nakładka gumowa na końcu
laski ma zdolność dowolnej zmiany kąta jej na
chylenia w stopniu odpowiadającym kątowi ustawienia kuli. „Vado" została także wyposażona
w specjalny mankiet umożliwiający przytrzymanie
kuli przy ramieniu, co stanowi istotną pomoc np.
przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi.

GŁOS POMORZA
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Telewizja
PROGRAM I
Dzienniki: 16.00, 19.30 i 22.55
13.30 TTR — Nasze spotkania,
sem 2 — Uczenie przez ćwiczenie
14.00 TTR — biologia, sem 2 —
Pierwotniaki
14.30 Telewizyjny kurs rolniczy —
Kukurydza w żywieniu świń
15.30 NURT — Człowiek a telewi
zja
16.05 „Pyłek” — program publ.
16.25 Teleferie — Teatr dla dzieci:
Jan Ośnica „Baśń o pięknej Pulcheryi
i szpetnej bestyi"
17.15 Teleexpress
17.30 „Rozmowa niekontrolowa
na" — na listy odpowiada Leszek
Miller
18.00 „Echa stadionów"
18.20 Dobranoc
18.30 Relacja z obrad „okrągłego
stołu"
20.00 C.d. relacji z inauguracji ob
rad „okrągłego stołu"
22.00 „Gwiazdy jazzu" — Keith
Jarrett
22.25 Imperio Serrana-Karnawał
w Rio
23.15 Język niemiecki (14)

%

PROGRAM II
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16.55 Język niemiecki (14)
17.25 Program dnia
17.30 Antena „Dwójki" na najbli
ższy tydzień
17.45 „Ojczyzna — polszczyzna"
— „O polsko-wschodniosłowiańskie
stosowanie językowe"
18.00 Telerama
18.30 „Czarno na białym" — prze
gląd polskich kronik filmowych
19.10 „Teletrans"
19.30 „Życie muzyczne" — „Śląs
kie dni muzyki współczesnej"
20.00 Magazyn „102" — Wyda
nie specjalne — Krajowa scena mło
dzieżowa
20.30 „Uwaga, dokument,, —
„Trans-sex" — film
21.15„Rozmowy o cierpieniu"
21.30 Panorama dnia
21.45 Eksperyment — rep. z goś
cinnych występów teatru z Leningra
dy ‘»a » *»
6
A,.-*,* ...
22.00 Biografia: „James Joyce"
— film dok. — prod, angielskiej, reż.
Nigel Wattis, wyk.: David Suchet,
John Lynch, So/cha Cusach i in.
23.00 Komentarz dnia

Telewizja
radziecka
6 II
4.30 120 minut — pr. inf. — muz.
6.35 Afisz kinowy
7.35 Ekologiczne problemy Bajkału

13.30 Wiadomości
13.45 „W naszym studiu K. Rodin"
(wiolonczela)
14.10 „Piąty wariant" — film dok. o
problemach formalizmu i biurokratyzmu w
pracy organizacji komsomolskiej w Togliatti
14.30 „Socjologia: problemy i komen
tarze"
15.00 Wiadomości
15.05 Godzina dla dzieci
16.05 „Twórczość narodów świata" —
Współczesna chińska sztuka dekoracyjna
16.45 Dziś na świecie
17.00 „Kursem Konferencji Partyjnej"
17.30 Chwile poezji
17.35 „Teatr A. Czechowa" — „Mewa".
Spektakl moskiewskiego teatru im. Gor
kiego
19.00 Dziennik „Wremia"
19.40 Przed wyborami
19.50 c.d. spektaklu „Mewa"
21.20 Spotkanie z prasą. RWPG: pro
blemy i perspektywy
21.35 Dziś na świecie
21.50 „Do wierszy Puszkina" — film
muz.
22.40 „Teatr" — film fab. (ode. 1)
23.45 Wiadomości
23.50 Afisz kinowy
0.50 „Na bis" — pr. muzyczny

IIP

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 gazownictwa: 7.55,
13.00, 21.00

Kolejne ofiary
śmiertelne

Gwałtowne starcia
w rejonie Gazy
Kair (PAP). Do najpoważniej
szych od kilku tygodni starć doszło w
sobotę i w niedzielę między ludnością
palestyńską a żołnierzami izraelskimi
w okupowanej przez Izrael Strefie
Gazy. W sobotę żołnierze izraelscy
brutalnie zaatakowali Palestyńczy
ków. Zabito dwóch kilkunastole
tnich demonstrantów i raniono
28 osób, w tym przedstawiciela Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzyża.
W niedzielę od wczesnych godzin
porannych starcia wybuchły z nową
siłą. Żołnierze izraelscy ostrzelali de
monstrujących Palestyńczyków w o-.
bozie dla uchodźców Dżabala. 9 osób, w tym 10-letnia dziewczynka
została ranna. Kula kauczukowa trafi
ła trzyletniego chłopca w oko. W
obozie wprowadzono godzinę poli
cyjną.
Co najmniej 358 zabitych, to
tragiczny bilans trwającego już
14 miesiąc powstania palestyńs
kiego na Zachodnim Brzegu Jor
danu i w Strefie Gazy.

Najwięcej samobójstw
wśród lekarzy

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28, 13.00,

Londyn (PAP). Zawodów, których wy

21.00

0.07—3.45 Muzyka nocą 3.45—Żołnierski kwad
rans 4.05 Muzyka przed świtem 5.05 Poranne roz
maitości rolnicze 5.30—8.00 Poranne sygnały
8.15 -8.45 Muzyka poranna 8.45 Żołnierski zwiad
9.00— 11.00 Cztery pory roku 11.00— 11.35 Koncert
przed hejnałem 12.30 Muzyka folklorem malowana
12.45 Zielone echa 13.05 Radio kierowców 13.30 Z
tańcem przez wieki 14.05—16.00 Magazyn muzycz
ny „Rytm” 16.05 Muzyka i aktualności 17.00 Dalibor Janda
„Złoty Słowik” z Moraw 17.30
Wektory 17.50 Kto tak pięknie gra:Herb Aipert 18.20 Jazz i piosenka, 19.30 Radio dzieciom:
„Płatek złotej róży” — słuchowisko 20.15 Koncert
życzeń 20.45 Siergiej Jesin: „Imitator” 21.05 Kroni
ka sportowa 21.30 Mala Polihymnia, czyli poważnie
o muzyce niepoważnej 22.15 Kroniki wędrówek F.
Liszta 23.15 Panorama świata 23.30 Do słuchania we
dwoje
PROGRAM II

W połowie maja br.
szczyt radziecko-chiński
(dokończenie ze str. 1)
Stosunki te, mające za punkt wyjścia
realia współczesnego świata, będą
rozwijać się na zasadach pokojowego
współistnienia, dobrego sąsiedztwa,
równości i wzajemnie korzystnej
współpracy. Taki ich charakter od
powiada podstawowym, długofalo
wym interesom obu wielkich państw
socjalistycznych, w których zachodzą
wielkie, pokojowe przemiany.
W czasie rozmowy podkreślo
no ogromne znaczenie zbliżają
cej się wizyty M. Gorbaczowa w
ChRL i jego spotkań z przywód
cami chińskimi. E. Szewardnadze

Londyn. Hawana (PAP). W sobotę zaprzysiężony został w Asuncion, jako

tymczasowy prezydent Paragwaju, gen. Andes Rodriguez. Gen. Rodriguez, jak
już podawaliśmy, stał na czele wojskowego zamachu stanu, w wyniku którego
obalony został gen. Alfredo Stroessner, pełniący dyktatorską władzę w Parag
waju przez bez mała 35 lat.
Gen. Rodriguez utworzył nowy rząd pa

niu z niebezpieczeństwem uzależnienia od

ragwajski, w skład którego weszło 7 osób

narkotyków, problemami w życiu rodzin

cywilnych i 2 generałów. Obalony w wyni

nym i stresami, dotyczyła ankieta przepro

ku przewrotu dyktator Paragwaju Stroes

wadzona wśród reprezentatywnej grupy
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9.45 Program z Wilna
10.30 Film dok.

wskazuje, że Stroessnera powszechnie oudzielenie schronienia zbrodniarzom hit
lerowskim. Nowe władze paragwajskie za 
żądały od Stroessnera bezzwłocznego opu

o egzekucjach w Iranie
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sień b. dyktator Paragwaju chce udać się

...... “Trogram nadawany w wersji'stereo "
Wiadomości: 8.00, 13.00, 20.00
Skrócony test stereo: 13.20, 18.30, 24.00
8.10 Poranna serenada .8.40. Archiwum polskiej..
piosenki 9.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata” 9.20
Muzyka 9.50 Helena Sekuła: „Sie am domów Ku
ny” 10.00 Godzina melomana 11.10 Muzyczny non
stop (cz. I) 11.40 Z malowanej skrzyni 12.05 Muzycz
ny non stop (cz. II) 12.30 Miniatura literacka 13.20
Komu piosenkę... 14.20 Folklor na mapie świata
14.50 Pamiętniki i wspomnienia: Edmund i Juliusz
de Goncourt: — „Dziennik” 15.00 Album operowy
15.30 Nowości muzyki reggae 17.15 Filharmonia
radiowa 18.15 Helena Sekuła: „Siedem domów
Kuny” 18.30 Klub stereo: Nowości płytowe 19.00
Wieczór w filharmonii 21.25 Studio Form Dokume
ntalnych: Andrzej Zakrzewski — „Przerwany lot
Albertyny” 22.00 Słuchajmy razem 23.00 Gore Vi
dal: „Stworzenie świata” 23.20 Koncert polski

w ciągi! ostatnich 6 miesięcy egzeku
cje co najmniej 1000 osób, w tym
kobiet i duchownych. Łączna liczba

Agencje prasowe podały, że poza Stroessnerem aresztowano jeszcze około 40
wojskowych oraz ministrów rządu, na cze
le którego stał Stroessner. Wielu z nich
zostało schwytanych w rejonach graniczą
cych z Brazylią przy próbie przekroczenia
granicy.
W przemówieniu radiowym z okazji ob
jęcia obowiązków szefa państwa gen. Ro
driguez oświadczył, iż kierowany przez nie
go rząd w pełni kontroluje sytuację w kraju.
Nowe władze podkreślił — „zapewnią w

Paragwaju wolność" oraz „zagwara
ntują przestrzeganie praw człowie
ka".

osób, na których wykonano egzekucje,
prawdopodobnie wynosi kilka tysięcy —
stwierdza się w raporcie ONZ. Raport roz
posiedzeniu w
Genewie
patrzy na
ONZ-owska Komisja Praw Człowieka, któ
rej przedstawiciel po odwiedzeniu Iranu
opracował dokumet.
Większość zgładzonych osób była czło
nkami lewicowych ugrupowań opozycyj
nych. Na śmierć skazano również co naj
mniej 11 duchownych. W ubiegłym mie
siącu wykonano wyroki śmierci przez po
wieszenie na 10 kobietach, którym zarzu
cono cudzołóstwo i korupcję — informuje
się w raporcie.

-

Śmierć w paszczy rekina
•' ■"% \ ^

5.30 Studio Bałtyk — Nowy dzień 6.00 Studio
Bałtyk — lokalne w tym: 6.40 Nasz program
tygodnia — w opr. J. Koprowskiej 7.00 Wiadomo
ści 7.10 Muzyka i reklama 7.30 Studio Bałtyk —
wybrzeżowe—prowadzi Koszalin 13.05 Ze wsi i o
wsi — aud. T. Tatandy 16.00 Przegląd aktualności
16.05 Uniwersytet dla rodziców — aud. J. Kiepela
16.25 Muzyczny sezam w opr. P. Mroczka 17.12
Program na jutro
TP i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programie!
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Władze portowe w Piombino natychmiast zakazały kąpieli i połowu ryb w tym rejonie
morza. Statek i helikopter wyruszyły na poszukiwanie rekina. Ostatni podobny wypadek
wydarzył się we Włoszech przed 20 laty, kiedy rekin zaatakował fotografa, wykonującego
zdjęcia pod wodą.

Serwis Trójki: 7.00,8.00,9.00,12.00,15.00,16.00,
17.00, 18.00

Koszalin

:

Rzym (PAP). 18-letni Gianluca Constanzo był świadkiem walki swego ojca z rekinem i
jego śmierci zadanej przez drapieżnika. Luciano Constanzo nurkował z łodzi rybackiej w
odległości kilkuset metrów od brzegu w pobliżu Piombino (północno-zachodnie wy
brzeże włoskie). W pewnym momencie wychylił się z wody, krzycząc: „Tu jest rekin, rekin”.
W kilka sekund później z wody wyłonił się olbrzymi rekin — ok. 7 m długości — który
pochwycił nieszczęśnika. Drapieżnik ze swą ofiarą zniknęli pod wodą. Po kilku godzinach
fale wyrzuciły na brzeg szczątki ludzkie i kawałki kombinezonu, w którym nurkował
Constanzo.

PROGRAM III

6.00 - 9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 Winien i
ma — mag. 10.30 Rockowe symfonie 11.10 Folk w
pigułce 11.20 Ingmar Bergman -„Laterna Magica"
11.30 W kręgu muzyki kameralnej 12.05 W tonacji
Trójki 13.00 Konstanty Putrament: „Pięć milionów
stopni” 13.10 Powtórka z rozrywki 13.40 Teatr
Naturalny — słuchowisko 14.00 Symfoniczne kon
certy solowe XIX wieku 15.05 Rock po polsku 15.40
Sportowa Trójka 16.00—19.00 Zapraszamy do
Trójki 19.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwię
kowym: John Braine — „Wielką kariera” 19.30
Złote lata swinga 19.50 Ingmar Bergman — „Later
na Magica” 20.00 Bielszy odcień bluesa 20.45 Klub
Trójki, tel. 28-03-28 21.00 Trzy kwadranse jazzu
22.15 Forum młodych muzyków 22.45 Książka
tygodnia. Francisco Herrera Luque: „A gdybym
został królem” 23.00 Opera tygodnia. Gioacchino
Rossini: „ Cyrulik sewilski” 23.15—23.50 Miniatura
poetycka

EULENSPIEGEL /NRD/

lacje, że może udać się do Brazylii, czy też
do Republiki Południowej Afryki.

Genewa (PAP). W Iranie wykonano

★ ★ ★

■*.

prawdopodobnie

skarża się o łamanie praw człowieka oraz

Raport ONZ

Podczas konferencji prasowej w
Pekinie, po powrocie z Szanghaju,
radziecki minister spraw zagranicz
nych poinformował, że osiągnięto
porozumienie w sprawie terminu radziecko-chińskiego spotkania na
szczycie. Spotkanie to odbędzie się w
połowie maja br. M. Gorbaczow
spotka się w Pekinie z Deng Xiaopi

Czy nowe władze
zapewnią demokrację?

konywanie wiąże się w największym stop

znaleźli się... lekarze.

oświadczył, że istnieje wiele proble
mów, dla których powinno dojść do
normalizacji stosunków radzieckochińskich. Spotkanie M. Gorbaczowa
z Deng Xiaopingiem, podkreślił, bę
dzie bardzo ważnym wydarzeniem.
Stosunki radziecko-chińskie opierają
się na zasadach pokojowego współ
istnienia.

ngiem, Li Pengiem, a także innymi
przywódcami chińskimi, w tym z sek
retarzem generalnym KC KPCh Zhao
Ziyangiem. Spotkanie na szczy
cie, w tym kontakty z członkami naj
wyższego kierownictwa KPCh —
podkreślił Szewardnadze — będzie
oznaczało całkowite przywróce
nie stosunków międzypartyj
nych. Konkretna data szczytu radziecko-chińskiego będzie ustalona w
drodze dalszych konsultacji. Strona
radziecka zaprosiła chińskiego minis
tra spraw zagranicznych Qian Qichena do ponownego złożenia wizyty
oficjalnej w ZSRR, aczkolwiek taka
wizyta nie musi pozostawać w związ
ku ze spotkaniem na szczycie.

Paragwaj po zamachu stanu

8.35 Wiadomości
8.45 „Oczywiste — niewiarygodne"
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(ode. 6)
U-BOOT
— Kiedyś dawno, dawno temu — zaczął kolejną historię
Józef—służyłem w Marynarce Wojennej. Przez całą wojnę
walczyłem na niszczycielach. Pod koniec 1941 roku eskor
towaliśmy duży konwój idący z kanadyjskiego Halifaxu do
brytyjskiego Greenock w ujściu rzeki Clyde.
Była to najbezpieczniejsza droga, o ile w ogóle kon
wojowe szlaki były bezpieczne dla żeglugi. Wykryty przez
hitlerowskie U-booty... i zaczęło się piekło! Eskorta była
słaba, więc uganialiśmy się wokół konwoju starając się
ochraniać statki handlowe. Na naszych oczach rozgrywały
się tragedie. Tonęły torpedowane statki, tonęli ludzie.
Skończyły się nam zapasy bomb głębinowych. Nienaru
szony został jedynie zapas amunicji do działek przeciwlot
niczych. Odkomenderowano nas do zadań ratowniczych
na sam koniec konwoju, który bezlitośnie szarpany przez
stado U-bootów powoli zbliżał się do zbawczego parasola
brytyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Hydroakustycy

co chwilę łapali na swych czułych urządzeniach kontakt z
nieprzyjacielem. Kto wie czy nie udałoby się nam rozwalić
jakiegoś U-boota gdybyśmy mieli bomby... Tymczasem
awaria maszyny przystopowała nas na kilka godzin. Kon
wój zniknął za horyzontem... Zapadł zmrok. Naprawiono
silnik i mogliśmy ruszyć, gdy w słuchawkach hydroakustyków pojawiło się wyraźne echo. Tuż obok nas była
niemiecka łódź podwodna! Drobna korekta kursu i znalazła
się dokładnie pod naszymi pustymi wyrzutniami bomb.
Zastopowaliśmy maszyny, zrobiło się cicho... Dowódca
łodzi musiał wiedzieć, że nie mamy bomb. My wiedzieliś
my, że musi się wcześniej czy później wynurzyć, by
podładować akumulatory i odświeżyć powietrze — wtedy
moglibyśmy go staranować. Sytuacja była remisowa. Na
obu okrętach ogłoszono ciszę i przez całą noc trwała walka
nerwów. Jak tu przechytrzyć wroga?... Przed świtem
wpadłem na genialny pomysł. Zameldowałem się u dowó
dcy:
— Panie komandorze! mamy w magazynie kilkanaście
beczek przeterminowanej szarej maskującej farby... — Coś
pan! Panie Józefie... o czym pan mówił?
— Proszę mi pozwolić... panie komandorze to się musi
udać... zobaczy pan... nalegałem...
— A rób pan co chcesz!... tylko na okręcie musi pano
wać cisza... Jasne?
— Tak jest!
Pod osłoną mroku wraz z grupą najsprawniejszych
marynarzy spuściliśmy na wodę dwie szalupy załadowane
beczkami z farbą. Nie stuknęła dulka, nie zaskrzypiało
wiosło. Pochmurny świt zastał nasz niszczyciel w środku
rozciągającej się na powierzchni dobrych kilku mil oleistej
szarej plamy.
Potem szalupy wciągnięto na pokład, artylerzyści zaś
zajęli stanowiska przy szybkostrzelnych działach. Nadal
trwała cisza.

★ ★ ★
Minęła cała doba. Potężne akumulatory podwodnego
rozbójnika zaczynały „siadać". Wzrastała w ciężkim po
wietrzu zawartość dwutlenku węgla. Okręt musiał się
wynurzyć. Oto nad powierzchnią morza, a właściwie z

Waszyngton (PAP). Władze uniwer
sytetu w Stanford (Kalifornia) opub
likowały komunikat informujący, że w
archiwach uniwersytetu znaleziono rę
kopisy współautora „Manifestu komu
nistycznego” — Fryderyka Engelsa.
Znalezione dokumenty, to trzy krótkie
rękopisy z 1883 i 1886 r. zredagowane
po francusku i jeden nieco dłuższy w
języku niemieckim.
Rękopisy w języku francuskim mó
wią o poglądach Engelsa na sprawę
zdobywania nowych pozycji przez pro
letariat w drodze wyborów. Dokument
napisany po niemiecku poświęcony jest
ruchowi czartystów w Anglii na począt
ku XIX stulecia.

Demonstracje
muzułmanów
w Taszkiencie
Moskwa (PAP). W Taszkiencie (Uzbeki
stan) odbyło się w piątek, bez zgody władz
miasta, zgromadzenie ponad 200 muzułma
nów, którzy przybyli z różnych wsi i miast
republiki oraz Kazachstanu i Tadżykistanu.
Wysuwali oni żądania dotyczące spraw we
wnętrznych ich organizacji religijnych, do
magali się ingerencji organów państwowych
w sprawy kierownictwa duchownego muzuł
manów Azji Środkowej i Kazachstanu.
Jak poinformował taszkiencki wydział
spraw wewnętrznych, zgromadzenie zorgani
zowano po modłach w miejscowym mecze
cie. Grupa ludzi ruszyła w kierunku centrum
miasta, co zakłóciło funkcjonowanie komu
nikacji. Siły porządkowe podjęły działania w
celu zapobieżenia naruszeniu porządku pub
licznego, zapewnienia bezpieczeństwa miesz
kańcom miasta i samym wiernym. Nie doszło
do żadnej konfrontacji z milicją. Hasła, które
nieśli demonstranci miały treść wyłącznie
religiną.
25 przedstawicieli demonstrantów przyjął
premier Uzbekistanu Gairat Kadyrów. Wy
jaśniono im, że problemy podnoszone przez
wiernych nie leżą w kompetencjach rządu i
powinni je rozwiązywać sami zainteresowa
ni.

plamy szarej farby wychynął peryskop. Ale Niemcy nie
mogli niczego przecież zobaczyć. Szkła były dokładnie
oblepione farbą. Okręt cały czas się wynurzał...

★ ★ ★
Dostrzegłem to z lewej burty. Wiedziałem, że musi się
wynurzać. Podałem na pomost bojowy zwięzły meldunek.
— Okręt podwodny... Lewo 20° odległość dwa kable!
Lufy artylerii przeciwlotniczej skierowały się na ten nieco
dzienny cel...
— Ognia! — spokojnie rozkazał komandor.
Ze wszystkich luf niszczyciela sypnęło stalą. Dogonili
śmy konwój. Wieść o tym „zestrzeleniu" U-boota przez
polski niszczyciel lotem błyskawicy obiegła agencje praso
we.
— Panie Józefie — przerwał to wspaniałe opowiadanie
nieokrzesany kucharz — czy załoga polskiego niszczyciela
nie mogła złapać tego U-boota na.... lasso?

MAJTKI
Zbliżaliśmy się do Wysp Kanaryjskich. Tu w Las Palmas,
prawie wszystkie polskie statki brały paliwo. Ochmistrz
kupował warzywa, owoce i mleko, kapitan konferował z
agentem, a załoga... „upłynniała afrykańskie remanenty".
Szły jak woda w wymiennym handlu z przebiegłymi
hiszpańskimi komiwojażerami. Znają oni kilka polskich
słówek, biegłe liczą (też po polsku) klną po sarmacku —
nie gorzej od nas — i przez odpowiednią manipulację
skromnymi zasobami polszczyzny zyskiwali naszą maryna
rską klientelę. W owych czasach niesłabnącym powodze
niem cieszyło się tanie słodkie wino „Los-Hajos" oraz
komplety damskich majteczek z napisami — poniedziałek,
wtorek, środa itd. Za te luksusowe figi trzeba było dać 7
butelek Żywca lub Okocimia, względnie 2 puszki kukułek,
albo karton Rarytasów. Zgodnie z odwiecznymi zasadami
podaży i popytu, ceny u hiszpańskich statkokrążców
wzrastały lub leciały na łeb w zależności od ilości polskich
marynarzy w porcie.

c.d.n.
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Drobne
FIATA 125p rok 1983 sprzedam. Rędzikowo
22B/2.
G-1073
PEUGEOTA 305 GLD rok prod. 1984 sprzedam.
Kołobrzeg, tel. 244-31.
G-1074
WARTBURGA tanio sprzedam. Słupsk, tel.
268-10.
G-1075
WARTBURGA 353 rok 1971 oraz skrzynię bie
gów do remontu sprzedam. Koszalin, tel. 519-87.
G-1076
SAMOCHÓD zaporożec do remontu sprzedam.
Sławno, tel. 32-45, po szesnastej.
G-1077
ŻUKA sprzedam. Słupsk, Bieruta 4/5.
G-1078
KOMBAJN bizon i prasę class sprzedam. Kosza
lin, tel. 500-29.
G-1079
MOTOCYKL ETZ-250 sprzedam. Koszalin, tel.
338-53.
G-1080
SKUTER simson sprzedam. Koszalin, tel. 516-53.
G-1081
SILNIK 220 D, telewizor pal-secam RFN sprze
dam. Słupsk, tel. 320-62.
G-1082
RAMĘ, silnik , skrzynię biegów oraz inne części
kamaza 5320 sprzedam. Słupsk, tel. 363-28.
G-1083
SILNIK do ciągnika oraz silnik i szyby do syreny
sprzedam. Słupsk, Podgórna 2A/5A, po godz. 15.
G-1084
KAWIARNIĘ w Świdwinie sprzedam. Tel. 25-49,
po godz. 19.
Gp-1085-0
DOM mieszkalny, zabudowania gospodarcze, 3
ha ziemi w Dobrzycy gm. Będzino sprzedam. Kosza
lin tel. 500-38, po dziewiętnastej.
G-1086
ROZPOCZĘTĄ budowę, materiały, działka 700
m kw. — Kołobrzeg sprzedam. Oferty pisemne
Koszalin Biuro Ogłoszeń.
G-1087
WIDEO, kuchenkę mikrofalową sprzedam. Ko
szalin, tel. 318-29.
G-1088
TELEWIZOR kolorowy radziecki sprzedam.
Słupsk, tel. 357-04, po szesnastej.
G-1089
TELEWIZOR kolorowy grunding sprzedam. Ko
szalin, Jantarowa 30.
G-1090
TELEWIZOR kolorowy radziecki i neptun czar
no-biały sprzedam. Koszalin, tel. 511-34.
G-1091
TELEWIZOR telefunken digital kloc 26 z pilotem
i magnetofon 2405 S sprzedam. Koszalin, tel. 359-79,
po szesnastej.
G-1092
TELEWIZOR kolorowy rubin 202p, kineskop na
gwarancji, czarno-biały neptun 624 oraz podgrze
wacz do wody 300 1 z wężownicą sprzedam. Wiado
mość: Koszalin, tel. 351-39, po szesnastej.
G-1093
TVC pal-secam z pilotem, sharp dwukasetowy,
komplet kolejek HO — nowe sprzedam. Kołobrzeg,
tel. 219-04, po czternastej.
G-826-0
MAGNETOFON aria hifi, wzmacniacz kleopatra-hifi, tuner-hifi sprzedam. Bobolice, teł. 382.
G-1094
MASZYNĘ dziewiarską psaap dumatik 80 sprze
dam. Szczecinek, tel. 428-97.
Gp-829-0
SZAFY, meblościankę segmentową, fotele, kanapo-tapczany, lodówkę sprzedam. Kupię walcarkę
złotniczą i inne narzędzia lub zlecę wykonanie.
Koszalin, tel. 502-57.
G-1095
DACHÓWKĘ cementową, zakładkową, czerwo
ną sprzedam. Przyjmuję zamówienia na rok 1989.
Wytwórnia Dachówek i Gąsiorów Cementowych.
Trawica 2 k. Kamieszewic gm. Sianów (trasa Sianów
— Kamieszewice). Koszalin, tel. 535-58. Zawadzki.
G-1097
ROCZNEGO dobermana i butlę gazową sprze
dam. Słupsk, ul. Gdyńska 42.
G-1098
POMIESZCZENIE 50 m kw. na cukiernię w
Koszalinie kupię. Koszalin, tel. 356-22.
G-1099
MIESZKANIE własnościowe kupię. Koszalin,
tel.338-69.
G-1100

GARAŻ (centrum) kupię. Słupsk, tel. 316-93.
G-1101
STARĄ bibliotekę — sekreter, serwantkę inne
meble kupię. UPT Sopot I skrytka 14.
K-34/B-0
KOMPLET mebli newada kupię. Słupsk, tel.
378-12, po piętnastej.
G-1102
ZAMRAŻARKĘ nową szufladową kupię.
Słupsk, tel. 301-27.
G-1103
USTKA M-4 własnościowe 61 m kw. zamienię na
Kołobrzeg własnościowe, lokatorskie kwaterunko
we, domek. Ustka, tel. 145-488.
G-1105
MIESZKANIE kwaterunkowe trzypokojowe za
mienię na jednopokojowe. Słupsk, tel. 256-77, po
piętnastej.
G-1106-0
OLSZTYN M-3 własnościowe zamienię na
Słupsk. Oferty pisemne Słupsk „Głos Pomorza”.
G-1107
KAWALERKĘ Słupsk, M-3 Olsztyn własnoś
ciowe zamienię na trzy- czteropokojowe lub roz
poczętą budowę domu w Słupsku. Oferty pisemne
Słupsk „Głos Pomorza”.
G-1108
WŁASNOŚCIOWE dwa mieszkania dwupokojowe zamienię na jedno własnościowe trzypokojowe.
Kołobrzeg, tel. 259-38.
Gp-1109
LUBLIN —■ spółdzielcze M-3, 52 m kw. nie
zasiedlone zamienię na podobne Słupsk. Słupsk, tel.
210-10 i 291-29, po szesnastej.
G-l 110
SAMOTNA panna poszukuje samodzielnego po
koju w Słupsku. Słupsk, tel. 318-07.
G-l 111
POSZUKUJĘ dużych pomieszczeń okolica Słups
ka. Słupsk, tel. 224-87.
G-l 112-0
POMIESZCZENIE na biuro lub cichą działal
ność do wynajęcia. Koszalin, tel. 359-72, po godz. 16.
G-l 113
NAJDOGODNIEJSZE warunki, solidna obsłu
ga, setki ofert krajowych, zagranicznych Halszka
Żary, skrytka 12.
Gp-1114-0
SAMOTNYM pomaga „Wesele” Koszalin 9,
skrytka 36.
G-234-0
PROPONUJEMY tysiące ofert matrymonial
nych. Kontakty krajowe, zagraniczne: Adres: 75-223
Koszalin 11, skrytka 39.
Gp-12057-0
KSEROEKSPRES Kołobrzeg, tel. 249-82, Sopilnik.
Gp-12002-0
SKLEP żeglarski w Chojnicach to Twój sklep!
Łodzie, jachty, motorówki nowe i używane, wyposa
żenie. Chojnice, Świerczewskiego 29, tel. 25-69.
K-5/B-0
NOWO otwarty komis techniczno-muzyczny za
prasza do współpracy posiadaczy zbędnego sprzętu
elektronicznego. Koszalin, Podgórna 28A, tel.
347-69.
G-l 115-0
AKUMULATORY do samochodu mercedes i
inne. 76-251 Kobylnica, Leśna 4, tel. 291-25.
G-l 116
DRZWI harmonijkowe (drewniane) tapicerki
drzwi. Koszalin, tel. 233-44, Oleksy.
G-l 117-0
ZATRUDNIĘ murarzy. Henryk Janicki, Koło
brzeg, ul. B. Krzywoustego 19 D/8, tel. 248-90, po
szesanstej.
Gp-1118
ZATRUDNIĘ pracowników stolarstwo. Józef
Mazur 78-200 Białogard, ul. Zygmunta Augusta 4,
tel.31-51.
G-l119
MURARZY i pomocników zatrudnię. Koszalin,
ul. Zwycięstwa 186/25, wieczorem.
G-l 120
ZATRUDNIĘ do pracy trzech rencistów, dwóch
murarzy, ślusarza. Słupsk, tel. 287-64, Szymaniuk.
G-l 121
ZGUBIONO legitymację siostry Pogotowia PCK
Aliny Berszakiewicz.
Gp-1122
WSInż. Koszalin zgłasza zgubienie legitymacji
służbowej wystawionej na nazwisko Zbigniew Kuk
liński.
G-l123
ZESPÓŁ Szkół Rybołówstwa Morskiego w Koło
brzegu zgłasza zgubienie legitymacji szkolnej Remi
giusza Bułdaka.
G-l124

zatrudni magazyniera

poszukuje dziewiarek w systemie pracy nakładczej.

Wyrazy
głębokiego współczucia
Koleżance

kol. kol.Teresie
i Józefowi
Kowalewskim

Gertrudzie
Garsteckiej
składają
ZARZĄD i WSPÓŁPRACOWNICY
POLIGRAFICZNEJ
SPÓŁDZIELNI PRACY
w SŁUPSKU
K-585

składają
KOLEŻANKI i KOLEDZY
z KRSPi ZSP SŁUPSK
K-584

Wyrazy
głębokiego współczucia

Wyrazy serdecznego
współczucia

Andrzejowi
Mory lakowi

Koledze

Stanisławowi
Narewskiemu

Naczelnikowi Miasta i Gminy
Czarne
z powodu śmierci MATKI

z powodu zgonu MATKI
składają

składają

DYREKCJA, RADA PRACOWNICZA,
ZW. ZAWODOWY, KOLEŻANKI
i KOLEDZY WOJEWÓDZKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO
PRZEMYSŁU TERENOWEGO
K-544

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 3 lutego 1989 roku, zmarł
w wieku 58 lat
nasz KOCHANY MĄŻ, TATUŚ, i DZIADEK

Dokładniejsze informacje oraz wybór terminu usługi
pod numerem telefonu 307-45.
K-594

w związku z uruchomieniem nowej części
Ciepłowni Rejonowej w Ustce
w nw. zawodach:

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w Tychowie, ul. Wolności 19, tel. 155-93

operatorzy kotłów wysokoprężnych
palacza lub pomocnika palacza
elektromonter
elektromonter AKPiA
operator spychacza DT 75
operator ładowarki—spycharki białoruś
traktorzysta
monter
Informacji udziela ZEC

przekaże w agencję zakład usługowy
naprawy sprzętu AGD i RTV w Tychowie
Oferty należy składać w terminie 1 tygodnia
od dnia ukazania się ogłoszenia w sekretariacie Spółdzielni.
GS „SCh" zastrzega sobie prawo wyboru ajenta bez podania przyczyn.
K-588

Ustka Osiedle XX-lecia PRL 5, tel. 144-479.
K-582-0

Uwaga! Uwaga!
Agaricus spółka z o.o.
zaprasza na spotkanie wszystkich chętnych

do uprawy pieczarek na eksport
po atrakcyjnych cenach

computer

Spotkanie odbędzie się 24 I11989 r. o godz. 15 w Domu Kultury
w Świdwinie, sala widowiskowa.
Na spotkaniu zostaną omówione zasady kontraktacji i sprzedaży.

SA Gobi
81-775 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 17
tel. 51-15-21 tlx 0512549

Podłoże do produkcji pieczarek zapewniamy.

oferuje

„SPOŁEM"
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „PIONIER"
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 168

K-581

zestawy komputerowe kompatybilne z IBM PC/XT/AT
w dowolnej konfiguracji
PS/2 dowolne modele
drukarki
magnetowidy, telewizory kolorowe
filtry ochronne, dyskietki, pudelka, taśmy
OKAZJA

w IvUoh* • ' '

u.

, UPS—500
K-36/B-0

Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń
przy Prezydencie Miasta
Słupska

Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń
przy Prezydencie Miasta
Słupska

W dniu 22 XII 1988 r. został ukarany Zdzisław
Grondziejewski syn Jana ur. 14 II 1943 r. zam,
Słupsk, ul. Słowackiego 4/10 grzywną 40.000 zł
z zamianą w razie nieściągalności na 40 dni
aresztu zastępczego oraz podaniem orzeczenia
do publicznej wiadomości w „Głosie Pomorza”
na koszt obwinionego za to, że w dniu 25 XI
1988 r. w godz. 12—16 wbrew ustawie o wy
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al
koholizmowi wspólnie z Wojciechem P., Hen
rykiem F., Markiem W., Ryszardem B. oraz
Marią S., na terenie zakładu pracy bazy Przed
siębiorstwa Państwowej Komunikacji Samo
chodowej w Słupsku przy ul. Marchlewskiego
75 spożywał alkohol w postaci wódki w pomie
szczeniu szatni tegoż zakładu. W dniu 25 XI
1988 r. w godz. 12—15 w Słupsku przy ul.
Marchlewskiego 75 będąc zatrudnionym jako
elektryk w Przedsiębiorstwie Państwowej Ko
munikacji Samochodowej wykonywał czynno
ści zawodowe w stanie po użyciu alkoholu.
K-491

W dniu 22 XII 1988 r. została ukarana Maria
Stachura córka Jana ur. 22 XI 1956 r. zam.
Słupsk, ul. Górna 9/65 grzywną 30.000,— z
zamianą w razie nieściągalności na 30 dni
aresztu zastępczego oraz podaniem orzeczenia
do publicznej wiadomości w „Głosie Pomorza”
na koszt obwinionej za to, że w dniu 25 XI 1988
r. w godz. 12—16 wbrew ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wspólnie z Wojciechem P., Henrykiem F., Mar
kiem W., Ryszardem B., Zdzisławem G. na
terenie zakładu pracy bazy Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej w
Słupsku przy ul. Marchlewskiego 75 spożywała
alkohol w postaci wódki w pomieszczeniu sza
tni tegoż zakładu. W dniu 25 XI 1988 r. w godz.
14.30—15 w Słupsku przy ul. Marchlewskiego
75 będąc zatrudniona jako referent w Przed
siębiorstwie Państwowej Komunikacji Samo
chodowej wykonywała czynności zawodowe po
użyciu alkoholu.
K-590

Wyrok

przekaże w agencję na zasadzie przetargu
dwa pawilony branży przemysłowej
przy SDH „Saturn" w Koszalinie.
Oferty należy składać w Dziale Obrotu
Artykułami Przemysłowymi i Agencji
ul. Zwycięstwa 166, I piętro, tel. 279-31 wew. 287-9.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
K-598

t

Nr rej. 2445/88

Nr rej. 2447/88

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z
dnia 15 I 1988 r. zmienionym częściowo przez
Sąd Wojewódzki w Koszalinie w dniu 28 VI 1988 r.
DARIUSZ ZBIGNIEW WILK s. Józefa ur. 14
VI 1963 r. w Dygowie zam. Piotrowice 28, gm.
Dygowo został uznany winnym tego, że w dniu
4 VII 1987 r. w Bardach gm. Dygowo woj.
koszalińskie dopuścił się gwałtu na osobie po
krzywdzonej Ariety Minkiewicz. Ponadto w
dniu 4 VII 1987 r. dopuścił się gwałtu na osobie
Bronisławy Dyjak, a także zabrał jej w celu
przywłaszczenia przedmioty wartości 54.600 zł.
W dniu 14 I 1987 r. w Piotrowicach gm.
Dygowo woj. koszalińskie zabrał pokrzywdzo
nej Marii llczuk w celu przywłaszczenia, w
sposób szczególnie zuchwały zegarek wartości
2.000 zł, i za to Sąd skazał oskarżonego na mocy
art. 168 § 1 Kk w zw. z art. 155 § 1 pkt 2 Kk art.
210 § 1 Kk art. 208 na karę 8 (ośmiu) lat i 6
(sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.
Orzeczono także kary dodatkowe tj. konfiskatę
mienia w całości, pozbawienie praw publicz
nych na okres 3 lat, nadto orzeczono podanie
wyroku do publicznej wiadomości w „Glosie
Pomorza” oraz odszkodowanie.
K-595

Wyrazy
głębokiego współczucia

Janowi
Ch rostowskiemu
z powodu śmierci OJCA

inż. Henryk Kasperski
o czym zawiadamia pogrążona w smutku
RODZINA

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZDZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, tel. 225-61

organizuje kursy
czeladnicze i mistrzowskie w różnych zawodach,
pedagogiczne dla wykładowców i instruktorów,
spawaczy, palaczy kotłowych, obsługi wózków,
agent—sprzedawca, dziewiarstwa maszynowego,
gastronomiczne, obsługi i konserwacji sprzętu poddozorowego
oraz inne specjalistyczne także na zlecenia zakładów pracy.
Ośrodek czynny codziennie, w godz. 8—18.
K-596-0
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ZDZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121, tel. 225-61

organizuje kursy
języków obcych, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca,
bukieciarstwo, haftu, kroju i szycia — popołudniowe,
kwaterodawców, kierownik małej gastronomii, minimum
sanitarnego, bhp i p.poż., referentów p.poż., gospodarki
paliwowo-smarowniczej
także na zlecenia zakładów pracy.

Nr rej. 2446/88

składa

Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń
przy Prezydencie Miasta
Słupska
W dniu 22 XII 1988 r. w Słupsku został ukarany
Marek Wietrzykowski syn Edmunda ur. 17 VII
1960 r. zam. Pieńkowo 14 A gmina Postomino
grzywną 30.000,— z zamianą na 30 dni aresztu
zastępczego oraz podaniem orzeczenia do pub
licznej wiadomości w „Głosie Pomorza” na
koszt obwinionego za to, że: w dniu 25 X! 1988
r. w godz. 12—16 wbrew ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wspólnie z Wojciechem P„ Henrykiem F., Ry
szardem B., Marią S. oraz Zdzisławem G. na
terenie zakładu pracy Bazy Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej w
Słupsku ul. Marchlewskiego 75 spożywał al
kohol w postaci wódki w pomieszczeniach
szatni tegoż zakładu, W dniu 25 XI 1988 r. w
godz. 12—16 w Słupsku przy ul. Marchlew
skiego 75 będąc zatrudniony jako mechanik
Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Sa
mochodowej wykonywał czynności zawodowe
w stanie po użyciu alkoholu.
K-592

Wszystkim, którzy kierowani
potrzebą serca uczestniczyli
w ostatniej drodze i złożyli
hołd pamięci

IGNACEGO
BOGDANOWICZA
serdeczne podziękowania

DYREKCJA, WSPÓŁPRACOWNICY

składa

i ORGANIZACJE SPOŁECZNOPOLITYCZNE KOMBINATU PGO

Pogrzeb odbędzie się 6 I1 1989 r., o godz. 13.10,
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
G-1256

PROWADZI USŁUGI W ZAKRESIE REGULACJI:
silnika, geometrii kół, świateł, hamulców

z powodu śmierci MĘŻA

z powodu śmierci
MATKI i TEŚCIOWEJ

PRACOWNICY URZĘDU,
RADA NARODOWA MIASTA
i GMINY oraz KOMITET
MIASTA i GMINY PZPR
w CZARNEM
K-586

informuje Szanownych Klientów, że

zatrudni pracowników

lub rekultywowaniu terenów zielonych.

Wyrazy
szczerego współczucia

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
w Koszalinie, ul. Hibnera 43

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Słupsku
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Ustce

niezbędnego przy zakładaniu

K-635

K-580
K-517-0

awaryjne

Prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny
z Działem Produkcji Szklarniowej
Sianów, tel. 255.

informacja — Mielno, ul. Słoneczna 9
tel. 189-362 i 720.

Tel. 33-01, po godz. 18.

W KARNIESZEWICACH

Gwarantujemy niską cenę
i szybką obsługę.

MIELEŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
w Mielnie

„Spinner” Spółka z o.o. (jgu)
w Gdańsku O/w Darłowie

./UoHysROM ęTcao.7 w

odsprzeda 1000 m sześć, podłoża torfowego

1989 - 02 - 06

Zona z synami
I RODZINĄ

w KARNIESZEWICACH
K-587

G-994

Ośrodek czynny codziennie, w godz. 8—18.
K-597-0
Nr rej. 2448/88

Nr rej. 2169/88
Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń
przy Prezydencie Miasta
Słupska
W dniu 12 XII 1988 r. w Słupsku został ukarany
Józef Grabowski syn Jana ur. 10 III 1962r.zam.
Ustka ul. 9 Marca 6, grzywną 50.000 zł z
zamianą w razie nieściągalności na 50 dni
aresztu zastępczego, zakazu prowadzenia po
jazdów mechanicznych w wymiarze 36 miesięcy
oraz podaniem orzeczenia do publicznej wiado
mości w „Głosie Pomorza” na koszt obwinio
nego to, że: w dniu 91X 1988 r. o godz. 21.50 na
ulicy Wróblewskiego w Ustce będąc w stanie po
użyciu alkoholu (3 promille) kierował samo
chodem marki fiat 131 nr rej. SLC 3705 nie
posiadając uprawnień do kierowania ww. poja
zdem. W tym samym miejscu i czasie prowadził
pojazd po drodze publicznej bez wymaganych
przepisami świateł.
K-589

Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń
przy Prezydencie Miasta
Słupska
W dniu 22 XII 1988 r. w Słupsku został ukarany
Ryszard Buksakowski syn Wiktora ur. 14 VII
1952 r. zam. Wytowno 20 gm. Ustka grzywną
30.000 zł z zamianą na 30 dni aresztu zastęp
czego oraz podaniem orzeczenia do publicznej
wiadomości w „Głosie Pomorza” na koszt
obwinionego za to, że w dniu 25 XI 1988 r. w
godz. 12—16 wbrew ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wspólnie z Marią S., Wojciechem P., Hen
rykiem F., Markiem W., Zdzisławem G., na
terenie zakładu pracy bazy Przedsiębiorstwa
Państwowej Komunikacji Samochodowej w
Słupsku przy ul. Marchlewskiego 75 spożywał
alkohol w postaci wódki w pomieszczeniu sza
tni tegoż zakładu. W dniu 25 XI 1988 r. w godz.
12—15 w Stupsku przy ul. Marchlewskiego 75
będąc zatrudniony jako mechanik samochodo
wy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samo
chodowej wykonywał czynności zawodowe w
stanie po użyciu alkoholu.
K-593

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 3 lutego 1989 roku, zmarł

inż. Henryk Kasperski
były wieloletni zastępca dyrektora ds. technicznych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie,
odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym, Srebrnym, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz
licznymi odznaczeniami regionalnymi i resortowymi.
Szczere wyrazy współczucia RODZINIE
składają
DYREKCJA i WSPÓŁPRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI w KOSZALINIE.
G-633
___________

Str-.-Z

GŁOS POMORZA
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SPORT • WYNIKI • REKORDY • TABELE • CIEKAWOSTKI • SPORT
» Stoczniowiec — Czarni 8:12

<k

Derby Wybrzeża A

%

Miłą niespodziankę sprawili wczo
raj swoim kibicom pięściarze MZKS
Czarni Słupsk, którzy w derbach Wy
brzeża odnieśli w Gdańsku cenne
zwycięstwo nad Stoczniowcem 12:8.
Mecz był bardzo zacięty i w każdym
pojedynku losy poszczególnych walk
ważyły się do ostatniego gongu. O
sukcesie drużyny Kazimierza Adacha zadecydowało lepsze przygoto
wanie kondycyjne i wyszkolenie te
chniczne. Warto dodać, że słupszczanie wystąpili w osłabionym składzie
bez mistrza Polski — Henryka Sien
kiewicza. Wynik spotkania byłby
bardziej korzystny dla zespołu Czar
nych, bo skrzywdzono Dariusza
Rudnika i Krzysztofa Reuta, któ
rzy zdaniem arbitrów zasłużyli jedynie
na remis.
Największe emocje rozpoczęły się
przy stanie meczu 8:8, kiedy do ringu
weszli Cezary Banasiak i Jarosław
Cichocki. Od pierwszego gongu słupszczanin narzucił ostre tempo i już w
drugiej rundzie posłał rywala na deski.
Banasiak atakując non stop zepchnął
gdańszczanina do głębokiej defensy
wy i odniósł jednogłośnie zwycię
stwo. Decydujące o sukcesie Czar
nych punkty zdobył w wadze ciężkiej
czyniący stałe postępy Sylweriusz
Stasiak, który w opinii fachowców
nie był faworytem w pojedynku z
silnym fizycznie Krzysztofem Bu
czkowskim. Pierwsza runda miała
przebieg wyrównany, w drugim star
ciu Stasiak zwiększył tempo i w jednej
z akcji potężnym ciosem zwalił na
matę swego przeciwnika. Gdańszcza
nin wprawdzie podniósł się, ale był
zamroczony i sędzia ringowy odpro
wadził pięściarza Stoczniowca do na
rożnika. W ten sposób słupszczanie
odnieśli w derbach Wybrzeża zasłu
żone zwycięstwo.
Oto wyniki walk od wagi muszej do
ciężkiej (na pierwszym miejscu słup
szczanie: Zbigniew Czerwiński

przegrał głosami 2 do remisu z Krzy
sztofem Leszczyńskim, Tomasz
Krupiński wygrał w drugiej rundzie
przez rsc z Mariuszem Gęślakiem,
Sławomir Forsztek pokonał jedno
głośnie na punkty Krzysztofa Gęślaka, Mirosław Knapik już w pier
wszym starciu zmusił do poddania po
dwukrotnym liczeniu — Jacka Ur
baniaka, Jacek Gmiński jednogło
śnie uległ na punkty Henitykowi Rychłowskiemu, Dariusz Rudnik
zremisował z Tadeuszem Rychłowskim, Krzysztof Reut zremiso
wał z Waldemarem Nawrockim,
Stanisław Szeszko przegrał jedno
głośnie na punkty z Tomaszem Mi
chalczewskim, Cezary Banasiak
jednogłośnie wygrał z Jarosławem
Cichockim, Sylweriusz Stasiak w
drugiej rundzie przez rsc pokonał
Krzysztofa Buczkowskiego.
Po meczu trener Kazimierz Adach
powiedział: „Jestem bardzo szczęś
liwy z tego zwycięstwa, a także zna
komitej atmosfery w drużynie, która w
szatni odśpiewała „sto lat'. Martwi
mnie jednak choroba Sienkiewicza,
cieszy powrót do formy Sławka Forsztka. Najlepsi w dzisiejszym meczu
to właśnie Forsztek, Knapik, Bana
siak, Reut i Stasiak. Po meczu prosto z
Gdańska odjeżdżamy do Poznania,
gdzie przygotowywaliśmy się do tego
spotkania. Do Słupska wrócimy na
niedzielny mecz z liderem tabeli —
Gwardią Warszawa”.
Oto pozostałe wyniki: Gwardia
Warszawa — Górnik Sosnowiec
13:7, GKS Jastrzębie — Legia
Warszawa 12:8, Zagłębie Lubin
igloopol Dębica 11:9.
29—11
4:0
1. Gwardia
25—15
4:0
2. Czarni
24—16
2:2
3. Igloopol
21—19
2:2
4. Górnik
18—22
2:2
5. Zagłębie
16—24
2:2
6. Jastrzębie
14—26
7. Stoczniowiec 0:4
13—27
0:4
8. Legia

„Srebro"
J. Huruka
W Zabrzu rozpoczęły się w sobotę
halowe mistrzostwa Polski w lekkiej
atletyce. Zgodnie z przewidywaniami
najciekawszymi konkurencjami pier
wszego dnia były skoki — o tyczce i
wzwyż mężczyzn. W skoku o tyczce
Marian Kolasa i Mirosław Chma
ra jakby się umówili i skakali bardzo
równo. Obaj w pierwszej próbie zali
czyli 5,40, 5,60 i 5,70 — w drugiej.
Następnie próbowali trzykrotnie ata
kować halowy rekord Polski — 5,82.
Niestety bez powodzenia. 0 złotym
medalu musiała więc zadecydować
dogrywka. Rozpoczęli od wysokości
5,82, a następnie 5,80,5,75 i dopiero
5,70 zaliczył Mirosław Chmara i on
też zdobył tytuł mistrza Polski.
W skoku wzwyż złoty medal zdobył
Krzysztof Krawczyk, który wyni
kiem 2,30 wyrównał swój rekord ży
ciowy, ustanowiony w Budapeszcie
w 1987 r.
W Zabrzu startowali również przed
stawiciele „królowej sportu" z nasze
go regionu. Bliski tytułu mistrzows
kiego był Jan Huruk. Biegacz słups
kiego Gryfa walczył na dystansie
1500 m i uzyskał czas 3.51,31. Dało
mu to srebrny medal. Zwycięzca Wal
demar Lisiecki (Flota Gdynia) prze
biegł 1500 m w czasie 3.50,64.
Wczoraj Jan Huruk zdobył drugi
srebrny medal. W biegu na 3000 m
osiągnął czas 8.01,44. Wygrał Leszek
Bebło (Oleśniczanka) — 8.00,51.

Najlepszym sportowcem Zrzesze
nia Ludowe Zespoły Sportowe został
w roku 1988 srebrny medalista olim
pijski z Seulu w zapasach — Andrzej
Głąb (LKS Gryf Chełm). Wyprzedził
on nieznacznie najlepszego kolarza
ubiegłego sezonu Joachima Halupczoka (WLKS Ziemia Opolska) oraz
innego kolarza — Zenona Jaskułę
(WLKS Orlęta Gorzów).

C&rl I-o wis

Słabo wystartował w turnieju T0P-12 w
belgijskiej miejscowości Charleroi Leszek
Kucharski. Wicemistrz Europy sprzed
trzech lat w trzech pierwszych rundach
zanotował trzy porażki. Polak uległ kolejno
— austriackiemu Chińczykowi Ding Yi,
który urasta na czołowego gracza Europy
oraz — co jest większą niespodzianką — z
niżej notowanymi Georgiem Boehmem i
Joergiem Rosskoppfem (obaj RFN). Po
dwóch następnych rundach humory w eki
pie biało-czerwonych znacznie się popra

wiły. Kucharski pokonał wicemistrza Euro
py z Paryża Andrieja Mazunowa oraz
zwycięzcę TOP-12 sprzed dwóch lat Des
monds Douglasa (Anglia).
W szóstej i siódmej rundzie rywalami
Polaka byli dwaj Szwedzi Erik Lindh i
Joerg Persson. Leszek Kucharski odniósł
dwa bardzo cenne zwycięstwa nad silnymi
rywalami. Lindha pokonał 14:21, 21:16,
21:18, 12:21, 21:13, a Perssona 21:15,
22:20, 18:21, 21:12.
W 8 rundzie Kucharski przegrał z Janem-Ove Waldnerem 20:22, 10:21,
21:14,19:21, a w 9 rundzie pokonał Ulfa
Carłssona (Szwecja) 21:11, 23:21,
21:15.

Sześciokrotny mistrz olimpijski, Amerykanin Carl Lewis jest zdania, iż
obecnie stosowanie sztucznego do
pingu jest bardziej powszechne
wśród zawodniczek niż zawodników.
Oświadczył, iż anaboliki stały się pra
wdziwą plagą sportu kobiecego.
Wiele czołowych zawodniczek świata
osiągnęło swe rekordowe wyniki
dzięki dopingowi. Carl Lewis nie wy
mienił żadnego nazwiska stwierdza
jąc, iż doping to dla niego przede
wszystkim sprawa natury etycznej
Fot. CAF-telefoto

Kadrowicze odlecieli
do Ameryki Środkowej
W sobotę odlecieli z Warszawy do San Jose w Kostaryce piłkarze reprezenta
cji Polski. Rozegrają oni w Ameryce Środkowej 4 mecze — 7 lutego z
reprezentacją Kostaryki, 10 lutego z zespołem klubowym tego kraju, 12 lutego z
Gwatemalą, a trzy dni później z Salwadorem. Do Warszawy wrócą 18 lutego.
W ekipie zabrakło z różnych względów Roberta Warzychy, Komornic
kiego, Bentkowskiego, Dziekanowskiego, Araszkiewicza, Ziobera,
którzy byli przewidziani do ekipy na tę wyprawę. Trener Wojciech Łazarek ma
podczas tournśe 16 następujących piłkarzy: bramkarze—Wandzik i Jankow
ski oraz Jegor, Łukasik, Fornaiak, Soczyński, Kaczmarek, Wdowczyk,
Wijas, Prusik, Urban, K. Warzycha, Tarasiewicz, Rzepka, Kosecki i
Szuster.

Totek

W ligach
Europy
PP Totalizator Sportowy podaje wyniki
meczów lig włoskiej i angielskiej objęte
zakładami piłkarskimi na dzień 4/5.02.89 r.

Zestaw 1
Ascoli — AC Milan 0:2, Bologna —
Fiorentina 1:0, Como — Cesena 0:0, Inter
— AC Torino 2:0, Juventus— Pescara 1:1,
Lecce — Atalanta 2:.1, Pisa— SC Napoli
0:1, AS Roma — Verona 0:0, Sampdoria —
Lazio 1:0, Bournemouth '— West Brom
wich 2:1, Ipswich — Crystal Palace 1:2,
Oldham — Watford 3:1, Walsall — Chelsea
0:7.

Zestaw 2
Arsenal — West Ham 2:1, Aston Villa —
Sheffield Wed 2:0, Charlton Norwich 1:2,
Derby — Southampton 3:1, Everton —
Wimbledon 1 :.1, Luton — Nottingham 2:3,
Manchester UTD — Tottenham 1:0, Mid
dlesbrough — Coventry 1:1, Newcastle —
Liverpool 2:2, Queens Park — Mśllwał! 1:2
Blackburn — Bradford 2:1 Leeds — Sun
derland 2:0, Portsmouth — Manchester
City 0:1.

AZS — Zagłębie 94:84
Pomyślnie rozpoczęli rozgrywki w
cyklu „play off" koszykarze AZS Ko
szalin. Potwierdziło się również
przysłowie „do trzech razy sztuka",
bo po dwóch porażkach w tym sezo
nie z Zagłębiem Sosnowiec pod
opieczni trenera Jerzego Olejnicza
ka sięgnęli po zwycięstwo 94:84
(50:35). Punkty dla AZS uzyskali: L.
Doliński — 31, T. Saganowski —
27, R. Razik—26, M. Mruczkowski i K. Janicki — po 4 oraz E.
Gutkowski — 2. Najskuteczniejsi w
Zagłębiu: M. Rajkowski — 22 i H.
Wardach — 21 pkt.
Zaczęło się od punktów R. Razika,
ale sosnowiczanie przystąpili do kon
sekwentnego ataku pozycyjnego. Pił
ki trafiały do H. Wardacha i M. Rajkowskiego, a ci pewnie rzucali do
kosza. Ok. 4 min. było 13:8 dla gości,
ale wtedy rozpoczął się popis koszalinian. Receptą na Zagłębie okazały się
szybkie kontrataki. W 6 min. spot-

Andrzej Głąb
najlepszy w LZS

Andrzej Głąb zdobył w Seulu £tłf -r>
leuszowy, dziesiąty olimpijski medal
dla Zrzeszenia LZS.

TOP-12

Cykl „play off" rozpoczęty

I losowanie: 6—11 —30— 31 —
35 — 37
II losowanie: 9 — 21—23
35
— 37 — 48

Przedłużone nadzieje
jjj$d*by

w sobotę koszykarki Czarnych SzcCTcin-'Wygraty w Koszałfnre^r
AZS to rozstrzygnęłyby na swoją korzyść rv(yv^ipcję o udział; vy turnieju
barażowym o pozostanie w ekstraklasie. Na szczęście,“zespół gospodarzy po
dramatycznej grze odniósł zwycięstwo 70:66 (32:36). Punkty dla akademiczek
uzyskały: M. Kujawa — 22, R. Ingielewicz —13, V. Łotysz i A. Hoiak—po
9, B. Kaute i H. Plewa — po 6 oraz A. Saganowska — 5. Najskuteczniejsze
w Czarnych: M. Jaworska — 23, K. Grabacka — 14 i E. Maciejewska —
11 pkt.
Od pierwszych sekund mecz był bardzo zacięty. Pierwsze punkty uzyskała
V. Łotysz, ale później częściej na prowadzeniu były szczecinianki. Wprawdzie w
17 min. po celnym rzucie B. Kaute było 30:29 dla AZS, ale końcówka I połowy
należała znów do Czarnych. Następne 20 minut zawodniczki gospodarzy
rozpoczęły fatalnie i w 23 min. na tablicy widniał wynik 47:34 dla drużyny
gości. II połowa udowodniła, iż koszykówka to — podobnie jak futbol — „gra
błędów, a wygrywa ten, kto popełnia ich mniej". Gdy koszykarki Czarnych
prowadziły różnicą 12 pkt. (58:46) mało kto przypuszczał, iż koszalinianki
zwyciężą. A jednak...
Około 35 min. spotkania trafienie A. Saganowskiej sprawiło, że znów
przewagę miały akademiczki (61:60). Koszalinianki grały jak z nut, a w
szeregach szczecinianek zapanował chaos, zaś słaba skuteczność Czarnych
dopełniła reszty. Przy gorącym dopingu kibiców koszalinianki zasłużenie
zrewanżowały się przeciwniczkom za porażkę sprzed dwóch tygodni.
W AZS pierwszoplanowymi zawodniczkami były R. Ingielewicz i M.
Kujawa, zaś w Czarnych wyróżniły się M. Jaworska i E. Maciejewska.
Trzeci pojedynek z cyklu „play off" między obiema drużynami rozegrany
zostanie 18 bm. w Szczecinie. Jeśli ponownie wygra AZS to odbędzie się
czwarte spotkanie — 4 marca br. w Koszalinie. Oby!
W drugim spotkaniu grupy spadkowej (miejsca 9—12) Polonia Warszawa
ponownie wygrała z ŁKS, tym razdni 64:56 (28:36) i Łódzki Klub Sportowy
spadł do II ligi.
Oto inne wyniki: o miejsca 1—4 — Olimpia Poznań — Spójnia Gdańsk
77:71 (45:37), Włókniarz Pabianice — Wisła Kraków 95:75 (48:40); o
miejsca 5—8 — Lech Poznań — Stal Brzeg 68:67 (40:33), Ślęza Wrocław
— Start Lublin 56:45 (26:30). Rewanże już w tym tygodniu.

Złoty
medal
Marca

Sc

Tym razem sensacji nie było. Tytuł
mistrza świata w kombinacji obronił
w Vail Marc Girardelli. (Luksem
burg). Wyprzedził zdecydowanie
wszystkich konkurentów. Srebrny
medal wywalczył Paul Ascola, a
trzeci był Austriak Quenther Mader.
Szwajcar Pirmin Zurbriggen nie
zdołał odrobić straty ze slalomu spec
jalnego i zajął dopiero czwarte miejs
ce.

★ ★ ★

ELIMINACJE MŚ W GO

J. Kraszek i L. Sołdan w czołówce
Holender Ronald Schlemper (6 dan), podobnie jak w ubiegłym roku,
będzie reprezentował Europę w otwartych mistrzostwach świata w go.
Awansował dzięki wygraniu wszystkich 6 partii w eliminacjach zorganizowa
nych w Amsterdamie.
W turnieju uczestniczyła czołówka europejskich graczy. Wśród nich także
dwóch reprezentantów Polski: aktualny mistrz kraju Janusz Kraszek
Koszalina (5 dan) i wicemistrz Leszek Sołdan z Olsztyna (4 dan). Wygrywając
4 z 6 partii uplasowali się na trzeciej pozycji ex aequo z przedstawicielami
Węgier, Francji, Luksemburga i Holandii. Zajęcie trzeciego miejsca przez aż 6
zawodników świadczy o wyrównanym poziomie turnieju, w którym startowało
24 najlepszych europejskich graczy. Tym bardziej cieszy więc fakt, że w ścisłej
czołówce znaleźli się reprezentanci Polski.
W otwartych mistrzostwach, które zostaną rozegrane w kwietniu w Tokio, w
przeważającej mierze udział wezmą zawodowi gracze go. Amatorzy — w tym
J. Kraszek z Polski — o tytuł mistrza świata będą walczyć również w stolicy
Japonii, ale o miesiąc później.

kania akademicy mieli przewagę
(14:13). Prowadzenia nie oddali do
końca, a pomysłowością przeprowa
dzanych akcji bili rywali na głowę.
Znakomicie spisywali się w I połowie
T. Saganowski i R. Razik, obaj rzucili
po 17 pkt.
Druga połowa meczu była niesły
chanie dramatyczna. W 26 min. po 4
przewinienia osobiste mieli na swoim
koncie R. Razik, L. Doliński i K. Jani
cki. To znalazło odbicie w walce na
boisku, bo pięć minut później akade
micy mieli tylko minimalną przewagę
(63:61). Na szczęście, celne rzuty R.
Razika i T. Saganowskiego pozwoliły
AZS utrzymać prowadzenie. Gdy
wkrótce z boiska zszedł za 5 popeł
nionych fauli Wł. Środa (Zagłębie), to
znów warunki gry dyktowali całkowi
cie koszalinianie, a świetną dyspozy
cję rzutową zademonstrował L. Doli
ński (na zdjęciu). Już w 36 min. AZS
miał 10-punktową przewagę (81:71).
W końcówce sosnowiczanie stracili
swego asa atutowego H. Wardacha
(5 przewinień) i było po meczu.
Wygrana akademików zasłużona,
ale 11 bm. rewanż na Górnym Śląsku.
Jeśli wygra tym razem Zagłębie to
trzeci mecz 12 bm. w Sosnowcu.
Sobotnie spotkanie ze względu na
dramatyczny przebieg i efektowne akcje mógł zadowolić tłumnie przyby
łych kibiców. Szkoda, że rozczarowa
nie spotkało kibiców w czwartek, gdy
walczyli — w typowo sparringowym
stylu — koszykarze AZS i Wybrzeża
Gdańsk. Nie chodzi o wynik (104:94
dla gości), lecz gospodarze dla przy
zwoitości mogli zademonstrować
więcej efektownych akcji. Po zwycię
stwie w sobotę jednak wszelkie żale
pod adresem akademików poszły w
niepamięć!
Oto wyniki innych spotkań o miej
sca 1—8: Zastał Zielona Góra —
Śląsk Wrocław 91:102 (53:53),
Legia Warszawa — Górnik Wał
brzych 88:82 (41:35), Lech Po
znań — Gwardia Wrocław 108:80
(40:34).
Fot. Kazimierz Ratajczyk

Z powodu silnych opadów śniegu i
porywistych wiatrów, organizatorzy
alpejskich mistrzostw świata zmusze
ni zostali przełożyć zaplanowany na
sobotę bieg zjazdowy mężczyzn. Nie
odbył się również trening biegu zjaz
dowego kobiet.

Pomnik
Stenmarka
Władze Taernaby — rodzinnego
miasta Ingemara Stenmarka po
stanowiły wystawić swemu bohate
rowi pomnik naturalnej wielkości. Ma
on stanąć na wzniesieniu i być wido
cznym z każdego punktu miasteczka.
Rada miejska poproszona o kredyt na
ten cel, zaaprobowała zamiar jedno
głośnie.

Rekord świata
R. Gataulina
Na odbywających się w Homlu
lekkoatletycznych
mistrzostwach
ZSRR w hali, rekord świata w skoku o
tyczce ustanowił Rodion Gataulin.
Wicemistrz olimpijski pokonał po
przeczkę na wysokości 6,02 m. Po
przedni najlepszy wynik w tej specjal
ności należał też do Gataulina i był o
2 cm gorszy.
Niespodzianką było zwycięstwo
Jemielina w skoku wzwyż. Ten młody
skoczek, mający 203 cm wzrostu i
ważący 90 kg, uzyskał 232 cm. Wy
przedził eksrekordzistę świata Ru
dolfa Powarnicyna, który osiągnął
ten sam wynik.

J. Joyner-Kersee
—7,37 na 55 m ppł!
Słynna amerykańska 7-boistka i
skoczkini w dai (w obu konkurenc
jach jest mistrzynią olimpijską z Seu
lu) Jackie Joyner-Kersee dwukro
tnie wyrównała na mityngu Grand
Prix w Nowym Jorku halowy najlep
szy wynik na świecie w biegu na 55 m
ppł. — 7,37 sek. — „Ten rezultat ma
dla mnie duże znaczenie. Do tej pory
nie byłam na pierwszym miejscu na
żadnych halowych listach „rekor
dów" — powiedziała po biegu Jackie
Joyner-Kersee. Pierwszą, która uzys
kała 7,37 sek. na 55 m ppł była
Cornelia Oschkenat (NRD), a mia
ło to miejsce w Nowym Jorku 27
lutego 1987 roku.

■MMI
• NA ODBYWAJĄCYCH SIĘ w
Moskwie na Kryłatskoje zawodach w
kolarstwie torowym o nagrodę Aerofłotu rekord świata na dystansie 20
km ustanowił WIACZESŁAW JAKIM Q WtAłZY-Skując czas 23.14.553 min
• JOANNA GIEREK w wyścigu
ftä 400*h¥śt. dow. zajęła*84bkatę —i
4.24,37, na odbywających się w Pa
ryżu zawodach o Puchar Świata w
pływaniu. Wygrała Irene Dalby
(Norwegia) — 4.08,88.
• MARTINA
NAVRATILOWA
wygrała tenisowy turniej w Tokio po
konując w finale Lori McNeil 6.7
(3—7), 6:3, 7:6 (7—5). W finale gry
podwójnej Katrina Adams i Zina
Garrison wygrały z Mary Joe Fer
nandez i Claudią Kohde-Kilsch
6:3, 3:6, 7:6 (7—5).
• PODCZAS lekkoatletycznych
mistrzostw RFN w Stuttgarcie Diet
mar Moegenburg wygrał konkurs
skoku wzwyż z rezultatem 2.31 m.
• ZWYCIĘSTWEM Japończyka
Satoru Shimizu zakończył się w
Kyushu bieg maratoński. Reprezen
tant gospodarzy uzyskał czas 2.12.26
i wyprzedził o 9 sekund Jakowa
Tołstikowa (ZSRR) i o 15 sek. swe
go rodaka Futoshi Shinohara.
• W SPOTKANIU ligi międzywo
jewódzkiej piłkarze ręczni Przeciwlotnika Koszalin pokonali u siebie
Heliosa Czempiń 29:25 (16:8).
Najwięcej bramek zdobyli: A. Ryska
— 9 i Z. Gryszun — 8 dla gospodarzy
oraz Z. Marciniak — 9 dla gości.

O sprawozdawców też trzeba dbać
Komisja Kontroli i Dyscypliny UEFA ukarała GKS Katowice i Legię Warszawa
grzywnami po 4.000 franków szwajcarskich, za to, że nie potrafiły stworzyć
odpowiednich warunków pracy dziennikarzom, obsługującym mecze pucha
rowe.
W rozgrywkach o puchar UEFA w dniu 5 października 1988 r. GKS grał z
Glasgow Rangers, a Legia Warszawa z Bayern Monachium.

Dyskwalifikacje lekkoatletów USA
Kongres Lekkoatletyczny USA (TAC)
zawiesił kolejnych czterech lekkoatletów
amerykańskich za starty w Republice Połu
dniowej Afryki. Najwyższą karę — 6 lat
dyskwalifikacji otrzymał dyskobol John

Powell, przez cztery lata zakaz startów ma

Wieści
z boisk
• DRUŻYNA Węgier, a w istocie czwar
tego w lidze tego kraju Videotonu, zdobyła
puchar im. Jawaharlala Nehru w między
narodowym turnieju piłkarskim, rozegra
nym w indyjskiej miejscowości Margao.
Węgrzy pokonali w finale ZSRR 2;0 (1:0).
• W AMERYCE Południowej przeby
wa pierwszoligowa drużyna RFN — Ham
burger SV. W towarzyskich meczach, pił
karze Hamburgera zwyciężyli narodowe
jedenastki Kostaryki 2:1 i Gwatemali 1:0. W
trzecim meczu, rozegranym w San Salvadorze, Hamburger zwyciężył reprezenta
cję Salwadoru 2:0;

również rzucająca dyskiem — Carol Co
dy. Pozostała dwójka to średniodystansowcy James Robinson i Ruth Wyso
cki. Wszystkim ukaranym przysługuje pra
wo odwołania się, a ewentualne protesty w
tej sprawie mają być rozpatrywane nä kole
jnym posiedzeniu TAC 12 marca w In
dianapolis.

• W GWATEMALI przebywa także in
na zachodnioniemiecka drużyna — Bayer
Leverkusen. Wtowarzyskim meczu piłkarze
zachodnioniemieccy zwyciężyli pierwszo
ligową drużynę tego kraju Suchitepequez
2:0 (1:0). W planie swego pobytu w Gwa
temali piłkarze Leverkusen mają jeszcze 2
mecze z reprezentacją tego kraju.
• W PORTUGALSKIEJ miejscowości
Olhao odbył się międzynarodowy mecz
piłkarski, w którym miejscowa drugoligowa drużyna Olhanense przegrała z Eint
rächten! Frankfurt 0:2 (0:1).
• PIŁKARZE GKS Katowice, którzy 11
bm. wyjeżdżają na dwutygodniowe zgru
powanie do Algierii, zmierzyli się w spot
kaniu kontrolnym z Szombierkami Bytom.
Mimo atutu własnego boiska bytomianie
przegrali 0:5 (0:2).
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W MIASTECKIM ZAKŁADZIE MEBLOWYM

Telefony

Szafy i kredensy poszukiwane
przez odbiorców z Zachodu
Miastko. W miejscowym Zakładzie nr 8 Słupskich
Fabryk Mebli od pięciu już lat produkuje się meble z
przeznaczeniem tylko na eksport do krajów drugiego
obszaru płatniczego. Są to meble sosnowe, stylizowane na
antyki, bardzo poszukiwane przez odbiorców w USA,
RFN, Szwecji i Szwajcarii. Produkowane są szafy dwu-,
trzy-, czterodrzwiowe wchodzące w skład sypialni typu
„Lulu" oraz kredensy dwu- i trzydrzwiowetypu „Kaszub" i
„Limba". W ub. roku wysłano na rynek RFN-u i USA ok.
4.600 szaf dwudrzwiowych oraz ok. 3000 trzydrzwiowych. Odbiorcy ze Szwecji i Szwajcarii gustują też w
kredensach typu „Kaszub", których wyprodukowano w
ub. roku ponad 1.100 sztuk. Jak stwierdził kierownik
Zakładu Władysław Sidor, miesięcznie miastecki Zakład
opuszczają gotowe wyroby o wartości średnio 62 min zł.
W tym roku planuje się zwiększenie produkcji o 15 proc.
bez wzrostu zatrudnienia. Nie zanotowano jeszcze żadnej
reklamacji. Świadczy to o wysokich kwalifikacjach załogi,
bowiem produkcja jest bardzo trudna. Miastecki Zakład

opuszczają wyroby wysoko przetworzone. Prawie połowa
105-osobowej załogi to ludzie z ponad 20-letnim stażem
pracy. Nie oznacza to jednak, że nie stawia się na młodzież.
Co dwa lata dokonuje się naboru do klas o specjalności —
stolarz. Nauka trwa w cyklu dwuletnim, wiedzę teoretycz
ną uczniowie zdobywają w Zespole Szkół Mechanicz
nych, a praktykę — w Zakładzie. — Transport mebli na
Zachód odbywa się kontenerami, samochodami i wago
nami kolejowymi — dodaje zastępca kierownika Włady
sław Wojciechowski. Materiał produkowany jest w ko
operacji z Zakładami W 1 i W 2 Słupskich Fabryk Mebli,
które przygotowują elementy płytowe, okleiny i fryzy.
Zakład istnieje od 1949 roku, początkowo jako Spółdziel
nia Pracy, a od roku 1968 wchodzi w skład Słupskich
Fabryk Mebli. Dzięki wydajnej pracy załogi, bardzo dobrze
przygotowanej do swojego zawodu (65% pracowników
— to mistrzowie o wysokich kwalifikacjach) meble mias
teckiego Zakładu nr 8 SFM są znane i cenione przez
wymagających odbiorców zachodnich i potwierdzają za
sadę, że „Polak potrafi!", (kor)

W bibliotece

Trudno
o nowości

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, 995 — Auto-'
matyczna Informacja Paszportowa, Informacja Ko
lejowa: 933 — Pociągi przyjeżdżające do Słupska,
934
Pociągi odjeżdżające ze Słupska. Telefon
Zaufania „A” tel. 242—78, czynny w środy i piątki
— g. 16—20; Informacja o komunikacji miejskiej
WPK w Słupsku
278 67. Telefon zaufania
280 35 czynny codziennie w godz. 15 20 (soboty
9

Dyżury
SŁUPSK
8-93.
BORK

W wiejskiej lecznicy
Kołczygłowy. Tutejszy gminny
Ośrodek Zdrowia to trzy punkty opie
ki medycznej: przychodnie — lekars
ką i stomatologiczną w Kołczygłowach oraz opiekę filialną we wsi sołe
ckiej Lubno. Od prawie dwudziestu
lat ma je w swej pieczy kierownik
GOZ — lek. med. Jerzy Olczak.
Przyjmuje dzień w dzień 50—60, nie
kiedy nawet 80 pacjentów: dorosłych
i dzieci, i to bez asystującej pielęgnia
rki. Po południu wyrusza karetką po
gotowia do obłożnie chorych miesz
kańców gminy. Jeszcze parę miesięcy
temu długotrwały wakat w łubieńs

kim WOZ przeciągał dyżury o kilka
godzin... Dlatego nikt z kołczygłowian nie mówi o nim inaczej, jak
„nasz doktor". Gdy brak go w ośrod
ku, poczekalnia... pustoszeje. Z za
stępstw mało kto korzysta. Ludzie
wolą czekać, aż on wróci...
Jest również, m.in. członkiem
gminnej instancji partyjnej. Lekarz
wiejski — twierdzi — nie może za
mknąć się w czterech ścianach gabi
netu, musi tkwić w nurcie spraw śro
dowiska. (jot-el)

Na zdjęciu: mechanik samochodowy Mariusz Stankowiak dokonuje
naprawy gwarancyjnej „Fiata-126p". (kor)
Fot. Konrad Remelski
Do tej pory zamieszczaliśmy pro
gram zawodów, teraz z kolei otrzymu
jemy sygnały o imprezach, które od
były się lub odbywają. Nie wszędzie
dopisuje frekwencja...

%

Kto widział?
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrz
nych w Bytowie poszukuje zaginio
nego Stanisława Pucelik syna Mar
cina i Marii, urodzonego 18 marca
1915 roku w Rapczynie, zam. Bytów,
ul. 22 Lipca 2/8, który w dniu 27
grudnia 1988 roku w godzinach wie
czornych wyszedł z domu i do chwili
obecnej jego miejsce pobytu jest nie
znane.
Rysopis zaginionego: wiek z wy
glądu 80 lat, wzrost 170 cm, włosy
szpakowate, postać wysmukła po
chylona do przodu, twarz okrągła cera
blada, oczy niebieskie, uzębienie —
proteza górna i dolna. S. Pucelik ubrany był w ciemnopopielaty garni
tur, zielony sweter w niebiesko-białe
pasy, buty gumowo-filcowe robocze,
na głowie miał czapkę z daszkiem,
brązową. Zaginiony cierpi na zaniki
pamięci.
Osoby, które mogą udzielić infor
macji lub znają miejsce pobytu zagi
nionego proszone są o osobisty bądź
telefoniczny kontakt z Wojewódzkim
Urzędem Spraw Wewnętrznych w
Słupsku, tel. 220-71, wewn. 401 lub z
najbliższą jednostką MO. (a)
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W Szkole Podstawowej nr 15 dzie
ci rywalizowały w turnieju tenisa sto
łowego, w którym wzięło udział 40
dziewcząt i chłopców ze szkół Słups
ka, Ustki i Jezierzyc. W kategorii klas

1—4zwyciężył J. Giers (SP-4 Ustka),
5—6 B. Kołrzan (SP-3 Słupsk), 7—8
M. Parchoniuk (SP-4 Ustka), wśród
dziewcząt w tej samej kategorii zwy
ciężyła J. Łosik z SP-3 Słupsk.
Na sztucznym lodowisku SOSIR
odbyły się zawody łyżwiarskie, w któ
rych wzięło udział 64 dzieci z wszyst
kich klas. Do najlepszych panczenistek zaliczono: A. Sawon, M. Bielską
K. Filczkowską i J. Krysztaniec, najle
psi chłopcy to: T. Kuniczuk, A. Woj
ciechowski, R. Gaj i J. Walczak
(mar)

m
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Słupsk. Rozpoczęta na początku
stycznia kampania sprawodzawczo-wyborcza w kołach ZSL na tere
nie województwa przekroczyła pół
metek. W instancjach: Debrzno, No
wa Wieś Lęborska, Damnica, Trzebie
lino i Cewice zakończono już zebrania
sprawozdawczo-wyborcze. Aktual
nie w 506 kołach wiejskich, zakłado
wych i środowiskowych działa 8,5
tys. ludowców.
W ciągu minionego miesiąca w
szeregi Stronnictwa wstąpiło 100
członków, głównie ludzi młodych. Na
zebraniach dokonuje się oceny przy
jętych planów pracy. Określane są
również przez koła najpilniejsze pro

77006. pl Pokoju, teł 21
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Kino
SŁUPSK
MILENIUM
sala Pomorska — „Pan Kleks w
kosmosie” (cz. 1 i II)
11.00,13.30,16.00, „Cobra”
(USA, 1. 15) — 18.30, 20.30; sala Mieszko
„Dawno temu w Ameryce” (USA, 1. 18) — 18.00,
„Podróże Pana Kleksa” (pol. cz. I)— 14.00, 15.30;
sala Anna — seanse wideo — 16.15, 18.15, 20.15;
POLONIA — „Elektroniczny morderca” (USA,
1.15) —11.30, 13.45, „Łabędzi śpiew” (pol., 1. 15) —
16.00, 18,15; seanse wideo — 14.30, 16.15, 18.30,
20.15 wideorama — duża sala —- 20.30, wypożyczal
nia kaset wideo
15.30—19.00;
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY
nieczynne;
BYTÓW — ALBATROS — „Klątwa Doliny
Węży” (pol.. 1. 12);
CZARNE — PRZODOWNIK
„Żyj i pozwól
umrzeć” (USA, 1. 15), WIARUS — nieczynne:
CZŁUCHÓW — UCIECHA — „Gliniarz z Beve
rly Hills II” (USA, 1. 15); „Dzieci gorszego Boga”
(USA, 1. 15);
DAMNICA- RELAKS — „Pechowiec” (fr. 1,12);
DEBRZNO — PIONIER — „Miłość szmaragd i
krokodyl” (USA, 1.15); KLUBOWE — „Kamienny
wyrok” (kanad., 1. 18);
DĘBNICA KASZUBSKA
JUTRZENKA —
„Nietykalni” JUSA, 1. 18);
KĘPICE A PRZYJAŹŃ — Krótkie spięcie”
(USA, l. 12);
LĘBORK — FREGATA
„Gliniarz z Beverly
Hills II” (USA, I. 15);
ŁEBA
RYBAK
„Stowarzyszenie złoczyń
ców” (fr., 1. 15); Przechwycenie” (radź., 1. 12)
MIASTKO — GRAŻYNA — „Superglina” (USA, 1. 18);
PRZECHLEWO
JEDNOŚĆ
„Samotny
rejs” (radź., 1. 15);
RĘDZIKOWO — DELTA — „Uciekający po
ciąg" (USA, 1. 18);
SIEMIROWICE — MUZA — nieczynne;
SŁAWNO—SŁAWA „Wyznawcy zła” (USA,
1. 18);
USTKA — DELFIN — „Gliniarz z Beverly Hills
II” (USA, 1. 15), „Mistrzyni Wu Dang” (chiń., 1. 15),
„Nie kończąca się opowieść” (RFN b/o). (gm)

o telewizji
satelitarnej

Pływacy AZS na fali

Dyżuruje radny MR IM
Słupsk. Dzisiaj, 6 bm. w ratuszu, pok. 116 (I piętro)
obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmować będzie
zastępca przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, An
drzej Sierosławski. Dyżur potrwa od godz. 15 do 17. (a)

W KOŁACH ZSL
494^0554779^

7002, ul. Wojską Polskiego 8. lei.

Rzeczenica. Tutejsza Gminna Bi
Fot. Zbigniew Bielecki
blioteka Publiczna dysponuje tylko
jedną filią w Brzeziu. Druga — w
Gwieździnie jest w trakcie organiza
cji. — Rozwiąże ona problem czytel
nictwa książek w trzech największych
środowiskach wiejskich — mówi pra
cownica GBP Janina Jacewicz. —
Zarząd miejski TKKŚ oraz Wydział Oświaty i Wychowania UM w Lęborku
Małe wsie sołeckie tradycyjnym zwy
zorganizował w ramach Tygodnia Kultury Świeckiej konkurs plastyczny dla
czajem pozostaną przy tzw. punktach
dzieci szkół podstawowych klas I—III pt. „Mój ulubiony bohater z bajki".
bibliotecznych. Mamy je wszędzie z
wyjątkiem Zalesia. Ich opiekunami są
Z bardzo wielu nadesłanych prac, jury nagrodziło 10, a 21 wyróżniło.
gospodarze klubów i świetlic: Danuta
Wdowczyk (Gwieździn), Mariola
Upominkami książkowymi uhonorowano również opiekunów nagrodzonych
Dudek (Olszanowo), Danuta Lesz
dzieci. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w gościnnej Miejskiej
czyńska (Pieniężnica), Krystyna ReBibliotece Publicznej.
dzimska (Międzybórz), Danuta Woj
ciechowska (Gockowo). Za punkty
biblioteczne służą również mieszka
nia prywatne Bronisławy Kamińskiej z Dzikowa i Bogdana Swieczkowskiego z Breńska. Wymiany
ksjęgozfjiprM dokpppją pni co kwar
tał, nieraz częściej — w zależności od
potrzeb. Duży wpływ wywiera tu też
pojemność „schowków". Przodują
pod tym względem: Pieniężnica (500
woluminów), Międzybórz i Olszano
W piątkowym wydaniu „Głosu Po
wo (250 wol.). W innych wioskach
morza" poinformowaliśmy Czytelni
wybór jest, niestety, o wiele skrom
ków o powstaniu w Słupsku Społecz
niejszy (150—200 wol.). Szczęściem
skończyły się dawne dojazdy furman
nego Komitetu do Spraw Instalacji
kami i... rowerami. Transport książek
Telewizji Satelitarnej na osiedlu BPL.
wzięło na siebie Nadleśnictwo. Prym
wśród autorów wiodą klasycy: Kra
szewski, Dumas, Bunsch. Ze współ
ŚLADEM
czesnych pisarzy — Zbigniew Niena
cki. Słowem, literatura piękna. Także
PUBLIKACJI
pozycje o tematyce II wojny świato
wej. No i bestsellery wydawnicze,
nimi najkłopotliwsza sprawa. Do
Wiadomość ta wzbudziła spore zain
gmin dociera ich bowiem bardzo ma
teresowanie mieszkańców. Przez cały
ło. Sołectwa muszą czekać, aż „oczy
dzień udzielaliśmy w redakcji bliż
Słupsk. Prawie wiosenną aurę wykorzystują pracownicy przy rozbieraniu
ta" je klientela GBP. Zatraca się smak
szych informacji na ten temat. Liczne
starego budynku po dawnej szkole podstawowej przy ul. Łukasiewicza. Za parę
nowości. Po wtóre: jak dzielić między
lat stanie tam piękny, nowy gmach, (a)
telefony do nas wróżą pomyślność
osiem terenowych placówek kilka
,
Fot. B. Arszyński
dla sprawy. Dla ułatwienia kontaktów
dziesiąt „białych kruków"? A wieś
łaknie dzisiaj ciekawej lektury. Jesz
podajemy, że siedzibą społecznego
cze jedno. Kwartalne premie podwyż
komitetu jest administracja Osiedla
szono kierownikom punktów biblio
BPL w Słupsku — tel. 30-823.
tecznym do... 7,5 tys. zł. 2500 zł
miesięcznie za krzątaninę dzień w
Upoważnił nas również do podania
dzień. Chwała więc ludziom ze społe
numeru swego telefonu przedstawi
w czasie 0.38.31. Ponadto po dwa razy
W Zielonej Górze odbył się kolejny
cznikowską pasją.
ciel inicjatywnej grupy Pan Zbigniew
na
podium stawali: dwukrotnie na dru
mityng pod nazwą „Pływacka sobota
Wiczkowski 30-795. (mim)
J. LISSOWSKI
gich miejscach Maciej Kowalewski —
miast”. Startowało siedem zespołów, w

UROCZYSTOŚĆ W LĘBORKU

Miastko. W Stacji Obsługi nr 6 PP „Polmozbyt" wykonywane są naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne „Fiata-126p" z terenu całej Polski. Stacja ma też
autoryzację „Syreny", lecz ze względu na zaniechanie produkcji tego samo
chodu i braki części zamiennych rozpoczęto dodatkowo remonty samochodów
marki „Żuk" i „Nysa". 18 mechaników samochodowych Stacji pracując na
dwie zmiany wykonują usługi fachowo i solidnie. Stacja czynna jest od 6 do 22.

17).

a
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blemy do rozwiązania w ciągu naj
bliższych dwóch lat.
Dotychczasowy przebieg kampanii
wykazał wiele obaw dotyczących
rozwoju rolnictwa. Niepokój budzą
rosnące ceny maszyn, ciągników rol
niczych, a także nie najlepsza ich
jakość. Zgłaszane są zastrzeżenia co
do opłacalności produkcji rolnej.
Podkreślano zagrożenia istniejące w
hodowli trzody chlewnej. Dowodem
tego jest spadek ceny prosiąt.
Od szeregu lat panuje zastój w
budownictwie inwentarskim. Budo
wa chlewni czy obór na wsi słupskiej
należy dziś do rzadkości. Sytuację
pogłębia dotkliwy brak materiałów
pokryciowych takich jak blacha czy
eternit. Wiele krytycznych uwag wy

tym słupski AZS. Nasi pływacy i tym

100 mst. dow. — 1.12.28 oraz lOOmst.

razem byli widoczni, a najlepiej wypad

zm. — 1.24.00 i Barbara Kozłowicz —

ła Olga Zakrzewska, zajmując pierwsze

druga na 100 m st. dow. — 1.15.78 oraz

miejsce na dyst. 100 m st. zm. w czasie

trzecie na 100 m st. grzb. — 1.29.81.

1.24.37 oraz drugie na dyst. 50 m mot.

(mar)

powiadają rolnicy pod adresem obo
wiązkowego ubezpieczenia bydła. Otrzymane z tego tytułu odszkodowa
nia tylko w niewielkim stopniu po
krywają poniesione straty. Występują
spore kłopoty w zakresie zaopatrzenia
rolników indywidualnych w pasze
treściwe. Istnieje niedobór dodatków
mineralnych dla bydła. Liczne bariery
występujące w rolnictwie sprawiają,
że chętnych do przejmowania gos
podarstw wśród młodych coraz
mniej. Podnoszono również koniecz
ność poprawy wiejskiej infrastruktu
ry. Istniejące placówki kulturalne,
szkoły i ośrodki zdrowia nie wszędzie
spełniają oczekiwania mieszkańców
wsi.
Wskazywano na dalszą potrzebę
demokratyzacji życia w kraju, zmian w
ordynacji wyboczej i nowelizacji
Konstytucji. Podczas zebrań wiele
mówiono o nadziejach związanych z
obradami okrągłego stołu. Energia,
zdolności i umiejętności każdego z
nas —*• mówiono — nie mogą być
zmarnowane w trudnej sytuacji kraju.
(jut)

Jeszcze do niedawna pod numerem 20 przy al. Sienkiewicza w Słupsku
mieściło się 13 firm. Teraz jest tutaj znacznie luźniej. Większość przeniosła się
do oddanego do użytku nowego obiektu Urzędu Wojewódzkiego przy ul.
Wałowej. Na miejscu jednak pozostała redakcja „Głosu Pomorza" i „Zbliżeń".
(bz)

Fot. Zbigniew Bielecki

*
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