Proletariusze wszystkięMtięjgw łączcie się

budowie koszalińskiego szpitala

—itf-»#—n—■—■——

Gtos

Można by jeszcze szybciej,
gdyby były pieniądze

ROK XXXVI

NR 46 (11386)

1989-02-23

CZWARTEK

Fot. Jerzy Szych

trudnej sytuacji.

(Inf. wł.) Spośród sześciu komitetów miejsko-rejonowych i rejono

wych PZPR, przewidzianych do powołania do końca marca br. w
ramach koszalińskiego eksperymentu partyjnego, funkcjonują już
trzy: w Białogardzie, Koszalinie i Świdwinie. Ten ostatni rozpoczął
działalność wczoraj. W jego skład wchodzą wyłonieni drogą wyboru
przedstawiciele KMG Świdwin, KMG Połczyn Zdrój, KG Brzeźno, KG
Rąbino, KG Sławoborze, KZ Redło w łącznej liczbie 70 osób.
Pierwsze plenarne posiedzenie noWiśniewski, przypominając założę"» izasadV koszalińskiego ekspery-

paratu partyjnego nawiązał także
członek KC, I sekretarz KW PZPR

Eugeniusz Jakubaszek, zapozna
jąc z propozycjami decyzji, jakie mają

_______

R. Malinowski
u premier M. Thatcher
Przebywający z wizytą oficjalną w W. Brytanii
marszałek Sejmu — Roman Malinowski został
przyjęty wczoraj przez panią premier tego kraju
Margaret Thatcher.

M. Gorbaczow w Doniecku
Michail Gorbaczow zwiedził wczoraj miasto
górników — Donieck. W serdecznej atmosferze,
tradycyjnym Chlebem i solą powitali radzieckiego
przywódcę pracownicy zjednoczenia „Donieckgormasz". M. Gorbaczow zapoznał się z techno
logią produkcji, gotowymi wyrobami, oraz roz
mawiał z załogą.

Blisko 6 mld ludzi
Według danych ONZ, wzrost liczby ludności
świata jest szybszy niż przewidywano 2 lata temu.
Już niedługo na świecie mieszkać będzie 6 miliar
dów ludzi, a do 2010 roku liczba ta wzrośnie do 7
miliardów.

Zdjęcia Phobosa
Radziecka automatyczna stacja kosmiczna
„Phobos" — kontynuująca lot wokół Marsa —
przekazała na ziemię pierwsze telewizyjne zdjęcia
Phobosa, naturalnego księżyca czerwonej piane

ty-

Zgon najstarszej mieszkanki
W stolicy Norwegii zmarła najstarsza mieszkan
ka tego skandynawskiego królestwa. Dwa miesią
ce temu obchodziła 112 urodziny.

Kair (PAP). Przebywający z wizy
tą oficjalną w Egipcie minister spraw
zagranicznych ZSRR Eduard Sze

szego rolnictwa — mówi dyrektor
KPHRiN w Koszalinie, Edward Bohaterewicz. — Mamy nawet pe
wną rezerwę na ewentualne
przesiewy. Myślę jednak, że tej wio
sny nie będzie trzeba ich robić. Ziarno
jest dobrej jakości i najdalej do 10
marca zakończymy rozprowadzanie
go.
Zbóż nasiennych jest więc pod do
statkiem i każdy kto chce może je
kupić.

— Zgromadzona ilość zbóż w
pełni zabezpiecza potrzeby na

wardnadze spotkał się w środę rano
w Kairze z szefem dyplomacji izraels

(dokończenie na str. 2)

kiej Mosze Arensem. Ministrowie
spraw zagranicznych ZSRR i Izraela

blemowych, aparatu partyjnego.

spektywy zwołania konferencji mię

w Kairze. Tematem rozmów była sy
tuacja na Bliskim Wschodzie i per
dzynarodowej w celu pokojowego
rozwiązania konfliktu w tym rejonie

Do spraw przebudowy struktur a-

(dokończenie na str. 2)

Wczoraj w Pałacu Rady Ministrów w Warszawie obradowały trzy
podzespoły i jedna grupa robocza „okrągłego stołu". Na swoim
pierwszym posiedzeniu zebrał się podzespół ds. nauki, oświaty i
postępu technicznego. Obradom współprzewodniczyli: Jacek Fisiak i
Henryk Samsonowicz. Na kolejnym posiedzeniu spotkali się uczest
nicy podzespołu ds. reformy prawa i sądów. Współprzewodniczyli:
Łukasz Balcer i Adam Strzembosz. Po raz drugi obradował podzespół
ds. ekologii. Współprzewodniczącymi obrad byli: Jerzy Kołodziejski i
Stefan Kozłowski. Podjęła również pracę grupa robocza ds. ustawy o
związkach zawodowych rolników indywidualnych.

rzył J. Fisiak stwierdzając, iż głównym
celem spotkań jest szukanie odpo
wiedzi na pytanie o przyszłość nasze
go państwa, społeczeństwa, narodu,
a w tym konkretnym przypadku o
przyszłość naszej narodowej eduka
cji. Na wizję przyszłej szkoły na wszy
stkich jej poziomach patrzeć trzeba
poprzez cele społeczne, polityczne i
ekonomiczne, które jako naród przed
sobą stawiamy. Będzie to szkoła zry
wająca ze współczesnym kanonem
przedmiotowo-lekcyjnym, wkompo
nowana w model samorządnego pań

Również w środę Eduard Szeward
nadze spotkał się z przywódcą Or

serem Arafatem.

Zbliżanie stanowisk

Obrady podzespołu „okrągłe
go stołu" do spraw nauki, oświa
ty i postępu technicznego otwo

świata.

ganizacji Wyzwolenia Palestyny Ja

„okrągłego stołu'

stwa, tworząca warunki do partner
skich relacji: nauczyciel-uczeń, nau
czyciel-rodzice, nauczyciel-specjal
ność lokalna. Będzie to szkoła stwa
rzająca szansę samorealizacji dla twór
czych nauczycieli, uwzględniająca
zróżnicowane możliwości uczniów,
dbająca o ich zdrowie i tężyznę fizycz
ną, przygotowująca do życia rodzin
nego, zawodowego, obywatelskiego.
Nauczyciele w szkole i na uczelni —
kontynuował J. Fisiak powinni na
brać przekonania, że lepiej tzn. inaczej
niż dotychczas: mądrzej, z większą
odpowiedzialnością,
zaangażowa
niem, twórczo.

(dokończenie na str. 2)

Przyjaźń i braterstwo
z Armią Radziecką
W całym kraju trwają obchody Tygodnia Przy
jaźni i Braterstwa Broni z Armią Radziecką, których
głównym organizatorem jest Towarzystwo Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej. Centralnym ich punktem
byl w Warszawie uroczysty koncert z okazji 71
rocznicy powstania Armii Radzieckiej.

Milion .funtów
„za ujęcie Chomeiniego"
Londyn (PAP). Popularny brytyjski dzien
nik „The Sport” oferuje w środowym nume
rze milion funtów nagrody za ujęcie ajatol
laha Chomeiniego w celu postawienia go
przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwo
ści.
„Poszukiwany za nakłanianie do popeł
nienia morderstwa — milion funtów nagro
dy” — głosi zamieszczony „list gończy” z
portretem przywódcy rewolucji irańskiej. Na
dalszych stronach gazeta pisze: wzywając
fanatycznych wiernych do zabicia Salmana
Rushdiego ajatollah Chomeini pogwałcił
prawa naszego kraju... Nie zniżymy się do
jego poziomu i nie żądamy jego egzekucji, nie
bronimy też książki Rushdiego, tylko wolno
ści wypowiadania się.

„Skok stulecia'
w bydgoskim „Fotonie"
Z magazynów Zakładów Fototechnicz
nych „Foton" w Bydgoszczy nieznani
sprawcy wynieśli nocą 15 pojemników,
każdy z zawartością 50 kg azotanu srebra
Łączna wartość łupu przekracza 53 min zł
złodzieje „wspaniałomyślnie” pozostawili
fabryce 250 kg tego surowca —■ zostali
spłoszeni, lub co bardziej prawdopodobne,
niewydolny okazał się ich transport...
Śledztwo w sprawie zuchwałej kradzieży
prowadzi Wojewódzki Urząd Spraw We
wnętrznych pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Bydgoszczy. (PAP)

Takiego składu jury w konkursie „Miss Pomorza "jeszcze nie było. Zasiadły w
nim m.in. trzy Miss Polonie — Lidia Wasiak, Monika Nowosadko i Jolanta
Gapińska — oraz finalistka ubiegłorocznego konkursu Anna Winnicka (na
zdj.). Fotoreportaż z tegorocznego konkursu „Miss Pomorza" zamieścimy
jutro.
Fot- Jerzy Patan

Nowe instytucje demokratyczne
w przyszłej konstytucji WRL
Budapeszt (PAP). Sekretarze KC WSPR — Gyoergy Fejti i Pal Ivanyi spotkali się z
dziennikarzami i poinformowali o przebiegu ostatniego posiedzenia plenarnego Komitetu
Centralnego partii.
Fejti powiedział, że KC zaakceptował podstawową koncepcję nowej konstytucji, nad
którą pracowano ponad rok. Dokument ten liczący blisko 100 stron, zostanie w całości
opublikowany, aby umożliwić szeroką nad nim dyskusję.
Projekt definiuje państwo węgierskie ja
ko wolne, demokratyczne i socjalistyczne.
Jak podkreślił sekretarz KC, cały rozdział
podejmuje kwestie praw człowieka i oby
watela harmonizując je ze wszelkimi kon
wencjami międzynardowymi podpisanymi
przez Węgry. Daje gwarancje ich przestrze
gania.
Koncepcja proponuje nowe struktury

państwowe, wzbogacone o nowe instytu
cje np. stanowisko prezydenta republiki,
sąd konstytucyjny, rzecznika praw obywa
telskich i najwyższą państwową izbę ob
rachunkową. Ta ostatnia instytucja pod
legałaby parlamentowi, a jej obowiązkiem
byłaby kontrola wykorzystania budżetu
państwa.
Konstytucja musi stworzyć możliwość
istnienia systemu wielopartyjnego, ale nie
może go narzucać.

Konfiskata heroiny miliardowej wartości
Waszyngton (PAP). W wyniku wielkiej akcji przeprowadzonej po półtorarocznym
śledztwie przeciwko przemytnikom i handlarzom narkotyków, od początku tygodnia
skonfiskowano w USA 370 kg heroiny, której wartość szacuje się na miliard dolarów. Jak
podały władze, jest to największa konfiskata heroiny pochodzącej w Azji, jakiej kiedykol
wiek dokonano w USA. Ta ilość narkotyków (o 90-procentowej czystości) wystarczyłaby
do zaopatrzenia w roczne dawki połowę z 200 tys. nowojorskich narkomanów.
W akcji uczestniczyło 100 funkcjonariuszy FBI i nowojorskich policjantów. Aresz
towano również 45 podejrzanych.

ia placowe

Powstanie Towarzystwa
Polska-RFINI
W Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem
przedstawicieli różnych środowisk: naukowców
twórców kultury i dziennikarzy, na którym po
stanowiono utworzyć Towarzystwo Polska-RFN
Jego celem będzie działalność na rzecz rozwoju
stosunków społecznych oraz wzajemnie korzyst
nej współpracy kulturalnej, naukowo-technicznej
i gospodarczej między PRL i RFN.

z Mosze Arensem

spotkali się w ambasadzie radzieckiej

W podzespołach i grupach roboczych
,

Nr indeksu 35024

W sumie tej wiosny Koszalińskie
Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i
Nasiennictwa
przygotowuje
do
sprzedaży około 8,5 tys. ton zbóż
jarych, a w tym 4 tys. ton jęczmienia,
3,3 tys. ton owsa oraz 1.200 ton
pszenicy. Na razie do sprzedaży za
kwalifikowano prawie 7 tys. ton. Po
zostałe nasiona są jeszcze badane w
Stacjach Oceny Nasion.

Spotkanie E. Szewardnadze

być podjęte na piątym plenarnym po
siedzeniu KW w sprawie zmniejszenia
liczby wydziałów KW, komisji pro

wego PZPR w Świdwinie otworzył

s

Wyd. 12

(Inf. wł ). Centrale Nasienne woj. koszalińskiego zaopatrują już
swoich klientów w nasiona zbóż. Do połowy lutego br. sprzedały
2.545 ton ziarna, z czego prawie 700 ton rolnikom indywidualnym.
Oprócz tego 480 ton wysłały do innych województw, a 300 ton owsa
odmiany Boruta — do ZSRR.

, . %

Komitet Rejonowy PZPR w Świdwinie

fFT

Dziś w godzinach południowych G.
Bush spodziewany jest w Tokio, gdzie
weźmie udział w uroczystościach pogrze
bowych cesarza Hirohito. Oczekuje się, że
prezydent spotka się z wieloma przywód
cami i mężami stanu przybyłymi na pogrzeb
cesarza.

IM owe odmiany intensywne

(gip)

Rozpoczął działalność

Ryszard

CENA 25 zł

pacjentów.
Jak oświadczył dyrektor Uzdrowiska Władysław Rosiak, o potrzebie budowy nowego
zakładu przyrodoleczniczego mówiono już od dłuższego czasu. Brakowało jednak
środków finansowych. Część udało się już pozyskać. Według wstępnej koncepcji zakład
wybudowany będzie ze środków centralnych przy minimalnym tylko obciążeniu budżetu
woj. słupskiego. Przy obecnym tempie inflacji i wzroście kosztów trzeba się jednak liczyć z
tym, że nowy zakład przyrodoleczniczy kosztować będzie więcej niż zakładają plany.
Budowa potrwa kilka lat. Najważniejsze jednak, że jest nadzieja na poprawę obecnej

Koszaliński eksperyment partyjny

WKKR

Waszyngton (PAP). Prezydent Geor
ge Bush wyruszył w środę w pięciodnio
wą podróż azjatycką, podczas której od
wiedzi Japonię, Chiny i Koreę Południową.
Samolot prezydencki odleciał z bazy An
drews do Anchorage na Alasce, gdzie Bush
wygłosi przemówienie poświęcone celom
azjatyckiej podróży — swej pierwszej po
dróży zagranicznej jako prezydenta Sta
nów Zjednoczonych.

(inf. wł.) Kosztem 2,5 miliarda złotych w Ustce stanie nowoczesny zakład przyrodole
czniczy. W nowym obiekcie z zabiegów skorzystać będzie mogło ponad 2,5 tysiąca

(dokończenie na str. 2)

^przewodniczący

__
KOSZALIN
SŁUPSK

W Ustce zbudowany zostanie
zakład przyrodoleczniczy

szym etapie budowy przewiduje
się oddanie do użytku gmachu
liczącego 11 kondygnacji, mogą
cego pomieścić 600 łóżek szpital
nych. Obecnie ekipy montażowe ko

wo powołanego Komitetu Rejono-

G. Bush wyruszył
w azjatycką podróż

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

nie tak dawno pracowały koparki i
spychacze, dziś jeżdżą dźwigi układa
jące elementy kolejnych budowli. Na
liczącym 13 hektarów terenie budo
wy, zaczynają wyrastać z ziemi coraz
to nowe fragmenty przyszłego szpi
tala.
W stanie surowym stoi już gmach,
w którym znajdą pomieszczenia pral
nia i kuchnia. W podobnym stanie jest
również tzw. budynek A, czyli przy
chodnia. Obecnie największe tempo
prac obserwuje się na głównym obie
kcie — bloku łóżkowym. W pierw

szalińskiego Kombinatu Budowlane
go układają elementy czwartej kon
dygnacji.

.

Pomorza

# Złocienieccy ceramicy powinni się wstydzić
(Inf. wł.). Każdy, kto od czasu
do czasu — choćby tylko zza pło
tu — obserwuje teren budowy
Szpitala Wojewódzkiego w Ko
szalinie, stwierdzi z pewnością,
że robi on coraz bardziej imponu
jące wrażenie. Obraz budowy
zmienia się niemal z miesiąca na
miesiąc. W miejscach, gdzie jeszcze

A

Chodzi o spokój w gospodarce
Mieszkańcy Frankfort w USA, nad rzeką Kentucky, musieli przesiąść się z
samochodów na motorówki, kiedy poziom rzeki podniósł się o blisko 4 metry
zalewając ulice miasta.

CAF—AP-telefoto

1859 — zmarł Zygmunt Krasiński, wielki poeta
polski

Tylko dla mężczyzn

rzy

P

obszernie

relacjonowanych

obradach

„okrągłego stołu" na dalszy plan zeszły informacje

o problemach ekonomicznych kraju. Tymczasem
sytuacja gospodarcza jest trudna. Premier stwierdził
nawet, że ciągle stoimy przed możliwością jej pogor
szenia. Mówił tak w styczniu, czyli przed wystąpieniem

We Wrocławiu zarejestrowano Klub Konserwa
tystów im. hrabiego Aleksandra Fredry. Stawia on
sobie za cel odbudowę fundamentalnych wartości
cywilizacji łacińskiej w oparciu o takie cnoty jak
godność, honor, prawda, wolność i odpowiedzial
ność. Członkami klubu mogą być tylko mężczyźni,
po ukończeniu 23 lat życia.

Nie godzien chleba, kto nań robić nie chce.

Zarobić na salmonelli

Imieniny — Damiana, Romany

Do tej pory salmonella przynosiła jedynie klopo
ty i straty finansowe. Spółdzielnia Pracy Metalo
wców „Biłmet" w Biłgoraju postanowiła na niej
zarobić. Rozpoczęto produkcję nowoczesnej apa
ratury do odkażania kurzych jaj z zarazków sałmo
nelli.

1984 — była kolonia brytyjska w Azji południo

1685 —- urodził się Fryderyk Fiaendel, kompozy
tor niemiecki

(przysłowie polskie)

wo-wschodniej Brunei (na wyspie Bor
neo) uzyskała niepodległość
1918 ... powstała armia radziecka

zjawiska, które może realnie do tego doprowadzić —
nacisku i roszczeń płacowych, objawiających się rów

Wschód s,ońca Q 6 54_ zachód 0 ! 717

-0:
Dziś przewidywane jest zachmurzenie duże z
większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.
Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura ma
ksymalna 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-zrchodr.i. (par)

nież strajkami.

Przy jego ocenie trzeba powiedzieć: nie cho
dzi wyłącznie o zachowanie spokoju społecz
nego. Wolę jego osiągnięcia deklarują wszystkie siły,
zasiadające przy „okrągłym stole". Jest też szansa

gospodarce? Rzecz idzie zatem teraz o utrzymanie
proporcji wzrostu nakreślonych w centralnym planie
rocznym zwłaszcza cenowo-dochodowych, a tym sa
mym planowanego wskaźnika inflacji.
Pojedyncze naciski płacowe i ich spełnienie to
sprawa kierownictwa zakładu. Rząd — zgodnie z
zasadami reformy gospodarczej — odżegnuje się od
ingerencji lub „bycia" stroną w sporze. Jeżeli dyrek
cja przeznaczy więcej środków na płace, niż
wytrzyma to kasa zakładu na koniec roku, moż
na doprowadzić do jego krachu, nawet bank
ructwa. Wolę zdecydowanego działania w takich
przypadkach zadeklarowano ostatnio na posiedzeniu
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

porozumienia politycznego. Tylko co z tego będzie
miał obywatel, jeżeli w tym czasie pogorszy się w

(dokończenie na str. 2)

Zbliżanie stanowisk
(dokończenie ze str. 1)
Współprzewodniczący debaty H. Sam
sonowicz przypomniał na wstępie swego
wystąpienia, iż przezwyciężenie kryzysu,
rozwój materialny i dochody Polski uzależ
nione są od poziomu intelektualnego mie
szkańców, od ich postaw etycznych, a to
zależy od stanu edukacji i stanu wiedzy.
Nauka i nauczanie w naszym kraju powin
ny stanowić przedmiot dumy narodowej.
Dlatego w trakcie rozmów należy odwoły
wać się do takich wartości, jak poszukiwa
nie prawdy o otaczającym świecie, niezale
żność sądów, otwartość na nowe idee,
kształtujące postawy tolerancyjne.
Kolejnym mówcą był Jan Zaciura, re
prezentujący ruch nauczycielski zrzeszony
w OPZZ, a liczący ponad 650 tys. osób.
Szkoła — stwierdził — musi uwzględniać
różnorodność zainteresowań, warunków
środowiskowych, orientacji, poglądów i
światopoglądów. Żeby jednak opracować
taką wizję przyszłej szkoły, musi zostać
zmieniony stosunek państwa i społeczeńs
twa do edukacji. Problemów do rozwiąza
nia jest bardzo dużo. Część z nich należy
rozwiązywać szybko i zdecydowanie. W
pierwszej kolejności trzeba, naszym zda
niem, rozwiązywać kwestie kształcenia i
doskonalenia
nauczycieli
oraz
ich
usytuowania materialnego. Równie pilne
są problemy ochrony zdrowia dzieci i mło
dzieży, ale także nauczycieli.

Na wstępie obrad podzespołu ds. refor
my prawa i sądów powrócono do podjętej
dzień wcześniej kwestii przynależności sę
dziów do partii i innych organizacji poli
tycznych. A. Strzembosz zaproponował,
aby przynależność partyjna sędziów ulega
ła zawieszeniu na czas pełnienia przez nich
obowiązków sędziowskich. Wobec różnic
w opiniach odroczono dyskusję w tej spra
wie, a obaj współprzewodniczący ustalili,
że przedstawią zarysowane stanowisko
współprzewodniczącym zespołu do reform
politycznych.
Kolejnym tematem obrad była rola tzw.
wytycznych wymiaru sprawiedliwości i
praktyki sądowej określanych przez Sąd
Najwyższy.
Dyskutowano również — w kontekście
zasady trójpodziału władz — o roli i funkc
jach prokuratury.
Tematem obrad podzespołu ds. ekologii
było przedyskutowanie postulatów i pro
pozycji zgłoszonych na poprzednim posie
dzeniu. Dotyczyły one tak ważnych spraw,
jak m.in. przyjęcie zasad ekopolityki i eko
rozwoju jako wiodących koncepcji dla dal
szego rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, modyfikacji roli i zakresu działania
Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zaso
bów Naturalnych, modyfikacji prawa ochrony środowiska w oparciu o istniejącą a
wymagającą znowelizowania ustawę, zno
welizowanie mechanizmów ekonomicz

Rozpoczął działalność
KR PZPR w Świdwinie
(dokończenie ze str. 1)
Większą część swego wystąpienia
I sekretarz KW poświęcił zagadnieniom
wdrożenia w województwie koncepcji
strefy przyśpieszonego rozwoju ekono
micznego. Będzie ona jednym z zasad
niczych tematów obrad zbliżającej się
wojewódzkiej konferencji sprawozdaw
czej PZPR. Koncepcja zakłada przesta
wienie gospodarki na zyskowne formy
wykorzystania naturalnych walorów
województwa przy zachowaniu należy
tej kondycji środowiska naturalnego,
rozwój turystyki komercyjnej, w coraz
większym stopniu zagranicznej, rozwój
rolnictwa ze szczególnym uwzględnie
niem żywności o wysokiej jakości zdro
wotnej.
W tajnym głosowaniu wybrano 15
osobową egzekutywę Komitetu Rejo
nowego oraz sekretarzy. I sekretarzem
wybrano Jerzego Grzelaka, dotych
czasowego I sekretarza KMG Świdwin,

sekretarzem do spraw ekonomiczno-roInych zaś Józefa Pietraszka, pełnią
cego dotąd obowiązki naczelnika miasta
i gminy.
W przyjętej uchwale sformułowano
zadania do pracy nowo powołanego
komitetu. Do najważniejszych zaliczono
integrację rejonu i aktywu, poszukiwa
nie dróg i sposobów rozwoju budow
nictwa mieszkaniowego, zwiększenie
hodowli, produkcję zdrowej żywności,
poprawę pracy handlu, troskę o rozwój
uzdrowiska w Połczynie Zdroju.
Tworzone będą też warunki do samo
dzielności pracy POP, komitetów tere
nowych, O sprawach rejonu świdwińskiego i jego środowisk będzie się więc
odtąd decydować na miejscu w gronie
tamtejszego aktywu..
W obradach uczestniczył członek KC
Jan Kamiński, dyrektor Kombinatu
Rolnego „Redło". (bel)

W 43. rocznicę powstania ORMO
„

(Inf. wM. w Wojewódzkim ifczędzie :•« ski QBttJcomeadarjt wpjawódzkUORMO
płk Jan Chyl skupili się w swoich wy
Spraw Wewnętrznych w Słupsku odbyło
się uroczyste spotkanie władz wojewódz
stąpieniach nad istotnymi bieżącymi pro
kich z zasłużonymi działaczami Ochotni
blemami związanymi z ochroną ładu i po
czej Rezerwy Milicji Obywatelskiej z okazji
rządku publicznego w województwie słup
43 rocznicy powołania tej organizacji. W
skim.
spotkaniu wzięli udział: sekretarz KW PZPR
Borys Drobko, wiceprezes WK ZSL Sta
Grupę zasłużonych działaczy ORMO unisław Kądziela sekretarz WK SD Piotr
honorowano odznaczeniami państwowy
Sarosiek, wicewojewoda słupski Kazi
mi, regionalnymi i resortowymi. Krzyżem
mierz Ślusarski, kierownictwo WUSW
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uoraz funkcjonariusze MO i ORMO.
dekorowano Karola Kalwejta, Złotym
Krzyżem Zasługi uhonorowano: Mariana
Przewodniczący WSK ORMO Borys
Rutkowskiego i Włodzimierza Jęd
Drobko przedstawił w swym wystąpieniu
rzejewskiego. Srebrnym Witolda Kula
dokonania ORMO w województwie słup
sa, Andrzeja Łobodę i Zygmunta Myskim w minionym roku, a także — omówił
szorka, brązowym — Leona Małoszyczadania na najbliższą przyszłość.
kiego, Henryka Okroją i Stanisława
Rudnika, (ce)
Zastępca szefa WUSW płk Jacek Jasiń-

9 miesięcy więzienia dla V. Havela
Praga (PAP). Korespondent PAP, Le
szek Mazan informuje: Sąd Rejonowy
dla dzielnicy Praga 3 rozpatrywał 21 bm.
sprawę jednego z czołowych przywódców
opozycji, współzałożyciela „Karty 77" zna
nego dramaturga N/aclava Havela, oskar
żonego o nawoływanie — wspólnie z ra
diem BBC i Wolną Europą — do niepoko
jów publicznych oraz utrudnianie wykony
wania przewidzianych prawem czynności
służbowych funkcjonariuszowi państwo
wemu. Havel, doprowadzony z aresztu,
zatrzymany został 16 stycznia br. w drugim
dniu zamieszek ulicznych w centrum Pragi,
gdy wspólnie z innymi dysydentami usiło
wał złożyć kwiaty w miejscu tragicznej,
samobójczej śmierci praskiego studenta
Jana Palacha, który oblał się benzyną i
,podpalił na placu Wacława przed dwu
dziestoma laty.

Oskarżony nie przyznał się do winy,
polemizując w ostatnim słowie z kwalifika
cją prawną i polityczną czynów zarzuco
nych mu przez akt oskarżenia, zwłaszcza
zaś z określeniami „działalność antysoc
jalistyczna i antypaństwowa", które to określenia, jego zdaniem, nie oddają istoty i
charakteru działalności „Karty 77" i jego
osobiście.
Sąd —- po całodziennym posiedzeniu —
uznał Vaclava Havela winnym zarzucanych
mu czynów i skazał go na 9 miesięcy
pozbawienia wolności. Zgodnie z posta
nowieniem sądu, karę skazany będzie od
bywał w II grupie resocjalizacyjnej (system
penitencjarny CSRS zna ich 3), ponieważ
w ostatnich 10 latach był już karany wię
zieniem.
Wyrok nie jest prawomocny.
• OKOŁO 50 tys. osób pozbawionych zesłało
dachu nad głową w wyniku powodzi w Zambii.
Powodzie spowodowane zostały ulewnymi tropi
kalnymi deszczami, padającymi w Zambii od dłuż
szego czasu.

• PREZYDENT Francji Francois Mitterrand
potępił apel kierownictwa Iranu wzywający do
zgładzenia Salmana Rushdiego, autora „Szatań
skich wersetów". Tego rodzaju przejawy fanatyz
mu należy uznać za „absolutne zło" — stwierdza
komunikat opublikowany w środę. przez Pałac
Elizejski.

• NIEZNANY osobnik zostawił w hallu jed
nego z hoteli w Kolombo niewielką paczkę, a w
kilka minut później nastąpił wybuch, 4 osoby
zginęły, a 8 zostało rannych. Zamach nastąpił w
ruchliwej dzielnicy stolicy Sri Lanki. Po eksplozji
zamknięto wiele sklepów, kantory, a nawet szkoły.
W ciągu ostatnich 10 dni członkowie ugrupowań
terrorystycznych zabili ponad 400 osób.

• W ŚRODĘ na Atlantyku, w odległości 350
mil od wybrzeży Szkocji zatonął frachtowiec pły
wający pod banderą panamską. Jak oświadczył
przedstawiciel brytyjskich sił powietrznych, ist
nieją obawy, że zginęli wszyscy członkowie załogi
frachtowca, w której skład wchodziło 17 obywa
teli południowokoreańskich.

• ZACHOWANIE i rozwój literatury i sztuki
narodowej oraz ojczystego języka są głównymi
celami utworzonego w Moskwie Stowarzyszenia
Kultury Tatarskiej. 200-tysięczna wspólnota tatar
ska jest drugą po Żydach (250 tys. osób) mniej
szością narodową zamieszkałą w Moskwie.

• WEDŁUG informacji podanych przez przed
stawiciela sił powietrznych USA w środę z bazy
lotnictwa wojskowego Vandenberg wstanie Kali
fornia wystrzelono w kierunku atolu Kwajalein
międzykontynentalną rakietę balistyczną „Minuteman-3".
• PREZYDENT Nikaragui Daniel Ortega zapo
wiedział, że zwróci się niebawem do parlamentu z
propozycją amnestii dla 1800 b. członków gwardii
somozowskiej, przetrzymywanych w więzieniach
od czasu zwycięstwa rewolucji sandinowskiej w
1979 r.
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• PRZEBYWAJĄCY w Polsce z oficjalną wi
zytą sekretarz wykonawczy Europejskiej Komisji
Gospodarczej Gerard Hinteregger został 22
bm. przyjęty przez wicepremiera Ireneusza Se
kułę, który wysoko ocenił w imieniu rządu PRL
działalność EKG i jej pozytywny wpływ na rozwój
współpracy ogólnoeuropejskiej . Poinformował
też, że Polska w dalszym ciągu wnosić będzie
istotny wkład do prac EKG i wspólnie z innymi
państwami dążyć będzie do umocnienia pozycji
komisji jako bardzo użytecznego forum współ
pracy gospodarczej
I naukowo-technicznej
Wschód-Zachód,

nych sprzyjających ochronie środowiska.
Omawiano także rolę, zadania i formy or
ganizacyjne dla państwowych służb ochrony środowiska, problemy monitoro
wania zmian zachodzących w środowisku
przyrodniczym łącznie z systemerń groma
dzenia, przetwarzania i publikowania da
nych o środowisku tak, aby były one do
stępne społecznie, wprowadzenia obowią
zku prawnego wykonywania ocen wpływu
inwestycji na środowisko, potrzeby powię
kszenia liczby istniejących parków narodo
wych i powierzchni do średniej europejs
kiej wynoszącej 1 proc. powierzchni kraju.
W czasie dyskusji, rozbieżności pomię
dzy stronami dotyczyły w większości przy
padków raczej sposobów realizacji po
szczególnych postulatów niż samych pro
pozycji. W wielu osiągnięto consensus.
Wczoraj zainaugurowała prace
grupa robocza „okrągłego stołu" —
do spraw ustawy o związkach zawo
dowych rolników indywidualnych.
Dokonano wymiany poglądów na temat
projektu założeń tej ustawy, nad którą
prace podjęto zgodnie z osiągniętym już
wcześniej przy „okrągłym stole" consen
susem w sprawie pluralizmu związkowego
na wsi. Po wszechstronnej dyskusji uzgod
niono podstawowe założenia co do treści
tej ustawy. Zostaną one przedstawione
zespołowi „okrągłego stołu" ds. pluralizmu
związkowego na jego posiedzeniu w pią
tek, 24 bm. (PAP)

Rośnie zadłużenie
Afryki
Addis Abeba (PAP). Zadłużenie za
graniczne Afryki wzrośnie w przyszłym ro
ku z 230 do 300 mld dolarów, jeżeli nie
podjęte zostaną natychmiastowe środki w
celu rozwiązania tego problemu, oświad
czył w czasie obrad Rady Ministerialnej
Organizacji Jedności Afrykańskiej sekre
tarz generalny Komisji Gospodarczej ONZ
ds1. Afryki Adebayo Adedeji.

(dokończenie ze str. 1)
W tej chwili w sprzedaży jest sześć
odmian jęczmienia oraz po pięć odmian
pszenicy i owsa. W tym roku pojawiło się
na rynku sporo nowości. Jota i Sigma to
nowe odmiany pszenicy, Rudzik — jęcz
mienia, a Ułan, Komes, Płatek i Góral —
owsa. Wszystkie nowe odmiany są zboża
mi intensywnymi, wysokoplonującymi,
wyhodowanymi w Polsce. Są już w sprze
daży, ale nie ma ich jeszcze zbyt dużo, tak
że nie każdy będzie mógł uprawiać którąś z
nich.
Niezły jest wybór pozostałych roślin uprawnych. Koszalińskie Centrale Nasienne
mają 240 ton traw różnych gatunków. Pod

dostatkiem jest nasion roślin pastewnych,
czyli słonecznika, kukurydzy, brukwi, ka
pusty, marchwi, wszystkich odmian bura
ków — łącznie z bardzo poszukiwanymi
jednokiełkowymi — gryki, koniczny czer
wonej i perskiej. Nie ma też problemów z
nabyciem nasion roślin strączkowych, ta
kich jak łubin gorzki i pastewny, peluszka,
bobik oraz groch.
Już teraz wiadomo, że nie będzie na
rynku seradeli, koniczyny białej oraz
wyki ozimej (mimo nazwy można wy
siewać ją również wiosną), gdyż w
roku ubiegłym słabo plonowały. Mimo
że i teraz nie ma pełnego wyboru nasion
zaopatrzenie w nie, szczególnie w łubiny i
trawy jest dużo lepsze niż było rok temu.
(bog)

Można by jeszcze szybciej,
gdyby byty pieniądze
(dokończenie ze str. 1)
W trakcie budowy jest również
3-kondygnacyjny podziemny tunel,
łączący przychodnię z kuchnią i pral
nią. W grudniu br. rozpoczęto wyko
py a obecnie wylewa się fundamenty
pod przyszły blok diagnostyczny.
Na budowie pracuje teraz 30 pra
cowników Kombinatu Budowlane
go. Spotkać można również ekipy
kilku podwykonawców, Koszalińs
kiego Przedsiębiorstwa Robót Inży
nieryjnych, Koszalińskiego Przedsię
biorstwa Instalacji Budownictwa oraz spółki „Binex".
— Budujemy zgodhie z przyjętym
harmonogramem pracy — informuje
Andrzej Wrycza, pełniący od grud
nia ubr. obowiązki kierownika budo
wy szpitala. — Łagodna zima, brak
mrozu i śniegu sprawiły, że udało nam
się przyspieszyć niektóre prace mon
tażowe. I tak np. szybciej niż to prze
widywał harmonogram montujemy
czwartą kondygnację bloku łóżkowe
go.
Na ten rok na budowę szpitala
wojewódzkiego przeznaczono 700
milionów złotych, Suma ta zapewnia
zatrudnienie akurat 30 pracownikom

Jak wyglądają nasze podwórka?

generalnego wykonawcy robót. Tem
po budowy można by przyspieszyć,
gdyby znalazło się więcej pieniędzy.
Najbardziej bowiem ograniczają nas
możliwości finansowe.
Największe kłopoty na budowie
sprawiają nam niektórzy producenci
materiałów budowlanych. Od dłuż
szego czasu narzekamy na termino
wość, a przede wszystkim jakość pus
taków typu „cerit". Ich producentem
jest Koszalińskie Przedsiębiorstwo
Ceramiki Budowlanej w Złocieńcu.
Pustaki te rozsypują się dosłownie w
rękach. Prawie każdy z nich jest po
kruszony lub wyszczerbiony. Nie oznacza to jednak, że montowane
przez nas stropy są równie kiepskie.
Montujemy je zgodnie z normą, a to
dzięki dodatkowemu wysiłkowi pra
cowników naszej wytwórni poligo
nowej. Nie mamy jednak wyjścia,
musimy brać wszystko co nam zaofe
ruje producent, Nawet tych złej jakości pustaków nigdy nie mamy w nadmiarze. Jedynie w styczniu złocieniecka wytwórnia była w stanie zaspo
koić nasze potrzeby. W poprzednich
miesiącach zawsze ich brakowało...

(js)

Akcja protestacyjna
pracowników komunikacji
miejskiej wstrzymana

Stwierdził, że dla realizacji programów
reform gospodarczych, podejmowanych
przez państwa afrykańskie konieczna jest
pomoc zagraniczna. Skrytykował jako nie
skuteczne programy zmian strukturalnych
proponowane przez Międzynarodowy Fun
dusz Walutowy i Bank Światowy.

Prezydium Rady Federacji NSZZ
Pracowników Komunikacji Miejskiej
PRL postanowiło wstrzymać do 1
marca br. rozpoczętą przez członków
związków zawodowych 52 przedsię
biorstw komunikacji miejskiej akcję
protestacyjną.

Niezwykła forma

Przewodniczący tej federacji, a za
razem przewodniczący związków za
wodowych MPK we Wrocławiu Jó
zef Drukier powiedział dziennika
rzowi PAP: „Strona rządowa zasyg
nalizowała
nam przystąpienie
do
wstępnych rozmów, w których celem ^
dla nas jest doprowadzenie do szyb- ™

protestu
Moskwa (PAP). Niezwykłą formę protestu
wybrali kontrolerzy lotów w Moskwie, aby
zwrócić uwagę władz resortowych i społecz
ności na problemy swojej grupy zawodowej.
Kontrolerzy przychodzą do pracy, wypeł
niają wszelkie zadania, ale nie odbierają
pensji.

Kontrolerzy domayają się przejrzystego
regulowania wysokości płac, rozdzielenia
odpowiedzialności prawnej pomiędzy pilo
tów i kontrolerów i ustalenia wyraźnych
kryteriów pracy. Protestujący chcą także
wiedzieć, dlaczego żadne środki z 35 min
rubli w dewizach, jakie wypracowali świad
cząc usługi zagranicznym towarzystwom lot
niczym, nie zostały przeznaczone na unowo
cześnienie punktów kontroli i przestarzałych
radiolokacyjnych środków łączności.

Z POMORZA
Obradowało Prezydium WK ZSL
Wczoraj w Koszalinie pod przewodnictwem
wiceprezesa WK ZSL Edwarda Smolaka prezy
dium z udziałem członków Rady i Zarządu WZGS
omówiło działalność spółdzielczości Samopomoc
Chłopska na terenie województwa koszalińskie
go.
Prezydium wyraziło uznanie i podziękowanie
działaczom i pracownikom gminnych spółdzielni.
Podkreślając wkład Samopomocy Chłopskiej w
rozwój handlu, skupu, zaopatrzenia I usług na wsi
koszalińskiej. Na szczególne podkreślenie zasłu
guje rozbudowa sieci handlowej w ośrodkach
gminnych i wsiach województwa.
Podczas obrad zwrócono również uwagę na
niedostateczną podaż środków do produkcji rolnej
w tym nawozów mineralnych, sprzętu i urządzeń
rolniczych.
Nie notuje się postępu w zaopatrzeniu wsi w
materiały budowlane. Mniej jest w sklepach
odziąży, obuwia.
W następnej części obrad z udziałem przed
stawicieli poczty i ruchu omówiono czytelnictwo
prasy ludowej w 1988 r. i oceniono wielkość
prenumeraty tej prasy na 1989 r.
Ogółem notuje się spadek czytelnictwa i prenu
meraty pism ludowych.
Postanowiono podjąć wspólne działania w roz
woju czytelnictwa i prenumeraty prasy ludowej na
terenie województwa koszalińskiego.
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Te zdewastowano huśtawki sfotografowaliśmy przy ul. Wyspiańskiego 19 w
Koszalinie.
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Fot. Jerzy Szych

Wkrótce zapisy tło szkół ponadpodstawowych

Miejsca do nauki dla 580 tys. uczniów
15 marca br. rozpoczynają się zapisy do szkół ponadpodstawo
wych, które trwać będą do połowy maja. Przed decyzją wyboru
dalszego kierunku nauki staje ponad 550 tys. tegorocznych absol
wentów klasy ósmej. Przygotowano dla nich blisko 580 tys. miejsc
w klasach pierwszych. Każdy ma więc możliwość kontynuowania
wykształcenia.
W systemie przyjęć nie przewiduje
się żadnych zmian. Obowiązują nadal
te same zasady. Droga do szkół śred
nich —- ogólnokształcących i zawo
dowych —- prowadzi przez egzaminy
wstępne, które odbędą się 13 i 14
czerwca. 0 przyjęciach do zasadni
czych szkół zawodowych decydować

SPORT
„Złoto" dla skoczków Finlandii
Na rozegranych w Lahti mistrzostwach świata
w narciarstwie klasycznym wczoraj wieczorem
odbył się drużynowy konkurs w skokach. Najtąpiej
skakaii zawodnicy gospodarzy —Finlandii zdoby
wając złoty medal. Srebrny wywalczyła Norwegia
a brązowy — CSRS. Czwarte miejsce zajął zespół
ZSRR. Nasi reprezentanci spisali się słabo, zaj
mując dwunaste miejsce.

Gracja — Norwegia 4:2
W międzypaństwowym, towarzyskim meczu piłkarkim rozegranym w Atenach Grecja pokonała
Norwegię 4:2 (1:0). Reprezentacja Norwegii bę
dzie na początku maja br. ostatnim rywalem pol
skich piłkarzy, przed ich meczem ze Szwecją w
eliminacjach „ltalia-90".

będą oceny uzyskane w klasie ósmej,
z tym, że jak zwykle szkoły te (w
zależności od decyzji rady pedagogi
cznej) mogą organizować egzaminy
czy sprawdziany wiedzy, pod kątem
przydatności kandydatów do okreś
lonych zawodów. (PAP)

Mistrzostwa młodych
piłkarzy
W Arabii Saudyjskiej trwa ją piłkarskie mistrzost
wa świata juniorów. Mimo wysokiego zwycięst
wa 3:0 (0:0) nad Portugallą reprezentacja gos
podarzy nie zdołała zakwalifikować się do dalszej
fazy turnieju. Premię tę z gr. „A" zdobyli Portugal
czycy. W innym meczu tej grupy Nigeria zremiso
wało z CSRS 1:1 (0:1).
W meczu grupy „B" Syria pokonała Kostarykę
3:1 (3:0)

Pod znakiem tenisa
Na czele klasyfikacji punktowej Grand Prix
tenisistów znajduje się Ivan Lendl — 1.200 pkt.
przed Miloslavem Mecirem — 840, Borisem Bec
kerem — 595, Thomasem Musterem i Jenem
Gunnarssonem — po 480, Jakobem Hlaskiem —
473 i Johnem Mcenros — 430.

★ ★ ★
Agencje poinformowały, że po raz pierwszy —
w przyszłym roku — odbędzie się w Moskwie
tenisowy turniej Grand Prix.

Chodzi o spokój w gospodarce
(dokończenie ze str. 1)
Rząd nie może przejść do porządku dziennego nad
sytuacją, kiedy po większe pieniądze ruszają ławą
grupy przedsiębiorstw czy branże. Grozi to zmianą
scenariusza, na ten już przerabiany; ceny będą goniły
za podwyżkami płac ponad założenia, a to oznacza
rozkręcanie inflacji. Przecież w ub. r. też się jej obawia
no i w zakładach na zapas, chcąc wyprzedzić jej
poziom, podwyższano płace, Przeholowano, Wyna
grodzenia osób zatrudnionych w gospodarce
uspołecznionej zwiększyły się o 75 proc., a ceny
detaliczne wyrobów i usług o 60 proc. Ponieważ
znaczny wzrost przychodów nie był równoważony
dostawami towarów j usług, większości z nas przy
było pieniędzy, ale ich wartość — z braku po

krycia — spadła.
Rząd przyjął na br. kilka działań, które mają utrzymać^
w ryzach nadmierny wzrost cen oraz zapewnić piano-'
wane podwyżki. Utrzymanie założonych relacji zależy
od rozsądku i rozwagi załóg zakładów oraz ich or
ganów kierowniczych. Alternatywy nie ma, a jedyny

i

konkurencyjny wariant — zamrożenie cen i płac —
został odrzucony jako nie motywujący do pracy, czyli
mogący przynieść większe szkody, niż wzrost inflacji.
Z analizy mapy strajkujących zakładów nie można
wyciągać uogólnienia, choć wystarcza ona na pewne
wnioski. Po pierwsze są to przestoje na tle ekonomicz
nym. Po drugie, przeważnie strajki ogłoszono „oddol
nie”, bez inspiracji sił zewnętrznych. Jest też trzeci
wniosek. Strajkują ci, którzy mają argument siły i liczą
na bezkarność lub ci, którzy uprawiają ekonomiczną
arogancję, ze szkodą społeczną.

Tak się złożyło, że we wszystkich strajkują
cych zakładach przemysłowych w ub. r. wzrost
wydajności pracy był niższy od wzrostu wyna
grodzeń. Charakteryzuje to wskaźnik opłacenia wzro
stu wydajności przyrostem przeciętnego wynagrodze
nia; powinien on oscylować na poziomie 0,5-~0,6 a
przekroczył 1. Oznacza to, że zakłady wydały na
wynagrodzenia znacznie więcej pieniędzy niż by to
wynikało z przyrostu produkcji. Jest to w czystej
postaci działanie deprecjonujące wartość złotówki.

(PAP)

^

kiego zastosowania nowego systemu
ekonomiczno-finansowego
przed
siębiorstw komunikacji miejskiej. W
tej sytuacji akcję protestacyjną zawie
siliśmy pozostawiając jedynie oflago
wanie siedzib zakładowych zarządów
związków zawodowych
przedsię
biorstw komunikacji miejskiej. Prag
niemy jak najszybciej rozwiązać zaist
niały konflikt”. (PAP)

Z kroniki
milicyjnej
Morderstwo w mieszkaniu
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
w Szczecinku powiadomiony zostat we
wtorek, że w mieszkaniu Jana L przy ul.
Zielonej znajdują się zwłoki mężczyzny.
Wysłana na miejsce grupa operacyjno-dochodzeniowa ustaliła, iż na tapczanie znaj
dują się zwłoki Stanisława K„ lat 51, ni
gdzie nie pracującego, zamieszkałego w
Szczecinku. W trakcie oględzin u denata na
czole ujawniono liczne rany cięte, z wido
cznymi uszkodzeniami czaszki. W miesz
kaniu znaleziono i zabezpieczono siekierę z
plamami krwi. Właściciel
mieszkania,
68-letni Jan L, rencista, został zatrzymany
do wyjaśnienia w areszcie. Zwłoki przeka
zano do badań sekcyjnych. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi RUSW w Szczecin
ku.

Zatrzymano nieletnich
włamywaczy
Funkcjonariusze RUSW w Szczecinku
ustalili sprawców włamania do sklepu ajen
cyjnego. Okazali się nimi czterej nieletni, w
wieku 13—16 lat. Dwóch z nich to uczniowie szkół podstawowych, jeden —
specjalnej w Świątkach i wychowanek
Zakładu Poprawczego w Iglicach. Od po
dejrzanych odzyskano mienie wartości około 530 tys. zł. Akta sprawy przekazano do
Sądu Rejonowego w Szczecinku.

★ ★ ★

W województwach koszalińskim i słups
kim dokonano wczoraj kilku kradzieży. W
Świdwinie skradziono samochód Syrena
105-L nr rej. KOD 6793. Na osiedlu „Przy
lesie" w Koszalinie skradziono koła od 5
samochodów, (ho)
*

Polscy azylanci
na Alasce
Nowy Jork (PAP). — Jak podaje
agencja UPI, w ostatnich dniach 18
polskich marynarzy i rybaków zeszło
na ląd ze swych statków w portach na
Alasce i wystąpiło o azyl polityczny.
Wielu z nich — pisze UPI — „ar
gumentuje, że należało do „Solidar
ności" lub prowadziło działalność
związkową i z tego powodu obawia
się prześladowań" po powrocie do
kraju. Wadze amerykańskie, które
mają rozpatrzyć ich prośby o zezwo
lenie na pobyt w USA, „podejrzewają
jednak", iż przybysze z Polski kierują
się względami natury czysto material
nej.

^
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Biuro Prasowe Rządu infor
muje:

Kto narusza
u stawę

Rada
Główna
Krajowego
Związku Rolników, Kółek i Or
ganizacji Rolniczych skierowała
do Rady Ministrów list, w któ
rym zarzuca administracji państ
wowej nieprzestrzeganie usta
wy z dnia 8 października 1982 r. o
społeczno-zawodowych organi
zacjach rolników i postanawia
poprzeć akcję protestacyjną Ra
dy Wojewódzkiego Związku Rol
ników w Elblągu oraz grozi roz
szerzeniem tej akcji na cały kraj.

RADA
Główna
KZRKiOR
twierdzi, że organy admini■ stracji państwowej różnych
szczebli nie zasięgają opinii związku
podejmując decyzje istotne dla rol
nictwa i wsi. Nie wskazano jednak
AKCJĘ protestacyjną tłuma
żadnego konkretnego przypadku na
czy się nierozstrzygnięciem
ruszenia prawnego obowiązku zasię
■ przez kolegium arbitrażu spo
gania opinii. Należałoby więc zapy
łecznego przy Sądzie Wojewódzkim
tać, kto narusza ustawę z dnia
Niektóre mieszkania dotąd nie mają
konsekwencji wobec członków komite
Rozwiązanie to uzyskuje przychyl
w Warszawie sporu z ministrem fi
8.10.1982 r. o społeczno-zawodo
kanalizacji, natomiast woda doprowa
tu strajkowego i pozostałych uczest
ność uczestników podzespołu ds. rol
nansów w sprawie zaniżania cen sku
dzona jest do nich tylko prowizorycz
wych organizacjach rolników. Ustąników strajku.
nictwa „okrągłego stołu”.
wa ta bowiem zobowiązuje do od
pu produktów rolniczych. Faktem
nie.
jest, że spór nie został rozstrzygnięty,
powiedniego toku działań przed pod
Do tego doszły jeszcze niezbyt dobre
KOLEJNYM powodem „pro
a ostatnią decyzją sędziego został
jęciem akcji protestacyjnej, czego nie
stosunki międzyludzkie, zwłaszcza mię
testu" ma być nieodwołanie
zawieszony — w związku z potrzebą
przestrzegają związki rolników i or
dzy pracownikami umysłowymi i fizy
■ decyzji o sprzedaży ciągników
uzyskania dalszych opinii ekspertów.
w formie przedpłat. Postępowanieganizacji rolniczych.
cznymi.
godziny na godzinę sytuacja sta
Spór ten zawieszony był również
niektórych producentów, w tym przy
wała się coraz bardziej napięta.
Rząd uważa, że wiele trudnych pro
wcześniej i to przez KZRKiOR i pono
padku ZPC „Ursus", może być uzna
Wydawało się, że wizja ryczą
blemów rolnictwa i wsi można i nale
wnie wszczynany.
ne za zachowanie monopolisty, który
cych, nie wydojonych krów i kwiczą
ży rozwiązywać przede wszystkim na
wykorzystuje swoją pozycję na nie
yrektor Łobaczewski przyszedł
cych z głodu świń nieuchronnie się
Należy przypomnieć, że zgodnie z
drodze porozumienia i podejmowania
zrównoważonym
rynku.
Z
drugiej
do Kombinatu Stanomino w
spełni. Zapowiadały się duże straty. Już
uchwałą Sejmu, rząd w 1988 r.
wspólnych, skutecznych działań.
strony
faktem
jest
również,
że
ten
sierpniu ubiegłego roku. Wy
w pierwszym dniu niewiele brakowało,
zmniejszył dysparytet dochodów lud
system sprzedaży został wprowadzo
grał konkurs na to stanowisko. Jak sam
żeby poniosła je gorzelnia w Nasutoności rolniczej do nierolniczej o 8
Kolejnym świadectwem przestrze
ny eksperymentalnie tylko na I pół
mówi, przyszło mu teraz pić piwo,
wie. Nie pracowała do godziny 11.
punktów, tj. z 83,4 w 1987 r. do 92
gania przez rząd zasad partnerstwa
rocze br. i jedynie na 5.000 ciągników
którego nie nawarzył. Pierwszy raz
Gdyby jej postój przedłużył się o godzi
proc. W 1988 r. poprawa relacji do
będzie ustalone już wcześniej spot
typu Massey-Ferguson. Rolnicy są
przeżywa coś podobnego. W Kombina
nę, co najmniej 600 tys. zł trzeba by
chodów nastąpiła w wyniku trzykrot
kanie kierownictwa KZRKiOR z wice
jednak
zainteresowani
tą
formą
zaku
cie
PGR
Wyszobór
koło
Gryfic,
gdzie
„wylać” do kanalizacji.
nej podwyżki cen skupu oraz wpro
premierem Kazimierzem Olesiakiem.
pu.
Uzasadnione
jest
więc
pytanie,
pracował jako zastępca dyrektora, ta
wadzenia bonifikat cen na nawozy
Do godziny 18 we wtorek doszło do
Odbędzie się ono przed posiedzeniem
czy
można
lekceważyć
interes
tych,
kich problemów nie było. Ale tamten
mineralne i środki ochrony roślin.
porozumienia w kwestii 9 postulatów.
Sejmu, na którym rozpatrywane będą
którzy
wnoszą
dobrowolnie
przed
kombinat zatrudniał 500 osób i miał
Ciągle nie udawało się bodaj zbliżyć
sprawy rolnictwa. (PAP)
283 min zł zysku. Nigdy nie korzystał i
płaty.
AMIAST drogi negocjacji wy
brano więc drogę publicznych
protestów. Nie służy to porozu
mieniu i stabilizacji społecznej.

Z
1

Jest poniedziałek 13 lu
tego br. — pierwszy dzień
strajku. Dochodzi godzina
14. Wiszące na bramach
wjazdowych transparen
ty z napisem „Strajk,^żą
damy podwyżek plac!" je
dnoznacznie
określają
charakter sporu. Stojąca
przed bramami „strajko
wa milicja" z czerwonymi
opaskami na rękawach pil
nuje porządku. Samochód
musi pozostać przed bra
mą. Po informacje odsyła
do komitetu strajkowego.

Z torbami...

Z

blemu kształtowania cen i dochodów
w rolnictwie, rząd przedłożył m.in.
pod obrady „okrągłego stołu”, pro
pozycje urynkowienia gospodarki ży
wnościowej, a w tym wprowadzenia
wolnych cen skupu produktów rol
nych, co pozwoli producentom rol
nym bezpośrednio wpływać na po
ziom cen.

3

2

Przed „burzą"

D

iewielka salka w siedzibie Za
kładu Rolnego Nasutowo za
stanowisk w sprawie postulatu pierw
pchana jest ludźmi. Większość z
szego, będącego kluczem do zażegna
nich ma na sobie robocze ubrania.
nia sporu. Komitet strajkowy stawiał
Trwają negocjacje...

N

nadal nie korzysta z kredytów ban
kowych. Tutaj zaś zatrudnionych jest
Polacy dysponują sporymi już możli
20 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone powołaniu w Koszalinie
800 ludzi a w ubiegłym roku udało mu
wościami kultywowania narodowych
stowarzyszenia miłośników i sympatyków byłych polskich Kresów Północno-Wschodnich
się uzyskać tylko 207 min zł zysku.
tradycji kulturowych, podczas gdy na
a
więc
Wileńszczyzny,
Nowogródczyzny
i
Grodzieńszczyzny.
W
zebraniu
uczestniczyło
150
Stanomino dotąd żyje niemal wyłącznie
terenie Białorusi, gdzie powstało nieda
osób.
Część
z
nich
postulowała
objęcie
kręgiem
zainteresowania
również
Mińszczyzny
i
z kredytów. Nowy dyrektor chce ich
wno kilka polskich stowarzyszeń, nie
Polesia. Ustalono, że ostateczna nazwa towarzystwa zostanie przyjęta na walnym
uniknąć, a przynajmniej ograniczyć.
ma ani jednej szkoły z polskim języ
Udało mu się już spłacić zaległy dług
zgromadzeniu na przełomie lutego i marca br. Na walnym zebraniu zostanie także podjęta
kiem, ani czasopisma wydawanego w
(około 60 min zł), odnowić wyeksploa
decyzja czy koszalińskie towarzystwo będzie jednostką samodzielną, czy oddziałem
języku polskim.
towany sprzęt, co kosztowało dalsze
Towarzystwa Miłośników Wilna i Wileńszczyzny w Toruniu.
miliony oraz dokończyć budowy fermy
Historyczną i współczesną tematykę
bydła na 320 sztuk, wstrzymanej z
szą uczelnią wyższą na wschód od Bu
OJA propozycja zmierza do
Białorusi i Litwy powstające towarzys
braku pieniędzy. Inwestycja ta pochło
gu. Rzeczpospolita obojga narodów
two podejmować będzie w formie prelek
tego, by w jednej powstałej w
nęła około 82 min zł. Własnymi siłami
polskiego i litewskiego — powstała na
Koszalinie organizacji skupić
cji, odczytów, konferencji naukowych,
zasadzie pełnej dobrowolności, co było
wybudowano magazyn dla warsztatów
wszystkich miłośników dawnychw pol
w wydawnictwach itd. Będziemy poma
owych czasach i pozostaje do dziś
oraz wyremontowano część budynków
skich ziem^ północno-wschodnich. Na
gać polskim1 szkołom i stowarzyfaktem rzadko spotykanym.
inwentarskich. Rozpoczęto, trochę w
Pomorzu Środkowym mieszka wielu
czynie społecznym, budowę przedszkoludzi zainteresowanych takim towarzy
la.
stwem i nie wydaje mi się celowe two
— Buduję też mieszkanie dla siebie,
rzenie osobnych stowarzyszeń. Jedna
jako dyrektora — przyznaje Władysław
duża organizacja, w zależności od decy
Łobaczewski. — Mieszkam przecież w
zji jej członków, może posiadać sekcje
hotelu, ale nie zapominam też o lu
skupiające miłośników poszczególnych
dziach. W ubiegłym roku wyremon
miast czy ziem. Zaleta takiej struktury
sprawę jasno. Albo zarabiamy mini
Komitet strajkowy składa się z dwu
towaliśmy 8 mieszkań. Przestawiliśmy
jest oczywista. Towarzystwo skupi wię
mum
po
60
tysięcy
miesięcznie
plus
dziestu osób. Nie ma przewodniczące
około 100 pieców. Zakupiliśmy tyle,
kszą liczbę członków, nie będzie roz
obowiązujące dodatki, albo nie przy
go. Specjalnie go nie wybrano, w Jak
samo butli gazowych oraz 60 kuchenek.
praszać swoich sił i środków, , co w,
stępujemy
do
pracy.
Dyrektor
odpo
już za coś odpowiadać, to razem, soli
Wydaliśmy na to 6 milionów złotych.
działalności społecznej jest bardzo waż
wiadał, że nie może dać tyle, bo nie ma.
Umożliwiamy pracownikom zakup i
darnie —- słyszę.
ne.
— Zrozumcie... Ja wierzę, że w koń
remont
mieszkań
we
własnym
zakresie.
Drugą stronę sporu reprezentują
cu doczekam chwili, kiedy staniemy się
Na wspomnianym zebraniu wybrano
Kombinat
daje
materiały,
natomiast
członkowie dyrekcji Kombinatu Pańs
przedsiębiorstwem dochodowym i wów
zespół organizacyjny w składzie Maria
pracownik robociznę, za którą mu zre
twowych Gospodarstw Rolnych Staczas pensje również będą inne. Na razie
Białkowska, Bożena Czarnecka, Ta
sztą płacimy. Zdaję sobie sprawę z tego,
nomino z dyrektorem Władysławem
mogę podnieść stawkę zasadniczą tylko
deusz Klonowski, Krystyna Klimaszew
że to wszystko mało, że potrzeby są
Łobaczewskim i jego zastępcą Ryszar
o 40 złotych za godzinę. To wszystko na
ska, Czesław Kołosowskj, Tadeusz Gaznacznie większe. Niełatwo jest jednak
dem Krupińskim. Po tej samej stronie
szeniom na Litwie i Białorusi dostar
co nas stać.
Drugi powód to współczesność nio
sztold, Władysław Serafin, Maria Okuodrobić w tak krótkim czasie wszystkie
znajduje się również kierownik zakładu
czając im — co zresztą już robimy —
— Pan ze swoimi poborami na pew
sąca wiele problemów nieobojętnych
licz
i
Janusz
Zieniewicz.
Zespół
ten
zaległości.
Jesteśmy
na
początku
dro
w Nasutowie Roman Sieracki. Rolę
książki i podręczniki szkolne. Będziemy
no doczeka takich czasów, ale nie my.
dla
Polaka
pragnącego
utrzymać
kon
przygotowuje
walne
zebranie.
gi...
rozjemcy wzięła na siebie organizacja
zapraszać do Koszalina nauczycieli i
Nam przyjdzie pójść z torbami.
takt
z
ziemią
tak
ściśle
związaną
z
naszą
Osiągnięcie przez kombinat cztero
partyjna z I sekretarzem Komitetu
działaczy polskich na kursy poświęcone
Są dwa cele uzasadniające istnienie
— Chcecie więc doprowadzić do te
historią
i
jakże
często
będącą
jego
gnia
krotnie wyższego zysku niż planował
Gminnego PZPR w Białogardzie Ry
historii i Polsce współczesnej. Jest też
takiego towarzystwa. Pierwszy to his
go, żeby całą firmę puścić z torbami?
zdem
rodzinnym.
Nieobojętne
są
nam
poprzedni dyrektor pozwoliło w stycz
szardem Penderem, I sekretarzem Ko
propozycja przyjęcia w czasie wakacji
toryczny. Byłe polskie Kresy Wschod
— Nie, tego nie chcemy...
tamtejsze
miasta,
kościoły,
cmentarze,
niu br. dokonać regulacji płac. 195
mitetu Zakładowego partii w KPGR
przez rodziny koszalińskie dzieci pol
nie, a zwłaszcza szeroko pojmowany
— A więc umówmy się tak: pod
pałace
i
inne
budowle,
o
których
czyta
procent w stosunku do stycznia ubieg
Stanomino Markiem Muszyńskim oraz
skich z Litwy i Białorusi, celem dosko
obszar Wileńszczyzny, to ziemie niero
my
w
naszych
podręcznikach
historii.
niosę stawki ze 140 do 200 złotych za
łego roku. W sumie — według wyliczeń
I sekretarzem OOP Sylwestrem Rut
nalenia ich znajomości języka ojczys
zerwalnie związane z naszą historią.
godzinę, ale od pierwszego kwietnia i
Troską napawają nas też losy rodaków,
dyrektora
—
razem
z
podwyżkami,
tego. Z drugiej strony —- nasze społe
kowskim.
Tam powstały liczne dokonania pol
nie każdemu jednakowo. Niech związki
do dziś zamieszkujących Wileńszczyzjakie przyznano od lipca do grudnia ub.
czeństwo wykazuje duże zainteresowa
skiej architektury, sztuki, literatury i
nę,
Nowogródczyznę,
Grodzieńszczyzzawodowe, organizacja partyjna i sa
Rozmowy są trudne. Padają argume
roku — średnia płaca w styczniu 1989
nie organizacją wycieczek do ZSRR i to
nauki o najwyższej wartości, stanowią
nty i kontrargumenty. Obie strony pró
morząd dokona oceny pracowników i
nę
i
inne
tereny
Związku
Radzieckiego.
wyniosła około 55 tys. zł, licząc ją
także znajdzie się w programie działa
ce znaczącą część dorobku naszego
bują przeforsować swoje racje, choć
rozstrzygnie ile komu należy dać.
Jest
ich
na
Litwie
ok.
400
tys.,
a
na
oczywiście z wszystkimi dodatkami onia towarzystwa.
narodu i jego wkładu w kulturę świato
obie zdają też sobie sprawę z tego, że
— Zgoda, ale z wyrównaniem od
Białorusi
—
ponad
pół
miliona.
raz nadgodzinami.
wą. Uniwersytet Wileński, założony w
aby dzielić — trzeba najpierw mieć. Na
pierwszego stycznia.
Informacji udzielamy pod tel. 22-722
Dzieje
tych
Polaków
w
latach
powo
— Nie uważam, aby to była płaca
1579 roku przez Stefana Batorego na
razie panuje zgodność tylko co do tego,
— Kombinatu nie stać na więcej.
oraz od godz. 16.00 pod numerem
jennych to osobna, także nieobojętna
wysoka — stwierdza. — Dlatego obu
przełomie
XVIII
i
XIX
wieku,
należał
że strajk jest nielegalny.
Sami wiecie, że z prawie ostatniego
karta martyrologii naszego narodu w
225-01 i 542-57.
rza mnie obowiązujący w tym roku
do najznakomitszych uczelni europej
miejsca ledwie dźwignęliśmy się na
latach stalinowskich. W dobie „pienesczterdziestoprocentowy próg podwyżki
skich,
promieniując
na
ziemie
Wielkie
dziewiąte w województwie. Mamy zale
trojki” sytuacja jest taka, że na Litwie
funduszu płac. Uważam, że jesteśmy od
go Księstwa Litewskiego. Jest najstar
dwie 30 tysięcy złotych zysku z hektara,
tego, żeby produkować żywność i z tego
a żeby stanąć na nogi musimy mieć co
osiągać tyle, żeby lepiej się nam żyło.
najmniej 70. I do tego właśnie chcę
planowanym strajku dyrektor
Zysk na ten rok w KPGR zaplano
kombinat doprowadzić. Ale to wymaga
Łobaczewski dowiedział się pra
wano w wysokości 368 min zł, przy
czasu. Trzeba liczyć złotówki i oszczęd
wie ostatni. Jeszcze do godziny
wzroście plonów zbóż z 33,6 do 39,3
nie je wydawać. Nie możemy pochop
7.10 był przekonany, że do niego nie
q/ha oraz wzroście wydajności mleka o
nie sięgać po kredyty, bo każda poży
Co minutę rodzi się
dojdzie. Wiedział o piątkowym zebra
250 litrów od krowy. Zaplanowano też
czona złotówka kosztuje nas bardzo
niu załogi w Nasutowie, w którym
wzrost wydajności ziemniaków o 43
29 dzieci
drogo. Mówię jak jest, uwierzcie...
wzięło udział około 150 osób z całego
q/ha i większą o 200 tys. litrów produk
nie
ofiarowywała
już
Polsce
aparaturę
me
kombinatu, ałe nie przypuszczał, żeby
bcy kapitał przestaje mijać nas bo
cję spirytusu.
dyczną i leki o dużej wartości. Czy jednak
tak bez uprzedzenia, bez warunków
kiem. Jedną z inwestycji, w którą
— Kombinat jest w stanie reorgani
Co minutę przychodzi w Chinach na świat
tylko sentyment zaważył na tej decyzji?
wstępnych... Około 7.30 otrzymał pos
się
ostatnio
zaangażował,
jest
fab
29 dzieci. W ten sposób ludność Chin osią
zacji — dodaje dyrektor. — Mamy za
Wydaje się, że nie. Szwajcarzy uznali, że
Zakład Rolny w Nasutowie jest jed
tulaty, a także warunki określone przez
gnie
w 2000 r. 1,3 mld. W ub. roku urodziło się
ryka leków z prawdziwego zdarzenia
dużo pracowników umysłowych. Chcę
istnieje u nas sprzyjająca atmosfera dla
nym z ośmiu wchodzących w skład
pracowników produkcji zwierzęcej i
w Chinach 15,4 min dzieci — tyle mniej
pierwsza tego typu w Polsce. Mowa tu o
to jakoś rozwiązać, ale zdaję sobie
rozwinięcia tego typu działalności i spo
więcej wynosi liczba wszystkich mieszkań
KPGR Stanomino. Osiąga najlepsze
obsługi, którzy w porozumieniu z ko
zakładzie, w który firma Solco Basel włoży
sprawę, że jest to problem trudny. Za
ców Australii. W ciągu ostatnich 3 lat wskaź
dziewają się 8 —12 proc. zysku. Nadwyżki
wyniki. Dlaczego więc zastrajkowali
mitetem strajkowym nie przystąpili do
każdym etatem kryje się bowiem czło
w sumie ok. 20 min dolarów. Fabryka ta
nik urodzeń wynosił 14/1000. W ub. roku
leków ponad ilości potrzebne w naszym
akcji. Postanowili zaczekać na rozwój
akurat tu?
wiek i trzeba ten zabieg przeprowadzić
powstaje właśnie w Warszawie, a w 1990
wzrósł natomiast do poziomu 20/1000.
kraju będą eksportować.
wydarzeń. Oświadczyli, że choć solida
— Załoga nie mogła już dłużej
w miarę bezboleśnie. Czy zawsze jest to
powinna dać pierwszą produkcję. Nie bę
zego więc możemy się spodziewać?
ryzują się ze strajkującymi, to jedno
znieść tego, co się dzieje w kombinacie
możliwe?... Nigdy nie jest tak, żeby nie
dzie to manufaktura, jakich pełno w na
Na pierwszy ogień pójdzie lek pod
cześnie zobowiązują się wykonywać
— oświadcza jeden z członków komite
Poród 9 tys. metrów
znalazły się osoby, które będą uważały
szym przemyśle farmaceutycznym. Fabrykę
nazwą solcoseryl. Przyspiesza on
swą pracę przez trzy dni — licząc od
tu strajkowego, pełniący jednocześnie
się za pokrzywdzone. Zauważam to już
zaprojektowano w myśl najnowszych stan
przyswajanie tlenu i glukozy przez komórki,
daty rozpoczęcia strajku. Po upływie
funkcję przewodniczącego rady od
nad ziemią
teraz, kiedy zacząłem rozliczać ludzi za
dardów międzynarodowych, z całkowicie
dzięki czemu jest niezwykle użyteczny przy
działowej związków zawodowych Sła
tego czasu, jeżeli postulaty nie zostaną
ich pracę. Nie wszystkim się to podoba.
spełnione, oni również przystąpią do
leczeniu oparzeń, w gojeniu ran i regenera
womir Butowski. — Zarabiamy po
cji tkanek. Następny prawdopodobnie bę
dwadzieścia kilka tysięcy złotych mie
Kiedy „Boeing 747" należący do brytyjs
strajku.
kich linii lotniczych „British Airways" wylą
dzie solcotrichovac — szczepionka do le
sięcznie. Z wszystkimi dodatkami uNa razie zastrajkowali więc tylko
dował
w Londynie, na jego pokładzie znaj
zbiera się tego około czterdziestu sześ
czenia rzęsistkowicy i niespecyficznych za
pracownicy produkcji polowej i trak
dowała się — jedna osoba więcej, niż w
ciu
tysięcy.
Jak
za
to
wyżywić
rodzinę?
paleń
pochwy
u
kobiet.
Jest
to
lek
szcze
torzyści w Nasutowie. W pozostałych
momencie startu z Delhi — po drodze jedna z
Nie żądamy dużo, bo tylko 60 tysięcy
gólnie potrzebny zważywszy, że na te
trajk w ZR Nasutowo zakończył
siedmiu zakładach rolnych Kombinatu
pasażerek urodziła bowiem dziewczynkę. No
zautomatyzowaną linią produkcyjną. Na
pensji
podstawowej,
a
to
jest
mniej,
niż
schorzenia
zapada
u
nas
znacznie
powyżej
się rano 16 bm. po dramatycz
worodek przyszedł na świat, gdy samolot
Stanomino praca przebiegała normal
jednej zmianie ma pracować tylko 40 ludzi,
wynosi
średnia
krajowa.
30 proc. kobiet. Nie tylko leczy, ale i
znajdował się na wysokości 9 tys. metrów, w
nych negocjacjach. Niewiele bra
nie. Ogłoszono jedynie pogotowie straj
głównie w kontroli jakości. Zaplanowano 5
— Zarabiamy marne pieniądze, pra
zapobiega infekcjom i nawrotom choroby.
przestrzeni powietrznej Związku Radzieckie
kowało, żeby cały kombinat poszedł
kowe i nasłuchiwano wieści z Nasutostref
czystości.
W
części
najbardziej
steryl
go. Pilot, który początkowo chciał prosić o
cując po godzinach. Bez nich byłoby
Do tej pory koszt szczepionki (w hurcie)
„pod młotek”. Z braku sprzedaży, a
wa. Tam zaś negocjacje ugrzęzły zaraz
nej
wymiana
powietrza
będzie
następować
zezwolenie na lądowanie w Moskwie, zanie
jeszcze mniej — dodaje inny członek
wynosił 15 franków szwajcarskich, „Pewięc i dopływu pieniędzy, wstrzymano
przy dwóch pierwszych, najważniej
chał tego zamiaru, gdy okazało się ze poród
20
razy
w
ciągu
godziny.
Z
jednej
zmiany
komitetu
strajkowego,
Janusz
Ałtyn.
wex"
zaś
sprzedawał
ją
w
cenie
51
dola
zakup niektórych środków produkcji.
szych postulatach, dotyczących wyna
przebiega bez żadnych komplikacji, pod oma wychodzić ok.<30 min różnych ampułek
—
Ludzie
zaczęli
się
już
w
tym
wszyst
rów.
Za
dwa
lata
lek
będzie
dostępny
za
Spodziewano się najgorszego —
grodzenia podstawowego oraz tzw.
kiem obecnych na pokładzie trzech lekarzy.
i 16 min tub, a polskie potrzeby na nie
kim
gubić.
Nie
wiedzą
co
się
dzieje
z
złotówki.
wstrzymynia przez bank kredytów i
trzynastki. Wszystkich postulatów było
fabryka zaspokoi w ciągu 1 2 miesięcy
pieniędzmi,
które
otrzymuje
kombinat?
Solco Basel produkuje kilkanaście róż
ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.
10. Załoga zażądała również zmian
produkcji.
Mówi się, że kropla przelewa czarę.
nych preparatów, które eksportuje do po
Rozważano już możliwość wprowadze
sposobu naliczania dodatku za staż
Samolot na... poduszce
Jak
to
się
stało,
że
renomowana
firma
Tak stało się w Nasutowie. •
nad 80 krajów. Do tej pory w naszym kraju
nia zarządu komisarycznego. Na szczę
pracy, opracowania nowego regulami
szwajcarska
(3
—
4
miejsce
na
szwajcars
— Wiele mieszkań od dawna czeka
były zarejestrowane tylko 4 leki tej firmy.
ście obie strony dogadały się nawet co
nu podziału premii miesięcznej i ^spor
kim rynku w dziedzinie farmacji) zdecydo
na remonty — włącza się do rozmowy
Specjaliści Politechniki Kujbyszewskiej po
Bywało, że instytut leków odrzucał prośby
do najbardziej drażliwych i spornych
towej jak również zmian w regulaminie
wała się ulokować pieniądze w naszym
jedna z pracownic, która jednocześnie
stanowili przebudować samolot typu AN-24
o rejestrację innych twierdząc, iż dany lek
kwestii. Dyrektor dał tyle, ile mógł dać,
premiowania dyrektorów i kierowni
kraju? Pod uwagę przy lokalizacji nowej
zaopatrując go w „powietrzną poduszkę .
zastrzega sobie anonimowość. — Co
ma swój zamiennik w krajach RWPG. Ba
zaś załoga poszła na kompromis.
ków. A także — przestrzegania regula
fabryki były brane Finlandia, Indie i Jugo
Nowa wersja przeznaczona jest do pracy w
roku chodzi specjalna komisja i ogląda
dania naszego rynku wykazały jednak, że
minu pracy i płacy, poszanowania god
Jeszcze jeden spór o pieniądze został
warunkach dalekiej północy i Syberii, gdzie
sławia. Jednak dyrektor generalny oddzia
stan mieszkań. Sporządza harmono
zapotrzebowanie na szwajcarskie specyfiki
ności pracowników i poprawy stosun
rozstrzygnięty.
jest wiele bagien i rozlewisk. Eksperymental
łu Solco Basel w Warszawie dr Piotr J.
gram remontów i potem następuje zno
ków pomiędzy przełożonymi i podwła
ny model już wykonano. Wiosną rozpoczną
MIROSŁAW KROM Buechner, Szwajcar polskiego pochodze jest realizowane obecnie jedynie w ok.
wu cisza — aż do... następnego ob
dnymi oraz warunków socjalno-byto
10—15
proc.
się próby terenowe.
Fot. Jerzy Szych
nia zadecydował, że fabryka stanie w nachodu komisji...
wych. No i oczywiście — niewyciągania
ANNA GOTOWIEC
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Str. 4
W OBRAZIE PRZESTĘPCZOŚCI
ciu w roku ubiegłym. Przy czym do
lany i programy mają to do
zabójstw — co podkreślił prokurator
siebie, że niekoniecznie muszą
— dochodzi zwykłe tam, gdzie jest
się ziścić. Tak też dzieje się w
nadmiar alkoholu i moralne dno.
dziedzinie przestępczości. W progra
mie działań Zapobiegawczych reali
Podobną stabilność, a nawet nie
zowanych do roku 1990, zakłada się
znaczny spadek, odnotowano także
ograniczenie rozmiarów tego najgro
w kolejnych groźnych dziedzinach
źniejszego objawu patologii społecz
przestępczości, takich jak uszkodze
nej. Tymczasem z obszernych mate
nia ciała (w r. 1987 — 142 przypadki,
riałów ilustrujących ubiegłoroczną
w ub. — 117), bójki lub pobicia
działalność koszalińskich sądów i
(analogicznie: 38 i 33), zgwałcenia
(26 i 24), rozboje i wymuszenia roz
prokuratury (przedstawionych dzien
bójnicze (53 oraz 54) i in.
nikarzom podczas dorocznej konfere
ncji prasowej, zorganizowanej przez
Tak więc w tym względzie nie po
kierownictwo Sądu Wojewódzkiego i
winniśmy się czuć bardziej zagrożeni
Prokuratury Wojewódzkiej w Koszali
nie), niedwuznacznie wynika tende
ncja odwrotu. Ogólna ilość prze

P

stępstw popełnionych na terenie
województwa koszalińskiego od
dwóch lat zamiast maleć —
wzrasta. Nie jest to co prawda
wzrost na tyle drastyczny, by bić
na alarm ale jednak widoczny. W
roku 1987 stwierdzono ogółem
6.833 przestępstwa, w roku ubie
głym —już 7.444, z czego aż 5.494
to były przestępstwa kryminal
ne, a więc te, które mają decydu
jący wpływ na poczucie bezpie
czeństwa obywateli.

★ ★ ★
Czy zatem powinniśmy się czuć
zagrożeni? Wypowiadający się pod
czas konferencji prasowej zastępca
prokuratora wojewódzkiego Zenon
Guderian, zaprezentował w tej kwe
stii pogląd następujący: Dobra głów

ne takie jak życie, zdrowie, wolność,
nie były w minionym roku narażone w
sposób szczególny. Jak to rozumieć?
Po prostu przestępczość zagrażająca
tym najwyższym ludzkim wartościom
od dłuższego już czasu, a konkretnie
od roku 1976, wykazuje w wojewó
dztwie pewną stabilność. Dla przy
kładu: statystyka obrazująca najgroź
niejszą kategorię przestępstw — za
bójstwa, mówi o ośmiu tego typu
zdarzeniach w roku 1985, a w kolej
nych latach — o pięciu, ośmiu i sześ

niż dotąd, choć oczywiście każde
przestępstwo tego typu —jak zresztą
każdego — to jest o jedno za dużo.
Jeśli więc są podstawy do mówie
nia o zagrożonym poczuciu bezpie
czeństwa obywateli, to wynikają one
z innych obszarów przestępczości. O
ile bowiem my sami nadal możemy się
czuć stosunkowo bezpieczni, o tyle
nie można tego powiedzieć o naszym
prywatnym, także zresztą społecznym
mieniu. Mówił o tym szczegółowo w
wywiadzie dla naszej gazety („Obyś
my żyli w poczuciu bezpieczeństwa”,
„Głos Pomorza” nr 26 z 31 stycznia
br.), prokurator wojewódzki, Stanis
ław Chmura. Ograniczę się więc tu
jedynie do przypomnienia, że włama
nia i kradzieże urosły dziś do rangi
plagi i że to one właśnie stanowią
większość stwierdzonych w wojewó
dztwie przestępstw kryminalnych.
Dość powiedzieć, że MO odnotowuje
w ciągu każdej doby kilkanaście prze
stępstw przeciwko mieniu. Podano

nam podczas konferencji swoistą listę
obiektów najbardziej narażonych na
ograbienie. Z praktyki wynika, że są
to: samochody — zdecydowanie na
pierwszym miejscu — komórki, stry
chy, piwnice, sklepy, kioski ruchu i
mieszkania. Dodajmy do tego infor
mację, że obniżyła się w wojewódz
twie wykrywalność sprawców prze
stępstw (o 7,4 proc.), szczególnie zaś
właśnie przestępstw przeciwko mie
niu. Przyczyny spadku wykrywalno
ści są różnorakie, wrócimy do tej
sprawy na łamach oddzielnie. Dzisiaj
pozwolę sobie jedynie zacytować fra
gment wypowiedzi naczelnika wy
działu dochodzeniowego — śledcze
go WUSW w Koszalinie, ppkł Józefa
Jakubowskiego, który podczas

konferencji stwierdził: — Jesteśmy

coraz bardziej osamotnieni w ściga
niu sprawców przestępstw przeciwko
mieniu. Coraz rzadziej obywatele za
wiadamiają nas o osobach podejrza
nych o dokonanie kradzieży.
Pozostaje więc chyba po raz kolej
ny apelować do obywatelskiej wyob
raźni o skuteczniejszą ochronę posia
danego mienia, bo inaczej złodzieje
okradną nas z kretesem.

★ ★ ★
ADAL w Koszalińskiem, podo
bnie jak w całym kraju, pod
stawowym czynnikiem krymi
nogennym jest alkohol. Nadal
są sprawcami większości kradzieży,
rozbojów, zgwałceń, zabójstw, prze
stępstw drogowych i przestępstw
przeciw rodzinie. I nadal niestety roś
nie przestępczość nieletnich (o ile np.
w roku 1983 udział tej grupy spraw
ców w stosunku do ogółu podejrza
nych o dokonanie przestępstw wyno
sił 7,7 proc., to w roku ubiegłym—już
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Handlujący Polacy pobici pałkami
przez milicję węgierską
Dopiero teraz węgierskie środki masowego przekazu
ujawniły szczegóły incydentu, którego widownią było w
dniu 3 lutego br. miasto Varpalota na Węgrzech.
Jak podaje korespondent PAP Tadeusz Belerski,
związkowy dziennik „Nepszäva" poinformował o „samo

wolnej akcji milicji w mieście Varpalota", która zamiast
wylegitymować handlujących tam turystów polskich po
biła ich pałkami. Świadkami tego wydarzenia było kilkuset
ludzi. Milicjanci i żołnierze otoczyli z trzech stron rynek i
zaatakowali handlujących naszych rodaków. Jak stwier
dzili tamtejsi mieszkańcy, nie proszono o żadne dowody
tożsamości. Lokalny korespondent gazety „Nepszava”
przedstawia sceny bicia Polaków. Po tym incydencie
wielu mieszkańców złożyło skargi na milicję w radzie
narodowej i komitecie miejskim partii. Pisze on, że na tzw.
rynku RWPG (tak nazywa się na Węgrzech targowiska, na
których turyści z krajów socjalistycznych sprzedają przy
wiezione przez siebie towary) zdarzały się już przypadki
użycia siły. Jednakże, jak podkreślają mieszkańcy Var-

paloty, nigdy nie widziano tu tak brutalnego działania.
Miejska rada narodowa przez telewizję kablową nadała
komunikat stwierdzający, iż nie widzi usprawiedliwienia
dla takiego zachowania się służb porządkowych.
Ze swej strony węgierska agencja informacyjna MTl
przekazała w swej depeszy wypowiedź zastępcy naczel
nika Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Veszprem Antala Bartalosa, który oznajmił, że „podjęta

karz, generał, poprzednio paro
krotny minister, oddany całko
wicie Piłsudskiemu, uzdolniony
publicysta i błyskotliwy mówca
był przede wszystkim wykonaw
cą i powolnym narzędziem w rę
kach Rydza-Śmigłego, nie posia
dał wystarczających kwalifikacji
na ten wysoki urząd, jako polityk
był indywidualnością mniej niż
przeciętną" (s. 225-226).
Andrzej Ajnenkiel pisze o Składkowskim, że „zasłynął on swymi

nagłymi, przeprowadzanymi w
różnych porach dnia i nocy, in
spekcjami. Chciał w ten sposób
usprawnić administrację. Ośmieszano jego usiłowania pod
niesienia śtanu sanitarnego kra
ju, owo „malowanie płotów" i
„sławojki". Stał się też głośny
jako inicjator brutalnych posu
nięć pacyfikacyjnych, autor pa
miętnych słów „policja strzela i
strzelać będzie", zwolennik gło
śnego „i owszem", dającego pla
cet postulowanemu przez prawi
cę ekonomicznemu bojkotowi
Żydów. On też przyczynił się zna
cznie do ponownego zapełnienia
więźniami Berezy. Jako premier
ograniczał się przede wszystkim
do kierowania resortem spraw
wewnętrznych. Próby koordy
nowania działalności innych mi
nisterstw napotykały przeszko
dy z tego przede wszystkim po
wodu, że każdy z ministrów miał
oparcie bądź u prezydenta, bądź
u Rydza i z tej przyczyny w nie

17,9 proc.) Co charakterystyczne i
skłaniające do refleksji zarówno dom
jak i szkołę, aż 81 proc. nieletnich

sprawców przestępstw stano
wią uczniowie różnych typów
szkół.
Tyle — w koniecznym skrócie — o
skali i strukturze przestępczości w
roku ubiegłym.

przewrocie majowym. Zarys dziejów
politycznych Polski 1926-1939. War
szawa 1980, s. 518).
Henryk Zieliński pisał o Składkowskim, że „nie miał on poważ

niejszych aspiracji politycznych,
był typem wykonawcy o raczej
ograniczonych horyzontach my
ślowych, służbiście posłusznego
zarówno prezydentowi, jak i ge
neralnemu inspektorowi". (His
toria Polski 1914—1939. Wrocław
1983, s. 247).
Oto w encyklopedycznym skrócie

koleje życia autora „Strzępów mel
dunków". Urodził się 9 czerwca 1885
r. w Gąbinie, w zaborze rosyjskim.
Gimnazjum ukończył Sławoj w Kiel
cach i w 1904 r. zapisał się na Wydział
Lekarski Uniwersytetu Warszawskie
go. Studiował zaledwie kilka tygodni.
Za udział w manifestacji został aresz
towany i osadzony na Pawiaku, gdzie
po krótkim pobycie odesłany został
pod nadzór policyjny do Kielc. Studia
medyczne ukończył w 1911 r. w Uni
wersytecie Jagiellońskim.
W sierpniu 1914 r. wstąpił do Le
gionów. W lipcu 1917 r. po kryzysie
przysięgowym osadzony został w obozie oficerskim w Beniaminowie.
Przez kilka miesięcy, do kwietnia
1919 r. Sławoj był oficerem politycz
nym w Dowództwie Okręgu Wojs
kowego w Będzinie. Pierwszy mel
dunek składał u Piłsudskiego jeszcze
jako kapitan. Był kolejno szefem sani
tarnym dywizji, gruj5y operacyjnej, ar
mii. W latach 1921 -1923 był inspek
torem Oddziałów Sanitarnych WP. W
1924 r. skierowany został na kurs do
Francji. Przewrót majowy zastał Sza
dkowskiego, już jako generała bryga
dy. Był piłsudczykiem, choć jak pisał
po latach, nie odgrywał wśród nich
wybitnej roli. W drugim dniu prze-

więc
zostaniecie
ministrem
spraw wewnętrznych, bo Mło
dzianowski nie chce już dłużej
pracować z tym... Sejmem", a
gdy zaskoczony Sławój powiedział,
że nigdy z polityką nie miał do czynie
nia, Piłsudski zakończył audiencję:

„Niepotrzebna

tu

polityka.

Wszyscy krzyczą, że jesteście ad
ministrator, więc dlatego bę
dziecie ministrem. Zameldujcie
się u pana Bartla. No do widze
nia".
Te trzy kropki przed słowem
„Sejm" oznaczają słowo nieparlamen
tarne. Piłsudski często słów takich
używał, a autor „Strzępów meldun
ków" zastępował je kropkami, co cza
sami powoduje, że wypowiedzi Pił
sudskiego są niezbyt zrozumiałe.
Sam Sławoj-Składkowski zwykł
mawiać, „że jest koniem ujeżdżanym
przez Marszałka Piłsudskiego i gdy na
życzenie Marszałka ustępował z ja
kiegokolwiek stanowiska, twierdził,
że jak dobry ogier, odchodzi do sta
jni".
Ministerem spraw wewnętrznych
był od 2 października 1926 r. do 7
grudnia 1929 r. Następnie powrócił
na siedem miesięcy do wojska jako
zastępca szefa administracji armii by 3
czerwca 1930 r. ponownie objąć re
sort spraw wewnętrznych. On to wła
śnie
przeprowadził
aresztowanie
przywódców Centrolewu. Do wojska
powrócił w czerwcu 1931 r. na stano
wisko II wiceministra spraw wojsko
wych i szefa administracji armii. 15
maja 1936 r. awansowany dwa mie

Człowiek ten nazywał się Robert Mullighan i
sierżant wypatrzył go parę godzin wcześniej w
porcie, gdy pełni) swój zwykły, codzienny dyżur.
Aż przysiadł z wrażenia na widok jakże znajomej
gęby. Mullighan uciekł z miejscowego aresztu trzy
lata temu i wówczas to Baxters przeniesiono z
policji do straży przybrzeżnej, bo on to poniekąd
był odpowiedzialny za ucieczkę więźnia. Mullig
han miał na sumieniu kilka drobnych przestępstw i
jedno całkiem poważne, gdyż ciążył na nim zarzut
zabójstwa jubilera z San Diego. Fakt, że pojawił się
w mieście był zupełnie nieprawdopodobny. Bax
ter był przekonany, że tamten dawno już zamienił
Californię na inny stan, a nawet, że opuścił Stany,
a tymczasem...

K. JUSZKIEWICZ

Notowania
walutowe z giełdy
londyńskiej

Rozepchnął rękami stojących przy burcie ludzi.
— Co-tu się stało? — spytał. ł

1,1885—1,1895 dolara kanadyjskie
go
1,8540 — 1,8547 marki RFN

Teraz spokojnie czekał na koniec rejsu i pilnował
się, by tamten nie zauważył go w tłumie. Co jakiś
czas sam kontrolował faceta w białym garniturze i
czarnej koszuli, który pojawiał się i znikał w
różnych miejscach na pokładzie. „Santa Clara"
opływała akurat North Island, gdy na wysokości
Coronado powstało jakieś zamieszanie przy lewej
burcie. Krzyki pasażerów ożywiły Baxtera i szybko
udał się w ich kierunku czując jakąś awanturę.
— Człowiek za burtą — usłyszał czyjeś rozpacz
liwe wołanie.

21 lutego w południe na londyńskiej
giełdzie walutowej za jednego funta
szterlinga płacono 1,7540—1,7550
dolara amerykańskiego, a za jednego
dolara amerykańskiego płacono:

,

2,0925—2,0935 guldena holender
skiego

— Jakiś facet skoczył do'żatofci — mówiła
pośpiesznie starsza pani— pewnie samobójca, bo
tak mu j&koś dziwnie patrzyło z twarzy. Uśmie
chał się jak głupi...

1,5770—1,5780 franka szwajcar
skiego

1358—1359 lirów włoskich

wrotu gen. Dreszer mianował go ko
misarzem na Warszawę.
Gdyjesienią 1926 r. nastąpiło pier
wsze po przewrocie majowym przesi
lenie gabinetowe i gen. Kazimierz
Młodzianowski opuścić musiał Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych, Pił
sudski wezwał Składkowskięgo do
Belwederu i oświadczył mu: „No

ierżant Baxter siedział na rufie wycieczko
— Jak był ubrany? —szarpnął ją za ramię pełen
wego statku „Santa Clara" i obojętnym
najgorszych przeczuć.
wzrokiem popatrywał na wody zatoki San
Diego. Starał się być niewidoczny wśród tłumu — Miał na sobie biały garnitur i chyba czarną
turystów i podczas całego rejsu chował się za ich
koszulę —odparła starsza pani patrząc na Baxtera
plecami, by pozostać poza zasięgiem wzroku jed
wystraszonym wzrokiem.
nego człowieka, który był na pokładzie...

N

do śledztwa w tej sprawie. Dotychczas wyjaśniono, że

wielkim stopniu liczył się z nomi
nalnym szefem rządu". (Polska po

Człowiek za burtą
S

Widocznie jednak nie był zbyt ostrożny, a może
zgubiła go euforia na myśl o schwytaniu przestęp
cy, bo Mullighan coś wyczuł i prędko mu się zgubił
w porcie. Baxter miotał się jak tygrys w klatce, aż
wreszcie dopadł go w tłumie turystów zwiedzają
cych zoo Balboa Park i już nie popuścił. Tamten
zaś razem z grupą cudzoziemców i krajowców
zabrał się na wycieczkę statkiem po zatoce, bo
widocznie czuł na plecach pogoń i chciał się
zgubić w tłumie. Teraz jechali na jednym wózku,
czyli na jednym statku i każdy coś tam pewnie
kreślono podczas konferencji
kombinował. Co kombinował Mullighan dokład
zgodnie i stanowczo — na onie nie wiadomo, Baxter natomiat połączył się ze
słabienie ani sprawności ścigania,strażą
ani przybrzeżną i przez radiotelefon wydał od
sprawności postępowania karnego.
powiednie instrukcje, gdy statek z powrotem za
Sprawcy przestępstw nie powinni
winie do portu. Wcześniej nie mógł liczyć na
więc w żadnym razie liczyć na bezkar
niczyją pomoc, bo musiał pilnować pleców Mullighana, a traf chciał, że nie spotkał po drodze
ność.
nikogo z policji ani ze straży.

6,3100—6,3150 franka francuskie
go

wobec niektórych polskich obywateli rzeczywiście użyto
pałek. Antal Bartalos zakomunikował, że śledztwo trwa,
zostaną przesłuchani dodatkowi świadkowie. Po zakoń
czeniu śledztwa — podkreślił — zostaną pociągnięci do
odpowiedzialności milicjanci nie przestrzegający (doty
czących podobnych wypadków) instrukcji regulaminu
służbowego, a przede wszystkim kierujący akcją.

t

★ ★ ★
Sądzę, że warto jeszcze poświęcić
nieco uwagi, kwestii co najmniej ró
wnie istotnej, mianowicie widocz
nym zmianom w polityce karania. 0tóż, z materiałów, które nam przed
stawiono, wynika niezbicie, iż w są
dowej i prokuratorskiej praktyce sze
rzej niż dotąd stosowano zasadę roz
warstwienia odpowiedzialności kar
nej (nb. znaczna część opinii publicz
nej domagała się tego od dłuższego
czasu). Oznacza to — nadal — suro
wą represję, wobec sprawców prze
stępstw, szczególnie groźnych z jed
nej strony, zaś z drugiej —stosowanie
różnorodnych i łagodniejszych środ
ków prawnych wobec sprawców
przestępstw mniej groźnych lub przy
padkowych. W odniesieniu do pracy
prokuratury ilustracją tego jest m. in.
mniejsza liczba decyzji o tymczaso
wym aresztowaniu (w r. 1987 tym
czasowo aresztowani stanowili 31,5
proc. ogółu oskarżonych, w roku ub.
— 19,5 proc.). Natomiast istotnym
potwierdzeniem powyższego w prak
tyce sądowej jej wyraźny wzrost orze
kanych kar nieizolacyjnych. Spośród
2.457 osób skazanych w roku ubieg
łym przez koszalińskie sądy karne,
bezwzględną karę pozbawienia wol
ności orzeczono wobec 673 osób.
Prawie trzykrotnie tyle (1.781), sądy
postanowiły poddać wychowawcze
mu oddziaływaniu przeróżnych kar
nieizolacyjnych.
pijani
IE wpłynęło to jednak — pod

w dniu 3 lutego na rynku w Varpalocie akcja milicyjna była
nieprzemyślana i sprzeczna z instrukcjami regulaminu
służbowego". Wojewódzki USW natychmiast przystąpił

SENSACYJNA KSIĄŻKA SŁAWOJ-SKŁADKOWSKIEGO
Po ponad pół wieku od pierwszego
wydania książki Felicjana Sła
woj-Składkowskięgo pt. „Strzę
py meldunków", staraniem Wyda
wnictwa Ministerstwa Obrony Naro
dowej otrzymaliśmy niedawno drugie
jej wydanie. Publikację przedmową
opatrzył Andrzej Garlicki.
Historiografia krajowa nie zajmo
wała się dotychczas postacią Sławoj-Składkowskiego. W syntezach
dziejów II Rzeczypospolitej temu naj
dłużej urzędującemu premierowi po
święca się kilka zdań. W tomie IV
Historii Polski przygotowanym przez
Instytut Historii PAN o Składkowskim czytamy: „Nowy premier, le

1989 - 02 - 23

Baxter zaklął i poleciał jak szalony do sterówki.
Połączył się ze strażą przybrzeżną i kazał pilnować
wybrzeża na możliwie największej szerokości,
choć zdawał sobie sprawę, że jest to praktycznie
niemożliwe. Na wszelki wypadek podał także
szczegółowy rysopis Mullighana.
Gdy wrócił na pokład dowiedział się, że mimo
szybkiej akcji ratunkowej nie zdołano wyłowić
„człowieka zza burty".

t
Usiadł zrezygnowany na rufie i patrzył tępo na
wody zatoki. „Santa Clara" robiła właśnie nawrót
od North Island i zbliżała się powoli do portu w
San Diego. Baxter pierwszy znalazł się przy trapie,
a gdy schodził już na ląd dogonił go gniewny głos
kapitana statku.
— Gdzie, do jasnej cholery, podział się ten
steward?
Dopiero w porcie pojął znaczenie tych słów,
dopiero wtedy, gdy straż przybrzeżna zameldowa
ła mu, że nie odnaleziono Mullighana, a jego
kolega Maddley zwrócił mu uwagę, że o ile dobrze
zna tego typa, to on przecież nie umiał pływać,
więc mie mógł wyskakiwać ze statku wprost w
potężne fale zatoki. Baxter też to sobie wówczas
uświadomił, bo przypomniało mu się jak Maddley
panicznie bał się wody, gdy trzy lata temu wieźli go
podczas sztormu motorówką z Coronado do are
sztu w San Diego i nie posiadał się ze złości. Była
to złość na własną głupotę i kurzą pamięć.
Dlatego też z równie wielką złością tak szarpał
stewardem, gdy go dorwał wieczorem w klubie
bosmańskim i by go pewnie rozszarpał, gdyby nie
jego kumple.
— I jeszcze się cieszyłeś jak skakałeś do wody,
ty durniu — poszturchiwał go — z tego się
cieszyłeś, że uratowałeś mordercę, z tego?

t

— A pan by się nie cieszył, sierżancie? — śmiał
się pijany steward. — Nie dość że dostałem tysiąc
dolarów żś prosty skok z burty I przepłynięcie do
brzegu, to jeszcze trafił mi się supergarnitur prosto
ód Sullimaha z Nowego Jorku. Pan by się nie
cieszył na taki fart?

Telekomunikacja

38,84—38,89 franka belgijskiego
W końcu br. w krajach Europy Zachod
niej ma być wprowadzony nowy rodzaj
usług telekomunikacyjnych polegający na
„szukaniu” abonenta. Poprzez używanie
tej samej częstotliwości można bę
dzie np. osiągnąć pośrednio poprzez
centralę połączenia z abonentem z
Paryża, który postanowił nagle wyje
chać na weekend do Londynu. Łącz
ność taka jest jednak możliwa tylko wów
czas, jeśli przykładowy abonent paryski
zgłosi swój akces do centrali europejskiej.
Próby takiej łączności przeprowadzone zo
stały ostatnio w RFN między Berlinem
Zachodnim a Frankfurtem n. Menem.

127,30—127,40 jena japońskiego
6,3310—6,3360 korony szwedzkiej
6,7180—6,7230 korony norweskiej
7,2140—7,2190 korony duńskiej
Powyższe kursy różnią się od kursów
turystycznych.

siące wcześniej na generała dywizji,
został premierem.
„Ponieważ osoby premiera nie mo
żna było uzgodnić — pisze Antoni
Czubiński — postanowiono misję tę
powierzyć tymczasowo gen. F. Sławoj-Składkowskiemu, który wspo
minał później, że Mościcki powiado
mił go o tym fakcie w sposób na
stępujący: Na skutek konieczności

Zwierzęta morskie
nie cierpią hałasu

opanowania ciągłych
rozru
chów, wywoływanych głównie
bezrobociem, uzgodniliśmy z ge
nerałem Śmigłym, by Panu za
proponować objęcie rządu. Mi
nister Kwiatkowski pomoże Pa
nu
rozładować
bezrobocie".
(Najnowsze
dzieje
Polski
1914—1983. Warszawa 1987, s.
233).
Po klęsce wrześniowej został inter
nowany w Rumunii. W czerwcu 1940 r.
wyjechał do Turcji, gdzie po półrocz
nym pobycie przedostał się do Pales
tyny. Tu przyjęto go do armii, powie
rzając inspekcję jednostek i instytucji
Armii Polskiej pod względem sanitar
nym. Już po czterech miesiącach zo
stał oficerem bez przydziału. W 1947
roku przeniósł się do Wielkiej Brytanii
i zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł
31 sierpnia 1962 r.
Sławoj-Składkowski miał zwyczaj
codziennego notowania swych czyn
ności w specjalnych zeszytach. Przez
trzynaście lat pracy w rządzie, na
zbierało się jedenaście takich zeszy
tów. Zabrał je ze sobą do Bukaresztu.
Niestety, zeszyty te zniszczył. Ale przy
pisaniu „Strzępów meldunków" nie
wątpliwie wykorzystał je.
Pierwsze wydanie ukazało się w
1936 r., choć egzemplarze gotowe
były już w końcu 1935 r. Pojawienie
się tej książki było sensacją politycz
ną. Ukazywała ona Piłsudskiego nie
znanego szerzej opinii, ukazywała
sposób podejmowania decyzji polity
cznych, ujawniała wiele spraw do
tychczas otoczonych tajemnicą.
Praca F. Sławoj-Składkowskięgo
jest świadectwem epoki, którą za
mknął rok 1939. Ale właśnie dlatego
warto ją przeczytać. By lepiej zro
zumieć ów czas miniony.

JERZY ROMANOWICZ
Felicjan Sławoj-Składkowski, „Strzę
py meldunków". Warszawa 1988. Na
kład 30 tys. egz., cena 670 zł.

Cywilizacja ludzka doprowadziła do tego, że
hałas stał się nie tylko wrogiem nr 1 wielkich
aglomeracji miejskich, ale nawet zwierząt żyjących
w morzach i oceanach. Jak wykazały badania
przeprowadzone przez prof. A. A. Myrberga z
uniwersytetu w Miami (USA), niektóre gatunki

Sosy do ryb (2)
Sos francuski. Pół szklanki oliwy,
żółtko surowe, żółtko gotowane, 2
łyżki musztardy, 3 ząbki czosnku, cyt
ryna, sól, cukier. Żółtko ugotowane
przetrzeć przez gęste sito i utrzeć z
surowym żółtkiem. Dodać musztardę
i roztarty z solą czosnek. Ucierając
powoli wlewamy — oliwę. Gotowy
sos przyprawiamy solą, cukrem i so
kiem z cytryny.

Zabawki mogące
przynieść śmierć
W ciągu ostatnich 15 lat w Stanach Zjednoczo
nych stwierdzono co najmniej 115 wypadków
śmierci dzieci spowodowanych przez zwykłe ba
loniki. Sprawą tą zajęła się ostatnio istniejąca w
USA Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów
Konsumpcyjnych. Jak wykazały badania komisji,
źródłem tych wypadków była ciekawość dzieci,
które chciały dowiedzieć się, jaka jest przyczyna
pękania balonów i co powoduje towarzyszący im
huk. Ponieważ małe dzieci poznają swój
świat często poprzez dotyk, a także wkłada
nie mniejszych przedmiotów do ust, w ten
sam sposób obchodzą się także z resztkami-,
rozerwanych balonów. Ich dostanie się do
przełyku spowodować może uduszenie. Jak
niebezpieczne mogą być niektóre zabawki, świad
czy opublikowana przez komisję statystyka: w
samym tylko roku ubiegłym zanotowano w
USA 130 tysięcy urazów wymagających in
terwencji lekarskiej.

wielorybów wydają dźwięki ostrzegawcze już wów
czas, gdy głośny lodołamacz znajduje się od nich
w odległości 50 mil morskich (1 mila = 1852,5 m).
Jeśli natomiast statek zbliży się na odległość 25
mil, to zwierzęta salwują się ucieczką. Szczególnie
dotkliwie odczuwają one hałas dochodzący ze
statków wiertniczych lub powstały w wyniku
detonacji. Jak stwierdził specjalista z dziedziny
biologii mórz prof. Myrberg, fale uderzeniowe tych
odgłosów powodują często silne uszkodzenia ucha wewnętrznego wielu ssaków morskich, co
uniemożliwia im akustyczne porozumiewanie się
w głębinach oceanów. Na hałas w wodach mors
kich skarżą się nie tylko biolodzy, ale także wojs
kowi, ponieważ napotykają oni coraz większe
trudności w wyśledzeniu i zlokalizowaniu echo
sondami cichych łodzi podwodnych.

— Panie doktorze, męczy mnie
straszliwa skleroza!
— A od kiedy ma pan tę sklero
zę?
— A jaką sklerozę, panie dok
torze?

★ ★ ★
— Życie byłoby znośne — po
wiada staruszek do staruszka —
gdyby nie ta skleroza... oj, odpu
kać w niemalowane drewno...
— Proszę — krzyczy staruszek
drugi w stronę drzwi, słysząc pu
kanie.
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Nowe przepisy
o czasie pracy (II)
1 dzień mnoży się przez ilość dni,
które pracownik by przepracował,
gdyby nie był na urlopie.

Dodatkowe dni
wolne od pracy
Wiele emocji budziła zawsze spra
wa dni dodatkowo wolnych (tzw.
wolnych sobót) i urlopu wypoczyn
kowego. Otóż utrzymano zasadę z
poprzednio obowiązującego przepi
su, mówiącą, że dodatkowe dni

wolne od pracy, przypadające w
okresie urlopu wypoczynkowe
go, wlicza się do tego urlopu.
Zresztą zasada ta wynika przede
wszystkim z przepisów Kodeksu pra
cy. Zgodnie bowiem z art. 154 Kodek
su pracy, urlopu udziela się w dni
robocze. Za dni robocze uważa się zaś
wszystkie dni z wyjątkiem niedziel oraz
świąt określonych w odrębnych prze
pisach. Tak więctetzw. wolne dni

Druga metoda polega na tym, że
płaci się za wszystkie dni urlopu, ale
wynagrodzenie z okresu stanowiące
go podstawę wymiaru dzieli się rów
nież przez wolne soboty.
Jak widać z powyższego, ustawo
dawca przewidział wliczanie wol
nych sobót do urlopu i uregulował ten
problem w zasadach ustSlania wyna
grodzenia.

Co przysługuje pracownikowi
z tytułu pracy w dodatkowy
dzień wolny od pracy? Otóż praco

nie są dniami ustawowo wolny
mi od pracy lecz dodatkowo wol
nymi od pracy i w rozumieniu
przepisów o urlopach dniami ro
boczymi. Czy przez to pracownicy są
„oszukiwani"? Otóż nieporozumienie
wynika z regulacji zasad ustalania
wynagrodzenia za urlop, a raczej z
nieznajomości tej regulacji przez pra
cowników. Jak pisaliśmy przed kilko
ma miesiącami, zasady ustalanja

wynagrodzeń za urlop reguluje
Rozporządzenie Ministra Pracy,
Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21
października 1974 roku w spra
wie pracowniczych urlopów wy
poczynkowych (Dz. U. Nr 43,
poz. 259 z późń. zm.) Zawiera ono

wnik, który na polecenie kierownika
zakładu pracy pracował w dniu wy
znaczonym dla niego jako dodatko
wo wolny od pracy, powinien w za
mian otrzymać dzień wolny od pracy
w innym, z góry wyznaczonym
terminie. Przysługujące pracowni
kowi z tego tytułu dni wolne od pracy
mogą być udzielone — na jego wnio
sek lub za jego zgodą — łącznie z
urlopem wypoczynkowym albo w in
nych terminach uzgodnionych z pra
cownikiem. (Pamiętać należy rów
nież o jeszcze innej utrzymanej zasa
dzie, która powiada, że urlop wypo
czynkowy nie może się zaczynać ani
kończyć w dniu dodatkowo wolnym
od pracy).

zasadniczo, dwie metody ustalania
wynagrodzenia za urlop. Pierwsza z
nich polega na tym, że wynagrodze
nie stanowiące podstawę wymiaru
(czyli z reguły wynagrodzenie z ostat
nich trzech miesięcy) dzieli się przez
ilość dni przepracowanych w_ tym
okresie. Tak więc nie dzieli się

przez tzw. wolne soboty, jeśli
pracownik w te dni nie praco
wał. Tak ustalone wynagrodzenie za

LISTY
Społecznikowi —
dzięki
Chcemy gorąco podziękować panu

B. Nojbergowi za bezinteresowną
pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego
podziału przydomowego ogrodu. Ni
by proste, ale nikt by nie uwierzył, ile
ten człowiek musiał się najeździć i
narazić ojcom miasta, jako społecznik
samorządu mieszkańców. A jaki plik
dokumentów po drodze nazbierał!
Dosłownie wszyscy byli przeciw, a
mimo to sprawiedliwość zwyciężyła.
Szkoda tylko, że takim społecznikom
rzuca się kłody pod nogi. Ile społecz
nik może znieść? Pan Nojberg już nie
przyjął propozycji pracy w następnej
kadencji i wcale mu się nie dziwimy.
Ale szkoda, bo właśnie tacy ludzie
powinni być wybierani na radnych.
Wtedy dopiero mógłby być jakiś ład i
porządek.

J. J. Malińscy
Białogard

Co dostawa
to wyższa cena
Wciąż nie możemy się nauczyć, by
podwyżki cen wprowadzać w sposób
kulturalny. Skutki tego są opłakane.
Otóż w poniedziałek 13 bm. miało
miejsce przykre zdarzenie. Klient, któ
ry chciał kupić cukier w kostkach,
musiał zapłacić 422 złote — poprze
dnia cena wynosiła 280 zł. O pod
wyżce ceny nie wiedział, więc zaczął
się awanturować. Dziewczynka z klu
czem na szyi miała wyliczone 12 zł za
rogalik. Rozpłakała się, bo mama nie
wiedziała, że rogalik jest już o 4 zł
droższy. Szła do szkoły, żal zrobiło mi
się dziecka, więc dołożyłam jej te 4
złote.

Dlaczego nie informuje się nas
dziś, że masło, które wczoraj ko
sztowało 740 zł już kosztuje 832
zł, że cena chałki słodkiej „sko
czyła" z 45 zł na 60 zł, zwykłej
bułki z 13 zł na 17 zł, a cukier

Zaklęty
krąg niemocy
Długo czekaliśmy na odpowiedź
naczelnika Darłowa na publikację pt.
„Zaklęty krąg niemocy”, bo aż 45
dni; Kpa przewiduje termin miesiąca.

Ale wreszcie jest i oto co pisze
pan naczelnik.
Ob. Henryk Nawracaj wraz z rodzi
ną zamieszkuje w mieszkaniu admini
strowanym przez Darłowski Ośrodek
Kultury. Najemcą mieszkania jest teść
ob. Stefan Pawlaczyk, pracownik
Darłowskiego Ośrodka Kultury. Mie
szkanie usytuowane jest pod salą widowiskowo-taneczną, gdzie odby
wają się zajęcia programowe DOK
oraz inne imprezy zlecone przez in
stytucje oraz zakłady pracy. Potwier
dza się również fakt występowania
wilgoci w mieszkaniu, ponieważ bu
dynek DOK usytuowany jest blisko
rzeki, a stan techniczny całego obiek
tu wymaga przeprowadzenia remon
tu kapitalnego. Prace remontowe w
najbliższym czasie nie będą prowa
dzone z powodu braku środków fi
nansowych. Wstępnie planuje się
przeprowadzenie remontu do 1992
roku. W celu doraźnej poprawy waru
nków mieszkaniowych zamieszkują
cych tam dwóch rodzin zamontowa
no pompę zasilającą centralne ogrze
wanie przez piece olejowe. Lustracja
mieszkania przeprowadzona przez
pracowników tut. Urzędu wykazała,
że pomieszczenia mieszkalne są właś
ciwie ogrzewane (temperatura w
mieszkaniu wynosi 21 °C).

Jednocześnie informuję, że składa
ne przez ob. Henryka Nawracaja
wnioski o przydział mieszkania za
stępczego nie mogły być zakwalifiko
wane pozytywnie, ponieważ w zaj
mowanym mieszkaniu nie występuje
nadmierne zagęszczenie. W świetle
obowiązującego prawa lokalowego
poprawa warunków mieszkaniowych
ob. Henryka Nawracaja mogła nastą
pić wyłącznie poprzez budowę włas
nego domu lub budownictwo spół
dzielcze. W dniu 14.10.1987 r. oby
watel Henryk Nawracaj nabył działkę
budowlaną i rozpoczął budowę domu
jednorodzinnego..
Wyjaśniając powyższe, nie podzie
lam insynuacji skarżącego o subiek
tywnym załatwieniu sprawy przez Urząd i to w zależności od warunków
mieszkaniowych pracowników Urzę
du.

W żadnym ze swoich dwóch listów
H. Nawracaj nie wspomina, że w
1987 r. nabył działkę i rozpoczął bu
dowę domu jednorodzinnego, (mir)

★ ★ ★

Nie wiem, co sądzić o tym wyjaś
nieniu, gdy nieco wcześniej otrzyma
liśmy kolejny list Czytelnika, który m.
in. pisze tak: „Dwa dni przed wy
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Myszy w pociągu
— Zamieściliście list Czytelnika sy
gnalizujący obecność myszy w wa
gonie składu pociągu Kołobrzeg —
Gdynia — Kołobrzeg i w składzie
relacji Białystok — Szczecin — Biały
stok — pisze naczelny dyrektor DOKP
w Szczecinie.
Spotkanie myszy w wagonach na
leży do rzadkości a ich usunięcie przez
wyspecjalizowany Zakład Dezynfek
cji, Dezynsekcji i Deratyzacji wymaga
wyłączenia wagonu z eksploatacji
nawet na kilka dni. Znajomość nume
ru wagonu, w którym stwierdzono
gryzonie — znakomicie upraszcza
sprawę, gdyż zapobiega wyłączeniu z
eksploatacji całego składu.

drukowaniem mojego listu w ga
zecie zastępca naczelnika oświad
czył mojej żonie, że sprawę ogrzewania w naszym mieszkaniu
uważa za załatwioną. Będzie
chodziła pompa wymuszająca obieg w instalacji c.o. a w dni
mroźne —awaryjny grzejnik ole
jowy. Dostarczony grzejnik po
włączeniu spalił się i zabrano go,
nie dostarczając nowego. Nadal
jest zimno. W Darłowie są pusto
stany. Nam jednak mówi się, że
nie dostaniemy, gdyż nie jesteś
my na liście przydziału mieszkań.
O zapis na taką listę ubiegamy się
od trzech lat”.

W celu sunięcia myszy z wago
nów składu pociągu pośpiesznego
relacji Szczecin — Białystok, w któ
rym je spotkano w dniu 19.1.1989
wystąpiono telegramem służbowym z
dnia 6 lutego 1989 do stacji macie
rzystej składu — stacji Białystok, na
tomiast wszystkie wagony kursujące
z Kołobrzegu do Gdyni, deratyzowali
specjaliści z Koszalina w dniu 10
lutego br.
Informując uprzejmie o powy
ższym, pragnę za pośrednictwem pra
sy serdecznie przeprosić pasażerów
za nieprzyjemną obecność gryzoni w
wagonie, podczas korzystania z na
szych usług.

A jeśli pracownik nie otrzyma
dnia wolnego? przysługuje mu za
każdą godzinę pracy w tym dniu,
oprócz normalnego wynagrodzenia,
dodatek w wysokości 100% wyna
grodzenia wynikającego ze stawki o
sobistego zaszeregowania. Dodatek
w wysokości 100% stawki zaszerego
wania przysługuje jednak tylko wte
dy, gdy zakładowy system wynagro
dzeń lub układ zbiorowy pracy nie
przewiduje innych dodatków.
(c.d.n.)

puder kosztuje już nie 200 zł a 400
zł. Ceny wszystkich artykułów spoży
wczych, chemicznych, odzieży są tak
samo windowane. Co dostawa to
wyższa cena. Kto to wytrzyma? Eme
ryt? Młodzi ludzie? Sklepowe też led
wie wytrzymują nerwowo. Są narażo
ne na ubliżanie, groźby. To, co się w
tej chwili z nami robi, to chyba nigdy
nie miało miejsca. Dzieci z rodzin
wielodzietnych nie dość, że nie znają
smaku pomarańczy czy czekolady, to
ich rodzice bardzo często zaopatrują
się w tanich jatkach, nie wykupują
przydziałowych kartek. Dzieciom nie
kupuje się masła a topi się słoninę na
smalec z cebulą. Jak tak dalej będzie
to wrócimy do lat tuż po wojnie, gdy
gruźlica dziesiątkowała dzieci. Jest
oczywiście opieka społeczna, która
od czasu do czasu wspiera ludzi. Ale
fundusz interwencyjny jest kroplą w
morzu kłopotów tych rodzin, bo na
obuwie czy odzież na zimę po prostu
go nie starcza.
Helena Wieliczko
Białogard

Bumelka
w kiosku
Jestem codziennym klientem kios
ku „Ruch" przy dworcu PKS w Człu
chowie. Żeby trafić na otwarty kiosk,
trzeba mieć szczęście. Nie wiem, kto
upoważnia sprzedawczynię do wy
stawiania karteczek — „wrócę o
godz...", „wyszłam” itd. Chciałem
przypomnieć, że sprawa kioskarki
przy dworcu PKS w Człuchowie była
już opisana na łamach naszej gazety.
Widocznie kierownictwo RSW „Ksią
żka-Prasa-Ruch" wcale sobie nie
wzięło tego do serca, ani nie wyciąg
nęło wobec tej sprzedawczyni kon
sekwencji służbowych. Pewnego
dnia, gdy podszedłem do kiosku zno
wu wisiała karteczka „wrócę o
10.10”. Postanowiłem czekać. O
godz. 10.15 poszedłem do kiosku
przy ul. Żymierskiego kupić gazetę i
co zobaczyłem? Panią z kiosku przy
dworcu PKS... Po zwróceniu jej uwa
gi, zrobiła taką minę jakbym jej ubliżył, a ja po prostu poprosiłem ją do
kiosku. Kiosk przy dworcu PKS w

CZYTELNIKÓW
LISTY*OPINIE* PORADY TELEFONUJCI
Człuchowie znajduje się w tak ruch
liwym miejscu, że nie jest możliwe
jego zamknięcie chociażby na chwilę.
Tak mnie zainteresowała kioskarka
przy dworcu PKS w Człuchowie, że
postanowiłem dowiedzieć się gdzie
przebywa w czasie pracy. I dowie
działem się. Piszę nie tylko w swoim
imieniu ale wszystkich klientów, któ
rzy czekają na zdyscyplinowaną pracę
kiosku.;- '<■ .w.<j - u
u*-• • i
Wasz wierny czytelnik

Witold Wojcieszyn
Człuchów

Absurdy
Niedawno podano w telewizji, że
wartość niechodliwych książek w
skali kraju przekracza 25 mld zł. Do
NRD wysyłamy papier toaletowy za
papier na książki. Oczywiście nie kilo
gram za kilogram, ale ze sporym nad
datkiem. Teraz drugi absurd. Wyczy
tałem w „Głosie", że w Słupsku psują
się pomarańcze i cytryny, bo jest ich
za dużo. W Lęborku zaś z lupą ich nie
znajdziesz! Może trzeba dokonać
przerzutu? Po co ma się psuć dewizo
wy zakup. Czy stać nas teraz na wy
rzucanie „zielonych" na śmietnik? A
jednak tak. W Elblągu wyrzucono 14
ton zgniłych cytrusów. A miało być
stawianie „z głowy na nogi".
Dużo się mówi i pisze o wypadkach
spowodowanych przez pijanych kie
rowców. Sami zamieściliście wyrok
kolegium wobec kierowcy, który miał
we krwi 3,4 promille alkoholu. Ukara
no go grzywną 50 tys. mocno już
zdewaluowanych złotówek. To ma
być kara?
Ostatnio mnożą się włamania i kra
dzieże samochodów. Pamiętam, jak
jakieś 10 lat temu chodziły po mieście
nocne patrole MO i ORMO i zagląda
ły w każdy kąt. Teraz siedzą w radio
wozie stojącym na głównej ulicy.
Ale są w Lęborku i pozytywy. Wzię
to się za miotły. Zdjęto stare niszczone
reklamy. Dobre i to.

Jan Nowak
Lębork

Z dowodem
osobistym
tylko osobiście

ŚLADEM
PUBLIKACJI

Zwracam się z uprzejmą prośbą o
wyjaśnienie mi trybu i sposobu wy
miany dowodu osobistego ze znisz
czonego ną nowy. Otóż w dniu 9
lutego żona moja poszła do Urzędu
Miasta i Gminy w Złocieńcu z wypeł
nionym przeze mnie osobiście wnios
kiem, trzema zdjęciami oraz zniszczo
nym dowodem osobistym, ażeby do
kumenty złożyć w urzędzie.
Pani urzędniczka dokumentów
tych nie przyjęła twierdząc, że muszę
przyjść i zdać je osobiście. Pracuję
poza Złocieńcem w odległości 150
km. Do domu przyjeżdżam raz w ty
godniu na wolną sobotę i niedzielę. O
tym także urzędniczce mówiła moja
żona.
Owszem, wiem doskonale, że ode
brać nowy dokument jestem zobo
wiązany osobiście, ale czy zdać?
I czy termin: tydzień na wypisanie
dowodu osobistego to nie za długo?
Pracuję jako mechanik-kierowca i
często wyjeżdżam w delegacje, co
również wie urzędniczka.

Tadeusz S.
Złocieniec

Od red.: Jaka jest procedura
wymiany starego dowodu osobi
stego na nowy? — zapytaliśmy w

Biurze Dowodów Osobistych UM w
Koszalinie. Oto co nam powiedziano:

Przepisy obowiązujące w całym
kraju, a więc i w Złocieńcu, mó
wią jednoznacznie, że zdawanie
starego dowodu osobistego i od
bieranie nowego odbywać się
musi osobiście. Tak więc nasz
Czytelnik powinien osobiście
złożyć wniosek, który podpisuje
w obecności urzędnika, trzy
zdjęcia na gładkim papierze oraz
uiścić opłatę.
Jeżeli nowy dowód jest wyra
biany w tej samej miejscowości
co stary, procedura może po
trwać do 2 tygodni. Może pocie
chą będzie informacja, że np. w
Łodzi trwa to do 3 miesięcy, (mir)

Każdorazowo ocena czy transport,
po dokonaniu zabiegu w Pogotowiu
lub załatwieniu przypadku w gabine
cie do miejsca zamieszkania jest ko
nieczny, jest podejmowana indywi
dualnie przez lekarza załatwiającego
dany przypadek.
Obydwom chorym udzielono po
mocy około godziny 20. Chore były
osobami chodzącymi. Istniała dogod
ność dojazdu do Mielna autobusem
linii nr 1 w następujących godzinach:
20.31, 21.06, 21.42, 22.35.
Pogotowie nie jest przedsiębiorst
wem transportowym lecz placówką
służby zdrowia, udzielającą usługi le
karskie, a nie zawsze usługi te muszą
łączyć się z transportem do miejsca
zamieszkania.
Opisany przypadek jest przykła
dem, że ekonomizacja w służbie zdro
wie winna mieć miejsce, a koszty nie
zawsze muszą być anonimowe i w
całości ponoszone przez służbę zdro
wia.
W konkluzji należy uznać, że po
stępowanie lekarza było prawidłowe.

Gdzie wolno palić tytoń
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Mercedes, na mercedesie... tego jeszcze nie było! (a)
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Fot. J. Maziejuk

do dyrektora PKS
Droga Redakcjo!

Zwracamy się z prośbą o pomoc
w nękającej nas sprawie. Otóż w
styczniu wysialiśmy Ust do Dyrek
cji PKS w Koszalinie z prośbą o
wznowienie kursów autobusu re
lacji Koszalin — Chojnice — Ko
szalin godz. odj. z Koszalina 7.30.
Kurs tego autobusu odbywa!się w
dni robocze i świąteczne. Było to
dla nas, uczniów ZSRol bardzo
korzystne, gdyż czasami musieli
śmy jeździć w soboty, niedziele do
szkoły na dodatkowe zajęcia. Od
maja 1988 r. autobus ten nie jeź
dzi.
Wcześniej podobny list przesła
ła do PKS Miejsko-Gminna Rada
Narodowa w Białym Borze. Otrzy
mała, podobnie jak my, odpo
wiedź negatywną. W swoim liście
poruszaliśmy wiele spraw, o któ
rych ani słowa nie było w od
powiedzi. Jesteśmy zbulwerso
wani tym, że nasz list prawdopo
dobnie nie został w ogóle prze
czytany przez dyrektora PKS. Od
powiedź, którą otrzymaliśmy nas
nie zadowala, gdyż jest słabo umotywowana, a dojazd do Białe
go Boru w tym roku jest bardzo
utrudniony. Razem z nami do
szkoły w B. Borze dojeżdżają 2
osoby (codziennie) z Koszalina.
Trzecia dojeżdża ze Starych Bielic
pod Koszalinem. Odległość z Ko
szalina do Białego Boru wynosi
58 km, a czas przejazdu autobu
sem w jedną stronę wynosi 1,5
godziny.
W obecnej chwili, kiedy mamy
trochę zredukowany plan lekcji
potrzebny jest nam także autobus
z Białego Boru do Koszalina o
godz. 12.57. Niektóre uczennice
np. z ZSZ kończą wcześniej zaję
cia i nie mają czym dojechać do
domu, muszą czekać po 2 godziny
na autobus o 14.44. Zastanawia
my się, czy ktoś w PKS pomyślał, o
której godzinie muszą wstawać
dziewczęta z Koszalina, a o której
godzinie są one w domu? Ile mają
czasu na odpoczynek i naukę?
Proszę sprawdzić, ile osób stoi i
czeka na tzw. „okazję" w piątki
między godz. 12.30 a 14.30 na
trasie Biały Bór — Koszalin. Za-

W odpowiedzi na list zamieszczony
w „Głosie Pomorza" pt. „Pogoto
wie umywa ręce”. Dyrekcja Woje
wódzkiego Szpitala Zespolonego w
Koszalinie informuje, iż dokonano analizy sposobu załatwiania opisanych
dwóch przypadków.

PRAWNIK INFORMUJE

— Jestem zatrudniona w biurze
zakładu uspołecznionego i palę pa
pierosy, jak wiele moich koleżanek.
Od pewnego czasu obowiązuje u nas
zakaz palenia w pomieszczeniach
biurowych. Do tego celu wyznaczone
są miejsca, gdzie można palić (na
klatce schodowej). Kierownik, który
widzi nas codziennie kilka razy na
papierosku, zapowiedział, że te prze 
rwy będzie odliczał do odpracowania,
gdyż w ciągu dnia pracy przysługuje
nam tylko regulaminowa przerwa na
spożycie posiłku w wymiarze 15 mi
nut. Czy decyzja kierownika jest słu
szna? Proszę o zamieszczenie wyjaś

List

Pogotowie
„umywa"
ręce

Oba przypadki w rozumieniu „po
gotowia" należy ocenić jako przypa
dki banalne. Obie pacjentki załatwiał
lekarz o długim stażu i doświadczeniu
i ocena dokonana przez lekarza wy
daje się właściwa.

nienia na łamach gazety, może się
innym przyda.
B. K. ze Szczecinka
Zgodnie z obowiązującymi w Pol
sce przepisami o bezpieczeństwie i
higienie pracy, w każdym zakładzie
pracy winny być wyznaczone miejsca
do palenia papierosów. Obowiązuje
generalny zakaz palenia tytoniu na
stanowiskach pracy.

Czas spędzany na przerwach
poświęconych paleniu tytoniu
nie jest czasem pracy i zgodnie z
art. 80 k.p., za czas ten nie przy
sługuje wynagrodzenie, (now)

ILudzka

j

wsze w piątki tworzą się kilku| dziesięcioosobowe kolejki, bez
względu na pogodę, gdyż nie ma
czym dojechać do domu. Np. w
dni świąteczne z Bobolic^ło Bia
łego Boru pierwszy autobus od
jeżdża o godz. 12.42. Natomiast z
Białego Boru do Bobolic, Koszali
na nie ma żadnego autobusu mię
dzy godz. 8.40 a 16.45. To skan
daliczna sytuacja i ogromne nie
porozumienie.
Czekamy na odpowiedź z PKS
w sprawie nietaktownego zacho
wania się kierowcy PKS pana H.
dn. 2.02.89 r. Dziękujemy dyrek
torowi za to, że powiadomił nas o
godzinach odjazdu autobusów do
Bobolic, ale my przecież w Białym
Borze mamy rozkład jazdy i umie
my czytać.
Dodatkowo od maja kursuje
autobus z Bobolic do B. Boru o
godz. 7.45, ale jest on dla nas
zupełnie zbędny, gdyż nikt nim nie
jeździ. Czasami jeździ pusty. Czy
on przynosi zyski? Na ten temat
także nie otrzymaliśmy odpowie
dzi. Dyrektor nie docenił uczniów.
Szkoda.
Przy okazji chcielibyśmy serde
cznie
podziękować
naszemu
wspaniałemu kierowcy z Polano
wa, który jeździ autobusem nr rej.
KOA 225K. Codziennie podwozi
nas pod szkołę (już 4 lata). W
autobusie jest zawsze czysto, pa
nuje miły nastrój. Jest to jeden z
niewielu kierowców, którzy zasłu
gują na pochwałę. Prosiliśmy już
kilkakrotnie dyrekcję PKS o na
grodę dla tego kierowcy, jednak
nie otrzymaliśmy żadnej odpowie
dzi w tej sprawie.
Jeszcze raz prosimy o pomoc. Z
góry dziękujemy i pozdrawiamy.
PS. Od 1.03.89 drożeją bilety
PKS, ale my nie wiemy za co i
dlaczego?
Uczniowie ZSRol.
(37 czytelnych podpisów)

GŁOS POMORZA
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Loty czarterowe

prognozy wyników
1 x 2

na dzień 28 ll/l Ili 1989 r.

1. IFK Goeteborg— Steaua Bukareszt
Szwecja
Rumunia
2. PSV Eindhoven — Real Madryt
Holandia
Hiszpania
3. AS Monaco — Galatasaray Stambuł
Francja
Turcja
4. Werder Brema — AC Milan
RFN
Włochy
5. AGF Aarhus—FC Barcelona
Dania
Hiszpania
6. Dinamo Bukareszt — Sampdoria Genua
Rumunia
Włochy
7. Eintracht Frankfurt — KV Mechelen
RFN
Belgia
8. Sredec Sofia — Roda JC Kerkrade
Bułgaria
Holandia
9. Juventus Turyn — SSC Napoli
Włochy
Włochy
10. VFB Stuttgart — Real San Sebastian
RFN
Hiszpania
11. Victoria Bukareszt — Dynamo Drezno
Rumunia
NRD
12. Manchester City — West Bromwich
13. Oxford — Crystal Palace

4 4

2

42

4

45

1

5 2

3

22

6

62

2

43

3

34

3

34

3

62

2
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1989 - 02 - 23

Polskie Linie Lotnicze LOT uprzejmie informują
o wznowieniu w 1989 roku bezpośrednich
połączeń czarterowych do USA i Kanady
odloty do:
LOS ANGELES — 5 i 26 maja
9, 16, 23 i 30 czerwca
7, 14 i 28 lipca
11 i 25 sierpnia
1 i 15 września
6 października
21 grudnia
w każdą niedzielę w okresie od 2 kwietnia
TORONTO
do 17 grudnia
w każdą środę w okresie od 31 maja do 25
października
odloty 21 maja i 2 lipca
EDMONTON
powroty 2 lipca i 20 sierpnia
Szczegółowych informacji oraz rezerwacji miejsc dokonują biura miej
skie PLL LOT na terenie całego kraju.

12

34
43

do Los Angeles, Toronto i Edmonton

3
3

FIATA 126p, rok 1984 sprzedam. Kalisz Pomor
ski, tel. 231, po szesnastej.
G-2333
FIATA 125 nowego sprzedam lub zamienię na
fiata 126. Słupsk, tel. 381 -34.
G-2334
SAMOCHÓD osobowy fiat 125p 1500 cm
sześć., rok produkcji 1980 listopad sprzedam.
Szczecinek, ul. 1 Maja 36A/6.
Gp-2335
FIATA 126p/81 sprzedam. Gawroniec 35, tel.
615-96.
Gp-2336
ŁADĘ 1500 S, rok 1979 po remoncie sprzedam.
Szczecinek, tel. 408-85, w godz. 17—20.
G-2381
WARTBURGA, rok 1988 sprzedam. Miastko,
tel.22-31.
G-2200-0
SYRENĘ bosto sprzedam. Szczecinek, Połczyń
ska 6/17.
Gp-2337
MERCEDESA 300D, rok 1979 sprzedam. Ustka,
tel. 144-881.
G-2382-0
MERCEDESA blaszaka sprzedam lub zamienię
na nowego 126p. Kołobrzeg, tel. 222-42.
G-2338
ŻUKA oraz silnik, skrzynię biegów i inne części
do wołgi M-21 sprzedam. Wierzchowo k. Złocieńca, tel. 254.
Gp-2339
NYSĘ towos 522 po kapitalnym remoncie
sprzedam. 77-300 Człuchów, ul. Łąkowa 2C, tel.
12-56.
Gp-2340
ETZ 250 sprzedam. Szczecinek, tel. 409-38.
Gp-2341
CIĄGNIK ursus C-360 sprzedam. Koszalin, tel.
229-17.
G-2342
PRZYCZEPKĘ towarową sprzedam. Zalaski 15,
Derdziński.
G-2343
NADWOZIE do fiata 126p FL, rok produkcji
1989 sprzedam. Kołobrzeg, ul. Drzymały 7/14.
Gp-2344
SILNIK mercedesa 200 D do remontu sprzedam.
Kołobrzeg, ul. Szkolna 10/8, Ginter Józef.
Gp-2345
DWA silniki S 530 tanio sprzedam. Sławno, ul.
H. Sawickiej 11, tel. 21 -36, po godz. 16.
Gp-2346
OPONY 13-165, 155-145 i 14-185, 175 oraz
organy weitmeister i viscount sprzedam. Bytów,
tel. 34-56.
Gp-2347
ZAMRAŻARKĘ trzyfazową,.250 litrów sprze
dam. Ostrowice 90/1.
Gp-2348
OVERLOOK sprzedam. Kołobrzeg, tel. 219-36.
Gp-2349
AUTOMAT do lodów carpigiani sprzedam. Cia
stkarnia, Szczecinek, 9 Maja 34.
Gp-2350
PIŁĘ kamieniarską — cyrkularkę, agregat do
piaskowania liter, części do żuka oraz silniki elekt
ryczne od 1,2 do 4,5 kW sprzedam. Wiadomość:
Drawsko, tel. 29-24.
Gp-2351
AGREGAT prądotwórczy PAD 8/400P, 8 KW,
3 x 23 OV1 x 220 sprzedam. 78-125 Rymań, ul.
Osiedlowa 1/2, Eugeniusz Świrgoń.
Gp-2352
PALNIK na ropę do centralnego ogrzewania
sprzedam. Kołobrzeg, tel. 235-55.
Gp-2353
POMPĘ wtryskową, rozrusznik i inne części do
peugeota 504D sprzedam. Kołobrzeg, tel. 222-26.
Gp-2354
KOŁOBRZEG — dwa pokoje, 35 m kw. nowe
budownictwo, IV piętro sprzedam za bony PeKaO.
Oferty pisemne Koszalin Biuro Ogłoszeń.
Gp-2355
MIESZKANIE własnościowe 127 m kw., 10 km
od Koszalina z telefonem, działka ogrodnicza
sprzedam. Oferty pisemne Koszalin Biuro Ogło
szeń.
G-1698-0
MIASTKO — własnościowe M-2, (33 m kw.)
sprzedam. Oferty pisemne Słupsk „Głos Pomo
rza".
G-2239-0
PÖL domu sprzedam. Dębnica Kaszubska, Pod
górna 3A.
G-1789-0
DOM wolno stojący wraz z zabudowaniami
gospodarczymi w miejscowości Ronino sprze
dam. Wiadomość: Postomino 38, tel. Postomino
83, po szesnastej, Jan Szczepański.
G-2356
DUŻY dom, budynki gospodarcze sprzedam.
Wolinia 47, p-ta Pobłocie, Michał Fuka. G-2357
DOM budynki gospodarcze 0,30 ha ziemi, chło
dziarkę do mleka sprzedam. Nosibądy 71,78-452
Krosino, Stanisław Gajewski.
Gp-2358
DZIAŁKĘ ogrodową „Janiska" sprzedam. Koło
brzeg, tel. 257-03.
Gp-2359-0
FUTRO z łapek karakułowych brązowe oraz
obrączki sprzedam. Ustka, tel. 145-001, po pięt
nastej.
G-2360
KURTKĘ z lamy sprzedam. Słupsk, tel. 244-78.
G-2361
SKÓRY z nutrii sprzedam. Jezierzyce, tel.
112-572.
G-2362
MEBLE stan idealny sprzedam. Koszalin, tel.
502-57.
G-2363
OBRĄCZKI złote sprzedam. Słupsk, tel. 278-93.
G-2364
TELEWIZOR saba pal sprzedam. Słupsk, tel.
389-85.
G-2365
TELEWIZOR kolorowy radziecki, nowy oraz
używanego jowisza sprzedam. Łeba, tel. 61 -125.
Gp-2366
TELEWIZOR kolorowy rubin 714 sprzedam.
Kołobrzeg, Cicha 10, Dumański.
Gp-2367
TELEWIZOR czarno-biały sprzedam. Białogard,
tel. 41 -28, od godz. 18.
Gp-2368
TELEWIZOR kolorowy zachodni z pilotem, rok
1986, rożen elektryczny węgierski, 2 opony
135-13, kuchnię elektryczną szafkową, sumator
sprzedam. Bytów, tel. 37-32.
Gp-2369
MAGNETOWID otake sprzedam. Słupsk, tel.
335-04, wewn. 565, Maliszewski.
G-2370

Przerwy w dostawie
energii elektrycznej
w dniu 27111989 r.
w godz. 8—15
w Koszalinie, ul. ul. Zwycięstwa
od nr 72—99
Młyńska od nr 1—12,
pl. Bojowników PPR, Asnyka,
Grodzka. 1 Maja, Mickiewicza,
Wyszyńskiego. A. Lampego
i Słowackiego
oraz
w dniach 27 i 28111989 r.
codziennie
w godz. 8—14
w Koszalinie, ul. ul. Kiliriszczaków.
Kościuszkowców, Gierczak
od nr 1—9, Dąbrowszczaków
w dniu 28111989 r.
w godz. 8—15
w Szczecinku, ul. ul. Narutowicza,
od nr 1—5
i Wodociągowa od nr 9—18.
oraz
w dniach od 27II—3 III
i od 6—81111989 r.
codziennie
w godz. 8—16
w Koszalinie, ul. ul. Zdobywców
Wału Pomorskiego. Jaśminowa. .
Klonowa i Wiśniowa.
Zakład Energetyczny
przeprasza za przerwy
w dostawie energii
elektrycznej.
K-859

;

. 5

Grający w prawym górnym rogu kuponu proszeni są
o wpisanie symbolu zestawu par tj. PE (Puchar Europy).
Na zakłady stosowane będą banderole ML (Mały Lotek).
Szczegółowych informacji o czasie przyjmowania
zakładów udzielają kolektury TOTO.

zatrudni na korzystnych warunkach płacowych

- stolarzy oraz pracowników transportowych
K-836

Rada Nadzorcza
Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej
w Białogardzie

zatrudni w drodze wyboru

wiceprezesa Zarządu Spółdzielni
Wymagane wykształcenie wyższe oraz staż pracy
na kierowniczym stanowisku

K-843-0

K-842

Zakład Budowlano-Remontowy Handlu i Usług „Budrem"
w Koszalinie, przy ul. Wenedów 3

STACJA HODOWLI ROŚLIN
w Strzekęcinie

zatrudni pracowników w zawodach:

Rolnicy gmin Świeszyno, Manowo, Biesiekierz.

— kierownik ślusarni
— ślusarz-spawacz
— stolarz

Okazja uzyskania wysokich dochodów.
Prowadzimy kontraktację ziemniaków przemysłowych

G-2371

na korzystnych warunkach.

Kupno

na dobrych warunkach płacowych

Szczegółowych informacji udziela SHR Strzekęcin,
tel. 161-377 i 1835-93
oraz Gorzelnia Dunowo, tel. 161-226.
K-718-0

Informacji udziela Dział Kadr, tel. 220-21 wew. 29.

STARE meble, bibeloty, srebra, lustra kupi. Ko
szalin, tel. 258-11.

- pierwsze ns dzień 28 lutego — 1 marca 1989 r.
- drugie na dzień 15/16 marca 1989 r.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWEGO PRZEMYSŁU TERENOWEGO
w Koszalinie ul. Szczecińska 54

AKORDEON weitmeister 120, wzmacniacz
.■■■ '-*i I-i;

organizują dwa dodatkowe zakłady piłkarskie
na mecze w ramach rozgrywek UEFA

O/MPPTS w Koszalinie
K-838

z kolumną sprzedam. Słupsk, tel. 358-28.
■

PP Totalizator Sportowy

Serdecznie zapraszamy

poz. 1—4 pierwsze ćwierćfinałowe mecze o puchar Europy
poz. 5—8 pierwsze ćwierćfinałowe mecze o puchar zdobywców pucharów
poz. 9—11 pierwsze ćwierćfinałowe mecze o puchar UEFA
poz. 12—13 mecze o mistrzostwo 2 ligi angielskiej.
Typując należy brać pod uwagę wszystkie możliwości zakończenia meczów,
a więc również wyniki remisowe.
K-839

Sprzedaż

Uwaga grający
w Totalizatora Piłkarskiego

G-2304-0

K-707

ROWERY używane kupię. Sprzedam meble
„Koszalin” (głęboki). Słupsk, tel. 320-91.
G-2372

FABRYKA PORCELANY „KSIĄŻ”
w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21

wieloletnie. Wylęgarnia Górsko, Postomino, tel.
85.

Przedsiębiorstwo Informatyczno-Elektroniczne
„Progel"

Ważne dla kobiet poszukujących pracy z zakwaterowaniem

GĘSIE jaja 300 zł szt. skupuję. Podpiszę umowy
G-2373

oferuje
systemy automatyzacji maszyn, urządzeń
oraz całych procesów technologicznych przy użyciu
sterowników przemysłowych serii Simatic S5-U Simens

KLACZE wszelkie wielkopolskie, siano, słomę
kupię. Gwizd 14 k. Ustronia Morskiego, Stanisław
Prussak.

zatrudni kobiety w wieku od 18 do 40 lat
do przyuczenia i do pracy
w szczególności w zawodach:

G-2165-0

Zamiany

— formierz ceramiki
— szlifierz ceramiki
— ustawiacz ceramiki

POLONEZA zamienię na diesla. Kupię gwoździarkę. Kołobrzeg, tel. 246-20.
MIESZKANIE

własnościowe

Gp-2374
dwupokojowe

i działkę budowlaną z rozpoczętą budową zamie
nię na mieszkanie własnościowe trzypokojowe.
Kołobrzeg, tel. 217-06.

oferta nasza obejmuje:
-

Gp-1905-0

Wymagane wykształcenie podstawowe.
Zakład gwarantuje szybkie przyuczenie do zawodu i wysokie
zarobki.

dostawę urządzeń importowanych
dostawę krajowych elementów wyposażenia
kompletne oprogramowanie sterowników
uruchomienie i wdrożenie wszystkich elementów
dostawy
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Dodatkowe informacje dotyczące oferty uzyskać można w siedzibie
firmy w Szczecinie ul. Wybickiego 3 tel. 787-15 i 764-97
lub telexem nr tlx 0422301.
K-840

MIESZKANIE 76 m kw. zamienię na dwa od
dzielne. Słupsk, tel. 233-14.

G-2375

Lokale
POMIESZCZENIE na cichą produkcję wynajmę.
Białogard, tel. 41 -28.

Gp-2376

SPOŁECZNY KOMITET
ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w ROGOWIE, gm. BIAŁOGARD

SAMOTNI! Atrakcyjne oferty matrymonialne
„Lido" Gdynia 10, skrytka 37. Dla Pań kontakty,

PRZETARG NIEOGRANICZONY

G-1243

FARBOWANIE lisów, nutrii, malowanie odzieży
licowej. Kobylnica, Witosa, Maćiejczyk. G-2377
POLECAM usługi transportowe dla ludności
i jednostek gospodarki uspołecznionej — samo
chód żuk A-11. Eugeniusz Świrgoń, 78-125 Ry
mań, ul. Osiedlowa 1/2.

Gp-2378

ZATRUDNIĘ sprzedawczynię w sklepie agen
cyjnym. Kołobrzeg, tel. 212-00, po godz. 19
Gp-1958-0
ZATRUDNIĘ uczniów i hydraulików spawaczy.
Słupsk, Zamiejska 8.

G-2379

MURARZY, pomocników zatrudnię. Słupsk,
Władysława IV 1/90, Jochemczak. Zgłoszenia po
godz. 17.

o obniżce cen na tkaninę jeans
Sprzedaż za waluty wymienialne i bony towarowe prowadzona
jest ze składu konsygnacyjnego STH „Expolco"
w Gdyni ul. Jana z Kolna 12 na terenie Morskiej Centrali Handlowej
„Handlomor" Gdynia — pokój 11, tel. 20-56-11 wew. 317.

ogłasza

K-33/B-0

AUTOPOŚREDNICTWO. Słupsk, Mostnika 6,
tel. 231-34, Zaborski.

uprzejmie informuje klientów

Informacji udziela osobiście, listownie lub telefonicznie Dział Kadr
i Szkolenia Zawodowego Fabryki Porcelany „Książ" w Wałbrzychu,
ul. Uczniowska 21, tel. 761-85.
K-768-0

Różne

oferty zagraniczne — fotokatalogi.

STH „Expolco" Spółka z o. o.

Dla zamiejscowych samotnych kobiet zapewnia się zakwate
rowanie w nowo uruchomionym hotelu pracowniczym.

na wykonanie następujących robót budowlanych:

— wykonanie tynków wewnętrznych
— wykonanie oblicowania ścian glazurą
— wykonanie posadzek z
lastryka,
tek PCV wraz z podkładami.

K-8W-0
parkietu

pły

Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne
USP „International" Warszawa
Filia w Słupsku, ul. Łukasiewicza 2

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze i prywatne.

Oferty pisemne w zalakowanych kopertach należy składać
pod adresem: Szkoła Podstawowa Rogowo, 78-200 Białogard,
w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym o godz.
12. Szczegółowych informacji udzieli Dyrektor Szkoły Pod
stawowej w Rogowie, tel. 22-95.

G-1953-0

G-2331

Wyrazy szczerego
współczucia
Koleżance

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 20 lutego 1989 roku, zmarła
nasza UKOCHANA MAMA, BABCIA

Stefanii Sikorskiej
z powodu śmierci MATKI

BARBARA KACZMAREK

składają

RODZINA

KIEROWNICTWO, KOLEŻANKI
i KOLEDZY POLSKICH LINII
LOTNICZYCH „LOT"
w KOSZALINIE
G-2332

i

Pogrzeb odbędzie się 24111989 r., o godz. 13,
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
G-2380

zatrudni natychmiast wysoko kwalifikowanych fachowców
w zawodach:
—
—
—
—
—
—
—

cieśla
murarz—tynkarz
zbrojarz
blacharz—dekarz
glazurnik—posadzkarz
monter instalacji c.o. i wod.-kan.
elektromonter z uprawnieniami do
1 KV.

Zapewniamy atrakcyjna zarobki oraz bezpłatne zakwaterowa
nie.
Informacji udzielają Kadry przedsiębiorstwa tel. 242-39, 254-93.
K-706-0
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GŁOS POMORZA

CZWARTEK

O Telewizja
PROGRAM I
Dzienniki: 9.15,16.05, 19.30 i 23.10

8.05 Fizyka, kl. VII — Grawitacja
8.35 „Domator” — Nasza poczta
— Spróbuj... potrafisz
8.50 „Domowe przedszkole”
9.25 „Dempsey i Makepeace na
tropie” (13) — serial
10.15 „Domator” — „To się może
przydać”
10.45 „Encyklopedia zakopiańska”
— „Tatrzański dwór”
10.55 „Domator” — Powtórzenie
na życzenie
12.00 Język polski, kl. VII — A.
Fredro — „Zemsta”
13.30 TTR Mechanizacja Rolnict
wa, sem. IV — Mechanizacja suszenia i
magazynowania nasion
14.00 TTR Produkcja zwierzęca,
sem. IV — Poród u bydła
14.30 Telewizyjny Kurs Rolniczy —
Chów królików
15.00 Powtórka przed maturą: Ję
zyk polski — Poezja Młodej Polski
' 15.40 Rolniczy film oświatowy —
Biologiczne metody w ochronie upraw
szklarniowych
16.10 „Radar” — mag. wojskowy
16.25 Dla
młodych
widzów:
„Kwant”
17.15 Teleexpress
17.30 „Od wschodu do zachodu
słońca” — film dok.
17.55 Studio Sport — Mistrzostwa
świata w narciarstwie klasycznym
18.50 Dobranoc „Pająk chwat,
wszystkich brat”
19.00 „10 minut”
19.10 „Teraz” — tyg. gospodarczy
20.05 „Dempsey i Makepeace na
tropie” (13) — „Nowojorskie powiąza
nia” — angielski serial kryminalny
21.00 „Wokół okrągłego stołu”
21.30 „Pegaz”
22.20 „Wokół wielkiej sceny” —
mag operowy
23.30 Język francuski (17)

9.00 — „Poczta poranna " — prowadzi
J. Sienkiewicz
10.30 — Program informacyjno-publicystyczny dla dzieci
12.00 — „Kiosk muzyczny" — prowadzi
E. Bielajewa
12.30 — „Zdrowie" — mag. medyczny
13.15 — „Graj, harmonio" — audycja z
Krasnodaru
14.35 — „Nadieżda Krupska. Wspo
mnienia o życiu" — film dok. z okazji 120
— lecia urodzin N. Krupskiej
14.55 — „Spojrzenie" film dok.
15.00 — Godzina rolnicza
16.00 — „Panorama międzynarodowa"
16.45 — „Niewolnica Isaura" ode. 6 i 7
— seria! tv prod. brąz.
19.00 — Dziennik „Wriemia"
19,40 _ „Dzień dobry, doktorze" — pr.
publ.
19.55 — „Mikrofon dla wszystkich —
pr. muz.
21.10 — Mistrzostwa świata w Lahti
21.50 — Wiadomości
21.55 — „Truffaldino z Bergamo", cz. 1 i
2 — film tv reż. W. Worobiow
0.05 — „Co o miłości wie Lubow" —
koncert poetycki
0.40 — „Ex promtu" — film dok.

Radio
PROGRAM I
Wiadomości: 0.02,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00,5.30,
6.00.6.30.7.00.8.00.9.00.10.00.1105.14.00.16.00,
18.00.19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikaty energetycwiy I gazownictwa: 7.55,
13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28, 13.00,

21.00
0,10—3.45 Muzyka nocą 3.45 Żołnierski kwad
rans 4.05 Muzyka przed świtem 5.05 Poranne roz
maitości rolnicze 8.05 Problemy młodzieży w dysku
sji przy „okrągłym stole” 5,30 8.00 Poranne sygna
ły 8,15—8.45 Muzyka poranna 8.45 Żołnierski
zwiad 9.00—11.00 Cztery pory roku 11.00—11.57
Koncert przed hejnałem 12.31 Muzyka folklorem
malowana 12.45 Rolniczy kwadrans 13.05 Radio
kierowców 13.30 Belcanto dla wszystkich: Wacław
Domieniecki 14,05—16.00 Magazyn muzyczny
„Rytm” 16,30 Muzyka i aktualności 17.00Fogwarki
nie tylko o piosence 17.50 Kto tak pięknie gra:
Orkiestra Mantovaniego 18.20 Interstudio 89 19.30
Radio dzieciom: „Opowieści-zaczarowanego lasu”
20.15 Koncert życzeń 20.45 Grzegorz Musiał: „W
ptaszami” 21,05 Kronika sportowa 21.30 Turniej
orkiestr radiowych 22.15 Dzisiaj u nas, jutro , w
filharmonii: Yo-Yo Ma — wspaniały 23.30 Jazzowe
granie Andrzeja Jaroszewskiego
PROGRAM II
Program nadawany w wersji stereo

PROGRAM 11
16.55 Język francuski (17)
17.25 Program dnia
17.30 „Rodzice i dzieci”
18.00 Telerama
18.30 Magazyn „102” — Agnieszka
Duczmal
19.00 „Muppet show, czyli rewia
gwiazd” — Bob Hope
19.30 „Puls” -- „Cyklosporina” —
film dok.
20.00 „Kiedy przyglądam się swemu
życiu — Harry Bellaiontę”, cz. 2,.film
dok.
• 20.40 Steinberg — impresje filmowa
21.00 „Ekspres reporterów”
21.30 Panorama dnia
21.45 Studio Teatralne: Adolf Rud
nicki, „Pensjonat Paryż”, reż. Izabella
Cywińska, wyk.: Krystyna Feldman,
Sława Kwaśniewska, Wojciech Standełło
22.30 Komentarz dnia
22.35 Dobranoc dla dorosłych —
Listy heter

TV RADZIECKA
25 II
4.30 — 120 minut — pr. inf.-muz.
6.35 — „Nasz ogródek" — pr, dla działkowiczów
7.35 — „Człowiek. Ziemia. Wszech
świat" — pr. popularno-naukowy
8.05 — „Kocham cię, życie" — tv kon
kurs fotograficzny
8.10 — „Najmniejszy wielki kraj" —
szkic tv o Kuwejcie
9.00 — „Rozmowa o istocie sprawy" —
pr. publ.
10.15 — „Sport dla wszystkich"
10.30—„W krajach socjalizmu" — mag.
tv
11.00 — „Wystawa dziewięciu malarzy"
— pr. o wernisażu malarzy moskiewskich
11.30 — „W świeci® zwierząt" — pr.
przyr.
12.30 — Wiadomości
12.40 — „Zalety festiwali" — o III Fes
tiwalu Twórczości Amatorskiej
13.10 — Filmy z A. Papanowem „Dwo
rzec białoruski" reż. A. Smirnow
14.45 — Koncert L. Smietannikowa
15.40 — „Przegląd międzynarodowy"
16.55 — „Mieszkańcy starego domu",
„Czy jest sens w dobroci", „Bogactwo
Mikoły" — filmy anim.
17.30 — „Panorama filmowa"
19.00 — Dziennik „Wriemia"
19.40 — „Kompan telewidza"
20.00 — „Kosmiczna aukcja telewizyj
na" — aukcja wspólnych przedsiębiorstw
radziecko-amerykańskich na rzecz Armenii
po zakończeniu — Wiadomości
0.09 — „Rozszerzcie krąg" — pr. muz.

26 II
6.00 — Wiadomości
6.15 — Aerobic
6.45 — Losowanie totalizatora sporto
wego
7.00 — „Od rana nieco wcześniej" — pr.
dla dzieci
8.00 — „Służę Związkowi Radzieckie
mu"

Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.00
Skrócony test at»«»: 14.00, 18.30, 24.00

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum polskiej
piosenki 9.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata" 9.20
Muzyka, którą lubi Henryk Alber 9,50 Helena
Sekuła: „Siedem domów Kuny” 10.00 Godzina
melomana 11.10 Muzyczny non stop (cz, I) 11.40 Z
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop
(cz, Ił) 12.40 Muzyczne intermezzo 13.20 V Między
narodowy Festiwal Chórów Chłopięcych w Pozna
niu 14,00 Muzyka młodych 14.50 Pamiętniki i
wspomnienia: Edmund i Juliusz de Goncourt —
,,Dzienniki" 15.00 Album operowy 15.30 Nowości
krajowej fonografii 17,15 Dzieła! style, epófc i (CD)
18.15 Helena Sekyła: „Siedem domów Kuny" 18 30
Khib IleHÖ" 19.30"Wieczór w filharmonii 21.40
Sylwetki artystów polskich 21.30 „Najsłynniejsza
paryżanka” (cz, 11) — słuchowisko 22.05 Słuchajmy
razem 23.00 Gore Vidal: „Stworzenie świata” 23.20
Nowe nagrania radiowe 24.00 Głosy, instrumenty,
nastroje
PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00,8.00,9.00,12.00,15.00,16.00,
17.00, li.00

6.00 9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 Każdy gra
inaczej 9.40 Muzycz.ny interklub 10.00 Codziennie
powieść w wydaniu dźwiękowym: Herbert George
Wells — „Niewidzialny człowiek” 10.30 Klasycy
jazzu 11.10 Folk w pigułce 11.20 William Golding:
„Spadkobiercy” 11.30 Muzyka w dawnym stylu
12.05 W tonacji Trójki 13.00 Konstanty Putrament:
„Pięć milionów stopni” 13.10 Powtórka z rozrywki
14.00 Muska senza aecompagnato 15.05 Rock nie
tylko po polsku 15.40 Posłuchać warto 16.00—19.00
Zapraszamy do Trójki 19.00 Bogowie dalekich wysp
19.30 Złote lata bossa novy 19.50 William Golding:
„Spadkobiercy” 20.00 Studio nagrań 20.45 „Świat
Bohumila Hrabia" 21.00 Fermata
mag. 22.15
Blues wczoraj i dziś 23.00 Opera tygodnia: Jules
Massenet— „Don Kichot" 23.15 Miniatura poetyc
ka
PROGRAM IV

SPORT

A. Rudy
w Kolonii
Andrzej Rudy, który w listopadzie ub.
roku odłączył się w Mediolanie od piłkar
skiej reprezentacji Polski i został na Za
chodzie, podpisał kontrakt z klubem FC
Koeln. Dziennik „Koelnische Rundschau"
z 22.02., który omawia obszernie historię
werbowania Rudego przez zachodnich
menadżerów, pisze, że przed 2 tygodniami
piłkarz ten podpisał w Paryżu kontrakt z
drużyną kolońską. Działcze FC Koeln oba
wiają się, że strona polska nalegać będzie
w UEFA na możliwie długi okres kary dla
Rudego. Mają oni jednak nadzieję, że Rudy
zostanie wyłączony z gry najwyżej na rok
czyli do 23 listopada. Dziennik pisze także,
iż FC Koeln poinformował telefonicznie o
sprawie PZPN, dodając, że klub nie ma z
ucieczką Rudego nic wspólnego. Dziennik
twierdzi, że ucieczkę w Mediolanie
„współorganizował ziomek Rudego Zbig 
niew Boniek". Rudy usiłował najpierw
„dogadać się z mistrzem Francji AS Mona
co, lecz do zgody nie doszło, ponieważ
„szef klubu Kampora, lekarz księcia Raine
ra, otrzymał z najwyższych źródeł informa
cję, że Polak może mieć problemy z uzys
kaniem prawa pobytu i dlatego lepiej wy
ciągnąć z tego wnioski”. Rozbiły się także
próby zaoferowania Rudego klubowi Bay
er Leverkusen, a potem Bayern Mona
chium.

• W MARSYLII polscy piłkarze ręczni,
wygrywając z Hiszpanią 27:21 (11:11),
zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie
I i prawo gry w ścisłym finale imprezy,
umożliwiającym jednocześnie udział w
przyszłorocznych mistrzostwach grupy
„A".
• PO RAZ PIERWSZY w tym sezonie
przegrał mecz ligowy lider angielskiej eks
traklasy piłkarskiej, Arsenal. W meczu roze
granym awansem, Arsenal uległ na wyjaź
dzie Coventry 0:1.
• W TOWARZYSKIM meczu piłkar
skim reprezentacja ZSRR pokonała w Sofii
Bułgarię 2:1 (1:1).

Dyskwalifikacja
Władze algierskie mają coraz więcej kło
potów ze sportowymi chuliganami. Naj
więcej burd ma miejsce podczas spotkań
piłkarskich. Federacja piłkarska doszła do

Koszalin
5.30 Studio Bałtyk — Nowy dzień 6.00 Studio
Bałtyk — lokalne 7.00 Wiadomości 7.10 Trybuna
obywatelska — aud. I. Bieniek 7.30 Studio Bałtyk
— wybrzeżowe z Koszalina 13.05 Muzyka i re
klama 16.00 Przegląd aktualności 16,05 Rozmo
wy o kulturze — aud. T. Grzechowiaka 16.15 Lata
mojej niewoli — rep. J. Koprowskiej 16.40 Prze
glądamy nowe książki — w opr T. Grzechowiaka
16.50 Piosenki, których chętnie słuchamy 17.1
Program na jutro

•MORZA
„Głos Pomorza” — Dziennik Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej.
Redaguje zespół.
»
Redaktor naczelny — Andrzej Czechowicz

TV i PR zastrzegają sobie możliwość
zmian w programie!

W dniach 15—19 marca na ringu w
Łodzi odbędą się indywidualne mist
rzostwa Polski seniorów w boksie.
Finałowe zawody poprzedzą w
dniach 24—26 bm. eliminacje strefo
we, m.in. w Szczecinie. Tam o awans
do IMP ubiegać się będą reprezen
tanci Stali Stocznia Szczecin, Po

goni Szczecin, Olimpii Poznań,
Prosny Kalisz. Zagłębia Konin,
Sokoła Piła i jedynego I-ligowca w
tym gronie — Czarnych Słupsk. O
występie pięściarzy Pomorza Środko
wego mówi — trener słupskiej druży
ny, Kazimierz Adach.
— Do Szczecina wyjeżdżam z sie
dmioma zawodnikami. Są to: Henryk

Sienkiewicz, Tomasz Krupiński,
Sławomir Forsztek, Mirosław
Knapik, Piotr Krauze, Waldemar
Guzina i Sylweriusz Stasiak. Do
łódzkich zawodów zakwalifikuje się
tylko zwycięzca każdej kategorii Wa
gowej. Liczę, że Sienkiewicz, Krupiń
ski, Forsztek i Knapik sięgną po zwy
cięstwa. Od pozostałych też oczekuję
dobrej postawy w ringu.

Finów w Lahti

Rozgrywki ligowe toczą się w bar
dzo szybkim tempie. Nasza drużyna
jest młoda wiekiem. Wielu z zawod
ników leczy kontuzje lub choruje. Z
tego powodu nie wystąpią w Szcze
cinie Jacek Gmiński, Cezary Ba-

nasiak, Karol Źuliński, Dariusz
Rudnik, Piotr Szamborski i Krzy
sztof Reut. Zaprzepaścił swoje szan
se Stanisław Szeszko. Za niesportowy tryb życia zdecydowałem się go
ukarać finansowo i odsunąć od udziału w eliminacjach strefowych.
Jeśli chodzi o nieprzestrzeganie dys
cypliny to tolerancji dla nikogo nie
będzie.
Jak ze słów trenera wynika liczy się
przede wszystkim interes klubowy.
Czarni wszak prowadzą w I lidze i
pozycję lidera zechcą utrzymać. W
pierwszej połowie kwietnia zespól
słupski czekają aż trzy mecze ekstra
klasy: najpierw w Sosnowcu z Gór
nikiem (2 kwietnia), potem u siebie z
GKS Jastrzębie (9 kwietnia) i Igloopolem Dębica (12 kwietnia), (wim)

Polonia Piła, Orzeł Wałcz, Kot
wica Kołobrzeg, Wielim Szczeci
nek, Iskra Białogard, Mewa Re
sko, Wicher Rąbino, Pomorzanin
Sławoborze, Jedność Przybysław. Granit i Spójnia Świdwin to
uczestnicy halowego turnieju piłkars
kiego, który odbędzie się w najbliższą
sobotę (25 bm.) w Świdwinie. Staw
ka będzie zdobycie pucharu naczel
nika miasta. Początek pierwszego
meczu o godz.10 w hali OSiR. W hali
rywalizować będą drużyny w skła
dach 5-osobowych.
Całkowity dochód ze sprzedaży bi
letów
organizatorzy
postanowili
przeznaczyć na fundusz pomocy
„Gloria Victis". (wim)
wniosku, że część winy za to ponoszą też
zawodnicy. Grają oni brutalnie i często
kłócą się z sędziami. Za uderzenie sędziego
piłkarz Moulaudii Constantine Yousef
Boutah został zdyskwalifikowany doży
wotnio. Ma to być nauczką dla jego kole
gów z boiska...

Pierwszy jest postacią bardziej znaną na ligowych boiskach. Syn „Burzy”
Szczepańskiego grał w Motorze Lublin później pod pozorem studiów przeszedł
do kolejarskiej drużyny. Z tego też powodu wybuchła spora afera.
Drugi sportowiec, nieco młodszy, dopiero zaczynał piłkarską karierę. W
meczu pucharowym we Vlorze (Albania) dał się poznać doskonałym rajdem, a
w spotkaniu z Barceloną pokazał jak się strzela rzuty karne. Działaczy Lecha
zapewne te wyjazdy nie cieszą. W końcu stracili nie tylko graczy, ale i sporą
sumę pieniędzy.

imprezy.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski rozpoczną się w sobotę (25 bm.) o
godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Bieruta 14.
Wcześniej, bo o godz. 10 nastąpi odprawa techniczna uczestników zawodów i
losowanie meczów, Turniej rozegrany zostanie na dystansie 15 rund, a sędzią
głównym wyznaczono Zbigniewa Czajkę, wiceprezesa Polskiego Związku
Szachowego. Protektorem słupskich zawodów jest I sekretarz KW partii,

Ryszard J. Kurylczyk.
Wielką pomoc w organizacji 46. Mistrzostw Polski w Szachach okazały
zakłady pracy: Poligraficzna Spółdzielnia, SPT „Przymorze", Spółdzielnia
Rzemieślnicza „Pomerania”, Fabryka „Pomorzanka", „Comindex" i POHZ
Bobrowniki.
,
Wstęp na mistrzostwa jest wolny. Na miejscu zawodów będzie można kupić
okazjonalne proporczyki i biuletyny związane z „królewską grą", (wim)

ZSRR i RFN jeszcze raz
5 marca br. reprezentacje oldboy
ów ZSRR i RFN wybiegną na boisko
w Ausburgu, żeby rozegrać piłkarski
mecz byłych znakomitości, dochód z
któreg» przeznaczony zostanie na
rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Armenii.
Patronująca tej imprezie zachodnioniemiecka firma „Mueller Milch" na
wstępie wymieniła nazwisko znako
mitego bramkarza Lwa Jaszyna,

Express Lotek: 6,19, 27, 38, 41

MÓWIĄ PREZESI OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW

piłki nożnej nie maleje, a dowodem
liczba drużyn występujących w tra
dycyjnie przeprowadzanych turnie
jach firmowanych przez „Gwardię" i
waszą redakcję.

Futbolowe sprawy
wszystko toczyło się po naszej myśli.
Gwardia Koszalin awansowała do II
ligi, ale potem nastąpiło równanie w
dół i teraz ten zasłużony klub ma
reprezentantów w klasie okręgowej.
Will lidze Gwardię zastąpiła Darłovia
i przed tym zespołem rysują się niezłe
perspektywy, ponieważ mimo skrom
nej bazy klub ma niezwykle prężnych
działaczy z szefem tamtejszego OSiR
oraz radnym WRN, Andrzejom
Wnukiem na czele. Ostatnie wzmo
cnienie kadrowe budzi nadzieje, że
mimo reorganizacji rozgrywek w
przyszłym sezonie Darłovia pozosta
nie w szeregach trzecioligowców.
Mimo zmian w centralnym syste
mie rozgrywek na szczeblu okręgo
wym nic się nie zmieni. Bliska współ
praca ze Słupskim Okręgowym Związ
kiem Piłki Nożnej sprawdziła się i
koncepcja wspólnych rozgrywek zo
stanie utrzymana.
W dalszym ciągu stawiamy na sze
rokie szkolenie młodzieży. Liczymy na
lepsze wyniki w rozgrywkach mło
dzieżowych o puchary imienia Jerze
go Michałowicza i Wacława Kuchara.
W minionych latach do centralnych
finałów telewizyjnej akcji „Piłkarska
kadra czeka" awansowali młodzi futboliści z Lecha Czaplinek i Gryfa Po
lanów. Zwłaszcza ci drudzy stali się
bardzo znani w kraju. Popularność

który został zaproszony jako gość
honorowy. ' ■
v
tWr
Oprócz jednego z najlepszych
bramkarzy świata zostały zgłoszone
nazwiska Simoniana, Netto, Strelcowa, Szestierniewa i wielu in
nych radzieckich piłkarskich znako
mitości. Z drugiej strony swój występ
zapowiedział m. in. Franz Becken

bauer.

Na szachownicach

TOTEK

Super Lotek: 13,18, 25. 34, 35,
47, 49

W minionej kadencji początkowo

Po pięciu rundach Grand Prix Europy w
Go w dalszym ciągu prowadzą: Koreańczyk
na stałe zamieszkały vy RFN — Jong Su
Yoo (6 dan), Anglik Matthew Mac Fadyen (6 dan) oraz Węgier — aktualny
mistrz Europy Tibor Pacsai (5 dan).
Na 9 i 19 pozycji — Polacy: Janusz
Kraszek z Koszalina (5 dan) oraz Leszek
Sołdan z Olsztyna (5 dan).
Do rozegrania pozostało jeszcze 5 tur
niejów, w tym m. in. w Warszawie pod
koniec czerwca br. Będzie to pierwszy
polski turniej, zaliczany do rozgrywek
Grand Prix.

Dwunastu szachistów wzięło udział w międzynarodowym turnieju w Goeteborgu. Startowali reprezentanci Danii, Szwecji i Polski. Wśród nich byli trzej
szachiści słupskiego Piasta, dla których był to sprawdzian przed zbliżającymi
się mistrzostwami Polski w Słupsku.
Zwycięzcą turnieju został mistrz międzynarodowy J. Kristiansen (Dania)
— 8,5 pkt. w 11 partiach. Słupszczanie zajęli wysokie lokaty: K. Zołnierowicz
był trzeci — 7 pkt., W. Sapis — piąty—6 pkt., a J. Gdański — szósty — 5 pkt.
Dwaj pierwsi wezmą udział w IMP, a trzeci jest na liście rezerwowych słupskiej

Cóż, zawodnicy wyjeżdżają i będą wyjeżdżać. Czas, by wreszcie unormować
te drażliwe sprawy. Na razie traci na tym sport i nie tylko... (ebuar)

— Obecność sekretarza general
nego PZPN w Koszalinie nie była
przypadkowa — mówi R, Lutomski.
—W zarządzie futbolowej centrali nie
mieliśmy swego przedstawiciela, tym
samym z obowiązku pan Kaliński re
prezentował nasze interesy. Podczas
sobotnich obrad zadeklarował on po
moc w przekazaniu nam bezpłatnie
pełnego zestawu strojów piłkarskich
dla jednej drużyny. Powinno to nam
również ułatwić kontakty z producen
tami sprzętu sportowego. Była też
mowa o powierzeniu Koszalinowi at
rakcyjnej imprezy międzynarodowej.
Wszystko jednak zależy od bazy spor
towej, a z tym jest u nas kiepsko.
Reprezentacyjny obiekt „Gwardii" od
dłuższego czasu przechodzi moder
nizację. Na szczęście, dzięki dotacjom
odpowiedzialnego za te sprawy Wy
działu Urzędu Wojewódzkiego, jest
bliżej niż dalej do zakończenia prac na
stadionie.

Grand Prix w Go

Udane występy szachistów Piasta

w Świdwinie

Poznański światek piłkarski obiegła ostatnio sensacyjna informacja. Po
twierdziła ją miejscowa prasa. Dotyczy ona dwóch piłkarzy Lecha: Adriana
Szczepańskiego i Mariana Głombiowskiego. Obaj nie powrócili z Francji.

W końcu ub. tygodnia obradowali
delegaci Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Koszalinie, Wziął w nich
udział sekretarz generalny PZPN,
Zbigniew Kaliński. Podczas zebra
nia oceniono dorobek minionej ka
dencji, wybrano też nowy zarząd.
Funkcję prezesa OZPN powierzono
ponownie Rajmundowi Lutom
skiemu, na co dzień sekretarzowi
Biura Wojewódzkiego PRON.

Trwa świetna passa gospodarzy
podczas odbywających się w Lahti
mistrzostw świata w narciarstwie kla
sycznym.
Złoty medal w biegu na 15 km
(technika klasyczna) zdobył Fin Har
ri Kirvesniemi, wyprzedzając Nor
wegów: Pala-Gunnara Mikkelsplassa oraz Vegarda Ulvanga.

Przed mistrzostwami Polski w Słupsku

Turniej

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139, 75-604 Koszalin, telex — 0532275. Centrala telefoniczna —
279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: sekretariat redaktora naczel
nego _ 226-93; z-ca redaktora naczelnego — 233-09; sekretarz redakcji — 245-59; z-ca sekretarza redakcji
— 251 -01; Dział Partyjny — 233-20; Dział Społeczno-Ekonomiczny — 251 -40; Dział Społeczno-Rolny —■
242-08; Dział Depeszowo-Zagraniczny — 244-75; Dział 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 redakcji (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 16.00 tylko telefonicznie pod

i

Kolejny sukces
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7-osobowa ekipa Czarnych

Straty nie tylko sportowe

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

5.0B 6,00 Muzyczny poranek 6.05 Poranny in
formator kulturalny 6.30 Język rosyjski 6.45 Szia
kiem przyjaźni z piosenką 7.15 Między nami (wyda
nie poranne) 7.40 Operetka, musical, film 8.10 żyją
wśród nas — mag. 8.30 Tydzień z, Grzegorzem
Turnauem 9.05 Środowisko społeczno-przyrodnicze
(dla ki. III) „Gdzie raki zimują” 9.35 Zabawy przy
muzyce (dla przedszkoli): „Tańce na śniegu" 10.00
Biologia (dla ki. VIII): „Zieloni sprzymierzeńcy
10.30 Muzyka ery komputerów 11.05 Dom i świat
11.55 X Dni Muzyki Organowej: Inowrocław '88
12.30 Radio Sofia 13.00—16.20 Popołudnie mk>
dych słuchaczy 16.20 Concertare, znaczy koncer
tować 17.10 Język polski (dla ki IV lic.): „Jestem
tylko bagażowym” 17.50 Widnokrąg: Konfrontacje
historyczne 18.20 Piosenki znad Łaby 18.30 Język
niemiecki 18.50 Studio ekspertów 19,35 Lektury
Czwórki: Jerzy Łojek — „Dzieje zdrajcy” 19.45
Kulisy scen i scenek 20.25 Muzyka w kolorze smutku
i radości 20,50 NURT: Aktualne problemy polityki
oświatowej 21,10 Album płytowy 22.00— 23.20 Wie
czór muzyki i myśli 23.20 Z repertuaru orkiestr
światowych 23,35 Rozważania.

Eliminacje strefowe IMP

Przed świętami wielkanocnymi or
ganizujemy międzyokręgowy turniej
juniorów. W tym roku wystąpią w nim
również piłkarze z NRD. Jeśli o kon
taktach zagranicznych mowa to —
oprócz trwającej już współpracy z
zaprzyjaźnionym okręgiem Neubran
denburg — zyskaliśmy nowych part
nerów w radzieckim obwodzie połtawskim. Powinno to zaowocować
obustronną wymianą sportową.
Udało się zwiększyć stan organiza
cyjny związku. Przybyło nam sędziów
i instruktorów, Rekrutują się oni prze
de wszystkim z dawnego środowiska
piłkarskiego.
Fatalnie jest za to z bazą sportową.
Powiem jedynie, że tylko dzięki wyro
zumiałości przedstawicieli Wydziału
Gier OZPN niektóre płyty boisk zo
stały pozytywnie zweryfikowane.
Polepsza się współpraca klubów z
zakładami pracy. Znacznie poprawiła
się z ich strony sprąwa zabezpiecze
nia transportu na wyjazdowe mecze.
Również w szkołach zapanował jak
by przychylniejszy klimat dla futbolu.
Podczas sobotniego zebrania ko
szalińskiego OZPN wybrano delega
tów na czerwcowy zjazd sprawozda
wczo-wyborczy Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Wytypowani zostali Raj
mund Lutomski i Andrzej Wnuk.

Zakończyły się mistrzostwa okręgu
koszalińskiego w szachach aktyw
nych (po 30 minut na każdego zawo
dnika na partię). Mistrzem na rok
1989 został Zbigniew Pelc (Budo
wlani Koszalin) 7 pkt w 8 grach,
wyprzedzając Wojciecha Błaszczykiewicza (Charzynianka Charzyno) 6 pkt, Ryszarda Jankows
kiego, Józefa Ferenca (obaj Bu
dowlani) i Lecha Stańczyka (Cha
rzynianka) po 5 pkt. (msz)

Sprostowanie
W ub. tygodniu na łamach
„Głosu" ukazała się informacja
„Wyroki sądowe za nadużycia fi
nansowe w AZS Koszalin”. Ko
munikat podany za PAP wzbudził
w naszym regionie liczne komen
tarze. Jeden z oskarżonych, Le
szek J, zwrócił się do redakcji z
prośbą o sprostowanie fragmentu
komunikatu odnośnie jego osoby.
W wersji PAP brzmiał on: „Sąd
uznał, że trzeci oskarżony Leszek
J. wziął z kasy 259 tys. zł oraz
również i on poświadczał niepra
wdę". W rzeczywistości Sąd Re
jonowy w Koszalinie wyrokiem z
dnia 2 lutego 1989 uznał, że oskarżony wraz z innymi osobami
„na podstawie zaakceptowanych
przez siebie fikcyjnych dokumen
tów finansowych i materiałowych
wziął udział w zagarnięciu pienię
dzy w łącznej kwocie 259.700 zł
na szkodę Klubu Sportowego
AZS w Koszalinie". Oskarżony w
oświadczeniu dla redakcji podkre
ślił, że „jedynie podpisał kilka do
kumentów, nie osiągając dla sie
bie żadnych korzyści i zapowie
dział wniesienie rewizji w spra
wie".
Wyrok sądowy przedstawiony
w prasie nie jest prawomocny.

(wim)

numerem 250-05 oraz w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 do 15.00 tylko osobiście. Porady są

bezpłatne.

Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i dział ogłoszeń —
251 -95; reporterzy — 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 tekstów nie zamówionych.
Wydawca; Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch", ul. Pawła Findera 27a,
75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna — 240-27, telex — 0532264.
,
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel. 222-91. Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń.
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W dniach 23—30 kwietnia przybę
dzie z Carlisle delegacja, która zapoz
na się z pracą Miejskiej Rady Narodo
wej, Urzędu Miasta, placówek oświa
ty i nauki oraz sportowo-rekreacyj
nych. Będą również prowadzone roz
mowy o wzajemnej współpracy leka
rzy i personelu szpitali w Słupsku i
Carlisle,
W maju br. przyjedzie z zaprzyjaź
nionego miasta grupa młodzieży do
Zespołu Szkół Gastronomicznych, aby poznać kuchnię polską. Rewizyta
uczniów ze Słupska nastąpi w paź
dzierniku br.
W sierpniu odbędzie się wymiana
młodzieży szkolnej, w której uczest
niczyć będzie 20 uczniów ze Słupska i
Carlisle. W dniu Święta Odrodzenia
PRL odbędzie się po raz pierwszy w
naszym mieście uroczyste spotkanie
przedstawicieli pięciu zaprzyjaźnio
nych ze Słupskiem miast. Będą to
delegacje z Archangielska, Bari, Car
lisle, Flensburga i Vantaa,

Między Słupskiem a Carlisle
W kwietniu miną dwa lata od czasu
podpisania umowy o współpracy po
między Słupskiem i angielskim Carlis
le. Dotychczas współpraca przebie
gała pomyślnie, z korzyścią dla obu
stron. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniach 13—15 bm.
przebywała w Słupsku delegacja
władz miejskich z Carlisle, której prze
wodniczył prezydent Ronald Wilson.
W pierwszym dniu pobytu goście
złożyli wizytę u I sekretarza KW PZPR
pełniącego wtedy jednocześnie funk
cję wojewody słupskiego — Ryszarda
J. Kurylczyka. Następnie goście przy
byli do ratusza uroczyście witani
przez władze polityczne i administra
cyjne miasta. Omówiono dotychcza
sowe efekty współpracy oraz przed
stawiono propozycje na rok 1989.
„Głos informował zresztą obszernie o
pobycie angielskich gości. Prezydent
R. Wilson przyjął w ratuszu grupę
młodzieży szkolnej, która w ubiegłym
roku przebywała w Carlisle. Podczas
spotkania mówiono i śpiewano wyłą
cznie po angielsku. Młodzież mile
wspomina pobyt w gościnnym Car
lisle, utrzymuje stałe kontakty z po
znanymi wówczas rówieśnikami.

Na początku listopada wyjedzie do
Carlisle czteroosobowa grupa pięś
ciarzy „Czarni — Słupsk" na okaz
jonalny mityng zorganizowany przez
tamtejszych działaczy sportowych.
Odwiedzą Słupsk państwo Porterowie z Carlisle, którzy w tym roku
wybierają się na wycieczkę rowerową
po Europie.
Pobyt delegacji angielskiej w Słup
sku zakończył się uroczystym spot
kaniem, na którym prezydent R. Wil
son serdecznie podziękował wła
dzom miasta za przyjacielską gościnę.
Doceniając znaczenie i rangę
współpracy obu miast 16 bm. wice
premier Ireneusz Sekuła spotkał się w
Warszawie z prezydentami obu part
nerskich miast Ronaldem Wilsonem i
Maciejem Kobylińskim. Podczas spo
tkania mówiono m. in. o wakacyjnej
wymianie młodzieży oraz o wspól
nych zamierzeniach przedsiębiorstw
ze Słupska i Carlisle.

1989 - 02 - 23

PO KONFERENCJI PZPR W USTCE
Ustka. Miejsko — gminna konfe
rencja sprawozdawcza PZPR była
pierwszą od chwili, kiedy miasto i
gmina zaczęły funkcjonować jako je
den organizm administracyjny. Dziś
liczy 24 tysiące mieszkańców, z któ
rych 30 procent mieszka w 18 wsiach
sołeckich. Organizacja partyjna liczy
1.464 członków i kandydatów. Ozna
cza to, że szeregi PZPR zwiększyły się
0 62 członków. Liczba ta, podkreś
lono w referacie egzekutywy, nikogo
jednak satysfakcjonować nie może.
Bardziej jednak niepokojącym jest
fakt, że tylko połowa członków i kan
dydatów to ludzie aktywni, że wiele
podstawowych organizacji partyj
nych ma kłopoty z wypełnieniem
podstawowych zadań statutowych,
że poziom wiedzy politycznej i eko
nomicznej wielu członków jest stano
wczo zbyt mały.
Co robić aby zmienić istniejący stan
rzeczy? Jak wskazywano w czasie
dyskusji, na stosunek do partii bezpo
średni wpływ ma istniejąca sytuacja
gospodarcza, spora ilość bolączek z
jakimi borykają się mieszkańcy miasta
1 gminy. Chociaż od dłuższego już
czasu ingerencja partii w działania
gospodarcze jest coraz mniejsza,
przeciętny obywatel w dalszym ciągu
utożsamia PZPR z sytuacją gospodar
czą, funkcjonowaniem handlu, sferą
usług. Za wyjście z tej trudnej sytuacji
członkowie partii z Ustki uznali zmia
nę zasad funkcjonowania partii. Pos
tulowali większą liczba bezpośred
nich kontaktów przedstawicieli władz
z szeregowymi członkami partii w
zakładach pracy. W całej jednak dys
kusji nad zmianą modelu funkcjono
wania — mówił jeden z członków
partii — zbyt mało było mowy o roli

społecznego aktywu wchodzącego w
skład kierowniczych gremiów partii.
Powinni oni mieć zdecydowanie wię
ksze prawa i ponosić na równi z
etatowym aparatem polityczną odpo
wiedzialność za funkcjonowanie po
szczególnych ogniw.
Podczas konferencji delegaci mieli
okazję zapoznać się z realizacją wnio

Konferencja była też okazją do roz
mowy na temat rolnictwa. Niepokoją
zniżkowe tendencje plonów zbóż.
Niewiele lepiej przedstawia się sytua
cja w zbiorze rzepaku. Rolnicy ocze
kują na bardziej elastyczne przepisy
dotyczące dzierżawy gruntów z Pańs
twowego Funduszu Ziemi, na dostę
pność środków do produkcji rolnej i
środków ochrony roślin.
Dużo lepiej radzą sobie zakłady
przemysłowe miasta i gminy. Tak Sto
cznia, jak „Korab" i „Łosoś", plano

rannych zgubiono w Słupsku 2 klucze
samochodowe w brelokiem BMW.
Znalazca proszony jest o kontakt tele
foniczny z właścicielami pod numer
telefonu 23-401.

Oto kilka z nich. Dwa lata temu
domagano się zwiększenia liczby pla
cówek sprzedających mleko w wolne
soboty i niedziele w godzinach ran
nych. Dziś Ustka jest bodaj jedynym
miastem w województwie gdzie w
ustawowe wolne dni od pracy czyn
nych jest blisko 70 procent sklepów
spożywczych. Zgodnie z wcześniej
szymi postulatami udało się urucho
mić w Ustce placówkę PKO, sklep
fotooptyczny. Na życzenie mieszkań
ców wsi uruchomiono również pla
cówkę handlową w Pęplinie. Podjęto
działania nad usprawnieniem funkc
jonowania służby zdrowia w mieście.
Chociaż w Ustce sytuacja w oświacie
nie jest tak trudna jak np. w Słupsku,
zgodnie z planem posuwa się tam
budowa Szkoły Podstawowej nr 4. W
roku 1988 oddano w niej dalszych 8
izb lekcyjnych. Zgodnie też z wcześ
niejszymi ustaleniami w .tym roku
przystąpi się do budowy szkoły w
Objeździe.

wo realizują swoje zadania produk
cyjne, w coraz większej części uczest
niczą w eksporcie. Pozytywne wyniki
uzyskano tam przy malejącym zatrud
nieniu i wyraźnym wzroście wydajno
ści na jednego zatrudnionego.
Jednym z podstawowych zadań —
podnoszono w dyskusji — jest po
prawa ładu, porządku i estetyki. Bo
nie ma postępu technicznego i gospo
darczego w społeczeństwie żyjącym
w brudzie.
Przed Ustką do rozwiązania jest
jeszcze wiele problemów. Np. brak
wody w samym mieście. Chociaż nie
dawno do użytku oddano nowe uję
cie, to niedobór wody w dalszym
ciągu występuje. Wiele uwagi po
święcić trzeba również rozwojowi
budownictwa mieszkaniowego. Pro
blemów jest bardzo dużo, nadziei na
szybkie załatwienie wszystkich spraw
— mało.

P. GŁOWACKI

Bogdan Jankowski
rzecznik prasowy
prezydenta Słupska

Przechlewo. Dzisiaj, 23 bm. od
godz. 13 do 15 w Urzędzie Gminy
obywateli w sprawach skarg i wnios

wej, Zenon Bogucki, (a)

SŁUPSK — 77002, ul. Wojska Polskiego tel.
228-93;
LĘBORK
77007, ul. Czołgistów tel 21-705;

SpT Teatr
SŁUPSK —- Dramatyczny — „Wyklęci, czyli
koncert dla trzech solistów przy wtórze opinii
publicznej" — 18.00;

Kino”
MILENIUM — sala Pomorska — „Śmiercionoś
na ślicznotka" (USA, 1.18) — 16.00,18.00, 20.00,
sala Mieszko — „Oszołomienie" (poi., I. 18) —
17.00,19.30, sala Anna —seanse wideo—16.15,
18.15, 20.15;
POLONIA -- „Na srebrnym globie” (pol., 1.18)
— 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 —nie
czynne;
BYTÓW — ALBATROS — „Gliniarz z Beverly
Hills It" (USA,I. 15);
CZARNE — PRZODOWNIK — nieczynne,
WIARUS — „Zamknąć za sobą drzwi” (pol., 1.15);
CZŁUCHÓW — UCIECHA — „Nietykalni"
(USA, I. 18); seanse wideo — 16.00, 17.45;
DAMNICA — RELAKS — nieczynne;
DEBRZNO — PIONIER — nieczynne, KLUBO
WE — „Orły Temidy" (USA, I. 15);
DĘBNICA KASZUBSKA — JUTRZENKA —
nieczynne;
KĘPNICE — PRZYJAŹŃ — nieczynne;
LĘBORK — FREGATA — „Obywatel Piszczyk"
(pol., I. 15);
ŁEBA — RYBAK — nieczynne;
MIASTKO — GRAŻYNA — „Kocham kino"
(poi. 1.15);
PRZECHLEWO — JEDNOŚĆ — nieczynne;
RĘDZIKOWO — DELTA — nieczynne;
SIEMIROWICE — MUZA „Rok niebezpiecz
nego życia” (austral., I. 15);
SŁAWNO — SŁAWA — nieczynne;
USTKA—DELFIN —„Kosmiczne jaja" (USA, I.
12) — 17.00, 19.00 (gm)

t

♦

Walny zjazd Oddziału

W parku nadmorskim przy ul. F. Chopina w Ustce znajduje się piękny

W Towarzystwie
Opieki nad Zabytkami

pałacyk. Gospodarzem jego jest PP Sztuka Polska. Od pewnego czasu trwają tu

Fot. K. Ratajczyk

Zapisy do sekcji pływackiej
Słupsk. Coraz prężniej działająca i mająca na swoim koncie już sporo
sukcesów sekcja pływacka AZS—WSP w Słupsku skupia około 150 zawod
ników we wszystkich kategoriach wiekowych. Najmniej jest tych najmłod
szych. Zatem dziewczynki i chłopcy urodzeni w latach 1979 i 1980 mają szansę
trenowania w sekcji. Zapisy chętnych, urodzonych w tych latach przyjmowane
będą dzisiaj oraz w piątek w godz. 17.45—18.30 na krytej pływalni przy ul.
Szczecińskiej. Również i w przyszłym tygodniu — od środy do piątku włącznie,
w tych samych godzinach. Podstawowym warunkiem przyjęcia do sekcji
pływackiej słupskiego AZS jest dobry stan zdrowia i umiejętności przepłynięcia
12,5 m dowolnym stylem, (a)

W Klubie MPiK
„Wiedza i Życie"
stkich zainteresowanych na spotka
nie z zespołem redakcyjnym miesię
cznika „Wiedza i Życie" w składzie:
Andrzej Gorzym — zastępca redak

Słupsk. Na pierwszym inaugura
cyjnym posiedzeniu zebrała się Komi
sja do Spraw Obsługi Ludności i
Spraw Socjalnych KW PZPR w Słup
sku. Komisja skupi się nad wszelkimi
sprawami związanymi z handlem, usługami bytowymi dla ludności, usługami komunalnymi, komunikacyj
nymi, opieką społeczną i zdrowotną
oraz turystyką. Ukonstytuowało się
Prezydium, w skład którego weszli:

Tadeusz Gurtowski, Michał Ma
zur, Janusz Grochowski, Wero
nika Żarnowska i Mieczysław
Modrzejewski. Pracom komisji

—I

kawałek i spróbowała. Zakrztusiła się
potężnie i pobiegła do łazienki. Kiedy
bliżej przyjrzała się owemu „rarytaso
wi" okazało się, że tkwi w nim pokaź
ny konopny sznurek.
Ale to nie koniec pikantnych szcze
gółów sprawy. Kiedy rozżalona klien
tka wróciła do „Delikatesów" z re
klamacją kierowniczka uznała rosz
czenia oddając klientce... 920 zło
tych. Na pytanie: dlaczego nie 1.280,
tyle, ile kosztował placek pani kiero
wniczka stwierdziła: „za mało pani
zwróciła, zważyliśmy..."
Prosimy Zarząd PSS „Społem" o
pouczenie personelu stoiska cukier
niczego jakie są prawa konsumenta.

Strzeż się,
kliencie!

tora naczelnego, Maciej Iłowiecki —
dział biologii i medycyny oraz red.
Zdzisław Skrok i Witold Tarasiewicz.
„Wiedza i Życie" od 1 stycznia br.
ukazuje się w nowej, atrakcyjnej sza
cie graficznej i większym formacie.
Spotkanie odbędzie się dzisiaj, 23
bm. o godz. 18 w czytelni Klubu, (a)
Sumą 292 miliony 336 tys. złotych
zamknięto w roku 1988 społeczną
zbiórkę pieniędzy na budowę szpitala
wojewódzkiego w Słupsku. Do grona
ofiarodawców dołączyli: mieszkańcy
wsi Głobino wzbogacając konto o
182500 zł, Urząd Gminy w Lipnicy —
100 tys. zł, Rada Sołectwa Podwilczyn — 5 tys. zł, Zakład Energetyki
Cieplnej w Człuchowie — 7900 zł, —
„Społem" PSS „Odrodzenie" w
Człuchowie — 50 tys. zł, — Obw.
Przeds. Handlu Sprzętem Roln. „Agroma" Koszalin, Oddział w Słupsku —
9800 zł. Zakład Przemysłu Drzewne
go w Bytowie — 7550 zł, Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Słup
sku— 800 tys. zł,— Oddział Towarowo-Osob. NSZZ Prac. Przeds. PKS w
Słupsku — 50 tys. zł, — PGR w
Człuchowie — 2300 zł. Woj. Zakład
Transportu Mleczarskiego w Słupsku
— 7700 zł, — Samorząd Mieszkań
ców wsi Cewice — 20 tys. zł. — PGR
w Pogorszewie — 40640 zł, Zakład
Rolny w Malczkowie — 11368 zł.
Nadleśnictwo Sławno — 6320 zł.
Urząd Miasta i Gminy w Sławnie —
10500 zł, Samorząd Mieszkańców
wsi Bukowina —10 tys. zł. Samorząd
Mieszkańców wsi Siemirowice — 20
tys zł, Leon Topka Trzebielino — 550

SPORT

Nowa komisja KW PZPR

Słupsk. Klub MPiK zaprasza wszy

Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
w Lęborku prowadzi dochodzenie w spra
wie nagłego zgonu Kazimierza Kitowskie
go, syna Jana i Matyldy urodzonego
18.12.1938 roku w Puzdrowie, zam. Lę
bork, ul. Jagiellońska 10c/8, zatrudnione
go w charakterze ślusarza-mechanika w
Zespole Zakładów Przemysłu Drzewnego
w Lęborku. Jego zwłoki wyłowiono z rzeki
Łeby na wysokości mostu kratowego PKP
w Lęborku w dniu 5 lutego br. W chwili
znalezienia denat ubrany był w brązową
kurtkę, podszewką na zewnątrz, siwy swe
ter, spodnie dżinsowe, brązowe buty, mo
kasyny, w tylnej kieszeni spodni były pie
niądze w kwocie 13 tys. zł. Na ciele denata
ujawniono szereg śladów mogących po
chodzić z pobicia lub innego zdarzenia.
Ostatnio K. Kitowski widziany był 4 lutego
br. ok. godz. 20.10 w pobliżu miejsca
zamieszkania i ok. godz. 22 na ul. Czołgis
tów w Lęborku.
RUSW w Lęborku zwraca się z prośbą o
pomoc do osób, które widziały K. Kitows
kiego w dniu 4 lutego br. lub posiadają
informacje w tej sprawie, a w szczególno
ści odnoszące się do zdarzeń w dniu 4
lutego br. w godz. 20.10—22 i po godz 22
z udziałem K. Kitowskiego — o osobiste
bądź telefoniczne zgłoszenie się do RUSW
w Lęborku, pok. 200, tel. 21 -955, wewn.
278 lub 218.

t

ków przyjmować będzie członek Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Narodo

prace remontowe przywracające świetność obiektu, (kar)

Kto widział?

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).

I) Dyżury
sków, jakie zgłoszono na poprzedniej.

Dyżuruje radny
W dniu 17 lutego w godzinach

fjśy Telefony

Słupsk. Czytelniczka z ul. Zawadz
kiego chciała zrobić rodzinie niedziel
ną niespodziankę. Poszła do „Delika
tesów" przy tej samej ulicy i kupiła w
stoisku cukierniczym okazały placek,
za który zapłaciła 1.280 złotych. Kiedy
w niedzielę zamierzała pokroić ciasto i
położyć na półmisku wzięła pierwszy

miiiiii
ÄlÄpfeili

llllllüllii
zl, Zakład Rolny w Gąbinie
5 tys. zł,
Spółdzielnia Uczniowska przy SP-11
w Słupsku — 2 tys. zł, Nadleśnictwo
Niedźwiady — 13870 zł, Rada Sołec
twa Jezierze — 60 tys. zł, Urząd
Gminy w Słupsku — 7550 zł, Rada
Sołectwa Widzi no — 50 tys. zł. Zakład
nr 3 Fabryki Akcesoriów Meblowych
w Kępicach — 6 tys. zł, Szkoła Pod
stawowa nr 7 w Słupsku — 36200 zł,
SSK „Pobrzeże" w Słupsku — 7500
zł, GS „SCh" w Przechlewie — 10 tys.
zł, Rada Sołectwa Darżewo — 20 tys.
zł, Rada Sołectwa Dąbrowa — 30 tys.
zł. Rada Sołectwa Sępólno —100 tys.
zł, Rada Sołectwa Lisewo — 60 tys.
zł, GS „SCh" Debrzno — 50 tys. zł,
Urząd Gminy w Rzeczenicy —
119400 zł, Woj, Przeds. Przem. Zbóż.
Młyn. PZZ w Słupsku — 11500 zł.
Rada Sołectwa Grabek — 30 tys. zł.
Rada Sołectwa Niedarzyno —10 tys.
zł, Zakład Rolny w Dąbrowie Czł. —

przewodniczy sekretarz KW PZPR w
Słupsku Borys Drobko. Do współ
pracy zaproszono specjalistów repre
zentujących gospodarkę komunalną,
handel, służbę zdrowia oraz instytu
cje związane z krzewieniem sportu i
turystyki, (ce)

(ce)
12500 zł. Szkoła MO w Słupsku —
12334 zł. Szkoła Podstawowa nr 3 w
Człuchowie — 5 tys. zł, Rada Sołect
wa Przechlewo — 50 tys. zł, Zakład nr
5 SFM w Bytowie — 4 tys. zł, Sklep
74 PSS „Społem" w Słupsku — 60
tys. zł, Koło Łowieckie „Żuraw" w
Dretyniu—33010zł, uczniowie SP-7
w Słupsku — 13301 zł. Okręgowy
Zarząd Lasów Państwowych w
Szczecinku — 3 miliony złotych. Ra
da Sołectwa Rudniki — 30 tys. zł,
Rada Sołectwa Nowa Wieś — 30 tys.
zł, Rada Sołectwa Borzytuchom — 20
tys. zł, Spółdzielnia Inwalidów „Gryf"
w Słupsku — 35 tys. zł, Rada Sołect
wa Przechlewko — 10 tys. zł, Goy
Raymackers Belgia — 30 tys. zł, Usługowy Zakład Murarski Tadeusza
Grólikowskiego w Lęborku — 6945
zł. Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubs
kiej — 13500 zł, Woj. Rada Zrzeszenia
Sportu i Turystyki „Ogniwo" w Słup
sku —4800 zł, Komenda Woj. O H P w
Słupsku — 161230 zł. Zakład Remon
towo-Bud. w Kwakowie —13550 zł,
PGR Suchorze — 1550 zł. Zakład
Usług Techn. w Janiewicach — 10
tys. zł, Cech Rzemiosł Różnych w
Bytowie — 25300 zł, Urząd Gminy w
Lipnicy — 100 tys. zł, „Elmor" Zakład
w Bytowie — 32 tys. zł. Rejon Dróg
Publicznych w Człuchowie — 39650
zł. (a)

Kiedy i z kim
Kępice. Główną sportową atrakcją
tej miejscowości są mecze piłkarskie,
w których występuje Międzyzakłado
wy Klub Sportowy Garbarnia. Roz
grywane są one na stadionie, wybu
dowanym w czynie społecznym przez
mieszkańców Kępic, o jednakowej
porze tj. o godz. 11.30. Jest rzeczą
charakterystyczną, że zmagania pił
karzy obserwuje spora grupa kibiców.
Kogo i kiedy na własnym boisku po
dejmować będzie zespół Garbarni?
19.03. mecz z Gryfem Słupsk, 2.04. —
Gwardią Koszalin, 16.04. — Basztą
Bytów, 30.04. — Zawiszą Grzmiąca,
14.05. — Spójnią Świdwin, 28.05. —
Pogonią Lębork, 4.06. — Chrobrym
Charbrowo. (gip)

Jutro, 24 bm. o godz. 17.30 w
siedzibie

Słupskiego

Towarzystwa

Społeczno-Kulturalnego przy ul. Ja
racza 6, I p., zbiera się Walny Zjazd
Słupskiego

Oddziału

Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami.
Organizatorzy zapraszają członków
Towarzystwa i sympatyków, wszys
tkich

mieszkańców

województwa

słupskiego, którym leży na sercu za
chowanie w świetności pamiątek na
szej historii, (mim)

Spotkanie
diabetyków
Słupsk. Koło „Zatorze 2" Stowa
rzyszenia Chorych na Cukrzycę za
prasza wszystkich dotkniętych tą
chorobą na spotkanie dzisiaj, 23 bm.
o godz. 17 w Miejskim Ośrodku Kul
tury przy ul. Braci Gierymskich 1 Lek.

W PTTK
Zakończona została kampania sprawo
zdawczo-wyborcza w oddziałach PTTK
województwa słupskiego. Na odbytych
zjazdach podsumowano dotychczasową
działalność oraz przyjęto plany i kierunki
działania na następne cztery lata. Dokona
no również wyboru nowych zarządów. W
Słupsku prezesem wybrany został Sławo
mir Puchowski, w Człuchowie — po
wtórnie Jan Beme, w Lęborku — Ta
deusz Markowski, również po raz drugi,
w Ustce —-Mieczysław Nycz, w Sławnie
— Zdzisław Rogalski, w Bytowie —
Piotr Cielecki, w Miastku — Ewa Tomaszczyk, w WSP w Słupsku — Dariusz
Ficek.
Zjazd wojewódzki PTTK odbędzie się 15
kwietnia br. (a)

*

med. Kazimierz Czyż wygłosi prelek
cję nt. „Ostre i przewlekłe powikłania
cukrzycy", (a)

Prawnicy
w terenie
Postomino. Jutro, 24 bm. w Urzę
dzie Gminy w Postominie zespół rad
ców prawnych Urzędu Wojewódz
kiego udzielać będzie bezpłatnych
porad prawnych mieszkańcom gmi
ny.

Dyżur

prawników

potrwa

od

godz. 10 do 12. (a)

Uwaga,emeryci i renciści

Dyżury w ZUS
Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców województwa słups
kiego podwyżką emerytur i rent, w Oddziale ZUS w Słupsku jak i inspektoratach
terenowych uruchomiono dodatkowe punkty informacyjne. W sytuacjach
spornych lub wyjątkowych wszyscy zainteresowani mogą uzyskać szczegóło
we informacje telefoniczne lub bezpośrednio na miejscu codziennie (z wyjąt
kiem sobót) w godzinach od 10 do 13.
Punkt informacyjny w Słupsku mieści się przy alei Sienkiewicza 1 w
pokojach 35 i 57. Można też skorzystać z telefonu 35 504, wew. 235 lub 222.
W Bytowie informacje można uzyskać w pokoju nr 1 przy ul. Dworcowej nr
17, albo pod telefonem 2513. W Człuchowie dyżur trwa w pokoju nr 1 przy ul.
Sobieskiego 10 albo pod telefonem 1163. W Inspektoracie ZUS w Miastku
informacje udzielane są w pokoju nr 1 przy ul. Mickiewicza 10 (telefon 3087).
W Lęborku dyżur informacyjny trwa w pokoju nr 3 przy ul. Sienkiewicza 6 (tel.
21482). (ce)
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