mSSmiMM

Obrady „okrągłego stołu” weszły w roboczą fazę. Po jedniodniowejj przerwie jaka nastąpiła po inauguracyjnym posie
dzeniu rozpoczął pracę pierwszy z trzech zespołów problemo
wych powołany zgodnie z komunikatem przyjętym przez uczestników inauguracyjnej części obrad — zespół ds. gospoda
rki i polityki społecznej. Jego obrady, którym przewodniczą
Władysław Baka i Witold Trzeciakowski rozpoczęły się wczoraj
o 10 rano w Pałacu Rady Ministrów w Warszawie.

• Szewstwo i krawiectwo — w pogardzie
(Inf. wł.) Dziś mija 40 dni od chwili wprowadzenia w życie ustawy o
działalności gospodarczej. Wielu z nas wiąże z tym aktem prawnym
spore nadzieje na rozkręcenie własnego, małego lub większego
„biznesu”. Wszak przedsiębiorczość przestała być przywarą, a stała
się godną naśladowania zaletą...

Przy stole obrad zasiadło 40 członków tego zespołu a także
eksperci i doradcy.
•

Ryszard Bugaj, Zbigniew Bujak, Sta

szard Gorycki, Helena Góralska,
Jerzy Gruchalski, Gabriel Janow
ski, Cezary Józefiak, Jan Kaczma
rek, Józef Kaleta, Grzegorz Kołodko,

nisław Długosz, Mieczysław Gil, Ry

(dokończenie na str.2)

Lista członków zespołu:
Władysław Baka, Janusz Beksiak,

pierwszy z serii 10 jednostek

Na zdjęciu: prototyp kutra z tworzyw sztucznych
przeznaczonych dla Angolii.

Fot. I. Wojtkiewicz

W styczniu przytaczano w środ
kach masowego przekazu wiele przy
kładów na to, że możliwość otwarcia
własnej firmy (jeśli się ma tylko dobry
pomysł i 50 złotych) bywa niekiedy
tylko teoretyczna. Donoszono o róż
nych niespodziewanie wyłaniających
się utrudnieniach. Jak kwestia ta wy

gląda np. w Białogardzie i Kołobrze
gu?
— Do tej pory wpłynęło do nas 71
zgłoszeń — informuje Mirosława
Trzeszczkowska,
inspektor
do
spraw drobnej wytwórczości i usług
w Urzędzie Miejskim w Białogardzie.

(dokończenie na str. 2)

W Stoczni im. E. Kwiatkowskiego

Zakończenie wizyty ministra
Kutry z tworzyw sztucznych spraw zagranicznych Szwajcarii

dla afrykańskich rybaków
EDWARD GOTOWIEC — przewodniczący zarządu związku zawo
dowego w Zakładach Płyt Wiórowych w Szczecinku:

— W tym co chcę powiedzieć na
temat „okrągłego stołu” nie będzie
wielkich słów określających, że to
historyczne i wiekopomne obrady.
Pokaże to czas. Najważniejsze, że jest
nadzieja. Tyle na temat pierwszego
dnia obrad.
Znacznie większe oczekiwania
wiążę z obradami komisji problemo
wych. Sądzę, że tam właśnie zostaną
wypracowane decyzje na przyszłość,
że dojdzie do niezbędnej ugody w
zasadniczych kwestiach. Mam na
dzieję przede wszystkim na większy
spokój kraju. I to nie są tylko moje

oczekiwania. Ale czekam też na to,
żebyśmy zmierzali konsekwentnie w
kierunku uzdrowienia gospodarki.
Wszyscy jesteśmy zmęczeni gada
niem; jest dużo słów a efekty skrom
ne, czasem niewidoczne. Czas nato
miast nieubłaganie mija.

(Inf. wł.). W planach produkcyjnych usteckich stoczniowców znaj
duje się, oprócz 12 statków stalowych, ponad 200 różnego rodzaju
wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych. W tym roku kontrahe
nci Stoczni im. E. Kwiatkowskiego w Ustce otrzymają 108 łodzi i
kutrów oraz 110 trapów i kładek z tworzyw sztucznych.
Dyrektor naczelny Stoczni „Ustka"
Jacek Graczyk mówi, że produkcja
tych wyrobów zwiększy się w br. o
około 37 proc. Wiele z nich będzie
wyeksportowanych tam, gdzie płaci

się walutą wymienialną. Na przykład
do Angoli, która zawarła z ustecką
Stocznią kontrakt na budowę 10. kut
rów z tworzyw sztucznych.

(dokończenie na str. 2)

Ciekawi mnie, co uzgodnią w ko
misji do spraw związkowych. Jeśli
chodzi o pluralizm, to jest on — moim
zdaniem — możliwy do przyjęcia.
Mnie to osobiście nie przeszkadza,
niech w zakładzie działa nawet pięć
czy sześć związków.

Wczoraj zakończyła się oficjalna wizyta w naszym kraju ministra spraw
zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej Rene Felbera. Szwajcarski minister
przyjęty został przez przewodniczącego Rady Państwa Wojciecha Jaruzels
kiego i prezesa Rady Ministrów Mieczysława F. Rakowskiego.
R. Feiber spotkał się z dziennikarzami.
Mówiąc o współpracy gospodarczej mię
dzy Polską i Szwajcarią min. Feiber stwier
dził, iż opierać się ona powinna na wspól
nych interesach. Tym interesem dla firm
szwajcarskich jest np. fakt członkostwa
Polski w RWPG, co może również ułatwiać
Szwajcarii wymianę gospodarczą z ZSRR i
innymi krajami. Szwajcarski minister, w
odpowiedzi na jedno z pytań, stwierdził, iż
niewątpliwie główną przeszkodą w roz

Konsultacje rozbrojeniowe
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H. D. Genscher o planach wizyty
prezydenta RFI\I w Polsce

Bonn (PAP). Federalny minister
spraw zagranicznych, który w środę
wystąpił w bawarskiej miejscowości
Bayerbach, nawiązał do publicznej
dyskusji związanej z ewentualną wi
zytą prezydenta RFN Richarda von
Weizsaeckera w Polsce. Szef zachodnioniemieckiej
dyplomacji
stwierdził, że będzie popierał odbycie
tej wizyty w dniu 1 września, w 50
rocznicę napaści Niemiec na Polskę,

WĘGRY

traktując ją jako gest pojednania. Za
miar tej podróży jest ostro krytykowa
ny przez konserwatywne koła CSU i
CDU.
W 50 rocznicę wybuchu wojny
trzeba uzmysłowić sobie historyczne i
moralne znaczenie pojednania z naro
dem polskim — powiedział H. D.
Genscher. „Nie wolno dopuścić, aby taka historyczna i moralna per
spektywa została zaprzepaszczona".

1983-02-09
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Polsce potrzebny jest intensywny, opłacalny eksport. Po uchwale
niu przez Sejm prawa dewizowego powstanie po raz pierwszy
zwarty, logiczny i pełny system rozwiązań ekonomicznych i praw
nych prowadzący gospodarkę poprzez handel zagraniczny do korzy
ści wynikających z szerszego uczestnictwa w międzynarodowym
podziale pracy. Są to opinie ministra współpracy gospodarczej z
zagranicą Dominika Jastrzębskiego wyrażone podczas konferencji pra
sowej 8 bm. w Warszawie.
Nawiązując do konstrukcji tego sy
stemu minister podkreślił odejście od
myślenia o tym jak dzielić (np. towary
„na kraj” i eksport), a skupienie się na

tym jak zwiększać produkcję i podaż
towarów i usług. W związku z tym w
polityce gospodarczej rządu akcent
położony został na wspieranie produ

u.......W
W. Brytania Policja brytyjska odzyskała część łupu z tzw napadu stulecia
na Centrum Depozytów w Kninghsbrigde w 1987 r. Skradziono wówczas
około 40 min funtów szterlingów w gotówce, papierach wartościowych i
biżuterii. W Londynie dobiega końca proces złodziejskiej szajki, która zor
ganizowała napad. Na zdjęciu: odzyskane walory.

Szef Sztabu Generalnego
o doktrynie wojskowej ZSRR

W rozmowie z korespondentem agencji TASS oświadczył, że do
niedawna w Związku Radzieckim funkcjonowała zasada — oszczędzać można na wszystkim, tylko nie na obronie. Jednakże
obecnie zadania obronne trzeba rozwiązywać uwzględniając w
pełni wszystkie problemy państwowe. Krótko mówiąc, trzeba
umieć teraz oszczędzać na obronie — powiedział.
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kcji. Istnieją przy tym granice ekspan
sji eksportowej. Wyznacza je opłacal
ność każdej transakcji.
W odpowiedzi na pytania szczegó
łowe D. Jastrzębski oświadczył, że
wbrew mylnej interpretacji jednej z
wypowiedzi min. Wilczka, Polska nie
zamierza zrezygnować z pozycji liczą
cego się w świecie eksportera węgla i
wywiązywać się będzie z zawartych
umów handlowych.

(dokończenie na str. 2)

• Dorsze siedzą
w kryjówkach
• Sztorm co drugi dzień

córki Imre INiagya

Moskwa (PAP). Już w najbliższch latach budżet wojs
kowy ZSRR zostanie zmniejszony o 14,2 proc. Uwarun
kowane to jest zarówno względami politycznymi, jak i strategicz
nymi — powiedział szef Sztabu Generalnego Sil Zbrojnych ZSRR,
pierwszy wiceminister obrony ZSRR, generał-pułkownik Michaił
Moisiejew.

Wyd. 12

Kierunki rozwoju współpracy
gospodarczej z zagranicą

Wystąpienie w telewizji

Budapeszt (PAP). Córka byłego węgierskiego premiera Imre Nagya —■ Erzsebet Nagy
wystąpiła w węgierskiej teiewizji. Było to jej pierwsze publiczne pojawienie się od ponad 30 łat.
Powiedziała, że powinna się odbyć oficjalna ceremonia pogrzebowa i szczątki jej ojca należy
ponownie pochować na tym samym miejscu,
*Ał
cmentarza Rokoskeresztur. To samo powinno
Pala Maletera, Milosa Gimesa, Józefa Szilagyi i
samą sprawę”. Pogrzeb odbędzie się w tym roku pó zbudowaniu przez rodziny „stosownego
pomnika”. Z wymienionych pięciu osób cztery zostały stracone po wydarzeniach z 1956 r., a
Geza Losonczi zmarł w więzieniu.
W ubiegłą sobotę w węgierskiej telewizji wystąpiły również wdowy po Palu Maleterze i Gezie
Losonczim.

Miń. Feiber poinformował, że przedmio
tem rozmów były także zagadnienia współ
pracy w dziedzinie ochrony środowiska.
Polska pragnie bezpośredniego wsparcia
w Szwajcarii w zakresie technologii, kształ
cenia kadr, wymiany naukowej. (PAP)
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ROM w Świdwinie produkuje m.in. mechanizmy różnicowe do ciągników
ciężkich typu „Ursus” i „Zetor”. Te ostatnie eksportuje do Czechosłowacji, (kar)
Na zdjęciu: Jan Baka i Stanisław Kraszewski montują mechanizmy różnicowe.
Fot. K. Ratajczyk

woju stosunków gospodarczych jest kwe
stia spłaty polskich długów wobec Szwaj
carii.

W działaniach na rzecz zapobieżenia wojny decydujące są środki
polityczne. Środki te powinny być jednak skoordynowane z
odpowiednimi środkami obronnymi, gdyż tylko przy zachowaniu
tego warunku można prowadzić politykę pokojową, udaremniać
próby budowania stosunków z ZSRR z pozycji siły. Dlatego
redukując siły zbrojne Związek Radziecki będzie przystosowywał
je do nowych zadań, nadając im charakter obronny, ale jednocześ
nie nie zmniejszając ich gotowości bojowej, by nie dopuścić do
pozostania w tyle, by wykluczyć możliwość zakłócenia równowagi
sił zbrojnych — powiedział M. Moisiejew.
Przypomniał również, że ogłoszoną jednostronnie przez ZSRR
redukcję armii i floty o 500 tys. żołnierzy rozpocznie się już w tym
roku. Obejmuje ona wszystkie elementy sił zbrojnych ZSRR.

CAF-AP

Francja drugim
europejskim

producentem samochodów

Pogoda wybitnie nie sprzyja ryba
kom kutrowym. W styczniu udawało
się wypływać tylko na krótkie rejsy.
Przeważnie po dobie połowów statki
musiały chronić się do portów. Luty
zaczął się jeszcze gorzej. Dopiero
wczoraj rano, pierwszy raz w tym
miesiącu, na łowiska wyruszyła flota
„Barki” w Kołobrzegu. Przez sie
dem dni lutego wiały wiatry o prędko
ści 7—8 stopni w skali Beauforta.
Ciepła zima rozwiewa nadzieję ry
baków na znalezienie większych sku
pisk dorszy. Przy dodatnich tempera
turach powietrza bytują one bowiem
w rozproszeniu. Potwierdzają to nie
dawne wyniki floty „Korabia" z Ustki. Po kilku godzinach trałowania
sieci wydobywały one na pokład tyl
ko po 150—300 kilogramów dorszy.

(dokończenie na str. 2)

Spotkanie w Panmundżonie
Przedstawiciele KRLD i Korei Południowej spo
tkali się w środę w Panmundżonie w celu omówie
nia przygotowań do rozmów premierów obu kra
jów na temat możliwości rozładowania napięcia
na Półwyspie Koreańskim. W spotkaniu na szcze
blu wiceministrów uczestniczyły 5-osobowe de
legacje z obu krajów.

21 mld dolarów pożyczek
Bank Światowy przewiduje przyznanie do 30
czerwca br. krajom Trzeciego Świata pożyczek w
wysokości około 21 miliardów dolarów — oświadczyli w Waszyngtonie przedstawiciele Ban
ku Światowego.

Głodówka więźniów
politycznych
Kolejnych 118 więźniów politycznych rozpo
częło głodówkę w zakładzie karnym w Johannesburgu w RPA. Wcześniej strajk głodowy rozpo
częło 75 więźniów. Strajkujący zostali wtrąceni do
więzienia prawie 3 lata temu. Przetrzymywani są w
więzieniu bez wyroków sądowych. Domagają się
natychmiastowego uwolnienia.

Wizyta ministra
Dziś rozpoczyna w Polsce oficjalną wizytę mini
ster spraw zagranicznych Szwecji Sten Anders
son. Odbędzie on rozmowy z czołowymi osobis
tościami polskiego życia politycznego i państ
wowego.

Trybunał Konstytucyjny
zbada przepisy emerytalne
Trybunał Konstytucyjny postanowił wszcząć —
z własnej inicjatywy — postępowanie o zbadanie
zgodności niektórych przepisów ustawowych do
tyczących świadczeń emerytalnych — z konstytu
cją. Inicjatywa ta wiąże się z wnioskami wynikają
cymi z licznych skarg obywateli oraz z wystąpień
działającego we Wrocławiu Krajowego Związku
Weteranów Pracy.

„Indukta" dla rolnictwa
Fabryka maszyn elektrycznych „Indukta" w
Bielsku-Białej wyprodukuje w br. ponad 8 tys.
sztuk silników dla potrzeb rolnictwa, głównie dla
ferm hodowlanych oraz urządzeń technicznych
takich jak mtocarnie i sieczkarnie.

Nocny klub w Krakowie
Turystów odwiedzających Kraków zainteresuje
z pewnością fakt, że przy hotelu Saskim w centrum
Krakowa otwarto nocny klub. Działalność swą
rozpoczyna on o godzinie 21 a kończy o 4 rano. Na
brak tego rodzaju lokali narzekają nie tylko miesz
kańcy Krakowa.
1939 — upadła Republika Hiszpańska. Władzę w
kraju objął faszystowski dyktator gen. F.
Franco
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Paryż (PAP). W świetle danych opub
likowanych przez związkową izbę producen
tów samochodów Francja potwierdziła w
roku ubiegłym drugie miejsce wśród europej
skich producentów samochodów. Na pierw
szym miejscu znalazła się Republika Federal
na Niemiec, na trzecim — Wielka Brytania, a
na czwartym Włochy. W 1988 r. Francja
wyprodukowała 3 233 987 pojazdów. Liczba
ta jest wyższa o 5,6 proc. w stosunku do roku
1987. W roku ubiegłym wyeksportowano
1 832 519 pojazdów, tj. o 9 proc. więcej niż w
1987 r.

W gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ZSRR w Moskwie odbyły się w dniach 6—7
lutego radziecko-francuskie konsultacje na aktua
lne tematy rozbrojeniowe. Omawiano m. in. kwes
tię zakazu broni chemicznej i zmniejszenie liczeb
ności sił zbrojnych w Europie.

Nie wszystko co okrągłe jest jabłkiem.

1836 — urodził się Mikołaj Dobrolubow, rosyjski
demokrata rewolucyjny, filozof materialistyczny

(przysłowie Ormian)
Wschód słońca o 7.28, zachód o 16.45.

Imieniny — Apolonii, Nikifora

1962 — Jamajka, była kolonia brytyjska w base
nie Morza Karaibskiego, uzyskała nie
podległość

Dziś w naszym regionie przewidywane jest
zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, rano lokal
ne mgły. Temperatura w dzień od 5 do 9 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południo
wo-zachodni. (par)
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Obrady weszły
w roboczą fazę
(dokończenie ze str. 1)
Jan Kołodziejczak, Wincenty Lewan
dowski, Maciej Manicki, Wacław
Martyniuk, Jan Mujżel, Andrzej Ole
chowski, Kazimierz Olesiak, Józef O
kuniewski, Aleksander Paszyński, A
ntoni Rajkiewicz, Jan Rosner, Zdzi
sław Sadowski, Ireneusz Sekuła, Gra

(dokończenie ze str. 1)
Byle na zasadach zdrowej konkuren
cji, to znaczy służącej wydajniejszej
pracy i temu, żeby lepiej się żyło
załodze. Jeśli będzie inaczej, można
się załamać, (ew)

STANISŁAW KOZACZUK —
nauczyciel historii w szkole pod
stawowej w Dębnicy Kaszubs
kiej:
— Nie mam złudzeń. Nie patrzę na
„okrągły stół" jako na panaceum na
wszystkie nasze bolączki. Obrady tra
ktuję jednak w kategoriach wyjątko
wego wydarzenia politycznego. Ale
tylko politycznego. Tymczasem, jes
tem o tym głęboko przekonany, więk
szość Polaków z dużo większą niecier
pliwością oczekuje efektów gospo
darczych. Przeciętny obywatel ota
czającą go rzeczywistość ocenia
przez pryzmat zasobnego stołu i skle
powych półek. Bez względu więc na
wyniki „okrągłego stołu" stosunek
społeczeństwa do państwa nie zmieni
się, jeżeli w dalszym ciągu tkwić bę
dziemy w gospodarczym upadku, a
większość artykułów przemysłowych
będzie praktycznie nieosiągalna.
Przysłuchiwałem

się

wszystkim

szewska, Tomasz Stankiewicz, And
rzej Stelmachowski, Karol Szwarc,
Władysław Szymański, Marcin Świę
cicki, Andrzej Topiński, Witold Trze
ciakowski, Andrzej Wieczorek, And
rzej Wielowieyski, Mieczysław Wil
czek, Henryk Witkowski, Irena Wóycicka,
W obradach zespołu uczestniczą
także eksperci i doradcy. (PAP)

transmitowanym przez TV głosom
podczas inauguracyjnego posiedze
nia. Osobiście najbardziej odpowia
dał mi głos profesora Kozakiewicza —
bardzo wyważony, pełen treści i cel
nych sformułowań. Zwróciłem uwa
gę na ten fragment tego wystąpienia,
w którym profesor stwierdził, że oso
by, które zasiadły do rozmów, repre
zentują określone grupy czy kręgi
społeczeństwa i że żadna ze stron nie
ma moralnego prawa powoływania
się na opinię całego narodu.
„Okrągły stół" może przynieść
zmiany polityczne, i to bardzo duże.
Ja jednak nie należę do ludzi, którzy
uznają przeobrażenia w sferze polity
cznej za podstawowy warunek roz
woju gospodarki. Nam bardziej po
trzebne są zmiany systemu ekonomi
cznego. Przyznam, że patrząc na
przedstawicieli — jak to się teraz określa — konstruktywnej opozycji —
zastanawiałem się czy ich cel nie
pozostał ten sam, a nie zmieniły się
tylko metody. Sam uznaję potrzebę
większej społecznej kontroli nad rzą
dem i członków partii nad partią. W
Polsce musi powstać system społecz
nych zabezpieczeń chroniących kraj
przed
regularnie rodzącymi
się
wstrząsami. Nie wiem tylko czy jest to
jedyna droga do tego celu. (gip)

dla afrykańskich rybaków
(dokończenie ze str. 1)
Są to jednostki podobne do kutrów
tuńczykowych, które w sporej serii
były budowane swego czasu na za
mówienie armatora radzieckiego. W
br. odbiorca z Angoli ma otrzymać z
Ustki 7 jednostek łowczych. Prototyp
jest już gotowy, budowa następnych
zaawansowana. Będą wysyłane do
afrykańskiego armatora na pokładach
większych statków — po trzy. Pierw

sza wysyłka ma nastąpić w kwietniu
br., najprawdopodobniej z redy usteckiego portu.
Przedtem ciekawscy będą mogli
zobaczyć próbę palenia łodzi ratun
kowej, przystosowanej do ratowania
załóg zbiornikowców. Próba w strefie
ognia, będąca symulacją katastrofy
morskiej i pożaru rozlanego na morzu
paliwa płynnego, ma nastąpić w po
łowie bm. (wir)

Katastrofa „Boeinga 707"
ze 144 osobami
na pokładzie
Polska — Kostaryka 4:2
Zwycięstwem zainaugurowali polscy piłkarze
tournee po Ameryce Środkowej. Na stadionie w
San Jose zmierzyli się z narodową drużyną Kos
taryki, a mecz miał charakter oficjalny. Wygrali
Polacy 4:2 (3:1 j. Bramki dla biało-czerwonych
zdobyli: Krzysztof Warzycha— dwie, w 8130 min.
oraz Roman Kosecki w 14 min. i Jan Urban w 66
mirt. Polacy wystąpili W składzie: Wandzik
Jęgor, Kaczmarek, Łukasik, Wdowczyk (31 min.
Szuster), Tarasiewicz (79 min. Soczyński), Wijas
(62 min. Rzepkä), Prusik, Urban, Warzycha, Kose
cki.
Mimo męczącej, 40-godzinnej podróży, nasi
piłkarze — po krótkim odpoczynku — zregenero
wali siły i rozegrali dobry mecz. Publiczność często
nagradzała podopiecznych trenera Łazarka oklas
kami za efektowne akcje i ładne bramki.

Szczęśliwe zwycięstwo Angli
ków w Atenach
W towarzyskim meczu piłkarskim reprezentacja
Anglii pokonała w Atenach Grecję 2:1 (1:1).
Bramki ,dla Angiji zdobyli: Barnes (7 min.) i
Robson (79 min.), dla Grecji — Savakos (2 min.)
Jak stwierdzają agencje, zwycięstwo Anglików
było dość szczęśliwe.

Lizbona (PAP). Wczoraj na wyspie San
ta Maria, wchodzącej w skład położonego
na Atlantyku Archipelagu Azorskiego, roz
bił się amerykański samolot pasażerski ze
144 osobami na pokładzie.
Samolot ten odbywał lot na trasie
Bergamo we Włoszech do Republiki Do
minikańskiej. Na pokładzie „Boeinga 707
który należał do jednego z amerykańskich
towarzystw lotniczych, znajdowało się 137
pasażerów i 7 osobowa załoga.
W chwili oddawania „Głosu" do druku
brak było bliższych szczegółów na temat
katastrofy.

Odwołane pociągi
Pomorska Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań
stwowych w Szczecinie uprzejmie infor
muje, źe w związku z pracami torowymi na
odcinku Piła — Szcźecinek w dniach 13 i
14 iutego br. wprowadza się następujące
zmiany w kursowaniu pociągów pasażers
kich:
1. Poc. nr 7843 rei. Poznań Gł. (odj.
6.55) — Szczecinek (przyj. 10.50) odwo
łuje się na odcinku Piła Gł. — Szczecinek.
2. Poc. nr 622 rei. Szczecinek (odj.
12.20) — Piła Gł. (przyj. 13.37) odwołuje
się.
Komunikacji zastępczej nie przewiduje
my.

Kierunki rozwoju współpracy
gospodarczej z zagranicą

Jerzy Urban udzielił dziennikarzo
wi PAP w środę 8 bm. następującej
wypowiedzi: Dziś strajkuje około 4

(dokończenie ze str. 1)

tysiące członków załogi Kopalni
Węgla Brunatnego Bełchatów.
O północy strajkujący wstrzy
mali dostawy węgla do najwięk
szej polskiej elektrowni. Wkrót
ce zagrażać będzie ograniczenie
dostaw prądu. Strajkujący doma

Wobec braku możliwości zwiększa
nia wydobycia, zainteresowana jest
natomiast współpracą z zagranicą w
celu oszczędniejszego i racjonalniej
szego zużycia paliw i energii w kraju,
co zwiększyłoby podaż węgla.

gają się jednakowej dla wszystkich
30-tysięcznej miesięcznie podwyżki
płac. Jest to replika na wynegocjo
wany w górnictwie nowy system wy
nagradzania przewidujący zróżnico
wany według efektów pracy wzrost
wynagrodzenia.
Strajk rozpoczął się w dniu otwar
cia obrad „okrągłego stołu” i począt
kowo strajkujący domagali się m. in.
także zalegalizowania „Solidarnoś
ci".

Oznajmiam, że zgodnie z przy
jętymi zasadami rząd nie będzie
ingerował w spory płacowe w
przedsiębiorstwach. Pragnę zwró
cić uwagę opinii publicznej, że strajk
jest wymierzony przeciwko zasadom
reformy.
W odpowiedzi na zadane mi we
wtorek pytanie czy rząd zwróci się do
partnerów przy „okrągłym stole" o
załagodzenie konfliktu informuję, że
nie. (PAP)

Nowy system pobudzania w hand
lu zagranicznym odnosi się w pełni do
wymiany z krajami z RWPG. Szansą
rozwoju w stosunkach ekonomicz
nych z ZSRR —■ podkreślił minister —
jest zapobiegliwość szefów krajo
wych firm ze wszystkich sektorów
oraz logika ekonomii. Minister nie
będzie dekretował dziedzin współ

(dokończenie ze str. 1)
— Trzech zgłoszeń jeszcze nie za
rejestrowaliśmy, wpłynęły one do nas
wczoraj i dzisiaj. Zarejestrowanie to
tylko formalność, której dokonamy w
najbliższych godzinach. Najwięcej
chętnych jest do rozpoczęcia lub roz
szerzenia działalności budowlanej.
Takich wniosków jest ok. 30 procent.
Na drugim miejscu plasuje się han
del, a w dalszej kolejności usługi,
zwłaszcza transport bagażowy. Z nie
typowych ofert mamy koresponden
cyjne biuro matrymonialne. Pan, któ
ry się do nas zgłosił, chce ja nazwać
„XYZ". Niedawno zwróciła się do nas
także pielęgniarka, która chce stawiać
bańki i robić zastrzyki. Nie ma naj
mniejszych zastrzeżeń, by prowadziła
takie usługi. Jeden z panów pytał nas
telefonicznie czy może zajmować się
domowym handlem alkoholem. Po
traktowaliśmy to oczywiście jako żart.

pracy i przekazywał gotowych recept.
Będzie natomiast popierał wszelkie
przedsięwzięcia, w których obie stro
ny (tu polska i radziecka) będą wi
dzieć wspólne korzyści i interesy. Na
szczeblu rządowym powinny zapa
dać decyzje dotyczące wyłącznie to
warów najważniejszych, np. strategi
cznych surowców i rozwiązań sprzy
jających bezpośredniej współpracy.
Handlowi między przedsiębiorstwa
mi Polski i ZSRR sprzyjać będzie
możliwość rozliczeń w walutach na
rodowych.
W konferencji uczestniczył również
prezes Agencji ds. Inwestycji Zagra
nicznych Zdzisław Skakuj, który
stwierdził,
że
zainteresowanie

• MICHAIŁ Gorbaczow i Nikołaj Ryżkow
przesłali depeszę, w której za pośrednictwem
Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława Rako
wskiego, wyrazili głębokie uznanie dla narodu
polskiego za wyrazy współczucia i pomoc udzie
loną w związku z tragicznymi następstwami trzę
sienia ziemi w Armenii. Telegramy podobnej treści
otrzymali także Roman Malinowski i Tadeusz
Olechowski.
• I SEKRETARZ KC PZPR, Wojciech Jaruzel
ski, przyjął wiceprzewodniczącego frakcji Socjal
demokratycznej Partii Niemiec w Bundestagu
RFN, członka zarządu SPD, prof. Horsta Ehmke.
W. Jaruzelski omówił uwarunkowania i perspek
tywy procesu porozumienia narodowego w Pol
sce w świetle uchwał, podjętych na X Plenum KC
PZPR i rozpoczęcia rozmów przy „okrągłym sto
le".
0 PRZEGLĄDU przedsięwzięć podejmowa
nych obecnie i planowanych w najbliższym czasie
przez poszczególne .resorty dokonał 8 bm. na
swym kolejnym posiedzeniu prowadzonym przez
min. Aleksandra Kwaśniewskiego Komitet Społe
czno-Polityczny Rady Ministrów. Obradom przy
świecała myśl, aby nie tracić dynamiki podejmo
wania decyzji i wdrażania reform charakterystycz
nej dla obecnej ekipy rządowej.
0 WYBITNY uczony, humanista, historyk kul

Ludzie pytają nas również czy mogą
po godzinach pracy świadczyć drob
ne usługi domowe (naprawa kranu,
zamka, uszczelnienie okna itp.). Od
powiadamy wówczas, że jeśli chcą
zająć się taką działalnością, nie muszą
nawet zgłaszać się do nas. Wystarczy
tylko odpowiednie oświadczenie po
datkowe we właściwym urzędzie fi
nansowym...
— W Kołobrzegu najwięcej zgło
szeń dotyczy również działalności
budowlanej (ok. 40 procent) —mówi
Ewa Kordylas, inspektor w Wydzia
le Handlu, Drobnej Wytwórczości.
Przemysłu i Usług UM. — Wielu też
nosi się z zamiarem otwarcia lokali
gastronomicznych. Dotychczas takie
zezwolenia wydawaliśmy na jeden
sezon. Wśród 162 podań, jakie złożo
no do tej pory w naszym urzędzie,
sporo jest również wniosków doty
czących drobnego handlu ulicznego i
obnośnego. Z bardziej nietypowych
zgłoszeń mogę wymienić podanie o

(PAP)

Jak przyspieszyć rozwiązywanie
spraw środowiskowych?
(Inf. wł.). W regionie trwają konferencje sprawozdawcze PZPR. Jak wynika z
referatu I sekretarza KMG PZPR Tadeusza Rutkowskiego na wczorajszej
konferencji sprawozdawczej w Karlinie, partia jest tu inspiratorem wszystkich
ważniejszych poczynań środowiskowych. To właśnie z jej, a także miejs
cowych władz inicjatyw, zbudowano blok o 50 mieszkaniach, dzięki ułat
wieniom „karlińskiej koperty" ożywiło się budownictwo indywidualne, w
mieście i gminie rozwiązano problem mieszkań dla nauczycieli, miejsc dla
dzieci w przedszkolach. Karlino znajduje się w czołówce województwa w
realizacji czynów społecznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

(dokończeniu ze str. 1)

Rybacy szukają dorszy w miejscach tru
dnych, wśród znanych im skał, rowów w
dnie morskim i kamieni. Tam można trafić
na kryjówki tych ryb, ale i... zniszczyć sieci.
Mimo takiej pogody największe firmy
rybackie Wybrzeża Środkowego w stycz
niu osiągnęły połowy mniej więcej na po
ziomie planowanym. Flota „Korabia" zło
wiła 1.200 ton ryb, w tym prawie 600 ton
szprotów. Rybacy „Barki" złowili 900 ton
dorszy, a załogi „Kutra" w Darłowie
wyładowały 550 ton.
Sześć kutrów z „ Barki" regularnie woziło
dorsze na Bornholm. W oparciu o porty
duńskie pracowało 6—8 jednostek „Kora
bia”. Dorsze eksportowano także drogą
lądową. Koniunktura na zachodnich ryn
kach rybnych wyraźnie się jednak pogor
szyła, ceny za dorsze spadły o blisko 30
proc.
Przy braku dorszy na łowiskach rybacy z
Ustki zwiększyli połowy szprotów. Na po
trzeby „Korabia" pracuje kilka wędzarni,
dzięki którym co dnia na rynek wędruje 7
ton szprotów wędzonych, (jn)

współpracą kapitałową z Polską
ze strony partnerów zagranicz
nych przeszło jego oczekiwania.
Codziennie prowadzi po 2—3 powa
żne rozmowy z przedstawicielami za
chodniego biznesu, a agencję odwie
dza z propozycjami założenia joint
ventures po kilkudziesięciu gości każ
dego dnia. Trudno byłoby oczekiwać
natychmiastowych efektów. Głów
nym celem agencji jest na tym etapie
rozpropagowanie w świecie rozwią
zań ustawy o działalności gospodar
czej z udziałem podmiotów zagrani
cznych oraz warunków działania i
nowych reguł na polskim rynku.

Z konferencji sprawozdawczych PZPR

Ożywiła się działalność POP, uaktywnili
członkowie partii. Miejsko-gminna organi
zacja partyjna liczy obecnie 570 członków i
kandydatów skupionych w 22 POP i 11
OOP. W ciągu mijającej połowy kadencji
przybyło 111 nowych członków. Tylko w
zeszłym roku o przyjęcie do PZPR po
prosiło 30 osób.
W dyskusji poruszono m.in. przewijającą
się na zebraniach w Karlinie od 25 lat,
sprawę budowy szkoły podstawowej.
Zastanawiano się też jak zahamować
spadek pogłowia bydła, rozpocząć produk
cję zdrowej żywności, przeciwstawić się
dyktatowi przemysłu w sprawie przedpłat
na maszyny rolnicze, tworzyć godziwe wa

runki zarobkowania dla pracowników za
kładów państwowych.
Do spraw podniesionych w dyskusji,
dotyczących przebudowy partii i państwa
odniósł się obecny na konferencji I sek
retarz KW PZPR Eugeniusz Jakubaszek.
Szczególnie dużo wagi poświęcił sprawie
wniosków wypływających z obrad „okrąg
łego stołu", koalicyjnemu sposobowi spra
wowania władzy, koszalińskiemu ekspery
mentowi partyjnemu a także wdrożeniu w
województwie strefy przyśpieszonego roz
woju ekonomicznego, (bel)

★ ★ ★

(Inf. wł.). W słupskiej wojewódzkiej
organizacji partyjnej odbyło się już 10.

konferencji sprawozdawczych w miastach
i gminach. Ostatnie zaplanowano na ko
niec lutego, zaś konferencję wojewódzką
na początek marca.
Zgodnie z nowym modelem działania
wojewódzkiej organizacji na partyjne de
baty zaprasza się także przedstawicieli bra
tnich stronnictw, związków młodzieży oraz
kierownictw znaczących zakładów pracy z
danego terenu. Dyskusji na konferencjach
przysłuchują się również działacze bezpar
tyjni—łatwiej bowiem wspólnie rozwiązy
wać społeczne sprawy.
Delegaci najwięcej uwagi w wystąpie
niach poświęcają problemom własnej gmi
ny lub miasta. Wiele mówiono o potrzebie
lepszego gospodarowania w rolnictwie,
poprawie działalności handlu i zaopatrze
nia, rozwoju usług — szczególnie na wsi. Z
troską wypowiadali się delegaci o związ
kach młodzieży. Sporo miejsca poświęco
no problemom służby zdrowia.
Jednym z tematów poruszanych na
wszystkich konferencjach jest sprawa fun
kcjonowania partii w nowej, zatwierdzonej
na ostatnim plenum KW PZPR strukturze
organizacyjnej. Wypowiadano także opi
nie, uwagi i wnioski na temat sytuacji
politycznej i gospodarczej kraju, (elg)

Z POMORZA
Obradowało Prezydium $D
Wczoraj w Koszalinie Prezydium Wojewódz
kiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego
oceniło przebieg i wyniki X Wojewódzkiego Zjaz
du Delegatów SD. Omówiono również niektóre
zgłoszone w trakcie Zjazdu wnioski.
Prezydium powołało pięć nowych zespołów
problemowych, które wspierać będą pracę Woje
wódzkiego Komitetu SD.

tury i pedagog, przewodniczący Narodowej Rady
Kultury, prof. Bogdan Suchodolski otrzymał god
ność doktora honoris causa nadaną mu przez
Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie.
• W ŚRODĘ siły opozycji ostrzelały Kabul
rakietami „ziemia—ziemia". W wyniku tej barba
rzyńskiej akcji 7 osób zginęło i 21 zostało rannych.
Wśród ofiar znajdują się kobiety i dzieci.
• NA POLECENIE przywódcy duchowego
Iranu ajatollaha Chomeiniego w Iranie ogłoszono
powszechną amnestię dla wszystkich więźniów
politycznych z wyjątkiem tych, którzy są odpowie
dzialni za przestępstwa kryminalne — poinfor
mowało radio Teheran.
• BLISKO 20 tys. lekarzy portugalskich za
trudnionych głównie w sektorze państwowym
rozpoczęło w środę trzydniowy strajk. Lekarze
domagają się podniesienia zarobków i polepsze
nia warunków pracy. W strajku nie uczestniczą
lekarze pogotowia ratunkowego.
• OK. 1000 pracowników naukowo-badaw
czego ośrodka atomowego w Oldermastonie (W.
Brytania) rozpoczęło strajk. Domagają się wy
ższych uposażeń. Jak zakomunikował rzecznik
brytyjskiego Ministerstwa Obrony, po fiasku roko
wań z administracją w sprawie nowego układu
zbiorowego pracownicy ośrodka rozpoczęli pikie
towanie budynków.

Wystarczy dobry pomysł
złotych_
_

Złoto i srebro dla Austriaczek
Austriacy doczekali się wreszcie złotego medalu
na narciarskich mistrzostwach świata w Vail. W
środę w supergigancie kobiet dwa pierwsze miejs
ca zajęły reprezentantki Austrii. Zwyciężyła 21 -let
nia Ulrike Maier po wyrównanej walce z Sigrid
Wolf. Trzecie miejsce zajęła Michaela Gerg (RFN).

Rzecznik rządu
o strajku
w Bełchatowie

1989 - 02 - 09

otwarcie zakładu usług geodezyj
nych, biura matrymonialnego oraz
biura obsługi prawnej. W jednym tyl
ko przypadku nie udzieliliśmy zgody
na założenie firmy. Chodzi tu o nau
czanie karate. Zgoda na rejestrację
takiej firmy wymaga uzyskania od
powiedniej koncesji. W kilku przypa
dkach zmuszeni byliśmy do częścio
wego ograniczenia zakresu działalno
ści. Dotyczy to m.in. handlu numiz
matami i antykami sprzed 1945 roku
oraz handlu kamieniami i metalami
szlachetnymi w pawilonach pamiąt
karskich.
Martwi nas, że nie ma zgłoszeń w
tzw. usługach deficytowych. Nie
zgłosił się np. ani jeden szewc. Podo
bna „posucha" występuje w krawie
ctwie damskim. Jeśli już ktoś decyduje się na założenie zakładu krawiec
kiego, to z myślą, że będzie szył kon
fekcję i sprzedawał ją w butikach. Nie
ma chętnych do zajęcia się szyciem na
miarę lub przeróbkami, (js)

Na zdjęciu: ćwiczy zespół „Kropelki" ze Swierczyny.

Ferie dobiegają końca

„Wpiątek będzie wielkiplącz"...
(Inf. wł.) Od kilku lat w województwie koszalińskim w okresie ferii zimowych
organizowane są warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży należącej do
różnych zespołów amatorskich. W tym roku głównym organizatorem tego
przedsięwzięcia jest Komenda Chorągwi ZHP przy współpracy z Wojewódzki m
Domem Kultury i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koszalinie.
Zimowe Warsztaty Artystyczne odbywa
ją się w Koszalinie, dzieci korzystają z
internatu i pomieszczeń Zespołu Szkół Sa
mochodowych.
O przebiegu Warsztatów mówi komen
dant, druh Jarosław Podgórski.
— W tym roku do Koszalina zaprosiliś
my zespoły taneczne: „ Abisai" z Darłowa,
„Diabliki" z Sianowa, „Wesołe Słoneczka" ze Złocieńca, „Bąble" z Grzmiącej, teatral
ne — „Maski" z Połczyna Zdroju, „Bajkoludki” z Drawska Pomorskiego oraz wo
kalne: „Awers" z Białogardu, „Ambitus" z
Koszalina, „Kapiszony" z Drawska, „Pig
wa" z Białogardu, „Kropelki" i „Kropelczątka" ze Świerczyny, „Szperacze" z Po
lanowa i zespół ze Szczecinka.
Dzień zaczyna się pobudką o godzinie
7.30, potem jemy śniadanie i wyruszamy na
zajęcia. Korzystamy z sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Samochodowych i baleto
wej Wojewódzkiego Domu Kultury. Po
obiedzie zespoły mają własny program,
wieczorem — organizujemy kominki har
cerskie, dyskoteki, projekcje wideo.
Zespoły teatralne odwiedziły Bałtycki
Teatr Dramatyczny, by poznać go bliżej, od
„kuchni". Wszyscy uczestnicy oglądali

Z kroniki
milicyjnej
Kradzieże i włamania
W województwach koszalińskim i słups
kim dokonano wczoraj kilku kradzieży i
włamań. W Słupsku skradziono fiata 125p,
nr rejestracyjny SLA 9802, w Szczecinku
zaś fiata 126p, nr rej. KOD 30-60.
W Sławnie włamano się do prywatnego
sklepu, skąd skradziono wyroby ze srebra,
tworzyw sztucznych, odzież i inne przed
mioty o łącznej wartości około 1 min zł. W
Warcinie (gm. Kępice) z autobusu stojące
go w garażu Technikum Leśnego skradzio
no magnetofon, kolumny głośnikowe i ka

I

spektakl pt. „Porwanie królewny Bluetki".
Był już wielki bal przebierańców na zakoń
czenie karnawału, odwiedziny w kinie.
— Atmosfera — mówi J. Podgórski —
jest niezwykle sympatyczna. Wszyscy się tu
polubili, zaprzyjaźnili. Jedzenie jest jak u
mamy w domu. Przeczuwam, że w piątek w
dniu wyjazdu — będzie wielki płacz... Dzie
ci są grzeczne, nie ma z nimi większych
kłopotów. Bardzo dobrze układa nam się
współpraca z dyrekcją szkoły, z Wojewódz
kim Domem Kultury, który w każdej chwili
służy nam pomocą. Cieszę się, że wspólnie
chcemy coś dla dzieci zrobić...
Wczoraj w WDK odbył się koncert z
udziałem wszystkich uczestników pt. „Pró
ba generalna", utrzymany w konwencji
zabawy teatralnej. Dziś obejrzymy spektakl
Teatru Lalki „Tęcza" ze Słupska pt. „Biwak
z przyśpiewkami", po którym odbędzie się
spotkanie z aktorami tej sceny.
Zaglądam jeszcze do sali gimnastycznej.
Przy pianinie siedzi Stanisław Pruszyński,
dookoła niego stoją dziewczęta z zespołów
wokalnych. Trwają przedpołudniowe zaję
cia. A w piątek — wszyscy rozjadą się do
domów, (kc)
Fot. Jerzy Szych
sety o wartości szacunkowej 160 tys. zł.
Przedwczoraj w Kołobrzegu dokonano
włamania do magazynu PPiUR „Barka".
Sprawcy zabrali 30 kaset wideo, 5 kal
kulatorów, 3 aparaty telefoniczne klawi
szowe i 1 tarczowy. Łączne straty wynoszą
około 1 min zł.

Areszty
Na wniosek RUSW w Kołobrzegu pro
kurator rejonowy aresztował Zbigniewa G„
nigdzie nie pracującego, zamieszkałego w
Koszalinie, podejrzanego o dokonanie kra
dzieży ze sklepu prywatnego towarów o
wartości ok. 390 tys. zł. W tym samym
mieście aresztowano także Marcina C.,
nigdzie nie pracującego, podejrzanego o
dokonanie 4 włamań i kradzieży przed
miotów o wartości 1 min zł na szkodę osób
prywatnych, (ho)

EKSPERYMENT KOSZALIŃSKI
t

Mijają dwa tygodnie od zorganizowania się Komitetu Rejono
wego PZPR w Koszalinie. O zadaniach komitetu, pierwszych jego
krokach rozmawiam z I sekretarzem Marianem Madejem i
sekretarzami Marianem Szewłogą, Henrykiem Gręźlikowskim,
Kazimierzem Łoszajciem.
ARIAN Madej prezentuje
„fotografię” rejonu: obejmu
je on trzy miasta: Darłowo,
Polanów i Sianów, sześć gmin:
no, Biesiekierz, Manowo, Malechowo,
Mielno i Świeszyno, łącznie 159 wsi
sołeckich. Mieszka w nim 49 tysięcy
ludzi (powyżej 18 łat), z tego do PZPR
należy blisko 4.100. Funkcjonują w
rejonie trzy komitety miejsko-gminne
partii, sześć gminnych, cztery zakłado
we, 201 podstawowych organizacji par
tyjnych i 61 oddziałowych.

M

Komitet Rejonowy powołano w ra
mach zatwierdzonego przez Biuro Poli
tyczne KC koszalińskiego eksperymen
tu partyjnego. W skład komitetu wcho
dzi 72 członków, wyłonionych drogą
wyboru przez komitety miejsko-gmin
ne i gmfiine rejonu.

f

Jesteśmy w okresie rozruchu — mó
wi Marian Madej — przygotowujemy
się do pierwszego posiedzenia egzeku
tywy i powołania komisji problemo
wych. Jakie przyjęliśmy ustalenia?
Przede wszystkim — nikogo nie za
stępować, nie wyręczać, a inspirować,
wymagać i pomagać w rozwiązywaniu
spraw. Że problemów jest sporo, wiemy
z konferencji sprawozdawczych, po
przedzających je zebrań i rozmów in
dywidualnych z członkami i kandyda
tami partii. Aby ukonkretnić treść pra
cy partyjnej wprowadzamy zasadę, że
zebrania POP rozpoczynają się od in
formacji z realizacji wniosków. Ludzie
muszą bowiem wiedzieć jaki jest los
zgłaszanych przez nich spraw i propo
zycji.
Notuję sprawy, którymi KR zamie
rza zająć się w pierwszej kolejności:

*

Odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie
z Polanowa muszą dojeżdżać do pracy
w Koszalinie, czy drogą rozwoju chału
pnictwa nie można zatrudnić na miejs
cu nadwyżki siły roboczej; czy spół
dzielnia produkcyjna w Kowalewicach
musi wędzone ryby sprzedawać aż na
Śląsku? (Gdyby te ryby trafiły na rynek
w Koszalinie, odpadłyby koszty trans
portu, większy byłby zysk i większe
płace dla pracowników.) Zbadać czy
SHR Strzekęcin może — i od kiedy —
po konkurencyjnych cenach, niższych
od PSS-owskich, zaopatrywać zakłady
Żywienia zbiorowego w ziemniaki obiergyne. Kolejna sprawa to wspieranie
lokalnego przetwórstwa miesno-warzy-
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wnego. Pierwsza masarnia, jak się do
wiaduję, ma rozpocząć pracę w Kowa
lewicach.
Będzi
Mówiąc o sprawach gospodarczych
Kazimierz Łoszajć odwołuje się do
wniosków pierwszego plenarnego po
siedzenia KR. Mówiono wówczas o
potrzebie zagospodarowania wolnych
stanowisk hodowlanych. Z wstępnego
rozpoznania wynika, że tylko w gminie
Mielno nie zagospodarowanych jest u
rolników indywidualnych 350 stano
wisk dla bydła i trzody chlewnej. Jakie
jest wyjście? Zainteresować państwowe
gospodarstwa rolne chowem ich trzody
chlewnej u chłopów. Rozmowy w tej
sprawie już się prowadzi.

W dzisiejszych kryzysowych czasach
liczy się każdy zarobiony grosz. Dlate
go w komitecie myślą o tworzeniu mie
szkańcom miast szansy dodatkowych
zarobków, głównie poprzez rozwój
zblokowanych plantacji malin, truska
wek i porzeczek. Na razie za wcześnie
na szczegóły, choć POHZ Mścice już
proponuje działki pod plantacje wiel
kości nawet do 1 hektara.

z młodzieżą. — Nie mam wątpliwości
— mówi sekretarz — że odbudowa
zaufania do partii w tym środowisku
nie jest ani prosta, ani łatwa. Zbyt wiele
było dotąd nonszalancji, traktowania
młodych z góry.
Chcą więc na początek stworzyć przy
siedzibach komitetów w miastach klu
by młodzieżowe. Pierwszy powstanie w
Sianowie, to już postanowiono. Choć
będzie wyposażony w sprzęt audiowi
zualny, w tym wideo, rozmówca zwraca
uwagę, że nie to jest najważniejsze.
Najważniejsze będzie tworzenie atmo
sfery szczerości, otwartości, wzajemne
go zaufania. W klubie — słyszę —
przedstawiciele miejscowych władz
„wystawią się do bicia”, można ich
będzie bombardować pytaniami i pro
blemami młodych.
Henryk Gręźlikowski mówi o po
trzebie zmian w dotychczasowym sys
temie szkolenia politycznego. Omawia
ne będą, od nowego roku szkoleniowe
go, tematy na które jest społeczne zapo
trzebowanie, a nie jak to było dotąd, na
rzucane z góry. Powoływany jest zespół
lektorski KR, który razem z pracow
nikami etatowymi komitetów tereno
wych, sekretarzami KR, prowadzić bę-

dzie wybrane zajęcia szkoleniowe. Za
stanawiają się też czy nie byłoby dob
rze, by kadra kierownicza urzędów ad
ministracji państwowej, zamiast do
POP w swojej instytucji, należała do
wiejskich organizacji partyjnych. I nie
tylko należała, także uczestniczyła w
prowadzeniu szkoleń.

Z posiedzenia Biura Politycznego
W najszerzej rozumianym interesie narodu i państwa
Zadania polityki zagranicznej w 1989 roku
Nowa kompozycja sił społecznych w przedsiębiorstwach
7 bm. Biuro Polityczne KC PZPR przyjęło z zadowoleniem rozpoczęcie obrad
„okrągłego stołu" w reprezentatywnym gronie przedstawicieli wszystkich —
stojących na konstytucyjnym gruncie — znaczących sił społecznych i politycz
nych, w tym przedstawicieli Kościoła.
dejścia do zagadnień rozwoju sto
O ważne wydarzenie po
sunków z zagranicą. Oznacza to po
twierdza słuszność prowa
trzebę umiejętnego koordynowania
dzonej przez partię polityki
poczynań natury politycznej, gospo
socjalistycznej odnowy i narodo
darczej, naukowej i kulturalnej.
wego porozumienia, w której
Wskazano, że głównymi przyszłoro
rozwinięciu i realizacji szczegól
cznymi celami polskiej polityki zagra
ne znaczenie mają uchwały X
plenum KC. Nadrzędnym celem
nicznej są:
rozmów „okągłego stołu" jest
• zabezpieczenie korzystnych dla
przyszłość Polski, powodzenie
Polski warunków współpracy polity
przemian
społeczno-politycz
cznej i gospodarczej z zagranicą, w
nych, demokratyzacji, gruntow
tym dla reform gospodarczych oraz
nych przeobrażeń gospodar
poprawy sytuacji płatniczej kraju,
czych. Rozpoczęto je w najsze
sprzyjających rozwojowi gospodar
rzej rozumianym interesie naro
czemu i obronie poziomu życia oby
du i państwa oraz aprobowanych
wateli;
przez większość społeczeństwa
• rozwój i umacnianie wszech
ustrojowych wartości socjaliz
stronnej współpracy i przyjaźni z
mu.

T

Patriotyczna troska o dobro
kraju nakazuje, aby w każdej fa
zie rozmów dominowało poczu
cie realizmu i odpowiedzialnoś
ci, a gotowość do rozsądnego
kompromisu, umiejętność zaj
mowania konstruktywnego sta
nowiska szła w parze z lojalnoś
cią wobec partnerów i respek
towaniem przyjętych zobowią
zań.

ZSRR oraz państwami socjalistycz
nymi;
• umacnianie roli Układu Warsza
wskiego w działaniach służących po
kojowi i międzynarodowemu bezpie
czeństwu;
• dążenie do takiej przebudowy
RWPG, która stworzy realne warunki i
skuteczne mechanizmy przyspiesze
nia współpracy gospodarczej i nau
kowo-technicznej, sprzyjać będzie
procesom integracji gospodarczej;

OZMOWA z sekretarzami KR
w Koszalinie przekonuje, że ko
Takie podejście oznaczałoby,
sprawy partii wprowadza
mitety te mają wolne pole do
Marian Śzewłoga. Przesta
że obrady „okrągłego stołu" mo
• nadanie większej dynamiki sto
działania, mogą wiele zdziałać dla upo
gą przynieść konkretne, cieszące
wiają się na pracę głównie
sunkom z państwami Europy Zacho
wszechniania naszych metod i stylu
się
szerokim
społecznym
popar
popołudniową, stąd zalecenie odbywa
dniej oraz z USA, w szczególności w
pracy partyjnej. Koncentracją sił apa
nia zebrań wyłącznie po godzinach pra ratu i aktywu partyjnego można osiąg ciem rozwiązania w kwestiach
drodze przezwyciężenia stosowa
zasadniczych dla Polski i jej oby
cy. Sekretarz podkreśla wagę działania
nych wobec Polski dyskryminacyj
nąć zwiększenie stopnia oddziaływania
wateli.
komisji problemowych. Poza czterema
nych barier handlowych, technologi
partii i lepszą skuteczność realizacji
stałymi komisjami, pozostałe powoły przyjmowanych uchwał.
cznych i kredytowo-finansowych;
wane będą doraźnie dla rozpoznania
• nawiązanie stosunków dyplo
sposobów rozwiązywania konkretnych
IURO Polityczne oceniło po
Tworzone będą — takie są zamierze
matycznych z Watykanem oraz prze
spraw. Pierwsza taka komisja zajmie się
zytywnie realizację założeń
nia towarzyszy z KR — warunki do
łom w normalizacji i rozwoju stosun
sprawą zagospodarowania wspomnia samodzielności pracy POP. Dotąd POP
polskiej polityki zagranicznej
ków z RFN;
nych wolnych stanowisk hodowlanych,
>raz określiło węzłowe zadania stojąprzytłoczone były dyrektywami z wy
druga rozpozna możliwości przyspie ższych instancji. Bo decyzje należały
:e przed nią w roku bieżącym.
• aktywizacja współpracy, zwła
szenia wdrożenia w Darłowie i Polano zawsze do „góry”, zaś ich wykonanie
szcza gospodarczej z krajami rozwija
Podkreślono,
że
umacnianie
auto
wie „karlińskiej koperty”. Chodzi o to,
jącymi się;
zlecano „dołowi”. Taki model ograni
by chcący się budować, szczególnie czał rolę POP, obniżał jej rangę, stwa rytetu i pozycji Polski było wynikiem
nasilenia aktywności Polski w życiu
• stałe pobudzanie szeroko rozu
ludzie młodzi, napotykali płńjej prze rzał nieraz poczucie bezsilności i w
międzynarodowym, licznych polskich
mianej współpracy z Polonią oraz
szkód na drodże do własnego „M”.
konsekwencji zniechęcał do aktywno
inicjatyw, inspirujących i sprzyjają
ochroną interesów prawnych i eko
ści. Starać się więc będą powrócić do
Sporo uwagi komitet poświęci pracy
cych dialogowi, w szczególności kra
nomicznych obywateli polskich prze
tego by w POP decydować o sprawach i
jów europejskich. Ważną rolę w tym
bywających za granicą.
zadaniach ważnych dla miejscowego
procesie odgrywa plan zmniejszenia
Biuro Polityczne podkreśliło wagę
środowiska, sposobach ich realizacji.
zbrojeń i zwiększania zaufania w Eu
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LESŁAW BUDZISZ
W rozmowach uczestniczyli:
Marian Madej — I sekretarz Komite
tu Rejonowego w Koszalinie, polito
log, wykształcnie wyższe, lat 49, ostat
nio kierownik Rejonowego Ośrodka
Pracy Ideowo-Wychowawczej.
Marian Szewłoga—sekretarz KR do
spraw polityczno-organizacyjnych, rol
nik, wykształcenie wyższe, lat 46, ostat
nio zastępca kierownika ROPiW w
Koszalinie.
Henryk Gręźlikowski — sekretarz do
spraw ideologiczno-propagandowych,
pedagog, wykształcenie wyższe, lat 53,
ostatnio zastępca kierownika ROPiW.

ropie Środkowej. Koncepcja ta staje
się istotnym czynnikiem dyskusji słu
żącej utrwalaniu odprężenia, bezpie
czeństwa i współpracy w Europie.
Towarzyszy temu rosnące zaintere
sowanie i zrozumienie ze strony na
szych partnerów dla programu refor
mowania gospodarki i demokratyza
cji życia społeczno-politycznego w
Polsce.
Biuro Polityczne zwróciło uwagę
na niezbędność kompleksowego po

dokumentu końcowego wiedeńskie
go spotkania KBWE, wyrażając wolę
pełnej realizacji jego postanowień.
Duże znaczenie mieć będą rozpoczy
nające się w marcu br. rokowania na
temat konwencjonalnych sił zbroj
nych w Europie.

W obecnej dobie — podkreślono
— gdy rozbudowane są kontakty
międzynarodowe i widoczny jest
postęp w procesie uspołecznia
nia stosunków między krajami,
narasta znaczenie współpracy

Znana japońska firma „Citizen" rozpoczęła pro
dukcję zegarków elektronicznych z wbudowany

KALEJDOSKOP
„UZDROWISKA" DLA...
DZIKICH ZWIERZĄT

mi w nie bardzo dokładnymi wysokościomierzami

Kazimierz Łoszajć — sekretarz KR
do spraw polityki gospodarczej, inży
nier rolnik, wykształcenie wyższe, lat
39, były instruktor KM PZPR w Ko
szalinie.

i barometrami. Zdaniem specjalistów zegarki takie
będą się na pewno cieszyć dużym popytem wśród
amatorów alpinizmu i sportu lotniczego. Korpus
zegarka wykonany jest z tytanu i rozmiarami nie
różni się od zwykłych zegarków nie przepusz

Fot. Jerzy Patan

%

PRZEDPŁATY W NOWYM WYDANIU
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EŚLI chcesz się zapisać na maszy
nę do szycia, to biegnij szybko pod
„Magdę" — taką „rewelacyjną"
wiadomość przekazała mi znajoma.

Na samą myśl o nocy spędzonej pod
sklepem natychmiast odechciało mi się
maszyny. Nie na każdego jednak taka
perspektywa podziałała zniechęcająco.
Tłumy przed sklepami w dniach poprze
dzających zapisy oraz w dniach zapi
sów, a także duże grupy klientów od
dających się nocnemu czuwaniu świad
czyły o czymś wręcz odwrotnym. Wiele
osób postanowiło skorzystać z zapropo
nowanej przez handel możliwości naby
cia deficytowych towarów.

4

Choć wynalazek to nie nowy (zapisy
bowiem potwierdzane są wniesieniem
dość słonej zaliczki na poczet przyszłych
zakupów), praktyki takie do niedawna
były raczej domeną rynku samochodo
wego. Chętnie korzystano by zapewne z
tego wynalazku także i w handlu innymi
poszukiwanymi wyrobami, ale wewnęt
rzne przepisy ministra rynku czegoś ta
kiego dotychczas zabraniały. Obecnie
taki zakaz już nigdzie nie figuruje, a więc
zgodnie z zasadą „co nie zabronione,
jest dozwolone", lawina ruszyła...
Jako jeden z pierwszych skorzystał z
okazji uzyskania taniej pożyczki gdański
„Unimor", od lat borykający się z niedo
statkiem środków finansowych na roz
wijanie produkcji. Sklep „Unitra-Serwis" przy ul. Bosmańskiej w Koszalinie
szybko uporał się ze „sprzedażą" przy

dzielonych mu na ten rok kolorowych
„neptunów". Szczęśliwcy mogą liczyć
na odbiór telewizora „już" w drugim lub
trzecim kwartale, ci z końca kolejki —
dopiero w czwartym. Ile będzie wów
czas warte ich 350 tys. zł (tyle wynosiła
zaliczka), a ile przyjdzie im dopłacić do
obecnej ceny telewizora — dziś trudno
powiedzieć. Przedpłatom nie towarzy
szą bowiem zabezpieczenia przed skut
kami inflacji.

producenci innych deficytowych wyro
bów — od papieru toaletowego po
czynając, a na pralkach czy lodówkach
kończąc. Mało tego, podobne wymaga
nia mają również pośrednicy w handlu
zagranicznym. Przedsiębiorstwa hand
lowe, podobnie jak produkcyjne, mają
poważne kłopoty finansowe. Trudno je
dnak zaproponować klientowi papier
toaletowy na przedpłaty, ale lodówkę
czy wirówkę — czemu nie?

ŁUPSZCZANIE zdają się być jesz
cze bardziej „odważni". Dom To
warowy „Słowiniec" przyjmuje
już zapisy na pierwsze półrocze przy
szłego roku! Z liczącego 700 „neptu
nów" przydziału na IV kwartał br. oraz I i
li roku przyszłego — 500 znalazło już
nabywców. Nieco oporniej idzie sprze
W Słupskiem — jak na razie — po
daż pozostałych 200 odbiorników, oprzestano tylko na przedpłatach dla „Ubiecanych na drugi kwartał 1990 roku.
nimoru".
Tamtejsze
Wojewódzkie
Kierowniczka „Słowińca" jest jednak
Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrzne
optymistką. — Sprzedamy wszystkie, na
go nie jest zainteresowane taką formą
pewno.
sprzedaży. — Za dużo biurokracji, po
„Unimor" nie ma zamiaru obracać
nadto odsetki, no i zobowiązania przy
pieniędzmi klientów za darmo, to też
braku jakichkolwiek gwarancji dostaw,
fakt. „Kredyt" oprocentowany jest w
to nam się zupełnie nie opłaca — uwysokości 15 proc. w skali rocznej.
słyszałam.
Odsetki odliczane będą przy zakupie od
WPHW w Koszalinie poszło z przed
ceny telewizora. Jeśli dostawca nie wy
płatami „na całość". Do przedsprzedaży
wiąże się z umowy, płaci klientowi karę
skierowano całe spodziewane dostawy
równą 30 proc. wartości zaliczki. Jeśli
pralek automatycznych i wirnikowych,
klient wycofa się sam — nie dostaje nic
lodówek, maszyn do szycia, a nawet
ponad to, co wpłacił.
Nie tylko jednak „Unimor" wyciągnął
elektrycznych podgrzewaczy do wody.
do klientów rękę po tanią pożyczkę.
Przedpłatami objęto nie tylko wyroby
rodzimych producentów, ale także im
Takie żądania stawiają coraz częściej

S

czających wody i pyłu.

portowane z ZSRR. Wśród nich i radzie
ckie kolorowe telewizory. Polskich nie,
bo na razie jeszcze rodzime zakłady nie
zaoferowały WPHW ich dostaw.

Gorzko-słone jeziora na pustyni Sarjesik-Otyran
na południu Kazachstanu uznano za rezerwat.
Chociaż w ich wodach nie żyją nawet żaby,
stanowią one naturalne „uzdrowiska" balneologi
czne dla żyjących w tym rejonie gazeli, lisów,
wilków i innych zwierząt. W te właśnie rejony
często przybywają chore zwierzęta i tu „leczą" swe
choroby i rany.

godzi — to co w tym nagannego? Nieje
den woli zapłacić i siedzieć wygodnie w
domu z umową w kieszeni niż codzien
nie biegać pod sklep na „sprawdzenie
listy" i pełnić nocne warty na zimnie, nie
mając w dodatku żadnej pewności, że
l, którzy pierwsi dopchali się do
kupi to, po co stoi.
lady, mogli wybierać w rodzajach
Przedpłaty to także zamach na insty
sprzętu i jego typach. Ci z dalszych
tucję zawodowego stacza. Już nie każ
miejsc w kolejce musieli zadowolić się
dego amatora takiego zarabiania stać na
tym, co zostało. Wielkość oferty przypa
ulokowanie iluś tam dziesiątek czy setek
dającej na sklep była wszak ograniczo
tysięcy złotych w interes nie gwaran
tujący rychłego zarobku.
Mają też jednak przedpłaty drugie
oblicze. Klient zyskuje co prawda jakąś
gwarancję zakupu poszukiwanego to
waru, ale zamraża na wiele miesięcy
sporą sumę pieniędzy nic lub prawie nic
w zamian nie zyskując. Towary na
przedpłaty wreszcie wyłączane są z wol
nej sprzedaży. Jeśli ktoś nie zdążył się
zapisać (o zapisach w ogóle nie wiedział
lub „puli" dla niego już zabrakło) to traci
zupełnie szansę zakupu. Może ewen
tualnie liczyć jeszcze na kolejne przed
na, niekiedy do kilku sztuk. WPHW
płaty. Ale co mają zrobić ci, którzy zdo
wyznaczyło półroczny termin realizacji
bywszy — zapożyczając się we wszyst
umowy — do 30 czerwca br. Klient
kich możliwych miejscach — potrzebną
zobowiązany był wpłacić 90 proc. ak
kwotę, ustawiali się w społeczne kolejki
tualnej ceny wyrobu. Przy odbiorze olicząc, że zdążą z zakupem przed jakąś
czywiście płaci tyle, ile towar będzie
kolejną podwyżką cen? Przecież na pral
kosztował w danym dniu. Podobnie jak
kę za 130 tys. zł może być jeszcze kogoś
„Unimor", w przypadku nie wywiązania
stać, ale za 200 tys. czy więcej już nie
się z umowy WPHW płaci za karę 30
musi. Co robić, kiedy starej pralce czy
proc. kwoty zaliczki . Nie gwarantuje
lodówce zachce się „wysiąść" akurat po
jednak przyszłym nabywcom żadnych
zapisach?
odsetek. Cóż, wygląda na to, że są
Każdy na ogół zdaje sobie sprawę z
chętni na zgoła darmowe „kredyty"...
ułomności systemu przedpłat. Klient go
Przedpłaty budzą ostatnio wiele emo
dzi się, bo... innego wyjścia nie ma.
cji. Komentowane są na różne sposoby.
Handel szuka sposobów, by wyciągnąć
Skoro twierdzą jedni — przemysłowi
coś od producenta. — Proszę pani —
wolno pożyczać, handlowi przyjmować
podsumował problem krótko jeden z
handlowców —- kiedy czegoś brakuje,
przedpłaty, a klient się na wszystko

C

w bieżącym roku, w którym przypada
50. rocznica wybuchu II wojny świa
towej, wzrośnie liczba różnorodnych
spotkań, dyskusji i innych przedsięw
zięć, których tematyka będzie łączyć
się z ideą wspólnego domu europej
skiego, problemami bezpieczeństwa i
rozbrojenia w Europie, a także pro
blemami ekologicznymi.
IURO Polityczne zapoznało się
z przebiegiem i wnioskami wy
nikającymi z dyskusji na X
Ogólnopolskiej Naradzie Przedstawi
cieli Samorządu Załóg. Stwierdzono,
że umacnia się rola samorządu jako
organu przedsiębiorstwa, troszczące
go się o efektywność i rozwój za
kładu. Na ogół dobrze układa się
współpraca samorządu ze związkami
zawodowymi i organizacjami partyj
nymi. Kształtuje się nowa kompozycja
sił społecznych w przedsiębiorstwie,
korzystna dla jego interesów gospo
darczych i załogi. Podkreślono, że
wszelkie istotniejsze regulacje praw
ne dotyczące zakładów i samorządu
pracowniczego powinny być konsul
towane z jego przedstawicielami.
Wyrażono pogląd, że przyspieszenie
reform gospodarczych, samodziel
ność i rynkowa orientacja przedsię
biorstw oraz pluralizm polityczny,
związkowy i demokratyzacja tworzą
obiektywne przesłanki umocnienia
samorządu i jego trwałych perspek
tyw.

B

Biuro Polityczne uważa, iż
zwiększeniu roli samorządu za
łóg służyć będzie ukształtowanie
wojewódzkich i krajowej izb sa
morząd owo-gospodarczych,
stwarzających warunki do od
działywania przedstawicieli za
łóg na sprawy gospodarcze re
gionu i całego kraju.
Biuro Polityczne zapoznało się z
informacją o przyjacielskiej, roboczej
wizycie I sekretarza KC PZPR, prze
wodniczącego Rady Państwa Woj
ciecha Jaruzelskiego w Pradze w
dniu 1 lutego br. i rozmowach z
sekretarzem generalnym KC KPCz
Miłoszem Jakeszem i prezydentem
CSRS Gustawem Husakiem.
Aprobując w pełni rezultaty roz
mów stwierdzono, że były one waż
nym krokiem na drodze umacniania
wzajemnego zrozumienia, zaufania i
przyjaźni oraz rozszerzania obustron
nie korzystnej współpracy. (PAP)
PODZIEMNE KRÓLESTWO KROKODYLI

ZEGARKI Z WYSOKOŚCIOMIERZEM
I BAROMETREM

politycznej, parlamentarnej, or
ganizacji społecznych, stowa
rzyszeń naukowych i twórczych.
Coraz bardziej istotne więc
staje się wykorzystanie tych po
zarządowych form dla wspiera
nia procesu reform i odnowy w
kraju oraz umocnienia pozycji
Polski w świecie. Przewiduje się, że

Wyspa Madagaskar, która zasiedlona została
przez zwierzęta, dzięki ich wędrówkom przez Ka
nał Mozambicki, słynie z obfitości przedstawicieli
fauny. Żyją tu lemury, tenreki (ssaki owadożerne),
liczne gady — iguany, dusiciele, kameleony oraz
ponad 100 gatunków ptaków. W górach Ankaratra odkryto jedyną w świecie kolonię krokody
li, które żyją pod ziemią. Gady przebywają w
pieczarach położonych wzdłuż rzeki, przecinającej
górski masyw. Temperatura wody waha się w
granicach 25—27 st. C. O tym, że krokodyle
przeniosły się do „podziemnego królestwa" zade
cydowały— zdaniem naukowców — znacznie
chłodniejsze wody rzek płynących na powierzchni.

stosuje się protezę. To jest właśnie taka
proteza. Lepsza taka, niż żadna.
EPSZA? Postarajmy się wejść w
istotę problemu... Jeśli wytwórcy
żądają, by przyszli nabywcy ich
wyrobów „kredytowali" produkcję, któ
ra dopiero kiedyś stanie się faktem, to
znaczy, że nie posiadają wystarczają
cych środków na sfinansowanie zaku
pów surowców. Tym bardziej więc — na
tak z punktu widzenia przywracania ró
wnowagi gospodarczej pożądany roz
wój. Jeśli dzieje się tak w przypadku
przedsiębiorstw znanych z wysokich
obrotów (w tym również eksporto
wych) oraz z faktu, że ich wyroby sprze
dawane są po cenach znacznie przewyż
szających koszty produkcji — jak właś
nie „Unimor" czy „Polar" — musi to
budzić zdziwienie. Zdziwienie tym mia
nowicie, jak to polityka fiskalna potrafi
być niespójna z deklarowanymi strategi
cznymi celami polityki gospodarczej!
Nie ulega natomiast wątpliwości, że
takie praktyki prowadzą jedynie do dal
szej demoralizacji wytwórców. Skoro
bowiem można od klientów żądać „kre
dytowania" produkcji na warunkach, na
jakie nie przystałby żaden bank, to dla
czego by nie pokusić się o inne preteksty
do — nazwijmy rzecz po imieniu —
wyłudzenia pieniędzy? Niedawno „Po
lityka" doniosła zresztą, że pewne
przedsiębiorstwo zażądało od swoich
odbiorców już nie tylko przedpłaty na
poczet przyszłych dostaw, już nie tylko
dopłaty na swój fundusz rozwoju, ale
również dodatkowego haraczu na...
fundusz nagród pracowniczych.
Niech ktoś nam wytłumaczy, że jest to
droga do uzdrawiania gospodarki...
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Kondycja inteligencji
DANIEM publicysty „Dziennika
Bałtyckiego" przeciętny polski
inteligent stoi dziś przed takim
oto wyborem: zmienić kraj lub

Z

wód, ześwinić się czy też żyć w
biedzie. I choć to bardzo gorzka
konstatacja, to trudno niestety
— przynajmniej częściowo —się
z nią nie zgodzić.
Zacznę od płac. I to nie tylko z tego
względu, że pieniądze — a raczej ich
brak — są obecnie tematem numer
jeden w większości polskich domów.
Rok 1988 przyniósł bowiem dalsze
pogorszenie się sytuacji materialnej
znacznej części inteligencji. Otóż pod
koniec roku średnie wynagrodzenie w
sferze budżetowej stanowiło zaled
wie 76 proc. średniego wynagrodze
nia w sferze produkcji materialnej.
Zaledwie, gdyż w 1979 r. wskaźnik
ten wynosił jeszcze 82,2 proc., zaś
przed trzema laty — 79,7 proc.
Co dziwniejsze — począwszy od
1982 r. zapisujemy w planach rocz
nych, że wzrost płac „budżetowców”
ma wyprzedzać wzrost płac „produk
cyjnych", by wyrównać istniejące
niedobre dysproporcje wynagrodzeń.
Tymczasem w praktyce realizujemy
politykę tłumienia nieżadowolenia
najbardziej niezadowolonych — lub,
jak kto woli, najgłośniej domagają
cych się „swojego" — grup zawodo
wych. I żeby chociaż była to skutecz
na polityka! Wszak — jak beznamięt
nie stwierdzili autorzy „Raportu o
stanie państwa" z października ub. r.
— „odnotowywane są przypadki po
nownego występowania z żądaniami
płacowymi w zakładach, które wyne
gocjowały wcześniej — zbyt niskie
zdaniem protestujących — podwyżki
płac (...)". Pozostaje więc tylko mieć

nadzieję, że ten smutny dla pracow
ników nauki i oświaty, kultury, ochro
ny zdrowia itp., itd, stan rzeczy zmie
za
niać się będzie w miarę realizowania
ustawy o kształtowaniu się środków
na wynagrodzenia w sferze budżeto
wej.
Wracając do tematu. Pogłębienie
się dysparytetu zarobków „budżeto
wców" i „produkcyjnych" pozwala
bez większego ryzyka powiedzieć, że

w minionym roku nie został zahamo
wany proces obniżania się średniej
płacy miesięcznej zatrudnionego w
gospodarce uspołecznionej absolwe
nta wyższej uczelni w stosunku do
tzw. średniej krajowej. A przed osła
wioną operacją cenowo-dochodową
z lutego ub. r. relacja ta, wg wyliczeń
piszącego te słowa, oscylowała wo
kół liczby 0,9.

„Nożyce płacowe" były przy
tym szeroko rozwarte. O ile bo
wiem w drugim półroczu 1987 r.
— są to badania Instytutu Pracy i
Spraw Socjalnych — w grupie
pracowników z wyższym wy
kształceniem najwyższe zarejes
trowane wynagrodzenie wyno
siło 41.413 zł, o tyle w grupie
pracowników z wykształceniem

podstawowym i zawodowym —
100.951 zł.
Badania IPiSS przyniosły także sto
sunkowo precyzyjną odpowiedź na
pytanie o przyczyny nadreprezentacji
młodej inteligencji wśród osób opu
szczających Polskę na stałe lub
przedłużających swój pobyt za grani
cą. Otóż poniżej średniej krajowej
zarabiało wówczas 70,5 proc. mło
dych pracowników —- absolwentów
wyższych uczelni, 58,6 proc. absol
wentów szkół średnich i 44 proc.
absolwentów szkół podstawowych i
zasadniczych zawodowych. Słowem
— poziom wykształcenia negatywnie

wpływa na warunki startu zawodo
wego! Statystyczny absolwent szkoły
wyższej, dodajmy, na początku swej
drogi zawodowej otrzymuje wyna
grodzenie stanowiące ok. 55 proc.
przeciętnej płacy. A za te pieniądze
ma on przecież nie tylko utrzymać
siebie i rodzinę, ale również — doty
czy to wielu zawodów inteligenckich
— zadbać o wyposażenie własnego
warsztatu pracy. Rozpoczynającego
pracę absolwenta dziennikarstwa —
proszę nie mieć mi za złe, że sięg
nąłem po przykład z własnego po
dwórka — nikt przecież nie pyta, czy
ma maszynę do pisania, magnetofon i
podstawowy księgozbiór. Jeśli nie, to
po prostu musi to wszystko kupić — a
raczej „załatwić" — gdyż w przeciw
nym razie niełatwo mu będzie wyko
nywać swój zawód.

0 Koszalinie i problemach kultury
Mówi dr Eugeniusz Zuber
działacz społeczno-kulturalny Pomorza Środkowego, przewodniczący Ze
społu Finansowania Kultury Narodowej Rady Kultury, autor publikacji o
finansowaniu kultury w Polsce w latach siedemdziesiątych, wydanej w formie
książki w 1983 r„ która wzbudziła duże zainteresowanie, mówi:
— Celowe ze wszech miar byłoby
kontynuowanie tej tematyki, bo prze
cież zmieniły się zasady polityki finan
sowej wobec kultury, uzyskała ona
zdrowsze i mocniejsze podstawy ma
terialne. I dlatego oddałem już do
druku publikację podejmującą tę te
matykę w nowych, zmienionych wa
runkach. Roboczy tytuł książki —

„Finansowanie kultury w latach
1981—1988". Każdy wie, że jest to
okres kryzysu, zarazem reformowania
gospodarki i całego naszego życia,
poszukiwanie nowych rozwiązań w
organizacji i finansowaniu kultury.
Kłopoty i bolączki splatają się nierozdzielnie z dużymi osiągnięciami. Jed
nym z nich jest utworzenie Funduszu
Rozwoju Kultury, coraz sprawniejsze
jego funkcjonowanie przy występo
waniu rzecz jasna różnych zagrożeń.
Objętość książki 200 stron, a wydana
zostanie przez Koszalińskie Towarzy
stwo Społeczno-Kulturalne, Koszali
ński Ośrodek Naukowo— Badawczy,
Ministerstwo Kultury i Sztuki.

— W kręgu tych zaintereso
wań tamatycznych mieści się też
inna przygotowywana pozycja
wydawnicza...
— ...monografia Funduszu Roz
woju Kultury w Polsce, od momentu
jego powstania po rok 1989. To takie
jakby ABC funduszu stanowiące
kompedium wiedzy o celach, formach
i zasadach tworzenia, funkcjonowa
nia i podziału. Jest to rozprawa na
temat intencji i skutków. Wciąż pra
cuje się nad doskonaleniem rozdziału
funduszu, szuka możliwie najspra
wiedliwszych kryteriów, nie rezygnu
jąc z szukania możliwości pomnaża
nia funduszu, zarówno w skali państ
wa, jak i poszczególnych regionów.
Mocą zarządzenia nr 55 prezesa
Rady Ministrów z 30 grudnia ub. r„ w
sprawie podziału niektórych przed
siębiorstw państwowych, została po
ważnie nadwątlona struktura Północ
nych Zakładów Przemysłu Skórzane
go „Alka" w Słupsku". Premier, ko
rzystając z ustawy o nadzwyczajnych
uprawnieniach i upoważnieniach dla
Rady Ministrów, zarządził podział 46
wielozakładowych przedsiębiorstw.
Wśród nich znalazły się PZPS „Al
ka", z których, z dniem 31 grudnia ub.
roku, zostało wyodrębnione Przed
siębiorstwo Państwowe — Fabryka
Rękawiczek i Odzieży Skórzanej

Wszystkie te elementy staram się w tej
monografii uwzględnić.

— Poza tym na warsztacie
znajduje się bardzo ciekawa w
zamyśle monograf ia dzisiejszego
Koszalina, stolicy regionu, waż
nego ośrodka gospodarczego i

kwestiom—życiu i dorobkowi kosza
lińskiej organizacji partyjnej w latach
1945—1978.

— Oprócz tego wiele publika
cji, artykułów popularnych i
przyczynkarskich w periodykach
i wydawnictwach KTSK i KONB.
A przecież nie narzeka Pan na
brak obowiązków zawodowych i
społecznych. Zatem banalne py
tanie o motywacje tej twórczej
działalności i czas, jaki trzeba
znaleźć, aby spożytkować włas
ne pasje.

I\IA WARSZTATACH TWÓRCZYCH
kulturalnego z jego bolączkami i
dorobkiem.
— Zbieram materiały do książki o
Koszalinie współczesnym z lat osiem
dziesiątych, w okresie trudnym, nie
spokojnym a zarazem ciekawym po
przez różne inicjatywy i dokonania. W
tej publikacji, chcę podnieść różne
problemy życia miasta w dziedzinie
społeczno-politycznej, gospodarczej,
samorządowej, kulturalnej. Wydarze
nia, fakty, zjawiska, to co boli i co
cieszy — tyle w największym skrócie.
Teza generalna: mimo narzekań, wie
lu obiektywnych trudności i bolączek
— miasto i jego mieszkańcy nie mają
się czego wstydzić, gdyż wspólnie
wypracowany dorobek jest znaczny,
choć jeszcze nie na miarę potrzeb.

— Wreszcie kolejna inicjaty
wa dotyczy wydawnictwa o pro
blemach życia partyjnego w mie
ście...
— Trzeba mówić o wspólnej inic
jatywie, która powinna zaowocować
gdzieś za 2—3 lata pracą zbiorową
kilku autorów pt. „Miejska Organi

zacja Partyjna w latach osiem
dziesiątych". Będzie to kontynua
cja wydawnictwa poświęconego tym

— Ot i cała tajemnica, jeśli ma się
jakieś zainteresowania pozazawodowe, pasje twórcze, to czas musi się na
nie znaleźć. Poza tym uważam, że
jestem coś Koszalinowi winien. Tu
mieszkam od kilkunastu lat, pracuję
na różnych stanowiskach, czuję się
patriotą miasta i regionu. Staram się
więc dokumentować różne przejawy
życia publicznego i w tym znajduję
wiele satysfakcji. One także inspirują
mnie do twórczych poszukiwań, mo
tywują do dodatkowej pracy. Jest
wreszcie coś takiego, co nazywa się
sprzężeniem zwrotnym. Pewne funk
cje społeczne, zobowiązania, jakie z
tytułu uczestnictwa w różnych gre
miach zaciągam, obligują do wzmo
żenia własnych poszukiwań i starań.
Skoro jestem członkiem Stowarzy
szenia Autorów Polskich, to na tę
obecność w jego szeregach muszę
zasłużyć właśnie moimi publikacjami.
A jeśli zasiadam we władzach Naro
dowej Rady Kultury czy Instytutu Kul
tury to również fakt ten dopinguje
mnie do prowadzenia tych poszuki
wań.

— Dziękuję za rozmowę.

JERZY RUDZIK

Problem wyposażenia warsztatów
pracy inteligencji ma przy tym o wiele
szersze odniesienia. Otóż złudny jest
pogląd, że wystarczy tylko podnieść
cenę wiedzy, by Polska ruszyła w
pościg za wysoko rozwiniętymi pańs
twami kapitalistycznymi. Owszem,
podwyżki płac mogą rozwiązać sporo
problemów. Mogą zahamować sele
kcję negatywną do wielu zawodów
inteligenckich, przyhamować emi
grację „za wielką wodę" lub ladę
warzywniaka czy ucieczki do wyżej
płatnych (jest to choroba m. in. wy
miaru sprawiedliwości) zawodów
pokrewnych. Czy jednak najwyższe
nawet płace naukowców zrekompen
sują im kiepskie wyposażenie labora
toriów i utrudniony dostęp do za
granicznej literatury fachowej? Czy
jeśli lekarz prześcignie w szpitalnej
tabeli płac palacza, to z dnia na dzień
przybędzie leków, nici chirurgicznych
itp., itd? Czy wysokie uposażenie po
może nauczycielowi pokonać barierę
zmęczenia u czterdzieściorga dziecia
ków uczących się na drugiej zmianie?

D

MAREK SOBIECKI
Moskiewski dziennik „Socjalisticzeskaja
Industria" opublikował artykuł, w którym
podaje nowe fakty o działalności band
„Ukraińskiej Powstańczej Armii" (UPA).
W artykule przypomina się, że przywód
cy nacjonalistyczni, wypędzeni za granicę
ZSRR w latach dwudziestych — trzydzies
tych, poszukiwali kontaktów z reakcyjnymi
kołami Zachodu. Szczególne nadzieje
kontrrewolucja emigrancka, zwłaszcza kie
rownictwo Organizacji Nacjonalistów U-

krańskich (ONU), wiązała z hitlerowskim
faszyzmem, z jego polityką agresji i wojny.
Wraz z rozpoczęciem wielkiej wojny naro
dowej, w ślad za wojskami hitlerowskimi,
na Ukrainę przybyły grupy ONU, przeszko
lone przez wywiad wojskowy Niemiec —
Abwehrę. Tylko w ciągu pierwszego tygo
dnia okupacji Lwowa oprawcy faszystow
scy i ich poplecznicy zabili ponad 5 tys.
mieszkańców miasta — Polaków, Ukraiń
ców, Rosjan i Żydów.
W 1944 roku, zaraz po wyzwoleniu za
chodnich obwodów Ukrainy spod okupa
cji hitlerowskiej, bandyci dokonali 3287
napadów na miasta, wsie i obiekty wojs
kowe. W 1945 r. napadów takich było
4327. W sumie banderowcy zabili ponad
30 tys. obywateli radzieckich, w tym 2.662
aktywistów i pracowników aparatu partyj
nego.
Dziennik podkreśla, że dążenia zagrani
cznych liderów burżuazyjno-nacjonalistycznych do gloryfikowania UPA, zmycia z
niej piętna faszystowskiej swastyki, nie w
ostatniej bynajmniej kolejności podykto
wane jest pragnieniem wsparcia haseł „O
obronie prawa” — wysuwanych przez
niektórych polityków burżuazyjnych USA i
innych krajów NATO, zaprezentowania się
jako „bojownicy" o wolność i demokrację.
Jednakże nikomu nie uda się ani upiększyć,
ani zhumanizować haniebnej historii UPA,
przekształcenia jej w ruch narodowowy
zwoleńczy — stwierdza „Socjalisticzeskaja
Industria".

Miastecka FRiOS w skórze własnej?
w Miastku. Od początku tego roku
jest więc w pełni samorządnym, sa
modzielnym i samofinansującym się
przedsiębiorstwem, mimo że trwa je
szcze proceduralno-formalna mitręga
rozbratu z PZPS „Alka". Nawiasem
mówiąc chciałem dowiedzieć się jak
minął pierwszy miesiąc pracy na wła
snym „garnuszku". Ale odpowiedź
zastępcy dyrektora ds. ekonomicz
nych, Jana Beszczyńskiego, w ty
dzień po zakończeniu pierwszego

miesiąca pracy (6 bm.) była wielce
zdumiewająca i zadziwiająco szczera:

„Ja nic nie wiem! Z planowa
niem proszę się połączyć!" I po
tem usłyszałem... trzask odkładanej
słuchawki.
Gdybym nie wiedział, co należy do
powinności szefów ekonomicznych
przedsiębiorstw, to pewnie skorzys
tałbym z tej „dobrej rady". Ale teraz
przynajmniej wiem, że nie tylko jeden

Ciekawostki F

W miejscowości Lompoc, w jed
nym z kalifornijskich więzień, zmarł w
wieku 71 lat na zawał serca, znany
gangster, były szef tzw. rodziny Ge
novese, Anthony Provenanzo (Tony
Pro). Odegrał on czołową rolę w
zaginięciu w 1975 r. Jimmy Hoffa,
mającego związki z gangsterami, po
tężnego szefa amerykańskich związ
ków transportowców. Provenanzo
odbywał karę 20 lat więzienia i groziła
mu dodatkowa kara od 25 lat do
WA ostatnie przykłady przy
dożywocia za zabójstwo, dokonane
wołałem celowo. Rzecz bo
przez niego w 1961 r. w Nowym
wiem — powtórzę raz jeszcze
Jorku.
— nie tylko w godziwym opłacaniu
wiedzy, ale też w stworzeniu godzi
★ ★ ★
wych warunków jej „sprzedawania".
Od 1 stycznia 1989 r. austriackie
Nawet, jeśli to będzie wymaga
samochody otrzymały nowe tablice
ło od społeczeństwa, czyli od
rejestracyjne. Dawne, z czarnymi nu
nas wszystkich, wyasygnowania
środków przeznaczonych dziś na
merami i literami na białym tle niczym
dotowanie wołowiny z kością.
nie różniły się od niemieckich. Ostat
Albowiem w przeciwnym razie
nio austriacki minister komunikacji
nasze tęsknoty za sprawnie dzia
uznał, że czas położyć kres temu po
łającą i fachową administra
dobieństwu, mającemu związek jesz
cją państwową, nowoczesnym
cze z anschlussem hitlerowskich Nie
szkolnictwem, nowoczesną służ
miec w 1938 r. i polecił zmienić wy
bą zdrowia, towarami o przynaj
gląd tablic. Obecnie austriackie tab
mniej europejskim standardzie
lice rejestracyjne mają czarne tło, na
na sklepowych półkach, nie spe
którym widnieją białe numery, a także
łnią się jeszcze przez wiele lat.
godło danego okręgu.

Dziennik
radziecki
o UPA

„wie, że nic nie wie", a co w
naszych czasach powinno intereso
wać bardziej kadrowców niż filozo
fów. (wir)
Na zdjęciach — dzień jak co dzień
w miasteckiej FRiOS: krojenie, mon
taż, szycie tego co widnieje w fab
rycznym szyldzie, ale już bez nagłów
ka „PZPS „Alka".

Zdjęcia: Ireneusz Wojtkiewicz

ILIP postanowił zakończyć walkę ze swym
rywalem Edwardem Jarrettem. Jedynie
śmierć kochanka żony da mu pewność, że
zniknął on raz na zawsze z życia Grace.
Nie miał pewności, ale instynktownie przeczu
wał, że jej afera miłosna trwa nadal. Podejrzenie
podjął sześć miesięcy temu. Grace powiedziała
wówczas:
— Nudzę się, kochanie. Od rana do wieczora
siedzisz w biurze, dużo podróżujesz służbowo, a ja
zbyt długo jestem sama.
Doszli do porozumienia: on ograniczy swe po
dróże służbowe, ona nie będzie się więcej spoty
kała z Edwardem Jarrettem. On dotrzymał swego
przyrzeczenia, a ona? Czy ten wzorzysty krawat
należy rzeczywiście do niego, jak zapewniała o
tym Grace? Czy rzeczywiście grywa ona do rana w
brydża?
Kazał śledzić Jarretta prywatnemu detektywo
wi. Bez rezultatu. Owszem, spotykał się z jakąś

Ostatnio w naszych sklepach ryb

nych „pokazały się" flądry. Proponuję
więc przyrządzenie tej ryby „po wę
giersku". Umyć, oskrobać, wyciąg
nąć (jeżeli się uda) ości. Skropić nie
co sokiem z cytryny. Cebulę pokroić
w plasterki, dodać przecieru pomido
rowego. Następnie w rondelku uło
żyć kawałki ryby na przemian z cebu
lą, oprószyć solą i pieprzem. Dodać
pół szklanki wody i dusić pod przy
kryciem. Pod koniec duszenia można
dodać kieliszek wina. Potem pozos
taje już tylko wyłożyć potrawę na
półmisek i posypać dostępną zieleni
ną. Do tego ryż lub po prostu ziem
niaki.

Pamiętacie Twiggy?
Czy pamiętacie Twiggy? 23 lata temu ta
najchudsza dziewczyna świata o wymia
rach 80/50/80 i ważąca 45 kg została
wylansowana na najsławniejszą fotomo
delkę świata. Ni z puchu ni z pierza —
mawiali o niej złośliwi — nic z przodu, nic z
tyłu. Niemniej przez kilka lat królowała ona
na okładkach najbardziej ekskluzywnych
magazynów mody, narzucając modę na
chudość milionom dziewcząt. Mniej podo
bała się ona mężczyznom, i po kilku latach
jej gwiazda zgasła. Zresztą wkrótce Twiggy
wyszła za mąż i po urodzeniu dziecka
nabrała ciała. Parę lat później jej mąż zmarł i
przez pięć lat (Leslly Wornby — jak się
nazywała) żyła we wdowieństwie. Obec
nie 39-letnia już Twiggy wyszła po raz
wtóry za mąż. Jej mężem został aktor Leigh
Lewson, szczęśliwy, że jego urocza żona
jest kobietą z krwi i ciała, której nie brak
niczego „ani z przodu ani z tyłu"!

Lamparta
daj mi luby!
Wśród członków plemienia Luhja, jednego z głów
nych (ok. 13 proc. ludności) w Kenii, zachował się
obyczaj demonstrowania przez młodych mężczyzn
przed wybrankami serca odwagi i zręczności. W tym
celu przyszły małżonek winien schwytać lamparta,
zabić go, a skórę zwierzęcia rzucić do stóp ukocha
nej. Jeśli niewiasta przyjmie podarunek oznacza to,
że akceptuje kandydata i zgadza się wyjść za niego za
mąż. Upolować lamparta nie jest jednak łatwo. Ten
drapieżnik z rodziny kotów odznacza się bowiem
silną budową i jest bardzo zręczny. Spotkanie z nim
grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem. Ponadto
znajduje się w Kenii pod ochroną.

Wieczorny
spacer
kobietą, ale trudno ją było zidentyfikować. Tak
jakby wiedziała, że jest śledzona.
Wreszcie powiedział jej otwarcie, że w dalszym
ciągu go zdradza. Wiedziała jednak, że blefuje.
— Cierpisz na manię prześladowczą, Filipie.
Przecież dałam ci słowo, dlaczego minie wierzysz?
— Chcesz rozwodu? Chcesz poślubić tego dra
nia?
— Kochanie, co za głupie pomysły? Przeciesz
wiesz, że mnie bardzo odpowiada nasze życie.
Poza tym ja cię kocham...
Uwierzył jej, ale nie poczuł się od tego lepiej.
Grace stwierdziła, że powinien pospacerować
przed udaniem się na spoczynek. Będzie mu
towarzyszyła. Wieczorem powietrze dobrze im
zrobi, a on będzie lepiej spał. Zgodził się z jej radą.
Przez pewien czas znów było dobrze między
nimi. Spacerowali wzdłuż bulwaru Vista D’Oro,
poprzez most Henry-Maddisona i z powrotem
przez park.
Pewnego dnia, gdy wrócił do domu zobaczył, że
Grace ma zabandażowaną nogę. Zwichnęła ją i
przez pewien czas nie będzie mogła chodzić z nim
na wieczorne spacery. Następnego dnia przyszedł
do domu niespodziewanie wcześniej. Grace sie
działa przy telefonie.
—- A więc dziś wieczorem — powiedziała i
szybko odłożyła słuchawkę, widząc wchodzącego
męża.
Znów ogarnęło go podejrzenie.
— Nie bądź osłem, Filipie, nie przypuszczasz
chyba, że zapraszam jakiegoś mężczyznę do do
mu, podczas gdy ty jesteś na spacerze. Miłość na
chybcika? Chyba znasz mnie już na tyle i wiesz, że
ja potrzebuję do tych rzeczy czasu: Rozmawiałam
ze sklepem rybnym.
Zbyt ją kochał, aby nie uwierzyć.
Tego wieczora zobaczył na moście owego męż
czyznę po raz pierwszy. Stał przy balustradzie i
spoglądał w dół. Następnego wieczora mężczyzna
był w tym samym miejscu. Znów patrzył w dół.
Filip zaczął się na tym zastanawiać: mężczyzna
w średnim wieku, niezbyt dobrze ubrany, patrzący
bez przerwy na rzekę poprzez balustradę mostu...
Filip chciał przemówić do niego, ale właśnie
stanęła obok jakaś para z krzyczącym niemow
lęciem w wózku. Odszedł więc bez słowa.
Przez następne wieczory mężczyzna stał w tym
samym miejscu na moście i bez przerwy patrzył
niewidzącym wzrokiem na brudną rzekę. Filip
zbliżył się do niego i powiedział:
— Dobry wieczór.
Nagle rozległ się głośny huk i obok nich za
trzymało się auto. Z auta wysiadł młody człowiek i
oświadczy! swej towarzyszce, która pozostała w
środku, że nie ma zapasowego kola. Filip odszedł.
Kiedy spotkał tego mężczyznę po raz czwarty,
postanowił z nim porozmawiać. Chodziło tu prze
cież o życie człowieka. Powiedział więc znów:
— Dobry wieczór. — Nie otrzymawszy odpo
wiedzi ciągnął dalej: — Czy wszystko w porządku?
Spaceruję tu codziennie i zwróciłem uwagę, że
pan stale tu stoi.
— Czy to jest wzbronione? Może podoba mi się
ten widok?
— Rzeczywiście. Jak głęboko może tu być?
Chyba ze sto metrów...
— Około stu metrów. Dostatecznie głęboko...
— Głęboko do czego?
— Ach, to tylko taka myśl. Ale prawdopodob
nie... — tu przerwał.
— Woda jest tu brudna — powiedział Filip.
— Wszystko mi jedno, czy woda jest brudna czy
czysta. Można również wylądować na biegnących
obok rzeczki szynach.
— Myśli pan? Straszna śmierć.
—- Tak samo dobra jak każda inna.
— Niech pan mnie posłucha — powiedział Filip
— Nie powinien pan tracić nadziei. Wie pan
przecież, że tuż przed wschodem słońca noc jest
najciemniejsza.
— Może pan darować sobie tego typu przypo
wiastki.
— Nie chciałby pan ze mną porozmawiać?
— Po co? Dość już mówiłem.
— To, co pan planuje jest tchórzostwem. Wszy:
stkie problemy można rozwiązać, proszę mi wie
rzyć.
Mężczyzna przyjrzał się Filipowi, jego drogiemu
płaszczowi, fryzurze od najlepszego fryzjera w
mieście, włoskim butom.
■— Tak, tak, pan również ma problemy, wystar
czy na pana popatrzeć.
— Proszę nie sądzić z pozorów. Owszem, ja
również mam problemy. Naturalnie nie materialne.
Mam natomiast żonę, którą bardzo kocham, a
wiem, że mnie zdradza.
— A więc to tak — powiedział mężczyzna.
Schylił się jakby chciał podjąć coś z ziemi. Filip
poczuł jak silne ręce obejmują jego nogi. Poczuł,
że tamten podnosi go w górę i przerzuca przez
barierę.
Mężczyzna spojrzał w dół. Nie widział dokład
nie, gdzie Filip upadł.
Wreszczie poszedł w kierunku, z którego nad
szedł Filip. Był zadowolony, że skończyły się jego
wyprawy na most. Cieszył się również, że nie było
dziś młodych ludzi z krzyczącym dzieckiem, ani
żadnego idioty, któremu nawaliła opona.
Szedł szybko. Szukał budki telefonicznej, aby
zawiadomić miłą panią ze zwichniętą nogą, że
zamówienie zostało wykonane, i że zgłosi się po
umówione honorarium...

Przedstawiciele najwyższych władz zwiedzają plac budowy nowego obiektu.
Nagle zrywa się burza.
— Dlaczego minister uśmiecha się przy każdej błyskawicy? — pyta szeptem ktoś
z miejscowych.
— Bo myśli, że go fotografują!

ŚLADEM PUBLIKACJI

Ulga dla właściciela
motoroweru
Oddział Wojewódzki PZU w Słups
ku z siedzibą w Sławnie, wyjaśniając
wątpliwości wyrażone w liście Ob.
Edmunda R. zam. Bytów opubliko
wanym w „Głosie Pomorza" z dnia
12.01.89 r. stwierdza:
W dniu 29.12.1988 r. podpisane
zostało rozporządzenie ministra finan
sów w sprawie taryfy składek za ustawowe ubezpieczenia komunika
cyjne pojazdów należących do osób
fizycznych. Na mocy tego przepisu
uległy zmianie nie tylko wysokości
składek ubezpieczeniowych, lecz tak
że zasady ich wymiaru, jak również
zakres ulg w opłatach. Informacje o
wejściu w życie nowych przepisów w
ubezpieczeniach
komunikacyjnych
zamieściła telewizja, radio a także pra
sa codzienna. Skoncentrowano się tu
jednak głównie na przedstawieniu
skali podwyżek składek, wzmiankując
jedynie o kilku nowych rozwiąza
niach. Wiarygodność tych informacji
nawet tylko w odniesieniu do kwot
składek była znikoma, czego przykła
dem był tekst informacji zamieszczo
nej w tym samym dniu na łamach
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„Głosu Pomorza" oraz „Dziennika
Ludowego". Wdrożenie nowych
przepisów przez jednostki terenowe
PZU na podstawie tylko informacji
prasowych, z racji choćby nieczytel
ności tych informacji, nie było moż
liwe. Oficjalny tekst rozporządzenia
dotarł do jednostek terenowych PZU
dopiero w drugim tygodniu stycznia i
wówczas można było rozpocząć wła
ściwą jego realizację. Odnosząc te
wyjaśnienia do konkretnej sprawy,
stwierdzić należy, że zaistniały

przypadek został spowodowany
przede wszystkim brakiem teks
tu nowego przepisu w Inspekto
racie PZU w Bytowie w dniu
wizyty Ob. Edmunda R. Zauwa
żyć tu jednocześnie należy, że
składki za ubezpieczenia komu
nikacyjne uiszczane być mogą w
ciągu trzech pierwszych miesiący każdego roku, a podstawą do
dokonania wpłaty są corocznie
doręczane przez PZU wszystkim
posiadaczom blankiety przeka
zowe zawierające obliczoną już
składkę z uwzględnieniem wsze
lkich należnych ulg. Opłacając
przez osiem lat w ten sam sposób
składki za posiadany pojazd, nasz
klient o tych zasadach wiedział, a
Jego pośpiech był chyba nieco

przedwczesny, tym bardziej, że opła
cenie składki nie wpływa na powsta
nie stosunku ubezpieczeniowego w
ubezpieczeniach ustawowych komu
nikacyjnych.
Oddział Wojewódzki PZU uprzej
mie informuje, że wobec długiego i
bezwypadkowego posiadania moto
roweru, klient ten uprawnienia do
obniżki składki nabył, a wielkość ob
niżki obliczy bezpośrednio Inspekto
rat PZU w Bytowie. Chcemy także
zapewnić Redakcję, że obecnie już
wszystkie jednostki terenowe PZU
znają nowe zasady ubezpieczeń ko
munikacyjnych i podobne zdarzenie z
pewnością już nie będzie miało miejs
ca w kontaktach z klientami naszego
Zakładu.
Dziękujemy za wyjaśnienie.

Antyreklama
Nawiązując do „Sygnału Czytelni
ków" pt. „Antyreklama" Kombinat
Budowlany w Kołobrzegu wyjaśnia,
że uszkodzony emblemat został 24
stycznia br. zdemontowany. Nie jest
prawdą, że niekompletny napis „stra
szy już podobno parę lat". Został on
uszkodzony podczas silnego wiatru
w dniach 15 i 16 stycznia br.

IMie udało się
sprzedać marek
W nawiązaniu do skargi Augus
tyna Geberta opublikowanej w tek
ście pt. „Nie udało się sprzedać ma
rek" Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Państwowy w Kołobrzegu wy
jaśnia: Obsługę walutową prowa

dzimy dopiero od miesiąca lis
topada 1988 r.
w dni robocze od godz. 9.00 do godz.
14.00
w soboty robocze od godz. 9.00 do
godz. 12.15
Informacja w tym zakresie jest za
mieszczona w okienku kasowym, jak i
przekazana do oddziału wiodącego w
Koszalinie. Jedynie skup bonów to
warowych Banku PKO SA prowadzi
my w godzinach od 9.00 do 17.00, co
potwierdza ogłoszenie w prasie z dnia
18.08.1988 r. Klient Ob. Augustyn
Gebert, jak sam podaje, był w od
dziale dopiero o godz. 12.50 w sobotę
(21 stycznia br.) a więc po zamknię
ciu kasy walutowej.
Pracownica zatrudniona na rachu
nkach bankowych nie jest związana z
obsługą klientów z zakresu spraw
walutowo-dewizowych i nie mogła
załatwić klienta zgodnie z jego życze
niem.

Inne informacje podane przez klie
nta nie są prawdziwe. Dyrektor od
działu nie zwalniał pracownicy (kas
jera walutowego) do miasta. Podsta
wowe bankowe kursy walut są umie
szczane na tablicy ogłoszeń z uwagi
na cotygodniowe ich zmiany (umie
szcza je również prasa tj. „Rzeczpo
spolita"). Kursów walut wolnorynko
wych nie prowadzimy. Do publicznej
wiadomości podawane są jedynie ku
rsy skupu i sprzedaży bonów towaro
wych Banku PKO SA. Wszelkie prze
liczenia kursów walut wykonuje się
wyłącznie w czasie transakcji. W so
boty robocze pracownicy banku łącz
nie z dyrektorem, pracują w godzi
nach od 7.15 do 12.15.
Obsługa klientów w zakresie ob
rotu oszczędnościowego wykonywa
na jest w godz. 7.30 do godz. 17.00 w
dni robocze i soboty robocze. Nato
miast książka skarg i wniosków znaj
duje się u naczelnika wydziału kasowo-skarbcowego ...a po godz. 15.00
u dyżurnego kontrolera, o czym infor
muje wywieszka znajdująca się na sali
operacyjnej od chwili istnienia od
działu.
Za niewłaściwe zachowanie Pani z
okienka rachunków bankowych (nie
ustalono osoby winnej) w imieniu
dyrekcji banku przepraszamy Klienta.

SĄD NAJWYŻSZY ODPOWIEDZIAŁ

NA PYTANIE PRAWNE

kAC CZYTELNIKÓW
LI STY»OPINIE* PORADY TELEFONUJCIE

Sąd Najwyższy odpowiedział prze
cząco na pytanie prawne, czy w

postępowaniu sądowym dopu
szczalne jest ustalenie narodo
wości. Nie mieści się ono —
stwierdził — w kodeksowym poję
ciu sprawy cywilnej. Oto bliższe
szczegóły.
Do Sądu Rejonowego w Kraś
niku wpłynął wniosek o sprostowa
nie aktu urodzenia przez wpisanie w
nim narodowości. Dołączono do nie
go oświadczenia kilku osób, potwier
dzone przez Państwowe Biuro Nota
rialne. Wynikało z nich, że jesienią
1942 r. poznali oni ukrywającą się
młodą kobietę narodowości żydows
kiej, która wkrótce urodziła syna. Pro
siła,wówczas o umieszczenie dziecka
w rodzinie polskiej, aby w ten sposób
rartOwaćmu'życie. Niemowlę przyjęła
rodzina, która dopiero co straciła wła
sne nowo narodzone dziecko. W met
ryce zapisano nazwisko „przybra
nych" rodziców. Był to wnioskodaw
ca obecnej sprawy, który—jak stwie
rdził — o swym żydowskim pocho
dzeniu dowiedział się dopiero po
śmierci przybranej matki, w 1986. Po

latach niemożliwe okazało się już ustalenie nazwiska jego rzeczywistej
matki, ani tym bardziej kogokolwiek z
bliskich.
Sąd I instancji oddalił wniosek,
stwierdzając m.in. że nie wykazał on,
aby zakwestionowany akt urodzenia
był sprzeczny z podanymi w nim fak
tami. Sąd Wojewódzki, rozpoznając
rewizję w tej sprawie, postanowił
zwrócić się z pytaniem do Sądu Naj
wyższego.

SN uznał stanowisko sądu I in
stancji za słuszne. Ustawa z 19
września 1986 r. — prawo o ak
tach stanu cywilnego, zaznaczył,
określając informacje podlegają
ce wpisaniu w aktach stanu cywilnego, nie przewiduje rubryki
dotyczącej narodowości. Tym sa
mym akta takie nie mogą w tym
względzie być prostowane, czy też
uzupełniane. Powództwo o takie
sprostowanie — stwierdził Sąd Naj
wyższy — jest niedopuszczalne, gdyż
zmierza nie do ustalenia prawa lub
stosunku prawnego, a jedynie do ustalenia faktów.

Skarga dozorcy
Jestem dozorcą megasamu przy ul.
Połtawskiej w Koszalinie. W pracy
mojej dużym utrudnieniem jest brak
dokładnego oznakowania dla prywa
tnych samochodów. Znaki wyłamano
i kierowcy parkują gdzie chcą. To
samo dotyczy terenu przy „Feniksie".
Spaliny przedostają się do sklepów i
utrudniają pracę ludziom. Trzeba ko
niecznie zrobić tam porządek.

Dozorca megasamu

Wspólny licznik
gazowy
s W ramach akcji stawiania spraw z
głowy na nogi, uprzejmie proszę o
poruszenie następującej kwestii. Od
lat Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lę
borku w ramach opłat za mieszkania
nalicza należność za zużycie ciepłej
wody i gazu — biorąc pod uwagę
metraż mieszkania, a nie ilość osób w
nim zamieszkujących. W budyoku
mieszkalnym znajduje się wspólny li
cznik gazowy, a liczników ciepłej wo
dy brak. Nic bardziej błędnego jak taki
system. Sprzyja on marnotrawstu i
niegospodarności. Nie ma to nic
wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i
kłóci się z poczuciem sprawiedliwości
społecznej. Sądzę, że urzędnicy za
trudnieni w administracji Spółdzielni
nie będą mieli trudności z ustaleniem
liczy osób zamieszkujących w po
szczególnych mieszkaniach. A rozli
czenie według ilości osób zamiesz
kałych ma logiczne uzasadnienie.

LISTY

Makulaturowa
anomalia
Kilka dni temu z dziennika radiowego
dowiedziałem się, że Polska zajmuje
przedostatnie miejsce w Europie pod
względem produkcji papieru w prze
liczeniu na jednego mieszkańca. Su
gerowano, że należałoby ograniczyć eks
port surowca, to znaczy papierówki. Jeśli
chodzi o drewno, to uważam, że lepiej by
było aby drzew w ogóle nie wycinać.
Miałoby to istotny wpływ na poprawę
drzewostanu w lasach, w tym również
ochronę środowiska naturalnego. Po
wstaje pytanie, jak zdobyć surowiec
zastępczy, niezbędny do produkcji
papieru w naszym kraju? Otóż moż
liwości takie istnieją i to bez większych
nakładów. Rezerwy istnieją w makulaturze,
której wartości wcale się nie docenia. Bra
kuje odpowiedniego gospodarza, przynaj
mniej w województwie słupskim. Fakt ten
potwierdzam dowodem. W wojewódz
twie koszalińskim a przede wszyst
kim w Koszalinie obowiązuje zasada:
1 kg makulatury = (równa się) 1 rolka
papieru toaletowego lub odpowiedni
kupon na towary. W województwie słu
pskim, konkretnie w Lęborku, za 10 kg
(słownie: dziesięć kg) makulatury otrzy
muje się 3 rolki papieru. To są kpiny z tych,
co zbierają makulaturę. Czy nad tym nikt się
nie zastanowił? Gdzie jest ten czynnik mo
bilizujący?
Z poważaniem
stały czytelnik „Głosu Pomorza"
Jan Maliński
Lębork

Pogotowie
„umyto" ręce

Czytelnik z Lęborka
(nazwisko znane redakcji)

Po dokonaniu zabiegu i zszyciu ran.

RUDNO uwierzyć, że jednym z
Szczęście jednak nie trwało długo.
najpopularniejszych
sportów
Wkrótce zabroniono uprawiania żeg
uprawianych na Śląsku jest żeg
larstwa na tych wodach. Nie znie
larstwo. Niemal przy każdej kopalni
chęciło to członków „Szkwału". Po
działają kluby i sekcje wodniackie. W
zostawały przecież jeziora mazurskie,
Przedsiębiorstwie Eksploatacji Węgla
węgierski Balaton. W kilka lat później
„Północ" w Katowicach jest ich kil
sprzęt umieszczony nad Zalewem
kanaście. Mają je Kopalnie Węgla
Goczałkowickim przeniesiono nad
Kamiennego: „Staszic", „Wieczo
Zalew Pławniowicki, gdzie żaglowali
rek", „Mysłowice", „Gottwald", Ko
członkowie zaprzyjaźnionego klubu
palnia
„Powstańców
Śląskich",
„Zgoda" ze Świętochłowic. W czynie
„Dmitrów". Przy Kopalni Węgla Ka
społecznym i przy wsparciu KWK
miennego „Barbara-Chorzów" w
„Barbara-Chorzów" rozpoczęto bu
Chorzowie od 20 lat istnieje sekcja
dowę drugiego ośrodka. Na sukcesy
żeglarska „Szkwał". Jej członkowie
nie czekano długo. Kilkakrotnie w
zbierają się w niewielkich pomieszcze
latach osiemdziesiątych żeglarze z se
niach w budynku przy ul. Findera 62.
kcji „Szkwał" zdobyli I miejsce w
ogólnopolskim współzawodnictwie
Zaraz po utworzeniu sekcji żeglars
międzyklubowym.
kiej „Szkwał", rozpoczęto budowę
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Najczystszą rzeką w Kosza
lińskiem jest Gwda. Wypływa
z jeziora Wierzchowo i wpada
do Noteci w Pilskiem.
A na zdjęciu miejsce, gdzie
rodzi się Gwda.

Fot. K. Ratajczyk

pierwszych pięciu jachtów typu
„BM". W rok później — pięć następ
nych typu „Rambler". Bardzo praco
wite były pierwsze lata działalności
sekcji. Organizowano szkolenia na
stopnie żeglarskie, rozpoczęto budo
wę ośrodka w Wiśle Wielkiej nad
Zalewem Goczałkowickim.

Genowefa Darkowska
kuracjuszka sanatorium „Syrena"
w Mielnie

Brawo dla PKPS
Napisali do nas emeryci — seniorzy,
uczestnicy pierwszego, styczniowego tur
nusu w Domu Wczasowym „Senior" w
Kołobrzegu.
„Budynek przy ul. Klonowej 1 został
zakupiony przez PKPS. Organizuje się w
nim wypoczynek dla ludzi starych, emery
tów i rencistów. Przyjeżdżają tu seniorzy z
całej Polski. Luksusów nie ma, ale na
każdym piętrze jest łazienka z ciepłą wodą,
w pokojach odbiorniki radiowe, a w świet
licy kolorowy telewizor. Pani kierowniczka
całej naszej pięćdziesiątce umilała czas or
ganizując wycieczki po Kołobrzegu oraz
wieczorki. Dla nas to bardzo ważne, że za
niewielką odpłatnością (na którą nas jesz
cze stać) po raz pierwszy mogliśmy skorzy
stać z takiego dobrodziejstwa.

Sekcja żeglarska „Szkwał" liczy
dziś 68 członków. 59 osób to praco
wnicy macierzystej kopalni. Są wśród
nich żeglarze jachtowi, sternicy jach
towi, sternicy morscy, kapitan żeglugi
bałtyckiej. „Szkwał” posiada 17 jed
nostek pływających, w tym sześć—w
stanirv żealarskiei na Mazurach

lutego br. Nadeszły z Włoch życzenia! Opa
trzone wyraźnym datownikiem miejsca
nadania i datą... 16.12.1988 r. ...Pieszo
byłoby znacznie szybciej...
Nieruchawość Poczty Polskiej w przeka
zywaniu przesyłek zagranicznych jest za
trważająca biorąc pod uwagę postęp infor
macyjny świata. W czasach dyliżansów
adresat dostawał zagraniczny list szybciej.
Często otrzymywałem list z Włoch prze
słany „okazją" i wrzucony do skrzynki
pocztowej w Warszawie. Docierał do mnie
2—3 dni po napisaniu. A więc można!
Co z konieczności było normalne w cza
sach „żelaznej kurtyny", nie może być
akceptowane dziś. Pytam zatem szanowną
Pocztę: co powoduje taką zawiłą i pełną
przeszkód drogę korespondencji zagrani
cznej? Co zamierza zrobić, aby ten stan
zmienić?
Henryk Stan
Koszalin

Telefonizacyjka

Ostatnio byłem oburzony na włoskich
krewniaków, bo nie dali znaku życia i
pamięci ani na święta Bożego Narodzenia,
ani na Nowy Rok. Sprawa wyjaśniła się 2

„Sensacyjny program rozwoju telefoni
zacji w Polsce przedstawił minister Kamiń
ski ...kable światłowodowe, telefony w
samochodach... Lektor podnieconym gło
sem wymieniał poszczególne składniki
świetlanej telefonicznej przyszłości.
A ja mam przed sobą list napisany przez
mieszkankę Daszewa. Ta wioska długo
sobie poczeka na te wszystkie cudeńka.
Szara rzeczywistość jest taka, jaka jest.
SKR Karlino w Daszewie ma dwa aparaty
telefoniczne: jeden w swojej bazie, drugi w
prywatnym mieszkaniu brygadzisty. Ale —
jak pisze Czytelniczka — z tego drugiego
telefonu nikt nie jest w stanie skorzystać.
Mało tego, powiadomienia telefoniczne
przez brygadzistę lub domowników nie są
przekazywane osobom, których dotyczą.
Tak właśnie stało się 20 stycznia br. Wie
czorem był telefon ze szpitala, że mąż
Czytelniczki tu właśnie przebywa i trzeba
szybko powiadomić żonę.
— Niestety, dopiero następnego dnia o
godz. 13 dowiedziałam się, że mąż przeby
wa w szpitalu — pisze rozżalona Czytel
niczka i zadaje retoryczne pytanie: Czy to
jest ludzkie postępowanie?
Pisze dalej, że prezes SKR Karlino nie ma
chyba dobrego wpływu na swego pracow
nika, bo do tej pory nic się nie zmieniło. Czy
telefon służbowy w domu jest rzeczą pry
watną?— pyta. Historia ciągnie się już pięć
lat. Jeśli SKR zrobił tę przyjemność swoje
mu pracownikowi na swój koszt, to niech
ma gest i założy telefon dostępny wszyst
kim mieszkańcom. Niech zrobi taką małą
choćby telefonizacyjkę, póki co — sugeruje
Czytelniczka, (mir)

Dzisiaj sekcja żeglarska przy KWK
„Barbara-Chorzów" pracuje nie tylko
na rzecz swoich członków. Prowadzi
działalność turystyczną, szkoleniową,
regatową, rekreacyjną, kulturalną,
morską i społeczną.
W ciągu sezonu nawigacyjnego że
glarskie urlopy na wielkich jeziorach

w wolne dni organizuje się tzw. „Nie
dziele pod żaglami". W latach
1982—1987 „Szkwał" urządzał klu
bowe rejsy bałtyckie (krajowe i za
graniczne). Teraz grupa żeglarzy z
Chorzowa bierze udział w wyprawie
na Kubę i Karaiby. Trasa podróży
przygotowanej na jachcie „APTI"

Na razie jest trochę ciasno w pokoikach,
ale jest nadzieja na rozbudowę. Kuchnię
prowadzi ajent, dobrze i suto nas karmił.
W sumie bardzo mądrze zrobił PKPS
kupując ten dom wczasowy. Mamy na
dzieję, że znajdą się mecenasi, kto wie
może z całej Polski i wspomogą PKPS w
rozbudowie „Seniora".
Emeryci i seniorzy

20.01. br. uległam wypadkowi na terenie
sanatorium „Syrena" w Mielnie. Upadłam
na krzywo zamontowane ciężkie żelazne
wycieraczki, leżące przed wejściem do sto
łówki, raniąc sobie nogę pod kolanem.
Żelazne wycieraczki natychmiast zostały
sprzątnięte, a miejsce po nich zostało zace
mentowane. Tego dnia wypadkowi uległa
inna z kuracjuszek, która idąc po herbatę
upadła w stołówce sanatoryjnej, raniąc
sobie rękę. Natychmiast wezwano pogoto
wie, a lekarz dyżurna prosiła o przywiezie
nie nas z powrotem z Koszalina do sanato
rium.

KORESPONDENCJA Z KATOWIC
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lekarz pogotowia w Koszalinie chirurg i
specjalista rehabilitacji stwierdził, że spra
wa jest błaha i kazał jechać na własną rękę
do sanatorium. Zszokowane błąkałyśmy się
późnym wieczorem nie znając Koszalina.
Przejazd taksówką kosztował nas 3640 zł.
Dziękujemy „serdecznie" doktorowi, spec
jaliście rehabilitacji, za tak „wspaniałą"
opiekę. Tym bardziej że byłyśmy kuracjusz
kami sanatorium, które jak wiadomo nawet
na wyjazd do rodziny udziela kuracjuszowi
przepustki. Oddając nas w ręce pogotowia
w Koszalinie zapewne było ono spokojne o
nasz los...

Pieszo szybciej
Od lat koresponduję z bliskimi krewnymi
we Włoszech. Znam z doświadczenia nie
zrozumiale długi upływ czasu od wysłania
do otrzymania listu przez adresata. Ter
minową korespondencję jak np. życzenia
wysyłam więc dwa tygodnie wcześniej,
aby doszła na czas.

Zostałem
oszukany na...
130 zapałek
„Nie jest to wielka sprawa,
a jednak..." —Spisze Tadeusz
Krawcewicz ze Szczecinka. Otóż nasz Czytelnik 27 ub.m. kupił
w kiosku „Ruch" tak zwane duże
zapałki czyli 10 pudełek w jednym
opakowaniu. Ich producentem są
Zakłady Przemysłu Zapałczanego
w Sianowie. Wydał 70 zł. „I wszy
stko byłoby w porządku, gdyby
no, właśnie, gdyby nie brakowało
w każdym pudełku zapałek — pi
sze dalej Czytelnik i wylicza ich
liczbę w każdym opakowaniu: 42,
34, 30, 44, 30, 33, 39, 32, 32, 40.
Po dodaniu zapałek i podzieleniu
przez 10 wychodzi, iż przeciętnie
w każdym pudełku znajdują się
35,6 zapałki. A na pudełku jest
informacja, że znajduje się w nim
przeciętnie 48 zapałek. „Rachu
nek jest prosty: — zostałem oszu
kany na ok. 130zapafek — wylicza
T. Krawcewicz i stwierdza, że „na
jednego kupującego jest to nie
wielka strata, ale gdy się przeliczy
cały „produkt" ZPZ w Sianowie i
wyciągnięte z kieszeni społeczeń
stwa pieniądze za nic, to już rzecz
pachnie nieuczciwością.
— Niech pracownicy wraz z
kierownictwem Zakładów cho
ciaż się zawstydzą czytając ten list
w gazecie. Niech zrozumieją, iż w
ten sposób nie można zwiększyć
wydajności pracy zakładu i zarob
ków swych kolegów". Dla ułat
wienia poszukiwań sprawców sła
bych w rachunkach (bo maszynę
liczącą zapałki przecież ustawia
człowiek) czytelnik podaje charak
terystykę zakupionych 27 stycznia
br. zapałek. Na pudełku widnieje
napis „Sianów" PN 83/0-94061
a na odwrocie — kwiat „grzybień
biała". A swoją drogą „przeciętnie
48 zapałek" to ile to może być —
47 czy 49? (mir)
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Od redakcji: 27 stycznia żaj)a4ki
kpsztowały 7 zł, później 9 zł a
obecnie 8 zł za 1 pudełko...

Uwaga
Czytelnicy
Na prośbę naszych Czytel
ników podajemy adresy sie
dzib i czas pracy oddziałów
Stowarzyszenia Polaków Po
szkodowanych przez III Rze
szę na terenie województwa
koszalińskiego:
Koszalin — ZGM nr 4, ul. Ma 
riańska 8, we wtorki w godz.
9—14, w środy w godz. 10—14 —
Bronisław Kubała; Szczecinek —
ZBoWiD ul. Kościuszki 22, wtorki
w godz. 10—14 — Stanisław Balcerzak; Białogard — Leon Samulski, Urząd Miejski ul. 1 Maja
18, w czwartki w godz. 11—13;
Świdwin — Roman Mastalarek,
ul. Nowomiejska 12/17, w piątki
w godz. 10——14; Kołobrzeg —
Antoni Badowski, Urząd Miejski,
ul. Ratuszowa 13, we wtorki w
godz. 10—13; Darłowo — Stani
sława Nowik, siedziba ZBoWiD,
ul. Roli Żymierskiego 2 I p. w
poniedziałki w godz. 8—10; Poł
czyn Zdrój — Barbara Wincewićz, dworzec autobusowy PKS,
plac Tysiąclecia 8, w poniedziałki
w godz. 9—11; Drawsko Pomo
rskie— Jerzy Stankowski, siedzi
ba ZBoWiD, plac Konstytucji 7,
we wtorki i piątki w godz. 9—11.

ciągu kilku ostatnich lat wybudowali
pomost żeglarski, drogę dojazdową,
hangar, 10 campingów, wzmocnili
nabrzeże, przy którym przycumowane
są jachty, rozbudowali slip i żaglow
nię. Co roku klubową działalność ocenia Katowicki Okręgowy Związek
Żeglarski.

Górnicy żeglarzami
mazurskich rokrocznie spędza około
250 osób (pracownicy kopalni lub
członkowie ich rodzin). Wypływają w
rejsy indywidualne lub zespołowe,
połączone z udziałem w Mazurskiej
Operacji „Żagiel". „Szkwał" także jest
organizatorem własnych imprez np.
Zlotu Śląskich Jachtów na Mazurach.

prowadzi ze Świnoujścia przez Lube
kę, kanały RFN, rzeki Ren i Rodan do
Marsylii, stamtąd przez Gibraltar na
Wyspy Kanaryjskie, do Gwadelupy.
Żeglarze przebywają obecnie na Flo
rydzie. Powrót ich planowany jest we
wrześniu tego roku.

Ośrodek w Pławniowicach ciągle
jeszcze jest placem budowy. Mimo to

Członkowie klubu niemal wszystko
robią sami. W czynie społecznym w

1987 roku sekcja „Szkwał”
uplasowała się na drugim
miejscu w turystyce żeglars
kiej oraz na czwartym — w działalno
ści ogólnej. To duże wyróżnienie dla
komandora Eugeniusza Kotala i
członków sekcji.

W

A. ROMANOWSKA
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GŁOS POMORZA

Śtr. 6
Przerwy w dostawie
energii elektrycznej

Sklep

w dniu 1311 1989 r.
w godz. 7—15
w Koszalinie ul. ul.

z artykułami przemysłowymi
oraz

Zawiszy Czarnego, Dąbrówki,
Księżnej Anastazji, Podgrodzie,
Kazimierza Wielkiego, Marii Ludwiki,
Bogusława II, Zwycięstwa nr 41—53
plac Bojowników PPR nr 9—13
i Dąbrowskiego.

drogeryjno-chemicznymi
poszukuje producentów
i dostawców
atrakcyjnego towaru

Zakład Energetyczny
przeprasza za przerwy
w dostawie energii
elektrycznej.
K-652

Darłowo, tel. 29-99

Sprzedaż

G-1347

FIATA 126p marzec 1988 rok pilnie sprzedam.
Koszalin, tel. 222-05.
G-1410
FIATA 125p (karoseria 1986 r.), wideo NEC i
telewizor kolorowy saba sprzedam. Koszalin, tel.
275-15, po szesnastej.
G-1348
FIATA 132 diesel, rok 1980 sprzedam. Drawsko
Pomorskie, tel. 28-27.
G-1349
NOWEGO fiata 126p sprzedam lub zamienię na
większy. Koszalin, tel. 542-66.
G-1350
FIATA 126p, rok 1984 sprzedam. Słupsk, tel.
grzecznościowy 386-70.
G-1351
SAMOCHÓD wartburg, rok produkcji 1983, stan
dobry sprzedam. Połczyn Zdrój, tel. 628-22.
G-1352
SYRENĘ 105, stan bardzo dobry sprzedam. Ko
szalin, tel. 523-66, po godz. 16.
G-1353
TRABANTA (czteroletniego), skrzynię ładunko
wą gaz 63, wrota garażowe duże, łóżeczko dziecięce
sprzedam. Dunowo, Bylicki.
G-1354
ŻUKA skrzyniowca tanio sprzedam. Białogard,
tel. 37-23
Gp-1355
ŻUKA z przyczepą sprzedam. Darłowo, ul. Ko
pernika 23.
G-1356
AUTOBUS san jako barokowóz sprzedam. Rędzikowo 24C/9.
G-1357
NADWOZIE fiata 126p FL, rok 1988 sprzedam.
Słupsk, tel. 228-80.
G-1358
SILNIK FSO 1500 okazyjnie sprzedam. Telewi
zor radziecki nowy sprzedam. Koszalin, tel. 309-39.
G-1359
SILNIK volkswagena 1200, pralkę automatyczną
sprzedam. Koszalin, tel. 241-36.
G-1360
ROWER tandem sprzedam. Koszalin, tel. 511-04.
G-1361
DOMEK bliźniak sprzedam. W rozliczeniu dwa
mieszkania. Koszalin, ul. Szymanowskiego 56.
G-1362
DOM jednorodzinny, powierzchnia użytkowa 270
m kw. do ukończenia budowy 20 proc., ogrzewanie
gazowe sprzedam przedsiębiorstwu państwowemu
względnie firmie polonijnej. Sławno, Wojska Pol
skiego 7A, Wiadomość Sławno, ul. Rapackiego 2.
G-1363
SALON gier objazdowy — specjalny barokowóz
+ 7 gier TV i 2 bilardy sprzedam lub wydzierżawię z
powodu wyjazdu. Oferty 80-958 Gdańsk 50, skrytka
pocztowa 668.
G-1364
SZTUCER 30-06 z lunetą 6*42S sprzedam.
Koszalin, tel. 273-07, godz. 11—17.
G-1365
OVERLOOK yuki pięcionitkowy nowy sprze
dam. Bydgoszcz, tel. 28-46-50.
G-1366
PIEC c.o. typ camino sprzedam. Koszalin, tel.
357-61.
G-1367
PIŁĘ spalinową do drewna, akordeon sprzedam.
Bytów, tel. 20-37.
Gp-1368
MATERIAŁ na szklarnię i dużą palmę sprzedam.
Koszalin, tel. 315-70, po szesnastej.
G-1369
TAŚMOCIĄG sprzedam. Koszalin, tel. 504-97.
G-1370
GLAZURĘ, dom nad morzem, opony wartburg,
fiat 125 sprzedam. Koszalin, tel. 189-457,
G-1371
WIDEO sprzedam. Koszalin, tel. 234-39.
G-1372
WIDEO i komputer commodore sprzedam. Czes
ław Skiba, Słupsk, Tuwima 21/7.
G-1373
TELEWIZOR Sanyo 26 cali, wideo Panasonic
czterógłowicowe na gwarancji sprzedam. Mariola
Cześnowska, Darłówko, ul. Marynarska 14.
Gp-1278-0
TELEWIZOR kolorowy radziecki oraz telewizor
beryl 102 z kineskopem, na gwarancji sprzedam.
Słupsk, tel. 345-99.
G-1374
TELEWIZOR neptun 515 sprzedam. Koszalin,
G-1376
VV
NOWY telewizor kolorowy sprzedam. Koszalin,
ul. Tradycji 3/4 (osiedle Przylesie), po godz. 16.
G-1377
TELEWIZOR kolorowy elektron nowy C 282D
sprzedam. Koszalin, Sucharskiego 1A/12. G-1378
MINIWIEŻĘ sprzedam. Koszalin, tel. 248-31.
G-1379
KOMPUTER atari 130XL, magnetofon, progra
my sprzedam. Koszalin, Władysława IV 62/25.
G-1380
NOWY zestaw wypoczynkowy skóropodobny
(węgierski) sprzedam. Koszalin, tel. 272-60, godz. do
10, od 18.
G-1381
KOŻUCH damski nowy sprzedam, Koszalin, tel.
522-56.
G-1382
KOŻUCH damski długi sprzedam. Koszalin,
Zwycięstwa 187A/1.
G-1383
KOŻUSZEK damski 3/4 szczupły sprzedam. Ko
szalin, tel. 358-14.
G-1384

SUKNIĘ ślubną i welon sprzedam. Słupsk, tel.
386-09.
G-1375
SKÓRY z nutrii szafir, garbowane sprzedam.
Koszalin, tel. 278-31, wew. 214 Kamiński.
G-1385
TIUL biały gładki większą ilość oraz nową modną
kurtkę futrzaną (czarne łapki karakułowe) sprze
dam. Słupsk, tel. 221-79.
G-1386
OBRĄCZKĘ złotą, meble antyki, części do audi
100 sprzedam. Koszalin, tel. 357-88.
G-1387

Obniżka cen
na wszystkie towary

KAWALERKĘ nowe budownictwo w Koszalinie
zdecydowanie kupię. Oferty pisemne Koszalin Biuro
Ogłoszeń.
G-1388
KAWALERKĘ własnościową w Kołobrzegu ku
pię. Płatne w bonach PeKaO. Oferty pisemne Kosza
lin Biuro Ogłoszeń.
G-1389
M-4, M-5 w Koszalinie kupię. Oferty pisemne
G-1390
Koszalin Biuro Ogłoszeń.

PLACÓWKI „PEWEXU”
zapraszają
K-649-0

Zamiany
WARSZAWA — mieszkanie 65 m kw. zamienię
na podobne w Słupsku. Warszawa, tel. 641-53-45, po
osiemnastej.
G-1391
KOŁOBRZEG — mieszkanie dwupokojowe kom
fortowe zamienię zdecydowanie na większe w no
wym budownictwie. Kołobrzeg, tel. 239-85.
G-1392
BĘDZINO — 1/2 domu (telefon, zabudowania
gospodarcze, ogród + 2 ha ziemi) zamienię na
mieszkanie dwu trzypokojowe, własnościowe w Ko
szalinie. Koszalin, tel. 319-13.
G-1393
MIESZKANIE własnościowe 51 m kw. (Północ)
zamienię na domek jednorodzinny w Koszalinie, tel.
513-05.
G-1394
KOMFORTOWE własnościowe mieszkanie, 40
m kw. zamienię na większe (może być przed zasied
leniem). Koszalin, tel. 509-22.
G-1395
ROZPOCZĘTĄ budowę domku zamienię na mie
szkanie M-4, M-5. Oferty pisemne Słupsk „Głos
Pomorza”.
G-1396
MIESZKANIE trzypokojowe 65 m kw. w Ty
chach zamienię na równorzędne w Koszalinie, Słups
ku lub okolicy. Wiadomość: Kalisz Pomorski, Li
pinki 4, Limarowska.
Gp-1397
WŁASNOŚCIOWE dwupokojowe, 40 m kw.,
1 piętro, loggia, w Szczecinku zamienię na Szczecin.
Gp-1398
Wiadomość: Szczecin, tel. 824-773.
MIESZKANIE 160 m kw. zamienię na cztery
pokoje z kuchnią w nowym budownictwie. Człu
chów, tel. 373.
Gp-1399

Lokale
POSZUKUJĘ lokalu na nieuciążliwą działalność
rzemieślniczą. Powierzchnia 150—200 m kw. Kosza
lin, tel. 336-59.
G-1400
POSZUKUJĘ w Koszalinie pokoju w zamian za
drobną pomoc przy domu. Oferty pisemne Koszalin
Biuro Ogłoszeń.
G-1401
PAWILON handlowy murowany w centrum Mie
lna do wydzierżawienia natychmiast, Koszalin, tel.
518-42, po godz. 16.
G-1402
POKOJ do wynajęcia kulturalnej osobie. Kosza
lin, tel. 223-75.
G-1403

Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar—Koszalin"
w Koszalinie

zatrudni natychmiast:
— hydraulika
— ślusarzy remontowych z praktyką w Dziale
Głównego Mechanika
— ślusarzy narzędziowych
— ostrzarzy
— frezerów
— spawaczy z uprawnieniami dozorowymi
— wartowników
— pracowników obróbki plastycznej
— tokarzy
— specjalistę ds. kosztów w Dziale Ekonomicz
nym na 1/2 etatu
— specjalistę ds. postępu technicznego
— referenta ds. finansowych na 1/2 etatu
Wynagrodzenie wg. zakładowego systemu wynagrodzeń.
Bliższych informacji na temat pracy, płacy udziela Dział Spraw Pracow
niczych Fabryki — Koszalin, ul. Lechicka 51, tel. 220-35 wew. 206.
K-563-0

SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
76-100 W SŁAWNIE UL. CHEŁMOŃSKIEGO 34
WOJ. SŁUPSKIE

Różne
TELENAPRAWA. Koszalin, tel. 533-43, Piwo
warski.
G-1404
ZATRUDNIĘ dwóch piekarzy natychmiast.
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 49.
G-1225-0
ZATRUDNIĘ blacharza samochodowego lub do
przyuczenia do zawodu. Wiadomość: Słupsk, tel.
291-35.
G-1224-0
ZATRUDNIĘ elektryka, warunki dobre. Instalatorstwo Elektryczne. Grzybowo 37A, Jan Stańczak.
Gp-1236-0
ZATRUDNIĘ krawcowe. Wiadomość: Koszalin,
ul. Dokerów 15.
G-1405
MECHANIKA samochodowego ze znajomością
spawania gazowego zatrudnię, na dobrych warun
kach. Mechanika Pojazdowa, Sianów, ul. Tylna
22A.
G-1406
MURARZY zatrudnię. Słupsk, tel. 212-75, Skrypko.
G-1407
ZATRUDNIĘ stolarzy. Usługowy Zakład Stolar
ski Kobylnica, ul. Młyńska 9, Mołdoch. G-1408

Zguby
SOWA Ida zam. Dobrzyca zgubiła legitymację
szkolną wydaną przez Szkołę Podstawową w Wierzchominie.
G-1409

Koleżance

Wyrazy szczerego
współczucia
Koleżance

Juliannie
Frąckowiak

Elżbiecie
Pawlikowskiej

z powodu śmierci OJCA

z powodu śmierci MATKI

składają

składają
KOLEŻANKI i KOLEDZY
z SBU ZSP STUDENT-SERVICE
KOSZALIN
K-647

przyjmie zamówienia na wczasy, kolonie i inne imprezy
turystyczno-wypoczynkowe
kupi i sprzeda skierowania wczasowe i inne
kupi lub wynajmie domy wczasowe, ośrodki wypoczyn
kowe, pensjonaty, kwatery prywatne.
K-14/B-0

Kupno

Szczere wyrazy współczucia

WSPÓŁPRACOWNICY PRASOWYCH
ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH
w KOSZALINIE
K-646

P

TANIEJ
OKAZJA

POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA PP
31 -042 Kraków, Rynek Główny 6
tel. 22-71-92, 22-98-97, 21-13-08

ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionych maszyn rolniczych:
—
—
—
—
—
—
—

ciągnik ursus C-385 sztuk 1 cena wywoławcza 1.484.848
ciągnik ursus C-355 sztuk 1 cena wywoławcza 876.969
cysterna T-503 sztuk 5 cena wywoławcza 15.537 — 17.542
brony zębowe U-212 sztuk 1 cena wywoławcza 17.640
roztrząsacz obornika N-235 sztuk 1 cena wywoławcza 345.200
ładowacz cyklop T-214 sztuk 1 cena wywoławcza 332.640
kombajn ziemniaczany Z-644 sztuk 1 cena wywoławcza 920.000

Przetarg odbędzie się 23II1989 r. o godz. 11 w sali SUR Sławno ul.
Chełmońskiego 34.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej w kasie SUR Sławno, najpóźniej w dniu
przetargu oraz zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa
rolnego.
Sprzęt można oglądać w podległych zakładach ZUM Żukowo, ZUM Sławno,
ZUM Wrześnica w przeddzień przetargu,
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu II PRZETARG odbędzie się
tego samego dnia o godz. 13.
SUR Sławno nie odpowiada za braki i wady ukryte sprzętu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub wycofania poszczegól
nych pozycji bez podania przyczyn.
K-468
W dniu 1 lutego 1989 roku zmarł nagle
nasz nieodżałowany Kolega

mgr inż. Czesław Tarasiuk
W Zmarłym straciliśmy bardzo zasłużonego działacza,
wieloletniego członka Zarządu Oddziału, uhonorowanego
złotymi i srebrnymi odznaczeniami PZITB i NOT.

Z żalem zawiadamiamy że
dnia 6 lutego 1989 roku zmarł

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Brunon Klain

Wyrazy głębokiego i serdecznego współczucia RODZINIE

starszy Cechu w latach 1959—1977 w Lęborku,
aktywny działacz organizacji rzemieślniczej,
wieloletni nauczyciel nauki zawodu elektromechaniki,
odznaczony wieloma odznaczeniami organizacji rzemiosła
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
składają

składają
KOLEŻANKI i KOLEDZY z KOSZALIŃSKIEGO
ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
K-673

PRACOWNICY, ZARZĄD CECHU
w LĘBORKU

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD TRANSPORTU MLECZARSKIEGO
w SŁUPSKU
ODDZIAŁ LĘBORK
sprzeda w drodze pisemnego przetargu
samochód marki robur L-3000 o nr rej. SLP-128B bez silnika rok prod .1978
nr podwozia 29819/22047 cena wywoławcza 585.000 zł
Oczekujemy na oferty pisemne do 23II1989 r. pod adresem:
Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego Oddział Lębork
ul. Krzywoustego 5.
Otwarcie ofert 24II1989 r. o godz. 10 w siedzibie WZTM O/Lębork przy ui.
Krzywoustego 5.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta i unieważnienie przetargu bez
podania przyczyn.
K-651
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD WETERYNARII w KOSZALINIE
ODDZIAŁ w SZCZECINKU

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu marki nysa towos 521 nr rej. KOA 483B, rok prod.
1972 nr fabryczny 103884, cena wywoławcza 263.000 zł.
Przetarg odbędzie się 22II1989 r. o godz. 11, w siedzibie Oddziału WZWet. w
Szczecinku ul. Szczecińska 32.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczej na nasze konto PBKS O/Szczecinek nr 363222—1355
lub do kasy Oddziału, nie później niż dwie godziny przed rozpoczęciem
przetargu.
Samochód można oglądać w dniach 20—21II1989 r. w godz. 8—13.
Zakład zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
prZyCZynK-644
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SUROWCÓW WTÓRNYCH
w Szczecinie, ui. Ludowa 25

skupuje:
zużyte worki i odpady raszlowe bez nitki bawełnianej
lub innej w osnowie
(worki używane, jako opakowania do cebuli, ziemniaków,
owoców'
SKUP PROWADZĄ ODDZIAŁY I PUNKTY
— Koszalinie, ul. B. Bieruta 57
— Kołobrzegu, ul. Witkowice
— Białogardzie, ul. Chodkiewicza 3
— Szczecinku, ul. Przemysłowa 3
— Drawsku Pom., ul. Krótka
— Świdwinie, ul. Batal. Chłopskich

SKUPU W:
tel. 265-21
teł. 220-48
tel. 20-46
tel. 420-58
teł. 27-91
tel. 31-84

K-487-0

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „GRYF”
w Słupsku, ul. Długa 34
zatrudni natychmiast:
— SPECJALISTĘ DS. INWESTYCJI — wykształcenie
wyższe
— PORTIERÓW — z grupą inwalidzką
— SZWACZKI — z grupą inwalidzką
— KONSERWATORA MASZYN SZYJĄCYCH — wy
kształcenie zawodowe
Spółdzielnia zapewnia płace wg zakładowego systemu wyna
grodzeń.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z kierownikiem Spółdzielni.
K-495-Q

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Obrotu Materiałowego
Przemysłu Terenowego „Wopromat"
w Słupsku, ui. Grottgera 16A

zatrudni na bardzo dobrych warunkach finansowych

-elektryka z uprawnieniami
- operatora żurawia
- operatora spalinowych pojazdów kolejowych
- księgową z wieloletnim stażem pracy
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w Dziale Kadr
lub telefoniczny pod nr 33-010, 33-048, 33-116.
K-558-0

TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO INTERPEGRO
BIURO PODRÓŻY „PEGROTOUR
Delegatura w Koszalinie

zawiadamia swoich Klientów

o zmianie siedziby biura
z lokalu przy ul. Kościuszkowców 8 do pomieszczenia
przy ul. Al. Zawadzkiego 2
tel. 329-55 i 325-89 tlx 0534414

Pogrzeb odbędzie się 9111989 r., o godz. 12 na Cmentarzu
Parafialnym w Lęborku.
K-671

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

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 3 lutego 1989 roku zmarł nagle
w wieku 55 lat

inż. Henryk Kasperski

ZAPRASZAMY

Współorganizator Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych na Ziemi Koszalińskiej,
wiceprezes Zarządu Oddziału, odznaczony m.in.
Złotą Odznaką Honorową PZITS

Dysponujemy szeroką ofertą turystyczną na I i II obszar płatniczy.
Proponujemy wczasy w kraju i za granicą, obozy, kolonie,
targi krajowe i zagraniczne.

Zygmunt Stec
pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska'
w Sianowie.
W Zmarłym tracimy wieloletniego i cenionego
pracownika.
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE

Serdeczne wyrazy współczucia RODZINIE
składa
ZARZĄD ODDZIAŁU KOSZALIŃSKIEGO PZITS.

składają
ZARZĄD i PRACOWNICY GS SIANÓW.
K-672

G-1347.

Imprezy specjalistyczne na zamówienie klienta.
K-642

6.55 Rezerwa
7.00 „Dlaczego i poco" — pr. dla dzieci
7.30 „Budzik"
8.00 Służę Związkowi Radzieckiemu
9.00 „Poczta poranna" —pr. muzyczny
9.30 „Klub podróżników"
10.30 Dziecięcy program informacyj
no-publicystyczny
12.00 Kiosk muzyczny
12.30 Zdrowie
13.15 „Koleżanki" — film anim.
13.25 „Kocham cię, życie" — TV kon
kurs fotograficzny
13.30 Sztuka filmowa republik związ
kowych: „Na swojej ziemi" (studio TV
Kirgizji)
14.55 Chwile poezji
15.00 Godzina rolnicza
16.00 Panorama międzynarodowa
16.45 Filmy animowane: „Twardy orzech" „Mu-mu" „Limitowane życie" film
dok.
17.40 „Sztukmistrz"— film artystyczny
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 „Dzień dobry doktorze"
19.55 „Operetka oskarża się"
21.10 „Aktorzy i rola” — film dok. o
historii powstania postaci Borysa Goduno
wa w operze M. Musorgskiego
21.40 Wiadomości
21.50 Koncert z udziałem gwiazd świa
towej estrady i wykonawców radzieckich
22.25 „Ta wesoła planeta" — film fab.
prod. radź.
23.35 „Wokół śmiechu" — wieczór hu
moru w studiu Ostankino

Czwartek

P Telewizja
PROGRAM I
Dzienniki: 10,00,16.05,19.30 i 23.00
8.25 Domator — Nasza poczta —
Spróbuj... potrafisz
8.40 „Dzień dobry przedszkolaku"
9.00 „Teleferie na Piłsku"
9.35 Kino Teleferii: „Tajemnica
wygasłych wulkanów" (7)
10.10 „Dempsey i Makepeace na
tropie" (11) — „Afera budowlana"
11.00 „Domator" — „To się może
przydać"
11.30 „Encyklopedia zakopiańs
ka" — „Makuszyński" (1)
11.40 „Domator" — Kładziemy
boazerię (3)
13.30 TTR — Mechanizacja rolni
ctwa, sem. 4 — Mechanizacja omłotów
14.00 TTR — Produkcja zwierzę
ca, sem. 4 — Środowisko a zdrowie
zwierząt
14.30 Telewizyjny Kurs Rolniczy
— Zdrowie świń
16.10 „Lekarze gleb" — rep.
16.25 Teleferie — Teatr dla dzieci:
Jerzy Afanasjew — „Latający Wiat
rak"
17.15 Teleexpress
17.30 „Poligon" — wojskowy
mag. publ.
17.50 „Rejs do Inari" — film dok.
18.20 „Sonda" —' „Koralowy
kontynent"
18.50 Dobranoc „Pająk chwat
wszystkich brat"
19.00 „10 minut"
19.10 „Teraz" —tyg. gospodarczy
20.05 „ Dempsey i Makepeace na
tropie" (11) — „Afera budowlana" —
serial prod, angielskiej
20.55 Wokół okrągłego stołu
21.25 „Pegaz” — mag. kulturalny
22.15 „Remanent w rozrywce" (2)
23.20 Język francuski (15)

^

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
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28, 13.00.
21.00

0.10 -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—11.57 Koncert
przed hejnałem 12.31 Muzyka folklorem malowana
12.45 Rolniczy kwadrans 13.05 Radio kierowców
13.30 Belcanto dla wszystkich ,14.05 - 16.00 Maga
zyn muzyczny „Rytm" 16.30 Muzyka i aktualności
17.00 Pogwarki nie tylko o piosence 17.50 Kto tak
pięknie gra: Herb Alpert 18.20 Interstudio 89 20.15
Koncert życzeń 20.45 Grzegorz Musiał: „W ptaszarni”21.05 Kronika sportowa 21.30 Turniej orkiestr
radiowych 22.15 Kronika WOSPRITV w Katowi
cach 23.30 Jazzowe granie

PROGRAM II
16.55 Język francuski (15)
17.25 Program dnia
17.30 „Rodzice i dzieci" —„Kon
flikt" — dlaczego się nie uczysz?
18.00 Telerama
18.30 „Magazyn 102" — Dorota
Stalińska
19.00 „Muppet show, czyli rewia
gwiazd" — Candice Bergen
19.30 „Puls" —mag. medyczny
20.00 „Zza kulis festiwalu" —

PROGRAM II
Program nadawany w wersji stereo
Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.00
Skrócony test stereo: 14.00, 18.30, 24.00

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum polskiej
piosenki 9.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata” 9.2Ö
Muzyka, którą lubi Piotr Fronczewski 9.50 Helena
Sekuła: „Siedem domów Kuny” 10.00 Godzina
melomana 11.10 Muzyczny non stop (cz. 1) 11.40 Z
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop
(cz. Tl) 12.40 Muzyczne intermezzo 13.20 Tomasz
Bugaj prezentuje brytyjskie orkiestry 14.00 Muzyka

^est'waL

*

ChłopiębVdh'
:•'*£’-dpiśrowy-IWtt^BwdfełImijowej'fonögrafii: Lady
20.2§‘;rłeód> wspólnym dfccftlSM^^nWirms biieM;?fylf,-ppPkr tJS.-t5 Helena Sekuła:

— śpiewa Andrzej Sikorowski
21.00 „Ekspres reporterów"
21.30 Panorama dnia
21.45 Studio Teatralne „Dwójki":
Marek Hłasko — „Namiętności", reż.
Piotr Szczerski, wyk.: Edward Lubaszenko, Daria Trafanowska, Marek
Litewka, Jerzy Idzik, Ryszard Stęp
niak
22.20 „Leningradzki balet na lo
dzie"
22.40 Komentarz dnia
22.45 Pierwsza Polka w „Play
boyu"

„Osiem domów *—”
Kuny” ’8
18.30
Nowości
™ vKlub
,,,K stereo: ’J"""'łrS
płytowe 19.30 Wieczór w filharmonii 21.10 Cyprian
Kamil Norwid: „Cywilizacja” 22.05 Słuchajmy ra
zem 23.00 Gore Vital: „Stworzenie świata”23.20
Nowe nugruniu radiowe

TELEWIZJA
RADZIECKA
11 n
4.30 120 minut— pr. inf.-muz.
6.30 „Nasz ogród"
7.00 „Jan Sebastian Bach" — film TV
(ode. 4)
8.30 „Instytut człowieka"
9.30 W krajach socjalizmu
10.00 Mistrzostwa świata w biathlonie:
bieg na 10 km mężczyzn — Transmisja z
Austrii
12.10 „Dlaczego drzewa nie mówią" —
film anim.
12.40 „W świecie zwierząt"
13.40 „Po Związku Radzieckim" —kro
nika filmowa nr 227
14.00 „Zaśpiewam dla was" — o ogól
nokrajowym konkursie autorów i wykona
wców — pr. z Kijowa
15.00 „Dla wszystkich i dla każdego"
15.30 Filmy animowane
16.00 „15 minut z życia kobiety"
16.15 Panorama międzynarodowa
17.15 „Piesi: dorośli i dzieci" — film
dok.
17.20 Filmy z udziałem A. Papanowa —
„Brylantowa ręka"
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 Przyjaciel telewidza
19.55 Międzynarodowy Konkurs Pięk
ności „Czar 89"
21.25 Wiadomości
21.35 Koncert ż udziałem gwiazd świa
towej estrady i wykonawców radzieckich
23.05 „Nietoperz" — film fab. prod,
radź. (cz. 1 i 2)
23.18 Wiadomości
23.23 Przedstawienie cyrkowo-estra
dowe z cyklu „Wszyscy klowni"
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GŁOS POMORZA
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PROGRAM Ol
SetwisTröpü: 7.00,8.00,9.90,12.00,15.00,16.00.
17.00,18.00
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 9.0S Każdy gra
inaczej 9.40 Muzyczny interklub 10.00 Codziennie
powieść w wydaniu dźwiękowym: John Braine „Wielka kariera” 10.30 Klasycy jazzu 11.10 Folk w
pigułce 11 JO Ingmar Bergman — „Laterna Magica”
11.30 Muzyka w dawnym stylu 12 05 W tonacji
Trójki 13.00 Konstanty Putrament: „Pięć milionów
stopni” 13.10 Powtórka z rozryw ki 14.00 Symfonicz
ne koncerty solowe XIX wieku 15.05 Rock nie ty lko
po polsku 15.40 Posłuchać warto 16.00—19.00 Za
praszamy do Trójki 19.00 „W pępku świata — New
York” — mag. 19.30 Złote lata bossa nosy 19.50
Ingmar Bergman — „Latema Magica” 20.00 Studio
Nagrań 20,45 Robert Stiller: Mój Brecht 21.00
Fermata — mag. 22.15 Blues wczoraj i dziś 23.00
Opera tygodnia. Giocghini Rossini: „Cyrulik sewil
ski ”23.15—23.50 Miniatur» poetycka

<.

4.30 120 minut— pr. inf.-muz.
6.15 Aerobic
6.45 Losowanie totalizatora sportowe
go

Głos

Po*
MORZA
„Głos Pomorza" — Dziennik
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny — Andrzej Cze
chowicz

sport! Czarni — Gwardia w Słupsku

Od dziś
walka
o puchar
Jak już wielokrotnie podawaliśmy,
dzisiaj (9 bm.) rozpoczyna się w Słu
psku finałowy turniej siatkarzy o Pu
char Polski. Przed szansą zdobycia
trofeum staną cztery zespoły: Stal

Stocznia Szczecin, AZS Olsztyn,
Resovia i Czarni Radom. Wszyst
kie drużyny zjawiły się w swych naj
silniejszych składach, toteż przez trzy
dni trwania turnieju można spodzie
wać się wielu emocjonujących poje
dynków.
Miejscem zawodów będzie hala
„Gryfia" przy ul. Szczecińskiej. Bilety
na poszczególne mecze są do nabycia
w kasach SOSiR.
Trzydniowy turniej rozpocznie dzi
siaj o godz. 17 pojedynek olsztyńs
kich akademików z Czarnymi Radom.
Po zakończeniu spotkania odbędzie
się uroczyste otwarcie zawodów, nad
którymi protektorat objął prezydent
Słupska, Maciej Kobyliński. Nastę
pnie na boisko wyjdą siatkarze Resovii i Stali Stocznia.
Jutro i w sobotę kolejne mecze
turnieju. Grają: Czarni — Stal Stocz
nia (godz. 17) i AZS — Resovia oraz
Resovia — Czarni (godz. 10.30) i Stal
Stocznia — AZS.
Zapraszamy! (wim)

liiiiiill
9 TYTUŁ mistrzyni świata w slalomie specjal
nym zdobyła Jugostowianka Mateja Svet, Dru
ga była Vreni Schneider (Szwajcaria), a trzecia
— Tamara McKinney (USA).
• W ROZEGRANYM w Dublinie towarzyskim
meczu piłkarskim Irtandia zremisowała z Francją
0:0.
• HOKEJOWA reprezentacja ZSRR spotkata
się w Sztokholmie w towarzyskim meczu z gos
podarzami mistrzostw świata i obrońcami tytułu
Szwedami, wygrywając 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).
• NIESPODZIANKĄ I rundy turnieju teniso
wego w Rotterdamie była porażka Miloslava
Mecira. rozstawionego z nr 1. Przegrał on gładko
z Patrickiem Kuehnenem 5:7, 1:6

Najlepsi
w okręgu
0 -fJdó A
W Słupsku odbyły się mistrzostwa wojewódz
twa seniorów w tenisie stołowym. Zwyciężyli
faworyci zawodów.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła J. Kogut
(MKS Słupsk), druga byta K. Lica (AZS Stupsk),
a trzecia — B. Kasperkiewicz (Żagiel Debrzno).
Rywalizacja mężczyzn przyniosła sukces W. Potrykusowi (Pogoń Lębork). Wyprzedził on
swych kolegów klubowych: J. Zawiszę i D.
Malickiego.

★ ★ ★

Oto zweryfikowane tabele rozgrywek klasy A
mężczyzn w tenisie stołowym prowadzone w
Słupskiem.
Grupa północna: 1. Pogoń II Lębork — 10 pkt.,
2. Tęcza Nowa Wieś Lęborska — 7, 3. Sokół
Charnowo — 5, 4. Budowlani Główczyce —0, 5.
Przełom Postomino — minus 2.
Grupa południowa: 1. Żagiel Debrzno — 8, 2.
Garbarnia Kępice — 5, 3. Echo Biesowice — 3, 4.
Czarni Czarne — 2, 5. Diament Świeszyno — 0.
(wim)

Kto będzie liderem?
Po dwóch seriach meczów nowe
go sezonu pięściarskiej ekstraklasy
tylko dwa zespoły są niepokonane.
Losowanie rozgrywek sprawiło, że w
trzeciej kolejce I ligi zmierzą się one ze
sobą. Czarni Słupsk podejmą w hali
„Gryfia" Gwardię Warszawa.
Początek spotkania w niedzielę o
godz. 11. Towarzyszy temu ogromne
zainteresowanie kibiców. Jak się do
wiadujemy: niemal wszystkie bilety
zostały już wyprzedane i najprawdo
podobniej w niedzielę kasy w hali
SOSiR będą... zamknięte. Tym bar
dziej zainteresować może kihiców

wiadomość, że w sobotę Dział Sportu
MZKS Czarni będzie prowadził sprze
daż dodatkowych „wejściówek" w
godz. 9—14.
W słupskim klubie przekazano nam
najnowsze wieści z Poznania, gdzie
do niedzielnego spotkania „na szczy
cie" przygotowuje się zespół Czar
nych. Trener Kazimierz Adach jest
zadowolony z postawy swoich pod
opiecznych. Czynią oni systematycz
nie postępy, a dwa zwycięstwa w I
lidze wyraźnie poprawiły nastroje w
ekipie. Szkoleniowiec wierzy, że dob
ra passa zostanie podtrzymana, a

5.30 Studio Bałtyk — Nowy dzień 6.00 Studio
Bałtyk — lokalne 7.00 Wiadomości 7.10 Trybuna
obywatelska — aud. J. Blicharskiego 7.30 Studio
Bałtyk —wybrzeżowe z Koszalina 13.05 Muzyka i
reklama 16.00 Przegląd aktualności 16.05 Roz
mowy o kulturze — aud. G. Preder 16.15 Opowie
ści kresowiaka — rep. J, Koprowskiej 16.40 Prze
glądamy nowe książki — w opr. T. Grzechowiaka
16.50 Piosenki, których chętnie słuchamy 17.12
Program na jutro
TP i PB zastrzegają sobie możliwość
zmian w programie!

W niedzielę zapowiada się wiele
ciekawych
potyczek
ringowych.
Wznowił już treningi H. Sienkie
wicz i chyba w wadze muszej spotka
się z obecnym mistrzem kraju, Sł.
Mieazińskim. W kategorii koguciej
T. Krupiński skrzyżuje rękawce z J.
Ciechanowskim, który kiedyś bok
sował w koszalińskiej Gwardii. W
wadze lekkiej M. Knapik zmierzy się
z byłym mistrzem Polski, P. Marcin
kowskim. W kat. wagowej lekkopółśredniej P. Krauze lub D. Rud
nik wystąpi przeciw T. Dudzie. Emocjonująco zapowiadają się też
spotkania: St. Szeszki z A. Ogono
wskim w wadze średniej oraz S.
Stasiaka z H. Zatyką w wadze cięż
kiej. Ozdobą niedzielnego meczu po
winna być walka w kategorii półcięż
kiej. Spotkają się w niej zapewne C.

Po wielu latach „chudych" dla koszalińskiego kartingu od
notowujemy pierwsze symptomy powrotu do dawnej świetności.
Potwierdzeniem tego może być fakt, że już po roku startów w
kategorii wyścigowej (w latach 1985—1987 startowali jedynie w
kategorii popularnej) zawodnicy Automobilklubu z Koszalina
znaleźli Się w ścisłej czołówce najlepszych kartingowców w
Polsce.
Niedawno w Łodzi Polski Związek Motorowy oficjalnie ogłosił
wyniki współzawodnictwa drużynowego kartingu w kategorii
wyścigowej za 1988 rok. Miło nam poinformować, że w gronie
szesnastu sklasyfikowanych zespołów na drugim miejscu uplaso
wał się Automobilklub z Koszalina. Na ten sukces swymi udanymi
startami zapracowali w ciągu całego sezonu bracia Marek, Lech i

★ ★ ★
W ub. tygodniu redakcja „Przeglą
du Sportowego" przedstawiła listę
najlepszych zawodników minionego
roku w dwunastu kategoriach Wago
wych. W wadze półśredniej pierwsze
miejsce zajął brązowy medalista z
Seulu, Jan Dydak, któremu przyzna
no też najwyższą klasę międzynaro

dową. Drugą pozycję w wadze mu
szej zajął Henryk Sienkiewicz za...
Sławomirem Miedzińskim (Gwar
dia Warszawa). Obu zawodnikom
przyznano klasę międzynarodową.
Trzech pięściarzy Czarnych zostało
sklasyfikowanych na trzecich miejs
cach: Tomasz Krupiński (kogucia),
Sławomir Forsztek (piórkowa) i
Cezary Banasiak (półciężka). Piąte
iokaty zajęli: Mirosław Knapik
(lekka) i Stanisław Szeszko (śred
nia), ósmą — Sylweriusz Stasiak
(superciężka), a dziesiątą — Piotr
Krauze (lekkopółśrednia). (wim)

Piotr Cegielscy oraz Zdzisław Kuchalski. W nagrodę przywie
źli okazały puchar PZMot. oraz oferty licznych startów na wszyst
kich torach kartingowych w kraju i za granicą. Wygrali klasyfikację
zawodnicy AP Warszawa.
Godnym odnotowania jest f3kt, że koszalinianie startują na
sprzęcie wytwarzanym przez warsztaty Zespołu Szkół Samocho
dowych w Koszalinie. Właśnie nauczyciele oraz instruktorzy prak
tycznej nauki zawodu z tych warsztatów mają wydatny wkład w
przygotowaniu kartingów do mistrzowskich zawodów. Brawa i
gratulacje tak dla zawodników, jak i szkoleniowców — instruk
torów. Życzymy udanych startów również w nadchodzącym
sezonie! (jot-es)

Budowlani, Wielim, Znicz Gorzów i Stal
Stocznia Szczecin.

Drużyny piłki siatkowej woj. koszalińs
kiego występowały w turniejach półfinało
wych makroregionu wielkopolskiego ju
niorów starszych i młodszych. Wszystkie
mecze stoczyły na wyjazdach.
Najlepiej spisali się juniorzy Budowla
nych Koszalin, prowadzeni przez S.
Świątkowskiego. W Świnoujściu odnie
śli oni dwa zwycięstwa nad miejscową
Flotą i MKS Poznań — po 3:0. Ulegli za
to Zniczowi Gorzów 0:3. W innym tur
nieju juniorów brał udział Wielim Szcze
cinek, trenowany przez M. Makowskie
go, Drużyna ta wygrała z MKS II Poznań
3:0, a przegrała ze Stalą Stocznia Szcze
cin 0:3.
Po tych meczach wyłoniono cztery ze
społy, które między sobą rozegrają finało
wy turniej. Odbędzie się on w dniach
18—19 bm. w Koszalinie, a wystąpią w nim

Ze zmiennym szczęściem grały juniorki
młodsze MKS Przylesie Koszalin, któ
rych opiekunem jest R. Oszmian. W Star
gardzie Szczecińskim pokonały miejsco
wego Znicza 3:0 i Sokół Piła 3:1, ale
doznały porażki ze Zniczem Gorzów 2:3.
Natomiast siatkarki Wielima Szczecinek,
prowadzone przez J. Rodziewicza, wy
stąpiły w Poznaniu. Przegrały tam z MKS
Kusy Szczecin i AZS AWF Poznan —
po 0:3 oraz pokonały Spartę Złotów 3:0.
O tym, które z tych drużyn zagrają w finale
rozstrzygną turnieje w Koszalinie i Szczecinku. Odbędą się one także w dniach
18—19 bm. W tym samym terminie w
Koszalinie o awans do decydujących za
wodów walczyć będą juniorzy młodsi Bu
dowlanych Koszalin, trenowani przez
T. Koralewskiego. Ostatnio w Poznaniu
wygrali oni z Poznanią 3:0 i przegrali ze
Stalą Stocznią Szczecin 0:3. W Pile
wychowankowie K. Kławsiucia z SKS
Mieszko Połczyn Zdrój zwyciężyli miej
scowy Połam 3:1, zaś porażek doznali z
Żakiem Pyrzyce 1:3 i Zniczem Gorzów
2:3. Ostatni turniej zespołów tej grupy
odbędzie się w Gorzowie, (jot-es)

znakomicie i przy lekkim wietrze od dziobu można było
sterować z dokładnością do pół stopnia. Powoli, niedo
strzegalnie kształtowało się tam gdzieś w środku, gdzieś w
sercu coś nieuchwytnego, coś bardzo jeszcze zwiewnego,
coś co z czasem stać się miało namiastką marynarskiej
duszy i wielką fascynacją morzem. To coś niedostrzegalne
w ciągu dnia, wyłaziło z człowieka w czasie nocnych
wacht, w czasie rozgwieżdżonego ciepła mroku, pozwala
ło się prawie dotknąć i obcować ze sobą — na krótko
jeszcze, ale już wyraźnie, już prawdziwie, nieodwracalnie.
Nocą następowało niewyobrażalne zbratanie się z łagodną
potęgą oceanu, spokojem migotliwego nieba, z mroczną
głębią horyzontu... Potrzebne... jakże bardzo potrzebne
były mi te wachty.

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

Koszalin

skłania go ku temu solidna praca
podopiecznych na treningach. Jed
nak są i powody do niepokoju. Po
dróż nieogrzanym autobusem do
Gdańska sprawiła, że trzech zawod
ników narzeka na przeziębienia. Inny
pięściarz boryka się z kontuzją. Na
zwisk ich, z oczywistych względów,
nie ujawniono.

Renesans koszalińskiego kartingu

PROGRAM IV

5.00—6.00 Muzyczny poranek 6.05 Poranny in
formator kulturalny 6.30 Język rosyjski 6.45 Szla
kiem przyjaźni z piosenką 7.15 Między nami (wyda
nie poranne) 7.40 Operetka, musical, film 8.10 Żyją
wśród nas — mag, 8.30 Tydzień z Krzesimirem
Dębskim 9 05 „Trzymaj się Kostka!” cz. IV pt.
„Awantury z kurantem” 9.35 Zabawy przy muzyce
(dla przedszkoli): „Biały walczyk” 10.00 Zagadki
literackie 10.30 Muzyką błękitnych traw 11.05 Dom
i świat 11.55 Koncerty w Muzeum Miasta Łodzi
12.30 Radio Praha 13.00—16.20 Popołudnie mło
dych słuchaczy 16.20 Concertare, znaczy koncer
tować 17.10 „MDM — dzielnica zakochanych”
17.50 Widnokrąg: Wybitni polscy parlamentarzyści
18.20 Piosenki znad Łaby 18.30 Język niemiecki
18.50 Studio ekspertów 19.35 Lektury Czwórki:
Alfred Manfred — „Rousseau, Mirabeau, Robes
pierre” 19.45 Kulisy scen i scenek 20.25 Muzyka w
kolorze smutku i radości 20.50 NURT: Człowiek w
środowisku geograficznym 21.10 Album płytowy
22.00...23.20 Wieczór muzyki i myśli 23.20 Z reper
tuaru orkiestr światowych 23.35 Rozważania

&
A

Banasiak i St. Łakomieć. Podczas
ubiegłorocznych mistrzostw kraju w
Kielcach dość problematyczne zwy
cięstwo odniósł pięściarz ze stolicy.
W Poznaniu trener K. Adach ze swym
podopiecznym analizował przebieg
tego spotkania na wideo. Na kasecie
zarejestrowano także ostatni mecz
Gwardii z Górnikiem Sosnowiec, któ
ry również z uwagą oglądała drużyna
ze Słupska. Miejmy nadzieję, że dzięki
pomocy nowej techniki wynik nie
dzielnego spotkania będzie korzystny
dla Czarnych i oni zostaną nowym
liderem ekstraklasy!

(ode. 9)
— O... tak! przysłali mi nawet do wypełnienia wniosek o
nadanie odznaczenia „Za zasługi na morzu i w powietrzu",
ale ponieważ nikt dotychczas takiego odznaczenia nie
dostał — bo go nie było, musieli dopiero opracować
regulamin, potem zatwierdzić go na różnych szczeblach,
opracować dokumentację graficzną, „wślizgnąć się" do
mennicy z zamówieniem. W sumie trwało to dość długo i
gdzieś po drodze utknęło.
BALSAM KAPUCYŃSKI
Rano pod czujnym okiem Józefa rozebraliśmy basen.
Wszystko zostało doklarowane i czołgaliśmy się na Nord,
pod górę do kraju. Normalny tok służby dzielił dobę na
czterogodzinne wachty. Cieśla, bosman i dwóch dejmanów pracowali w ciągu dnia, pozostała szóstka marynarzy
jechała na wachtach po 4 godziny w ciągu dnia i 4 nocą.
Lubiłem nocne wachty z drugim oficerem. Statek płynął
spokojnie. Atlantyk roziskrzony, oddychający miarowo nie
sprawiał kłopotu. Pan drugi nie czepiał się o byle co.
Pozwalał palić za sterem i nierzadko puścił do mesy na
kawę. Nocą było spokojnie. Zielona Góra słuchała steru

Po nocach przychodziły pracowite dnie. Skończyły się
basenowe festiwale, było coraz chłodniej, ale i bliżej do
kraju. Jednego popołudnia Stefek, starszy i doświadczony
marynarz miał przykry wypadek. Przy nawijaniu — ob
ciąganiu stalowej liny na windszkopie zmiażdżyło mu
koniec wskazującego palca. Pękła skóra, siknęła krew.
Lekarza na statku nie mieliśmy. Funkcję „łapiducha"
sprawował III oficer. Był po armatorskim krótkim prze
szkoleniu, które pisemnie (co warte zaakcentowania)
upoważniało do udzielania pierwszej pomocy w nagłych,
niezbyt skomplikowanych wypadkach i przypadłościach.
Dla draki zwaliśmy go doktorem. Stefan, z podtrzymującym
go troskliwie cieślą, udali się do statkowego szpitalika.
Wezwany „trzeci" założyi biały fartuch, umył Stefanowi
palec, obejrzał, pomacał, zrobił mądrą minę i postawił
diagnozę:
— Kość nienaruszona, reszta się zgoi i za 4—5 dni
będzie o'key. W razie wdania się gangreny, czego zresztą
nie przewiduję, amputujemy palec, a jak będzie trzeba, to i
dłoń. Nie takie się już operacje przeprowadzało! Na razie
zwolnienie na trzy kolejne wachty.
— Panie doktorze, ale boli...
— Nic na to nie poradzę! Ma prawo... Poboli i prze
stanie, a na drugi raz nie pchać łapy, gdzie nie trzeba... Na
razie zdezynfekujemy, zabandażujemy i będziemy czekali
na... amputację, zakończył pan Doktor.
Po zakończeniu opatrunku, cieśla od niechcenia rzucił w
powietrze...

Koński biznes
Kierownictwo Państwowej Stadniny
Koni w Nowielicach poinformowało Polski
Związek Jeździecki, iż w lutym zamierza
wystawić na aukcję klacz „Niewiażę". Jest
to 13-letnia folblutka, nasz chyba najlepszy
koń WKKW, olimpijczyk z Seulu. „Niewiaży" od lat dosiadał wielokrotny mistrz Pol
ski 'Bogusłąwuia recki. Witymi roku i pol
skie WKKW czekają mistrzostwa Europy w
!Śfiirghley, podczas których trzeba będzie
potwierdzić wysoką pozycję zdobytą w
Seulu. Bez „Niewiaży" jest to praktycznie
niemożliwe, lub co najmniej o wiele trud
niejsze. Świetne sportowe konie sprzeda
wać oczywiście trzeba, bo na tym m.in.
polega koński biznes — włożyć w konia
pracę i sprzedać go drożej. Ale moment
sprzedaży wypada chyba uzgadniać z wła
dzami sportowymi, w tym wypadku PZJ.

TOTEK
Express Lotek
5. 12, 31. 34, 38

Super Lotek
1, 7, 13, 17, 28, 29, 40

— Znam jeszcze z Błot Pińskich uniwersalny lek, który
szczególnie dobrze goi tego rodzaju rany, no, a już w stu
procentach daje gwarancję przeciw gangrenie i amputacji!
Jest to coś w rodzaju balsamu kapucyńskiego używanego
w moich stronach rodzinnych przeciwko wszelkim scho
rzeniom. Daje pełną gwarancję pomyślnego i szybkiego
zakończenia kuracji.
— O co chodzi? mów człowieku... na Boga... niecierp
liwił się Stefan, przecie widzisz, że boli...
— No tak rozumiem... ale nie wiem czy ochmistrz...
— Co ochmistrz ma z tym wspólnego? Gadaj Józef!
— No bo nie wiem czy ochmistrz mą jeszcze piwo?...
— Do czego tu piwo... przecie balsam kapucyński...
— Balsam kapucyński bez piwa nie skutkuje! Zresztą ja
nie mam samego balsamu, tylko recepturę z której wcale
niedwuznacznie wynika, iż piwo jest jednym ż głównych
składników tego leku. Mnie już ochmistrz piwa nie sprzeda,
co innego tobie, choremu... leć po karton do ochmistrza,
przychodź z nim do mojej kabiny, ja, przygotuję resztę
składników do balsamu.
Czym było wyrwanie od ochmistrza przedostatniego
kartonu żywca ci tylko wiedzą, którzy z nim pływali.
Zdruzgotany wypadkiem, pod presją załogi zgodził się
łaskawie na sprzedanie Stefkowi przedostatniego kartonu
piwa do celów leczniczych. Stefan rychło stawił się z
„żywcem” w kabinie Józefa. Zdżiwienite jego nie miało
granic, gdy zamiast składników cudownego leku zobaczył
na stoliku jedynie dwa duże kufle.
— Co jest, gdzie pozostałe składniki? — zapytał zdzi
wiony.
— Siadaj, zapal. Daj ten karton!
— Stefan posłusznie usiadł, zapalił, a Józef rozerwał
opakowanie, otworzył butelki i szybko rozlai bursztynowy
piyn do kufli.
• £: .. •< ■■ — Na zdrowie, Stefan...
— No, ale ten balsam... — nieśmiało przypomniał Ste
fek...
— No to na drugą nóżkę... — wykrzyknął cieśla.
(c.d.n.)
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Sportowa wymiana

W Rzeczenicy nikt się
nie nudzi w czasie ferii

Słupska z Archangielskiem
Na zaproszenie Wydziału Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki UM w
Słupsku oraz Wojewódzkiej Federacji
Sportu przebywali w Słupsku przed
stawiciele Komitetu Kultury Fizycznej
Sportu obwodu archangielskiego oraz Obwodowej Rady Kultury Fizycz
nej i Sportu Związków Zawodowych
Archangielska, Wynikiem porozu
mień o współpracy pomiędzy organi
zacjami kultury fizycznej i sportu pod
pisano akt o dwustronnej wymianie
ekip sportowych w 1989 roku. Na
początek wymiana dotyczy lekkiej at
letyki, badmintona, boksu, judo ko
biet, koszykówki mężczyzn, szachów
i zapasów klasycznych. Ustalono ró
wnież, że wymiana ekip odbywać się
będzie także w latach przyszłych.
Nawiązane kontakty służyć będą
rozwijaniu przyjaźni i współpracy
między sportowcami województwa
słupskiego i obwodu archangielskie

mmĘm

Tak powinno być!
Słupsk. — Jesteśmy stałymi klien
tami sklepu spożywczego PSS „Spo
łem" przy ul. Małachowskiego — syg
nalizują mieszkańcy ul. Morcinka. —
Jeszcze niedawno wyrażaliśmy nie
zadowolenie zarówno z zaopatrzenia
jak i obsługi. Od kilku miesięcy w
sklepie pracuje nowy personel. Zmie
niło się! Przy towarach są czytelne i
ładnie napisane wywieszki z cenami,
ekspedientki kulturalnie, grzecznie i
sympatycznie obsługują nawet naj
bardziej marudnych klientów. Jeden
z nas ma już 85 lat i niedosłyszy.
Ekspedientki wiedzą o tym, bardzo
cierpliwie i uprzejmie obsługują se
niora. Wielkie brawa dla handlowców
z powołania!
A my dodamy, że tak powinno być
wszędzie i na co dzień, nie tylko w
sklepie przy ul. Małachowskiego.
(ce)

Pracownicy Wojewódzkiego Przedsię
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Słu
psku na brak pracy nie narzekają. Jak dotąd
trwa ciągła fala awarii sieci wodociągowej
pod wiaduktem przy ul. Szczecińskiej. Od
czasu do czasu „coś wyskoczy" także w
innym rejonie Słupska. Jedna z ostatnich
awarii miała miejsce na skrzyżowaniu przy
ul. Wolności. Jednak czego nie robi do
świadczenie. Tylko pół dnia był nieczynny
odcinek jezdni od Kopernika do Solskiego.
W tym czasie fachowcy z WPWiK zdążyli
wymontować pęknięty odcinek przewodu
wodociągu zasiaiającego starą dzielnicę
miasta i wstawić nowy. (bz)
Na zdjęciu: prace przy awarii na ul.
Wolności w Słupsku.
Fot. Zbigniew Bielecki

Maraton
tenisowy OHP
Lębork. W sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, siedzibie przo
dującego od lat uczniowskiego hufca pra
cy przeprowadzone zostały pod patrona
tem ZW TKKF doroczne mistrzostwa OHP
w tenisie stołowym.
Dwudniowy maraton sportowy miał jak
zwykle bardzo silną obsadę. Startowało
prawie 100 zawodników reprezentujących
wszystkie większe ośrodki województwa.
W poszczególnych kategoriach tytuły mis
trzów i wicemistrzów regionu wywalczyli:
Tomasz Wiliński ze Słupska, Jacek Ekman z Bytowa (tzw. hufce dochodzące),
Andrzej Czubaty z Człuchowa, Tomasz
Zdziarlik z Miastka (hufce stacjonarne),
Jacek Maliński z Lęborka, Paweł Angiel z Ustki (oddziały obrony cywilnej),
Andrzej Witaszek z Człuchowa, Bogu
sław Wołocznik ze Słupska (kadra in
struktorsko - wychowawcza).
Turniej „open" o Grand Prix naczelnika
miasta Tadeusza Markowskiego potwier
dził wysoką klasę finalisty MP — człuchowianina A. Witaszka. Inni „kadrowicze"
byli zmuszeni zadowolić się... dyplomami,
nagrody zgarnęli im bowiem sprzed nosa
junacy: T. Zdziarlik, A. Czubaty, T. Wiliński.
Młodzież nie ulękła się nawet takich „tu
zów" jak arcymistrz celuloidowej piłeczki,
sędzia klasy międzynarodowej — Jerzy
Krzekotowski z Lęborka! (bz)

Rzeczenica. Młodzież zrzeszona w Związku Młodzieży Wiejskiej nie zapo
mniała w czasie ferii o najmłodszych. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
przygotowano wspaniałą zabawę noworoczno-karnawałową. Rzeczenickie
zakłady pracy: GS „SCh", SURiT, Zakłady Przemysłu Drzewnego oraz Urząd
Gminy sfinansowały całą imprezę. W jej trakcie na dzieci czekał poczęstunek w
postaci słodyczy i napojów, konkursy z nagrodami, bajki wideo. Największą
atrakcją był przyjazd Mikołaja z Dobrą Wróżką. Całą zabawę prowadził
Bogusław Loraj, a wspomagali go członkowie Zarządu Gminnego ZMW z
jego przewodniczącym Dariuszem Dragonem, Wojciechem Sadzewi-

go. Tak więc kibiców obu stron cze
kają nowe atrakcje. Jeszcze w lutym
(23—26.02) do Archangielska wyja
dą młodzi badmintoniści, zaś w czer
wcu (15—18.06.) Słupsk będzie goś
cił młodych bokserów z Archangiels
ka.
Zaproszeni do Słupska goście za
poznali się z obiektami sportowymi
znajdującymi się na terenie miasta.
Odwiedzili MZKS „Czarni", GKS
„Gryf”, obejrzeli Stadion 650-lecia i
strzelnicę tego klubu. Ośrodek Sportu
i Rekreacji, oraz zwiedzili obiekt
Szkoły Podstawowej nr 16, gdzie
prowadzone są zajęcia ze zwiększoną
ilością godzin wychowania fizyczne
go. Spotkali się również z sekretarzem
KW PZPR Zbigniewem Murawskim i
wicewojewodą Kazimierzem Ślusars
kim. W sali konferencyjnej WKFSiT
UW, w obecności słupskich działaczy
sportu i turystyki, dokonano podpisa-
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czem, Elżbietą Baprawską oraz Mirosławem Kumiszczakiem. Jak
powiedział dyrektor GOK-u Wiesław Kaczyński, współpraca tej placówki
Hüm
ma i wymiany dokumentów o współ
pracy. 'bz)

Na zdjęciu: Henryk Grądzki, dy
rektor WKFSiT UW w Słupsku i Lew
Grigoriewicz Tiukin, przewodni

kulturalnej z młodzieżą układa się bardzo dobrze. Młodzieży udostępnia się
pomieszczenia klubowe i sprzęt oraz wspólnie organizuje wiele przedsięwzięć
kulturalnych, takich jak: wieczorki taneczne, dyskoteki, bale karnawałowe,
wieczornice i wieczory poetyckie. Młodzież planuje wzorem lat ubiegłych
organizację turnieju wsi, wycieczek rowerowych, biwaków. A w czasie
obecnych ferii zimowych wszystkie pomieszczenia GOK-u wypełnione są
młodzieżą i dziećmi z całej gminy, (kor)
Fot Konrad Remelski

czący KFiS obwodu archangielskiego
dokonują wymiany aktów porozu
mienia.

Słupsk. Polski Związek Akwarystów wspólnie z Kuratorium Oświaty i
Wychowania UW, ZW ZSMP oraz ZW ZWM zorganizował imprezę akwarys
tyczną dla młodzieży szkolnej — konkurs wiedzy akwarystycznej oraz pokaz ryb
akwariowych. W konkursie najlepszymi okazali się Wojciech Twarowski ze
Szkoły Podstawowej nr 1, Tomasz Hiłarecki ze Szkoły Podstawowej nr 14
oraz Maciej Sieciński z Dębna Lubuskiego, woj. gorzowskie.
W konkursie na najładniejszą parę ryb akwariowych laureatami zostali: w

Sieciedowicz z Zespołu Szkół Drzewnych oraz Rafał Włodarczyk ze Szkoły
Podstavyowej nr 16, w klasie zmieniaka — Emilia Dawidekze Szkoły
Podstawowej nr 14. (a)

Przesadzamy kwiaty,
kupujemy nasiona
Słupsk. Luty to okres przesadzania roś
lin doniczkowych. W słupskich kwiaciar
niach pojawiły się woreczki z ziemią ogrod
niczą. Niestety, co roku woreczki mniejsze
a ceny wyższe. Obecnie jeden niewielki
woreczek ziemi (około 3 kg) kosztuje 140
złotych. Niewiele jest w sprzedaży środków
ochrony roślin domowych jak również po
szukiwanej „Flory" granulowanej lub w
pastylkach czy „Fiorovitu" płynnego. Nie
brakuje doniczek. W sieci PSS można kupić
bardzo dobrej jakości i niedrogie wypalane
donice w cenach od 150 do 500 złotych
różnej wielkości. Nie brakuje także doni
czek ozdobnych, ceramicznych i innych w
sklepach rzemieślniczych. Największy wy
bór — w Domu Handlowym „Świt". Są
również w sprzedaży doniczki plastikowe,
ale te odpowiednie są jedynie dla roślin
jednorocznych i do rozsad wiosennych.
W sklepie nasienno-ogrodniczym Woje
wódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszcze
larskiej w Słupsku przy ul. Tuwima roz
poczęły się zakupy nasion na tegoroczny
siew na działkach i w ogródkach przydo
mowych. Kolejek jak na razie nie ma. Na
sion warzyw nie brakuje ale są kłopoty z

nabyciem nasion ogórków, o które dział
kowcy wypytują już od pewnego czasu.
Wzrosły nieco ceny nasion warzyw. Malut
ka torebeczka nasion sałaty kosztuje aż 76
złotych. Pewnym utrudnieniem i dla sprze
dawców i dla kupujących jest rozróżnienie
poszczególnych rodzajów nasion w całej
masie torebek. Okazuje się, że CNOS w
ramach dziwnej oszczędności zapakowała
wiele rodzajów nasion w szare torebki z
niewielkim i mało czytelnym nadrukiem.
Jest już także wybór nasion kwiatów.
Działkowcy najchętniej kupują astry piwoniowe, astry niskopienne, goździki „broda
te" i goździki chińskie. Nasiona kwiatów
również są dość drogie. Torebeczka suchołusek kosztuje aż 78 złotych.
Do wiosny przygotowują się również
posiadacze balkonów. Niestety, rynek lo
kalny niewiele ma im do zaoferowania. Nie
ma w sprzedaży ładnych kolorowych
skrzynek do kwiatów. W niektórych skle
pach pojawiają się plastikowe skrzynki, ale
w kolorze... szarym lub ziemistym. No cóż,
najlepiej poszukać dobrego stolarza, zamó
wić skrzynki drewniane i własnoręcznie
pomalować na zielono...
(ce)

Dyżuruje prawnik
Słupsk. Dzisiaj, 9 bm. w siedzibie
Zarządu Wojewódzkiego ZSMP przy
al. Sienkiewicza 21 bezpłatnych po
rad z zakresu prawa pracy, prawa
administracyjnego, karnego, cywil
nego i rodzinnego udzielać będzie
prawnik. Po poradę można zgłaszać
się osobiście bądź telefonicznie pod
nr telefonu: 223-62 w godz. 16—18.
★ ★ ★

Zacięte
rozgrywki
Człuchów. Dobiegła końca pierwsza
tura rozgrywek eliminacyjnych ligi między
zakładowej, których inicjatorem jest Ogni
sko TKKF „Pionier" przy Zarządzie Miej
skim ZSMP.
W rywalizacji o sportowe laury uczest
niczą 24 drużyny. W tenisie stołowym naj
więcej punktów zgromadzili reprezentanci
Cechu Rzemiosł Różnych, Nadleśnictwa,
Węzła PKP, Spółdzielni Inwalidów „Polstyr", Zakładu Urządzeń Technologicznych
oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Gos
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dru
ga dyscyplina — piłka siatkowa przyniosła
szczególne powody do satysfakcji ekipom
broniącym barw Ogniska TKKF „Merkury",
ZUT, „Polstyru", Komendy Rejonowej
Straży Pożarnych, Człuchowskiego Przed
siębiorstwa Budowlanego i Zespołu Opieki
Zdrowotnej.
Decydująca o zdobyciu Grand Prix tura
rozgrywek zacznie się po feriach, jak zwyk
le w hali OSiR. (bz)

„Nie samym chlebem..

ff

— Gdy miałem 15 lat byłem, umownie to nazwijmy,
kierownikiem organizacyjnym drużyny piłkarskiej „Brdy"
Przechlewo. Pomagałem panu Pawłowi Frieze — pierw
szemu mojemu trenerowi, który dał mi solidne podstawy
społecznej pracy, zaszczepił dewizę „żyjesz nie tylko dla
siebie".

— Po łatach pobytu w rodzinnej wsi znalazłeś się
w Czarnem?
— Zanim tak się stało, grałem przez trzy lata w „Starcie"
Miastko. Była to kolejna próba charakteru. Poznałem tam
wielu ludzi oddanych sportowi i młodzieży. W Zakładzie
SFM wzorowałem się między innymi na moim mistrzu
Izydorze Kowalewskim. Do Czarnego przybyłem już jako
„absolwent" dobrej szkoły ruchu społecznikowskiego. Tu
spotkałem wspaniałych ludzi, autentycznych społeczni
ków a moim „dziekanem" był Bolesław Kozłowski —
długoletni członek partii oraz Karol Niwiński — sekretarz
klubu „Czarni" Czarne. W zakładzie drzewnym filii Mię
dzywojewódzkiej Spółdzielni Niewidomych w Słupsku
zostałem wybrany w skład rady nadzorczej i jako przewod
niczący komisji organizacyjno-gospodarczej pracowałem
dla środowiska niewidomych. Jako członek prezydium
związku zawodowego organizowałem życie kulturalne i
sportowe.

— Załoga Zakładu Drzewnego za Twoją działal
ność wybrała Cię „człowiekiem roku 1986".
— Wyróżnienie to było najcenniejszym z dotychczaso
wych. To dowód uznania nie tylko przełożonych, ale i
kolegów z pracy. Byłem radnym Miejsko-Gminnej Rady
Narodowej. Praca dała mi wiele satysfakcji i pomimo że
nurtowały mnie wszystkie problemy środowiska, to jednak
najbliższe były mi sprawy pojedynczych ludzi, które wy
magają szybkiej interwencji. Nie pamiętam też, by ktoś
powiedział mi, że jestem „radnym-bezradnym". Wiele

SŁUPSK
Apteka nr 77-002, ul. Wojska Pol
skiego 9, , tel. 228-44; LĘBORK — Apteka nr
77-006. pl Pokoju 4, tel 211-52

Teatr
Dramatyczny
ów"
10 00

ę

W Lęborku w Zarządzie Miejskim
ZSMP przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w godz. 17—18 w dniu dzisiej
szym (czwartek) radca prawny udzie
lać będzie bezpłatnych porad z za
kresu prawa pracy, prawa administ
racyjnego, karnego, rodzinnego i cy
wilnego. Po poradę zgłaszać się moż
na również telefonicznie pod nume
rem tel. 222-74. (a)

Magazyn
czy sklep?!
Słupsk. Bardzo niechlujnie prezentuje
się sklep Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Handlu Wewnętrznego przy ul. Pstro
wskiego 8 na osiedlu Budowniczych Pol
ski Ludowej. Na całej długości witryny
wystawowej ustawiono kilkaset transpor
terów z pustymi butelkami po napojach
chłodzących. Jest ciasno, w godzinach
szczytu handlowego w sklepie panuje
ścisk, przepychanka i bałagan. Zaopatrze
nie również pozostawia wiele do życzenia,
a jest to jeden z nielicznych większych
sklepów spożywczych na osiedlu BPL.
Jakże różni się od tej placówki sklep Przed 
siębiorstwa Hurtu Spożywczego przy ulicy
Hanki Sawickiej... Ale jak na ironię właśnie
na krytykowanym sklepie WPHW na tle
transporterów po oranżadzie naklejono kil
ka niebieskich skowronków symbolizują
cych „Sklep wzorcowy", (ce)

H Kino
SŁUPSK — MILENIUM - sala Pomorska „Pan
Kleks w kosmosie" cz. I i II — (pol., b/o) —-13.30,
„Cobra" (USA, 1.15) — 16.30, 18.30, 20.30, sala
Mieszko — „Pan Kleks w kosmosie" cz. liii —
(pol., b/o) — 11.00, „Żyć i umrzeć w Los Angeles"
(USA, I. 18)...17.00, 19.30, sala Anna — seanse
wideo
16.15, 18.15, 20,1 5,
POLONIA — „Tajemnica spalonego domu"
(kanad., fantastyczno-przyg. I. 12)— 11.30,
13.45, 16.00, „Elektroniczny morderca" (USA, I.
15) — 18.15, seanse wideo — 14.30, 16.15,
18.30, 20.15, wideorama — duża sala — 20.30,
wypożyczalnia kaset wideo — 15.30—19.00,
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY - nie
czynne,
BYTÓW — ALBATROS — studyjny „Srebrna
maska" (rum., I. 12),
CZARNE — PRZODOWNIK — nieczynne,
WIARUS — „Świadek mimo woli" (USA, I. 15),
CZŁUCHÓW — UCIECHA — „Dziewczynka z
hotelu Excelsior" (pol., I. 15), seanse wideo —
16.00, 17.45,
DAMNICA — RELAKS — nieczynne,
DEBRZNO — PIONIER — nieczynne, KLUBO
WE— „Kamienny wyrok" (kanad., I. 18),
DĘBNICA KASZUBSKA — JUTRZENKA —
nieczynne,
KĘPICE — PRZYJAŹŃ — nieczynne,
LĘBORK — FREGATA — „Gliniarz z Beverly
Hills II" (USA, 1.15),
ŁEBA — RYBAK — „Łabędzi śpiew" (pol., I.
15), „Skorumpowani" (fr., I. 15),
MIASTKO — GRAŻYNA -- „Powrót do przy
szłości" (USA, I. 12),
PRZECHLEWO — JEDNOŚĆ — nieczynne,
RĘDZIKOWO — DELTA — nieczynne,
SIEMIROWICE — MUZA — „Orły Temidy"
(USA, I 15),
SŁAWNO — SŁAWA —-- nieczynne,
USTKA
Delfin — „Gliniarz z Beverly Hills II"
(USA, I. 15), „Mistrzyni Wu Dang" (chiń., I. 12),
„Nie kończąca się opowieść" (RFN, b/0). ( gm)

OPOWIEŚCI
ZNAD MORZA
ŚRÓDZIEMNEGO
Słupsk. Oddział Wojewódzki Pol

Znaleziono winnego

Rozmowa ze Stanisławem Walendzikiem,
działaczem młodzieżowym z Czarnego
— Podobno społecznikiem zostałeś w młodym
wieku...

Dyżury

SŁUPSK
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO (czyn
ne środy, czwartki i piątki —10.00 16.00, sobo
ty i niedziele
9.00 16.00, poniedziałki i wtorki
— nieczynne): Zamek Książąt Pomorskich: „Sztu
ka dawna Pomorza od XV do XVIII w ", S. I.
Witkiewicz -- Witkacy", „Twórczość ludowa i
pamiątkarska Pomorza Środkowego — Słupsk
1988". Młyn Zamkowy: „Kultura i sztuka ludowa
Pomorza". „Szopki ludowe",
KLUKI
Skansen (czynny codziennie w godz.
9 00 14 00).
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH: Baszta
Czarownic (ul. F Nullo 13): „Ilustracja książ
kowa" — Janusz Towpik (wystawa pośmiertna),
CZARNE — Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Galeria Sztuki: „Pejzaz Doliny Słupi" — malars
two Tadeusza Żołdaka z Warszawy,
SIEMIROWICE — Galeria Sztuki — „Sport w
grafice i fotografii".
STOWIĘCINO
Zakładowy Dom Kultury
„Port Północny w grafice".

Prezentacja rzadkich
okazów ryb

cącego nr 2, w klasie mieczyka najładniejsze pary zaprezentowali: Jacek

SŁUPSK: 991 — Pogotowie Energetyczne, 992
— Pogotowie Gazownicze, 993
Pogotowie
Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wodno-Kanali
zacyjne, 997 — MO, 998 — Straż Pożarna, 999 —
Pogotowie Ratunkowe, podstacja przy ul. Bana
cha, tel. 31 -371, 913
Biuro Numerów. 955
Automatyczna Informacja Paszportowa. Informa
cja Kolejowa, 933
Pociągi przyjeżdżające do
Słupska, 934 — Pociągi odjeżdżające ze Słupska.
Telefon zaufania „A” tel. 242-78, czynny w środy i
piątki .. - g. 16 20; Informacja o komunikacji
miejskiej WPK w Stupsku — 278-67. Telefon
zaufania 280-35 czynny codziennie w godz.
15 20 (soboty 9 17)

Wystawy

Fot. Zbiegniew Bielecki

klasie poecila reticulata i molinezji — Eliza Labuda z Liceum Ogólnokształ

Telefony

skiego Związku Esperantystów zaprasza na spotkanie z esperantystą ze
Szczecina Stanisławem Goncza-

W numerze 15 „Głosu Pomorza" z dnia 15
stycznia br. ukazała się w podpisie pod zdjęciem

czasu pochłania mi praca społecznego wiceprezesa klubu
„Czarni" Czarne. Cieszę się, że mam wymagającego szefa
w osobie inż. Aleksandra Gappy, znanego ze swych
dokonań nie tylko w województwie. Udzielam się też na
rzecz młodzieży wiejskiej w ZMW.

rukiem, który podzieli się wrażenia

informacja o kolizji drogowej na rondzie w Słups
ku obciążająca kierowcę autobusu Zakładu Sprzę
towo-Okrętowego „Sezamor". Z ostatecznych
wyjaśnień wynika jednak, że bezpośrednią winę

mi z podróży grupy esperantystów po

ponosi kierowca fiata 126p, który nie zachował
należytej ostrożności i wymusił pierwszeństwo

w Domu Kultury Kolejarza przy ul.

przejazdu, (bz)

Kołłątaja 31 a. (ce)

Morzu Śródziemnym. Spotkanie od
będzie się 13 lutego br. o godzinie 17

— Czy nie czujesz się samotny w tych poczyna
niach?

— Nie, chociaż w gminie Czarne organizacja ZMW nie
jest zbyt liczna. Współpracujemy jednak z OSP, LOK, LZS
czy bratnim ZSM P. Chociaż coraz częściej widzę, że wielu
młodym obce jest hasło — „Nie tylko chlebem człowiek
żyje". I to jest zatrważające.
— A co o twoim społecznikostwie mówi rodzi
na?

— Mam wspaniałą żonę i dwie córki, które na szczęście
są wyrozumiałe i cierpliwie czekają na każdy powrót taty z
pracy, klubu czy zebrania.
— Jesteś członkiem partii, na ile ona jest Ci
pomocna w codziennym życiu?

— Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że
nie będąc jeszcze członkiem partii, czułem w zakładzie
pracy i w środowisku jej rolę i oddziaływanie, ja sam
przyszedłem do partii, nie byłem namawiany, ani zmusza
ny do wstąpienia. Myślę, że ani partia mnie, ani ja się jej
wstydzić nie muszę.
— Jesteś zasłużonym honorowym dawcą krwi,
masz na swoim koncie oddanych 15 litrów tego
cennego daru. Widać więc, że czujesz się potrzeb
ny środowisku. Powiedz więc, czego Ci na zakoń
czenie rozmowy życzyć?

— Przede wszystkim zdrowia, co pozwoli mi dalej
wspomagać tych, którzy tej krwi potrzebują oraz samoza
parcia w dążeniu do celu, czego życzę też wszystkim.
Rozmawiał:
Konrad Remelski

Nagrody czekają!
Słupsk. Jest już tradycją, że wśród
Czytelników, którzy trafnie wytypo
wali zvvycięzców konkursu plebiscy
tu na najlepszego sportowca roku
losujemy nagrody. Przyznamy się, że
ze zdobyciem jednej z nich
radio
odbiornika mieliśmy pewne proble
my. Ale dziś komplet nagród znajduje
się już w redakcji.
Główną nagrodę wygrała pani An

na Cynan z Kołczygłów. Nagrodą
jest kilkudniowa wycieczka do Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej.
W sprawie wyjazdu prosimy się kon
taktować z Zarządem Wojewódzkim
Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej, który jest fundatorem tej na
grody. Na członków Szkolnego
Klubu Sportowego „Trójka" przy
SP nr 3 w Słupska czeka ufundowany
przez ZW ZMW radioodbiornik. Kom
plet sportowych dresów wylosowali:
Stanisław Paliło z Suchorza, Da
riusz Zawadzki z Wrzosowa w woj.
koszalińskim. Pani Krystyna Pu-

chowska z Cegłowa wylosowała
plecak turystyczny, a komplety do
uprawiania tenisa stołowego przypa
dły Markowi Dębińskiemu ze Słu
pska i Marianowi Kotasowi ze Sła
wna. Skórzaną saszetkę wygrał pan
Jan Kszczot ze Sławna, a specjalne
szczotki do dywanów wylosowali:
Bogumiła Głażewska, Henryk
Machliński, Agnieszka Bornik i
Michał Mucha — wszyscy ze Słup
ska. Nagrody książkowe przypadły
Arturowi Kwiatkowskiemu z Ko
szalina i Maciejowi Knapowi ze
Sławna.
Nagrody można odbierać w siedzi
bie redakcji w Słupsku przy ul. Sien
kiewicza 20 w godz. 9—15.30, a dwie
nagrody, które wylosowali mieszkań
cy
województwa
koszalińskiego
przesyłamy do redakcji w Koszalinie
gdzie będą czekały na odbiór przez
właścicieli. Szczęśliwcom serdecznie
gratulujemy. Zapraszamy jednocześ
nie do wzięcia udziału w jubileuszo
wym plebiscycie, który będziemy or
ganizować w końcu roku. (gip)
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