Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!

Sesja WRIM w Słupsku

Glos
Pomorza

Andrzej Szczepański wojewodą słupskim
Plan i budżet województwa na rok 1989
Wczorajsza sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Słupsku była poświęcona problematyce kadrowej, w związ
ku ze zmianami na stanowisku wojewody oraz zagadnieniom
społeczno-gospodarczym, wynikającym z przedłożonych na
obrady projektów planu i budżetu województwa słupskiego
na rok 1989.

Następnie głos zabrał szef Urzędu
Rady Ministrów gen. Michał Jani

—(0bsł. włT).

Na wstępie radny Jerzy Miecznikowski zaapelował o ograniczenie
interpelacji radnych do rzeczywiście
palących problemów, które wymaga
ją natychmiastowego rozwiązania. Z
kolei głos zabrał Jan Ryszard Kurylczyk stwierdzając, iż znajduje się
w jednym z trudniejszych momentów
swego życia. — Obiecywałem prze
cież, że na stanowisku wojewody po
pracuję, przynajmniej 5 lat. Jednakże

szewski, który podkreślił zasługi J.
R. Kurylczyka na funkcji wojewody, i

w związku z odejściem Zygmunta
Czarzastego ze stanowiska I sekreta
rza KW, na funkcję sekretarza KC,
moja partia, do której należę od 25 lat,
uznała, iż należy mi powierzyć obo
wiązki I sekretarza KW, co zresztą
uczyniła, wybierając mnie na tę funk
cje. Proszę więc o zrozumienie i prze
praszam, że nie dotrzymałem obiet
nicy.

zwrócił się do WRN o przyjęcie jego
rezygnacji.
Procedura odwołania dotychcza
sowego wojewody wymagała tajne
go głosowania. Na 115 członków
WRN 62 głosowało za przyjęciem
rezygnacji, 52 — przeciw, jeden głos
był nieważny.
(dokończenie na str. 2)

Miniankieta

Czego oczekujesz
od przedsiębiorczych?

16 cruisów
31

z bazy Comiso

Rzym (PAP). Jak poinformował
rzecznik Ministerstwa Obrony Włoch,
z amerykańskiej bazy wojskowej Co
miso na Sycylii przetransportowano
do Stanów Zjednoczonych, gdzie
mają być zniszczone, 16 pocisków
typu „Cruise".
Jest to już druga partia cruisów,
które zostały usunięte z Comiso, na
mocy radziecko-amerykańskiego układu o likwidacji rakiet średniego
zasięgu.
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rozruch urządzeń

Joint venture w Niemierzynie
buduje zamrażalnię

Szczyt ekologiczny w Hadze
Szczyt ekologiczny z udziałem przedstawicieli
23 państw odbędzie się 11 marca w Hadze.
Dotychczasowe informacje na ten temat potwier
dził opublikowany we wtorek komunikat rządu
holenderskiego.

400 więźniów politycznych
kontynuuje głodówkę
Około 400 południowoafrykańskich więźniów
politycznych kontynuuje głodówkę, protestując
przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach bez
wyroków sądowych przeciwników apartheidu.
Strajkujący domagają się natychmiastowego uwolnienia, lub postawienia przed sądem więźniów
politycznych w RPA.

Krytyka służby zdrowia
Według opublikowanych danych, w 1988 r.
szpitale radzieckie przyjęły 72 min pacjentów.
Wynika z tego, że co czwarty mieszkaniec ZSRR
trafił do szpitala. Zdaniem prasy radzieckiej świad
czy to dobitnie o złej profilaktyce oraz o nieudolnej
pracy przychodni i ośrodków zdrowia na terenie

W Kujawskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy pracuje
nowa amerykańska linia do produkcji masła roślinnego. Jej docelowa wydaj
ność to 6 ton na godzinę. Nowym produktem z tego zakładu będzie margaryna
dla osób na diecie bezglutenowej.
. ,
„
CAF —- W. Szabelski

kraju.

2 samoloty zderzyły się
w powietrzu

Reforma prawa i sądów
» Sprawy stowarzyszeń i samorządów
Rozpoczęcie procesu » Indeksacja płac i dochodów
Vac ava Havela

Jak poinformował dziennik „Veczerni Praha", przed sądem dzielnico
wym w Pradze będą w najbliższych
dniach rozpatrywane również dalsze
52 sprawy osób, którym zarzuca się
udział w niepokojach ulicznych w
styczniu br. w centrum Pragi.

ROK XXXVI

Ruiny nie będzie

Napiszcie do nas. Chcemy, by
przedsiębiorczość przyniosła ko
rzyści wszystkim. Czekamy zatem
na listy.

Praga (PAP). Przed sądem dla
dzielnicy Praga 3 rozpoczął się we
wtorek proces przeciwko znanemu
dramaturgowi i działaczowi opozycyj
nemu, związanemu z „Kartą 77", Vaclavovi Havelovi. Aresztowany w
czasie styczniowych zamieszek na
placu Wacława Havl oskarżony jest o
utrudnianie wykonywania obowiąz
ków służbowych funkcjonariuszom
państwowym, za co grozi mu kara do
dwóch lat więzienia.

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

(Inf. wł.). Sprawnie i szybko budowana jest chłodnia-zamrażalnia
owoców jagodowych w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nie
mierzynie pod Świdwinem. Dzięki wyjątkowo łagodnej zimie har
monogram prac realizowany jest z wyprzedzeniem
„Justus" z RFN. Również w począt
Prawie gotowy jest już jeden z
kach kwietnia holenderska firma
głównych obiektów przyszłego za
„Grenco” rozpocznie montaż maga
kładu — hala przerobu owoców. W
zynu-chłodni o pojemności 2500 ton
końcu marca lub w początkach kwie
wraz z urządzeniami chłodniczymi.
tnia będzie w niej instalowany tunel
zamrażalniczy o wydajności 4 ton w
(dokończenie na str. 2)
ciągu godziny, który dostarcza firmy

Głośno w kraju o przedsiębior
czości. Ustawa o podejmowaniu
działalności gospodarczej stwo
rzyła pole do popisu wielu miesz
kańcom obu naszych woje
wództw. W ewidencji przybywa
nowych jednostek gospodar
czych. Chwała przedsiębiorczym,
dla których nastają czasy prosperi
ty!
W naszej miniankiecie chcieli
byśmy zapytać Czytelników czego
oczekują od przedsiębiorczych,
jakie widzą dla nich możliwości?
Co — zdaniem władz terenowych
— jest potrzebne na ich terenie?
Co przedsiębiorczym mogą zaofe
rować: lokale, pomoc, zwolnienie
z opłat lokalnych? Na jakich fa
chowców czekają?

KOSZALIN
SŁUPSK

Wczoraj obradowały w Pałacu Rady Ministrów w Warszawie dwa
podzespoły i jedna grupa robocza „okrągłego stołu". Na swoim
drugim posiedzeniu zebrał się podzespół ds. reformy prawa i sądów.
Obradom przewodniczyli Łukasz Balcer i Adam Strzembosz. W
podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego obradom
współprzewodniczyli Zbigniew Bujak i Kazimierz Secomski. Kon
tynuowana była dyskusja nad metodą kształtowania dochodów w
grupie roboczej ds. indeksacji płac i dochodów.
Na posiedzeniu podzespołu ds. re
formy prawa i sądów. Ł. Balcer za
proponował, aby skupić się na pro
blematyce gwarancji niezawisłości
sędziowskiej i sprawach funkcjono
wania samorządu sędziowskiego. A.
Strzembosz zgłosił propozycję, aby

omówić wprowadzenie zasady trój
podziału władz, z czym łączyłoby się
m.in. powołanie naczelnej rady sądo
wniczej i zmiana dotychczasowego
trybu powoływania sędziów.
(dokończenie na str. 2)

Mandat EWG dla rokowań z Polską
Bruksela (PAP). Korespondent PAP
Ireneusz Łukasik pisze: Rada Ministrów
spraw zagranicznych EWG zatwierdziła
przedłożony przez komisję projekt mandatu
na rokowania z Bułgarią i Polską w sprawie
umów o handlu i współpracy. Oznacza to,
że komisja będzie mogła rozpocząć formal
ne negocjacje z tymi krajami. Jej rzecznik
wyraził opinię, że umowy będą mogły zo
stać podpisane jeszcze w tym roku. Zgod
nie z uzyskanym mandatem mają być po
dobne do porozumienia, zawartego w ub.
roku z Węgrami. EWG podpisała ponadto
umowę gospodarczą z CSRS, toczą się
rozmowy wstępne z ZSRR i NRD.

Nowy banknot
o nominale 20 tys. zł
Począwszy od 1 marca br. Narodowy
Bank Polski stopniowo zacznie wprowadzać
do obiegu banknot wartości nominalnej
20.000 złotych z wizerunkiem Marii Sklodowskiej-Curie. Emisja banknotu o nominale
20.000 złotych podyktowana została/potrze
bą ułatwienia rozliczeń gotówkowych w
związku ze wzrostem cen i płac. (PAP)

Rada Ministerialna odbyła również
wstępną debatę na temat „współpracy
między Wspólnotą Europejską a ZSRR i
krajami Europy Wschodniej. Podstawą by
ła analiza, sporządzona przez komisje. We
dług zwykle dobrze poinformowanej agen 
cji „Europę", dokument wskazuje m. in„ że
pozytywny wynik reform realizowanych w
krajach socjalistycznych i poprawa ich wy
ników gospodarczych są w interesie Wspól
noty; EWG musi ustosunkować się do tego
otwarcia pozytywnie i równocześnie ostroż
nie.

(Inf. wł.). Polanowski młyn będzie ocalony. Wkrótce nastąpi jego renowacja i adaptacja. W
odrestaurowanych wnętrzach znajdzie się stanica turystyczna o 50 miejscach hotelowych
wraz z zapleczem gastronomicznym: barem bistro i kawiarnią oraz salą dyskotekową. Obok
hotelu, na tej samej wysepce, ulokowano pole campingowe na 120 miejsc z zapleczem

socjalnym. Łączny koszt inwestycji sięga 240 milionów złotych
Jeszcze niedawno zamieściliśmy w naszej gaze
cie zdjęcia niszczejącego młyna. Wróżono mu
ruinę. Znaleźli się jednak tacy, którzy postanowili
zabytek uchronić. Niewątpliwie przemawia za tym
piękne usytuowanie obiektu — na wyspie otoczo
nej czystą rzeką. Jest to doskonałe miejsce na
sobotnio-niedzielny odpoczynek. Na wniosek polanowskiej Rady Narodowej dokonano inwenta
ryzacji i ekspertyzy obiektu. Zyskano poparcie
Wydziału Turystyki, Młodzieży i Kultury Fizycznej

Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. Wykonano
już projekt adaptacji młyna. Te zadania zrealizo
wano w grudniu 1987 roku.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest pola
nowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego dyrektor
Piotr Górniak zbiera kolejne pozytywne opinie.
— W młynie chcemy uruchomić elektrownię o
mocy 25 kilowatów. —- mówi. — Początkowo
wykorzystywalibyśmy energię na własne potrze
by. Później część moglibyśmy sprzedawać.
(dokończenie na str. 2)

Iran odwołał Z wizyty marszałka
swych ambasadorów Sejmu w Londynie
z państw EWG

Londyn (PAP). Przebywający z wizytą

Teheran. Paryż (PAP). We wto
rek Iran poinformował o odwołaniu
swych ambasadorów z państw EWG.
Decyzja Teheranu w tej sprawie, jest
wyraźnym posunięciem o charakterze
retorsyjnym, gdyż zapadła niemal w
24 godziny po oświadczeniu zgroma
dzonych w Brukseli ministrów spraw
zagranicznych Wspólnoty Europej
skiej, którzy W odpowiedzi na wyda
nie przez ajatollaha Chomeiniego wy
roku śmierci na brytyjskiego pisarza
Salmana Rushdiego, autora „Szatań
skich wersetów", postanowili we
zwać na konsultacje swych ambasa
dorów w Teheranie i zawiesić wizyty
oficjalne w Iranie.

oficjalną w Londynie marszałek Sejmu —
Roman Malinowski był we wtorek gościem
anglopolskiej grupy międzyparlamentar
nej. Uczestniczył w zorganizowanym z okazji pobytu polskiego gościa spotkaniu
tejże grupy, zwiedził, będący siedzibą bry
tyjskiego parlamentu Pałac Westminsterski
i zapoznał się z jego tradycyjnymi ceremo
niami. Wieczorem R. Malinowski został
podjęty przez spikera Izby Gmin Bernarda
Weatherilla.

Artyleria armii afgańskiej skutecz
nie atakowała rejony zgrupowania re
beliantów w prowincji Parwan. 10
ekstremistów poniosło śmierć, a 3
zostało rannych.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jedyną instytucją uprawnioną do
zajmowania stanowiska w sprawie możliwości
nabycia przez inwalidę samochodu — oprzyrządo
wanego bądź nie oprzyrządowanego — jest wy
dział zdrowia i opieki społecznej właściwego urzędu wojewódzkiego; i tam też należy kierować
podania.

Powstała Fundacja Odnowy
Zabytków Torunia
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej,
prezydent i wiceprezydent Torunia wyłożyli z wła
snych kieszeni pieniądze i jako osoby prywatne
założyli Fundację Odnowy Zabytków tego miasta.
Fundacja liczy przede wszystkim na zyski z działal
ności gospodarczej.

Problem miejscówek
raz jeszcze

nie starczy.

Mamy w Polsce Wojskowe
Liceum Muzyczne
Jedyne w Polsce Wojskowe Liceum Muzyczne
mieści się w Gdańsku. Przyjmuje ono absolwen
tów państwowych szkół muzycznych liii stopnia.
Podania można składać do 8 kwietnia, a szczegó
łowych informacji udzielają wszystkie wojskowe
komendy uzupełnień.

Miss Pomorza 89

chowych i około 150 min różnego
rodzaju.
Formacje zbrojnej opozycji ostrze
liwały Gardez, miejscowości w okrę
gu Chost i posterunki wojsk rządo
wych w prowincji Parwan. Są ranni
wśród ludności cywilnej oraz wśród
żołnierzy armii afgańskiej.

Samochody dla inwalidów

Okazuje się, że PKP nadal noszą się z zamiarem
wprowadzenia wolnego wstępu do ekspresu i
dokonywania zakupu miejscówek dopiero u kon
duktorów. Można więc wnioskować, że miejsca
wywalczą z reguły silniejsi, zdrowsi i ruchliwsi. Dla
chorych, słabszych, kobiet z dziećmi na pewno ich

Napięta sytuacja w Kabulu
Kabul (PAP). W Kabulu utrzymuje
się napięta sytuacja. W czasie przep
rowadzonych w poniedziałek przez
organa bezpieczeństwa obław w kil
ku dzielnicach stolicy Afganistanu aresztowano 39 osób — członków taj
nych organizacji opozycyjnych. Wy
kryto kilka magazynów broni. Jak
pisze agencja Bachtar, pracownicy
służby bezpieczeństwa znaleźli po
nad 250 kilogramów środków wybu-

W pobliżu miasta Tarbes we francuskim depar
tamencie Hautes-Pyrenees zderzyły się w powie
trzu 2 małe samoloty. W katastrofie zginęły 4 oso
by — instruktor i 3 uczniów kursu pilotażu. Nato
miast 2 pilotów, lecących drugim samolotem zdo
łało szczęśliwie sprowadzić maszynę do lądowa
nia i uratować się.

Spośród 10 kandydatek ubiegających się o
tegoroczny tytuł Miss Pomorza z województw
koszalińskiego i szczecińskiego I miejsce zajęła
19-letnia Anna Oskierko, uczennica Zespołu Szkół
Medycznych w Szczecinie.

Afganistan. Po opuszczeniu Kabulu
przez żołnierzy radzieckich na ulicach
miasta coraz częściej spotkać można
uzbrojone kobiety.
CAF—Reuter

Nie ma deszczu bez chmury, ani sprawy bez
przyczyny.
(przysłowie etiopskie)

Konferencja prasowa
ika rządu

Imieniny — Małgorzaty, Marty

1979 — wyspa Santa Lucia na Karaibach uzys
kała niepodległość
1828 — układem zawartym w Turkmanachi Per
sja przekazała Rosji carskiej część Ar

Fabryka Samochodów Rolniczych w Poznaniu opracowała kilka wersji
tarpana ze specjalnym wyposażeniem i oznakowaniem. Jedna z nich wybrana
przez MSW, wykonana w liczbie kilkuset sztuk, będzie stopniowo zastępowała
uazy, dotychczasowe samochody MO.
Na zdjęciu: „Tarpan Honker" dla MO.
CAF — Zb. Staszyszyn

Muszę wyjaśnić — powiedział rzecznik rządu
Jerzy Urban rozpoczynając we wtorek 21 bm.
spotkanie z dziennikarzami — że nie należy spo
dziewać się tego, iż rozmowy przy „okrągłym
stole" spowodują bezpośrednią poprawę sytuacji
gospodarczej. Zanim „stół" się zebrał, rząd, wykonując
polityczną wolę partii i stronnictw, zainicjował zasadniczą
zmianę prawno-ekonomicznych warunków gospodaro
wania. Stworzyliśmy tym ekonomiczną podstawę także do
głębokich reform politycznych i znaczną swobodę róż
nego działania dla przedsiębiorstw.
J. Urban stwierdził też, że nie podziela opinii, iż w
„->7rY->/~nAiai~h nrv\/ okranlvm stnlfi" hrak dostateczneao

postępu. Zarysowane zostało porozumienie co do zasady,
iż przeprowadzone zostaną wybory. Wypracowano też
założenia rychłego wprowadzenia pluralizmu związkowe
go i tworzenia „Solidarności". Zbliżyły się poglądy na
temat wstępnej fazy urzeczywistnienia szerokiego plurali
zmu politycznego. Przy „okrągłym stole" okazało się, że
nie ma zasadniczej sprzeczności między obozem władzy a
opozycją co do tego, że zmierzamy do pełnej demokratyza
cji przedstawicielskiej opartej o parlament wyrażający
układ sił, swobodnie wybierane rady narodowe, o legalne i
respektujące legalizm działanie w coraz wyżej zorganizo
wanej formie struktur politycznych różnej orientacji.
na ołr 9 J

menii, w tym Erewan
1810 — urodził się Fryderyk Chopin
Wschód słońca o 6.59, zachód o 17.14.

//#7>
Dziś przewidywane jest zachmurzenie małe i
umiarkowane. Temperatura maksymalna w dzień
6 do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, począt
kowo dość silny, z kierunków zachodnich i połurlnir»\A/\/r*h

/nar)

GŁOS PÖMÖRZÄ

Str. 2
Z prac Egzekutywy KW PZPR w Koszalinie

• Koncepcja koszalińskiej
strefy ekonomicznej
• Działalność WKKR
• 24 bm. Plenum KW
Na wczorajszym posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Wojewódz
kiego PZPR w Koszalinie, obradującej pod przewodnictwem I sek
retarza KW Eugeniusza Jakubaszka, omówiono koncepcją programo
wo-organizacyjną koszalińskiej strefy ekonomicznej. Opracowanie
na ten temat przedstawił Urząd Wojewódzki. Koncepcja stanowi
próbą okreiienia sposobu ożywienia gospodarczego i rozwoju woje
wództwa w nowych, aktualnych uwarunkowaniach społeczno-gos
podarczych.
Przedstawiony materiał zawiera
charakterystykę i ocenę możliwości
rozwojowych województwa oraz
propozycje i rozwiniętą koncepcję
stworzenia tu koszalińskiej strefy eko
nomicznej, ze szczególnym uwzględ
nieniem gospodarki turystycznej i za
mierzeń związanych z rozwojem prze
twórstwa rolno-spożywczego. Za
prezentowano tu również propono
wane zasady i mechanizmy oddziały
wania na działalność gospodarczą w
strefie.
Koncepcja jest rezultatem poszuki
wań bardziej efektywnych form i stru
ktur gospodarczych, optymalnie do
stosowanych do specyfiki regionu,
zainicjowanych przez wojewódzką
instancję partyjną. W trakcie jej two
rzenia była ona konsultowana z
przedstawicielami organizacji polity
cznych i społecznych oraz szerokim
kręgiem działaczy gospodarczych, a
także uzyskała aprobatę Wojewódz
kiej Rady Narodowej. Przeprowadzo
no również na te tematy wstępne
rozmowy z przedstawicielami władz i
instytucji centralnych.
Koncepcja koszalińskiej strefy eko
nomicznej będzie jednym z zasadni
czych tematów obrad zbliżającej się
wojewódzkiej konferencji sprawo
zdawczej PZPR. Egzekutywa KW
stwierdzając, że realizacja koncepcji
strefy jest szansą województwa i po
pierając w pełni działania administra
cji państwowej, rad narodowych, or
ganizacji oraz przedsiębiorstw w tym
kierunku, wyraziła słowa uznania i
podziękowania inicjatorom i organi
zatorom prac nad koncepcją oraz zo
bowiązała instancje i organizacje par
tyjne do wspierania wszelkich poczy
nań dla urzeczywistnienia zawartych
w niej zamierzeń.
W tokq posiedzenia Egzekutywy
KW omówiono przygotowania do
plenarnego- posiedzenia Komitetu
Wojewódzkiego, które zwołane zo
stało na 24 bm. oraz do wojewódzkiej

Stanica turystyczna
w polanowskim
młynie
(dokończenie ze str. 1)
Pozwolenie wodnoprawne na uruchomie
nie elektrowni leży już w teczce z doku
mentami.
Przeprowadzono także pierwsze rozmo
wy z Komitetem do Spraw Młodzieży,
Kultury Fizycznej w Warszawie. Zgodnie z
nowymi, obowiązującymi od niedawna
przepisami, Komitet ten może finansować
w całości inwestycje, których wartość ko
sztorysowa wynosi ponad 200 milionów
złotych. Wojewódzkie i polanowskie wła
dze mają nadzieję, że uda się umieścić młyn
w programie inwestycyjnym Komitetu, bo
odpowiada on planom rozwoju baz turys
tycznych.
Piotr Górniak jest pełen optymizmu.
Przed paroma dniami udało mu się prze
konać miejscową Radę Narodową o konie
czności przeniesienia do innego mieszka
nia rodziny zajmującej dotąd pomieszcze
nia w młynie. Jeśli więc nie będzie nie
spodziewanych komplikacji, to już w czer
wcu polanowski młyn zacznie zmieniać
swe oblicze, (gk)

Z ostatniej

iliMiiiiii
• UTRZYMYWANIE się rozbieżności między
W. Brytanią i RFN w zakresie wielu doniosłych

konferencji sprawozdawczej PZPR,
jaką zamierza się odbyć w pierwszych
dniach marca. Wysłuchano także in
formacji o przebiegu konferencji
sprawozdawczych partii w wojewó
dztwie.
Na
wczorajszym
posiedzeniu
przedstawiona została ponadto infor
macja o działalności w drugim pół
roczu 1988 r. Wojewódzkiej Komisji
Kontrolno-Rewizyjnej PZPR oraz ko
misji terenowych. W tym okresie ko
misje rozpatrywały szereg spraw do
tyczących niewłaściwej postawy i
postępowania członków partii, orze
kając m in. o wydaleniu z PZPR
7 osób i skreśleniu 214, a także udzielając kar partyjnych w kilkudzie
sięciu przypadkach. Komisje rozwija
ły różnorodną działalność*kontrolną,
w tym także wspólnie z analogicz
nymi komisjami ZSL i SD. Objęto nią
m.in. funkcjonowanie organizacji
podstawowych w jednostkach szcze
bla rejonowego, sprawę wykorzysty
wania wniosków pokontrolnych for
mułowanych przez zespoły CKKR i
WKKR, reakcję instancji i podstawo
wych organizacji partyjnych na infor
macje o członkach partii, którzy we
szli w kolizję z prawem, działania
partyjne na rzecz wdrażania reformy
gospodarczej, realizację przez po
szczególne ogniwa partii uchwał X
Zjazdu i plenarnych posiedzeń KC.
Rozwijano także działalność profilak
tyczno-wychowawczą poprzez roz
mowy kontrolno-inspirujące z człon
kami partii, w tym z kadrą kierowniczą
jednostek administracyjnych i gospo
darczych oraz poprzez rozmowy ostrzegawcze w przypadkach wcho
dzenia w kolizję z normami moral
nymi, dyscypliną partyjną i zawodo
wą.
Egzekutywa KW udzieliła akcepta
cji politycznej Józefowi Woźnemu
na stanowisko dyrektora Polskiej Po
czty, Telegrafu i Telefonu Dytekcji
Wojewódzkiej w Koszalinie.
A. Cz.

Zkroniki
milicyjnej
Nocne poszukiwania dwóch
dziewczynek
Około północy w poniedziałek RUSW w
Słupsku powiadomiony został o zaginięciu
dwóch 8-letnich dziewczynek, uczennic
klasy II jednej ze szkół podstawowych.
Podjęto rutynowe działania, nie wyklucza
jąc różnych wersji zaginięcia. Na terenie
ogródków działkowych znaleziono tornis
try. Dziewczynki zostały jednak odszukane
wczoraj około godz. 10.30 całe i zdrowe.
Co się okazało? Otóż postanowiły one w
poniedziałek powagarować, porzuciły tor
nistry i cały dzień jeździły trolejbusami i
autobusami. Wieczorem pojechały do cioci
jednej z nich w Jezierzycach i do Słupska
ostatnim autobusem. W mieście przenoco
wały u drugiej cioci.
- Całe to wydarzenie, jest przykładem bra
ku odpowiedzialności osób dorosłych,
które nie powiadomiły rodziców o miejscu
przebywania dzieci. Warto dodać, że w
akcji poszukiwania wzięło udział 60 funkc
jonariuszy MO.

Posiedzenie
Biura
Politycznego KC PZPR
21 bm. Biuro Polityczne KC
PZPR rozpatrywało sytuację spo
łeczno-gospodarczą kraju.
Uznano za bezwzględnie konie
czne konsekwentne wdrażanie
nowych, systemowych rozwiązań
reformy gospodarczej, pozyski
wanie sojuszników dla działań ra
cjonalnych i efektywnych, zwła
szcza przeciwdziałających inflacji
i zwiększających dostawy towa
rów na rynek.
Biuro Polityczne wysłuchało
przedstawicieli PZPR, uczestni
czących w obradach zespołów i
podzespołów okrągłego stołu.
Potwierdzono, iż stanowisko X
Plenum KC w sprawie szeroko
rozumianego pluralizmu stanowi
podstawę demokratycznych re
form w kraju, odpowiadających
aspiracjom i nadrzędnym intere
som narodu. (PAP)

Z sesji WRN w Słupsku
(dokończenie ze str. 1)
Min. M. Janiszewski w imieniu
prezesa Rady Ministrów i Prezydium
WRN przedstawił charakterystyki
dwóch kandydatów na stanowisko
wojewody słupskiego, Mariusza
Roedera, I wicewojewody oraz An
drzeja Szczepańskiego, przewod
niczącego WRN. Stwierdził, iż obie
kandydatury są godne polecenia uwadze radnych.
Głosowało 117 radnych, oddając
tyleż samo ważnych głosów: 43 na
Mariusza Roedera, 66 na Andrzeja
Szczepańskiego, 8 radnych skreśliło
obie kandydatury. Szef URM stwier
dził, że wybór A. Szczepańskiego na
stanowisko wojewody słupskiego
zostanie usankcjonowany decyzją
prezesa Rady Ministrów, złożył ży
czenia i gratulacje obydwu kandyda
tom, ubiegającym się o tę funkcję. Do
tych życzeń dołączył się I sekretarz
KW J. R. Kurylczyk występując w
imieniu własnym i Wojewódzkiej Ko

Joint venture w Niemierzynie
buduje zamrażalnię
(dokończenie ze str. 1)
Komplety urządzeń z Holandii i z
RFN będą dostarczone do Niemierzyna, w ciągu najbliższych tygodni. Na
ogół sprawnie przebiegają też prace
przy budowle licznych obiektów to
warzyszących. Obecnie przy budowie
nowego zakładu w Niemierzynie uczestniczy kilkanaście różnych przed
siębiorstw, głównie z woj. koszaliń
skiego.
— Mamy już pewność — mówi
przewodniczący RSP w Niemierzynie
inż. Piotr Różanowski — że zamrażalnia-chłodnia będzie w pełni
gotowa w początkach czerwca, kil
kanaście dni przed rozpoczęciem
zbiorów truskawek. Już więc z tego
rocznego eksportu będziemy mogli
spłacić część kosztów inwestycji.
Chłodnia-zamrażalnia w Niemie
rzynie budowna jest przez joint ven
ture, spółkę z udziałem kapitału za
granicznego. Udziałowcami są: spół
dzielnia w Niemierzynie i przemysło
wcy ze Szwecji. Koszt inwestycji wy
niesie około 1,9:mln dolarów i ponad
1 mld zł. Koszty dewizowe pokrywają
udziałowcy szwedzcy, koszty złotów
kowe — spółdzielnia w Niemierzynie,
głównie z kredytu uzyskanego w BGŹ
w Koszalinie.
Ponad 90 proc. produkcji (mrożo
ne maliny, truskawki, porzeczki i inne
owoce jagodowe) spółka będzie eks
portować na rynki zachodnie. Mar
ketingiem zajmą się udziałowcy za
graniczni, którzy gwarantują dostawę
odpowiednich opakowań. Dzięki do
stawie tych opakowań oraz odpowie
dnich urządzeń, spółka zamierza zająć
się także usługowym konfekcjono
waniem mrożonek na zlecenie innych

zamrażalni z terenu środkowego Po
morza.
Plany spółki zakładają dalszą roz
budowę powstającego obecnie za
kładu. Za 2—3 lata zamierza się zaku
pić jeszcze jeden tunel i powiększyć
magazyn chłodniczy o 1500 ton, do
łącznej pojemności 4 tys. ton. Kom
pletowana i szkolona jest obsługa
zamrażalni. Jesienią ubr. spółdzielnia
znacznie powiększyła obszar zbloko
wanych plantacji truskawek i malin.
W br. dostawy owoców z własnych
plantacji oraz od innych kontrahen
tów, z którymi zawarto umowy, wy
niosą co najmniej 2 tys. ton. W przy
szłych latach — około 4 tys. ton.
Chłodnia-zamrażalnia w Niemie
rzynie jest czwartym tego typu za
kładem, budowanym na Środkowym
Pomorzu w ostatnich 3 latach. Po
wstały już nowe chłodnie-zamrażalnie przy chłodni w Koszalinie, w
KPGO w Karnieszewicach, w PGR
Kusowo.i w SPPS w Miastku. Roz
poczęto budowę takich obiektów w
KSOP w Koszalinie i. w WSCM? w
Słupsku. Mają być one gotowe w
przyszłym roku. Tak więc w roku
1990 powinniśmy mieć na Środko
wym Pomorzu 7 nowych chłodni-zamrażalni, wyposażonych w 9 tuneli o
łącznej zdolności zamrażania ponad
22 ton w ciągu godziny. Trzy lata
temu był tylko jeden tunel, w kosza
lińskiej chłodni o zdolności zamraża
nia niecałych 2 ton w ciągu godziny.
Zamrażalnictwo owoców jagodo
wych staje się więc jedną z głównych,
wybitnie proeksportowych dziedzin
przetwórstwa rolno-spożywczego w
województwach koszalińskim i słup
skim. (J. L.)

Te zdjęcia wykonaliśmy przy ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie...
Fot. Jerzy Szych

wtorek we Frankfurcie nad Menem dwudniowe
na

najwyższym szczeblu.
• JAK PODAŁA agencja MTI, prezydium wę

Z konferencji rzecznika rządu

gierskiego Pen Clubu wystosowało depeszę do
przewodniczącego Związku Pisarzy CSRS, w któ

(dokończenie ze str. 1)

rej wyraziło poważne zaniepokojenie w związku z
przekazaniem do sądu sprawy pisarza dramaturga
Vaclava Havela. Węgierski Pen Club zwrócił się z
prośbą do przewodniczącego związku, by wy
stąpił w obronie interesów Havela.
• 21 BM. w stoczni gdańskiej przebywała
Janina Wiesława Król — pełnomocnik rządu ds.
załóg likwidowanych zakładów pracy. Przekazała
ona dyrekcji stoczni oraz organizacjom społecz
no-politycznym informacje dotyczące zasad prze
chodzenia na emerytury oraz warunki wypłacania
odpraw.
• W CZASIE koncertu zespołów rockowych w
Lublinie nieznani dotąd sprawcy rzucili w tłum
przed estradą kilka granatów z gazem łzawiącym.
Wybuchła panika; na szczęście nie było ofiar w
ludziach, choć kilka osób powędrowało do szpita
la. W zdemolowanym obiekcie straty ocenia się na
ok. 2 min zł.
• 10 OSÓB zginęło w katastrofie samolotu,
który rozbił się o górę w południowej Kalifornii.
Jak podały władze lotnicze, wśród ofiar znalazła

Podstawą życia ma być prawo ze zmienioną konstytucją
na czele, swobody obywatelskie i prawa człowieka. J.
Urban dodał też, że rozmów nie należy przeciągać, ale jak
najszybciej zawrzeć zasadniczy układ polityczny.
— Rzecznik użył sformułowania, że zachodzące
w Polsce przemiany podmywane są przez strajki,
groźby strajków i ostre żądania płacowe w wielu
zakładach pracy. Zespół gospodarczy „okrągłego stołu"
poszukuje środków łagodzących rewindykację. Naciski
płacowe mogą uniemożliwić rządowi zmniejszanie stop
nia inflacji i politykę ograniczania wzrostu cen. Podkreślił
też, że rząd nie zmodyfikuje swojej polityki intensywnego
tłoczenia w gospodarkę reform i przestrzegania ustalonych
reguł gry ekonomicznej. Rząd nie ma zamiaru poddawać
się różnorodnym naciskom grając na złagodzenie sprzecz
ności, przewleczenie procesów ekonomicznych i na prze
trwanie; musi nam się udać szarpnąć gospodarką, inaczej
także reformy polityczne zawisną w próżni.

się 7-osobowa rodzina. Dwusilnikowy samolot
należący do linii „Las Vegas Flyers" leciał z Las
Vegas do Disneylandu.

W sprawie uwarunkowań realiza
cyjnych zadań w przedstawionych
projektach głos zabrali: wicewojewo
da Czesław Hurynowicz oraz He
nryk Baranowski w imieniu Rady
Społeczno-Gospodarczej przy WRN.
Natomiast w dyskusji wypowiedzieli
się Tadeusz Dolik, Maria Baczyń
ska (w imieniu radnych bezpartyj
nych), oraz Józef Wróblewski i
Henryk Grzecza prezentujący sta
nowiska w imieniu klubów radnych
członków SD i ZSL.
Na zakończenie obrad WRN uchwalił plan i budżet na br. a ponadto
rozpatrzyła informację o przebiegu
wyborów do organów samorządu
mieszkańców w ub. roku w Słups
kiem oraz przyjęła swój plan pracy na
br. Do spraw związanych z wojewó
dzkim planem rocznym oraz budże
tem na rok 1989 powrócimy w odręb
nej publikacji.

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

Życiorys wojewody słupskiego
Andrzeja Szczepańskiego
Urodził się w 1947 roku w Człuchowie, z
którym to miastem związał się na wiele lat
działalności zawodowej i społeczno-poli
tycznej. Pracę zawodową rozpoczął w wie
ku 19 lat, jako agromeliorant. W1973 roku
przeszedł do pracy w aparacie partyjnym,
wykonując kolejno obowiązki instruktora
Komitetu Powiatowego w Człuchowie, ł
sekretarza KG w Chrząstowie i Człuchowie.
Byt następnie sekretarzem oraz I sekreta
rzem Komitetu Miejskiego PZPR w Człu
chowie. W tym czasie Człuchów awan
sował do grona najprężniej rozwijających
się ośrodków miejskich, wielokrotnie zdo
bywał tytuły miasta — mistrza gospodar
ności w województwie słupskim oraz w
kraju. W 1985 roku Andrzej Szczepański
zostai sekretarzem ekonomicznym KW
PZPR w Słupsku, którą to funkcję sprawo
wał do czerwca 1988 roku, gdy został
wybrany przewodniczącym Wojewódzkiej
Rady Narodowej.
A. Szczepański ukończył studia w Wy
ższej Szkole Nauk Społecznych, uzyskując
tytuł magistra ekonomii. Wiele czasu i ener
gii poświęca działalności społecznej. Jest
przewodniczącym Rady Wojewódzkiej
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i
prezesem Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju. Żonaty, ma syna.

Z POMORZA
Współdziałanie
dla rozwoju województwa
(Inf. wł.). Wczoraj w siedzibie Urzędu Woje
wódzkiego w Koszalinie odbyło się posiedzenie
Komisji Współdziałania PZPR, ZSL i SD z udziałem przedstawicieli organizacji katolików
świeckich: PAX, PZKS. W spotkaniu, którym kie
rował przewodniczący WRN, Jan Kapica, uczes
tniczyli także: wojewoda koszaliński, przewod
niczący RW PRON oraz przedstawiciele ŹSMP,
ZMW i ZH P. Treścią obrad była koncepcja koszali
ńskiej strefy ekonomicznej, której założenia przed
stawił wojewoda koszaliński — Jacek Czayka.
Polega ona — przypomniano — na przestawieniu
gospodarki na zyskowne formy gospodarowania,
przy zachowaniu należytej kondycji środowiska
naturalnego. Zakłada się realizację tych zamierzeń
poprzez rozwój turystyki przyjazdowej, w coraz
większym stopniu zagranicznej oraz rozwój rolnic
twa ze szczególnym uwzględnieniem produkcji
żywności o wysokiej jakości zdrowotnej. W trakcie
dyskusji zabrali głos: M. Okulicz, J. Lewan
dowski, E. Nowiński, E. Smolak, M. Janow

(dokończenie ze str. 1)

problemów polityki międzynarodowej i stosun

konsultacje

W dalszej części obrad WRN roz
patrzyła projekty wojewódzkiego pla
nu rocznego i budżetu województwa
na rok 1989. Wysłuchując wspólnej
opinii na ten temat zespołu radnych
— członków PZPR oraz Komisji Roz
woju Gospodarczego, Przestrzenne
go i Gospodarki Finansowej, przed
stawionej przez jej przewodniczące
go Mieczysława Krawczykiewicza. Zwrócił on uwagę, że zarówno
plan jak i budżet są opracowane na
miarę możliwości, a więc nie mogą
być w wielu dziedzinach uznane za
zadowalające społeczeństwo. Szcze
gólnie niepokojące jest obniżenie te
gorocznego planu budownictwa
mieszkaniowego o 198 mieszkań w

Członkowie zespołu, po krótkiej dys
kusji, zgodnie opowiedzieli się za
zniesieniem dotychczasowej kadencyjności sędziów Sądu Najwyższego.
Jednomyślność w tej kwestii uznano
za dobry prognostyk dalszych prac
podzespołu.

ków dwustronnych potwierdziły zakończone we
brytyjsko-zachodnioniemieckie

misji Współdziałania Partii i Stron
nictw Politycznych oraz Józef Maj
kowski,
przewodniczący
OW
„PAX". WRN podjęła w sprawach
personalnych stosowne uchwały.
Nowo wybrany wojewoda podzięko
wał radnym za okazane zaufanie, zło
żył gratulacje swojemu rywalowi.

stosunku do ub. roku. Na inwestycje
planu terenowego potrzeba 11,8 mld.
zł a brakuje ok. 7 mld. Natomiast
budżet jest zrównoważony, po stro
nie dochodów oraz wydatków figu
rują jednakowe kwoty ponad 35 mld
zł.

ski, H. Pacjań, W. Kowalczuk: Z. Asańowicz,
R, Wójcik, Ą. Klimczyk, Z. Dymiński, J.
Czayka I J. Kapica. Koncepcja strefy ekonomi
cznej zyskała nie tylko pełną aprobatę (aczkolwiek
z wątpliwościami i zastrzeżeniami natury realiza
cyjnej), ale i deklarację skutecznego współdziała
nia w przekonaniu, że przedsięwzięcia te będą
dobrze służyły społeczeństwu województwa. 0. kreślono najważniejsze zadania na najbliższy okres.

Na mauzoleum
w Michniowie
(Inf. wł.). Przy WK ZSL w Koszalinie istnieje
honorowy komitet wspierający budowę Mauzo
leum Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Mich
niowie. Wczoraj komitet obradował pod przewod
nictwem Jana Kapicy i ocenił dotychczasowe
efekty zbiórki funduszów na ten cel. Na apel
skierowany do kół ZSL, instytucji i zakładów pracy
odpowiedziało wielu ofiarodawców, wpłacając na
konto NBP w Koszalinie nr 33011-1111-132
sumę 940 tys. zł. Ogółem w województwie ze
brano okrągły milion złotych.
Komitet postanowił przybliżyć historię martyro
logii wsi polskiej różnym środowiskom poprzez
prelekcje, wystawy, informacje i publikacje na ten
temat. Postanowiono zwrócić się z ponownym
apelem do mieszkańców województwa o wspie
ranie idei budowy mauzoleum w Michniowie.
Komitet wyraził także serdeczne podziękowania
dotychczasowym ofiarodawcom, (sz)

Z obrad „okrągłego stołu"

★ ★ ★

W Strzelinku w gm. Słupsk skradziono
motorower marki jawa nr rej. SLN 0167,
koloru czerwonego. W Lęborku w hotelu
Ewie D. skradziono torebkę z zawartością
złotego pierścionka i łańcuszka oraz pasz
portem i gotówką 19 tys. zł. Wartość zło
tych przedmiotów wynosi około 500 tys. zł.
Torebkę skradziono podczas gdy jej właś
cicielka prowadziła rozmowę telefoniczną.
(ho)

1989 - 02 - 22

J. Urban odpowiadał następnie na kilkadziesiąt
pytań, a pierwsze z nich dotyczyło jego opinii na

temat stanowiska zajmowanego przez OPZZ. Oce
niam — powiedział — że w stosunku do rządu OPZZ
zajmuje stanowisko radykalnie opozycyjne. Dotyczy to
takiej sfery spraw jak reguły gry gospodarczej, reforma
gospodarcza. Są też znaczne odrębności podejścia do
niektórych zagadnień politycznych.
Rzecznik mówił też, w odpowiedzi na inne pyta
nie, że przewiduje się wzrost cen na ten rok w
wysokości ok. 20 proc. Na ten wzrost składa się w 2/5
wzrost cen urzędowych, a w 3/5 — wzrost cen umow
nych. Innymi słowy z zaplanowanego wzrostu cen o 20
proc. — 8 punktów procentowych to wzrost cen urzędowych. Gdyby założenia planu zostały z jakichś
względów przekroczone, to stałoby się to wyłącznie na
skutek większego niż zaplanowano wzrostu cen umow
nych.
Nawiązując do projektu emisji obligacji skarbu państwa
rzecznik przypomniał, że projekt ustawy budżetowej na br.
przewiduje zasilenie dochodów budżetu kwotą 40 mld zł
uzyskanych ze sprzedaży tych obligacji, które mogłyby być
nabywane przez przedsiębiorstwa posiadające nadwyżki
finansowe. Obligacje podlegałyby wykupieniu przez skarb
państwa w okresie np. 3 lat począwszy od 1990 r. (PAP)

Jednym z wątków dyskusji były
problemy struktury organizacyjnej są
dów. Jak poinformował Ł. Balcer
trwają prace zmierzające do wzmoc
nienia sądów I instancji oraz m.in.
utworzenia sądów okręgowych, które
miałyby rozpoznawać wyłącznie
sprawy odwoławcze.
W dalszej części obrad omawiano
m.in. problematykę gwarancji nieu
suwalności sędziego, wytycznych
wymiaru sprawiedliwości, uprawnień
sądowych składów orzekających do
samodzielnego zwracania się z pyta
niami prawnymi do Trybunału Kon
stytucyjnego.
Członkowie podzespołu posta
nowili kontynuować prace na
posiedzeniu w środę 22 bm.
Na kolejnym posiedzeniu ze
brała się grupa robocza ds. in
deksacji płac i dochodów — wy
łoniona z zespołu ds. gospodarki
i polityki społecznej „okrągłego
stołu". Obrady rozpoczęły się od
przestudiowania stanowiska strony
opozycyjno-solidarnościowej, OPZZ

oraz propozycji Instytutu Pracy i Poli
tyki Socjalnej w sprawie indeksacji
płac. Przypomnijmy, że jest to jedna z
metod kształtowania wynagrodzeń.
Polega na określonym (pełnym lub
niepełnym, ograniczonym do pew
nych grup społecznych lub powsze
chnym itp.) dostosowywaniu tempa
wzrostu płac i dochodów do tempa
wzrostu kosztów utrzymania.
Przedstawiciele strony rządowej
wychodzili z założenia, że w funk
cjonującym systemie płac i docho
dów istnieją już lub będą rozszerzone
elementy indeksacji indywidualnej.
Związkowcy opowiadali się za peł
ną i obligatoryjną indeksacją, co ma
— według nich — zapobiec zjawisku
żywiołowej indeksacji. Wskaźnik ko
rygujący oparty byłby na wylicze
niach GUS, przy którym powinna po
wstać komisja społeczna analizująca
te wyliczenia.
Wobec istniejących nadal rozbież
ności nie przyjęto stanowiska w spra
wie indeksacji. W najbliższy czwartek
spotkają się przedstawiciele stron w
celu dokonania niezbędnych wyli
czeń i analiz skutków indeksacji. Na
stępne spotkanie grupy odbędzie
się 28 bm.
Wczoraj rozpoczął także pracę pod
zespół „okrągłego stołu" do spraw
stowarzyszeń i samorządu terytorial
nego. Obradom współprzewodniczyli
Zbigniew Bujak i Kazimierz Secomski. (PAP)

Odwołane pociąg i
Pomorska DOKP informuje, że dziś nastąpią zmiany w kursowaniu pociągów. Pociąg nr
813/14 relacji Szczecin Niebuszewo (odj. 6.48) — Kołobrzeg (przyj. 10.02) dojedzie tylko
do Trzebiatowa, (przyj. 9.25). Poc. nr 821, relacji Kołobrzeg (odj. 9.26) — Goleniów
(przyj. 12.33) kursować będzie tylko z Trzebiatowa. Natomiast tylko do Trzebiatowa (o
godz. 12,01) dojedzie pociąg relacji Goleniów (odj. 9.58) — Kołobrzeg (przyj. 12.46).
Pociąg nr 823 relacji Kołobrzeg (odj. godz. 13.00) — Goleniów (przyj. 15.52) kursować
będzie tylko z Trzebiatowa (odj. 13.46).
Szczegółowych informacji udzielają dyżurni ruchu oraz punkty informacyjne na
dworcach.
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Gdy w Przechlewie u/nano <e niiejs.........
głębie mięsne'' stać na własny, pegee.
kład mięsny, monopol państwa ńa ryiik*

wek, schabu czy golonek wydawał >i<

n

podważenia Dziesiątki urzędników sk. '* v
*
liczało każdy kilogram
inasy mięsu«» «»• *" '*
wej", brnąc w coraz bardziej wymyślne

niężnych przychodów. A owe 4.200
ton to praktycznie maksymalny pułap
hodowli. Decydują o tym budynki
inwentarskie i — przede wszystkim —
pasze. Alternatywą było więc albo
stagnacja, albo zrobienie jeszcze jed
nego kroku naprzód.

niki, wewnętrzne instrukcję itp.

Jeśli już,
to nowocześnie

ich, także kupowanych od innych.
Własny niejako „Bacutil" przerabia je
na cenne białko.

iną dwa lata i tę dużą, prężną
wieś będą opuszczać nie ży. _ J we świnie czy opasy, lecz
całe partie salcesonów, myśliwskiej,
nawet puszek z wołowiną w sosie
własnym. Dziś sprzedaje się ów towar
łatwo. A co wówczas? Można być
prawie pewnym, że do tego czasu
zapomnimy o kartkach, że pojawią się
ze swoimi wyrobami również rzemieśl

Teraz pasze trzeba było zamienić na
mięso. W górę mięsa. Co roku dwie
pegeerowskie fermy przemysłowe, ki
lka tradycyjnych chlewni i kilka obór
wzbogaca nasz rynek o 4.200 ton
żywca wieprzowego i wołowego. 0drobina wyobraźni wystarczy, by zo
baczyć to stado, odwożone co kilka
dni wielkimi samochodami do rzeźni.
I chyba byłoby tak nadal, gdyby nie —
co tu kryć — reforma. Wykorzystując

nicy, spółdzielnie rolnicze, inne pege
ery, i że... nie odda pola bez walki
przemysł mięsny. Kto zatem wie, czy
zapowiedzią przyszłości nie jest obra
zek zaobserwowany niedawno na ko
szalińskim targowisku. „Sprzedawcy
mięsa reklamowali się ze swoim towa
rem przez głośniki — napisał dzien
nikarz — próbując w ten sposób za
chęcić klientów do zakupu. Mięsa było
sporo, a klientów, jak na lekarstwo".
Krzysztof Jałtuszewski, dyrektor
Państwowego Gospodarstwa Rolne
go w Przechlewie, nie obawia się
jednak konkurencji. — Nasze zakłady
— twierdzi — będą jednymi z naj
nowocześniejszych w Polsce, a kto
wie, czy nawet nie w krajach socjalis
tycznych. To musi gwarantować ja
kość wyrobów. Tym bardziej, że od
początku przymierzamy się również
do eksportu, A przerabiając mięso
własne bądź skupione w najbliższej
okolicy, nie będziemy za transport
płacić jakichś astronomicznych sum.
Stać nas zatem będzie» na ceny, które
zachęcą klientów do odwiedzenia
właśnie naszych sklepów czy stoisk...
Tak brzmi wstępna deklaracja. Jak
sądzę —nie bez pokrycia. Bo to, że w
Przechlewie, a nie gdzie indziej po
wstaje taki zakład-gigant, nie może
być dla nikogo zaskoczeniem. Obser
wuję gdzieś od ośmiu lat rozwój tego
pegeeru i widzę jak konsekwentnie,
krok po kroku, tworzy się tu swoisty
„krwiobieg".
Obliczono sobie już dawno, że pe
geerowi nie opłaca się sprzedawać
ziarna. To, co uda się więc zebrać na
tutejszych piachach, trzeba przetwo
rzyć na pasze. Szukając szans wzbo
gacenia karmy pomyślano nawet o
padłych zwierzętach. Nie tylko swo

* #

I zrobili go. Zakład mięsny ma kosz
tować — przy dzisiejszych cenach —
trzy miliardy złotych. Jest to ciągle
suma ogromna, zawrotna wręcz. Ale i
tak inwestycja ma się zwrócić już po
ośmiu latach. Być może szybciej. Dla
czego?
Zacznę może od nieco przewrotnej
odpowiedzi: bo nie będzie płacić kar
za zanieczyszczanie środowiska natu
ralnego. Gdy tylko ekipa budowla
nych rozpoczęła niwelować teren pod
przyszłą rzeźnię, wiercić studnie i do
prowadzać energię elektryczną, na
tychmiast pomyślano o rozbudowie
przećhlewskiej oczyszczalni ścieków,
kolektorach sanitarnych itp.

„Time is money"

Zacząłem przewrotnie, by pokazać,
żęta inwestycja ma ręce i nogi. Pomy
ślano naprawdę o wszystkim. Już
teraz. Dlatego, na przykład, równo
legle ma powstać nowe osiedle mie
szkaniowe. Takie osiedle będzie kosz
tować. I to dużo. Czy jednak istnieje
inny sposób na pozyskanie fachow
ców, którzy nie zmarnują najnowo-.
cześniejszych urządzeń, świeżego su
rowca itd.?
Inwestycja winna się szybciej
zwrócić także dlatego, że od wejścia
na plan pierwszych budowlanych do
rozpoczęcia produkcji mają minąć tyl
ko dwa lata. Termin — jak na nasze
realia — niemal szalony, ale mówiąc I
szczerze, inny nie wchodził w grę.
Dlaczego, o tym za chwilę. Na szczęś
cie główny wykonawca, Przedsiębior
stwo Budownictwa Rolniczego w
jej wiatry w Przechlewie powiedziano
Chojnicach, zgodził się na takie tem
sobie: przyszedł moment, by do
po. A jest to wykonawca solidny.
„krwiobiegu" dopisać jeszcze jedno
Wszystko, co wybudowano w pege
ogniwo. Własne przetwórstwo.
erze wciągu ostatnich piętnastu lat —
a wybudowano naprawdę sporo —
jest dziełem tej firmy. I — zastrzeżeń
nie ma.
Tempo takie wymógł obcokrajo
wiec, który wesprze inwestycję okrą
głym milionem dolarów. — Gdybyś
ak na nasze przyzwyczajenia, by
ła to decyzja wręcz zaskakująca.
cie budowali dłużej — orzekł — mnie
Utarło się w końcu, że pegeery
się to nie opłaci. Mnie nie stać na
sieją i hodują, a jeśli coś przerabiają,
zamrażanie pieniędzy...
to najwyżej ziemniaki czy zboże na
Co daje pegeerowi taka spółka?
spirytus. Po cóż więc coś zmieniać? Z
Przede wszystkim — dostęp do naj
punktu widzenia samego pegeeru by
nowocześniejszych urządzeń, ma
ła to jednak decyzja, którą podjęto
szyn i samochodów. Właśnie dzięki
rozważnie, z ołówkiem w ręku. A w
nim dyrektor Jałtuszewski może już
Przechlewie liczyć naprawdę potra
dziś twierdzić, że zakład będzie jed
fią.
nym z najnowocześniejszych w kraju. |
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Zakład Narzędzi Skrawających „Vis” w Koszalinie specjalizuje się w produkcji gwintowników, (kar)
Na zdjęciu: Henryk Machała sprawdza wymiar serii gwintowników.

od lodów i ciastek, temu od warzyw,
ogoń za coraz większą liczbą
tej sprzedającej „1001 drobiazgów".
mieszkań zapędza nas w ciem
Po dwóch latach ten od lodów sprze
ny kąt. Załóżmy taką oto abs
daje warzywa, ten od warzyw — kon
trakcyjną wizję: każdy Polak, każda
fekcję, obuwie, kremy. Co się da. Ta z
polska rodzina ma swój upragniony
drogerii ustąpiła miejsca mężowi i
kawałek powierzchni pod dachem.
teraz on prowadzi zakład naprawy
Najwięcej — mieszkania o najbardziej
sprzętu audiowizualnego. Wyłącznie
popularnym w naszym kraju standar
zagranicznego. Zakład krawiecki,
dzie; z wielkiej płyty, w dużych do
który istnieje od początku i nie świad
mach. Czy wtedy okaże się, że jesteś
czy prawie usług dla indywidualnych
my szczęśliwi choćby z tego jednego
osób (szyje taśmowo i szablonowo),
powodu? A może zaczną się narzeka
pozostał wprawdzie, ale ścieśnił się i
nia na jakość mieszkań? Już miliony
wydzierżawił miejsce na sklepik z ar
posiadaczy własnego „M" czuje się
tykułami spożywczymi spoza kraju.
źle w arbitralnie, nie przez samych
architektów narzuconym im otocze
Nie ufam już nikomu z nich, bo domy
ślam się, że zmienili branże tylko po
niu. Po krótkim czasie od odebrania
kluczy wyraźnie dostrzega się wszyst
to, by na kolejne dwa lata uniknąć
kie mankamenty, ale nie wypada o
podatków. Myślą o sobie, nie o mnie,
tym głośno mówić, gdy tyle ludzi
nie o innych klientach. Oszukują pań
czeka w kolejce po to życiowe dobro.
stwo, więc może i mnie?
Odkłada się takie sprawy na później.
Sądzi, że człowiek może się do byleja★ ★ ★
kości przyzwyczaić. Niestety, kłóci się
to z naturą ludzką.

Tylko gorzała?

J

Bo zakład mięsny obok ferm i chle
wni to powrót do najbardziej racjo
nalnego modelu, w którym przemysł
rolno-spożywczy (masarnie, mlecza
rnie, młyny) winien być tam, gdzie
powstaje surowiec. Wówczas nie pła
ci się haraczu za transport zwierząt,
nie dopuszcza do tego, by przestra
szone, zmęczone, głodne, traciły na
wadze po kilka kilogramów, podróżu
jąc niekiedy na drugi kraniec Polski.
W Przechlewie wożono przecież świ
nie na Śląsk, do Nowego Targu, Gdy
ni. Kto płacił za takie wędrówki? Pań
stwo, dotacjami. Czyli społeczeń
stwo, bo przecież państwo samo z
siebie pieniędzy nie daje.
Zawsze więcej zarobi ten, kto
sprzedaje towar przetworzony. W
Przechlewie zysk sięgnął 600 milio
nów złotych — co jest wojewódzkim
rekordem — ale i tego potentata nie
stać na wyhamowanie źródeł pie

NOWY RADZIECKI SAMOLOT PASAŻERSKI

konstruktora samolotów — Andrieja Tupolewa, powstał nowy i jak powszechnie
określono: najbardziej potrzebny dzisiaj sa
molot, właśnie „TU-204".
Tworząc go, konstruktorzy wykorzystali
doświadczenia zdobyte podczas eksploa
tacji sławnego „TU-104", pierwszego na
amoloty z emblematem
„TU
świecie pasażerskiego samolotu odrzuto
należą do najpopularniejszych w
wego, który otwierał nową epokę w lotnic
Związku Radzieckim. Każdego roku
twie cywilnym. Najmłodsze dziecko Alekprzewożą blisko 65 procent pasażerów
sieja Tupolewa ma zasięg 3500—4000 km i
„Aerofłotu", a „TU-154 M" (lata również
214 miejsc pasażerskich. Dzięki „odchu
w barwach PLL LOT) jest najbardziej eko
dzeniu" konstrukcji „TU-204" zużycie pali
nomicznym samolotem
użytkowanym
wa jest ponad dwukrotnie niższe w porów
przez radzieckie linie lotnicze. Obecnie w
naniu z samolotami średniodystansowymi
biurze konstrukcyjnym, którym kieruje Aleeksploatowanymi dotychczas przez „Aeroksiej Tupolew, syn znanego radzieckiego

W styczniu br. na jednym z
podmoskiewskich lotnisk odbył
się pierwszy próbny lot nowego
radzieckiego samolotu pasażers
kiego „TU-204”. Lot trwał 32 mi
nuty-

S

ZASIŁKI WYCHOWAWCZE
RLOPY wychowawcze są w
Polsce koniecznością. W żło
bkach jest miejsce jedynie dla
5,5 proc. dzieci. Pozostałe zdążą
pewne dorosnąć zanim sytuacja się
poprawi, ponieważ wybudowanie je
dnego miejsca w żłobku kosztuje po
nad 1 min zł. Na zatrudnienie prywat
nej opiekunki przeciętna rodzina nie
może sobie pozwolić, nie każda też (z
różnych względów) może korzytać z
pomocy bliskich. W sytuacji, gdy w
Polsce utrzymuje się — często wymu
szony ekonomicznie, czasami powo
dowany względami ambicjonalnymi
— wysoki poziom aktywności zawo
dowej kobiet, alternatywą dla urlo
pów wychowawczych mogłaby być
tylko bezdzietność.
Z urlopów wychowawczych korzy
sta średnio 700—800 tys. matek rocz
nie (w 1987 r. — 767 tys. osób). Te
urlopy wspomagane są zasiłkamj wy
chowawczymi, które w założeniu
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miały stanowić rekompensatę części
utraconego zarobku w związku z ko
niecznością przerwania pracy i opieką
nad dzieckiem. W praktyce jednak
za
zasady przyznawania zasiłku, przyj
mujące ża kryterium wysokość do
chodu na osobę w rodzinie, znacznie
ograniczają liczbę matek korzystają
cych z tego świadczenia. Śmiesznie
niski próg dochodowy zredukował
liczbę uprawnionych do otrzymywa
nia zasiłku z ponad 700 tys. osób w
1983 r. (prawie 90 proc. korzystają
cych z urlopu wychowawczego) do
260 tys. w 1986 r. W1987 r. już tylko
167,5 osób (zaledwie 20 proc. prze
bywających na urlopie wychowaw
czym) pobierało zasiłek.

Współudziałowiec będzie zaintere
sowany eksportem wyrobów z Prze
chlewa. Z początku tych najbardziej
szlachetnych: polędwicy, szynki. Póź
niej—być może — i innych. PGR ma
więc szansę stać się liczącym się eks
porterem w regionie, co także odczuje
kasa przedsiębiorstwa. Plany są bo
wiem ambitne. Przewiduje się, że
znajdzie tu pracę około dwustu ludzi z
kwalifikacjami. Rocznie przerabiać się
będzie — na trzech zmianach — sto
tysięcy tuczników i cztery tysiące
sztuk bydła zarówno z hodowli PGR
Przechlewo jak i sąsiednich przedsię
biorstw. Także— rolników indywidu
alnych. Część wyrobów mięsnych ma
trafiać nawet do konserw. Inwestycja
jest na tyle ciekawa, że będziemy jej
towarzyszyć, śledząc tempo prac na
budowie.

WALDEMAR ĆWIĘKA
fłot", a o 35 procent niższe od „TU-154" —
dotychczas najbardziej ekonomicznego w
eksploatacji.
Elektronika i komputery pokładowe umożliwiają lot w pełni automatyczny i lądo
wanie w najtrudniejszych warunkach at
mosferycznych. Poziom hałasu silników
został znacznie zmniejszony. Kabinę pasa
żerską rozplanowano zupełnie inaczej niż
w dzisiejszych samolotach produkcji ra
dzieckiej — z wygodniejszymi fotelami (do
każdego doprowadzono przewód tleno
wy) i dwukrotnie większą ilością miejsca
na bagaż podręczny. Wszystkie systemy
techniczne samolotu — zdaniem konstruk
torów — zapewniają maksymalne bezpie
czeństwo przy najbardziej intensywnej
eksploatacji. Fachowcy twierdzą, że w po
równaniu z czołowymi konstrukcjami firm
zachodnich „TU-204" okaże się maszyną
konkurencyjną. Przedstawiciele radziec
kiego przemysłu lotniczego zapowiadają
rozpoczęcie seryjnej produkcji nowego sa
molotu już w połowie 1990 roku.

KRZYSZTOF ŻAK
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budowania. U nas pod koniec lat
osiemdziesiątych jest ich kilka, a bar
dzo optymistycznie rzecz oceniając —
kilkanaście. W Polsce upodobano so
bie wieżowce zakładając, że w ten
sposób na małej powierzchni zmieści
się dużo ludzi. Tymczasem odległości
pomiędzy wysokościowcami muszą
być większe. Dom taki otaczają parki
ngi, boiska, place zabaw, sklepy. Bu
downictwo to jest w gruncie rzeczy
bardziej kosztowne i bardziej praco
chłonne. Wieżowiec wznosi się przy
pomocy ciężkiego i drogiego sprzętu.
W każdej klatce trzeba zainstalować
windy, wydzielić miejsca na zsypy.
Bezkrytycznie
powielamy
czyjeś
wzory, nie licząc się z naszymi uwaru
nkowaniami. Kiedy zaczynamy hoł
dować jakiejś nowej modzie, niszczy
my to, co zbudowaliśmy wcześniej,
choćby małe cegielnie. Duży dom to
także częste« remonty i naprawy, ale

Podsłuchuję
rozmowy,
zaglądam
do mieszkań

d dziesięciu lat mieszkam w
bloku obok dwustu innych ro
dzin. Mój dom równie dobrze
mógłby być biurowcem, hotelem, bu
dynkiem poczty itd. Jego funkcja nie
jest rozpoznawalna po architekturze.
Otoczony jest z trzech, stron ulicami
(jedna ślepa). Od jezdni w najlep
szym przypadku dzieli go odległość
30 m. Dokładnie naprzeciwko usytu
owano drugi tej samej wielkości bu
dynek, tworząc tym samym akustycz
ną studnię. Kiedy okno jest otwarte
mam wrażenie, że samochody, moto
cykle i wszelkie inne pojazdy przejeż
dżają przez moje mieszkanie. Wieczo
rem, gdy cichnie uliczny zgiełk, dokładnie słyszę rozmowy prowadzone
tych kosztów już potem nikt nie lićzy.
ndrzej Fijałkowski przed dwo
na ulicy. Mieszkam na X piętrze. Za
ma laty ukończył architekturę
glądam do mieszkań sąsiadów, bo to
— Chciałabym wspomnieć o jesz
na Politechnice Szczecińs
pierwszy pejzaż widoczny przez moje
cze jednej istotnej stronie. W Polsce
kiej. Otrzymał w Koszalinie mieszka
architekt po opracowaniu projektu
szyby.
nie rotacyjne o powierzchni 19 m kw
nic już prawie nie ma do powiedzenia.
(jednopokojowe z kuchnią w koryta
W lecie matki wysiadują na niewy
Nie stosuje się u nas tzw. nadzoru
rzu i zlewozmywakiem w łazience,
godnych ławkach i pilnują swoich
autorskiego. Ci, którzy realizują pro
umieszczonym naprzeciwko sedesu).
dzieci, bo obok pędzą samochody.
jekt, mają do załatwienia swoje in
Ma nadzieję, że następne jego „M"
teresy. Zwykle są to interesy przed
Bardziej odważne co jakiś czas wy
będzie inne. Co myśli o architekturze
siębiorstw, które taki blok będą ob
krzykują z okien najrozmaitsze upo
Koszalina, o budownictwie mieszka
sługiwały. Stosuje się więc metodę
mnienia.
niowym, wreszcie o możliwościach
wzajemnych ustępstw, zupełnie nie
architekta w tej dziedzinie?
myśląc o ludziach, dla których miesz
Marzenia o indywidualnym urzą
dzeniu mojego mieszkania szybko
kania się przygotowuje. To wszystko
— W architekturze Koszalina pa
nie dotyczy budownictwa kościelne
zniknęły. Praktycznie niczym nie różni
nuje bałagan. Stara część miasta w
go, architekt jest tu od początku do
się ono od pozostałych. Mamy seg
dużym stopniu została zniszczona.
menty na tej samej ścianie pokoju. W
końca potrzebny.
Brak jest centrum handlowego z pra
tym samym miejscu stoją kanapy, wer
wdziwego zdarzenia. Nowe osiedla,
Kościoły są ciekawe pod wzglę
salki itp. Do tego — fotele i stół. Taki
wznoszone od lat pięćdziesiątych, są
j jest nasz wspólny standard. Polski szare i monotonne. Stawiano je jak dem architektonicznym, przyciągają
I standard. Przez całe lata nie udało mi klocki wzdłuż albo w szeregu. Jąkimś wzrok, bo taka jest ich główna funk
cja. Korzystnie zmienia się też wygląd
się przyzwyczaić do tego wnętrza...
pomysłem stało się dopiero aranżo
domów jednorodzinnych. Tu archi
Bo jakże mam nie widzieć krzywo
wanie osiedlowych podwórek, np. na
tekt czuje się potrzebny. Niestety, w
wstawionych futryn okiennych, nie
„Przylesiu". Myślę, że trudno ludziom
budownictwie wielorodzinnym jego
czuć pod wykładziną dołków i wzgór
identyfikować się ze swoim domem i
rola maleje. Mieszkania są klatkami,
ków itp. Podłoga też nie jest prosto
osiedlem. Nauczono ich, że to jest
na niby tylko wyposażonymi w coś
padła do ścian, skoro pod niemal
czyjeś. W osiedlu zatracono pewne
takiego jak balkon czy loggia. Z góry
każdym meblem mam najrozmaitsze
bardzo ważne wartości. Nie urządzo
jednak wiadomo, że te miejsca nie
podkładki. Mimo starań nie udało mi
no w nich swoich sklepów, własnych
mogą spełniać swoich zadań. Są za
się uznać tego mieszkania za swoje.
miejsc wypoczynku. Wszystko to jest
małe. Stają się więc suszarniami, skła
Ono mnie wpędza w stressy, frustra
w za dużej dla człowieka skali. Kiedyś
dzikami, a taką rolę w starym, dobrym
cje. Mąż sąsiadki z wyższego piętra (4
chleb i mleko wczesnym rankiem mo
budownictwie spełniały strychy, spi
osoby mieszkały w jednym pokoiku,
żna było kupić tuż obok. Teraz trzeba
żarnie, garderoby. Gdyby brało się
była też kuchnia w korytarzu) m. in. z
iść daleko i do dużego sklepu. Nie ma
wzgląd na potrzeby człowieka, jego
powodu warunków — uciekł.
w polskich osiedlach miejsc przezna
poczucie estetyki i kulturę, nie wy
czonych do spotkań mieszkańców. W
glądałyby tak jak wyglądają nasze
Jak inni lokatorzy tego budynku,
Anglii taką rolę pełnią puby, w któ
osiedla i miasta.
zaopatruję się w dużym sklepie. We
rych na mieszkającego w pobliżu
wnątrz — nawet estetyczny, ale na
człowieka czeka jego stolik, jego są★ ★ ★
zewnątrz — szara, bezkształtna bryła.
siedzi, bilard itp.
Blaszany barak. Nie wiem, czy ma w
e dwie prywatne opinie na pew
— Budownictwo mieszkaniowe w
nazwie super czy mega, ale wcale
no nie tworzą pełnego obrazu.
Polsce to przede wszystkim określone
splendoru mu to nie dodaje. Na
Być może są zwolennicy takiej
parametry,
których
trzeba
przestrze
szczęście dość często „rzucają tu
architektury jaka jest, miłośnicy no
gać. Architekt musi zmieścić swoją
towar i coś można „złapać". Zęby
wych mieszkań i osiedli? Może wy
wyobraźnię
na
wyznaczonej
powie
było nam jeszcze lepiej, pozwolono
wołany w tym artykule problem w
rzchni. Wielka płyta na domiar zła
wybudować osobom prywatnym kil
ogóle nie istnieje?
stworzyła sztywny system budownic
ka sklepików w szeregu. Niepiękne,
twa. W latach siedemdziesiątych w
ale małe. Początkowo nawet je polu
ANNA ROMANOWSKA
Anglii było 400 różnych systemów
biłam, wierzyłam sprzedawcom; temu

O

miały skłonić matki do rezygnacji z
urlopu wychowawczego. Było to jed
nak założenie zupełnie lekceważące
realia. Wyrzeczenia finansowe nie
skłonią matek do oddania dzieci do
żłobków, których nie ma.
Wiele kontrowersji wzbudza więc

A

T

chowawczego dla matek samotnych.
Przeciwnicy tej zasady twierdzą, że
ten przywilej (finansowy i rzeczowy)
prowadzi do nielegalizowania związ
ków małżeńskich, a jednocześnie nie
wspomaga kobiet rzeczywiście sa
motnie wychowujących dzieci, choć

Z dużej

stosowanie kryterium dochodu na osobę w rodzinie. Jest to rozwiązanie
specyficznie polskie. Np. w innych
europejskich krajach socjalistycznych
zasiłki wypłacane w czasie urlopu
wychowawczego są albo równe dla
IE sposób oprzeć się refleksji,
wszystkich, albo zróżnicowane w za
że utrzymywane przez lata pra
leżności od liczby dzieci, ale przy
wie nie zmienione progi do
znawane powszechnie. Krytykowane
chodowe uprawniające do świadcze
jest również podwojenie zasiłku wynia, przy pogłębiającej się inflacji,

N

Fot. K. Ratajczyk

formalnie będących mężatkami. Pro
jekty Ministerstwa Pracy i Polityki
Socjalnej nie przewidują rozszerzenia
przywilejów dla samotnych matek,
ale także nie przewidują zredukowa
nia już istniejących udogodnień.
Jak wieść niesie, był projekt unie
zależnienia zasiłku wychowawczego
od dochodu na osobę w rodzinie i
uczynienia go świadczeniem po-

wszechnym (tzn. należnym każdej
matce, która pozostaje na urlopie wy
chowawczym). Kwotę zasiłku miał
stanowić określony procent wyna
grodzenia matki, nie mógł on jednak
przekraczać 50 proc. przeciętnego
wynagrodzenia w kraju, lub—w myśl

■■■
drugiej koncepcji — wymiar zasiłku
miał być jednolitym odsetkiem śred
niego wynagrodzenia. Mówiło się
także o corocznej waloryzacji wyso
kości świadczenia. Tymczasem — jak
dowiadujemy się w Departamencie
Ubezpieczeń Społecznych Ministers
twa Pracy i Polityki Socjalnej — pro
jekty te, będące częścią nowego sys
temu świadczeń socjalnych, który w

całości ma wejść w życie w 1991 r.,
nie zostaną na razie zrealizowane.
Odejście od kryterium dochodu na
osobę w rodzinie przy przyznawaniu
zasiłku wychowawczego spowodo
wałoby automatyczny wzrost liczby
wypłacanych zasiłków wychowaw
czych z obecnych 167,5 tys. do ok.
700 tys.
I E stać nas obecnie — zdaniem
ministerstwa — na takie zwię
kszenie pomocy finansowej
dla matek korzystających z urlopów
wychowawczych. Co więcej przewi
dywania na ten rok zakładają nawet
jej zmniejszenie. Utrzymanie dotych
czasowego systemu nawet po pod
wyższeniu — choć nie zdecydowano
jeszcze o ile — kwoty uprawniającej
do pobierania zasiłku wychowaw
czego — umocni zapewne tendencję
z poprzednich lat: liczba matek pozostających na urlopie wychowawczym
pobierających zasiłek ponownie ule
gnie ograniczeniu.
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BIEGOWE opinie o wyjazdach
Hansem Nielsenem. Przedstawi
zagranicznych różnych dele
łem propozycje przyjazdu do Polski
gacji nie zawsze są pochlebne. zorganizowanych grup turystycznych
Często ludzie zadają pytanie: coi ja
wypraw indywidualnych. Jesteśmy
lub my będziemy z tego mieli?
przygotowani do przyjęcia od zaraz
Niedawno pisaliśmy o pobycie we
grup na cztery do siedmiu dni, oferu
Flensburgu, w Republice Federalnej
jąc im zwiedzenie Słupska, Słowińs
Niemiec, delegacji miasta Słupska, z
kiego Parku Narodowego, Gdańska,
którym nawiązana została współpra
ewentualnie innych miejscowości
ca. Dziś chcemy poinformować na
szych czytelników co przyniósł ten
krótki pobyt, czego mogą oczekiwać
jeszcze w tym roku. *

O

Przygotowanie umowy o współ
pracy miast leżących w krajach o
odmiennych systemach politycznych,
i ekonomicznych wcale nie jest łatwe.
Stąd przedstawiciele władz Słupska
— kierujący delegacją przewodniczą
cy Miejskiej Rady Narodowej Jan
Szumski, I sekretarz KM PZPR Sta
nisław Nisiewicz i wiceprezydent
Ryszard Kłak nie mieli prostego za
dania. W ciągu dwóch dni we Flens
burgu wiele godzin poświęcili na roz
mowy z członkami tamtejszej Rady
Miejskiej a głównie z nadburmistrzem
Olafem Dielewiczem i prezyden
tem Lotharem Hayem oraz liderami
poszczególnych, reprezentowanych
w Radzie, partii politycznych. Ostate
cznie ich praca skończyła się powo
dzeniem a umowa miast nabrała real
nych kształtów.
Równolegle odbywały się rozmo
wy innych członków delegacji mające
doprowadzić do wymiany turystycz
nej, grup młodzieży szkolnej oraz sze
rokiej współpracy kulturalnej. O wy
nikach tych spotkań powiedzieli nam:
Rudolf Janik — dyrektor Słups
kiego Przedsiębiorstwa Turystyczne
go „Przymorze". — Spotkałem się z
właścicielem biura turystycznego —

według życzenia. Nasze oferty aktual
ne są przez cały rok, największe jed
nak zainteresowanie obejmuje mie
siąc maj — czerwiec i wrzesień —
październik.
Hans Nielsen twierdzi, że zaintere
sowanie wyjazdami do Polski jest
duże. Z ofert niewątpliwie skorzystają
też Polacy zamieszkali we Flensbur
gu, którzy chcą przyjeżdżać do kraju
na wczasy, uczyć dzieci języka oj
czystego. Oferta „Przymorza" jest —
zdaniem H. Nielsena — bardzo boga
ta. Niestety, obecny kierunek turys
tyki jest jednostronny. Wynika stąd,
że wyjazdy naszych rodaków na
wczasy do Flensburga byłyby nie
zwykle kosztowne, co nie oznacza, że
w przyszłości nie stworzone zostaną
warunki do wymiany wzajemnej grup

turystycznych. Tymczasem słupska
turystyka potrzebuje dewiz, głównie
na inwestycje. Niezbędny jest w mie
ście hotel z prawdziwego zdarzenia,
w którym bez żenady można zakwate
rować zachodnich turystów. Czy
wymiana z Flensburgiem przy
sporzy tych dewiz? Wszystko
wskazuje, że tak.
Romuald Macha liński — dyrek
tor Liceum Ogólnokształcącego nr 2
w Słupsku. — Rozmawiałem z Heinzjürgenem Klotzem, dyrektorem

zespołu szkół, z którymi będziemy
prowadzić wymianę uczniów. Uzgo
dniliśmy, że każdego roku wymienimy
dwie grupy młodzieży — 22 osoby i
dwóch opiekunów. Będą to wyjazdy
bezdewizowe, wakacyjne. Młodzież
mieszkać będzie w domach swoich
równieśników. Nasza grupa pojedzie
na dwa tygodnie pod koniec czerwca,
młodzież niemiecka przyjedzie do
Słupska w październiku. Warunkiem
wyjazdu dla uczniów LO nr 2 w
Słupsku są bardzo dobre wyniki w
nauce języka niemieckiego a pobyt
we Flensburgu będzie dla nich znako
mitą praktyką językową.
Zenon Rup — dyrektor Wydziału
Kultury i Sztuki UW w Słupsku. —
Sądzę, że gospodarze nie oczekiwali
tak rozległej oferty kulturalnej z naszej

Dlaczego polska literatura
mnie nie zachwyca?
Nie będzie to naukowy, wywód na temat stanu polskiej
literatury współczesnej, „jej kondycji, uwarunkowań i
perspektyw". Ot, po prostu kilka refleksji przeciętnej
czytelniczki, mieszczącej się w sześćdziesięciu procentach
polskiego społeczeństwa jeszcze obcującego ze słowem
drukowanym w różnych postaciach.
W Koszalinie, gdzie żyję i mieszkam od trzydziestu lat,
zapisana jestem do dwóch bibliotek, z których chętnie i
często korzystam. Chętnie, bo po pierwsze — jest w nich
tzw. wolny dostęp do półek, po drugie — pracują tam
bardzo miłe panie, które nie ograniczają się do odnotowa
nia daty wypożyczenia i sygnatury książki na karcie
czytelnika, które rozmawiają z czytelnikami o książkach i
zawsze potrafią doradzić interesującą lekturę.
Kiedy odwiedzam te przytulne miejsca (tak się składa, że
są to niewielkie, kameralne pomieszczenia) moje nogi
prawie automatycznie, prowadzą mnie do półek z inną —
niż polska — literaturą. Omijam także półki z tzw. nowo
ściami, bo na ogół nic ciekawego na nich nie stoi.
Niedawno zatrzymałam się»w tym marszu do półek w
połowie drogi i zadałam sobie pytanie, a właściwie kilka.
Pierwsze — ma coś z Witolda Gombrowicza („Ferdydur
ke": lekcja polskiego i dlaczego Adam Mickiewicz i jego
poezja nas zachwyca) i brzmi — dlaczego polaka
literatura współczesna mnie nie zachwyca? Dlacze
go nie rzuca mnie na kolana proza T. Siejaka, obwołanego
geniuszem, M. Łozińskiego (któremu w moim odczuciu
udała się jedynie „Ballada o Januszku), Romana Bratnego
i jego powieści „rozliczeniowych", dlaczego wśród wielu,
wielu nowych nazwisk nie zdarzają się „prawdziwi"
pisarze i wreszcie — dlaczego nie ma prawdziwej literatury
(takiej jak na przykład uprawiał Jarosław Iwaszkiewicz,
Maria Dąbrowska, czy Maria Kuncewiczowa). Nie twier
dzę jednak, że nic ale to zupełnie nic się w polskiej
literaturze nie dzieje. Ale jest — poza nielicznymi wyjąt
kami —nudno i mdło. Jacek Wojciechowski w artykule pt.
„Literatura w zaułku" („Tygodnik Kulturalny", 5 luty
br.) pisze: „(...) i w naszej literaturze nowe teksty, co
najmniej interesujące, ale jest ich niewiele, więc budzą
rezonans tylko wśród nielicznych i co charakterystyczne:
wychodzą spod piór pisarzy starszych oraz najstarszych,
względnie (bywa) ujawniają się dopiero teraz, wydoby
wane z wieloletniego niebytu (...)".
Właśnie — pisarze starsi i najstarsi. Co takiego tkwi w
ich sposobie przekazywania świata, że z przyjemnością i
zainteresowaniem czyta się — choć dla trzydziestolatki
świat to odległy i nieznany —„Bohiń" Tadeusza Konwic
kiego, tegoż autora „Kalendarz i Klepsydrę", „Krakowskie
Przedmieście pełne deserów" Adolfa Rudnickiego, czy
„Wzgórze błękitnego snu" Igora Newerly. I otóż odnajduję

w tych książkach jakąś cząstkę uniwersalnej prawdy o
sobie samej, o człowieku w ogóle, o naszych — bo nie
tylko moich — uczuciach, o naszym przeżywaniu, reago
waniu na zdarzenia społeczne, polityczne.
Szukam w literaturze — i często znajduję — potwier
dzenia własnych obaw, niepokojów, rozterek. Gdy czytam
utwory powiedzmy pisarzy iberoamerykańskich (wszak
pochodzących z odległego kręgu kulturowego, obyczajo
wego), często zdarza mi się powiedzieć: ten czy ów
bohater opowieści Cortazara, Borgesa czuje podobnie jak
ja, a ja coś podobnego już kiedyś przeżyłam i myślę
podobnie. Wydaje mi się, że właśnie momentu — może
niezupełnej — identyfikacji zachowań, poglądów szuka
my w literaturze, jakiegoś odbicia siebie samego. Szukamy
innych wartości, także zapisu czasu — w którym żyjemy.
Uważam, że w ostatnich latach nie pojawił się w Polsce
żaden tekst literacki, który by rzetelnie oddawał nastroje,
niepokoje, niełatwą codzienną egzystencję, dramatyczne
często wybory towarzyszące nam od początku lat osiem
dziesiątych. Myślę, że mógłby taki utwór napisać Janusz
Głowacki, ale wyjechał do USA i obcuje tam z zupełnie
inną rzeczywistością. Pisze, ale na razie sztuki teatralne.
Mógłby o tym wszystkim napisać Edward Redliński, ale
milczy. Nie wiem, czy wyjechał gdzieś daleko, czy wybrał
„emigrację wewnętrzną". Może napisze o tym kiedyś
Ryszard Kapuściński. Może...
Jeszcze raz przytoczę słowa Jacka Wojciechowskiego,
w którego sądach znajduję potwierdzenie własnych. Pisze
on tak: „(...) twórczość — u nas raczej nie rozkwita,
chociaż nie da się powiedzieć, że oto usycha i więdnie.
Nadal istnieje grono osób piszących, niektórzy publikują,
wydają i rozpowszechniają swoje utwory różnymi sposo
bami. A jednak już dawno nie ukazał się tekst ściśle
literacki, który poruszyłby szeroką opinię publiczną''. Dalej
autor stwierdza, że owo poruszenie mogłoby mieć charak
ter intelektualny albo rozrywkowy. Bo „rodzimej literatu
rze potrzebny jest zarówno własny „Doktor Żywago", jak i
własny „Dzień Szakala". Niestety, nie mamy literackich
wydarzeń, mamy atmosferę sennej peryferyjności. Marek
Wawrzkiewicz określa ten stan dosadniej. Twierdzi
wprost: „Literatura polska umarta. Pogrzeb był skromny".
Dobrze, że nie umarła w innych miejscach na świecie. Że
nadal pojawiają się książki, które wywołują emocje u
czytelników. Ze po jakimś czasie docierają do nas. Dzięki
temu mam co czytać, i często mnie to zachwyca.

strony i dlatego przyjedzie do nas
3-osobowa delegacja w maju by
skonkretyzować współpracę na okres
kilku najbliższych lat. Przedstawiłem
propozycje dotyczące wymiany ama
torskich zespołów artystycznych
młodzieży i teatru „Rondo". Widzę
możliwość wyjazdu do Flensburga
Orkiestry Kameralnej i przyjęcia w
Słupsku orkiestry niemieckiej. W za
kresie plastyki zaproponowałem wy
mianę wystaw z prowadzonych u nas
plenerów: „M — jak morze", „Zapis
graficzny w skórze" oraz amatorskiej
twórczości ludowej. Wystawy te mo
głyby być połączone ze sprzedażą
dzieł na miejscu. Zaproponowałem
także zorganizowanie we Flensburgu
wystawy malarstwa Witkacego ze
zbiorów Muzeum Pomorza Środko
wego. Czy propozycje te zostaną
przyjęte dowiemy się w maju. Wtedy
też dokładnie poznamy ofertę na
szych partnerów z Flensburga.
Została także nawiązana bezpośre
dnia współpraca między Zarządem
Wojewódzkim Wodnego Ochotni
czego Pogotowia Ratunkowego, któ
ry reprezentował jego prezes Alfred
Ossowski i takąż organizacją we
Flensburgu kierowaną przez Her
manna Welka. W lipcu pojedzie do
Flensburga 20 polskich ratowników,
którzy wezmą udział w szkoleniu i
zawodach, będą też pracować ze
swoimi kolegami. W przyszłym roku
20 ratowników flensburskich przybę
dzie do Słupska. Wezmą udział w
zawodach w Ustce, także będą pełnić
dyżury na polskich plażach i kąpielis
kach.

Warto przypomnieć, że głównymi
organizatorami
Ogólnopolskiego

Konkursu Recytacji jest Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Minis
terstwo Edukacji Narodowej i Minis
terstwo Kultury i Sztuki. Dwudziesta,
konkursowa edycja przypada w cza
sie szczególnym. Trwają bowiem ob
chody 70-lecia odzyskania niepodle
głości naszego kraju oraz 45-lecia
PRL. Niezwyczajny też jest czas w
Związku Radzieckim, w którym za
chodzą, głębokie przemiany politycz
ne i społeczne. Wszystko to znajdzie
na pewno swój wyraz w przebiegu
konkursu.
Organizatorzy XX Ogólnopolskiego
Konkursu Recytacji proponują uczest
nikom korzystanie z dorobku literac
kiego wszystkich narodów Związku
Radzieckiego. Nie będzie ograniczeń
repertuarowych. Każdy recytator mo
że przedstawić dwa utwory poetyckie
i jeden utwór pisany prozą (krótkie

— Co pan powiedział?
— Jak podobałoby się panu — powtórzyłem
wolno i beznamiętnie — gdyby pańska małżonka
nagle umarła?
Rozejrzał się dokładnie dookoła jakby obawiał
się, że ktoś usłyszy naszą rozmowę. Ale oprócz
nas, dwóch barmanów i trzech starszych panów w
kącie, „Country Club" w Warm Springs był pusty.
Oczy Rogersa znów spoczęły na mnie.
— Co pan mi zaproponował, Foster?
— Było to coś w rodzaju spekulacji z mojej
strony.
— Nie zajmuję się tego rodzaju spekulacjami.
— Naprawdę? — zapytałem rzeczowo — Jeżeli
pańska żona Sandra umrze, przejmie pan kontrolę
nad jej majątkiem. I wreszcie będzie pan wolny,
aby poślubić swą ukochaną Angelę.

— Naturalnie, że wiem o Angeli — ciągnąłem
szybko — Ona jest nadzwyczaj pociągająca. Bar
dziej niż pańska żona.

— Kim pan jest? — zapytał znowu.
— Powiedzmy: człowiekiem, który chce zdjąć
troski z bark innych.

LEOKADIA GŁUSIK

Dobry
kąsek
dla smakosza
„Pierwszą sztuką świata była
sztuka mięsa"—stwierdził aforys
tycznie Tadeusz Przypkowski. Na
rynku czasopiśmienniczym ukazał
się pierwszy magazyn kulinarny
pt. „Smakosz", pod redakcją zna
nego z „Przekroju" Jana fałkow
skiego. Poręczny format, dobry
papier, ładne kolorowe ilustracje,
staranna i w dobrym guście szata
graficzna.
„Smakosz” na 64 stronach za
wiera artykuły dotyczące kultury
stołu, współczesnej kuchni, dzie
jów gastronomii, obyczajów, te
chniki w kuchni (w tym numerze
obszernie o kuchnie mikrofalo
wej) racjonalnego odżywiania,
nowinek w gastronomii oraz kil
kadziesiąt przepisów na oryginal
ne dania, tartinki, koktajle. Twórcy
„Smakosza" okrasili to wszystko
mnóstwem ciekawostek w rodza
ju menu u królowej Wiktorii, afo
ryzmami („Żabę przyjemnie jeść
tylko wtedy, gdy jest się Francu
zem") reprodukcjami obrazów
nawet, „menu" dla filatelistów itp.
W jednym z tekstów najpraw
dziwszy polski restaurator zwierza
się: „Drugie moje przewinienie:
nie zamykam lokalu punktualnie o
godz. 23, jak to urzędowo przyka
zano. Lokal mam otwarty, póki są
w nim goście. Jakże powiedzieć,
komuś, kto wydał pieniądze: „za
płaciłeś pan, to się już wynoś!"
Tak nie można postępować w sza
nującej się restauracji". Zaś sołtys
z
Chlapkowic
proponuje
eau-de-vie i ziemniaki w łupinach
„bo po to Pan Bóg stworzył kar
tofle, żeby w Polsce i chłop miał
co łupić ze skóry".
„Smakosz" to apetyczny kąsek
o czym zapewnia.

skiego przedstawią uczestnikom pro
gram artystyczny. Jak zwykle Klub
Międzynarodowej Prasy i Książki w
Kołobrzegu przygotuje wystawę wy
dawnictw radzieckich. Odbędą się
wieczory przyjaźni, spotkania z poe
tami ze Związku Radzieckiego, będzie
czas na zwiedzanie Kołobrzegu, prze
jażdżkę statkiem. Jak w latach ubieg
łych, gośćmi konkursu będzie grupa
młodzieży z Połtawy zaprzyjaźnionej z
Koszalinem.
Do centralnych eliminacji XX Ogól
nopolskiego Konkursu Recytacji Poe
zji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej
zostało sporo czasu. Nie we wszyst
kich sprawach zapadły już ostateczne
decyzje: waży się termin konkursu,
skład jury itp. ale można mieć na
dzieję, że jak zawsze organizatorzy
zapewniają wysoki poziom spotkania
i miłą atmosferę.

A. Romanowska

Wyciągnął z kieszeni grubą kopertę i położył
przede mną.
— Powiedział pan, zdaje się, pięć tysięcy dola
rów?
— Dokładnie tak — włożyłem kopertę do kie
szeni, nie otwierając jej. A rozkład pokoi w pańs
kim domu?
— Zabrałem go również — powiedział Rogers i
rozwinął duży arkusz papieru z planem swego
domu. Wyjaśnił mi gdzie znajdują się jakie pokoje
a potem zapytał:
— Kiedy to się stanie?
— Kiedy pan sobie życzy.
— W czwartek w nocy.
— Świetnie.
— O której?
— Myślę, że najlepiej będzie o północy.
— Dopilnuję, aby moja żona Sandra była sama
w domu — powiedział. Lokaj ma akurat wolny
dzień. Spowoduję, aby kucharka i ogrodnik rów
nież wzięli wolny dzień.

Usta Rogersa otworzyły się, ale nie powiedział
nic.

W

KATARZYNA CZECHOWICZ

Konkurs Recytacji Poezji i Prozy
Rosyjskiej i Radzieckiej to nie tylko
zmagania recytatorów. To także spec
jalny, na tę okazję przygotowany pro
gram pobytu uczestników w Koło
brzegu. O to m.in. troszczy się komitet
organizacyjny, któremu przewodni
czy Zbigniew Michta, sekretarz Ko
mitetu Wojewódzkiego PZPR w Ko
szalinie. Dobrze się złożyło, że w Ko
łobrzegu pięknie odrestaurowano ra
tusz. W jednej z jego sal odbywać się
będzie konkurs. W związku z nieco
dzienną rocznicą zespoły amatorskie i
soliści z województwa koszaliń

Martin Rogers byt barczystym mężczyzną o
twarzy nieco nabrzmiałej od nadużywania whisky i
oczach ciepłych i łagodnych jak arktyczny lodo
wiec. Od czterech tygodni kiedy go zobaczyłem po
raz pierwszy, nie wykazywał żadnych emocji, aż do
tej chwili. Uniósł się nieco nad stolikiem i zapytał:

Rogers oddychał ciężko.

M. WRONOWSKA

opowiadanie lub wybrany fragment
większego utworu), tak by czas recy
tacji nie przekroczył 7 minut. To samo
dotyczy zespołów recytatorskich, tyl
ko że czas trwania prezentacji wy
dłużono do 10 minut. Wszystko to
dotyczy eliminacji centralnych.

Morderstwo
o dowolnej porze

E współpracy obu miast zro
— Kim pan jest, Foster? — zapytał cicho — Nie
biono już pierwsze kroki.
jest pan niezależnym doradcą finansowym, praw
Chętnych do nawiązania da? I nieprzypadkowo od czterech tygodni szukał
znajomości ze mną.
kontaktów — miejmy nadzieję z pan
poży
— Słusznie — odpowiedziałem z uśmiechem.
tkiem dla obu stron — jest więcej.

XX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji
i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej
W tym roku odbędzie się jubileu
szowy XX Ogólnopolski Konkurs Re
cytacji Poezji i Prozy Rosyjskiej i Ra
dzieckiej. Eliminacje centralne, któ
rych gospodarzem jest Kołobrzeg,
najprawdopodobniej rozstrzygnięte
zostaną przed zakończeniem roku
szkolnego. Tymczasem na terenie ca
łej Polski organizuje się spotkania
recytatorów — najpierw w szkołach i
na uczelniach, a do 30 kwietnia br. —
zgodnie z regulaminem — powinny
zakończyć się eliminacje wojewódz
kie. W konkursie może uczestniczyć
młodzież ze szkół podstawowych,
średnich oraz studenci, W tym roku
po raz pierwszy dopuszcza się do
udziału także zespoły recytatorskie
(liczba członków nie powinna prze
kroczyć 45 osób).
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— Morderca — powiedział Rogers — Zawodo
wy morderca — jego głos brzmiał bardziej za
chwycająco niż potępiająco i to umocniło moją
pozycję, Trzymałem go mocno w ręku.
— Nie zależy mi na tym jak pan mnie nazwie, ale
trafił pan w sedno.
— Jak udało się panu trafić do prywatnego
klubu, takiego Jak ten? Nie może pan przecież być
członkiem klubu.
— Nie, ale mam przyjaciół, którzy są członkami
tego klubu. Poza tym prowadzę zupełnie normalny
tryb życia.
— Czy mam uważać, że chce pan zapropono
wać swoje zawodowe usługi?
Dokładnie tak.
Przez chwilę obserwowaliśmy się, a potem
Rogers powiedział:
— Czy wie pan, co mógłbym teraz zrobić.
Oddać pana w ręce policji.
— Ale pan tego nie zrobi.
— Nie...
— Tak właśnie myślałem, Zresztą wyparłbym
się wszystkiego, a pan nie ma świadków naszej
rozmowy. Ponadto cieszę się znakomitą opinią.
Rogers wyciągnął z kieszeni złotą papierośnicę,
wyjął z niej papierosa I przypalił złotą zapalniczką.
Poprzez dym tytoniowy zapytał:
— Ile?
— Cenię ludzi szybko przystępujących do in
teresu. Dziesięć tysięcy. Polowa z góry, reszta po
wykonaniu zamówienia.
— Muszę się zastanowić — powiedział. Opa
nował się już. Był spokojny, zimny I pewny siebie.
— Nigdy nie podejmuję pochopnie decyzji. A
zatem jutro wieczorem, około dziesiątej.
— Świetnie. Jeżeli pan się zdecyduje proszę
przynieść pięć tysięcy w małych banknotach i plan
pańskiego domu.
Punktualnie o dziesiątej Rogers pojawił się.

— A co z psami? — zapytałem.
— O nich pan również wie?
— Naturalnie.
— Postaram się, aby były zamknięte.
— Dobrze. Jeszcze jedno: chciałbym aby drzwi
służbowe były otwarte.
— Okay.
— Czy jest jeszcze coś o czym powinienem
wiedzieć?
— Myślę, że nie—zamyślił się na chwilę — Jak
pan to zrobi, Foster?
— Naprawdę chce pan wiedzieć?
— Nie w szczegółach, chciałbym mleć ogólne
pojęcie.
— Najprawdopodobniej będzie to wypadek.
Wie pan zapewne, że jeden na pięć wypadków w
domu kończy się śmiercią.
— Bardzo Interesująca statystyka.

★ ★ ★
W czwartek, kilka minut przed północą, zapar
kowałem samoohód niedaleko domu Rogersa.
Poszedłem wzdłuż muru ogradzającego dom, za
łożyłem rękawiczki I po zwisającej gałęzi drzewa
przedostałem alę do ogrodu, Psów nie było, Ro
gers dotrzymał przyrzeczenia.
Bez trudu znalazłem ełużbowe wejście. Było
otwarte. Wazedłem, zapaliłem latarkę, zachowując
się bardzo oetrożnle. Wokół mnie panowała głę
boka cisza. Poezedłem, mając plan domu w gło
wie, do wielkiego hallu wejściowego. Kiedy stałani przy schodach prowadzących na piętro wyda
wało ml się, Że słyszę chrapanie maj ofiary,
J
„Proszę śnić spokojnie, pani Rogera", pomyś
lałem I poszedłem prosto do gabinetu Rogersa.
Potrzebowałem tylko ośmiu minut aby odnaleźć I
otworzyć sejf w ścianie. Znalazłem tam osiem
tysięcy dolarów gotówką oraz dwa diamentowe
kolczyki. Ponadto piętnaście tysięcy dolarów w
akcjach.
W trzy minuty potem przemknąłem jak cień
przez ogród i tą samą drogą wydostałem alę na
ulicę. Chciałbym zobaczyć minę mego klienta,
kiedy wróci z miejsca, które dawało mu doskonałe
alibi I zastanie żonę żyjącą a sejf pusty.
Człowiek jednak nie może mieć wszystkiego
naraz.

t

BILL PRONZINI

Nadciśnienie
ze strachu
Już sam widok lekarza lub pielęgniarki powo
duje u niektórych chorych podwyższenie ciśnienia
krwi. Do takiego wniosku doszli ostatnio lekarze
niektórych klinik zachodnioniemieckich, nazywa
jąc ten objaw „hipertonlą białego fartucha".
Pacjenci, u których stwierdzono tę skłonność,
winni mierzyć sobie ciśnienie krwi najpierw sami.
A jeśli mają poddać się wyznaczonego dnia po
miarom ciśnienia przez lekarza, należy im przed
tym zaaplikować lekarstwo na jego obniżenie.
Dopiero porównanie ciśnienia zmierzonego w
domu z tym u lekarza, po przyjęciu specyfiku dla
jego obniżenia, może określić jego prawidłową
wartość. Jak wynika bowiem z przeprowadzonej
statystyki, aż co piąta osoba cierpiąca na nadciś
nienie podatna jest na „hipertonię białego far
tucha".

Wyłącz silnik

Sosy do ryb
Sosy do smażonej ryby? To u nas
rzadkość. A warto spróbować. Na
początek proponuję taki przepis: trzy
łyżki utartego chrzanu, 2 jajka, szklan
ka śmietany, jabłko, cytryna, sól, cu
kier.
Jajka ugotować na twardo i drobno
posiekać, wymieszać z chrzanem i
śmietaną. Jabłka utrzeć na grubej tar
ce, skropić cytryną i wymieszać z
sosem. Przyprawić do smaku solą i
cukrem.

pod czerwonym światłem
Według obliczeń przeprowadzonych
przez członków tzw. inicjatywy obywatel
skiej ds. ruchu drogowego w miejscowości
Neuss (RFN), konsekwentne wyłączanie
silników samochodowych przed czerwo
nym światłem pozwala na zaoszczędzenie
przez każdego kierowcę 2—3 tankowań
rocznie, Wystąpili oni z wnioskiem, by
światła na skrzyżowaniu dróg i ulic w RFN
wyposażone zostały w specjalne urządze
nia sygnalizujące kierowcom, kiedy należy
włączyć silnik.

Nocą przez cmentarz idzie młoda ko
bieta i bardzo się boi. W pewnej chwili
podchodzi do niej elegancki mężczyz
na i mówi — Chętnie będę pani towa
rzyszył...
I tak doszli aż do bramy, gdzie dżen
telmen ucałował damie dłoń i pożegnał
się grzecznie.
— A pan się nie boi spacerować nocą
po cmentarzu?
— zapytała nagle dziewczyna.
— Kiedy żyłem, to się bałem — odparł
mężczyzna.

«

Z JĘZYKIEM POLSKIM ZA PAN BRAT

dopiero w następnej kolejności —
imiona. I znowu — niepotrzebnie —
przenosicie ten „obywatelski" zwy
czaj na stosunki towarzyskie.
— Kowalski Jan jestem...
— Musiał Irena...

Każdy z nas ma swoje imię lub
nawet kilka imion i nazwisko. Na co
dzień używamy częściej imienia, zwy
kle pierwszego. W sytuacjach oficjal
nych posługujemy się imieniem i na
zwiskiem. Bywa, że samym tylko na
zwiskiem. Wołanie kogoś po nazwis
ku weszło ostatnio nawet w modę.
Bardzo często słyszę to w Waszych
rozmowach w szkole, na podwórku,
na ulicy.
— Leśniewski, nie bądź taki mąd
ry...
— Nowak, do mnie!...
— Jutro idę do kina z Magnowskim...
Nie jest to zbyt piękny zwyczaj.
Nadużywanie czyjegoś nazwiska w
sytuacjach towarzyskich, podczas
rozmów koleżeńskich wprowadza do

nich — niepotrzebnie — atmosferę
oficjalności, brzmi sztucznie. Bardziej
naturalne jest zwracanie się do przy
jaciół, kolegów, znajomych po imie
niu. Imię jest to miano osobiste. Przy
zwyczajamy się do swojego imienia
od najmłodszych lat, do nazwiska
które jest mianem rodowym, wspól
nym dla całej rodziny, zatem dla wię
cej niż tylko jednej osoby — przy
zwyczajamy się nieco później. Nikt do
noworodka, czy małego dziecka nie
woła przecież po nazwisku.
Cybulski Krzysztof, Kowalski Jan,
Nowak Zofia... Ten porządek: naj
pierw nazwisko, potem imię znacie ze
szkoły. W ten sposób sporządza się
wszelkie listy obecności, uczestnic
twa, spisy ludności. Tak się w polskim
obyczaju urzędowym przyjęło i stosu
je dla ułatwienia. Miano rodowe w
stosunkach urzędowych jest najistot
niejszym wyróżnikiem człowieka, a

W ten sposób często się sobie
przedstawiacie, lub tak odpowiadacie
zapytani o imię i nazwisko. Zupełnie
jak na zbiórce wojskowej.
Poprawnie i — przyznacie — ład
niej jest przedstawiać się najpierw
swoim imieniem, potem nazwiskiem.
A w kontaktach towarzyskich wystar
czy nawet samo imię.

Racje ma więc Wasza koleżanka,
Basia Niechciał, gdy skarży się w
liście do redakcji, że koledzy w szkole
wołają ją po nazwisku. Bez połącze
nia z imieniem trudno zgadnąć, czy
chodzi o chłopca czy dziewczynkę.
Dawniej—aby takie rozwiązanie było
możliwe — dodawało się odpowied
nie końcówki do tego typu nazwisk:
,,-ówna" w przypadku córek (Niechciałówna —córka Niechciała), „owa" w przypadku żony (Niechciałowa — żona Niechciała). Ale dziś te
formy stosuje się coraz rzadziej...

Niespodzianka
dla mamy,
siostry, koleżanki

UcznWwie Szkoły Podstawowej nr 1 im, Bolesława Chrobrego w Kolo
brzeau W pierwszym tygodniu apelu o pomoc dla Armenii wpłacili na konto
18-V6-16-16 kwotę 64.663 zł.
... . .
. . orv
Zbiórkę zorganizował samorząd uczniowski! szkolne koło PCK.
W załączeniu przesyłamy zdjęcie z akcji zbiórki zrobione przez koło „Fo.-IfoHr'r
to-Kadr*
Przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Rojewska

LISTY, LISTY
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Taki tytuł nosi konkurs, ogłoszony
przez Klub Komitetu Osiedlowego
„Śródmieście” w Koszalinie, dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
Forma wypowiedzi dowolna: teksty,
zięcia, rysunki, teksty ilustrowane,
pieśni, legendy. A zatem konkurs, w
którym każdy może wziąć udział i
każdy znajdzie dla siebie ciekawą
formę. Przybliży on i spopularyzuje
wśród młodzieży szkolnej ludzi, któ
rych nazwiska widnieją na adresach
naszych miejsc zamieszkania.
Inicjatywa godna uznania i powie
lenia. Może inne komitety osiedlowe
pomyślą o podobnym konkursie?
Może szkoły podstawowe z wojewódz
twa z koszalińskiego i słupskiego
pomyślą jak spopularyzować wiedzę
o mieście, wsi, regionie? Na łamach
„Głosu dzieci" zamieścimy ciekaw
sze opracowania.
Informujemy, że Klub „Śródmieś
cie" zamierza spotkać się z uczest
nikami konkursu w przededniu rocz
nicy wyzwolenia Koszalina, by ogło
sić wyniki konkursu i omówić jego
plon.
A swoją drogą do Klubu „Śród
mieście", przy ul. Mickiewicza war
to wejść, by obejrzeć wystawę minia
tur Krzysztofa Urbanowicza. Tema
tern są ^zbytki sakralne Ziemi Ko
Szalińskiej (akwarela). _____

%
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— Powinien parę dni polatać
w łóżku. Ma pani jakiś łańcuch?

Rys. Gwidon Miklaszewski

Kochana Redakcjol
Przesyłam gorące pozdrowienia dla
całej Redakcji. „Głos dzieci" czytam
zawsze, kiedy się ukazuje w „Głosie
Pomorza", ale myślę, że powinien być
trochę ciekawszy, aby wprowadzić w
nim jakiś kącik. Są wiersze, krzyżówki,
listy, świat roślin, Brakuje mi kącika
humoru. Tym kącikiem humoru mog
łaby być rubryka pt. „Uśmiechnij się",
w której zamieszczane byłyby kawały
przysyłane przez nas — dzieci. Prze
syłam Wam kilka takich kawałów.
Marcin Barański z Rarwlna
Dziękujemy za list i spostrzeżenia
na temat naszej strony. Tymczasem
pozdrawiamy, życząc ciekawej lektu
ry „Głosu dzieci".
Kochana Redakcjol
Pozdrowienia gorące jak słońce,
szybkie jak wiatr •— przesyłają dla
całej Redakcji Ania z Mariuszem. Mi
nęły ferie i czas wracać do szkoły, ale
uczyć się trzeba, szkoła to nie jest to
najgorsze co nas w życiu może spot
kać. W czasie trwania ferii mieliśmy
dużo
rozrywek
przygotowanych
przez organizatorów, Były różne kon
kursy, gry, a także przyjeżdżało do nas
kino. Oglądaliśmy bajki za darmo.
Ferie minęły szybko i fajnie, chociaż
nie było śniegu. W niedzielę będzie
rozlosowanie nagród dla tych wszyst

ŚWIAT ROŚLIN

Kotki na...
gałązkach

HENRYK LIVOR
— PIOTROWSKI

Wiosenna
rzeka
Kiedy zima jest w górach —
Wtedy wody kropelki
Zamieniają się w piękne
Sople i sopelki.

Złota panna

Każdy — błyszczy srebrzyście.
Każdy — skały się trzyma.
Wiszą sobie spokojnie
Przez calutką zimę.
A gdy wiosna nadejdzie —
Z sopla i sopelka
Powstaje nagle rzeka,
Niczym wstęga wielka.
Płynie prosto do Ciebie
Przez pól korytarze —
Niosąc kruchy, świetlisty,
Okręcik Twych marzeń...
stępna w sklepach papierniczych, warto raz
przeznaczyć kieszonkowe na jej zakup).
Oto moje propozycje. Broszka ze skó
ry, lub modellny. Uformuj ładny Ustek,
lub kwiat (może być zrobiony z kilku kolo
rów), przyklej z tylu małą agrafkę, po czym
włóż to do garnka z wodą, chwilę pogotuj i
zostaw do przestygnięcia. Można to rów
nież prażyć w piekarniku. Pamiętaj jednak,
aby przy typh czynnościach był ktoś z
dorosłych, na przykład tata, którego wtajem
niczysz, który pomoże, doradzi.

Zbliża się 8 Marca — Międzynarodowy
Dzień Kobiet. Przypominam Wam o tym już
teraz, abyście zdążyli przygotować drobne
upominki. Każda kobieta, niezależnie od
wieku, lubi ozdoby. Jeśli są gustowne, to
zawsze dodają urody. Zatem do dzieła.
Najpierw pomyślcie, jakie kolory lubi ma
ma, siostra, koleżanka. do jakich ubiorów
mogłyby włożyć ozdoby, które wykonacie.
Potem otwórzcie domowe szuflady, po
szperajcie w nich trochę, być może znaj
dziecie kawałki skóry, małe agrafki, koraliki
w różnych kolorach. Przyda się też plas
telina, albo modelina (ta ostatnia jest do-

Łatwiejsza do zrobienia będzie broszka
— kokardka z kawałka skóry. Wytniesz
prostokąt, przewiążesz go mocno, naszy
jesz koraliki, przypniesz z tylu agrafkę I już
broszka gotowa. Możliwości jest bardzo
wiele, a zależą od Twojej pomysłowości.

kich, którzy brali udział w konkursach.

cjo, może wydrukujecie je w swojej
gazecie. Pozdrawiam całą redakcję i
dzieci z województwa koszalińskie
go,

Ania i Mariusz Rudalscy z Kusowa
Dziękujemy za miły list i pozdro
wienia. Cieszymy się, że ferie spędzili
ście sympatycznie. Pozdrawiamy.
Droga Redakcjol
Nazywam się Marcin Nyrek. Cho
dzę do szkoły w Łebie. Niedługo, to
znaczy w poniedziałek idę do szkoły i
znów będę musiał się uczyć. Mieliśmy
choinkę i wesołą zabawę. Dostaliśmy
też paczki. Dodam do tego, że mieliś
my doskonałe konkursy. Na tym koń
czę i pozdrawiam całą Redakcję.
Marcin Nyrek z Łeby
Dziękujemy za list i pozdrowienia.
Życzymy Ci samych piątek w szkole,
która nie jest przecież taka straszna.
Pozdrawiamy.
Miła Redakcjo!
Nazywam się Ania Garlicka, mam 9
lat, mieszkam w Krakowie. Będąc na
feriach zimowych u cioci w Ustce,
ciocia dała mi do przeczytania „Głos
dzieci". Bardzo mi się spodobało, jak
dzieci piszą o sobie. Postanowiłam i ja
napisać. Ja jestem bardzo smutna, bo
w zeszłym roku zmarła moja kochana
mamusia. Jestem teraz z babcią i
dziadziem, ale nie mogę się z niczego
cieszyć, więc zaczęłam pisać wier
szyki, posyłam kilka do Ciebie Redak
Tegoroczna łagodna zima, a raczej jej
brak, powoduje, że w świecie roślin dzieją
się różne, dziwne rzeczy. Wiele drzew i
krzewów zachowuje się tak, jakby w ogóle
nie zapadały w zimowy sen. Rozejrzyjcie
się wokół, a zobaczycie, że tu i ówdzie na
gałązkach pojawiły się już pąki. Znak to, że
wiosna tuż, tuż...
Do roślin, które najwcześniej reagują na
wiosenne promienie należą m.in. wierzby

rów: wiernego sługę Jana i młodego księ
cia, wspólnie wyruszających na poszuki
wanie legendarnej złotej panny, Mahulieny. Czyha na nich wiele niebezpieczeństw i
wręcz niesamowitych przygód. Miloslav
Luther, którego poprzedni obraz — „Król
Drozdobrody" — zdobył wiele nagród, do
skonale wie jak przyciągnąć uwagę wido
wni. „Złota panna" na festiwalu filmowym
w Bratysławie została nagrodzona za sce
nografię autorstwa Viliama Gruski, co rów
nież jest dobrą wróżbą dla tego filmu o
międzynarodowej obsadzie. Jana gra sło
wacki student Vladimir Hajdu, księcia —
francuski aktor Remi Martin, Divę — Hisz
panka Maria Valdiviels, a kinematografię
RFN reprezentują Lara Naszinska i Heinz
Moog. „Złota panna" — bez natrętnej dy
daktyki — stara się przekonać widzów, że
w życiu najcenniejszą jest przyjaźń, (kon)

Do obejrzenia tego filmu możecie śmiało
namówić także Waszych rodziców, gdyż
nie jest to typowa bajka, a raczej film
przygodowy. W realizacji tego typu ob
razów specjalizuje się w ostatnich latach
czechosłowacka kinematografia, która do
udziału w produkcji zaprasza zagranicz
nych kontrahentów, najczęściej z RFN.
Udział zachodnich kapitałów pozwala na
większy rozmach realizacyjny, bogatszą oprawę plastyczną, co nie jest bez znacze

ALEKSANDRA
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Pamiętajcie, że własnoręcznie wykonany
upominek sprawi obdarowanej największą
radość.

ALA

Ania Garlicka z Krakowa.
Pięknie dziękujemy za list z dalekie
go Krakowa, pozdrowienia oraz wier
szyki. Aniu, życzymy Ci jeszcze wielu
pięknych i słonecznych dni w Twoim
rozpoczynającym się dopiero życiu.
Gorąco pozdrawiamy.
Droga Redakcjo!
Nazywam się Izabela Żal i mam 13
lat. Bardzo lubię czytać „Głos dzieci",
ale nie tylko, bo również lubię czytać
książki. W naszej szkole jest biblio
teka, z którą się „zaprzyjaźniłam", po
nieważ pomagam mojej wychowaw
czyni, pani Elżbiecie Czaii, w wypoży
czaniu książek moim kolegom i kole
żankom. Teraz są ferie i korzystając z
okazji chciałabym wszystkim, którzy
mają przerwę w nauce, życzyć aby
spędzili je bardzo wesoło i mile. Nie
wiem tylko jak je nazwać -- czy ferie
zimowe czy wiosenne, ale z pogody
raczej wynika, że są to ferie wiosenne.
Z pozdrowieniami dla Redakcji.
Iza Żal z Pobłocia
Dziękujemy za miły list i pozdro
wienia. Mamy nadzieję, że wszyscy
nasi Czytelnicy spędzili ferie sympa
tycznie i chociaż nie było śniegu, nie
mieli powodu do narzekań. Pozdra’ wiamy.
______________
(Salix). Na świecie znanych jest aż 300
gatunków. W Polsce — 28. Ponadto, wy
stępują liczne mieszańce, ponieważ wierz
by bardzo łatwo krzyżują się, co sprawia, że
ich rozpoznanie jest wyjątkowo trudne.
Są to zarówno drzewa, krzewy, jak i
krzewinki. Mają zwykle wąskie, lanceto
wate i piłkowane liście, osadzone na krót
kich ogonkach (z niewielkimi wyjątkami).
Kwiaty owadopylne — zwykle z 1 2 mio
dnikami (nektarnikami), osadzone są w
kątach łuskowatych przysadek i zebrane w
kotkach, nazywanych też baziami,
Do najwcześniej kwitnących należy
m.in. wierzba purpurowa (Salix purpurea) i
wierzba iwa (S. caprea). A także wierzba
wiciowa (S. vinimalis) — zwana też witwą
albo konopianką. Wszystkie trzy są krzewa
mi, wyrastającymi od 3 do 15 metrów.
Kwitną przed rozwojem liści, już w marcu
— kwietniu.
Na zdjęciu pokazujemy Wam kotki na
gałązkach wierzby szarej (łoziny).

Mik
Fot. K. Ratajczyk

nia.
Tak stało się też w przypadku „Złotej
panny" w reżyserii Miloslava Luthera i
pewnie dlatego motywy z bajki braci
Grimm („Wierny Jan") zostały uzupełnio
ne wersją słowackiego folklorysty, Pavla
Dobszinskiego, ze zbioru „Gawędy słowa
ckie". Film ma w zasadzie dwóch bohate

Wszystko o kotach
Omawiamy obecnie koty krótkowło
se. Do nich należą także koty
trójkolorowe (szyldkrctowe i szyldretowo-białe); koty niebieskie (od
miany rosyjskie, maltańskie, islandz
kie, angielskie, włoskie i francuskie
zwane także kartuzami). Duże, masyw
ne, wytrzymałe na zimno, ale łagodne,
inteligentne, świetnie łowią. Koty
reksy, z miękkim falistym futerkiem,
wyhodowane w Anglii i znane dwie
odmiany: Cornish i Devon.
Istnieją jeszcze koty krótkowłose po
zaeuropejskie. Do nich zaliczamy koty
syjamskie, urodziwe, inteligentne,
chętnie polują, są troskliwymi matkami
i w okresie chowu dzieci mogą być
niebezpieczne dla obcych. Zasadniczo
mają maść kremową z ciemnobrązowy
mi uszami, pyszczkiem, ogonem i noga
mi.
Ponadto — niemal zupełnie u nas
nieznane — koty hawańskie (skrzy
żowanie czarnego kota perskiego i
śmietankowego syjama uzyskane przez
hodowców
angielskich);
koty
b u r m s k I e (ze Stanów Zjednoczonych
trafiły do Europy w 1955 r.); koty
ablsyńskie (mniejsze od europej
skich, płochliwe, ale bardzo wierne);
koraty z Tajlandii, szaro-srebrzysto-niebieskic, w Europie rzadkie, a tam
traktowane są jak maskotki przynoszą
ce
szczęście
właścicielom;
koty
1 mjB
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POZIOMO: — 1) szybko, bezpowrotnie
mija; 5) wynik dodawania; 7) oblicze —
inaczej; 8) samochodowe lub rowerowe;
9) miękkie, puszyste pierze; 10) figiel, żart;
13) dużo dobrych chęci, entuzjazm; 15)
przed widownią w kinie; 18) kuzynka
pszczoły; 19) chodzi do szkoły; 20) dawna
broń sieczna z rękojeścią; 21) lipcowa
solenizantka; 22) część świata (bliźniaczka
Europy).

PIONOWO: — 2) wszyscy są tego sa
mego zdania; 3) najniższa część nogi; 4)
kolor w kartach; 5) ptak o ciemnym, meta
licznym upierzeniu; 6) zdobycz pająka; 11)
przedstawiony na rysunku; 12) drużyna
sportowa; 13) zgubiona własność; 141
blaszanv, detv instrument muzyczny; 16)

□ □
1
□
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ll
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Za dwa tygodnie omówimy koty dłu
gowłose, a później — jak je żywić, jak o
nie dbać. Wszystko na podstawie ksią
żeczki Marka Zdanna „Kot i jego kuzy
ni”. (jot)

jjg

3

Z

bezogoniastc (występują na wyspie
Man, Wyspach Sundajskich, w Japonii
i Anglii, sylwetką przypominają króli
ki) oraz Exotic Short-hair, koty
amerykańskie, nie mają jeszcze polskiej
nazwy, nie zostały uznane dotąd przez
FIFE, ale inteligente, wierne i łowne, a
przez to zalecane do hodowania w
gospodarstwach wiejskich.

20

17

16

15

I
22
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przedmiot — inaczej; 17) miano, imię.

(BUK)

Rozwiązania prosimy nadsyłać do 4 mar
ca br. Nasz adres; Redakcja „Głosu

Pomorza", ul. Zwycięstwa 137,
76-604 Koszalin, „Głos dzieci" — roz
rywki.
Rozwiązanie krzyżówki
Poziomo: — kompas, zamęt, zdanie,
rotor, organy, oferma, zbiór, Afryka,
Łódź, plus, koks.
Pionowo: order, panna, szeryf, amator, sterta, orzełek, gwizdek, nora,
Europa, mikrus.
Nagrody książkowe wylosowały: Kasia
Srzypiec ze Słupska I Kasia Kwiat
kowska z Koszalina.
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Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń przy
Naczelniku Miasta i Gminy
w Sławnie
Po przeprowadzeniu w dniu 1011989 r.
w Sławnie rozprawy w postępowaniu zwy
czajnym, uznało niżej wymienionych winny
mi tego, że w dniu 4X111988 roku:
— poprzez głośne używanie słów wulgar
nych zakłócili spokój i porządek publiczny
o godz. 20.45 w Sławnie w restauracji
„Pod Lipami",
— w tym samym dniu o godz. 21 w Sławnie
na ul. Armii Czerwonej zaśmiecili ulicę
poprzez rzucanie koszami na śmieci
— oraz o to, że w tym samym dniu o godz.
22.10 zakłócili spokój i porządek publicz
ny w hotelu „Pod Basztą" w Sławnie
poprzez szarpanie się i używanie słów
wulgarnych tj. o czyn z art 51S 2 kodeksu
wykroczeń i wymierzyło kary grzywny:
1) Wiesławowi Mojsym s. Czesława ur.
4V1962 zam. w Sławnie w wysokości
40.000 — z zamianą w razie nieściągalności
na 40 dni aresztu zastępczego (sprawa
A-737/88)
2) Bogdanowi Snochowskiemu s. Stani
sława ur. 3 V11966 r. zam w Boleszewie
w wysokości 30.000 — z zamianą na 30 dni
aresztu zastępczego (sprawa A-738/88)
3) Jarosławowi Źermanowi s. Mariusza
ur. 16111964 zam. we Wrześnicy, w wysoko
ści 35.000 — z zamianą w razie nieściągalno
ści na 35 dni aresztu zastępczego, oraz karą
dodatkową podania orzeczenia do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w „Głosie
Pomorza" na koszt ukaranych.
Koszty postępowania w kwocie po 1.500
— ponoszą ukarani.
K-804

Koszalin, tel. 344-93, po godz. 17.
G-2302
KLACZE wszelkie wielkopolskie, siano, słomę
kupię. Gwizd 14 k/Ustronia Morskiego, Stanisław
Prussak.
G-2165-0
STARE meble, bibeloty, srebra, lustra kupię.
Koszalin, tel. 258-11.
G-2304-0
STARY obraz kupię. Oferty 3452 z opisem:
Biuro Ogłoszeń Olsztyn, Partyzantów 71.
K-50/B-0
DOBRZE wypreparowane okazy dużych homa
rów, raków, ryb, duże muszle zdecydowanie ku
pię. Wojciech Zieleniewski, 65-512 Zielona Góra,
Janka Krasickiego 21/13.
K-44/B-0

FIATA 126p FL, rok produkcji 1987 (paździer
nik) sprzedam. Słupsk, tel. 279-95.

G-2275

FSO 1500, rok 1989 sprzedam. Kołobrzeg, tel.
250-59.

G-2276

FIATA 126p w bardzo dobrym stanie sprzedam.
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 42.

G-2277

FIATA 126p, rok produkcji 1978, stan dobry
sprzedam. Koszalin, ul. Żeromskiego 40/3, po
szesnastej.

G-2279

tel.523-56.
G-2311
POKÓJ do wynajęcia. Płatne z góry. Koszalin,
tel.344-09.
G-2312
WYDZIERŻAWIĘ trzy szklarnie w Koszalinie,
Leśna 19 oraz 1 ha ziemi w Chełmoniewie. Kon
takt; Kołobrzeg, Słowicza 4.
G-2313

ODSPRZEDAM przedpłatę na poloneza. Kosza
lin, tel. 255-32, po szesnastej.

G-2383

ŁADĘ combi, rok 1976 po remoncie sprzedam.
Koszalin, ZWM 2/27, Kobryń.

G-2174-0

ŁADĘ 1500, rok produkcji 1978 sprzedam.
Szczecinek, tel. 404-52.

G-2280

WARTBURGA rok 1982, stan dobry, tanio
sprzedam. Koszalin, tel. 537-59.

G-2281

TOYOTĘ carina 2, rok 1987 sprzedam. Koło
brzeg, tel. 220-37, godz. 8—15.
G-2282
DACIA rok 1981 sprzedam. Darłowo, ul. Wy
spiańskiego 11 E/17, tel. 23-60.

Gp-2283

SYRENĘ sprzedam. Koszalin, tel. 331-05, po
piętnastej.

G-2284

SYRENĘ 105 sprzedam. Miastko, tel. 21-61.
Gp-1762-O
SYRENĘ R-20, rok 1976 sprzedam. Koszalin,
tel. 360-93.
G-2285
ZUKA skrzyniowego sprzedam. Bobolice, tel.
’

*VO-2M6

CIĄGNIK C-360 sprzedam lub zamienię na
samochód ciężarowy. Łękno 31,76-037 Będzino,
woj. koszalińskie.

G-2287

NADWOZIE do fiata 126p sprzedam. Koszalin,
tel. 339-21, po godz. 15.30.

G-2288

NOWY silnik ze skrzynią fiat 126p oraz mikrusa
sprzedam. Dobiesław 56, Pańczyszyn.

G-2289

SILNIK, skrzynię biegów do wołgi oraz magiel
elektryczny sprzedam. Koszalin, tel. 355-68.
G-2290
UŻYWANĄ kabinę, ramę z zawieszeniem przed
nim do żuka sprzedam. Słupsk, Jaśminowa 34.
,
G-2291
DOM budynki nadające się na rzemiosło, hodo
wlę, 3 km od Czaplinka sprzedam. Czaplinek, tel.
452-78.

Gp-1607-0

KOŁOBRZEG — ładny dom sprzedam. Wiado
mość: Szczecin, tel. 52-52-89, po osiemnastej.
Gp-1606-0
ZAMRAŻARKĘ 345 I sprzedam. Kołobrzeg, tel.
255-99.

Gp-1835-0

SPAWARKĘ sprzedam. Koszalin, tel. 18-26-76.
G-1195-0
OBRABIARKĘ do drewna, obrączki złote sprze
dam. Koszalin, tel. 533-69.

G-2293

CEGŁY, tregry sprzedam. Koszalin, tel. 267-32,
po piętnastej.

G-2294

ODSTĄPIĘ działkę — (Ogród Centralny). Ko
szalin, tel. 258-12, po szesnastej.

G-2295

KUCHNIĘ mikrofalową zachodnią sprzedam.
Koszalin, tel. 513-50.

G-2296

TELEWIZOR czarno-biały używany sprzedam.
Koszalin, tel. 305-39.

G-2297

TELEWIZOR kolorowy rubin 202p z nowym
kineskopem oraz szkło okienne sprzedam. Kosza
lin, tel. 351-49.
G-2142
TURYSTYCZNY telewizor kolorowy sprzedam.
Koszalin, tel. 300-51.

G-2298

TELEWIZOR kolorowy rubin, rury czarne 050
sprzedam. Konikowo 76, tel. 161-257. G-2299
MAGNETOWID (gwarancja) sprzedam. Koszalin. Zawadzkiego 16/27.

G-2300

KOLUMNY altus 75 hifi sprzedam. Koszalin, tel,
502-30, po szesnastej.
OBRĄCZKI

złote

Koszalin,

tel.

G-2221-0

letniskowy

blisko

jeziora

kupię.

51-111 Wrocław, ul. Chorwacka 16/6, Kleszczewska.
G-2104-0
DOMEK, ziemię kupię. Podać cenę. Tadeusz
Kardaś, 64-904 Biała.

Gp-2303

PSA jamnika (do 2 lat) kupię. Wiadomość:

Serdeczne podziękowania
Znajomym, Kolegom oraz
Wszystkim, którzy wzięli
udział w ostatniej drodze

ANTONIEGO
ERDTMANNA
a szczególnie pracownikom
STW O/Lębork
składa
ZONA Z CÓRKĄ

i

Warunki pracy i płacy do omówienia
w Dziale Kadr Spółdzielni Słupsk, ul. Długa 34.

G-2320
WYKWALIFIKOWANEGO pracownika do pro
dukcji siatki ogrodzeniowej zatrudnię, możliwość
zakwaterowania, sprzedam meble. Koszalin, tel.
243-55.
G-2171-0
ZATRUDNIĘ elektryków. Słupsk, Zygmunta
Augusta 76/34, po szesnastej.
G-2321
ZATRUDNIĘ dwóch pracowników na maszyny
do przeciągania drutu i wyrobu siatki budowlanej.
Słupsk, tel. 328-95.
G-2322

0-91 i nr abonenta
0-9118 i nr abonenta
0-9116 i nr abonenta
0-932 i nr abonenta

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE
77-220 Koczała woj. Słupsk, tel. Koczała 28 lub 40

- majstra terenów zielonych w Zakładzie Zieleni
i Szkółkarstwa.

zatrudni natychmiast:

Wymagane wykształcenie wyższe ogrodnicze lub rolnicze plus
1 rok pracy zawodowej lub średnie plus 4—5 lat praktyki
zawodowej.
Warunki płacy do uzgodnienia.
Informacji udziela KSM „Przylesie” Dział Kadr
ul. Fałata 13, tel. 549-90 wew. 37.
K-766

— Kierownika Zakładu Rolnego na ograniczonym rozrachunku,
wymagane wykształcenie wyższe rolnicze i 5-letni staż pracy,
wiek do 35 lat

— starszego specjalistę ds. ochrony środowiska,
wymagane wykształcenie wyższe w danym kierunku oraz
3 letni staż pracy

Słupska Fabryka Obrabiarek „SAFO"
w Słupsku, ul. Szczecińska 17

' Zapewniamy mieszkania w nowym budownictwie
Płace według Zakładowego Systemu Wynagradzania
oraz świadczenia zgodnie z UZP.

zatrudni do nowo uruchamianej produkcji eksportowej pracowników
o wysokich kwalifikacjach zawodowych w zawodach:

K-731

Sianowskie Załady Przemysłu Zapałczanego
w Sianowie ul. B. Bieruta 44

— tokarz
— spawacz
— frezer
— elektryk
— ślusarz
— konstruktor elektryk-elektronik
oraz zaopatrzeniowca narzędziowego.
Zapewniamy konkurencyjne wynagrodzenie,
możliwość korzystania z funduszu socjalnego
i mieszkaniowego.
Bliższych informacji udziela Dział Kadr, tel. 335-22.
K-739
PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY
w SŁAWNIE

ogłasza

miana. Powszechna Agencja Handlowa Słupsk,
ul. Garncarska 24, tel. 266-84 zapraszamy co
dziennie oprócz sobót, w godz. 9—13. K-641 -0

G-2317-0
TOKARZY i frezerów z praktyką i doświad
czeniem zatrudnię. Reflektuję na fachowców
o wysokich kwalifikacjach i bez nałogów. Stawki
płacowe do uzgodnienia. Zdzisław Połomski, Ko
szalin, Kosynierów 16, tel. 338-16.
G-2318-0
ZAKŁAD Budowlano-lnstalacyjnyzatrudni pra
cowników budowlanych, elektryków i hydrauli
ków. Koszalin, Dąbrowszczaków 3/14, po osiem
nastej, Łazy, Wczasowa 7, do godz. 15. G-2319
ZATRUDNIĘ murarzy, malarzy. Słupsk, Jaśmi
nowa 34.
G-2292
ZATRUDNIĘ wykwalifikowanych robotników
w zakładzie budowlanym w Koszalinie. Praca na
miejscu, wysokie zarobki przez cały rok. Wymaga
się udokumentowania kwalifikacji i świadectw
pracy z ostatnich dwóch lat. Informacje przez 5 dni
będą udzielane telefonicznie pod numerem
344-55.

kier.
kier.
kier.
kier.

K-837

Prosimy o napisanie listu po polsku i niemiecku,
adres plus dwie fotografie. Goolse Hof 114, 5709
LK Helmond, Holand 0031 -4920-264 89-15754.
G-2314-0
OFERTY matrymonialne krajów europejskich
wysyła Biuro „Mazury", Olsztyn skrytka 336.
K-48/B-0
BIORYTMYI Prześlij datę urodzenia, 37-500
Jarosław, skrytka 235.
K-17/B-0
AUTOPOŚREDNICTWO, kupno-aprzedaż-za-

G-1638-0
DRZWI harmonijkowe, żaluzje, wygłuszanie
drzwi. Koszalin, tel. 225-49.
G-1639-0
USŁUGI wykonania instalacji wewnętrznych,
wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Koszalin,
tel. 305-48, po osiemnastej.
G-2316
UWAGAI przyjmuję do ostrzenia wszelkiego
typu frezy, głowice frezerskie do drewna i metalu.
Koszalin, Kosynierów 16, tel. 338-16, Połomski.

nr
nr
nr
nr

zatrudni natychmiast

BIURO Matrymonialne Holandia. Prosimy klie
ntów polskich zainteresowanych małżeństwem.

przy KOSfR Koszalin, Jedności 4 masaż (tech. fizj.
— KobusińskI — wtorki, czwartki, godz. 16, psychoterapia-hipnoza — mgr Cybulska, zgłoszenia
tel. 319-73, po dziewiętnastej akupunktura — lek.
med. Kołodziejczyk, czwartki, godz. 17.

—
—
—
—

Dotychczasowy numer kierunkowy „81"
do Szczecina nie ulega likwidacji.

KOSZALIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PRZYLESIE"w Koszalinie

Różne

WYKONUJĘ gazony kwiatowe Zakład Betoniarskl Stefan Grabiński Koszalin, ul. Gnieźnieńska
42, tel. 271 -74,
G-2278
LABORATORIUM Analiz Lekarskich czynne
codziennie oprócz sobót i niedziel w godz.
16—17, Koszalin, ul. Leśna 13.
G-2315
OŚRODEK Leczenia Metodami Naturalnymi

Szczecin
Goleniów
Gryfino
Nowogard

K-764

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż następującego sprzętu:
— tokarka uniwersalna TUG 48 * 2500 rok prod. 1962 nr 1381
w bardzo dobrym stanie technicznym cena wywoławcza
3.500.000,—
— nadwozie samochodu żuk A-06 zużycia 70 proc. cena wywoła
wcza 250.000,—
— maszt antenowy radiotelefonu po cenie złomu użytkowego.
Przetarg odbędzie się 28111989 r. o 12 w świetlicy ROM
Sławno.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w^wysokości 10
proc. ceny wywoławczej, najpóźniej w dzień przetargu do godz. 10.
W razie niesprzedania w/w sprzętu w I przetargu, II PRZETARG
odbędzie się 3 II11989 r. o godz. 12.
Sprzęt można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. 7—15.
Informacji udziela Dział Głównego Mechanika tel. 30-83 do
30-86.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-769
ZAKŁADY WYTWÓRCZE APARATURY
WYSOKIEGO NAPIĘCIA
ZWAR Z-3
84-300 LĘBORK, ul. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 1

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zatrudnią natychmiast:

— ślusarzy remontowych, narzędziowych i maszynowych, frezera
— elektryka smochodowego, spawacza, hydraulika, automatyka
— kierowcę z kat. I prawa jazdy
zaś w okresie od 1 V—30IX 1989 r.
w Ośrodku Wczasowo Kolonijnym w Łazach:
— pokojowe, pracowników recepcji, konserwatora, palacza kotłowego
Przedsiębiorstwo zapewnia między innymi:
— wynagrodzenie według nowo obowiązującego od 1 I 1989 r.
Zakładowego Systemu Płac
— zakwaterowanie dla samotnych pracowników zamiejscowych.
UWAGAI Nie reflektujemy na kandydatów, którzy zostali
zwolnieni z poprzedniego miejsce prscy za porzuce
nie pracy lub w trybie art. 52 Kodeksu pracy.
Chętni powinni zgłaszać się do Działu Spraw Pracow
niczych Sianów tel. 235 wew. 230.
K-806
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa
„Transbud-Koszalin"
w Koszalinie, ul. Słowiańska 5

zatrudni natychmiast:
—
—
—
—
—
—
—

specjalistą ds. energetyki i ochrony środowiska
specjalistę ds. kontroli wewnętrznej
specjalistę ds. rozliczania kosztów i cen
inspektora ds. rozliczania kosztów
inspektora ds. zaopatrzenia branży samochodowej
inspektora ds. sprzętu i przeładunków
inspektora ds. spedycji i reklamacji

WYMAGANE KWALIFIKACJE

na wykonanie opakowań drewnianych do stacji transformato
rowych SK 4 w ilości 200 szt. łącznie z montażem elementów na
terenie zakładu.
Orientacyjne wymiary opakowania: 2480 * 3500 * 2960 mm.
Zleceniodawca zapewnia półfabrykaty.
Termin wykonania: sukcesywnie do 30 X11989 r.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdziel
cze i prywatne.
Zakłady zastrzegają sobie prawo do wyboru oferenta lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Dostawa loco magazyn zakładów.
Otwarcie ofert nastąpi w 10 dniu roboczym od daty ukazania
się ogłoszenia o godz. 10.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Techno
logicznym pod nr tel. 233-11 wew. 270 i 272.
K-780

— wykształcanie wyższe lub średnie (dla specjalisty ds.
energetyki i ochrony środowiska, wymagane dodatkowo
uprawnienia energetyczne)
— staż pracy na tych stanowiskach: odpowiednio 3 lata lub
6 lat.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
20 lutego 1989 roku, zmarła
w wieku 75 lat

wykonuje usługi przy dźwigach towarowych małych,
towarowo-osobowych i szpitalnych.

Zofia Górnaś

W SZCZEGÓLNOŚCI OFERUJEMY:
— konserwacje bieżące
— konserwacje rozszerzone (z wymianą części
i podzespołów)
— montaż i uruchomienia nowych urządzeń
— modernizację wraz z opracowaniem projektu
— awaryjne naprawy wg. zaleceń i wskazań dozo
ru technicznego
— usuwanie usterek pozagwarancyjnych
— remonty bieżące
— regeneracje, naprawy, kompletacje i eksper
tyzy materiałów, części i podzespołów dźwigo
wych
— pomiary elektryczne
— wystawianie paszportów dźwigu
na terenie województw — koszalińskiego i słups
kiego.
Zapewniamy materiały we własnym zakresie.
Pracę wykonują pracownicy posiadający upraw
nienia dozoru technicznego w zakresie elektrycz
nym i mechanicznym.

Zguby
ZNALEZIONO czapkę futrzaną. Koszalin. Rataj
czaka 24/2.
G-2323
ZESPÓŁ Szkół Budowlanych Kombinatu Budo

Kupno

0-2330

—
—
—
—

Wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia w przedsiębiorstwie. Infor
macji udziela Dział Organizacji, Kadr i Szkolenia przedsiębiorstwa tel.
277-31 wew. 109.
K-767

Kombinat Dźwigów Osobowych „ZREMB"
Zakład Montażowy
w Gdańsku, ui. Marynarki Polskiej 82
tel. 43-22-11/12, telex 0512372

G-2301
sprzedam.

239-81.

DOMEK

nowe automatyczne połączenia z miejscowościami:

GŁÓWNEGO MECHANIKA
wykształcenie wyższe techniczne, staż pracy 5 lat
MISTRZA W ZAKŁADZIE METALOWYM
wykształcenie wyższe lub średnie, staż pracy — 5 lat

CIECHANÓW — 60 m kw. kwaterunkowe za

POSZUKUJĘ mieszkania
dwupokojowego
w Koszalinie. Koszalin, tel. 263-85 lub 248-85.
G-2310
MAŁŻEŃSTWO poszukuje kawalerki. Koszalin,

DYREKCJA WOJEWÓDZKA POCZTY I TELEKOMUNIKACJI
w Słupsku
informuje, że 18 lutego 1989 r. uruchomiono

zatrudni

Lokale

Sprzedaż

519.

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „GRYF"
w Słupsku

Zamiany
mienię na Szczecinek. Szczecinek, tel. 407-22, do
piętnastej.
Gp-1629-0
DWA mieszkania zamienię na dom. Słupsk, tel.
254-39.
G-2305
MIESZKANIE M-3,w Szczecinku, nowe budo
wnictwo zamienię na równorzędne w Koszalinie
lub Kołobrzegu. Koszalin, Pawła Findera 19/4.
G-2306
DWA mieszkania dwupokojowe własnościowe
i spółdzielcze w Koszalinie zamienię na cztero- lub
pięciopokojowe. Oferty pisemne Koszalin, Biuro
Ogłoszeń.
G-2307
M-4 (61,81 m kw.) w Kędzierzynie-Koźlu za
mienię na równorzędne w Koszalinie. Wiadomość:
Koszalin, tel. 349-05.
G-2308
DOM jednorodzinny w Główczycach, możli
wość prowadzenia ogrodnictwa pilnie zamienię
na M-4 w Koszalinie, Słupsku lub sprzedam.
Słupsk, tel. 333-03.
G-2309
MIESZKANIE kwaterunkowe 77 m* I p., c.o.
zamienię na dwa mniejsze. Darłowo, tel. 31 -66 po
18-tej.
G-2401
DYWAN welurowy 3 « 4 m zamienię na nową
pralkę automatyczną. Koszalin, tel. 337-77.
G-1701

1989 - 01 - 22

wlanego Koszalin zgłasza zgubienie legitymacji
szkolnej Jacka Tomaszewskiego.
G-2324
UNIEWAŻNIA się pieczątkę o treści: Zakład
Instalatorstwa Elektrycznego Bronisław Kolej, ul.
Sobieskiego 7, 78-320 Połczyn Zdrój. G-2325
RUTKOWSKI Władysław, zam. Rąbino zgubił
legitymację kombatancką nr 0658154 wydaną
przez ZBoWiD Koszalin.
G-2326

Serdeczne podziękowanie
Przyjaciołom,
Współpracownikom
i Znajomym za okazaną
życzliwość i współczucie
oraz uczestniczenie
w ostatniej drodze

nasza Koleżanka
Wyrazy współczucia RODZINIE
składają
KOLEŻANKI I KOLEDZY
Z PRASOWYCH ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH
W KOSZALINIE

Pogrzeb odbędzie się 24 II 1989 r. o godz. 11.30
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
K-860

W głębokim smutku i żalu
po stracie NIEODŻAŁOWANEGO, NAJUKOCHAŃSZEGO
SYNA I SIOSTRZEŃCA

KOCHANEJ MATKI

Andrzeja Gieca

LUDWIKI MÓL

pozostają zbolałe

składają

MATKA I CIOCIA

SYNOWIE Z RODZINAMI
G-2329

Pogrzeb odbył się 20111989 r., w Poznaniu
G-2274

K-763-0

*

i

.

1989 - 02 - 22
6.35 „Syberiada", cz. 4 — film fab. prod,

* 03 Telewizja

★ ★ ★
12.40 Wiadomości
12.55 Mistrzostwa świata w narciarst
wie klasycznym: sztafeta 4x10 km
męż
czyźni — relacja z Finlandii
15.15 „... do lat 16 i nie tylko" — pr. dla

PROGRAM I
Dzienniki: 9.15, 15.50, 19.30 i 23.15
8.05 Geografia, kl. VIII — Nasze
rolnictwo
8.35 „Domator”—Nasza poczta —
Szkoła dla rodziców
8.50 „Domowe przedszkole”
9.25 „Spotkania na lotnisku” (4) —
„Uśmiech stewardessy” —serial NRD
10.35 „Domator” — Przyjemne z
pożytecznym
,
,,
12.00 Biologia z higieną, kl. VII
Kobieta matka
12.50 Język polski, kl. III lic. —
Mickiewicz — Słowacki — Krasiński
13.30 TTR: Chemia, sem. II —Ogól
na charakterystyka metali
14.00 TTR: Produkcja zwierzęca,
sem. II — Rozród bydła
14.30 Telewizyjny Kurs Rolniczy —
Utrzymanie brojlerów
15.20 Nurt: Edukacja kulturalna —
Dramat — improwizacja i ekspresja
15.55 Losowanie Express i Super
Lotka
16.05 „Bariery”
16.25 Dla młodych widzów: „Lata
jący Holender” — „Klub zdobywców
oceanów”
, „
,
16.50 Dla dzieci: „Cojak — tele
turniej
17.15 Teleexpress
17.30 „Z Polski rodem” — mag.
polonijny
17.50 „Telewizyjny informator wy
dawniczy”
18.10 Studio Sport — Mistrzostwa
świata w narciarstwie klasycznym
18.50 Dobranoc: „Miś Uszatek”
19.00 „10 minut”
19.10 „Sejmowe spotkania
20.00 Pytania dnia
20.10 „Jestem przeciw” — film oby
czajowy prod, polskiej reż. Andrzej
Trzos-Rastawiecki, wyk.: Rafał Wieczyński, Anna Górnostaj, Jolanta Pię
tek, Daniel Olbrychski i in.
21.35 Wokół „okrągłego stołu”
22.35 „Koncert w Żelazowej Woli z
okazji 179 rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina
.
23.05 „Rozmyślania prof. Mariana
Stępnia”
23.35 Język rosyjski (17)

młodzieży
15.55 „Intersygnał" — mag. tv
16.25 Spotkanie w Ostankino z zastęp
cą redaktora naczelnego dziennika „Praw
da" D. Wałowem
17.25 „Nadieżda" — film fab. (z okazji
120-lecia urodzin N. Krupskiej)
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 „Przed wyborami" — pr. publ.
19.50 „Michaił Michajłowicz Gromow"
— film dok.
20.10 „To było... było..."
20.30 „Młoda kinematografia" — pr.
dok.
22.00 Dziś na świecie
22.15 Koncert grupy

—

40"

(W. Brytania)
22.50 Spektakl MCHAT-u
0.03 Wiadomości
0.08 „Tytoniowy kapitan" — komedia
muzyczna wg sztuki N. Adujewa
1.29 Gra zespół „Ekspress"

Radio

Sprawy
Johnsona
ciąg dalszy
Dr Jamie Astaphan, osobisty le
karz kanadyjskiego sprintera Bena
Johnsona przyznał po raz pierwszy,
iż jego podopieczny przed igrzyskami
Olimpijskimi w Seulu zażył stanozolo!
— steryd anabolictny, który wykryty
został w ograniźmie Johnsona pod
czas igrzysk. Informację taką zamieś
cił kanadyjski dziennik „Toronto
Star". W telefonicznym wywiadzie
udzielonym tej gazecie Astaphan po
wiedział: „Ben zażył ten steryd w
maju 1988, cztery miesiące przed
igrzyskami. Ben miał wówczas powa
żną kontuzję nogi. Kupił stanozolol
sam lub ktoś zrobił to dla niego.
Osobiście ode mnie z pewnością go
nie dostał. Tuż po przyjęciu leku
Johnson poczuł gwałtowne bóle
mięśniowe. Przyjechał wówczas do
mnie i ja postawiłem go na nogi".

PROGRAM I
Wiadomo«!: 0.02,1.0», 2.00,3.00, Ł00.SdJ°,5.30,
6.00.6.30.7.00.1.00.9.00.10.00.12.05.14.00.16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikaty energetyczny 1 gazownictwa: 7.55,

Szachowe mistrzostwa Polski

Powstanie
nowa
drużyna

Prognoza pogody dla rybaków: 0.50, 6.28, 13.00,

21.00
0 la—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 8.05
Rozmowa z działalnością Federacji Zwiąkow Zawodowych Budowlanych o strajkach 8.15—8.45 Muzy
ka poranna 9.00—11.00 Cztery pory roku
11.00—11.57 Koncert przed hejnałem 12.30 Muzyka
folklorem malowana 12.45 Rolniczy kwadrans 13.05
Radio kierowców 13.30 Stara i nowa muzyka wojs
kowa 14,05- 16.00 Magazyn muzyczny „Rytm
16.05 Muzyka i aktualności 17.00 „Ja z podróży —
Maryla Rodowicz o sobie 17.50 K.to tak pięknie gra.
Orkiestra Mantovaniego 18.20 Wspomnij mnie —
koncert dnia 19.30 Radio dzieciom: „Giewontowi
rycerze ” 20.15 Koncert życzeń 20.45 Grzegorz
Musiał: „W ptaszami” 21.05 Kronika sportowa
21.30 „Okrągły stół”— relacje z obrad zespołów
22.15 22.05 Religie i wierzenia 22.55 Encyklopedia
wielkich głosów*. Onelia Fincschi (sopran) 23.15
Panorama świata 23.30 Gitara, banjo i... country.

16.55 Język rosyjski (17)
17.25 Program dnia
17.30 „Wiem wszystko” — teletur
niej
18.00 Tderama
18.30 „Ze wszystkich, stron” -**■
mag. reporterów
'
,
„
19.00 „II Rzeczpospolita nieznana
- Poznań
19.45 „Powrót” — rep.
20.00 „Klucz do nowej muzyki” —
O twórczości Edwarda Bogusławskiego
20.55 „Tango i Bach” — film bale
towy
21.30 Panorama dnia
21.45 „07 zgłoś się” (8) — „Dlacze
go pan zabił moją mamę” — serial TP.
22.40 „997” — kronika kryminalna
23.40 Komentarz dnia

Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.05
Skrócony test stereo: 13.20,18.30, 24.00

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum .
liosenki 9.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata 9.2 .
pi<
Muzyka, którą lubi Grażyna Alber 9.50 Helena
M
Sekuła: „Siedem dontów Kuny” 10.00 Godzina
melomana 11.10 Muzyczny non stop (cz. I) 11.40 Z
meloman».I
malowanej skrzyni
12.05 Muzyczny non stop (cz. II)
nilŻ.ÓŚMu
13.20 Godzina w stylu country
m 14.20 Folklor na
mapie świata
wspomnienia:
Ed
_ 14.50 Pamiętniki
_
d i wspon___
_____
mund i Juliusz de Goncourt
Goncóurt — „Dziennik
„Dziennik” 15.00
Album operowy 15.30 Muzyczna fiesta: Przeboje z
Ameryki Łacińskiej 17.15 Dzieła, style, epoki (CD)
18.15 Helena Sekuła: „Siedem domow Kuny 18.30
Klub stereo 19.30 Wieczór w filharmonii 21,30
„Najsłynniejsza paryżanka" (cz, 1) — słuchowisko
22.05 Słuchajmy razem 23.00 Gore Vidal: „Stworze
nie świata” 23.20 Interpretacje muzyki dawnej.

TV RADZIECKA
2311
4.30 120 minut—pr. inf.-muz.
6.35 „Syberiada" cz. 3 i 4 — film fab.
prod, radź., reż. A. Michałkow-Konczałowski
8.50 Wiadomości
9.00 „Nie mogę nie śpiewać” — koncert
z udziałem chóru im. D. Mendelejewa
9.35 „Życie Wołodki" film telewizyjny;
cz. 1 „... i dzieciństwo, i młodość": cz. 2 „...
i do dojrzałości droga", reż. A. Bukowski
11.45 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Armii Radzieckiej im. A. Aleksandrowa
12.40 Wiadomości
12.55 Mistrzostwa świata w narciarst
wie klasycznym: sztafeta 4x5 km — kobiety

„Skowronek",

„Pretensje" — filmy anim.
15.00 E. Nosow „Czerwone wino zwy
cięstwa ”
15.55 Wystąpienie z okazji Dnia Armii
Radzieckiej i Marynarki Wojennej.
16.10 „Władza w ręce rad" — pr. publ.
16.40 Dziś na świecie
16.55 „Rozstajemy się, by się ponownie
spotkać" — piosenki i romanse K. Wani J. Frenkla
„Syberiada", cz. 3
Dziennik „Wriemia"
„Syberiada" cz. 4
Dziś na świecie
„Walerij Leontiew na Łużnikach"

— program estradowy
21.55 „Długie wiorsty wojny" — film
fab. prod, białoruskiej wg powieści
W. Bykowa, reż. A. Karpow
22.59 Wiadomości
23.04 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Moskiewskiego Okręgu Wojskowego
0.29 „Komedianci" — film rozr.

2411
4.30 120 minut — pr. inf.-muz.

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

6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 „Winien i
ma" — magazyn 10.30 Jazz lat osiemdziesiątych
11.10 Folk w pigułce 11.20 William Golding: „Spad
kobiercy” 11.30 Muzyka z przełomu wieków 12.05
W tonacji Trójki 13.00 Konstanty Putrament: „Pięć
milionów stopni” 13.10 Powtórka z rozrywki 14.00
Musica senza accompagnato 15.05 Rock pod prąd
15.40 Herbatka przy samowarze 16.00—19.00 Za
praszamy do Trójki 19.00 Codziennie powieść w
wydaniu dźwiękowym: Herbert George Wells —
.Niewidzialny człowiek” 19.30 Złote lata swinga
19.50 William Golding: „Spadkobiercy” 20.00 Mini-max 20.45 Klub Trójki 21.00 Trzy kwadranse jazzu
22.15 W kręgu ballady: Rickie Lee Jones (4) 22.45
Magazyn wydawniczy 23.00 Opera tygodnia Jules
Massenet— „Don Kichot” 23.15—23.50 Miniatura
poetycka.

PROGRAM IV

Argentyńska tenisistka Gabriela
Sabatini w tajemnicy wyjechała z
Buenos Aires do USA, gdyż od kilku
dni otrzymywała listy, w których gro
żono jej śmiercią. Grupa terrorystycz
na domaga się pieniędzy. W pierw
szym liście było to 250 tysięcy dola

Koszalin
5.30 Studio Bałtyk — Nowy dzień
6.00 Studio Bałtyk — lokalne 6.35
Sprawy młodych — mag. D. Czerniaw
skiej 7.00 Wiadomości 7.05 Studio Bał
tyk — lokalne 7.30 Studio Bałtyk —
wybrzeżowe z Gdańska 13.05 Wieś i
rolnictwo — aud. Wł. Króla 16.00
Przegląd aktualności 16.05 Komentarz
aktualny R. Ulickiego 16.10 Ze sceny i
estrady — aud. B. Gołembiewskiej
17.12 Program na jutro
TP i PR /»strzegsją sobie możliwość
zmian w programie!

Były mistrz świata Anatolij Kar
pow (ZSRR) zajmuje szóste miejsce
w szachowym turnieju w Linares. W
drugiej rundzie Karpow także nie wy
grał (w poprzedniej przegrał z Brytyj
czykiem Nigelem Shortem) — tym
razem grając białymi zremisował ze
swym rodakiem Borisom Gulkowem. Po dwóch rundach Karpow
ma 0,5 pkt. Liderem turnieju jest inny
radziecki szachista, Artur Jusupow,
który grając czarnymi zremisował w
drugiej rundzie z Jugosłowianinem
Ljubomirem Ljubojevicem.

Straciły
pozycję
lidera

Awans
koszalinian

2d

A

Juniorzy młodsi klubów gwardyjskich uczestniczyli w dwóch turnie
jach strefowych w boksie. Odbyły się
one w Białymstoku i Poznaniu. W
drugim z nich walczyli m.in. reprezen
tanci koszalińskiej Gwardii, prowa
dzeni przez Zb. Kobusa i K. Płaczkiewicza. Z dziewięciu pięściarzy
koszalińskich trzech zdpbyło awans.
W wadze koguciej najlepszym oka
zał się Sz. Michalski, R. Wiśniew
ski wygrał kategorię piórkową, a L.
Kaziszyn triumfował w wadze śred
niej. Wszyscy są wychowankami
szkółki bokserskiej w Drawsku Po
morskim.
.
Finały mistrzostw Polski GPS ju
niorów młodszych wyznaczono w
dniach 11—12 marca br. w Białym
stoku (wim)
... ■
:

JbmÖfkV’iWöäsze AZS Kośzaliń
niefortunnie rozpoczęły II rundę roz
grywek strefowych makroregionu
wielkopolskiego w piłce ręcznej. W
spotkaniu „na szczycie" doznały one
porażki z MKS Chodzież 15:16
(9:10) i na rzecz rywalek straciły po
zycję lidera. Drużyna koszalińska bo
rykała się ostatnio z kłopotami kad
rowymi (kontuzje, grypa) i wystąpiła
w osłabionym składzie. W innym spo
tkaniu akademiczki zremisowały z
MDK Gniezno 18:18 (6:8). W pierw
szym meczu najwięcej bramek dla
AZS uzyskała J. Kalinowska — 5, a
w drugim — J. Ciechanowicz — 6 i
M. Surmacka — 5.
v

★ ★ ★
W lidze międzywojewódzkiej piłka
rzy ręcznych Przeciwlotnik Kosza
lin przegrał z Ogniwem Szczecin
24:35 (11:20). Najwięcej bramek
zdobyli: Z. Gryszun — 6, A. Ryska
— 9 i W. Szafulski — 4 dla koszali
nian oraz M. Gęba i P. Olejnik
po
7 dla szczecinian, (wim)

rów, później żądania podobno wzros
ły. Menedżer Sabatini zwrócił się do
policji, a tenisistka ma zamiar jakiś
czas pomieszkać w USA. „Ale groźby
te w najmniejszym stopniu nie zmie
nią mojego trybu życia. Będę wciąż
grała w turniejach" — powiedziała
Sabatini.

Eddie „Orzeł" wydaje książkę
Kariera sportowa Eddiego „Orła" Edwardsa chyba definitywnie dobiegła
końca. Ale sam Eddy nie traci dobrego humoru. Zarobił już wystarczająco dużo
na swej dziwnej popularności, a teraz napisał książkę pt. „Moja historia", i ma
nadzieję sprzedać ją jako scenariusz do filmu. A jeśli chodzi o sport Edwards
chciałby skonstruować kilka igielitowych skoczni w Wielkiej Brytanii i... szkolić
młodzież.

|

Szwedzki trener Niels Liedholm prze
stał być szkoleniowcem pierwszoligo
wej drużyny AS Roma. Zastąpił go
Luciano Spinosi, który dotychczas tre
nował juniorów tego klubu. Dymisja
Liedholma była spodziewana, a po ostatniej ligowej kolejce, w której Roma

Główne ośrodki tenisa stołowego
w okręgu to Koszalin, Czaplinek, Ty-

Spa", rozegranego w Belgii w ramach mistrzostw
Europy kierowców. Polacy jechali. „Polonezem
FS01,6 c". Zwyciężyli Belgowie Patrick Snijers
i Dany Colebunders na „Toyocie Selica 4 wd”
• W RANKINGU ATP na pierwszym miejscu
sklasyfikowany jest Ivan Lendl, przed Matsem
Wilanderem, Borisem Beckerem, Andre Agassim,

Stefanem

Edbergiem

i

Niski budżet?
irzegrała z Pescarą 1:3 na własnym
poinformował o mej prezes
klubu Dino Viola. W tym sezonie pił
karze AS Roma grali poniżej oczeki
wań, a drużyna prowadzona przez
68-letniego Szweda w 18 meczach ząno:
towała po sześć zwycięstw, remisów i
porażek.

SCisku,

miejsce, (msz)

Tenis stołowy w wydaniu wyczy
nowym wymaga od zawodników
niezwykłych umiejętności fizycznych
i psychicznych. Potrzebny jest też
odpowiedni sprzęt sportowy, pocho
dzący z Zachodu. Kiedyś trzeba było

kary.

Carlssonem.

W Nisku (woj. tarnobrzeskie) zakończyły się IV drużynowe mistrzostwa
Polski nauczycieli. Zwyciężyła reprezentacja Poznania 27 pkt., wyprzedzając
Warszawę 26,5 pkt., Kraków 24,5 pkt., Szczecin i Koszalin - po 20,5 pkt. Tym
samym koszalinianie zakwalifikowali się do przyszłorocznego finału Punkty dla
Koszalina zdobyli: Henryk Kucharski — 7,5. Lucjan Kowalczyk
5,
Tadeusz Maszkowski — 7, Kazimierz Tutur — 4,5
Nasi reprezentanci brali udział w turnieju błyskawicznym — na 28 uczes
tników Lucjan Kowalczyk zajął 4. miejsce, a Tadeusz Maszkowski — 15

chowo i Świdwin. Koszaliński Spół
dzielca ponownie awansował do II
ligi kobiet, zaś w ligach międzywoje
wódzkich grają zawodniczki i zawod
nicy Głazu Tychowo, pingpongistki
LZS Darłowo i tenisiści stołowi Spój
ni Świdwin. Jeśli chodzi o osiągnię
cia indywidualne, to na pierwszy plan
wysuwa się Agnieszka Chmielew
ska, trzykrotna mistrzyni LZS junio
rek. Należy ona do ścisłej czołówki
krajowej, chociaż jest juniorką wywal
czyła ostatnio prawo gry w finałach
mistrzostw Polski seniorek. Podczas
minionej kadencji nasze drużyny do
znały ubytków kadrowych, Tu trzeba
powiedzieć, iż trzech zawodników z
Koszalińskiego występuje obecnie w
barwach Stali Stocznia Szczecin. Ta
drużyna gra w II lidze.

Argentyński minister sprawiedli
wości zatwierdził karę 18 lat więzie
nia dla słynnego profesjonalnego bo
ksera Carlosa Monzana za zabójst
wo ex-żony Alicji Muniz i sprecyzo
wał, iż bokser nie może być zwol
niony wcześniej niż po odbyciu 2/3

Kentem

Na szachownicach w Nisku

Tenis to sport życia

— Tenis stołowy to sport życia.
Uprawiać go można „od kołyski do
trumny". Stosunkowo łatwo kupić
sprzęt do gry i to gwarantuje po
wszechność dyscypliny w wojewó
dztwie. W okręgowym związku mamy
sklasyfikowanych 250 zawodniczek i
zawodników, ale tenis stołowy upra
wiają tysiące osób. Podam tylko, że w
rejonowych eliminacjach młodzieżo
wego turnieju o puchary „Przeglądu
Sportowego” uczestniczyło ponad
3,000 dziewcząt i chłopców. Podob
nie wysoką frekwencję mamy pod
czas eliminacji Koszalińskiej Olimpia
dy Młodzieży.

l 18 lat więzienia

skrócie

Niełatwy los trenera

MÓWIĄ PREZESI OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW

Nowym prezesem Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego w Kosza
linie wybrano Piotra Bochnackiego, na co dzień pracownika Wojewó
dzkiego Biura Planowania i... szkole
niowca sekcji pingpongowej dziew
cząt LZS Darłowo w Starym Jaro
sławiu. Oto co nam powiedział:

w

_________

• Załoga fabryczna FSO — Sport, Marian
Bublewicz i Ryszard Zyszkowski, zajęła dru
gie miejsce w klasie a — 6 oraz 21 w klasyfikacji
generalnej Rajdu Samochodowego „Boucle de

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

5.00—6.00 Muzyczny poranek 6.05 NURT: Filo
zofia życia 6.30 Język niemiecki 6.45 Przebojem
powitaj dzień 7.15 Między nami (wydanie poranne)
7.40 Wspomnienia muzyczne 8.10 Sygnały świata —
magazyn 8.30 Tydzień z Grzegorzem Turnauem 9.05
Muzyka (dla kl. I—II): „Jaki to instrument?” 9.35 U
przyjaciół: Gleb Goryszyn „Trzydzieści lat” 10.00
Geografia (dla kl. VI): „Piękna i groźna Amazonia”
10.30 Muzyka ery komputerów 11.05 Dom i świat
11.55 Antologia sonaty 12.30 Radio Moskwa
13.00—16.20 Popołudnie młodych słuchaczy 16.20
Współczesne partytury 17.10 Język polski (dla kl. III
lic.): „Teatr groteski” 17.50 Widnokrąg: Kraje i
wydarzenia 18.20 Piosenki radzieckie 18.30 Język
rosyjski 18.50 Studio ekspertów 19.35 Lektury
Czwórki: Jerzy Łojek — „Dzieje Zdrajcy'” 19,45
Piosenki, zwyczajne ludzkie sprawy 20.10 Gra o
przyszłość 20.25 Liryka nutami zapisana 20.50 Idee i
rzeczywistość: Co to znaczy być członkiem partii?
21.10 Interpretacje chopinowskie 22.00 23.20 Wie
czór muzyki i myśli 23.20 Z repertuaru orkiestr
światowych 23.35 Słowik higieny psychicznej.

Karpow
...daleko

Groźby pod adresom Sabatini

Piłkarska reprezentacja Iraku za
kończyła już swoje występy w elimi
nacjach mistrzostw świata Italia—90.
Irakijczycy pożegnali się już z tur
niejem i na swoją kolejną szansę będą
czekali przez następne cztery lata.
Władze Irackiego Związku Piłki Noż
nej uznały winnymi niepowodzeń za
wodników i wszyscy reprezentanci
zostali skreśleni z listy członków kad
ry narodowej. W ciągu najbliższych
kilku dni ma być ogłoszony szeroki
skład nowego zespołu złożonego z
młodych i perspektywicznych graczy.

PROGRAM II (sterto)

Podczas trwających w Lahti mist
rzostw świata w narciarstwie klasycz
nym znakomicie spisują się reprezen
tanci gospodarzy. W poniedziałek w
konkursie skoków zawodnicy Finlan
dii zdobyli zloty i brązowy medal.
Wczoraj Finki powtórzyły osiągnięcie
z pierwszego dnia zawodów, gdy po
biegu na 10 km stylem klasycznym w
komplecie stanęły na podium. Tym
razem zamieniły się jednak miejscami,
ponieważ złoty medal otrzymała Marjo Matikainen, srebrny — Marja-Liisa Kirvesniemi, a brązowy —
Pirko Maatta. Walczyły one w bie
gu na 15 km (technika dowolna).

W najbliższą sobotę (25 bm.) rozpoczynają się w Słupsku 46 Indywidualne
Mistrzostwa Polski w Szachach. Zawody odbywać się będą w sali Konferencyj
nej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Bieruta 18. Patronat nad przebiegiem
mistrzostw Polski objął l sekretarz KW partii Ryszard Jan Kurylczyk.
Do Słupska ma przyjechać 13 szachistów, bowiem pozostali trzej są
reprezentantami miejscowego Piasta: Krzysztof Żołnierowicz, Witalis
Saois i Adam Cichocki. Tytułu mistrza kraju brom Włodzimierz Schmidt z
Kolejarza Katowice. Przypomnijmy, że zdobył on złoty medal podczas uoiegłorocznego turnieju dodatkowego w... Słupsku.
Polski Związek Szachowy ogłosił listę rezerwowych. W przypadku niedys
pozycji zawodnika z czołowej „16" szachiści na niej się znajdujący zastąpią
tego reprezentanta. Pierwszym na liście rezerwowej jest Jacek Gdański ze
słupskiego Piasta.
WKFSiT UM w Słupsku postanowił zorganizować konkurs dla kibiców.
Poleqa on na odgadnięciu trójki medalistów MP oraz wytypowaniu, które
miejsce zajmie przedstawiciel słupskiego Piasta. Kartki pocztowe prosimy
nadsyłać pod adresem: WKFSiT UM , pl. Zwycięstwa 3,76-200 Słupsk z
dopiskiem „Szachowe mistrzostwa Polski . Termin upływa 25 bm.
Wśród autorów trafnych odpowiedzi organizatorzy konkursu rozlosują na
grody.
______________________ (wim)

13.00, 21.00

PROGRAM II

szenkina
17.45
19.00
19.40
20.40
20.55

„UB

OD SOBOTY W SŁUPSKU

SPORT

radź.
7.35 „Pory roku": luty
8.35 „Godzina dla dzieci"
9.45 „Babciny kufer"

ŚRODA

— relacja z Finlandii
14.20 Wiadomości
14.25 „Kołysanka",
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GŁOS POMORZA
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go zdobywać różnymi kanałami. Na
szczęście, sprawa została chyba roz
wiązana, bo w Dąbrowie Górniczej
można nabyć za złotówki produkty
specjalistycznej firmy szwedzkiej
„Stiga".
Posiadamy bardzo niewielu szkole
niowców. Dwunastu instruktorów
pracuje na półetatach. W terenie na
szymi sprzymierzeńcami są nauczy
ciele kultury fizycznej w szkołach. Na
ich barkach spoczywa również rola
organizatorów turniejów gminnych
czy rejonowych. Warto tu podkreślić,
iż liczba sekcji poszerza się głównie w
mniejszych miejscowościach jak Sła
woborze, Ostrowiec, Przyradź, Iwin,
Redło, Biesiekierz czy Biały Bór. Nie
udało się nam powołać sekcji w Koło
brzegu czy Szczecinku, ale nie ozna
cza to, że nie uprawia się tam tenisa
stołowego. Czyni się to w wydaniu
rekreacyjnym.
Niemal co tydzień w Koszalińskiem
przeprowadzamy turnieje pingpon
gowe, ale w okręgu brak obiektów w
pełni przystosowanych do większych
zawodów. Szkoda, że nie wspomaga
nas SZS, a LZS często skąpi grosza.
Pod koniec maja tego roku w Czap
linku odbędą się strefowe eliminacje
do Ogólnopolskich Igrzysk Młodzie
ży Szkolnej. Na większe imprezy nas
nie stać. (wim)

Przewodniczący Komitetu Olimpijskiego
USA Robert Helmick uznał, iż budżet
jego organizacji wynoszący 248 min dola
rów jest niewystarczający na przygotowa
nie ekip olimpijskich, które wystartują w
Albertville i Barcelonie. Budżet ten jest
wyższy o 96 min od poprzedniego za lata
1984—88. Ale Helmick uważa, że to jesz
cze za mało, by rywalizować z takimi potę
gami jak ZSRR czy NRD. Jegp zdaniem
czas amatorstwa w sporcie definitywnie się
skończył. Żaden z wybitnych sportowców
nie pracuje. „Nie możemy spodziewać się,
że wystawimy co 4 lata 800-osobową
reprezentację na letnie igrzyska i odnosić
będziemy sukcesy jakich oczekuje amery
kańska publiczność bez ponoszenia wiel
kich nakładów. Trzeba budować nowe ce
ntra treningowe i przeznaczyć więcej środ
ków finansowych, które trafiać będą bez
pośrednio do kieszeni sportowców. Moim
zdaniem, każdy przygotowujący się do ig
rzysk powinien otrzymywać co najmniej
12—15 tys. dolarów rocznie" — powie
dział Helmick.

Halowy
turniej
w „Gryfii

7>
ro

Dobiegają końca eliminacje IV Ha
lowego Turnieju Zakładów Pracy i
Ognisk TKKF w piłce nożnej. W gru
pie D ostatnie mecze rozegrali pił
karze w wieku 21 —29 lat. Oto wyniki:
Alka — Taxi 3:5, SPIB — Mechanizator 5:0.
Tabela tej grupy eliminacyjnej:
1. Taxi
5
14—8
2. Alka
4
10—9
3. SPIB
3
10—6
4. Mechanizator
4
4—15
W najbliższy piątek (24 bm.) roze
grane zostaną spotkania dwóch grup
półfinałowych. Grają: Fala — Stocz
nia (godz. 16), Absolwent —Alka
(godz, 16.45), CSSMW — Veritas
(godz. 19), Sezamor —Taxi (godz.
19.45). Miejscem zawodów będzie
hala „Gryfia" przy ul. Szczecińskiej.
Tamże dzień wcześniej (23 bm.) ostatnie pojedynki eliminacyjne stoczą
piłkarze w wieku 30 i więcej lat:
Mechanizator — Stocznia (godz.
20.30) i CSSMW — Poligrafia
(godz. 21.15).
Oto ostatnie wyniki piłkarskie tur
nieju w tej grupie wiekowej: Budrol
— Płomień 2:1, Mechanizator —
Poligrafia 0:9. (wim)

Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20,76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i dział ogłoszeń — 251 -95; reporterzy
Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin, telex - 0532275. Centrala telefoniczna - 279-21 (łączy ze
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czonej Partii Robotniczej.
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wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: sekretariat redaktora naczelnego - 226-93: z-ca redaktora
naczelnego - 233-09; sekretarz redakcji - 245-59; z-ca sekretarza redakcji - 251-01; Dział Partyjny - 233-20; Dzia

254-66 i 224-56. Porady prawne w środy od godz. 14.30 do 16.30.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego

Społeczno-Ekonomiczny - 251-40; Dział Społeczno-Rolny - 242-08; Dział Depeszowo-Zagraniczny - 244-75; Dział
tekstów nie zamówionych.
Wojewódzko-Miejski — 224-95; redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę — 246-51).
Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach 9.30-16 w siedzibie redakcn (III
piętro pok 313—314); także telefonicznie pod numerem 250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót).

Porady prawna udzielane są w Koszalinie we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 tylko telefonicznie pod numerem 250-05 oraz w
poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 do 15.00 tylko osobiście. Porady są bezpłatne.
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SŁUPSK — WOJEWÓDZTWO

PO KONFERENCJI PZPR W LĘBORKU
W lęborskiej sali obrad skrót nazwy
PZPR rozpisano na słowa: „postęp,
zmiany, praca, realizm”. Wokół tych
spraw toczyła się też dyskusja kan
dydatów, skupionych w 77 POP. Party
jni stanowią 8 proc. dorosłej ludności
miasta. Do wyróżniających się należą
organizacje w NBP, Szkole Podstawo
wej nr 5, ZWAR, ZOZ, KZPL „Las”,
Rejonie Energetycznym oraz pracow
ników kultury i Terenowa nr 3. Nie
nadążają za tempem przemian—stwier
dzono — POP w: PTHW, SI W, Rej.
Zarządzie Spółek Wodnych, Spółdziel
ni Pracy Usług Transportowych, które
nie odbyły nawet w terminie zebrań
sprawozdawczych.

347 osób zatrudnienie. Wszystkie za
kłady zamknęły miniony rok dodatnim
wynikiem.
Listę potrzeb zawierała druga część
wystąpienia naczelnika a uzupełnili ją
dyskutanci. O degradacji środowiska
naturalnego, zanieczyszczeniu rzeki
Łeby i rosnącym wysypisku śmieci mó
wił H. Thennann, wnioskując włączenie
ochrony środowiska w system przymu
sów ekonomicznych, żeby zanieczysz
czanie stało się nieopłacalne. Pracow
nica PHS Maria Lampart krytycznie
odniosła się do zarządzeń wojewódz-

nych, niekoniecznie powielając błędne
wzorce z przeszłości. Powinna też ulec
zmianie współpraca z partiami sojusz
niczymi. Oprócz spektakularnych
wspólnych posiedzeń z ZSL i SD, ko
nieczna jest planowa współpraca mery
toryczna.
Otwarcie KM dla wszystkich, a prze
de wszystkim, dla swoich członków,
uczynienie z siedziby władz PZPR miej
sca spotkań młodzieży i seniorów —
znalazło się we wstępnych propozyc
jach I sekretarza KM, Pawła Kasp
rzyka.

W kilku wystąpieniach przewijał się
problem luki pokoleniowej, jaka two
rzy się w organizacji lęborskiej. Średni
wiek członków PZPR wynosi 47,6 lat

1989 - 02 - 22

Dwie nagrody
dla Z. Bałbatuma
Słupsk. Także już w Słupsku przeprowadzono miejskie eliminacje
34. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Przystąpiły do nich 23 osoby
— młodzież szkół średnich i dorośli. Uczestników oceniało czteroosobowe jury
pod przewodnictwem Stanisława Miedziewskiego. A oto zwycięzcy: w
kategorii „Poezja śpiewana" 2 nagrodę (pierwszej nie przyznano) zdobył Piotr
Merecki, a wyróżnienia — Izabela Buraczewska i Małgorzata Zielony.

Telefony
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 Słupsku — 278-67. Telefon
zaufania 280-35 czynny codziennie w godz.
15—20 (soboty 9—17).

Z uczestników turnieju recytatorskiego w kategorii szkół ponadpodstawo
wych laureatami zostali — Zbigniew Bałbatum, Izabela Jarmolik,
Agnieszka Zborowska. Dodatkowo wyróżniono: Tomasza Chabowskiego, Marcina Dymitra, Tomasza Piekarskiego i Annę Szczepaniak.

Dyżury
77002, ul. Wojska Polskiego, tel.

Z dokonaniami ostatnich lat zapoz
nał zebranych naczelnik Lęborka Ta
deusz Markowski. Przybyły 3 szkoły
podstawowe, 3 przedszkola i żłobek.
Największą inwestycją drogową było
oddanie do użytku alei Niepodległości,
pozwalającej na bezkolizyjny przejazd
przez miasto leżące na ważnej trasie
komunikacyjnej. Od 1985 r. dużo reali
zuje się przy partycypacji kierownictwa
budowy elektrowni jądrowej „Żarno
wiec”. Do ważniejszych inwestycji nale
żą: oczyszczalnia ścieków, przedszkole,
rozbudowa piekarni i masami oraz
bazy RPGKiM, przychodnia lekarska.
Na ogólny plan 995 mieszkań, zbudo
wano 839. Najlepsze efekty uzyskano w
budownictwie spółdzielczym i komu
nalnym, najgorsze w patronackim, nie
w pełni zrealizowano zakładowe. Po
myślnie rozwija się budowa domków
jednorodzinnych. Wzbogaciła się o no
we ciepło, gazo- i wodociągi infrastruk
tura komunalna. Sfinalizowano remo
nty wielu obiektów sportowych. Trwa
restauracja zabytkowych murów obronnych. Doprowadzenie do Lęborka
gazu ziemnego spowodowało lawinowy
rozwój czynów społecznych, polegają
cych na rozbudowie sieci gazowej. Z
nadzieją na korzyść dla miasta przejęto
od wojewody słupskiego pod nadzór
lęborskie przedsiębiorstwa.
14 większych zakładów w mieście
uzyskało w ub. r. wyższą sprzedaż swo
ich towarów i usług. Szczególnie wzros
ła (o ponad 36 proc.) wartość sprzedaży
na rynek oraz na eksport (o 37,4 proc.).
Zwiększyła się wydajność pracy, choć
wyprzedza ją średnia płaca. Spadło o

W kategorii dorosłych najlepszy okazał się Krzysztof Dąbrowski. Swoją
nagrodę przyznało również koło miłośników teatru Słupskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego i otrzymał ją Zbigniew Bałbatum.

kich i lokalnych gremiów regulujących
w sposób szkodliwy dla klientów funk
cjonowanie handlu. O lepsze zaopa
trzenie sklepów, w imieniu kobiet, upo
mniała się przewodnicząca LKP Anna
Sobolewska, skarżąc się przy okazji na
brak informacji o dyżurujących w wol
ne soboty punktach spożywczych i zbyt
rygorystycznych ograniczeniach w za
kupie mięsa. Głośno zastanawiał się po
co otwarto w Lęborku serwis fiata,
skoro nie można w sklepie dostać jednej
części — rzemieślnik Jan Koza. Uważa
on również, że 40-tysięczne miasto po
winno mieć stację benzynową. Nie mo
że pogodzić się z upadkiem tradycji
rzemiosła, na co wpłynie łatwość w
otwieraniu zakładów prywatnych bez
sprawdzenia kwalifikacji.
Radykalnie należy unowocześnić
metody pracy partyjnej — uważa P.
Gontarek, bo z naszego komitetu zrobi
ło się biuro do załatwiania różnych
spraw. Złe jest planowanie w partii,
rozliczanie z zadań, zbyt wiele nieskute
cznych i bezcelowych działań. Pojedyn
czy członek partii pozostaje anonimo
wy. Nie zna pracowników aparatu, my
nie znamy jego. Nie ma więzi, nawet w
POP, ponieważ zebrania w większości
są schematyczne i „martwe”. Zapom
nieliśmy o formach, które łączą ludzi.
Powinniśmy wrócić do czynów partyj-

To najlepszy dowód — powiedział Ig
nacy Adamiec, sekretarz KZ ZWAR —
że nie potrafimy dotrzeć do młodzieży.
Musimy stworzyć warunki do wyzwo
lenia jej aktywności. Przy zachowaniu
samodzielności i partnerstwa, zachęcić
konkretami do budownictwa patronac
kiego czy ruchu racjonalizatorskiego.
Najpierw zaś uzupełnić skład naszych
władz o reprezentację młodych.

M. MIRECKA

mówi kierowniczka sklepu nr 4 Jad
wiga Szczepaniak, od ponad 40 lat
pracująca w handlu. — Mamy pokój
śniadaniowy, szatnie, umywalnie.
Sklep jest widny, w poprzednim były
tylko dwa okna wystawowe, których
się nie otwierało. Tutaj jest lepsza
wentylacja i oświetlenie. Klienci cie
szą się z nowej placówki a my po
dzielamy tę radość.
W pierwszym dniu otwarcia nowe
go sklepu zaproponowano klientom
specjalne, świąteczne zaopatrzenie z
„Dandysa", „Otisu", „Darniny” i in
nych renomowanych firm odzieżo
wych. Oby tak było przez cały rok!
(ce)

I Bieg Zwycięstwa
Budowany nowy obiekt Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w centrum
Słupska nabrał już ostatecznych
kształtów. Nie odbiega swoją archite
kturą od wielu znajdujących się w
pobliżu budynków. Będzie przestron
ny, funkcjonalny i na pewno spełni
oczekiwania gnieżdżących się w cias
nych pomieszczeniach pracowników
tej często odwiedzanej firmy. Może i
ich klienci będą bardziej zadowoleni?
Fot. Zbigniew Bielecki

śniegu

też można
wypocząć...
Dobiegła końca akcja zimowego wy
poczynku młodzieży corocznie organi
zowana przez Zarząd Wojewódzki
ZSMP w Słupsku. Mimo kaprysów
pogody organizatorzy stanęli na wyso
kości zadania, zapewniając różnym
grupom młodych ludzi z zakładów pra
cy i szkół województwa atrakcyjny wy
poczynek. Młodzież szkolna spędziła
wolny od nauki czas w Szklarskiej
Porębie, Gdańsku i Iławie. Na obozach
poza doskonaleniem pracy w szkolnych
kolektywach ZSMP zorganizowano li
czne wycieczki, konkursy, turnieje
sprawności fizycznej oraz formy kaba
retowe.
Młodzi rolnicy oraz robotnicy z za
kładów Słupska, Sławna i Człuchowa
wypoczywali m. in. w Krzyni, Jaro
sławcu i Krakowie. Poza omówieniem
najpilniejszych zadań stojących przed
organizacją u progu jej V Zjazdu naj
chętniej wypoczywano przy wideo oraz
nauce gier komputerowych. W kilku
przypadkach młodzież uczestniczyła w
czynach na rzecz miejscowości, w któ
rych przebywała. Dużym zainteresowa
niem cieszyły się również wycieczki kra
joznawcze oraz imprezy rekreacyj
no-sportowe. (jak)

Tylko kilkanaście dni dzieli nas od I
Biegu Zwycięstwa, który odbędzie się 9
marca br. o godz. 11.00 w Słupsku. Udział
zapowiedzieli zawodnicy z klubów biega
cza Koszalina, Kołobrzegu i Bytowa. Słup
ski Klub Biegacza. „MORENA" wystartuje
w komplecie. Serdecznie zapraszamy do
udziału w biegu młodzież ze szkół ponad
podstawowych, ze Słupska i nie tylko.
Każdy kto ukończy bieg otrzyma dyplom i
znaczek okolicznościowy. Na zwycięzców
w poszczególnych kategoriach biegowych
czekają puchary i nagrody.

Dla orientacji podajemy nazwy ulic, któ
rymi wiedzie trasa biegu. Start nastąpi z
placu Zwycięstwa i dalej ulicami: Jaracza,
Pankowa, Przemysłową, Poznańską, w
kierunku na Kobylnicę ulicą Główną, Wito
sa, Szczecińską, Sobieskiego, Grunwaldz
ką, Poniatowskiego, Kościuszki, Madalińskiego do stadionu i mety.
Do zobaczenia na trasie biegu, na której
niech towarzyszy hasło: „Bieg to zdrowie"!
(mar)

POLONIA — „Na srebrnym globie" (pol. I. 18)
cz. I i II — 13.45, 17.00, 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 —
„Smażalnia story" (pol. I. 15) — 16.00, 18.00,
BYTÓW—ALBATROS — „Nietykalni" (USA, I.
18);
CZARNE — PRZODOWNIK — nieczynne;
WIARUS — „Uciekający pociąg" (USA, I. 18);
CZŁUCHÓW — UCIECHA — „Klątwa Doliny

Lektury - nie tylko dla rolników
Słupsk. Luty, to Miesiąc Książki
Rolniczej. Z tej okazji w księgarniach
pojawiło się wiele ciekawych nowo
ści wydawniczych.
Głównym ich dystrybutorem jest
słupska księgarnia „Ratuszowa" przy
ul. Filmowej 5. Kierowniczka placó
wki Genowefa Gałązka zapewnia,
że tyloma poszukiwanymi lekturami
dawno nie „sypnęły" oficyny edytor
skie. Mają w czym wybierać rolnicy,
działkowicze i — zwykli hobbiści. Oto
niektóre pozycje zasługujące na
szczególną uwagę: „Nawożenie",
„Podstawy wapnowania gleb", „Ma
szynoznawstwo rolnicze", „Termi
narz ochrony roślin rolniczych",
„Nauka o szkodnikach roślin upraw
nych", „Poradnik sadownika", „In
formator ogrodniczy 1989", „Pomi
dory szklarniowe", „Zdrowe plony z

Olimpiady
Nie maleje zainteresowanie olimpiadami
wiedzy, których organizatorem od lat jest
ZSMP. W tegorocznej XIV edycji Olim
piady Wiedzy Społeczno-Politycznej wzię
ło już udział ponad 6 tys. młodzieży z
całego województwa. Warto zaznaczyć, że
połowa z tej liczby młodych ludzi nie jest
członkami organizacji. Z pewnością olim
piada pozostaje wciąż popularna ze wzglę
du na atrakcyjną tematykę i motywacje. W
tym roku zmagania toczą się pod hasłem:
„45 lat Polski Ludowej", a zwycięzcy finału
centralnego uzyskają prawo wstępu bez
egzaminów na dowolnie wybraną uczelnię
w kraju.
Dobiegły już końca eliminacje gminne
Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Największą
wiedzą wykazali się na tym etapie Andrzej
Celban z Potęgowa, Jerzy Łosiak z Głó
wczyc, Krzysztof Kamiński z Borzytuchomia i Jarosław Lenkiewicz z Debrz
na. Za kilka tygodni odbędzie się finał
wojewódzki, na który organizatorzy przy
gotowali cenne nagrody, (jak)

MÓWIĄ MIESZKAŃCY DOMU NR 21 PRZY UL. TUWIMA

Co utrudnia nam życie?
Słupsk. 19 rodzin podpisało list zbiorowy adresowany
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nr 1, „Sanepidu" i
naszej redakcji. Sprawa dotyczy znacznego zanieczysz
czenia środowiska naturalnego, hałasu i uciążliwego są
siedztwa.
Wokół domu nr 21 przy ul. Tuwima usytuowane są: baza
PTSŁ „Łączność (60 samochodów zatruwa powietrze
spalinami), warsztaty teletechniczne (trzy kominy dymią
ce czarnym dymem), tor i wiadukt kolejowy (wstrząsy,
hałas), luchliwa arteria komunikacyjna Tuwima — Szcze
cińska (smog spalin, hałas, drgania). Latem mieszkańcy
nie otwierają okien, nie wietrzą mieszkań. Jedynie część
domu (od strony ul. Wita Stwosza) ma względne warunki.
Zagospodarowano w tej części posesji podwórko. Przez
długi okres uciążliwością dodatkową dla mieszkańców
domu nr 21 było sąsiedztwo licznych małych zakładów i
warsztatów zlokalizowanych w podwórku. Po zakończe
niu prac remontowych w całej dzielnicy prowizoryczne
obiekty usunięto, a mieszkańcy domu odetchnęli z ulgą i
ponownie zagospodarowali część podwórka. Radość nie
trwała jednak długo. Jesienią ubiegłego roku znowu na
posesję nr 21 sprowadziło się przedsiębiorstwo, tym razem
specjaliści od wody. Postawiono składzik, zgromadzono
materiały -oleje, smary itp. Postawiono także prowizory
czną „wygódkę , która tylko szpeci podwórze i stanowi
poważne zagrożenie epidemiologiczne w okresie wiosen
no-letnim. Podobnie niewłaściwie usytuowano „Salon
gier komputerowych oraz śmietnik. Klienci „salonu" a
właściwie obskurnej budy zanieczyszczają podwórze.
Spokojne jeszcze do niedawna podwórko stało się
„jarmarkiem rozmaitości". Przypomnijmy funkcje jakie

SŁUPSK
Dramatyczny
„Wyklęci, czyli
koncert dla trzech solistów przy wtórze opinii
publicznej"
16 00, 19.00

Kino

Apelem o wzajemny szacunek do
siebie i własnych poglądów zakończył
też końcowe przemówienie Paweł Kas
przyk, deklarując ponadto otwartość w
działaniu i trzymanie się faktów.
Czas nie sprzyja teraz nadmiernemu
eksperymentowaniu w partii — powie
dział zaproszony na lęborską konfe
rencję I sekretarz KW PZPR, wojewo
da słupski Ryszard J. Kurylczyk. Po
winniśmy zewrzeć się w sobie. Dążyć do
więzi instancji różnych szczebli w POP,
być jak najbliżej szeregowych człon
ków. A otoczyć się tymi spoza partyj
nego grona, dla których największym
dobrem jest Polska.

Teatr

SŁUPSK
MILENIUM — sala Pomorska —„Śmiercionoś
na ślicznotka” (USA, 1.18) — 16.00,18.00,20.00,
sala Mieszko — „Labirynt" (poi. 1.18) — 17.00,
19.30, sala Anna — seanse wideo — 16.15,18.15,
20.15,

Trudno będzie nam nagle znaleźć
młodych ambitnych ludzi — stwierdził
M. Babij. Trzeba póki co dać satysfak
cję tym działaczom, którzy są i spraw
dzili się.

Jak u Wokulskiego...
Słupsk. 2 stycznia rozpoczęto pra
ce adaptacyjno-remontowe w poło
żonym tuż obok dawnej siedziby skle
pu nr 4 obszernym magazynie. Na
powierzchni 650 metrów kwadrato
wych ponad miesiąc uwijali się mura
rze, malarze, stolarze i... „wyczarowa
li" sklep ze snów i marzeń. Bo któż w
dzisiejszej dobie dysponuje tak ogro
mną salą sprzedaży? Urządzono aż
dziewięć stoisk: od odzieżowego po
dziecięce, bieliźniarskie, galanteryjne,
pasmanteryjne. Z gustem zagospoda
rowano każdy kącik. Są lustra, kabiny
— przymierzalnie.
— Nasza 27-osobowa załoga cie
szy się z lepszych warunków pracy —

Do eliminacji wojewódzkich konkursu jury zakwalifikowało wszystkich
nagrodzonych (wyłączając wyróżnienia), a poza tym — Marcina Tomasze
wskiego i Krzysztofa Smugałę. (mim)

77007, ul Czołgistów, tel 21 -705;

mimo woli, a raczej wbrew woli stałych mieszkańców
spełnia: zaplecze budowy, warsztaty różnego rodzaju,
baza transportowa, centrum wątpliwej jakości rozrywki,
szalet publiczny... Czas najwyższy skończyć z takim „za
gospodarowywaniem" podwórek. Wszechpotężny interes
jaki różni ludzie upatrują w każdym skrawku ziemi nie
może stłumić inicjatyw i potrzeb ludzi, którzy tę posesję
zamieszkują od 1945 roku. Mieszkańcy domu nr 21 mają
prawo mieć miejsce rekreacji przy domu, miejsce do
rozwieszania sznurów z suszącą się bielizną, miejsce do
trzepania dywanów, kącik rekreacyjny dla dzieci. Sprawą
powinien natychmiast zainteresować się Urząd Miejski w
Słupsku, Terenowy Inspektor Sanitarny jak również gos
podarz terenu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nr 1
podległy Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej.
I jeszcze jedno. W redakcyjnej poczcie podobne petycje
i skargi są ostatnio na porządku dziennym. Ktoś jest
gospodarzem nieszczęsnych podwórek w starej zabudo
wie śródmieścia Słupska i ktoś wydaje nieprzemyślane
zezwolenia na wprowadzanie się instytucjom różnej „ma
ści" i konduity raczej wątpliwej. Dużo jest w tym procede
rze samowoli. Jak nas informują mieszkańcy zabranych
podwórek, wiele warsztatów i „firm" wprowadziło się tam
„na dziko" nie pytając nikogo o pozwolenie.
Kiedyś, 20 lat temu na zapleczu domu nr 4 i oficyny przy
ul. 22 Lipca był duży ogród i piękne obszerne wielofunk
cyjne podwórko, na którym rosły drzewa owocowe. Obec
nie jest to jedno wielkie klepisko z licznymi warsztatami,
przybudówkami itp. budami. Elewacja domu nr 4 sypie się,
dom wygląda jakby miał liszaje. Ten dom przylega do
siedziby ZGM nr 1 przy ul. 22 Lipca i jest jego... wizytówką
mimo woli. Jeśli taka jest „wizytówka", to co dopiero
mówić o reszcie zasobów?... (ce)

działki" „ABC pszczelarza", „Gospo
darka pasieczna", „Gospodarstwo
przydomowe", „Intensywna produk
cja młodych indyków rzeźnych", „Ka
czki", „Chów nutrii", „Chów i hodo
wla lisów", „600 rad dla miłośników
koni", „400 rad dla miłośników
psów".
Jak
stwierdził
pełnomocnik
PP„Dom Książki" w woj. słupskim
Józef Muczke, zgromadzone zapasy
gwarantują również pełne zaspokoje
nie potrzeb — nielicznych niestety —
księgarń wiejskich. Swoją drogą, wo
kół „białych kruków" warto zakrzątnąć się prędzej... (bz)
Na zdjęciu: Genowefa Gałązka, kie
rowniczka „Ratuszowej" przy pracy.

Węży” (pol. I. 12); seanse wideo — 16.00,17.45;
DAMNICA — RELAKS — nieczynne;
DEBRZNO — PIONIER —„Rajski ptak" (pol. I.
15); KLUBOWE — „Orły Temidy" (USA, I. 15);
DĘBNICA KASZUBSKA — JUTRZENKA —
nieczynne;
KĘPICE — PRZYJAŹŃ — nieczynne;
LĘBORK-— FREGATA — „Stowarzyszenie zło
czyńców" (fr. I. 15);
ŁEBA — RYBAK — nieczynne;
MIASTKO — GRAŻYNA —- „Gliniarz z Beverly
Hills II" (USA, I. 15);
PRZECHLEWO — JEDNOŚĆ — nieczynne;
RĘDZIKOWO — DELTA — „Nikt nie jest wi- ■
en" (pol. I. 15);
SIEMIROWICE— MUZA —„Rok niebezpieczngo życia" (austral. I. 15);
SŁAWNO — SŁAWA — nieczynne;
USTKA — DELFIN — „Kosmiczne jaja" (USA,
I. 12) — 17.00, 19.00. (gm)

W Sławnie

Recytacje
i poezja śpiewana

Fot. Zbigniew Bielecki
Sławno. Jutro o godz. 17 w Sła-

ZGUBY
Słupsk. W sekretariacie redakcji

wieńskim Domu Kultury odbędą się
rejonowe eliminacje 34. Ogólnopol
skiego

Konkursu

Recytatorskiego.

przy al. Sienkiewicza 20, pok. 5 jest

O przepustkę do udziału w dalszych

do odebrania czarna aktówka z klu

etapach konkursu ubiegać się będzie

czami w skórzanym etui i pewną kwo

młodzież oraz dorośli mieszkańcy

tą pieniędzy znaleziona 16 bm. na ul.

miasta i gminy Sławno, jak również

Sygietyńskiego około godz. 16. Zgu

gminy Postomino. Na program elimi

bę można odebrać w godz. 9—16. (a)

nacji składają się recytacje i poezja
śpiewana, (mim)

Drogowe pytania
Słupsk. W ostatnim czasie stan
dróg i nawierzchni w Słupsku ulega
pogorszeniu. Prawdę mówiąc jeszcze
rok temu wszyscy wierzyli, że powo
duje to zima a ubytki w jezdniach—to
efekt uboczny pracy ciężkiego sprzę
tu, nagłych skoków temperatur, zna
cznych opadów i nawilgocenia grun
tów. Po tegorocznej zimie, argumen
tem tym posłużyć się nie można. A
dziury w jezdniach jak były, tak są,
nawet ich przybywa. Asfaltowe tarki
na skrzyżowaniach, kilkudziesięciocentymetrowe wyłomy: sypią się re
sory, nawalają koła, kierowcy coraz
częściej na słupskich ulicach upra
wiają slalomy. A kto przyjedzie z ze
wnątrz — to klnie na czym świat stoi i
pyta, co się dzieje? A dzieje się to, co
widać.
Dobre pół roku temu w centrum
Słupska na jednym z głównych skrzy
żowań opuściła się zakryta asfalto
wym dywanikiem kanalizacyjna stu
dzienka. Zapadł się również asfalt a
samochody na tej skoczni wylatywały
w powietrze. I co? I nic! Faszerowani
byliśmy oświadczeniami władz mias
ta o braku środków na remonty dróg.
Można w to uwierzyć z tym jednak, że
jeden ze znajomych kierowców po
wiedział mi rzecz bardzo znamienną:
jak wszyscy płacę wysoki przecież
podatek drogowy, mam więc chyba
prawo, aby mnie ta sytuacja nie ob
chodziła i chcę jeździć po takich dro
gach, gdzie zachowane jest chociaż
minimum bezpieczeństwa. Nie wiem
co na to decydujący w tych sprawach,
ale ze stanowiskiem kierowcy ja oso
biście się zgadzam.
Oto ku radości kierowców kilka dni

temu na ulicach Słupska pojawili się
drogowcy. Pierwszego dnia wyrów
nywano ubytki. Część dziur obsta
wiona została pachołkami. Ale tylko
część. Na ul. Jaracza o głębokim
rowie nie informował nawet jeden
znak drogowy, nie było ani jednej
tablicy ostrzegawczej. Panowie robo
tnicy rozgrzebali i poszli. A kierowcy?
Trzeba było stanąć i popatrzeć co
działo się na ulicy i posłuchać co na
ten temat mieli do powiedzenia. Uszy
więdły. Ale co by mówić, mieli rację.
Wiem, że jest przecież ogromna rzesza
ludzi odpowiadających za komunika
cję, stan dróg, są władze miasta i
dziesiątki instytucji nadzorczych i ko
ntrolujących. Wszyscy biorą za okreś
lone czynności pieniądze. I nikt nie
potrafi doprowadzić do wyjaśnienia
sytuacji.
Zastanawiam się też jak można do
puścić, aby w godzinach szczytu po
zwolić na kopanie głębokiego wyko
pu. A taka rzecz wydarzyła się przy
ulicy Buczka. Właśnie wtedy kiedy
ulicami jeździ najwięcej samocho
dów, kiedy jest największy ruch pie
szy jakaś ekipa rozpoczęła kopanie
rowu. Co się dzieło, tego ludzkie sło
wo nie wypowie.
Przedstawiciele przeróżnych insty
tucji coraz częściej wyjeżdżają za gra
nicę. Jeżdżą i wiedzą, bo mam na
dzieję, że obserwują jak tego typu
sprawy załatwia się w innych, nawet
bliskich nam krajach. Jak wiele uwagi
poświęca się zabezpieczeniu robót
drogowych, właściwemu ich oznako
waniu. Na prace drogowe, szczegól
nie w miastach, przeznacza się głów
nie noce. I co? Nic. (gip)

