Obradowała
Rada Ministrów

Spokój społeczny
^nakazem chwili
Biuro Prasowe Rządu informuje: 25
bm. pod przewodnictwem premiera
Mieczysława F. Rakowskiego
odbyło się posiedzenie Rady Mini
strów. Przedmiotem obrad była
sytuacja polityczna kraju.
Rząd ocenił stan rozmów przy
okrągłym stole na tle sytuacji
społecznej. Strajki i akcje protes
tacyjne szkodzą gospodarce i za
kłócają proces jej reformowania.
(dokończenie na str. 2)

Proces restrukturyzacji
polskich sił zbrojnych
.0 Omówienie telewizyjnej rozmowy gen. F. Siwickiego
26 bm. TVP nadała rozmowę z ministrem
obrony narodowej, gen. armii Florianem Si
wickim. Generał oświadczył m.in.:
Mając na uwadze korzystny rozwój sytuacji między
narodowej, zwłaszcza w sferze zagrożenia państwa oraz
narastanie pokojowych tendencji w Europie — znów
podjęliśmy proces restrukturyzacji naszych sił
zbrojnych. Nie muszę podkreślać, że Polska, podobnie
jak pozostałe państwa Układu Warszawskiego są żywot
nie zainteresowane ugruntowaniem tendencji pokojo
wych. Opublikowanie danych o swych siłach zbrojnych,
obniżenie potencjałów militarnych i poziomu wydatków,
to nasz konkretny wkład w toczący się dialog rozbrojenio
wy, w zwiększanie zaufania między państwami Układu

Warszawskiego i Paktu Północnoatlantyckiego. To także
praktyczne potwierdzenie propozycji ujętych w planie
Jaruzelskiego.
Korzystne uwarunkowania międzynarodowe oraz sytu
acja gospodarcza kraju — powiedział generał — po
zwalają, a jednocześnie inspirują do wyakcentowania
naszych doktrynalnych zasad obronnych. Wychodząc z
takiej oceny, Komitet Obrony Kraju podjął znaną decyzję
dotyczącą problemów obrony i sił zbrojnych, która legła u
podstaw obecnych, intensywnie prowadzonych prac w
instytucjach MON. Zaowocowały one konkretnym pla
nem zmian w siłach zbrojnych, których sens — mówiąc
lapidarnie — można wyrazić następująco:
(dokończenie na str. 2)

Dzyń, dzyń i... podmiot
gospodarczy czeka na klientów
Szkoda, że Ustawa o podejmowaniu działał- ■
ności gospodarczej nie spowodowała dotych
czas rozsypania ,.worka” z usługami, jakie
chciałoby się mieć na prawie każdym rogu
ulicy. W terenowych organach administracji
państwowej woj. słupskiego zarejestrowano
dotychczas ok. 1000 nowych podmiotów gos
podarczych, i ok. 300 spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością. Największym zaintereso
waniem osób przedsiębiorczych cieszy się to,
na co fiskus patrzy dosyć tolerancyjnie. A więc
produkcja materiałów budowlanych, której
gwarantuje się 10-letnie zwolnienie od podat
ków. Na drugim miejscu - działalność hand
lowa obwoźna oraz pośrednictwo ir interesach.
Tam wyczuwa się koniunkturę, możliwość
szybkiego zarobku przy raczej niewielkim na
kładzie pracy rąk własnych i wysiłku w zdoby
waniu materiałów. Można się więc obawiać, że
takich panów z rowerami-warsztatami do ostrzenia noży i nożyc nadal nie będziemy
oglądali zbyt często, (wir)
Fot: IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

W podzespole do spraw środków

___ .

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!

masowego przekazu

E. Szewardnadze w Iranie

„Była to twarda,
' ale szczera rozmowa"
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_
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25 bm. zebrał się na drugim posiedzeniu podzespół ds. środków
masowego przekazu „okrągłego stołu", obradom współprzewod
niczyli: Bogdan Jachacz i Krzysztof Kozłowski. O tym, jak minął
dzień w podzespole powiedzieli dziennikarzom jego współprzewod
niczący.
— Bogdan Jachacz: Po dzisiej
szym spotkaniu jestem większym op
tymistą. Tydzień temu opuszczałem
posiedzenie w minorowym nastroju.
Dziś osiągnęliśmy taki poziom szcze
rości, który gwarantuje, że ustalenia i
uzgodnienia będą oparte na trwałych
podstawach. Była to twarda, ale
szczera rozmowa, która pozwoliła w
sposób bardziej racjonalny mówić o
konkretach dotyczących naszej sfery
działania, a więc o funkcjonowaniu
tego, co ludzi w Polsce bardzo in
teresuje — prasy, radia i telewizji. Co
nas łączy? Jest to wola zmiany sys

temu, który się przeżywa i zastąpienia
go takim, który będzie lepiej towarzy
szył temu, co się w Polsce tworzy,
nowemu demokratycznemu ładowi,
nowemu społeczeństwu obywatel
skiemu, procesowi, który uwidacznia
się przy „okrągłym stole".
B. Jachacz dodał, że oferta strony
koalicyjno-rządowej była daleko idą
ca. Pragniemy — powiedział — aby
obywatele byli traktowani podmioto
wo w sferze środków masowego ko
munikowania się.
(dokończenie na str. 2)

^Jeśli w 1985 r. krajowi rybacy złowili na Bałtyku ok. 179 tys. ton ryb, a w 1987 r. niecałe
yĘ)9 tys. ton, to w ubr. tylko 127,8 tys. ton. Jak twierdzą specjaliści, w najbliższych latach
nie należy się spodziewać wzrostu połowów. Wręcz odwrotnie: będzie następowało dalsze
ich zmniejszanie. Tak niekorzystna sytuacja jest spowodowana narastającą degradacją
naszego morza.
Narybek dorszy, szprotów, śledzi, łososi, czy nawet fląder w warunkach silnego
zanieczyszczenia rozwija się znacznie wolniej a spora jego część po prostu ginie. Na alarm
biją przede wszystkim Szwedzi, którzy uznają, że większość zanieczyszczeń w Bałtyku
pochodzi z Wisły. Stąd też sugestie niektórych członków szwedzkiego parlamentu,
mówiące o przeznaczeniu polskiego długu wobec Szwecji na rzecz inwestycji w naszym
kraju zmniejszających emisję trujących gazów, ścieków przemysłowych itp.
O ile w ciągu najbliższych 10 lat degradacja środowiska naturalnego Bałtyku nie
zostanie zahamowana, może się okazać, że przemysłowy połów ryb będzie w ogóle
nieopłacalny z powodu... braku ryb w naszym morzu. (PAP)

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
ROK XXXVI NR 49 (11389)

1989-02-27 PONIEDZIAŁEK CENA 25 zł Wyd. 12

Nr 'indeksJ 35024®

Miejska konferencja PZPR w Stupsku

Sprawy na dziś i jutro
(Inf. wł.) „Po raz pierwszy w historii PZPR centrum okazało się
bardziej radykalne niż partyjna baza. Wniosek ten nasuwa się na
podstawie żywych dyskusji jakie toczą się obecnie w partii i poza nią”
— Oto fragment referatu Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w
Słupsku wygłoszonego przez sekretarza KM Romana Kurkiewicza w
czasie miejskiej konferencji sprawozdawczej jaka obradowała w
sobotę. Podsumowała ona dorobek połowy kadencji w miejskiej
organizacji partyjnej, określiła piany i perspektywy na najbliższe dwa
lata.
Wiadomo, że nie będą one łatwe.
Burzliwa dyskusja jaka toczy się w
szeregach partyjnych, zmiany w życiu

Za „malucha"—4.750 tys. zł

społeczno-politycznym jakich jesteś
my świadkami w ostatnim czasie —
muszą rzutować na formy, metody

pracy instancji i realizację wcześniej
podjętych uchwał. Za jedno z pod
stawowych zadań miejskiej instancji
uznano potrzebę reformowania samej
partii w taki sposób, aby nie została
ona zepchnięta na obrzeża życia spo
łeczno-gospodarczego. Wymaga to
jednak walki z przyzwyczajeniami i
tymi głoszonymi od lat poglądami,
których niesłuszność wykazała histo
ria.
(dokończenie na str. 2)

Spotkanie G. Busk - Deng Xiaoping

W Warszawie odbył się pierwszy'
samochodowy przetarg na nowych
zasadach. Wystawiono 48 samocho
dów, w tym 12 fiatów 126p, 23
trabanty i 10 polonezów. Zgłosiło się
ok. 300 chętnych. Rekord cenowy
„malucha" wyniósł 4.750 tys. zł, przy
czym pojazd miał kilka uszkodzonych
elementów, na które kupujący nie
miał gwarancji. Za najdroższego tra
banta zapłacono 3.460 tys. zł. Za
najdroższego poloneza z silnikiem
1600 — 9.540 tys. zł. (PAP)

Pekin (PAP). Chiny oczekują nor

malizacji stosunków ze Związkiem Ra
dzieckim i mają nadzieję, że podejmowa
ne przez Michaiła Gorbaczowa reformy
zostaną uwieńczone sukcesem, a Stany
Zjednoczone i ZSRR osiągną dalszą
poprawą stosunków — powiedział prze

30 lat
w oazie Bungera
30 lat temu — zimą 1959 roku po raz
^ pierwszy na Antarktydzie pojawiła się
0 polska Haga. Kraj nasz uczestnicząc w
Międzynarodowym Roku Geofizycznym
zorganizował niewielką wyprawę antarktyczną, która przejęła przekazaną nam
przez Związek Radziecki stację polarną
„Oazis” w oazie Bungera we wschodniej
Antarktydzie. Stacja otrzymała imię An
toniego Dobrowolskiego — jednego z
pionierów polskich badań antarktycznych. Obecnie po kilkuletniej przerwie
przebywa w stacji Dobrowolskiego grupa
biologów z Instytutu Ekologii PAN. Ód
1976 roku działa także druga polska stacja
im. Arctowskiego, prowadząca systema
tyczne badania w zachodniej Antarktyce.

Wymiana teatralna Słupsk

—

Koszalin

(Inf. wł.) Postulowana wielokrotnie, także na łamach ,,Głosu”, współpraca między
zespołami teatralnymi w Koszalinie i w Słupsku doszła do skutku. 1 i 2 marca w:
Koszalinie występować będzie Słupski Teatr Dramatyczny a w Słupsku — BTD.
Słupszczanie pokażą w Koszalinie spektakl przeznaczony przede wszystkim dla
najmłodszych teatromanów: inscenizację ,,Lata Muminków”, powieści T. Jansson.
Przedstawienia odbędą się o godz. 10,12.30, i 15.30 — 1 marca oraz o godz. 10 i 12.30
w dniu 2 marca. Szkoda, że nie zaprojektowano choć jednego przedstawienia w
późniejszych godzinach popołudniowych, by moglije zobaczyć rodzice wraz z dziećmi.
Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprezentuje natomiast w Słupsku w tych samych
dniach współczesną komedię jugosłowiańską, F. Hadzicia ,,Panowie i obywatele”.
Oto na zdjęciu jedna ze scen tego spektaklu, (sten)
Fot. Z Pacholski

(PAP)

bywającemu w Pekinie prezydentowi
USA Bushowi przywódca chiński Deng
Xiaoping. Podejmując Busha w niedzie
lę w gmachu Ogólnochińskiego Zgro
madzenia Przedstawicieli Ludowych
Deng z zadowoleniem powitał zawarcie
przez USA i ZSRR układu INF oraz
wyraził przekonanie, że oba państwa
osiągną dalszy postęp w rokowaniach
na temat redukcji broni strategicznych.
Mówiąc o stosunkach chińsko-amerykańskich Deng powiedział, iż Chiny

mają nadzieję na ich rozwój w okresie
prezydentury Busha. Deng zaprosił
prezydenta Busha do złożenia wizyty
oficjalnej w Chinach w dogodnym dlań
terminie. Następnie Deng wyraził za
dowolenie z rozwoju stosunków chińsko-amerykańskich w okresie minio
nych 10 lat, pomimo —jak stwierdził
— istnienia pewnych przeszkód.
Prezydent Bush powiedział, że przy
jechał do Chin, ponieważ całkowicie
zgadza się z poglądami Denga na temat
stosunków chińsko-amerykańskich. W
ich rozwoju — oświadczył Bush —
tkwią wielkie potencjalne możliwości i
obecnie w USA rozwój stosunków amerykańsko-chińskich cieszy się, jak
nigdy dotychczas, silnym poparciem.

Wydano rozkaz egzekucji?
Bejrut (PAP). Anonimowy roz
mówca, twierdzący, że jest przed
stawicielem „rewolucyjnych sił
muzułmańskich na świecie" (orga
nizacji, o której dotychczas nie sły
szano) poinformował w niedzielę

agencję AFP w Bejrucie, że „wy
dano rozkaz" przeprowadze
nia egzekucji autora „Szatańs
kich wersetów" Salmana Rushdiego w ciągu najbliższych 2
tygodni.

Porozumienie w sprawie rozwiązywania
problemów nurtujących rolników
%

25 bm. w Warszawie zakończyły się dwudniowe rozmowy między
resortowego zespołu z komitetem protestacyjnym Związków Rol
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Uczestniczył komitet protes
tacyjny związku rolników z woj. elbląskiego. Negocjacje doprowa
dziły do porozumienia w sprawie sposobów rozwiązywania pro
blemów produkcyjnych, ekonomicznych i socjalnych rolnictwa,
których opieszałe załatwianie przez różne instytucje i organizacje
wywołało niezadowolenia i protesty rolników. Wspólne ustalenia
zawarto w podpisanym 25 bm. przez obie strony protokole. Porozu
mienie stanowi podstawę do odwołania akcji protestacyjnych w
kółkach rolniczych.
Przewodniczący komitetu protes
tacyjnego Henryk Siedlecki, rolnik
z woj. elbląskiego, po podpisaniu
protokołu powiedział dziennikarzowi
PAP: Były to trudne, ale rzeczowe
rozmowy, Poszukiwaliśmy dróg roz
wiązania wielu niełatwych proble
mów, które nurtują dziś rolników,

im.'.

niełatwych także z uwagi na obecną
sytuację gospodarczą, polityczną i
społeczną w kraju. Nie obeszło się
więc bez kompromisów po obu stro
nach. Działaliśmy pod presją dużych
oczekiwań środowiska rolniczego,
które reprezentujemy.
Uzgodniliśmy, że wypłacone zosta

ną rolnikom dopłaty do bobiku i psze
nic glutenowych, zgodnie z wnioska
mi osób zainteresowanych tą sprawą.
Doszliśmy do wspólnego ze stroną
rządową wniosku, że podejmować
trzeba dalsze działania na rzecz
równoprawnego
traktowania
wszystkich sektorów rolnictwa.
Mamy zapewnienie, że zapotrzebo
wanie rolników na kredyt zostanie w
pełni pokryte. Zasady ewentualnego
stosowania przedpłat na ciągniki,
przed wprowadzeniem ich w życie,
będą uzgadniane z Krajowym Związ
kiem Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych.
(dokończenie na str. 2)

W sobotę z oficjalną wizytą przybył do Iranu
minister spraw zagranicznych ZSRR Eduard Sze
wardnadze. Na lotnisku powitał go minister spraw
zagranicznych Iranu Ali Akbar Welajati. Podczas
zakończonej wizyty w Iraku radziecki łninister
podzielił się spostrzeżeniami ze swej bliskowscho
dniej podróży. Stwierdził, że rozmowy przeprowa
dzone w Damaszku, Ammanie i Kairze na temat
uregulowania konfliktu arabsko-izraelskiego utwierdziły go w przekonaniu, że w regionie doj
rzewają warunki do historycznego kompromisu
między Arabami i Izraelczykami.

Amerykanie zadowoleni
z Busha
61 proc. Amerykanów jest zadowolonych z
działalności prezydenta George'a Busha w Białym
Domu. Zadowolenie z pierwszego miesiąca peł
nienia fuńkcji prezydenta przez Ronalda Reagana
wyraziło w 1981 r. 55 proc. Amerykanów.

Autobus z pasażerami wpadł
do rzeki
Podczas wjazdu na prom na rzece Jangcy
(ChRL) autobus, którego kierowca stracił pano
wanie nad kierownicą, wpadł do rzeki. Jak infor
muje dziennik „Renmin Ribao" 50 spośród 63
pasażerów utonęło.

Konfiskata kokainy
Policja zatrzymała w miejscowości Ponce (po
łudniowe rejony Puerto Rico) Amerykanina i
Kubańczyka, którzy na pokładzie małego samolotu
zamierzali przewieźć do Miami na Florydzie kokai
nę kolumbijskiego pochodzenia o wartości 50 min
dolarów. Ładunek narkotyków znajdował się w 12
walizkach.

Proces mafii
Sąd we Florencji skazał w niedzielę na dożywot
nie więzienie 5 członków mafii, którzy brali udział
w zorganizowaniu zamachu bombowego na po
ciąg ekspresowy relacji Neapol — Mediolan. W
zamachu — w grudniu 1984 r. — zginęło 16 osób,
a 266 zostało rannych. 2 osoby otrzymały kary 28
lat i 25 lat pozbawienia wolności.

Jaser Arafat przybędzie
do Polski
Jak informuje rzecznik prasowy MSZ przybę
dzie do Polski przewodniczący Komitetu Wykona
wczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny
(OWP) Jaser Arafat. Termin wizyty ustalony zo
stanie w drodze kontaktów dyplomatycznych.

Powstało Towarzystwo
Przyjaciół Śląska
Urząd m. st. Warszawy zarejestrował Towarzyst
wo Przyjaciół Śląska. Nowa organizacja społeczna
zamierza upowszechniać wiedzę o historii tego
regionu, jego walkach o polskość, zachowanie
mowy i kultury narodowej, m. in. podczas okupacji
hitlerowskiej.

Kryta ujeżdżalnia w Łobzie
Nowoczesna, kryta ujeżdżalnia przekazana zo
stanie do użytku w Państwowej Stadninie Koni w
Łobzie w woj. szczecińskim. Jej otwarcie połączo
no z aukcją i wielkim jeździeckim widowiskiem. Na
aukcję zgłoszono 68 koni z 12 stadnin. Przyjechali
kupcy ze Szwecji, RFN, Turcji, Włoch, Finlandii.
Podczas jeździeckiego widowiska odbyły się kon
kursy skoków, pokazy ujeżdżania, powożenia za
przęgami, woltyżerki.

Telefony klawiszowe
Spółdzielnia Inwalidów „Postęp" w Świebo
dzinie, woj. zielonogórskie podjęła się produkcji
klawiszowych aparatów telefonicznych. Prototy
py uzyskały pochlebną ocenę fachowców. W
styczniu spółdzielnia wykonała 2 tys. aparatów, a
do końca roku będzie ich 40 tys. Świebodziński
zakład zamierza produkować rocznie 100 tys.
aparatów telefonicznych.

Autobusem z Gdańska
do RFN
Gdański „Almatur" rozpoczął już sprzedaż bile
tów na uruchamianą w połowie marca br. stałą
linię autobusową do RFN. Autokar będzie wyjeż
dżał z Gdańska w każdy piątek. W ciągu 23 godzin
pokona trasę: Hannower — Bielefeld — Dortmund
— Bochum — Essen — Bottrop — Oberhausen —
Duisburg — Krefeld — Dusseldorf— Koeln. Cena
przejazdu w obie strony — 29 dolarów i 38 tys, zł.

Nacjonalizm jest inf/antyIną chorobą, zaraźliwą
odrą ludzkości.
(Albert Einstein)
Imieniny — Anastazji, Gabriela
1933 — prowokatorzy hitlerowscy podpalili
gmach Reichstagu (parlamentu nie
mieckiego) w Berlinie, obciążając wi
ną
działaczy
komunistycznych
1920 — wojska brytyjskie pokonały Burów w
bitwie pod Paerdeberg (dziś RPA),
podporządkowując sobie całą Afrykę
południową
1902 — urodził się John Steinbeck, pisarz ame
rykański
1844 — Dominikana uzyskała niepodległość
Wschód słońca o 6.48, zachód o 17.22.

ififr
Takich spacerów na bosaka, w lutym, wzdłuż kołobrzeskiej plaży oczywiście nie
pochwalamy, bo pewne co najmniej przeziębienie. Ale prawdą jest, że H’ ub. sobotę
termometry w słońcu wskazywały prawie 20 stopni C., co jest o tej porze roku
ewenementem.
Fot. J. Pa tan

Dziś przewidywane jest zachmurzenie duze z
większymi przejaśnieniami, miejscami opady de
szczu. Temperatura w dzień około 5 stopni. Wiatr
na ogół umiarkowany, południowo-zachodni i
zachodni, (par)
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Sprawy na dziś i jutro Proces restrukturyzacji
polskich sił zbrojnych
(dokończenie ze str. 1)

Problemom pracy wewnątrzpartyj
nej poświęcono znaczną część refera
tu Egzekutywy KM i dyskusji. Wska
zywano na konieczność konsekwen
cji w realizacji uchwał ostatnich ple
narnych posiedzeń Komitetu Central
nego PZPR. W wystąpieniach zapro
szonych gości przejadał się także
wątek innego^pojrzenia na koalicję
partii i stronnictw politycznych.
Wiele uwagi poświęcono proble
mom gospodarczym. Wyniki osiąga
ne przez słupski przemysł, handel czy
rzemiosło napawać mogą optymiz
mem. Jest jednak bardzo wiele spraw
wymagających załatwienia. Wiele
niedomagać występuje w handlu,
zbyt szczupła jest baza oświatowa.

Obradowała
Rada Ministrów
(dokończenie ze str. 1)
Porozumienie narodowe, tworze
nie pluralistycznej demokracji to his
toryczny eksperyment, którego po
wodzenie zależy od wielu czynników,
a wśród nich najważniejszym
jest spokój społeczny. Awantury
uliczne wszczynane w ostatnich
dniach, m. in. na ulicach Krakowa,
przez nieodpowiedzialne grupy mło
dzieży studenckiej godzą w ideę „okrągłego stołu", podważają zasady
dialogu, wyrządzają złą przysługę
międzynarodowej pozycji Polski. Za
łamanie się programu radykalnych re
form miałoby dramatyczne skutki dla
przyszłości kraju, także dla tych, któ
rzy organizują burdy i awantury.
Rada Ministrów podjęła decy
zje, których celem jest zapobie
żenie, destabilizacji państwa.
Rząd zalecił organom ochrony
porządku publicznego zdecydo
wane przeciwdziałanie przeja
wom łamania prawa, którego
przestrzeganie jest warunkiem
rozwoju demokracji. (PAP)

V. Havel
w „Powszechnym
Po 7 latach na scenę Teatru Powszech
nego w Warszawie powróciły 25 bm. dwie
jednoaktówki Vaclava Havela: „Audie
ncja" i „Protest" w reżyserii Feliksa
Falka. Premiera trzech utworów Havela
(„Audiencja", „Protest" i „Wernisaż") od
była się w 1981 r., po 11 przedstawieniach
zostały one wycofane z repertuaru i dopiero
teraz uzyskano zgodę na ich wznowienie.
Obecna inscenizacja nieco odbiega od pie
rwowzoru, ale obsada pozostał? nie zmie
niona: Mariusz Benoit, Kazimierz Ka
czor i Władysław Kowalski. Akcja dzie
je się w 1968 r. podczas „praskiej wiosny",
a moralnym przesłaniem jest problem gra
nic kompromisu. (PAP)

jliUll!
milicyjnej
W sobotę na trasie Miastko—Bytów ciężarowy
star zjechał nagle na lewy pas jezdni i zderzył się
czołowo z fiatem 125p. W wyniku kolizji poniósł
śmierć kierujący fiatem a dwie osoby zostały
ranne. Samochód uległ kompletnemu rozbiciu.
Także w sobotę odnotowano jeden wypadek
drogowy w woj. koszalińskim. Mieszkanka Kosza
lina na drodze przed Barwicami uderzyła fiatem
125p w drzewo. W wypadku ranna została jej
córka.

★ ★ ★

Tragiczne zderzenie miało miejsce na placu
zabaw przy ul. Pstrowskiego w Kołobrzegu. Kilku
letni chłopiec huśtał się na huśtawce nie przymo
cowanej do podłoża. Metalowa konstrukcja prze
wróciła się, przygniatając chłopca. Doznał on
obrażeń.

★ ★ ★
Prokurator w Lęborku aresztował mieszkańca
tego miasta — Piotra Sz. Zarzuca mu się dokona
nie pięciu włamań, w tym dwóch do szkół, tyluż do
sklepów i jednego do samochodu obywatela
NRD. Łączne straty spowodowane tymi włama
niami oszacowano na ok. 350 tys. zł.

★ ★ ★

Wczoraj dokonano m.in. włamania do sklepu
WPHW w Białogardzie, skąd skradziono radio
magnetofon i kasety wideo. Wartość skradzionych
towarów — ponad 400 tys. zł.
Jak każdego dnia, w kronikach milicyjnych
odnotowano też kradzieże samochodowe, prze
ważnie kół. W Kołobrzegu odkręcono kola od
dwóch syrenek w Szczecinku — od fiata. W
Słupskiem były 4 włamania do samochodów.

★ ★ ★

Nie powiodło się włamanie do Szkoły Pod
stawowej nr 15 w Koszalinie. Dwaj sprawcy
przyłapani zostali na gorącym uczynku: jeden —
mieszkaniec Szczecinka — w gabinecie dentys
tycznym szkoły, drugi — mieszkaniec Koszalina —
przed budynkiem. Obaj są ponadto podejrzani o
przebicie kilkunastu opon samochdów zaparko
wanych przy ul. Tuwima, (par)

Mikrobusowa linia
Białystok — Grodno
W sobotę uruchomiono regularną komunikację
mikrobusową między Białymstokiem a Grodnem
na Białorusi. Trasę obsługują samochody należące
do dyrekcji „Taxi" w Grodnie, zabierają one 10
pasażerów oraz 30 kg bagażu na osobę. Podróż
trwa 3 godz. i odbywa się przez przejście graniczne
w Ogrodnikach. (PAP)

Zbyt mało w stosunku do potrzeb
buduje się mieszkań.

Poważne kłopoty mają organizacje
młodzieżowe. Wiele do życzenia po
zostawia stan ładu, porządku i bez
pieczeństwa.
Tych wszystkich problemów — co
wielokrotnie podkreślano w dyskusji
— bez społecznego wsparcia nie uda
się rozwiązać. Realizacja części wnio
sków i postulatów zgłoszonych w
czasie dyskusji leżeć będzie w gestii
władz wojewódzkich. Na konferencji
reprezentowali je I sekretarz KW
PZPR Ryszard J. Kurylczyk i woje
woda Andrzej Szczepański.
Do zgłoszonych propozycji, na za
kończenie obrad konferencji odniósł
się I sekretarz KM PZPR Stanisław
Nisiewicz, wskazując na wielki ob

szar zadań, które stoją do pilnego
rozwiązania przed miejską instancją,
największą w województwie słups
kim.

Konferencja sprawozdawcza obra
dowała również w Bytowie. Dokona
no oceny działania poszczególnych
dziedzin życia społeczno-gospodar
czego. Wiele uwagi poświęcono pro
blemom rozwoju budownictwa mie
szkaniowego, wdrażania reform gos
podarczych w zakładach pracy. Zaję
to się również problemami oświaty.
Bytowska organizacja partyjna sys
tematycznie odbudowuje swoje sze
regi. Istnieje jednak, podkreślano w
dyskusji — potrzeba ściślejszej i szer
szej współpracy z wszystkimi grupami
społeczeństwa miasta i gminy, (gip)

„Była to twarda,
ale szczera rozmowa
(dokończenie ze str. 1)
Do tego zmierzamy i wyszliśmy z
ofertą, aby prawnie umożliwić po
wstanie prasy „Solidarności", gdy
związek wyjdzie legalnie na scenę
polityczną krajth Zaproponowaliśmy
wchodzenie przedstawicieli „Solida
rności" do wszystkich ciał, które opi
niują, programują działania prasy, ra
dia i telewizji i tym samym wpływają
na politykę wydawniczą i informacyj
ną. Jest i oferta, która zapewne ucie
szy bardzo telewidzów. Otóż w pla
nach rozwojowych polskiej telewizji
jest utworzenie III programu telewizji
i V programu radia. Mogłyby one stać
się programem obywatelskim, plurali
stycznym. Oczywiście, będzie to wy
magało miliardów złotych i milionów
dolarów. Inna oferta mówi o wyzna
czeniu 10 proc. czasu antenowego na
użytek kampanii wyborczej. Myślę, że
i to telewidzów zainteresuje, bo od
czasu antenowego zależeć będzie
możliwość pokazania kandydatów na
posłów, w tym opozycyjnych, z ich
poglądami i programami. Najważniej
sze to, że się zbliżamy w naszych
poglądach, w woli zmian, tego co
było.
Krzysztof Kozłowski. Kładłem
nacisk na zmiany systemowe. Nam
própońtije się dzłśiaj rffsz^^św. w
telewizji, proponuje się tygodnik
„Solidarność", co było w pakiecie
naszych postulatów, ale są to — jak
gdyby — wyrwane z całości, pewne
dodatki do istniejącego systemu in
formacyjnego w Polsce. My nie chce

//

my dodatków, nie chcemy urozmaiceń programowych. Chcemy zmian, a
zmiany oznaczają współodpowie
dzialność,
współgospodarzenie,
choćby na niewielkim, wydzielonym
odcinku w prasie, telewizji, radiu. I to
proponujemy. Dziś próbowaliśmy
precyzować, jak sobie wyobrażamy
niezależny program, czy cząstkowy
program telewizyjny. Nie widzimy w
tym nic złego, jeżeli tego rodzaju
program mógł być emitowany w bar
dzo na razie niewielkim wymiarze.
Wraz z ewolucją sytuacji w Polsce
prawdopodobnie można by go było
zwiększyć. Świat, ani Polska Ludowa
się nie zawali, jeżeli ludzie będą mogli
swobodnie mówić przez 10 minut —
nie dlatego, że akurat są zaproszeni,
tylko dlatego, że mają prawo do tych
10 czy 30 minut czasu antenowego.
Jesteśmy współobywatelami tego
kraju i po prostu domagamy się praw
obywatelskich, przynajmniej w ma
łym choćby zakresie.
Oferuje nam się czas w kampanii
wyborczej i daleki miraż obywatels
kiego programu telewizyjnego. A my
pytamy, co się stanie między kam
panią wyborczą, a tym programem,
który będzie za rok, dwa, pięć? My
chcemy wiedzieć, jąk ten proces bę' dzie postępował ż miesiąca ha mie
siąc, z roku na rok. Nie chcemy być
tylko kampanijnie wykorzystywani,
jak np. przed wyborami do Sejmu, ani
też tylko cieszyć się, że kiedyś będzie
tam program, który nas uwzględni.
(PAP)

Przy „okrągłym stole"

0 sprawach górnictwa...
25 bm. na trzecim posiedzeniu zebrał się
w Warszawie podzespół do spraw górni
ctwa, którego pracom współprzewodni
czą: Marian Gustek, Rajmund Moric i
Alojzy Pietrzyk.
Jak poinformował dziennikarzy PAP
przedstawiciel Biura Prasowego Rządu
Zbigniew Augustynowicz podczas trzecie
go spotkania kontynuowano prezentację
stanowisk.
Stanowisko Federacji Związków Zawo
dowych Górników przedstawili: Bogumił

Rupala, Ryszard Zbrzyzny, Jerzy Zimoch,
Witold Koprowicz, Marian Peterko i Jan
Ciesielski.
Związkowcy poinformowaii o dotych
czasowych rozwiązaniach regulujących
system wynagrodzeń w górnictwie. Nowe
propozycje —- opracowywane przez ZZG
— mają szansę wejścia w życie od 1
kwietnia br. Przewiduje się w nich m.in.
zmianę proporcji wynagradzania w dni
wolne, tak by główny ciężar zarobków
przypadał w dni robocze.

..samorządu i form własności
Odbyło się posiedzenie grupy roboczej
„okrągłego stołu" ds. samorządu i form
własności. Współprzewodniczyli Ryszard
Bugaj i Marcin Święcicki.
Osiągnięto duże zbliżenie stanowisk na
temat zniesienia niektórych ograniczeń fu
nkcjonujących jeszcze w działalności sa
morządów.
Postulowano rozszerzenie
form samorządów lub też innych form
współuczestnictwa załóg zarządzanych
przedsiębiorstw. Uzgodniono potrzebę

stworzenia organu działającego w imieniu
skarbu państwa, który przejmowałby dys
ponowanie własnością państwową od or
ganów założycielskich przedsiębiorstw.
Przedyskutowano wstępne projekty po
woływania kadr kierowniczych w przed
siębiorstwach i ograniczenia listy przed
siębiorstw o szczególnym znaczeniu.
Wspólnie poparto potrzebę konstytucyjne
go potwierdzenia równoprawności i funk
cjonowania różnych form własności.
(PAP)

(dokończenie ze str. 1)
posiadać tylko tyle, ile jest to rzeczywiście nie
zbędne, ale jednocześnie lepiej, skuteczniej tym
dysponować. Jest to zresztę zasada, która obowiązuje w
naszym działaniu od wielu lat.
Obecnie rozpoczynamy dwuletni, złożony, bardzo od
powiedzialny następny etap reorganizacji armii — oświad
czył gen. Siwicki. Rozformowane zostaną dwie kolejne
dywizje — 2 i 15 dywizja zmechanizowana. Zasadniczo
zmniejszony zostanie stopień ukompletowania 10 i 16
dywizji pancernej. Wprowadzana będzie stopniowo nowa
uniwersalna struktura we wszystkich dywizjach, których
kształt organizacyjny i posiadane uzbrojenie odpowiadać
będzie potrzebom prowadzenia współczesnych działań
obronnych. Rozformujemy także kilkanaście pułków róż
nych rodzajów wojsk, w tym pancerne, artyleryjskie i
lotnicze. Jednocześnie ponad 30 jednostek: obrony tery
torialnej, inżynieryjno-budowlanych i drogowo-kolejowych zostanie przekształconych w formacje obrony cywil
nej. Te nowe formacje obrony cywilnej będą wykonywały
zadania produkcyjno-usługowe przede wszystkim na
rzecz gospodarki narodowej, w tym również usługi w
szpitalach.
Zmiany nastąpią również w systemie organizacyjnym
szkolnictwa wojskowego — kontynuował generał. Planu
jemy połączenie Akademii Sztabu Generalnego WP i
Wojskowej Akademii Politycznej, powołując Akademię
Obrony Narodowej. Przewidywana jest także integracja
niektórych wyższych szkół oficerskich o pokrewnych
profilach kształcenia. Podobnie zamierzamy w odniesieniu
do szkół chorążych oraz ośrodków szkolenia specjalistów
wojskowych — ogólna liczba szkół i ośrodków zmniejszy
się o jedną trzecią.
W dalszym ciągu rozmowy gen. Siwicki powiedział: W
procesie wyraźnych zmian w systemie kierowania siłami
zbrojnymi i dostosowywania jego organów do nowej
struktury i liczebności wojsk zmniejszeniu ulegną także
instytucje centralne MON oraz dowództwa szczebla ope
racyjnego. Przykładem wymownie to potwierdzającym
może być m.in. zamiar połączenia Wojsk Obrony Powiet
rznej Kraju i Wojsk Lotniczych.
Restrukturyzacja, to jednak nie proste mechaniczne
zmniejszenie, czyli likwidacja określonych ogniw — ak»
centował generał — to również daleko posunięte zmiany
w systemie i formach dowodzenia oraz kierowania siłami
zbrojnymi, a w szczególności komputeryzacja, skrócenie
obiegu informacji, radykalne zmniejszenie sprawozdaw
czości, ewidencji i innych biurokratycznych naleciałości,
od których również nie jest wolna armia.

Pomarańczowi

Lech Wałęsa nawołuje

wandale

do rozwagi i spokoju *j

Około 200-osobowa grupa członków
tzw. „pomarańczowej alternatywy" — stu
dentów i uczniów szkół warszawskich —
zaimprowizowała w rejonie domów towa
rowych, „Centrum" swoisty happenig pt.
„Poląk potrafi", Ppczątkęwd impre^ przebiegała, jak wiele jej podobnych. Skan
dowano wymyślane doraźnie hasła, roz
wieszano transparenty w rodzaju: „Wiwat
balony" czy „Autovidol to mój idol". Wkró
tce jednak okazało się, że to nie wszystko,
co potrafią „pomarańczowi". W ruch po
szły puszki z farbami, które lądowały nie
tylko na ścianach, oknach wystawowych i
chodnikach, lecz także ubraniach przecho
dniów.
Wobec próby przemieszczenia się hałaś
liwie zachowującej się młodzieży w rejon
Pałacu Kultury i Nauki — interweniowała
milicja.
Jak poinformował dziennikarza PAP rze
cznik prasowy Stołecznego Urzędu Spraw
Wewnętrznych, zatrzymano 51 osób, z któ
rych większość po wylegitymowaniu zwo
lniono. W stosunku do 12 podejrzanych o
dewastację domów „Centrum" zostaną
podjęte czynności prawne. Zostali oni tym
czasowo zatrzymani w DUSW Warszawa
Śródmieście.
Dyrekcja domów towarowych dokonała
wstępnego szacunku strat powstałych w
wyniku działalności wandali. „Happening"
„pomarańczowej alternatywy" wyceniono
na 5 min złotych. Już teraz jednak wiado
mo, że nie wszystko da się usunąć przy
pomocy środków chemicznych; niektóre
fragmenty architektury obiektu trzeba bę
dzie wymienić na nowe, co — zdaniem
dyrekcji — znacznie powiększy bilans
szkód. (PAP)

Pomnik 1000-lecia
jazdy polskiej
Na skraju Pola Mokotowskiego w War
szawie przy zbiegu ulic Waryńskiego, Po
lnej i al. Armii Ludowej stanie pomnik
1000-lecia jazdy polskiej, sam zaś piać u
zbiegu tych arterii otrzyma nazwę 1000-lecia jazdy. Na konto budowy pomnika
wpływają datki od osób prywatnych, za
łóg, kombatantów i młodzieży.
(PAP)

Porozumienie w sprawie rozwiązywania
problemów nurtujących rolników
(dokończenie ze str. 1)
Przyjęta na ostatnim posiedzeniu
Sejmu nowelizacja ustawy o rolni
czych emeryturach wychodzi naprze
ciw wnioskom zgłaszanym przez
związki rolników w tej sprawie. Pos
tulaty wybiegające w dłuższą perspe
ktywę, będą uwzględnione w nowej
ustawie, która ma wejść w życie w
1991 roku. Zostaliśmy również poin
formowani, że projekt ustawy o ubez
pieczeniach rzeczowych w rolnict
wie, przewiduje wprowadzenie zasa
dy dobrowolnego ubezpieczenia
zwierząt, co odpowiada naszym pos
tulatom.

Przedstawiając stronie rządo
wej nasze stanowisko — stwier
dził H. Siedlecki — o sytuacji pro
dukcyjnej i ekonomicznej rolnic
twa indywidualnego w 1989 ro
ku zwróciliśmy uwagę na szybko
rosnące koszty produkcji i obcią
żenia finansowe gospodarstw,
które pogarszają dochody rolni
ków i osłabiają możliwości inwe
stycyjne indywidualnego rolnic
twa. Nasze propozycje dotyczące
podwyższenia cen skupu produktów
rolnych zostały częściowo uwzględ
nione w przygotowywanych, zgodnie
z postulatem kółek rolniczych, zmia

Już w najbliższym czasie, bo 3—4 marca br. rozfor
mowane zostaną dwa pułki pancerne, brygada rakiet
operacyjno-taktycznych, szkolny pułk samochodowy i
kilka innych jednostek — stwierdził generał. Powiedział
także, że w ciągu 2 najbliższych łat nasze siły zbrojne
zostaną zmniejszone o 40 tys. żołnierzy, wycofa
nych zostanie ok. 850 czołgów, 900 dział i moź
dzierzy, 700 transporterów opancerzonych, 80 sa
molotów bojowych oraz wiele różnego rodzaju
techniki wojskowej. Część techniki z jednostek rozfor
mowanych i reorganizowanych będzie przekazana innym
oddziałom i pododdziałom. Większość sprzętu najbardziej
wyeksploatowanego zostanie skasowana i po wymon
towaniu sprawnych podzespołów będzie przekazana do
hut. Znaczna część trafi do gospodarki narodowej. Można
sobie wyobrazić szereg występujących tu możliwości —
powiedział generał. Badamy je i myślę, że nasi specjaliści
— wojskowi i cywilni — znajdą najbardziej efektywne i
korzystne dla gospodarki narodowej rozwiązania. To w
przypadku bardzo specjalistycznego sprzętu. Nie ma nato
miast problemu z różnymi typami samochodów, ruchomy
mi warsztatami naprawczymi, które drogą przetargu ograniczonego zostaną udostępnione głównie rolnikom.
Jako swoistą ciekawostkę mogę podać, że kilkadziesiąt
samolotów starszej generacji po zdemontowaniu z nich
uzbrojenia zostało w ubr. sprzedanych do drugiego ob
szaru płatniczego na cele niewojskowe. Tym samym
wojsko zasiliło dewizami budżet państwa.
Zmniejszamy zamówienia na sprzęt wojskowy —
podał generał — co faktycznie pozwoli część mocy
produkcyjnych zakładów przemysłu obronnego
przestawić na wytwarzanie towarów dla potrzeb
rynku i gospodarki narodowej.
Kończąc rozmowę, minister obrony narodowej powie
dział: Wiemy dobrze, że zagrożenie pokoju, aczkolwiek
maleje, to przecież istnieje nadal. Wspomniałem na po
czątku, że potencjał obronny jest pochodną realnej i
prognozowanej sytuacji międzynarodowej. Pamiętamy o
tym, podejmując wszelkie decyzje o zmianach struktural
nych w naszych siłach zbrojnych. Utrzymywać zatem
będziemy wojska w takiej liczebności i zapewnimy im takie
wyposażenie, jakie będzie rzeczywiście na danym etapie
niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa Polski w
ramach sojuszniczego systemu obronnego Układu War
szawskiego. Poza tym mniej nie musi oznaczać gorzej,
słabiej. Mniej — to dzisiaj i w przyszłości — w służbie i
bojowym czuwaniu oznacza efektywniej, skuteczniej, oszczędniej — oświadczył gen. Siwicki. (PAP)

nach ekonomicznych warunków go
spodarowania, jakie zostaną wpro
wadzone w trybie pilnym. Równo
cześnie strona rządowa ątwierdziła, że
osiągnięcie rozwiązań parytetowych
między dochodami ludności rolniczej
i nierolniczej będzie możliwe po do
konaniu kompleksowej oceny sytua
cji dochodowej rolnictwa indywidu
alnego w maju i taki zapis znalazł się
w podpisanym przez obie strony pro
tokole. Wynegocjowaliśmy również,
że rząd do chwili dokonania pełnej
oceny sytuacji w rolnictwie spowo
duje utrzymanie na dotychczasowym
poziomie cen urzędowych na środki
do produkcji rolnej. (PAP)

Przemawiając w niedzielę, 26 bm. na dziedzińcu kościoła Św. Brygidy w
Gdańsku, Lech Wałęsa zaapelował do mieszkańców Trójmiasta o rozwagę i
spokój oraz poparcie i aktywny udział w procesie reform przeprowadzanych w
kraju.
*
— Nie przeszkadzajcie! Mówię to tym,
którzy próbują nasze wspólne działania,
akceptowane przez zdecydowaną więk
szość społeczeństwa, zniszczyć, którzy pol
skich szans nie rozumieją, a w wyraźnych
postawach negacji niepotrzebnie unoszą
się ambicjami.

związkowego. Choćbyśmy to jak najpięk
niej wyrzeźbili przy stole — podkreślił — to
nic nie będzie znaczyło, jeśli wy wszyst
kiego nie zorganizujecie. Myślę, że z roz
sądkiem wejdziecie w nowatorskie struk
tury, roztrzaskacie to, co Polskę hamuje w
postępie".

Z powszechnym aplauzem zebranych
spotkała się ta część wypowiedzi L. Wałę
sy, w której stwierdził: „Wszelkie szanse
trzeba wykorzystać. „Okrągły stół" tworzy
możliwości przede wszystkim dla nas, dla
polskiej społeczności, bo przy nim załat
wiane są postulaty poszerzenia demokracji,
pluralizmu społecznego, politycznego.

Mimo apelu Wałęsy kilkudziesięciooso
bowa grupa młodocianych, demonstrująca
pod hasłami „KPN", „Solidarności wal
czącej", „FMW", „Anarchistów" i „Satani
stów" starała się sprowokować zajścia
wznosząc agresywnie okrzyki, które jednak
przyjęte zostały z całkowitą obojętnością
przez mieszkańców Gdańska. (PAP)

I Krajowy Zjazd Towarzystwa
Przyjaciół Grodna i Wilna
25 bm. w Białymstoku obradował I
Krajowy Zjazd Towarzystwa Przyja
ciół Grodna i Wilna. Pragnie ono
objąć swym działaniem byłych miesz
kańców Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny oraz miłośników tych ziem w
całej Polsce. Towarzystwo powstało
kilka miesięcy temu, a liczy już 2,7 tys.
członków i ma swoje oddziały prawie
we wszystkich większych miastach.

Z ostatniej
★ KOLEJNYM etapem bliskowschodniej po
dróży ministra spraw zagranicznych E. Szewardnadze jest Iran. W niedzielę, w Teheranie szef
radzieckiej dyplomacji spotkał się z Chomeinim,
któremu przekazał list od Michaiła Gorbaczowa.
Dziękując za list irański przywódca stwierdził, że
przywiązuje wielką wagę do wymiany poglądów z
szefem państwa radzieckiego. Poparł również za
wartą w liście opinię, że obecnie powstały sprzyja
jące przesłanki poprawy stosunków radziecko-irańskich.

* PARLAMENT irański przytłaczającą więk
szością głosów przyjął po pierwszym czytaniu
projekt ustawy o zerwaniu stosunków dyplomaty
cznych z Wielką Brytanią. Stosunki między obu
krajami wyraźnie zaostrzyły się po skazaniu zaocz
nie na śmierć przez ajatollaha Chomeiniego brytyj
skiego pisarza Salmana Rushdiego — autora ksią-

W dyskusji nakreślono program
pracy; jest nim współdziałanie z ru
chem społeczno-kulturalnym Pola
ków na Litwie i Białorusi, wspólne
badania nad przeszłością tych ziem
oraz upowszechnianie informacji z
życia Polaków w Związku Radziec
kim.
Na zjeździe wybrano Zarząd Krajo
wy. Prezesem został Artur Kowzan
— historyk z Białegostoku. (PAP)
żki „Szatańskie wersety' uznanej za obrazę isłamu.
★ PO RAZ pierwszy od dwóch lat Partia Pracy
cieszy się wg badań opinii publicznej większą
popularnością niż rządząca partia konserwatywna
pod wodzą pani Thatcher. Labourzyści uzyskali
poparcie 42 proc., a konserwatyści 41 proc. '
★ PORTUGALSKA agencja prasowa Lusa po
dała, że w niedzielę u 'wybrzeży Portugalii w
odległości niewiele ponad 40 km od Lizbony
zatonął nigeryjski statek handlowy „River Gurara". 1 osoba zginęła, a 14 członków załogi zostało
uznanych za zaginionych.
★ PRZEBYWAJĄCY z wizytą roboczą w Chi
nach prezydent Stanów Zjednoczonych George
Bush odbył w niedzielę krótką rozmowę z rezydu
jącym w Pekinie przywódcą kampuczańskiej opo
zycji księciem Norodomem Sihanoukiem. Spot
kanie było poświęcone wymianie poglądów na
temat obecnej sytuacji wokół problemu kampuczańskiego oraz sposobów jego uregulowania.
Bush vyyrazil zdecydowane poparcie USA dla tzw.
koalicyjnego rządu demokratycznej Kampuczy z
księciem Sihanoukiem, na czele.

Przerwy na trasie Koszalin—Białogard
Pomorska DOKP uprzejmie informuje: w
związku z robotami drogowymi na odcinku
Koszalin — Białogard linii Gdańsk — Star
gard Szczeciński od 6 do 21 marca i od 30
marca br. w dni robocze (oprócz sobót
wolnych) do odwołania nie będą kurso
wać:

Poc. nr 1143 rei. Koszalin (odj. 12.12)
Białogard (przyj. 12.42).
Poc. nr 1121 rei. Koszalin (odj. 13.17) —
Runowo Pomorskie (przyj. 15.13) na od
cinku Koszalin — Białogard (przyj. 13.48).

Poc. nr 1146 — rei. Stargard Szczeciński
(odj. 9.10) Koszalin (przyj. 11.50) na ode.
Białogard (odj. 11.20) — Koszalin.

Poc. nr 1114 rei. Białogard (odj. 13.50)
— Lębork) (przyj. 17.08) na ode. Białogard
— Koszalin (przyj. 14.21)

Poc. nr 1123 rei. Słupsk (odj. 8.44)
Stargard Szczeciński (przyj. 12.44) między
Koszalinem (odj. 10.03) a Białogardem
(przyj. 10.32.

Komunikacji zastępczej nie przewiduje
się, O szczegółowe informacje prosimy
zwracać się do dyżurnego ruchu i punktów
informacyjnych na stacjach kolejowych.

DO STRAJKU IMIĘ DOSZŁO
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►

Takie to już czasy. Jednego dnia telefon z Prasowych
Zakładów Graficznych zapraszający do udziału w uroczystym podpisaniu zakładowej umowy zbiorowej. W
głosie zadowolenie, że wreszcie dopięli swego. Na
stępnego dnia zupełnie inny telefon z Drawska... że
dzieje się krzywda, że zakładowy system wynagradzania nie jest sprawiedliwy.
★

★

★
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ba nie. Pewnie, że przydałoby się
więcej pieniędzy, ale z czego wziąć?

Trochę mnie to wszystko dziwi —
paru kierowców
mówi dyrektor — bo podwyżki były
Spółdzielni Transportu Wiejs
dzielone kolektywnie, siedzieliśmy w
kiego w Drawsku nie odebrało
tej sali, rozpatrywaliśmy nazwisko po
wypłaty. Zaoponowali w ten sposób
nazwisku. Może popełniliśmy jakiś
przeciw nowym zasadom wynagra
błąd?
dzania. Wiceprezes zarządu w Kosza
Konflikt wprawdzie wybucha z
linie, Ambroży Matejko prostuje, że
dnia na dzień, ale rodzi się długo.
to wcale nie nowy system, ale tylko
rzydziestu

T

oznakowane, na wypadek awarii. Ni
gdzie ich nie można znaleźć. Teraz
kierowcy chodzą z papierkami, pobie
rają, kwitują, czekają pół godziny, aż
klej na dętce wyschnie i czas leci.
Takich przykładów można podać
więcej.

RADY SOŁECKI E W NOWEJ KADENCJI

czącym Rady Sołeckiej, Leszkiem
ne godziny pracy, choć niektórzy się
Małachowskim — sołtysem, towa
dziwili, bo to przecież pieniądze spo
rzyszy nam sekretarz Urzędu Gminy w
łeczne. A my pilnowaliśmy właśnie
Dygowie, a jednocześnie mieszkaniec
dlatego.
Czernina Tadeusz Wygaś. — Mamy
Pieniądze odgrywają w pracy
ponad 50 gospodarstw — opisuje
rady bardzo ważną rolę. A że nie
swoje sołectwo L. Małachowski. —
ma ich dużo, trzeba je rozważnie
Przeważają starzy gospodarze, ale
podzielić. Rada przypuszcza, że bę
mamy i młodych, zaradnych. W Czer
dzie miała w tym roku ponad milion
ninie panuje głód ziemi. Na każdą
złotych. Część należy przeznaczyć na
działkę reflektuje zwykle czterech dob
remont świetlicy — poprawić instala
rych rolników. Ziemia nie leży u nas
cję elektryczną, pomalować ściany,
odłogiem, ci, którzy ją zdają, mogą
może uda się kupić ładne firany. W
być spokojni.
planie jest też odprowadzenie wody
— W poprzedniej kadencji dostali
deszczowej, która zalewa drogę w
śmy po raz pierwszy pieniądze do
pobliżu silosów i chlewni Rolniczego
naszej dyspozycji — relacjonuje pracę
Kombinatu Spółdzielczego. Porozu
rady jej przewodniczący. — Nie bar
miano się ze spółdzielnią, która ma
dzo wiedzieliśmy na początku, co z
partycypować w kosztach. Wciąż bę
nimi robić. Kupiliśmy trochę maszyn
dą remontowane drogi, przewidywa
do wspólnego użytkowania. Szybko
ne jest utwardzenie placu przed skle
jednak doszliśmy do wniosku, że naj
pem. No i wreszcie remiza. Poważne
ważniejsze we wsi są drogi. Ich stan
przedsięwzięcie, niełatwe, a mimo to
był fatalny, zabraliśmy się za remonty.
zostało włączone do sołeckich pla
W ubiegłym roku w gminie Dygo
nów.
Zdaniem przewodniczącego wygląda
wo wykonano czyny społeczne o war
—
Koszt
budowy
będzie
duży,
sa
OD KONIEC zeszłego roku wsie
to tak: Załoga nie zna albo udaje,
tości prawie 48 milionów złotych.
mi nie podołamy — zastanawiali się
wybierały sołtysów, rady sołec
że nie zna nowego systemu. Ra
Zdecydowaną większość społecznej
wspólnie na zebraniu strażacy i człon
kie. Naczelnik białogardzkiej
czej to pierwsze. Wprawdzie
pracy włożono w naprawę dróg, a
kowie rady. — Wykopy, transport,
gminy
Alfred
Urbanowicz
uważa,
protokół wisi na tablicy ogło
Czernin naprawdę ma się czym po
tyle jesteśmy w stanie zrobić sami.
że
była
to
kampania
niezwykle
dyna
szeń, ale suchy urzędowy język
chwalić. Jego mieszkańcy wypraco
Może wesprze nas gmina? W każdym
miczna.
Jeszcze
przecież
niedawno
porozumienia, to coś zupełnie in
wali własny sposób remontów dróg
razie remiza jest potrzebna, bo do
trzeba było jechać z koniakiem i prosić
nego, niż pieniądze przy kasie.
obywatela, żeby zechciał zostać soł
tysem. Teraz było inaczej. Nie brako
Tekst porozumienia został wszyst
wało tajnych głosowań, w których
kim udostępniony, ale nie objaśniono
zwyciężali lepsi, w kilku przypadkach
jego treści. Ustawa o zakładowych
nastąpił rozdział funkcji sołtysa i prze
systemach wynagradzania w art. 25
wodniczącego rady, ludzie ubiegali
mówi, że „zakład pracy jest obo
się o mandaty społecznego zaufania,
wiązany wyjaśnić pracownikowi
o szansę działania.
jego treść". Może zaniedbano tego
Odwiedziłam dwie gminy — Biało
ważnego obowiązku.
gard i Dygowo. Pytałam o osiągnię
cia, doświadczenia rad sołeckich z
Dobrej woli nikt tu nikomu nie
poprzedniej kadencji, o plany na obec
odmawia, jak i chęci do konsultacji.
ną. We wszystkich rozmowach prze
Tyle, że sprawy nie doprowadzono do
wijały się problemy, z jakimi borykają
końca.
się dziś rolnicy. Tym cenniejsze na ich
Niedopowiedzenia doprowadziły
tle wydają się inicjatywy, podejmo
wane przez wiejskie społeczności. Ale
natomiast do sprzeciwu. Kierownik
nie zabrakło głosów irytacji — dla
warsztatu Edward Kisiel objaśnia o
czego my na wsi wciąż i wszyst
co chodzi. — O nic innego jak o to
ko musimy robić w czynie społe
żeby włączyć kierowców do napraw.
cznym? Chcecie mieć, róbcie sa
Żeby przez kilka godzin nie przyglą
mi. — Robimy więc, bo tak trze
dali się jak innym idzie praca. Nie
ba.
zależy nam na tym, żeby kierowca
śródpolnych, wzdłuż których kopią
tychczasowa, poniemiecka, zawilgo
robił tyle co mechanik, ale chociaż
rowy melioracyjne, a same drogi wy
cona i za mała, nie zaspokaja naszych
Kościernica
trochę, no 20 proc. tego, co on przy
sypują żużlem.
potrzeb.
mniejszych naprawach. Wtedy nie
ma ojca chrzestnego
— To stosunkowo tania i skutecz
Czy warto było w Kościernicy
będzie miał „postojowego", a zaliczy
na metoda — przekonuje sekretarz
rozbudowywać szkołę, także
mu się dniówkę.
W białogardzkim Urzędzie Gminy
Wygaś. — Pomysł spodobał się w
przy udziale czynu społecznego,
słyszę opinię: sołtys tak dba o Kośsąsiednich gminach, gdzie zaczęto
czy opłaciły się starania o nowy
★ ★ ★
ciernicę, jakby był jej ojcem chrzest
nas naśladować.
budynek stacji PKP, czy rzeczy
nym... Zawsze rano obchodzi całą
Rada sołecka ma sporo planów na
wiście potrzebna jest nowa re
Mówi się trzeba płacić za pra
wieś, nic bez niego nie może tam się
obecną kadencję. Trzeba zrobić we
miza? Przecież^wiele wsi starzeje
cę. To dobrze brzmi. W dobie reformy
dziać, nie wkroczy żadna kontrola. W
wsi chodnik. Od wielu lat kobiety
się, młodzi uciekają do miasta,
podejmuje się różne próby, by ten
ubiegłym roku rozstrzygnięto gminny
dopominają się o magiel. Jest wolne
kto będzie z tych obiektów ko
postulat urzeczywistnić. Do pełnego
konkurs na najlepsze sołectwo. Oce
rzystał? Sołtys zdecydowanie odpo
pomieszczenie po byłej remizie, gdzie
powodzenia ciągle daleko.
niano ład, gospodarność, aktywność
wiada, że jego wsi proces starzenia
można by go wstawić, jak dotąd jed
mieszkańców. Kościernica zdobyła
nie grozi. Pewnie, że rolnictwo, to
nak magla nie udało się kupić. Myśli
Od „postojowego" wzięły się pos
pierwsze
miejsce.
ciężki kawałek chleba, że wielu rezyg
się też o doprowadzeniu wody na
tulaty. Różne. W tym i takie, żeby
Sołtys
Zygmunt
Brzozowski
miesz
nuje. Ale są młodzi, którzy tu roz
cmentarz, przydałoby się więcej tele
wyrównać płace pracowników do
ka tu od 1945 roku. Jest rencistą, ma
poczęli gospodarowanie — ot, choć
fonów, zbyt ciasna szkoła nie mieści
średniej krajowej płacy w transporcie
czas na działalność społeczną, udziela
by Jaworski, Nowik, Budzyński.
dzieci dojeżdżających z cźterech miejs
przy 178 godzinach pracy. W postula
się przecież i w Gminnej Radzie Naro
Działa też spółdzielnia produkcyjna,
cowości. Pozostało jeszcze sześć
tach była też mowa o poprawie warun
dowej, jest prezesem miejscowej 0która zatrudnia młode rozwojowe ro
dróg, które trzeba wyremontować.
ków pracy w warsztacie, o wyposaże
chotniczej Straży Pożarnej. Wcale nie
dziny. Jest dla kogo budować, starać
— W zeszłym roku mieliśmy na
niu mechaników w narzędzia, zmniej
twierdzi, że łatwo jest nakłonić ludzi
się. Uważa też, że zawsze opłaca się
koncie 970 tysięcy złotych, w tym
szeniu etatów bezpośredniego nad
do pracy społecznej, rolnik ma prze
działać, jeśli efekt ułatwi ludziom ży
będziemy dysponować kwotą około
zoru nad warsztatem. Średnia krajo
cież swoje obowiązki. Ale gdy po
cie. Nawet, gdy chodzi o drobne z
miliona złotych—mówi R. Czechowski.
wa to postulat nierealny — objaśnił
prosi się o coś konkretnego, owszem,
pozoru rzeczy. Przykład? W zeszłym
— Nawet gdyby to było 10 milionów,
później na ogólnym zebraniu dyrek
można na mieszkańców liczyć.
roku rada sołecka przekazała 200 ty
to i tak nie mielibyśmy kłopotu
tor. Jak zmniejszyć liczbę etatów,
W ostatnich latach Kościernicy
sięcy złotych ze swoich funduszy na
z podziałem. Potrzeb jest tak du
skoro nie ma ani jednego? Kierownik
przybyły nowe chodniki, krawężniki.
remont gabinetu lekarskiego w spół
żo.
warsztatu na urzędnicze sprawy ma
— Teraz wygląda tu zupełnie inaczej
dzielni. Dzięki temu rolnicy mogą ko
tylko dwie godziny dziennie, resztę
— przekonuje sołtys. — Przedtem na
rzystać z porad internisty i stomatolo
★ ★ ★
czasu pracuje jako zwyczajny mecha
poboczach rosły chwasty, trawa, bra
ga na miejscu, nie muszą jeździć do
nik.
kowało szlifu. W lecie, gdy każdy
Białogardu, tracić przy tym całego
aprezentowałam zaledwie
pozamiata ulicę w pobliżu swojego
dnia. A sklepu i zaradnej sklepowej to
dwa sołectwa. Są to wsie w
Na zebraniu, a potem przy stole z
domu wieś wygląda porządnie. Pew
już zazdroszczą Kościernicy nawet
swoich gminach przodujące, ta
delegatami punkt po punkcie oma
nie, że niejednego do sprzątania trze
mieszkańcy Białogardu. Dobrze zao
kie, którymi naczelnicy mogą się po
wiano kolejne wnioski, które padły z
ba popędzić, ale od czego jest sołtys?
patrzony, zawsze czyściutki, miła ob
szczycić. Nie wszędzie jest tak dobrze.
sali. Dyrekcja przystaje na to, żeby
Dzięki aktywności rady sołeckiej i
sługa. Prowadząca go pani dojeżdża
Nie w każdej wsi jest aktywny sołtys,
wypłacać premię kwartalnie, a zalicz
jej przewodniczącego Brzozowskie
tu codziennie z Koszalina i rzeczywiś
który potrafi zachęcić mieszkańców
kowo co miesiąc. Dyrektor zgadza się
go Kościernica ma już wodociąg.
cie —jak mówią ludzie — urodziła się
do podejmowania społecznych inic
też, że trzeba zmienić stawki ekipom
Rzecz w tym; że w Koszalinie zor
handlowcem. Czy taki sklep, gdzie
jatyw, własną postawą dać. przykład
zaopatrującym sklepy. Dojdzie do ko
ganizowano w tej sprawie naradę.
można dostać nawet deficytową w
innym. Nie każdy działacz samorzą
rekty stawek przy ładowarkach. W
Oczywiście Brzozowski musiał być
całym województwie mąkę ziemnia
dowy potrafi dobijać się w gminie,
kwietniu przyjrzą się jeszcze raz, jak w
obecny, okazało się, że był jedynym
czaną nie ułatwia wiejskim kobietom
województwie o sprawy swojej wsi.
praktyce zdają egzamin nowe zasady.
sołtysem z gminy, rozpoczęto więc
ich trudnego życia? — pyta sołtys i
Pozytywnym objawem jest fakt, że
budowę instalacji od jego wsi. W
nawet nie czeka na odpowiedź, która
przedstawiciele terenowej administ
Drawsku strajku nie było i
1987 roku w mieszkaniach była już
jest przecież oczywista.
racji zaczynają mówić o radach sołec
nie grożono nim. Nieporo
woda z kranu!
kich — „uciążliwe". Myślę, że owa
zumienie płacowe skończyło
— Nie wszystko udało się nam wy
W
Czerninie
najważniejsze
„uciążliwość" jest właśnie tym, o co
na
się ugodą. Nie ma tego złego, co by
kończyć
— zastrzega. — Choćby re
chodzi. Jest przejawem zaradności,
dobre nie wyszło — mówi mądrość
są drogi
mont drogi z Kościernicy do Pomia
troski o warunki życia, pracy, wypo
ludowa. Doszło do paru godzin
nowa. Była zupełnie nieprzejezdna,
czynku w najbliższym otoczeniu. To,
ZERNIN jest przodującym so
szczerości. Okazało się, że tablica outwardziliśmy około 800 metrów. W
jakie one będą, zależy teraz od sa
łectwem w gminie Dygowo.
głoszeń to niewystarczający sposób
tym roku chcemy robotę dokończyć.
mych mieszkańców. W Kościernicy i
To wieś produkcyjna, rozwojo
na komunikowanie się w sprawach
Podobnie jest z drogą do stacji kole
Czerninie wiedzą o tym dobrze.
wa i pierwsza, jeśli idzie o społeczną
jowej. Pracowaliśmy przy niej w czy
płac.
aktywność. Rozmawiam z Ryszar
nie społecznym, taniej wyszło. Wyko
ALINA KONIECZNA
EWA ŚWIETLIK nawcom płaciliśmy tylko za efektyw dem Czechowskim — przewodni

Wciąż dość rozpowsze
chniona jest opinia, że sa
morząd mieszkańców w
miastach, to fikcja. Mal
★ ★ ★
kontenci uważają, że sa
morządność nie ma racji
YDAJE się — bo za nic rę
bytu w dużych osiedlach
czyć nie można — że stawka
za godziny postoju była kro
miejskich, gdzie nie znają
plą, która przepełniła jakąś czarę.się
Manawet mieszkańcy je
rian Pędrycz, który funkcję szefa
budynku, a przecię
dnego
związku zawodowego pełni społecz
tny lokator nie bardzo
nie, należy do grupy kierowców, któ
wie, że istnieje rada osie
rzy zgodzili się z nowym systemem. —
Ma trochę żalu, że tamci nie przyszli
dla, która ma reprezento
do niego ze swoimi uwagami. On nie
wać jego interesy. Co in
czuje się pokrzywdzony finansowo.
nego na wsi. Tu wszyscy
Kto pracuje i myśli przy tym, zarobi —
wiedzą o sobie prawie
twierdzi. — Ja tu pracuję 17 lat i
wszystko. Jak więc wy
widzę zmiany. Przede wszystkim dą
żenie do zwiększenia wydajności. Te
gląda ta wiejska samorzą
raz np. żeby zarobić trzeba jeździć z
dność?
przyczepą. Skąd więc ten konflikt?

W
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protokół dodatkowy, obowiązujący
od stycznia. Nic nie zapowiadało, że
stanie się przyczyną konfliktu, bo
wcześniej uzgadniano go z kim nale
ży. Zarząd uzyskał akceptację szefów
poszczególnych związków, a w tym
głównej szefowej. Pod protokołem
znajduje się podpis przewodniczącej
związku, Ewy Kuteń. Formalnie jest
wszystko w porządku.
Zaczęło się od demonstracji przy
kasie. Gdyby natychmiast doszło do
wyjaśnień może na biurku dyrektora
Jana Spychały nie znalazłyby się
postulaty na piśmie. Ale to tylko gdy
banie. Tym razem jednak dyrekcja
zareagowała od razu. W zakładowej
świetlicy od rana następnego dnia
aktyw radził nad odpowiedzią. Z góry
zakładano, że będzie to tylko stano
wisko wstępne. Za dwa dni bowiem
miało się odbyć ogólne zebranie zało.
gi. Zwołał je dyrektor, bo wiedział, że
W nie ma co teraz w małych grupkach
dyskutować. Najdogodniejszym ter
minem była sobota, siódma rano. Ta
kiej frekwencji nikt tu jeszcze nie
widział, a dyrektor na pewno, chociaż
pracuje tu od ponad pięciu lat. Zano
siło się na to, że tego dnia towary do
sklepów nie będą odwiezione, a mle
ko ze skupu nie odebrane. Toteż po
jakimś czasie postanowiono wybrać
delegatów. Przy stole zostało siedmiu
przedstawicieli załogi. Rozmowy
trwały do czternastej. Były twarde. Z
udziałem przedstawicieli Zarządu z
Koszalina.

★ ★ ★
Na dobrą sprawę, z całą od
powiedzialnością nie można po
wiedzieć, o co naprawdę poszło
w tym sporze. Wszyscy mówią, że o
godziny postojowe. Ale przecież nie
tylko. Kierowcy obawiali się, że stracą
na zarobkach. Bo odtąd za postój
będą otrzymywać tylko sto złotych, za
godzinę, czyli najniższą krajową sta
wkę. Trzeba jednak wiedzieć też i
to, że w zeszłym roku za postój
płacono tu tylko pięćdziesiąt zło
tych. Cały zamysł nowego systemu
polegał na tym, żeby kierowcom nie
opłacało się stać. W praktyce doszło
do zderzenia.

r

Sekretarz POP, Władysław Supierz, patrzy na to wszystko chłodno.
Stara się zrozumieć racje protestują
cych i racje spółdzielni jako całości:
Dla każdego pieniądz jest ważny. To
dzisiaj bardzo czuły punkt. Ale w
żądaniach trzeba rozwagi, bo pułap
podwyżek jest ograniczony. Wyżej
czterdziestu procent nie przesko
czysz. Czy ludzie o tym wiedzą? Chy

Dlaczego tu przybrał tak ostrą
formę, a w innych oddziałach
województwa nie wywołał emo
cji? Spółdzielnia w Drawsku przez
całe lata była zaniedbana i słaba.
Dyrektorzy zmieniali się często. Nie
było gospodarza i nie było porząd
nego gospodarstwa. Dopiero w ostatnich kilku latach zaczyna się coś
zmieniać na lepsze. Oddział — jak tu
mówią — idzie w górę. Ale wieloletni
bałagan trudno z roku na rok usunąć.
Nawet suche dane statystyczne mogą
wprowadzić w błąd. Prawdą jest, że w
ubiegłym roku właśnie w Drawsku
były najwyższe w województwie
podwyżki, bo wynoszące 84 proc. Ale
Drawsko nadal odstaje od krewnia
ków i ma najniższe płace. Zresztą nie
można oglądać się na pokrewne spół
dzielnie. W dobie reformy liczy się
wydajność, a nie pieniądze, które
spadną z góry. Tej wydajności, jaką
ma oddział w Szczecinku, Drawsko
(przy tym sprzęcie) nie osiągnie ni
gdy. Dyrektor Spychała w pewnym
momencie nie wytrzymuje i zdeter
minowanym głosem powtarza: Ja
mam najmniej wozów wysokotonażowych! Dajcie mi chociaż jednego
„jelcza" to wam pokażę! —To zawo
łanie było skierowane w stronę przed
stawicieli zarządu z Koszalina.
W Drawsku konsumują teraz efekty
poprzednich lat zastoju. I czasy, kiedy
to lekką ręką marnotrawiono sprzęt i
tabor. Słyszę teraz, że marzenia o
nowym starze trzeba sobie wybić z
głowy. Dostępne są tylko wozy z
przetargu, nie po oficjalnej cenie sie
dem milionów, a po czterdzieści.
Z ust jednego z rozmówców padło
określenie, że kiedyś tu w Drawsku
było bagno. Wprowadzanie ładu eko
nomicznego idzie czasem opornie.
Nie tylko ekonomicznego zresztą, ale
porządku jako takiego. A resztki tego
bałaganu bywają konfliktogenne. Po
rządek udało się zrobić z samochoda
mi. To, że wszystkie przeszły w ostat
nich latach kapitalne remonty (przy
braku części) graniczy z cudem. Tego
jeszcze w STW nie było. Udało się
wprowadzić, przy pomocy nowych
stawek, zasadę, że kierowcy jadą w
trasę z przyczepami. Kiedyś pełno ich
stało na placu. Tym samym przed
siębiorstwo uzyskuje lepsze wyniki.
Ale nie ma tu jeszcze dobrej gos
podarki częściami, narzędziami. Aku
mulatory, klucze, wiertarki —giną. Ci,
którym „zginęła" wiertarka chcą na
wet zapłacić za nią. Gdy kierowca
musi zmienić oponę traci na to dwie
godziny, bo w warsztacie nie ma
zapasowych kół. Były dwa, specjalnie

Kościernicy
i Czerninowi
nie grozi
wyludnienie
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Ile zarabia premier?
Zarabiam miesięcznie 20 tys. koron, to
dużo, dlatego radzę wam robić wszystko, by
kiedyś zostać szefem rządu — powiedział na
spotkaniu z przedstawicielami słowackiej
młodzieży w Bratysławie premier Ladislav
Adamec. Pytany o sklepy dla dyplomatów
premier odpowiedział, że istnieją one w każ
dym państwie, a więc i w CSRS. Jest to
konieczne, gdyż np. w Pradze jest 140 przed
stawicielstw zagranicznych. On sam jednak z
tych sklepów, mimo że jest premierem, nie
korzysta. Mięso i inne wyroby kupuje u nor
malnego rzeźnika „i jak widzicie, źle nie
wyglądam" — dodał.
Przeciętna płaca miesięczna w CSRS wy
nosi obecnie 3176 koron.

Zemsta ze skorpionem

%

i

Geesowska piekarnia w Czaplinku zaopatruje kilkadzie
siąt sklepów i kiosków w pieczywo i ciastka. Każdego dnia
wypieka się tu ponad 5 ton chleba, bułek i ciastek, (kar)

Sąd w Kopenhadze uniewinnił ostatnio
38-letniego nauczyciela, który w marcu 1987
r., rozgoryczony z powodu zwolnienia z pra
cy, wysłał osobie zajmującej jego miejsce
przesyłkę zawierającą skorpiona.
Za okoliczność łagodzącą sąd uznał to, że
skorpion w chwili otwierania przesyłki nie
stanowił już zagrożenia, gdyż zdechł w dro
dze do adresata.
Oskarżony zapytany przez sąd o motywy

Fot. K. Ratajczyk

czynu powiedział, że chciał tylko nastraszyć
swego następcę, mając pewność, że ukąsze
nie przez skorpiona tego gatunku byłoby
równie groźne jak ukąszenie przez pszczołę.

Uczciwy Herman
Herman Szoeberg z miejscowości Naessjo
(południowa Szwecja) znalazł w budce tele
fonicznej portmonetkę ze skromną sumą 10
koron. Jako prawy obywatel postanowił od
nieść zgubę na posterunek policji. W drodze
uprzytomnił sobie, że przez roztargnienie zo
stawił w budce portfel z pokaźną kwotą 3600
koron. Gdy zjawił się przy feralnej budce
telefonicznej po jego portfelu (i pieniądzach)
nie było śladu. Portfel wraz z zawartością
zniknął.

O paleniu tytoniu
Celem naukowców wchodzących w skład
państwowej konsultacyjnej rady instytutu on
kologicznego USA jest doprowadzenie do
całkowitego zaniechania palenia tytoniu
przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych
do 2000 r. Występując na konferencji praso
wej w Waszyngtonie przedstawiciele tej or
ganizacji oświadczyli, że palenie tytoniu jest
przyczyną śmierci 150 tys. Amerykanów rocz
nie. 1/3 przypadków zachorowań na raka —
twierdzą członkowie rady — spoyvodowana
jest nałogiem palenia.

fum i kosmetyków, setki budzików,
A kilka wieczorów w tygodniu
zegarków oraz 10 ton żywności, wła
sala odpraw celnych świnouj
śnie tej najbardziej poszukiwanej na
skiej bazy promowej zamienia
polskim rynku.
się w swoiste targowisko i miejsce
przetargu. Autokary z różnych biur
podróży dowożą do Świnoujścia wy
cieczki, które w założeniu mają zwie
dzać przybrzeżne miasta Szwecji.
Biura podróży zapowiedziały, iż w
Niektóre przyjeżdżają tuż przed od
tym roku zdecydowanie ograniczą
nadmierny wywóz. Postanowiono, iż
prawą.
/
przedłuży się czas trwania wycieczek
— Proszę pozostawić w depozycie
— tak, by uczestniczyli w nich praw
wszystkie rzeczy mające przeznacze
nie handlowe — apelują przedstawi
ciele Urzędu Celnego. Decyduje się
na to część turystów — część oczekuje do odprawy celnej. Okazuje się
wówczas, iż „turyści" mając zapew
nione na promie dobre wyżywienie,
odpowiednio urządzone kabiny, za
bierają na czterodniową wycieczkę
do Szwecji po kilka kompletów bieliz
ny pościelowej, kilka dodatkowych
kompletów bielizny osobistej, po kil
kanaście ręczników, na „zmianę",
niejednokrotnie emeryci wywożą odziwi turyści. Okazało się, iż w stycz
dzież dziecięcą. Na promach wyży
niu br. 20 wycieczek płynących do
wienie jest co najmniej dobre, mimo
Szwecji pozostawiło, zgodnie z wolą
to taszczy się w dużych ilościach
celników, w depozycie: 2.900 sztuk
szynkę, baleron, polędwicę, konser
bielizny osobistej, przeszło dwie tony
wy, ser.
żywności, 1.400 obrusów, 800 kg
kryształów, 1.100 kompletów bieliz
W szczecińskim Urzędzie Celnym
ny pościelowej, setki aparatów foto
dokonano ostatnio swoistego bilan
graficznych i lornetek.
su.
Trzeba było w bazie promowej w
W okresie siedmiu miesięcy ub.
Świnoujściu urządzić przechowalnię
roku, od czerwca do grudnia, na wy
funkcjonującą na zasadzie ajencyjnej.
cieczki do Szwecji polskimi promami,
w ramach wycieczek organizowa
nych przez przeróżne biura podróży,
wybrało się ok. 6 tys. osób. Zakwes
★ ★ ★
tionowano u nich określając, iż są to
towary wyraźnie przeznaczone na han
Uczestnicy pseudowycieczek na
del: 18 tys. sztuk bielizny osobistej,
dal płyną do Szwecji. Później jest
12 tys. ręczników, 5 tys. obrusów
handel, są interwencje szwedzkiej
lnianych, 5 ton wyrobów kryształo
policji i przykrości przynoszące wstyd
wych, 4 tys. kompletów bielizny po
i Polakom i polskim turystom.
ścielowej, dziesiątki kilogramów per

N

Szwedzi alarmują: widzi się w
Szwecji starszą panią noszącą na szyi
tabliczkę z wykaligrafowanym po
szwedzku napisem co ma do sprzeda
nia. Skarżą się, iż handlarze wódką
pojawiają się nawet w pobliżu szkół.
Oczywiście, wszystkie towary sprze
dawane są po cenach konkurencyj
nych w stosunku do miejscowego
handlu, co jest przyczyną zdenerwo
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Świnoujście — Ystad

Ktoś kiedyś nieco żartobliwie stwierdził, że uwierzy wówczas w
powodzenie reformy naszej gospodarki, jeśli w Polsce zostanie do
końca rozwiązany problem skupu surowców wtórnych. Tak, aby dla
obu stron — kupującego i sprzedającego — była to transakcja
korzystna, dogodna, i żeby nikt nikomu nie robił łaski. Dziś, niestety,
mimo zapewnień skup surowców obwarowany jest różnymi ograni
czeniami i kłopotami, zniechęcającymi ludzi do opróżnienia piwnic i
spiżarni ze zbędnych przedmiotów.
Niewiele wniosą też dane liczboALEGAJĄ więc one śmietniki,
marnieją, nie zasilają przemysłu,
wo-procentowe w zakresie zwiększe
a ten z kolei też często sprawą tą
nia lub obniżenia dynamiki skupu u
nie wykazuje większego zaintereso
poszczególnych organizatorów oraz
wania. Dotyczy to także organizato
w ich placówkach. Jedne bowiem
rów skupu z rozmaitych zresztą po
skupują np. złom gumowy, surowce
wodów. Brakuje lokali i powierzchni,
włókiennicze, opakowania szklane —
specjalistycznego sprzętu, niekorzys

Z

tne są relacje cen skupu i zbytu po
między różnymi kontrahentami, a
wbrew obietnicom talonami upoważ
niającymi do zakupu tzw. atrakcyj
nych towarów za sprzedane surowce
można sobie najwyżej wytrzeć nos.

inne czynią to w ograniczonym stop
niu bądź wcale nie prowadzą wielu
asortymentów. Potrzeby klienta, to
jedna sprawa, a potrzeby i zaintereso
wania organizatorów skupu — to od
rębna kwestia. Te nożyce są rozwarte
bardzo szeroko. >

Do takich ogólnych, choć smut
nych wniosków można dojść po lek
turze materiałów pokontrolnych In
spekcji Robotniczo-Chłopskiej w Ko
szalińskiem. Wizytacja objęła kilka
dziesiąt placówek zajmujących się
skupem surowców i makulatury —
należących do Okręgowego Przed
siębiorstwa Surowców Wtórnych w
Szczecinie, spółdzielczości „Samo
pomoc Chłopska" i „Społem".

IRCh krytycznie oceniła zjawi
sko zawężania asortymentu sku
pu. Np. złom gumowy i opony do
bieżnikowania skupowały spo
śród 14skontrolowanych, tylko 2
punkty — Oddział Skupu w Ko
szalinie i Zakład Skupu i Prze
twórstwa w Kołobrzegu (podle
głe specjalistycznemu przedsię
biorstwu w Szczecinie), złom akumulatorowy jedynie 3 placów
ki, a stłuczkę szklaną aż... jedna
— w Kołobrzegu. Bardzo trudno
sprzedaje się surowce włókien
nicze — syntetyki, a z opakowań
szklanych — słoje i butelki typu
„Europa”, przy czym w praktyce
jest to właściwie niemożliwe.

Sensacja
za sensacją
Redakcja zasłużonego miesię
cznika „Morze”, czasopisma z
tradycją przedwojenną, poczęła
wydawać kolorowy kwartalnik
„Morski Magazyn Sensacji" (64
str. druku w formacie zeszyto
wym). Zgodnie z nazwą, przynosi
materiał^ sensacyjne i zagadko
we, jak np. o współczesnych pira
tach, o kulisach II wojny świato
wej, po raz pierwszy po wojnie
przynosi fakty o działaniach Floty
Pińskiej podczas wojny pols
ko-radzieckiej w 1920 roku. Cza
sopismo opisuje największy statek
świata (Phoenix — 380 m długo
ści, 77 m szerokości), aferę prze
mytniczą na polskim statku, złoto
leżące na dnie morza, przypomina
głośne przed laty porwanie w Dar
łowie motorówki wojskowej wraz
z dziećmi jako zakładnikami.
Czytelników pierwszego wyda
nia „Morskiego Magazynu" czeka
wielka atrakcja: mogą wylosować
darmowy rejs promem PŻB na linii
Świnoujście — Ystad — Świnouj
ście. Cena czasopisma — 250 zł.
(jn)

Przemyt na linii Świnoujście — Ystad nie jest tylko sprawą polską. Przy
jeżdżają do naszego kraju również
Szwedzi, którzy korzystając z czarnorynkowej wymiany waluty, mają mo
żliwość taniego spędzenia weeken
du. Bywają i tacy, którzy przybywają
na alkoholowe libacje i inne uciechy.
Załoga jednego z promów pamięta
Skandynawa, który będąc w stanie
nietrzeźwym, w ogóle nie opuścił
promu. W Szczecinie, jego okolicach
jest wiele wypadków drogowych
spowodowanych przez nietrzeźwych
turystów ze Skandynawii. Są też
przypadki przemytu m. in. futer, za
bytkowych przedmiotów. Nasi sąsiedzi nie pozostają bez winy w granicz
nych próbach chytrości „kto kogo".

A sprzedaż towarów za talony?
Dziś w ogromnym stopniu tę formę,
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List miłosny

do której przecież tak usilnie nama
wiano społeczeństwo — można uznać za fikcyjną. Najczęściej osiągal
ny jest tylko papier toaletowy, lecz nie
zawsze. Organizatorzy skupu przy
znają, iż w trzech kwartałach 1988 r.
w porównaniu z rokiem 1987 nastąpił
spadek wartości sprzedaży towarów
za talony we wszystkich grupach asor
tymentowych.
Podstawowa przyczyna, to brak
tzw. atrakcyjnych towarów, ale są i
inne. Po prostu organizatorzy i pod
ległe im sklepy nie przejawiają zainte
resowania sprzedażą wymienną, talo
nową i zapewne im się to nie opłaca.

Tu nie pomogą żadne kontrole, po
trzebne są zmiany mechanizmów
sprzedaży, odpowiednie bodźce dla
personelu, a nade wszystko lepsze
zaopatrzenie rynku. O śmiesznych,
niekorzystnych relacjach cen pomię
dzy kilogramem makulatury a rolką
papieru toaletowego była już tyle razy
mowa, że nie warto nadwerężać ręki,
aby pisać o tym raz jeszcze.
/ Może więc jest dobrze ze
sprzedażą butelek? Naiwny jest
ten, kto tak przypuszcza. Nawet w
specjalistycznych punktach nie sku
puje się wszystkich typów butelek
produkcji krajowej np. po winie czy
butelek półlitrowych po piwie. W
sklepach nie skupuje się butelek nie
znajdujących się w obrocie. Dowcip
polega na tym, że czasem kupionej w
tym samym sklepie butelki nie można
już odsprzedać, gdyż zmienił się asor
tyment i brakuje transporterów.
Regułą jest to, że nie można sprze
dać butelek niekaucjonowanych.
Sprzedaż słoja czy słoika też nie jest
możliwa — pozostaje więc śmietnik.
Daremnie marzyć o zbiórce opako-

P

Przegląd realizowany jest w czte
rech grupach zakładów zatrudniają
cych: do 500 pracowników, od 510
do 1000, od 1001 do 2500 i powyżej
2500 pracowników. Zakłady, które
zdecydowały się do niego przystąpić
powinny zrealizować program (od
powiednio udokumentowany) oce
niony w pierwszym etapie przez wo
jewódzką komisję przeglądu. Przy
pomnijmy, iż w województwie
koszalińskim w ubiegłym roku
zakończyła się pierwsza edycja Kon
frontacji
Kulturalnych Zakładów

OPERTA była bardzo wykwintna, taka, ja
ką można spotkać w superekskluzywnych
hotelach, ale nie miała żadnych znaków
firmowych. Wyglądała, jakby zrobiona była na
zamówienie dla jakiegoś bogatego snoba do pry
watnej korespondencji. Chłopak, który przyniósł
list nie chciał nic powiedzieć, mimo że dostał pięć
dolarów za fatygę. Howard Jamesson otworzył
przesyłkę i wyjął ze środka złożoną we dwoje
kartkę..

W

OD patronatem Ogólno
Pracy, w których uczestniczyło sporo
polskiego
Porozumienia
instytucji i przedsiębiorstw różnych
Związków Zawodowych i
branż.
Ministerstwa Kultury i Sztuki w
latach 1988—1990 organizowany
Komisja ocenia m. in. warunki do
jest Przegląd Działalności Kultu
prowadzenia działalności kulturalnej
ralnej Zakładów Pracy. Jego głó
wśród pracowników i ich rodzin, es
wnymi realizatorami na szczeblu kra
tetykę zakładu i jego otoczenia, wy
jowym są: Komisja Kultury OPZZ oraz
sokość wydatków na działalność kul
Centralny Ośrodek Metodyki Upo
turalną w przeliczeniu na jednego
wszechniania Kultury przy współ
pracownika, popularyzowanie wyna
udziale redakcji „Inspiracje", „Twór
czość Robotników", „Związkowiec".
Natomiast na szczeblu wojewódzkim
— komisje kultury WPZZ oraz woje
wódzkie domy kultury.
Celem przeglądu jest przede wszy
stkim aktywizacja działalności kultu
ralnej w zakładach pracy, a także
podnoszenie poziomu kultury pracy,
wypoczynku, lepsza organizacja wol
nego czasu, rozwijanie działalności
artystycznej, oświatowej, czytelnict
wa, współdziałanie ze środowiskami
twórczymi, instytucjami artystyczny
mi i upowszechniania kultury (muzea,
BWA, teatry, domy kultury, filharmo
nie).

KŁOPOTACH

iura
podróży
uruchomiły
Przeczytał ją raz, potem drugi i nie wierzył
ostatnio nowe linie turystycz
własnym oczom. „Przyjedź kochany natych
ne prowadzące do Berlina Za
chodniego. I znowu pojawili miast
się do mnie. Mam ci coś bardzo ważnego
do powiedzenia. Jestem w dużym niebez
pseudoturyści
—
jednego
tylko
dnia
wania handlowców. Polacy są zatrzy
pieczeństwie i tylko ty możesz mi pomóc.
polscy celnicy zatrzymali 14 osób z
mywani, przeszukiwani, wbija się do
Kocham cię bardzo. Santa."
towarem
o
wyraźnym
przeznaczeniu
paszportów stemple, iż nie będą już
handlowym.
Zawrócono
m.
in.
do
Schował list do kieszeni i zamyślił się. Jego
przyjmowani w Szwecji.
domu panią wiozącą na kilkunasto
dawna kochanka nigdy nie pisała do niego w ten
godzinny pobyt w Berlinie Zachod
sposób. Była to dumna kobieta, która raczej za
nim 60 serków topionych, trzyosobo
gryzłaby się na śmierć z powodu własnych zmar
wa rodzinka zaopatrzyła się w 30 kg
twień. niż poprosiła o pomoc Nie widział jej
YCIECZKI do Szwecji nie są
polędwicy, i 6 kg szynki, inna osoba
tanie. Duża grupa osób wy
podróżowała z 50 kg pstrągów. Ro
OPOWIADANIE M
chodzi więc z założenia, iż
dzina wybrała się na jeden dzień do
jeśli się płaci, to musi się to zwrócić.
Berlina Zach. z małym dzieckiem. Ba SENSACYJNE
Wytworzyła się specyfika wyjazdogaż składał się ze 100 sztuk dziecięcej
wo-przemytnicza. Np. grupy z okolic
odzieży. Inny turysta włożył do wali
Piły i Wałcza wywożą na ogół grzyby,
zki rower składany.
z okolic Łodzi — bieliznę pościelową.
Z obserwacji służb granicznych wyni
Polska otwiera się na świat.
ka, iż w handlowym procederze uJest wiele udogodnień paszpor
czestniczą na ogół ludzie, którym się
towych, wycieczkowych, z roku
pół roku i nie miał pojęcia, co się z nią dzieje. Teraz
dobrze powodzi. Są osoby udające
na rok zwiększa się ruch na linii
też niewiele więcej wiedział. O jakie niebezpie
się po kilka razy w roku do Skan
Świnoujście-Ystad. Czy musi to
czeństwo mogło chodzić? Dlaczego nie zadzwo
dynawii, które wiedzą czym i jak trze
być szlak wstydu?...
niła, tylko posłużyła się posłańcem? W jaki sposób
ba zahandlować, gdzie udać się z
JERZY KUBIAK on może jej pomóc?
towarem.
wań plastikowych i kapsli. Sklepy
tłumaczą się brakiem powierzchni do
magazynowania. Gdyby były tą formą
zainteresowane, to zapewne w wielu
z nich jakiś kąt by się znalazł.

Te pytania nurtowały go, gdy zwolnił się z biura i
wsiadł do samochodu. Santa mieszkała niedaleko
Holly Park, na południowym skraju San Francisko
i Jamesson potrzebował pół godziny, by tam
dojechać. Pomyślał przez chwilę, że chłopak, który
przyniósł mu list musiał przebyć tę samą drogę i to
wydało mu się trochę dziwne. Skoro sprawa była
tak nagła i niecierpiąca zwłoki, telefon byłby w tej
sytuacji najprostszym rozwiązaniem. Dlaczego
więc nie zadzwoniła?

Fortepian
z „Casablanki"
Minęło już 46 lat od nakręceniasłynnego
filmu „Casablanka", który na zawsze
wszedł do historii filmu, a który do dziś
pojawia się na ekranach telewizorów. Nie
żyją już bohaterowie tego firnu, Ingrid
Bergman i Humphrey Bogart, zachował się
natomiast dziwnym zbiegiem okoliczności
fortepian, który „występował" w tym fil
mie. Fortepian ten pojawił się niedawno na
aukcji w znanym londyńskiem domu auk
cyjnym Sotheby's i został sprzedany za
okrągłą sumę 153 tys. dolarów. Nabywcą
był Japończyk, właściciel lokalu w mieście
Osaka, noszącego nazwę „Casablanka".

Księżna w poradni
małżeńskiej
27-letnia księżna Dianą, małżonka bry
tyjskiego następcy tronu, odwiedziła lon
dyńską poradnię dla małżeństw, udzielając
tam osobiście przez kilka godzin porad
osobom, które mają kłopoty rodzinne. Pe
wnej parze małżeńskiej księżna radziła:
„Rozmawiajcie ze sobą jak najwięcej, dys
kutujcie szczerze na każdy temat!" Wtaje
mniczeni twierdzą, że własny mąż księżnej,
Karol, jest małomówny, lubi samotność i
najchętniej rozmawia z... końmi, jako zami
łowany jeździec i gracz w polo.

Mężczyźni będą
rodzić dzieci?

ODZIENNIE obserwuję punkt
skupu butelek przy supersa
Im więcej pytań mnożyło mu się w głowie, tym
mie na „Północy" w Koszali
bardziej cała ta historia wydawała mu się in
nie. Irytuje w jego pracy istna huś
trygująca. Lubił niespodzianki i zaskakujące zwro
tawka godzin skupu. Nigdy nie jest
ty wydarzeń. Jako przedsiębiorca giełdowy był do
się pewnym czy nie pojawi się kolejna
tego przyzwyczajony i źle się czuł, gdy wszystko w
karteczka informująca, że właśnie na
życiu układało mu się prosto i bez komplikacji.
stępuje zmiana czasu pracy. A istota
Hazard i ryzyko to był jego żywioł. Takim samym
sprawy sprowadza się do ogranicze
żywiołem była kiedyś Santa, ale nie mógł jej
nia godzin pracy.
poświęcić tyle czasu, ile chciała i w końcu musiał

Nie jest wykluczone, że za dwa lata
mężczyźni będą mogli zajść w ciążę i rodzić
dzieci. Taką ewentualność przewiduje aus
tralijski lekarz, Jules Blacie, członek Aust
ralijskiego Królewskiego Instytutu Gineko
logicznego w Sydney, który opracował
metodę implantacji embrionu w męskie
podbrzusze. Mężczyzna będzie dodatkowo
otrzymywał żeńskie hormony, aby dopro
wadzić do wytworzenia mleka.

się z nią rozstać. Jej zaborczość stanowiła za
grożenie dla jego wolności i czuł, że przy tej
kobiecie bardzo szybko by się wykończył psychi
cznie. Stanowiła po prostu jego odbicie w kobie
cej postaci, a dwa żywioły obok siebie nie mogły
zbyt długo żyć w zgodzie.

Międzynarodowy
...narodowy park

C

Marne efekty pożytecznej sprawy

Wygodnictwo organizatorów sku
pu sprawia, że zawęża się znacznie
asortyment sprzedawanych surow
ców. Lista utrapień i niedociągnięć
jest bardzo długa, zaś udogodnień i
motywacji nader krótka.

Darujmy sobie przeróżne cyfry i
wskaźniki mające dowieść tego, iż
rozbudowuje się sieć placówek skupu
i jest korzystniejsza relacja między
liczbą takich punktów a przypadającą
na nie ludnością. Zwykłemu klientowi
takie rozważania niewiele dadzą, tak
jak nie interesują go argumenty or
ganizatorów skupu, utyskujących na
brak lokali i sprzętu.
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Zdaniem IRCh operatywny tryb
kontroli i natychmiastowe działania
podjęte przez organizatorów skupu
przyniosły pewną poprawę funkcjo
nowania tych placówek i sporo ko
rzystnych usprawnień. Poprawiła się
informacja, czas pracy punktów lepiej
dostosowano do potrzeb mieszkań
ców, poszerzono tu i ówdzie asor
tyment przyjmowanych surowców.
Pozytywnie oceniono np. działania
podjęte przez PSS „Jedność" w Ko
łobrzegu, także pewne inicjatywy Okręgowego Przedsiębiorstwa Surow
ców Wtórnych zmierzające do roz
szerzenia skupu metali nieżelaznych;
podwyższono także ceny skupu two
rzyw sztucznych i butelek. W zalece
niach akcentuje się palącą potrzebę
zwiększenia oferty handlowej za su
rowce sprzedane w formie talonów.
Oby ta poprawa stała się widoczna
wszędzie i dla każdego w województ
wie koszalińskim, bo jak do tej pory
brakuje powodów do zadowolenia.

JERZY RUDZIK
szczeblu wojewódzkim organizowa
ne są w maju i czerwcu 1989 roku
jako na przykład dni kultury robot
niczej, festyny towarzyszące obcho
dom 1 maja, przeglądy zespołów amatorskich itp. Komisje wojewódzkie
ustalają i zapewniają we własnym
zakresie nagrody i wyróżnienia dla
najlepszych zakładów pracy w czte
rech kategoriach. Najlepsze zakłady
pracy w skali kraju na podstawie

Aby robotnik
ilie tylko IgrająJll|i

lazców i racjonalizatorów, opiekę
nad pracownikami zajmującymi się
amatorską twórczością artystyczną,
upowszechnianie czytelnictwa, orga
nizację wypoczynku sobotnio-nie
dzielnego i imprez kulturalno-rekrea
cyjnych, współdziałanie z instytucja
mi artystycznymi, placówkami upo
wszechniania kultury oraz środowis
kami twórczymi.

decyzji centralnej komisji przeglądu
otrzymają dyplomy, wyróżnienia oraz
nagrody rzeczowe w formie nowo
czesnego sprzętu audiowizualnego,
funduszy na zakup urządzeń do pracy
kulturalnej itp. Wyróżnieni działacze
zostaną na wniosek tejże komisji
przedstawieni do nagród i odznaczeń
przyznanych przez Ministerstwo Kul
tury i Sztuki.

Komisje wojewódzkie mogą powo
ływać w większych miastach komisje
miejskie, które zgodnie z regulami
nem dokonają w ciągu roku (kilka
krotnie) oceny przebiegu przeglądu w
zakładach pracy oraz na zakończenie
zorganizują imprezę, na której odbę
dzie się podsumowanie i wręczenie
nagród, wyróżnień, dyplomów. Po
dobnie pracują komisje wojewódzkie.
Imprezy podsumowujące przegląd na

Dodajmy jeszcze, że Przegląd Dzia
łalności Kulturalnej Zakładów Pracy
trwa: na szczeblu wojewódzkim
(miejskim) od 1 września 1988 (w
województwie koszalińskim rozpo
częła się już II edycja Konfrontacji
Kulturalnych Zakładów Pracy) do 30
czerwca 1989 r. i na szczeblu central
nym od 1 września 1989 roku do 30
czerwca 1990 roku. (kc)

A teraz nawet mu jej brakowało, a myśl, że ją
niedługo zobaczy podniecała go w dziwny spo
sób. Zaparkował samochód na tyłach Holly Park i
piechotą poszedł do jej domu. Zadzwonił do
drzwi, ale nikt nie otwierał mimo iż prawie uwiesił
się na przycisku. Machinalnie nacisnął na klamkę i
drzwi się otworzyły. Wszedł do środka i skierował
swe kroki na piętro. Zawołał kilka razy lecz nikt się
nie odezwał. Znał rozkład mieszkania i sprawdzał
po kolei wszystkie pokoje zdziwiony, że Santa nie
daje znaku życia, ale nigdzie jej nie było.
Zupełnie niechcący zajrzał do łazienki i aż cofnął
się w nagłym przerażeniu. Obok wanny leżały
zwłoki mężczyzny i Howard Jamesson zrozumiał
w nagłym przebłysku, dlaczego nikogo nie ma w
domu i dlaczego go tu wezwano. Nawet nie brał
pod uwagę innej możliwości. Nie było jednak
czasu na myślenie. Zaczął się śpiesznie wycofy
wać, ale gdy był na dole wpadł wprost na wcho
dzących policjantów. Uśmiechnął się tylko smut
no i pomyślał, że tym razem instynkt hazardzisty
zawiódł go całkowicie, bo nie wziął pod uwagę iż
w tej grze między kobietą a mężczyzną nie istnieją
żadne pisane reguły.
— A więc zazdrość? podpowiadał godzinę póź
niej przesłuchiwanemu przesłuchujący go oficer.

Na terenie miejscowości Wiener Lobau,
aż po wspólne z Węgrami graniczne jezioro
Neusiedler See, powstanie narodowy park.
W czym niezwykłość? — W tym, że po raz
pierwszy w historii stosunków międzypań
stwowych będzie to park na terenie dwóch
sąsiadujących ze sobą krajów. Jezioro
Neusieddler See należy bowiem w części
do Austrii, a w części do Węgier. Tereny
przyległe do jeziora będą włączone do
parku.

Lek przeciw AIDS
Naukowcy z uniwersyteckiego centrum
medycznego w USA, przygotowują lek
zabijający komórki skażone wirusem AIDS,
nie niszczący przy tym zdrowych komórek.
Produkowany jest on z protein pochodze
nia roślinnego i przypuszczalnie za rok
będzie go już można stosować. Na razie jest
testowany na zwierzętach.

— Nie znam tego uczucia — odparł Howard
Jamesson z godnością — to dobre dla gówniarzy
Mnie interesuje wyłącznie gra, a w grze nie ma
miejsca na uczucia.
— A więc przegrał pan — ciągnął dalej policjant
— zastrzelił pan gacha swojej kochanki z włas
nego rewolweru, dosłownie na piętnaście minut
przed naszym przybyciem. To ona do nas za
dzwoniła i mówiła, że macie się spotkać i pogadać.
Mówiła też, że jednemu z was grozi niebezpiecze
ństwo, tylko nie powiedziała któremu...
Howard Jamesson pokiwał smętnie głową.
— Bardzo sprytne — odparł spokojnie — ten
rewolwer, który znaleźliście zostawiłem jej pół
roku temu na pamiątkę i dlatego zostały na nim
odciski moich palców. Od tamtej pory jej nie
widziałem, a tego faceta nigdy nie znałem. Jeśli to
zemsta z jej strony, to bardzo głupia zemsta. Mogę
w bardzo prosty sposób udowodnić, że sama
zwabiła mnie w pułapkę...
Mówiąc to Howard Jamesson sięgnął do kie
szeni po list w wykwintnej kopercie, ale gdy ją
otworzył ku własnemu zdumieniu ujrzał, iż kartka
jest zupełnie czysta i tylko na kopercie jest jego
imię i nazwisko napisane na maszynie...

MIKE ROGERS

"

^

Sosy do ryb (4)
Sos holenderski. Stopić łyżkę mas
ła, wymieszać z łyżką mąki, rozprowa
dzić rosołem lub wywarem z ryby.
Zagotować i odstawić . Dwa żółtka
rozmieszać z 1/2 szklanki śmietany i
dodać do sosu. Przyprawić solą i
sokiem z cytryny. Podawać na gorą
co.

★ ★ ★
Sos mleczny! Stopić łyżkę masła
zmieszać z dwiema łyżkami mąki, roz
prowadzić szklanką mleka. Zagoto
wać mieszając, przyprawić do smaku
solą, wymieszać z dwiema łyżkami
utartego żółtego sera.

^

Kazio przychodzi do pracy z podbitym okiem.
— Co ci się stało? — pytają koledzy.
— Pomagałem jednej dziewczynce wydostać się z wody...
— I za to z wdzięczności podbiła ci oko?
— Ona nie, ale Mania właśnie wróciła z delegacji do domu i
weszła do łazienki.

Kryptonim „Wintex”

Symulowane gry w kwaterze głównej
Co dwa lata na mapach sztabowych NATO wybucha trzecia wojna
światowa. Również w tym roku wojskowi i politycy tego bloku
przygotowują się do tych papierowych manewrów, które rozpoczęły
się 24 lutego i będą trwały dwa tygodnie. Tysiące ludzi w mundurach i
w cywilnych ubraniach, na czele z premierami i ministrami będzie
podejmowało decyzje, konsultowało się i stawiało czoła wojennej
zawierusze. Dawniej podczas tego typu ćwiczeń tworzono w RFN
nawet fikcyjny wojenny rząd, który udawał się na czas ćwiczeń do
przeciwatomowego bunkra. Tak było kiedyś, bo dziś, w roku 1989,
takie ćwiczenia mają już posmak cokolwiek anachroniczny i budzą
pewne zakłopotanie w kwaterze NATO w Brukseli.
Oficjalni przedstawiciele paktu od
mawiają np. odpowiedzi na pytanie,
jakie to przyczyny konfliktu zostały
założone w fikcyjnym scenariuszu
wydarzeń. Jeden z rzeczników NATO
odpowiedział krótko: „Są to czysto
formalne ćwiczenia prowadzone we
dług hipotetycznego scenariusza,
który nie ma żadnego związku ze
współczesnymi wydarzeniami". Nie
mniej odbędzie się symulowane nad
zwyczajne posiedzenie rządów 14
krajów NATO (bez Francji i Grecji), a
sekretarz generalny paktu Manfred
Wórner będzie przez cały czas trwania
manewrów przewodniczył fikcyjnym
sesjom Rady Atlantyckiej.
Dowódcy sił zbrojnych w krajach
NATO, a w Mons w Belgii dowódca
całości — generał John Galwin, będą
mobilizowali i rzucali na „front" coraz
to nowe jednostki wojskowe. Na ko
niec zaś — jak pisze agencja Reutera
— NATO rozwinie swoje nuklearne
siły przeciwko Układowi Warszaws
kiemu. Po czym uczestnicy manew
rów, zadowoleni ze spełnionego obo
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wiązku, udadzą się do domów na
zasłużony odpoczynek.
Najistotniejszym momentem
ćwiczeń jest podjęcie decyzji o
użyciu broni nuklearnej. NATO
zastrzega sobie bowiem prawo do
użycia broni nuklearnej jako pierwsza
strona na wypadek wyczerpania śro
dków obrony konwencjonalnej. Zgo
dne jest to z doktryną tzw. elastycznej
odpowiedzi, której ostateczna wersja
została zatwierdzona w dokumencie
MC14/3 przed 20 laty. Jak to powie
dział sekretarz generalny NATO Man
fred Wórner w jednym ze swoich
odczytów, „nawet jeśli rokowania za
kończą się sukcesem i doprowadzą
do głębokiej asymetrycznej redukcji
broni konwencjonalnej, a tym samym
do równowagi sił konwencjonalnych
w Europie, nuklearne elementy
współczesnego teatru będą nadal po
trzebne do umocnienia odstraszania".
A to nie jest już kwestia takich czy
innych ćwiczebnych założeń, ale
koncentracji broni nuklearnej. Na ten

temat toczy się właśnie dyskusja w
NATO. Angielski tygodnik „Obser
ver" przyniósł wiadomość, że USA
bez konsultacji z sojusznikami posta
nowiły zastąpić 88 rakiet nuklearnych
„Lance" o zasięgu 110 km 750 wy
rzutniami o zasięgu 500 km. Manfred
Wórner zaprzeczył temu stwierdzając,
że tak daleko idące decyzje nie zostały
jeszcze podjęte. Sekretarz stanu Ja
mes Baker po rozmowie z kanclerzem
Helmutem Kohlem powiedział, że po
trzebna jest dalsza dyskusja, zanim
NATO zadecyduje o losie broni nuk
learnej. W każdym razie pakt stoi
przed dylematem czy modernizować
broń nuklearną już teraz, czy odłożyć
tę sprawę na kilka lat: zdaniem kanc
lerza Kohla do 1991 lub 1992 roku. A
wtedy redukcja i kontrola zbrojeń mo
gą poczynić takie postępy, że sprawa
stanie się już nieaktualna.
Na pewno jest jakaś ironia w
tym, że manewry ,,Wintex" koń
czą się 9 marca br., tj. w dniu,
kiedy rozpoczynają się rokowa
nia w sprawie redukcji broni
konwencjonalnej i liczebności armii w Europie. Ale zarazem jest w
tym zbiegu okoliczności szczypta op
tymizmu, bo rokowania te mogą cał
kowicie zdezaktualizować gry wojen
ne zakładające wybuch trzeciej wojny
światowej.

Tokio (PAP). Przewodniczący izby wy
ższej parlamentu japońskiego Yoshihiko
Tsuchiya i przewodniczący Ligi Parlamen
tarnej Japonia — Polska Yoshio Sakurauchi wydali w sobotę śniadanie dla
polskiej delegacji państwowej z wiceprze
wodniczącym Rady Państwa PRL Kazi
mierzem Barcikowskim i szefem Kance
larii Rady Państwa Jerzym Brejtkopfem.
Delegacja reprezentowała nasz kraj na uro
czystościach pogrzebowych cesarza Japonii
Showa. W spotkaniu uczestniczyli także

Rozmowy w Tokio
K. Barcikowskiego
deputowani do parlamentu japońskiego z
ramienia Partii Liberalno-Demokratycznej.
Po południu delegacja polska uczest
niczyła w przyjęciu, wydanym przez nowe
go cesarza Japonii Akihito dla wysłan
ników zagranicznych na pogrzeb cesarza
Showa.
Kazimierz Barcikowski spotkał się na
stępnie z sekretarzem generalnym Partii
Liberalno-Demokratycznej Shintaro Abe, a później z przewodniczącą Socjalis
tycznej Partii Japonii Takako Doi.
Wieczorem odbyło się spotkanie K. Bar
cikowskiego z ministrem spraw zagranicz
nych Japonii Sosuke Uno.

Moskwa (PAP). Łączne zadłuże
nie zagraniczne sześciu socjalis
tycznych krajów Europy i Związ
ku Radzieckiego sięga sumy 130
mld dolarów — informuje radziecki
tygodnik „Argumenty i Fakty". Dług
ten rozkłada się na poszczególne kraje
w następujący sposób: ZSRR — 40,1
mld dolarów, Polska — 38,7 NRD —
19,1, Węgry — 17, Bułgaria — 6,9,
Czechosłowacja 5,2 i Rumunia — 3,1
mld dolarów.
Przy ocenie stanu finansowego pań
stwa istotny jest wskaźnik zdolności
do terminowego spłacania zobowią
zań. „Argumenty i Fakty" podają wartość aktywów walutowych i rezerw
krajów członkowskich RWPG. W ban
kach Europy Zachodniej sześć wy
mienionych krajów socjalistycznych
ma zgromadzonych ponad 30 mld
dolarów, z czego ZSRR — 14,2 mld i
NRD — 9,2.

ANDRZEJ ZYCHOWICZ

Berlin Zachodni (PAP). Nie osłabła fala przyjazdów polskich turystów do
Berlina Zachodniego. W sobotę granice miasta ponownie przekroczyło kilka
tysięcy osób, kilkaset samochodów osobowych, kilkadziesiąt autokarów wy
cieczkowych, głównie z zachodnich rejonów naszego kraju.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią tu
tejszych władz miejskich zaostrzono kont
role celne na granicy. Objęto nimi zwłasz
cza te osoby, które od początku tego roku
już kilkakrotnie przekraczały granice Ber
lina Zachodniego w celach wyraźnie hand
lowych. Szczegółowe wyniki tej akcji nie
są jeszcze znane, ale wiadomo, iż zatrzyma
no duże ilości artykułów żywnościowych.
Jednocześnie, prawie w całym mieście,
głównie jednak w rejonie największego
zachodnioberlińskiego targu starzyzną
przy Brenburger Strasse i w najbliższej jego
okolicy, prowadzi się intensywne kontrole
policyjne. Sypią się mandaty za niewłaś
ciwe parkowanie pojazdów oraz próby
sprzedaży towarów bez wymaganych do
tego dokumentów w postaci tzw. placo
wego, które można nabyć za 40 marek

RFN. Na placu targowym podjęła również
działalność służba sanitarna. W kilkunastu
przypadkach zakwestionowano jakość
sprzedawanych artykułów spożywczych
oraz antysanitarne warunki ich ekspozycji.
Również w tych przypadkach pobierane są
mandaty.
Zdaniem ojców miasta sobotnie działa
nia stanowią tylko sygnał ostrzegawczy dla
wszystkich turystów z Polski łamiących
obowiązujące zasady porządkowe. Władze
zachodnioberlińskie ostrzegają, że jeżeli to
nie pomoże, w przyszłości zostaną podjęte
bardziej drastyczne środki, łącznie z od
syłaniem do kraju najbardziej niepopraw
nych polskich handlarzy oraz stawianiem
odpowiednich pieczątek w paszportach.

Wyrzuty sumienia
Nowy Jork (PAP). Pod adres jednego z posterunków w kalifornijskiej miejscowości
Santa Ana doręczono przesyłkę pocztową ze stanu Nebraska. Nadawca umieścił w
kopercie banknot jednodolarowy wraz z pisemkiem, z którego wynikało, iż pieniądze są
przeznaczone dla sadownika, z którego ogrodu autor listu zerwał pomarańcze.
Amerykanin przejeżdżając samochodem przez stan Kalifornia ukradł — jak sam przyznał
— pomarańczę z sadu rosnącego nie opodal drogi. Zawstydzony swoim postępkiem i
dręczony wyrzutami sumienia postanowił za pośrednictwem policji zrekompensować
stratę nieznanemu sadownikowi z Santa Ana.

PONIEDZIAŁEK

Ql Telewizja
PROGRAM I
Dzienniki: 16.00, 19.30 i 22.45
13.30 TTR Fizyka, sem. II — Pod
stawy teorii kinetyczno — molekular
nej
14.00 TTR Biologia, sem II — Ro
baki płaskie i obłe
14.30 Telewizyjny Kurs Rolniczy
Króliki angorsKie
15.00 Powtórka przed maturą: Hi
storia — Polacy na frontach
II wojny
rn
światowej
15.30 NURT: Strategia obrony i
rozwoju cywilizacji humanistycznej
— Dwie cywilizacje
16.05 „Kwadrans muzyki i plotek"
16.25 „Luz" — program nastolat
ków
17.15 Teleexpress
17.30 „Reklamy z prezentami"
17.40 „Echa stadionów" — i „Pił
karska kadra czeka"
18.30 „Laboratorium" — „Kto lubi
zimno"
18.50 Dobranoc
„Niedźwiedź
drewniana noga"
19.00 „10 minut"
19.10 „Telespotkania"
20.05 Teatr Telewizji: Jerzy Mikke
„Ostatni z Jagiellonów" (2), reż. La-

co Adamik, wyk.: Jerzy Radziwiło
wicz, Jerzy Gratek, Jerzy Sagan, An
na Dymna, Elżbieta Karkoszka i in.
21.05 „Socjalizm tak — ale jaki?..
— spotkanie z prof. Marianem Orze
chowskim
21.20 Program publicystyczny
21.50 „Sportowe disco"
22.20 „Gwiazdy jazzu" — Chic
Corea w Warszawie
23.15 Język niemiecki (17)
PROGRAM 2
16.55 Język niemiecki (17)
17.25 Program dnia
17.30 Antena „Dwójki" na najbli
ższy tydzień
17.45 „Ojczyzna — polszczyzna"
— Otworzeniu słów w języku polskim
18.00 Telerama
18.30 „Czarno na białym" — prze
gląd polskich kronik filmowych
19.10 „Teletrans"
19.30 „Duch Róży" — program
baletowy
20.00 Magazyn 102 — Midem'89
20.30 „Zamyślenia"
20.45 „Osądźmy sami"
21.30 Panorama dnia
21.45 Biografie: „Siostry Bronte"
— film prod, francuskiej, reż. Andre
Techine, wyk.: Isabelle Huppert, Isa
belle Adjani, Marie-France Pisier
23.40 Komentarz dnia

Głos
Pomorza
„Glos Pomorza"
Dziennik Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny — Andrzej Czechowicz

Moskwa (PAP). Rządy państw-stron
Układu Warszawskiego mianowały ge
nerała armii Władimira Łobowa szefem
sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych
Układu Warszawskiego — informuje
„Krasnaja Zwiezda”.
Gen. Łobow urodził się w 1935 r. Jest
Rosjaninem, członkiem KPZR. Ukoń
czył Wojskową Akademię im. Frunzego i Wojskową Akademię Sztabu
Generalnego. Dowodził pułkiem, dy
wizją, armią, a następnie siłami okręgu
wojskowego. W 1987 r. został miano
wany pierwszym zastępcą szefa Sztabu
Generalnego radzieckich sił zbrojnych.

Uciekinierzy

rumuńscy na Węgrzech
Budapeszt (PAP). Około 12 700 oby
wateli rumuńskich szukało w minionym
roku schronienia na Węgrzech. Z tego
ponad 7 tys. przekroczyło granicę nielegal
nie. Poinformował o tym węgierski wice
minister spraw wewnętrznych Zoltan Gal.
Dodał, że w br. liczba uciekinierów prze
kroczyła już 13000.
Jeśli fala uciekinierów będzie się utrzy
mywała przez dłuższy czas, mogą pojawić
się dla Węgier problemy. Dlatego rząd w
Budapeszcie pragnie, aby mieszkająca w
Rumunii ludność pochodzenia węgierskie
go uzyskała możliwość rozwijania „swoich
indywidualnych i zbiorowych praw mniej
szościowych" — powiedział cytowany
przez Agencję MTI Zoltan Gal.

USA. Aktywiści Greenpeace nasilają protesty w obronie wielorybów. Tym

razem radzą bojkot islandzkich produktów, gdyż kraj ten pod pretekstem badań
naukowych zabija te ssaki w celach konsumpcyjnych.
Na zdjęcip: demonstracja przed sklepem w Tallahassee na Florydzie.

Propozycja fińskiego Ministerstwa Zdrowia

Urlopy seksualne
Helsinki (PAP). Doradcy fińskiego Minis
terstwa Zdrowia zaproponowali zbadanie mo
żliwości udzielania pracującym kilku wolnych
dni, które mogliby oni w całości poświęcić na
uprawianie seksu. Dałoby to im szanse uwol
nienia się od napięć i stresu, jakie niesie za
sobą współczesne życie. Ministerstwo Zdro
wia podkreśla, że jest to tylko propozycja,
która ma być dyskutowana z szefami lokal
nych administracji służby zdrowia. Jej niewąt
pliwym mankamentem jest jeszcze niesprecyzowanie sposobu, w jaki kontrolowane byłoby

przestrzeganie zgodności spędzania dodatko
wego urlopu z jego przeznaczeniem. W propo
zycjach zwrócono ponadto uwagę na koniecz
ność podniesienia znaczenia erotyki w życiu
codziennym i uwzględniania jej w szerszym
zakresie w kulturze i środkach masowego
przekazu.
Z dotychczasowych badań nie wynika, żeby
Finowie cierpieli z powodu braku seksu, cho
ciaż temperament narodów północy jest oczy
wiście nieco słabszy.

Pismo dla czytających podczas jedzenia
Paryż (PAP). W stolicy Francji wychodzi 2-stronicowy tygodnik pt. ,,Sól i
Pieprz”. Wydawany jest na specjalnym wodoodpornym papierze. Tygodnik ukazuje
się z myślą przede wszystkim o tych, którzy w żaden sposób nie mogą odzwyczaić się
od nawyku czytania podczas spożywania posiłków. ,,Sól i Pieprz” prezentuje
czytelnikom najważniejsze wydarzenia z kraju i świata oraz aktualne anegdoty.
Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.00

TELEWIZJA
RADZIECKA

Radio
PROGRAM I

27.II

4.30 120 minut — pr. inf.-muz.
6.35 „Niewolnica Isaura" ode. 6,7 i 8 —serial prod. brąz. w przerwie — (8.45) —'
wiadomości
10.00 „W świecie zwierząt" — pr. przyr.

★ ★ ★
13.30 Wiadomości
13.45 Występ M. Stefiuk
14.10 W cyklu „Rolnicze horyzonty" —
film dok. „Sześcioro na gospodarstwie, nie
licząc psa"
14.30 Program muzyczny
15.00 Wiadomości
15.05 „Godzina dla dzieci"
16.05 „Zaangażowanie"
16.35 „Jechał sobie Wania" — film anim.
16.45 Dziś na świecie
17.00 „Autoportret" — pr. z cyklu „Eko
nomika i my"
17.50 „Niewolnica Isaura", ode. 8
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 „Przed wyborami" — pr. publ.
19.50 „Te różne, różne twarze"
21.00 Dziś na świecie
21.15 „Theo Adam zaprasza" — pr.
muz. prod. NRD
22.05 „Przygody Sheriocka Holmesa i
doktora Watsona" ode. 1 — film TV
23.10 Wiadomości
23.15 Koncert mistrzów w Centralnej
Sali Koncertowej

Żaden z krajów socjalistycznych
nie znajduje się pod presją natych
miastowej spłaty długów, a rezerwy,
zgromadzone przez te kraje, fundusze
ubezpieczeniowe itp., wystarczają na
pełne sfinansowanie 40 miliardowe
go importu z państw zachodnich.

Rozszerzenie listy
towarów na eksport

Na granicy Berlina Zachodniego

Wzmożone kontrole
polskich pseudoturystów

Spadek cen na surowce na świato
wym rynku wpłynął na zmniejszenie
dochodów walutowych krajów soc
jalistycznych. Niemniej — pisze tygo
dnik — tylko sytuacja jednego-dwóch krajów budzi zaniepo
kojenie. Dotyczy to przede wszy
stkim Polski, która, aby spłacić
długi, musi przeznaczyć na to
wartość eksportu za 4,35 roku. W
stosunku do innych krajów wskaźnik
ten kształtuje się następująco: Węgry
— 2,88 roku, Bułgaria — 1,8, NRD —
11,5 miesiąca, Czechosłowacja — 8
miesięcy i ZSRR — 5 miesięcy.

Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.05.14.00.16.00.18.00.19.00, 20.00, 22.00,
23.00
Komunikaty energetyczny i gazownict
wa: 7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28.
21.00
0.07—3.45 Muzyka nocą 3.35—Żołnierski
kwadrans 4.05 Muzyka przed świtem 5.05 Poran
ne rozmaitości rolnicze 5.30—8.00 Poranne syg
nały 8.15—8.45 Muzyka poranna 8.45 Żołnierski
zwiad
9.00—11.00
Cztery
pory
roku
11.00—11.35 Koncert przed hejnałem 12.30 Mu
zyka folklorem malowana 12.45 Zielone echa
13.05 Radio kierowców 13.30 Z tańcem przez
wieki 14.05—16.00 Magazyn muzyczny „Rytm”
16.05 Muzyka i aktualności 17.00 Przeboje „Ma
de in Hungary" '88 17.50 Kto tak pięknie gra:
Grover Washington 18.20 Jazz i piosenka 19.30
Radio dzieciom: „Zemsta Klabaternika" 20.1 5 Ko
ncert życzeń 20.45 Grzegorz Musiał: „W ptaszarni" 21.05 Kronika sportowa 21.30 Radiowy sup
lement do „Telewizyjnego leksykonu polskiej mu
zyki rozrywkowej" 22.15 Kroniki wędrówek F.
Liszta 23.30 Do słuchania we dwoje
PROGRAM II
Program nadawany w wersji stereo

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 prawne udzielane są w Koszalinie we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 tylko telefonicznie pod

Skrócony test stereo: 13.20, 18.30, 0.10
8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum polskiej
piosenki 9.00 Magda Szabó: „Staroświecka his
toria" 9.20 Muzyka, którą lubi Jacek Cygan 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
nonstop (cz. II) 12.30 Miniatura literacka 12.40
Spod znaku Polihymni 13.20 Muzyczny seans
filmowy 14.20 Folklor na mapie świata 14.50
Pamiętniki i wspomnienia: Liv Ullmann — „Prze
miany” 15.00 Album operowy 15.30 Nowości
muzykn-eggae 17.15 Filharmonia radiowa 18.15
Helena Sekuła: „Siedem domów Kuny" 18.30
Klub stereo 19.00 Wieczór w filharmonii (CD)
21.20—1.00 Wieczór literacko-muzyczny.
PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 8.30 Kon
stanty Putrament: „Pięć milionów stopni" 9.05
„Winien i ma" — mag. 10.30 Nie tylko po hiszpań
sku 11.10 Folk w pigułce 11.20 William Goldirig:
„Spadkobiercy" 11.30 W kręgu muzyki kameral
nej 12.05 W tonacji Trójki 13.00 Konstanty Put
rament: „Pięć milionów stopni" 13.10 Powtórka z
rozrywki 14.00 Jubileuszowy koncert Witolda
Rowickiego 15.05 Rock po polsku 15.40 Spor
towa Trójka 16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki
19.00 Codziennie powieść w wydaniu dźwięko
wym: „Niewidzialny człowiek" 19.30 Złote lata
swinga 19.50 William Golding: „Spadkobiercy"
20.00 Bielszy odcień bluesa 20.45 Klub Trójki
21.00 Trzy kwadranse jazzu 22.15 Forum młodych
muzyków 22.45 Książka tygodnia: Franciszek II

Waszyngton (PAP). Korespondenci
akredytowani w Waszyngtonie podają,
że w tym tygodniu Ministerstwo Hand
lu USA opublikuje nową, rozszerzoną
listę towarów i technologii, które moż
na będzie bez specjalnych zezwoleń
eksportować ze Stanów Zjednoczo
nych do krajów socjalistycznych. Lista
la została przed kilkoma tygodniami
uzgodniona w Paryżu na forum Komi
tetu Koordynacyjnego dla Handlu
Wschód -Zachód (COCOM), organi
zacji utworzonej przez kraje sojuszu
atlantyckiego celem uzgodnienia i ko
ordynowania polityki eksportowej.
W doniesieniach egencyjnych nie po
daje się listy towarów i technologii,
jakie będzie można obecnie eksporto
wać bez dodatkowych zezwoleń do
krajów socjalistycznych. Koresponde
nci wyrażają jedynie przypuszczenie, że
rozluźnione zostaną przepisy dotyczące
eksportu elektroniki, komputerów i te
chnologii ich wytwarzania. Zdaniem
obserwatorów w Waszyngtonie, admi
nistracja Busha rozszerza listę ekspor
tową głównie z myślą o zwiększeniu
eksportu technologii i nowoczesnych
urządzeń elektronicznych do Chin.

Grzywna dla rodziców

gdy nastolatki
palą i piją
Pekin (PAP). Zgodnie z nowym ustawo
dawstwem Tajwanu młodzieży nie wolno
pić alkoholu i palić tytoniu. W przypadku
naruszenia zakazu przez osoby do lat 18
włącznie, ich rodzicom — jak informuje
miejscowa prasa — grożą grzywny do 6 tys.
dolarów tajwańskich (ok. 215 doi. USA).
| .
Właściciele sklepów z mocnymi trunka
mi i wyrobami przemysłu tytoniowego za
sprzedaż tych artykułów nastolatkom będą
— na mocy nowej ustawy — pozbawiani
prawa handlowania towarami spirytuso
wymi i tytoniowymi.
Rakoczy — „Pamiętniki. Wyznania" 23.00 Opera
tygodnia 23.15—23.50 Miniatura poetycka.
PROGRAM IV
Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30,11.00,19.30,
23.30
5,00—6.00 Muzyczny por&nek 6.05 Technika
na co dzień 6.30 J. angielski 6.45 Z archiwum
muzyki rozrywkowej 7.1 5 Między nami (wydanie
poranne) 7.40 „40 lat z piosenką" 8.30 Tydzień z
Leszkiem Paszko 9.05 Język polski (dla kl. II) 9.35
Nie tylko dla słuchaczy w mundurach 10.00 Mu
zyka dla kl. VII—VIII 10.30 Historia muzyki roc
kowej 11.05 Dom i świat 11.55 Z muzycznego
archiwum 12.30 „Matysiakowie" 13.00—16.20
Popołudnie młodych słuchaczy 16.20 Ci niezrów
nani: Władimir Sofronicki 17.10 Przysposobienie
do życia w rodzinie dla kl. lic. 17.50 Widnokrąg
18.20 Piosenki radzieckie 18.30 Język rosyjski
18.50 Studio ekspertów 19.35 Lektury Czwórki
19.45 Niezapomniane koncerty jazzowe 20.10
Gra o przyszłość: Forum Ekonomistów 20.25 Blu
es, tylko biues" 21.10 Akademia muzyki dawnej
22.00—23.30 Wieczór muzyki i myśli 23.20 Z
repertuaru orkiestr światowych 23.35 Rozważa-

Koszalin
5.30 Studio Bałtyk — Nowy dzień 6.00 Studjo
Bałtyk — lokalne 6.45 Nasz program tygodnia —
opr. D. Czerniawskiej 7.00 Wiadomości 7.10 Mu
zyka i reklama 7.30 Studio Bałtyk — wybrzeżowe z
Koszalina 13.05 Ze wsi i o wsi — aud. Wł. Króla
16.00 Przegląd aktualności 16.05 Pieśni i piosenki
o ojczyźnie 16.15 Miesięcznik radiowy Wisła-0dra — aud. WL Króla 17.12 Program na jutro
TP i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programie!

numerem 250-05 oraz w środy 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-Rąch", 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.
M-13
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„Jamar" Spółka z o. o.

„KONSTRUKTOR" Spółka z o.o.

zajmująca się pośrednictwem w handlu samochodami

zatrudni

stnuni GBGDę

TRANSCOORD Spółka
Słupsk, ul. Madalińskiego 5A, tel. 265-63

☆koordynacja transportu
☆ekspedycja towarów

* wykwalifikowanych

zainteresowaną kierowaniem filią spółki w Koszalinie.
Oczekujemy kandydatów młodych, operatywnych,
ze znajomością obrotu samochodami,
^
z“'
'telefonem.

pracowników budowlanych

Zagospodarowanie wolnych mocy przewozowych
szybko, fachowo

ZGŁOSZENIA: tel. 523-35, wew. 38 lub 43 albo
osobiście w siedzibie Spółki
Koszalin, ul. Władysława IV 137/139, II piętro
(biurowiec SBM „Budowlani", w godz. 8—12).

Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, swoboda działania.
Wyczerpujące oferty wraz z kwestionariuszem osobowym
prosimy kierować:
„Jamar” Spółka z o. o.
Wojska Polskiego 281/285
(Motel-Orbis)
42-200 Częstochowa

CENY KONKURENCYJNE.
G-2540

G-2519
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
EKSPORTOWO-KOOPERACYJNA
„METALEX"
76-200 Słupsk, ul. Zawadzkiego 4

Zamiast kwiatka
kup bilet!!!

Zamiast kwiatka
kup bilet!!!

K-662-0

Estrada Poznańska i Estrada Pomorska
Spółka z o.o. „Gazopol"
jednostka gospodarki uspołecznionej
w Koszalinie

★

zapraszają na:

Wielkie widowisko rozrywkowe
połączone z pokazem mody

zatrudni:
★
★
★
★
★

specjalistę ds. zaopatrzenia i transportu
kierownika robót gazowych
kierownika robót sanitarnych
kierownika zakładu budowlanego
spawaczy z uprawnieniami do montażu gazociągów na
terenie Koszalina, Złocieńca, Kołobrzegu i Świdwina

ir monterów gazociągów — na terenie j.w.
★ hydraulików — na terenie m. Koszalina
Warunki płacy i pracy do uzgodnienia w siedzibie Spółki Koszalin,
ul. Bieruta 55, tel. centrala 254-21 wew. 32, bezpośredni 223-03
K-441-O
spółdzielcze, kwaterunkowe Koszalin, tel. 229-37,

Sprzedaż

„EWA" '89"

w którym usłyszycie i obejrzycie Państwo
☆ Beatę Kozidrak i Grupę BAJM
☆ Grupę VOX
☆ Miss Polonia 88
☆ Grupę Żuki — śpiewają Beatlesów
☆ Zespół taneczny Akant
Dyrektorujących widowisku
Kabaret Elita w składzie: Jan Kaczmarek,
Leszek Niedzielski i Jerzy Skoczylas

po szesnastej.

oraz

G-2532
KOSZALIN — mieszkanie dwupokojowe, zamie
FIATA 125p, rok 1984 sprzedam za bony PeKaO.

nię na większe, tel. 526-10.

G-2533

Koszalin, tel. 533-73.
G-2520

DUŻY dom, obora, stodoła (20 km od Stupska)

FIATA 126p, rok 1983, po wypadku (karoseria

zamienię na dwa pokoje Słupsk. Żarkowo, gm.

odbiór styczeń 1990 r) sprzedam. Koszalin, tel.

oferuje

stroje zaprojektowane przez: Justynę Fashion
Studio, Modę Polską i Telimenę prezentowane
przez piękne modelki!!!
Słupsk 9 III 1989 r. godz. 18.30

Dębnica Kaszubska, Stundzis.

Koszalin, 10 III 1989 r.godz. 19

lody poznańskie wyborowe (BN -83/8133-11) waniliowe, śmie
tankowe, malinowe, truskawkowe, wiśniowe, poziomkowe,
cytrynowe, kakaowe, kawowe w opakowaniach po 20 kg.
Ceny jak zawsze konkurencyjne.
Informacje tel. nr 218-21.
K-691-0

Murarzu szansa dla Ciebie
Jeżeli chcesz uzyskać mieszkanie w ciągu 2 lat
złóż swoją ofertę pracy
w Słupskim Przedsiębiorstwie
Remontowo-Budowlanym w Słupsku.
Oferty należy składać w Dziale Służb Pracowniczych
ul. Przemysłowa 35, tel. 394-21 wew. 248
w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia.
K-885

G-2534

30-521.

Hala Gryfii

G-2521
FIATA I26p, rok 1984 październik sprzedam.

Bilety: tel. 373-77, godz. 7-9

Lokale

Stupsk, Łąkowa 15.
FIATA 125p, rok 1978 sprzedam. Słupsk, tel.

FIATA 126p, rok 1982 sprzedam. Słupsk, tel.

Koszalin, ul. Kościuszki 33,

UWAGA: Przyjmujemy również zamówienia zbiorowe na bilety

310-20.

składane przez zakłady pracy.

POSZUKUJĘ mieszkania w Koszalinie z telefo

pracownika na stanowisko magazyniera

nem na okres 2 lat. Informacje Koszalin, tel. 509-99,

(branża odzieżowa i dziewiarska).

G-2535

G-2523
FIATA 126p, rok 1986 sprzedam. Koszalin, tel.

zatrudni natychmiast

K-892

po szesnastej.

339-66.

ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI PRACY
SPÓŁDZIELNIA OSÓB PRAWNYCH
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 107

tel. 314-18, 320-50

.Bilety: AA Estrada Pomorska

G-2072-0

G-2522

Hala Gwardii

POMIESZCZENIA

około

50

m.

kw.

siła,

wod.—kan. Koszalin lub okolica poszukuję na cichą

232-06.
G-2612

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w biurze Związku,
Koszalin, ul. Zwycięstwa 107, tel. 220-71, wew. 241.

działalność. Wiadomość: Koszalin, tel. 353-42.

NYSĘ towos 522 po kapitalnym remoncie sprze

K-808

G-1809-0

dam. 77-300 Człuchów, ul. Łąkowa 2C tel. 12-56.
Gp-2340-0

PC-ARK

Różne

STARA 28, stara 29 i silnik 6c — 107 sprzedam.
Wrzeście 51 k. Stupska..

SPÓŁKA Z O.O.

G-2524
SILNIK gómozaworowy nominalny (do remon
KSEROEKSPRES Kołobrzeg, tel. 249-82, Sopil-

tu) sprzedam. Koszalin, tel. 243-31.

ulJaracza 3
00*378 Warszawa

nik.
Gp-12002-0

G-2525
DZIAŁKĘ ogrodową „Janiska” sprzedam. Koło

PROPONUJEMY tysiące ofert matrymonial
nych. Kontakty krajowe, zagraniczne: Adres: 75-223

brzeg, tel. 257-03.
Gp-2359-O
ŚWIESZYNO — działkę wiśniową, 26 arów

oferuje

Koszalin 11, skrytka 39.
Gp-12057-0

computer

OFERUJE wafle do lodów. Zakład Słupsk, Bato

sprzedam. Bonin, tel. 542-49.
G-2526

rego 2, tel. 314-42 lub 394-37.
SZAFKI kuchenne, przód z drewna, krótkie ter

Stupsk, tel. 350-21.
G-2527
SUROWIEC tartaczny buk 15 m. sześć, sprze

— abonenckie, mikroprocesorowe, homologowane

miny. Zakład Stolarski Koszalin, Niepodległości 75,
Beszczyński.
G-2537

dam. Stare Bielice 114, Jan Szymański.
308-35 — rachunki.

G-2543

— dla 24 abonentów wewnętrznych

G-2538

GRZEJNIKI żeliwne sprzedam. Słupsk, tel.
301-86.

oferuje

przez Instytut Łączności Warszawa

PRANIE dywanów i wykładzin. Koszalin, tel.
G-2528

— zestawy komputerowe kompatybilne z IBM PC/XT/AT

ZATRUDNIĘ murarzy i pomocników. Słupsk,
Świerkowa 32, tel. 216-86.

EACT 24/2 — 2 zespoły miejskie

G-2539
ZATRUDNIĘ sprzedawczynię w sklepie agencyj

Kupno

EACT 24/3 — 3 zespoły miejskie

nym. Kołobrzeg, teł. 212-00, po godz. 19.
Gp-1958-0

EACT 24/6 — 6 zespołów miejskich

ZATRUDNIĘ rencistów w zakładzie rzemieśl
MERCEDESA powyżej roku 1980 kupię. Kosza
lin, tel. 327-71, po szesnastej.

niczym do nieuciążliwej produkcji. Słupsk, tel.

MIESZKANIE lub domek, najchętniej w Sławnie
lub Słupsku kupię. Oferty pisemne Słupsk „Głos

G-2049-0

EACT 24/6 — 10 zespołów miejskich

BLACHARZA budowlanego z praktyką zatrud
nię na stałe. Koszalin, tel. 341-32. .

Pomorza”.
G-2530

G-2541

G-2542

G-2531
MIESZKANIE spółdzielcze M-4 trzypokojowe,
60 m. kw. przed zasiedleniem w Sławnie zamienię na

— telefaksy

Zguby

ZSRoL. w Białym Borze zgłasza zgubienie legity
macji szkolnej Teresy Wysockiej.

równorzędne w Koszalinie. Koszalin, tel. 508-06.

K-850

k-39/b-o

!tel. 260309,262794,264118
tlx 816962 DC pl

ZSRoL. Gogółczyno zgłasza zgubienie legityma
G-1212

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
— kabin samochodu star 28 i 200 sztuk 5 cena wywoławcza jednej
kabiny 250.000,—
Przetarg odbędzie się 3 III 1989 r. o godz. 11.
Kabiny można oglądać w przeddzień przetargu.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy
Spółdzielni, do godz. 11 w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

cji szkolnej Franciszka Bielnika.

M-3 własnościowe 38 m. kw. zamienię na większe

K-849

Wyrazy szczerego
współczucia
Koledze

Wyrazy szczerego
współczucia
Koledze

mgr Józefowi
Podgórskiemu

Marianowi
Szołydze

prezesowi LKS „Piast"
w Człuchowie
z powodu śmierci MATKI
składają

DYREKCJA i PRACOWNICY
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG

ZARZĄD, DZIAŁACZE i SPORTOWCY

TECHNICZNYCH i SOCJALNYCH

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 17 lutego 1989 roku, zmarła

Działając w oparciu o art. 29 ustawy o
planowaniu przestrzennym z dnia 12 lipca
1984 r. Dz. U. nr 35, poz. 185 z późn. zm.

NACZELNIK GMINY KOŁOBRZEG

Janina Czekańska

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:

z powodu zgonu MATKI

pielęgniarka dyplomowana
Pionierka Koszalińskiej Służby Zdrowia.
Wyrazy serdecznego współczucia SYNOWI i RODZINIE

założeń do planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Grzybowo.

składają

składają

Założenia będą wyłożone w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu
w dniach od 27 lutego do 20 marca 1989 r.
w godz. od 9—12.

LKS „PIAST'w CZŁUCHOWIE

K-847

zasilacze awaryjne UPS—300, UPS—500
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ODDZIAŁ MIASTKO ul. KOSZALIŃSKA 14

— modemy

Słupsk, ul. Zamiejska 17.

Słupsk, tel. 232-95, po siedemnastej.

OKAZJA
K-36/B-0

ogrodzeniowych. Płaca w systemie akordowym.

POLONEZA, rok 1987 zamienię na fiata 126p.

w dowolnej konfiguracji
PS/2 dowolne modele
drukarki
magnetowidy, telewizory kolorowe
filtry ochronne, dyskietki, pudełka, taśmy

Polecamy również

ZATRUDNIĘ pracowników do produkcji siatek

Zamiany

—
-—
—

dla 48 abonentów wewnętrznych

276-74, w godz. 17—19.
G-2529

.

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

centrale telefoniczne „EACT"

G-2536-0

DZIAŁKĘ warzywną, kożuch damski sprzedam.

DYREKCJA i WSPÓŁPRACOWNICY
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
w KOSZALINIE

PGR w KOSZALINIE
K-846

K-896

W czasie wyłożenia planu zainteresowane organa administracji
państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, samorządy oraz
osoby fizyczne mogą składać uwagi, wnioski i propozycje.
K-894

Str.
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SPORT « WYNIKI • REKORDY • CIEKAWOSTKI « WYNIKI • REKORDY •

* Chmara
wygrał
z Bubką

A

Bardzo dobrze spisał się na halo
wym mityngu lekkoatletycznym w,
skokach reprezentant Polski Miro
sław Chmara. Polak w konkursie
skoku o tyczce zajął pierwsze miejsce
i wynikiem 5.85 m ustanowił rekord
kraju. Na drugim miejscu uplasował
się mistrz olimpijski z Seulu i rekor
dzista świata, znakomity tyczkarz ra
dziecki Siergiej Bubka, który poko
nał poprzeczkę na wysokości 5.60 m.
Tyle samo zaliczył Mirosław Kola
sa, który był trzeci. Czwartą lokatę
wywalczył Ferenc Salbert (Fran
cja) — 5.50.
Na bardzo wysokim poziomie stał
konkurs skoku wzwyż mężczyzn, któ
ry przebiegał pod dyktando Carlo
Thraenhardta (RFN) i Patricka
Sjoeberga (Szwecja). Obaj zaliczyli
wysokość 2.36 m, ale lepszy okazał
się reprezentant RFN. Trzeci był Die
tmar Moegenburg (RFN) — 2.34
m.

Halowe rekordy
Podczas halowych zawodów o Pu
char ZSRR w lekkiej atletyce rekord
świata w biegu na 60 m ppł ustanowił
Igor Kazanów. W piłkarsko-lekkoatletycznym kompleksie stołecznego
CSKA przebiegł on ten dystans w
7,42 sek. W niedzielę ten wynik po
prawił Brytyjczyk Colin Jackson.
Podczas trójmeczu lekkoatletycz
nego Austria — NRD— Jugosławia,
w Wiedniu Cornelia Oschkenat
(NRD) ustanowiła halowy rekord
świata w biegu na 60 m ppł. Uzyskała
ona czas 7,73 poprawiając o 0,01
dotychczasowy rekord Bułgarki Jordanki Donkowej.

Słupski AZS

opuszczä
II ligę
W swoim ostatnim występie przed włas
ną publicznością nie popisały się siatkarki
ll-ligowego AZS WSP Słupsk. Na włas
nym boisku dwukrotnie przegrały z Warmią
Olsztyn 0:3 (3:15, 6:15, 5:15) i 2:3 (15:11,
5:15, 1:15, 15:12, 9:15).
Pierwsze spotkanie praktycznie bez his
torii, szybkie zwycięstwo gości w ciągu 46
minut. Zacięty opór stawiły słupszczanki w
niedzielę, grając bez I. Malskłej i swojej
rozgrywającej E. Rogulskiej były o krok
od sprawienia niespodzianki. Jednak w
końcówce zabrakło doświadczenia by od
nieść zwycięstwo nad zawodniczkami z
Olsztyna. Tym samym po rocznym pobycie
w tej klasie rozgrywkowej słupskie akademiczki opuszczają szeregi II-ligowców.
Oto pozostałe wyniki: AZS Białystok
— Budowlani 0:3 i 1:3, MKS Pałac —
Start Gdynia 2:3 i 3:2, Gedania
Zawisza Sulechów 3:0 i 3:0.
74—15
50
26
1. Budowlani
68—29
46
26
2. Start
61—40
26
43
3. Gedania
52—49
26
39
4. MKS Paiac
48—45
39
26
5. Warmia
43—53
26
37
6. AZS B.
27—68
32
26
7. AZS Słupsk
4—78
26
26
8. Zawisza

W ligach
Europy
PP Totalizator Sportowy podaje wyniki
meczów ligi włoskiej i angielskiej objęte
zakładami
piłkarskimi
na
dzień
25/26.02.89 r.
ZESTAW I
Ascoli — Fiorentina 1:1, Cesena — Ju
ventus 1:2, Como — Sampdoria 0:2, AC
Milan — Pescara 6:1, SC Napoli — Lecce
4:0, Pisa — Inter 0:3, AS Roma — Bologna
1:1, AC Torino — Lazio 4:3, Verona —
Atalanta 1:0, Barnsley— Blackbourn 0:1,
Bournemouth — Portsmouth 1:0, Crystal
Palace— Bradford 2:0, Manchester City —
Plymouth 2:0
ZESTAW II
Arsenal — Luton 2:0, Aston Villa —
Charlton 1:2, Derby — Everton 3:2, Liver
pool — Nottingham wyl. 2, Miliwall —
Coventry 1:0, Norwich — Manchester Utd.
2:1, Southampton — Tottenham 0:2, West
Ham — Queens Park 0:0, Wimbledon —
Sheffield Wed 1:0, Brighton — Watford
1:0, Oxford — Ipswich 1:1, Stoke —Leice
ster 2:2, West Bromwich — Birmingham

0:0.

ff

GWARDIA — AZS 134:122!

Mogła być

Doliński zdobył 74 pkt.

sensacja

W minionym tygodniu dobiegła końca druga runda rozgrywek
„play off" w ekstraklasie koszykarzy. O tytuł mistrzowski walczyć
będą zawodnicy Lecha Poznań i Śląska Wrocław. Koszykarzom
koszalińskiego AZS przyjdzie bronić siódmego miejsca, które zajęli w
tabeli po pierwszej części rozgrywek I ligi.
W sobotę podopieczni trenera J.
Olejniczaka rozegrali bardzo dobry
mecz z Gwardią we Wrocławiu. Po
pierwszym spotkaniu o miejsc^ 5—8
w Koszalinie faworytami byli gospo
darze, którym do dalszego awansu
potrzebne było jeszcze jedno zwycię
stwo. Tak też się stało, ale akademicy
tym razem stawili zacięty opór rywa
lom. Ostatecznie padł „amerykański"
wynik 134:122 (70:59). Najskutecz
niejsi wśród gospodarzy byli: M. Boryca — 33 i M. Olesiewicz — 32.
Punkty dla AZS uzyskali: L. Doliński
74 (rekordowy rezultat w tym se
zonie!), R. Razik — 16, K. Janicki
11, T. Saganowski — 10, P.
Łozowski — 5, M. Mruczkowski
- 4 i A. Kadej — 2.
Wbrew temu, co sugeruje wynik,
gra nie miała wyłącznie ofensywnego
charakteru. Koszykarze obu zespołów
grali agresywnie w obronie, o czym
najlepiej świadczy fakt, że w drugiej
połowie po trzech koszykarzy z AZS i
Gwardii zeszło z boiska za 5 przewi
nień osobistych.
Do 18 min. gra była wyrównana,
dwukrotnie prowadzili koszalinianie

(35:33 i 52:47). W końcówce pierw
szej części meczu bezpieczną prze
wagę zapewnili jednak sobie gwar
dziści.
Znakomitą dyspozycję rzutową za
demonstrował we Wrocławiu kapitan
AZS — Leszek Doliński. Zdobył
więcej niż połowę uzyskanych przez
drużynę punktów. Spora w tym za
sługa kolegów z zespołu. Dzięki temu
L. Doliński został nowym liderem w
tabeli najskuteczniejszych graczy
ekstraklasy z dorobkiem 772 pkt. Ży
czymy utrzymania przodownictwa!
4 marca AZS spotka się w pierw
szym meczu o siódme miejsce z Za
stałem Zielona Góra (na wyjeździe),
który w minioną sobotę i niedzielę
doznał dwóch porażek w Warszawie z
Legią 89:100 i 82:106.
Oto inne wyniki: o miejsca 1—4 —
Śląsk Wrocław — Górnik Wał
brzych 80:73 i 96:87, Zagłębie So
snowiec — Lech Poznań 88:96, o
miejsca 9—12 — Hutnik Kraków —
Wisła Kraków 85:77, Wybrzeże
Gdańsk — Sta! Bobrek Bytom
79:83. Wybrzeże zostało już zdegra
dowane do II ligi.

Odetchnęły z ulgą chyba nie tylko
zawodniczki Czarnych Słupsk po
zakończeniu meczu rozgrywek I ligi w
cyklu „play off" z Polonezem War
szawa. W sobotę ubiegłoroczne wicemistrzynie kraju w pojedynku grupy
spadkowej wygrały z warszawianka
mi 3:1 (5:15,15:5,15:9,17:15). Tym
samym słupszczanki utrzymały się w
ekstraklasie, bo tydzień wcześniej po
konały rywalki 3:0.
Początek sobotniego spotkania za
powiadał sensację, ponieważ pierw
szego seta rozstrzygnęły na swoją
korzyść bardziej skoncentrowane i am
bitnie grające warszawianki, a druży
na gospodarzy nie mogła odnaleźć
właściwego rytmu gry. Trener Czar
nych zmienił jednak skład podstawo
wej szóstki. Wprowadzenie do gry
B. Obalskiej i I. Posiadało wyszło
drużynie na dobre, bo akcje zaczęły
przynosić oczekiwane efekty w dru-

PIERWSZA NIESPODZIANKA

W Słupsku rozpoczęły się 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w
Szachach. Do rywalizacji przystąpiło 16 najlepszych szachistów, reprezen
tujących 11 klubów.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Andrzej Szczepański — woje
woda słupski i Jacek Źemantowski — prezes Polskiego Związku Szachowe
go* Po części oficjalnej rozegrano pierwsze partie. Już na inaugurację doszło do
pojedynku „na szczycie". Broniąc tytułu mistrzowskiego kraju arcymistrz
Włodzimierz Szmidt (Kolejarz Katowice) przegrał z mistrzem międzynarodo
wym Robertem Kuczyńskim (Spartakus Jelenia Góra). Z trzech reprezen
tantów słupskiego Piasta jedynie Witalis Sapis zremisował z jednym z
faworytów mistrzostw, Markiem Hawełko (Avia Świdnik). Dwaj pozostali
słupszczanie doznali porażek: Krzysztof Żołnierowicz ze Zbigniewem
Jaśnikowskim (AZS PW Wrocław) i Adam Cichocki z Januszem Siekańskim (Stilon Gorzów Wlkp.).
Pozostałe wyniki: A. Sznapik (Maraton W-wa) — M. Matlak (Stal Bielsko
Biała) 1:0, Zb. Szymczak (Avia) — F. Borkowski (Maraton Wrocław). 1:0,
A. Wojtkiewicz (Polonia W-wa) — J. Woda (Lech Poznań) 1:0, J.
Adamski (Kolejarz Katowice) — P. Stempin (Lech Poznań) 0,5:0,5.
Wczoraj władze Polskiego Związku Szachowego przyjął protektor mist
rzostw I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego partii, Ryszard J. Kurylczyk.
Dzisiaj trzecia runda mistrzostw, grają: Szymczak — Jaśnikowski, Wojt
kiewicz — Żołnierowicz, Adamski — Borkowski, Hawełko — Woda,
Szmidt — Stempin, Siekański — Sapis, Sznapik — Kuczyński, Matlak
- Cichocki.
;
^
Początek gier o godz. 14, w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w
Słupsku przy ul. Bieruta 14.

Na ringu w Las Vegas

Tyson obron if tytuł

W Białogardzie odbył się ogólnopolski
turniej w podnoszeniu ciężarów w kategorii
seniorów'. Wzięło w nim udział 60 zawod
ników reprezentujących 9 klubów, w tym
gospodarza zawodów — Iskrę oraz Budow
lanych Koszalin.
Najlepsze wyniki osiągnęli: Roman Totoń
(Zamek Gołańcz) w kategorii 82,5 kg — w
dwuboju 290 kg i Zdzisław Nadłonek (Che
mik) w wadze 67,5 kg — 282,5 kg, waga 67,5
kg — Jarosław Pożoga (wychowanek Iskry
Białogard, Startujący teraz W> Chemiku Poli
ce)
240 kg, waga 90 kg —- Mieczysław
Mech (Budowlani) — 300 kg oraz waga 52 kg
Adam Hejda (Iskra) — 160 kg.

Mike Tyson zmierzył się z Brytyj

Finały

Samotny lider

Bjoern Borg odpoczywa obecnie w willi
swych rodziców w Cap-Ferrat we Francji. Nie
chce widywać dziennikarzy. Ale na kilka pytań
jednak odpowiedział:
— Czy chciał pan popełnić samobójstwo?
— To bzdura. Nie mam najmniejszego powodu
by to czynić. Ludzie mówią, że nudzę się w życiu,
bo nie gram. Wprost przeciwnie, zaczynałem się
już nudzić, gdy grałem. I dlatego skończyłem z
tenisem. Czy gdybym połknął 60 pigułek nasen
nych, jak sugerowała prasa, byłbym juz w kilka
godzin później w domu i to na własnych nogach?
tę aferę rozdmuchała bulwarowa prasa.
— Czy tenisiści się narkotyzują?,
— Wiedziałem, że kilku graczy to robi. Ale ja nie
próbowałem nigdy, zupełnie sobie tego nie wyob
rażam.

mk.
W czwartek aresztowany został czło
wiek, który groził śmiercią argentyńskiej
tenisistce Gabrieli Sabatini, jeśli ta nie

Jabbar odchodzi
Sportową karierę ’kończy jeden z najlepszych
zawodowych koszykarzy w historii — Kareem
Abdul Jabbar. Zdobył w swej karierze 3870 pkt.
„Mogłem, szczególnie pod koniec kariery grać
jeszcze lepiej, ale zdemobilizowały mnie trochę
ciągłe sukcesy Los Angeles Lakers. W ostatnim
sezonie zdobywałem tylko przeciętnie 10 pkt. w
meczu, powinienem właściwie już nie grać, ale
koledzy prosili bym dotrwał do końca rozgrywek.
Teraz czeka mnie tylko pożegnalny występ i wielka
feta w jego przerwie" — powiedział Jabbar, który
ma już 42 iata.

wpłaci 250 tys. dolarów na konto terrorys
tycznej organizacji. Policja nie podała jed
nak ani nazwiska tego człowieka, ani
szczegółów aresztowania.

TOTEK
I losowanie: 2 — 3 — 7 — 9 — 13
46
II losowanie: 22 — 25—35 — 39
41 — 45

Eliminacje strefowe w Szczecinie

Tylko Sienkiewicz i Knapik...
W Szczecinie zakończył się wczoraj eliminacyjny turniej strefowy do tegoro
cznych mistrzostw Polski w boksie. Wystąpiło 46 pięściarzy z 7 klubów.
Zawodnicy Czarnych Słupsk wystąpili w zaledwie 8-osobowym składzie.
Tylko dwóch podopiecznych trenera K. Adacha wystąpi w finałach MPw
Łodzi. W wadze muszej Henryk Sienkiewicz po wygraniu dwóch walk
eliminacyjnych spotkał się w finale z Kuczyńskim (Zagłębie Konin) i wygrał
jednogłośnie na punkty. Wyczyn kolegi skopiował w wadze lekkiej Mirosław
Knapik, który również wygrał dwie walki eliminacyjne, a w finale pokonał
swego kolegę klubowego W. Guziną.
Nie zdołali zakwalifikować się do finałów: T.Krupiński (waga kogucia), P.
Krauze (waga półśrednia) i P. Szamborski (waga lekkośrednia). Ci trzej
zawodnicy przegrali swoje pojedynki stosunkiem głosów 2:3. W wadze ciężkiej
porażki doznał S. Stasiak, a w kategorii piórkowej Sł. Forsztek odniósł jedno
zwycięstwo, ale potem przegrał z ...kontuzją.

Orzeł zdobył puchar
W halowym turnieju piłkarskim w Świdwinie
dziesięć drużyn ubiegało się o puchar naczelnika
miasta. Zawody wzbudziły duże zainteresowanie,
a całkowity dochód ze sprzedaży biletów zasili
wkrótce konto fundacji „Gloria Victis". Ogółem
zebrano ok. 10 tys. złotych.
Do ścisłego finału awansowały trzy zespoły.
Najlepiej spisywali się piłkarze Orła Wałcz, którzy
pokonali miejscowe zespoły: Spójnię 2:0 i Granit
5:2. Druga lokata przypadła Spójni, która lokal
nego rywala zwyciężyła 2:1.
Najlepszym bramkarzem turnieju uznano R.
Rudewicza (Orzeł), a zawodnikiem — J. Szomę
(Spójnia). Królem strzelców został T. Bocheński
(Pomorzanin Sławoborze) z 6 bramkami.

Flo-Jo" kończy karierę sportową

Informację tę śmiało można nazwać sensacją nr 1 ostatnich tygodni w
światowym sporcie. Piękna, ekstrawagancka, a przy tym najszybsza kobieta na
świecie — Amerykanka Florence Griffith-Joyner postanowiła zakończyć
karierę sportową. Taką decyzję przekazała ona na konferencji prasowej w
Nowym Jorku, którą agencja AP określiła jako „smutną".
„Postanowiłam rozpocząć „wyścigi" w innych dziedzinach życia — aktor
stwie i pisarstwie. Ostatnie miesiące, jakie spędziłam na niezliczonych spotka
niach, konferencjach, a także próbach filmowych sprawiły, że chcę spróbować
czegoś innego. Mam bardzo wiele ofert i na pewno kilka z nich wybiorę. Od
czasu Igrzysk Olimpijskich w Seuiu praktycznie nie trenowałam i powrót do
ubiegłorocznej formy byłby bardzo trudny" — powiedziała „piękna Flo".

telewizorami obserwowało z soboty

Mówi Borg

W skrócie
★ W M ECZU o pierwsze miejsce mistrzostw
świata grupy „B" w piłce ręcznej mężczyzn Polska
przegrała w Paryżu z Islandią 26:29.
★ IGOR ZELEZOWSKI (ZSRR) wyrównał re
kord świata w jeździe szybkiej na lodzie na dystan
sie 1000 m — 1 12,58 min. podczas mistrzostw
świata w sprincie w Heerenveen. Wśród kobiet
mistrzynią została Bonnie Blair (USA).
★ PODCZAS międzynarodowych zawodów
pływackich w Poznaniu Rafał Szukała z miejs
cowej Warty ustanowił rekord Polski na dystansie
100 m st. motylkowym — 54,48.
★ SZWAJCARKA Michela Figini wygrała
bieg zjazdowy kobiet, zaliczany do klasyfikacji
Pucharu Świata, który odbył się w amerykańskiej
miejscowości Steamboat Springs. Drugie miejsce
zajęła Maria Walliser, a trzecie — Chantai
Bournisen (obie Szwajcaria),
★ KANADYJCZYK Rob Boyd pokonał koali
cję Europejczyków podczas rozegranego w Whis
tier Mountain w Kanadzie biegu zjazdowego w
ramach Pucharu Świata.
★ PODWÓJNYM zwycięstwem reprezentan
tek Austrii zakończył się w Steamboat Springs
(USA) super gigant, zaliczany, do punktacji Pu
charu Świata. Wygrała Sigrid Wolf— 1.18,97
przed Anitą Wächter-r- 1.19,21. Trzecia była
Szwajcarka Michela Figini — 1.19,26.

na niedzielę naszego czasu kolejną
walkę bokserską „na szczycie". Nie
pokonany mistrz świata wagi ciężkiej

giej i trzeciej partii. Towarzyszył temu
ogłuszający doping kibiców. Kiedy w
czwartym secie zawodniczki Czar
nych utrzymywały przewagę to nikt
nie wierzył, że może nastąpić zmiana
oblicza meczu. Tymczasem z despe
racją walczące do końca warszawian
ki nieoczekiwanie wyszły na prowad^nje?(/ł5:14) i zanosiło się na 5-setowy pojedynek. Na szczęśęje, lepiej
opanowały
i
przypieczętowały swój sukces.
Skład Czarnych: T. Worek, B.
Chojnacka, B. Haber, J. Molen
da, E. Kropidłowska i D. Rucka
oraz B. Obalska, I. Posiadało, U.
Stała i A. Kociemska.
Po meczu trener R. Bachorski
powiedział: „Stawka spotkania spra
wiła, że było ono zacięte i nerwowe, a
poziom gry bardzo zróżnicowany.
Polonez zaskoczył nas determinacją i
wolą walki. W moim zespole najlepiej
zagrały T. Worek i B. Haber. Muszę też
podziękować kibicom za sportowy
doping, który pomógł drużynie w wa
lce na boisku".
Polonez spad! do li ligi, podobnie
jak Gwardia Wrocław, która prze
grała (1:3) również drugi mecz o
miejsca 7—10 ze Spójnią Gdańsk.
Zawodniczki z Trójmiasta 4 marca br.
podejmą u siebie Czarnych w spot
kaniu o 7. lokatę w końcowej tabeli.
Finałową parę walczącą o mistrzo
stwo kraju tworzą: Płomień Sosno
wiec i Stal Bielsko-Biała. Pokona
ły one — odpowiednio ŁKS i Wisłę
Kraków — po 3:0. W spotkaniu o
piątą pozycję Kolejarz Katowice
uległ Stali Mielec 2:3 (poprzednio
0:3).
Fot. Zbigniew Bielecki

Dyskwalifikacje
Klub sportowy Lech Poznań prze
kazał komunikat, z którego wynika, że
decyzją prezydium klubu ukarano Adrianą Szczepańskiego karą dys
kwalifikacji 6 miesięcy za przedłuże
nie pobytu za granicą. Natomiast w
sprawie Mariana Głombiowskiego wystąpiono do prezydium PZPN o
nałożenie dyskwalifikacji na 5 lat za
samowolny wyjazd do Francji w trak
cie ważnego kontraktu z poznańskim
klubem, z zamiarem podjęcia tam gry
w piłkę nożną.

i\

czykiem Frankiem Bruno. Na 5 se
kund przed upływem piątej rundy
sędzia Richard Steele przerwał nie
równy pojedynek, ogłaszając zwycię
stwo Tysona. Spektakl trwał niespeł
na 20 minut — Tyson zainkasował 8
milionów dolarów, Bruno — 3,8 mi
liona...

Dziesięć tysięcy widzów w hali Hil
ton w Las Vegas i miliony przed

Na pomostach
Białogardu

ta

ekstraklasy
Koszykarki I ligi kończą juz ostatnią
rundę spotkań „play off". W pierw
szym pojedynku o tytuł mistrzowski
Włókniarz Pabianice wygrał ze
Spójnią Gdańsk 78:61 (38:35), zaś
w spotkaniu o trzecie miejsce Olim
pią Poznań zwyciężyła Wisła Kra
ków 95:53 (50:28). Inne wyniki: o
miejsca 5—6 — Lech Poznań —
Ślęza Wrocław 17:%b, o lokaty
7—8 — Start Lublin — Stal Brzeg
82:84.

Słabą formę prezentuje w superturnieju
szachowym w Linares jeden z czołowych
graczy świata — Aleksander Bieljawski
(ZSRR). W pięciu rundach nie zdołał wy
walczyć nawet pół punktu, przegrywając
cztery partie i jedną odkładając. W piątej
rundzie Bieljawski przegrał z liderem, swym
młodym rodakiem Wasilijem Iwartt&iikiem. Warto dodać, że 19-letni Iwanczuk,
były ńliśtrż śWiata junidYów. pbkóńśł Bieljawskiego czarnymi.

Pod dyktando

Motusa

Mityng

p'

w Karlsruhe

W Koszalinie rozegrano strefowy turniej klasyfi
kacyjny seniorów w badmintonie. Zawody prze
biegały pód dyktanto reprezentantów miejscowe
go Motusa.
W grze pojedynczej kobiet wygrała W. Wilk,

Kilka bardzo dobrych wyników padło
podczas halowego mityngu lekkoatletycz
nego w Karlsruhe. Brazylijczyk Robson da
Silva uzyskał najlepszy rezultat na świecie
w hali w biegu na 300 m — 32,19. Poprze
dni rekord należał do Amerykanina An
tonio McKaya — 32,51 i został ustano
wiony w lutym 1987 roku w Stuttgarcie.
Marlene Ottey (Jamajka) uzyskała w
biegu na 200 m najlepszy tegoroczny wy
nik na świecie — 22,71 sek. i wyprzedziła
Silke Knoll (RFN) — 22.96 oraz Grace

przed D. Grzejdak i M. Kozłowską. W singlu
mężczyzn triumfował T. Zięba, przed M. Smentkiem (wszyscy Motus) i A. Matysiakiem (War
ta Gorzów). W deblu seniorek D. Grzejdak i M.
Kozłowska pokonały w finale W. Wilk i A.
Łuczak. W grze podwójnej seniorów T. Charkiewicz i A. Matusiak (Warta) wyprzedzili A.
Gałaja i A. Kaszę oraz M. Dąbrowskiego i T.
Ziębę (wszyscy Motus).
Ogólnopolski turniej klasyfikacyjny seniorów
odbędzie się w dniach 7—9 kwietnia br. w Kosza
linie.

Jackson — 23,03.

Niepowodzenia
koszalinianek
Po kilkumiesięcznej przerwie rozpoczęły
rundę rewanżową II ligi piłkarki ręczne
AZS Koszalin. W pierwszych pojedyn
kach u siebie gościły Start Elbląg. Koszaiinianki doznały dwóch wysokich porażek
22:36 (11:20) oraz 18:42 (8:23).
Do drugiej rundy rozgrywek akademiczki
przystąpiły w osłabionym składzie bez kon
tuzjowanej Doroty Bindas oraz Anny
Łuczak, która zrezygnowała z gry, bo —
według niej — kiub nie zapewnił zawod
niczce odpowiednich warunków socjal
nych. Tę informację podał nam trener akademiczek M. Garnuszewski.
Oba pojedynki przebiegały pod dyktan
do rutynowanych zawodniczek Startu. O
ile w pierwszym meczu koszalinianki stara
ły się nawiązać walkę, to w spotkaniu
rewanżowym oddały całkowicie inicjatywę

rywalkom. Zespół gości to zresztą główny
faworyt do awansu! Bramki dla koszaiinianek w obu meczach zdobyły: J. Perzyńska — 7 i 4, B. Madera — 3 i 8, I.
Lejkowska — 3 i 1, M. Budzińska — 3 i
2,1. Kapelusz —3 i0, A. Czyczyn—2i0,
M. Frąckowiak — 1 i 0, J. Kulik — 0 i 2,
B. Kłonica — 0 i 1. W zespole gości
najlepszymi były: W. Luberecka — 9 i 3,
A. Stryjewska — 6 i 4, E. Szelke — 5 i 7,
D. Szulc — 5 i 3, J. Wiśniewską i A.
Muzińska po 7 (tylko w drugim meczu).
W poprzedniej kolejce AZS Koszalin ro
zegrał spotkania w Gdyni, gdzie doznał
dwóch porażek z miejscowym Bałtykiem
23:32 i 25:30.
Oto inne wyniki: AZS Gdańsk — AZS
Poznań 32:18 i 30:16, Zagłębie Lubin
— Bałtyk Gdynia 26:19 i 29:21, Ruch
Zdzieszowice — Otmęt Krapkowice
33:22 i 33:13.
a
W tabeli zdecydowanie prowadzi Start
— 34 pkt przed Zagłębiem —.30, Ruchem
— 20, Bałtykiem — 18,AZS Gdańsk — 13,
Otmętem — 10, AZS Poznań — 8 i AZS
Koszalin — 7.

Finlandia potęgą w narciarstwie klasycznym
Wspaniałym zwycięstwem Finów zakończyły się mis
trzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Lahti. Re
prezentacja Finlandii wywalczyła 15 medali, wyprzedzając
zdecydowanie najgroźniejszych konkurentów ZSRR,
Szwecję, Norwegię i ustanawiając przy okazji swego
rodzaju rekord. Jeszcze nigdy w dotychczasowej historii
mistrzostw świata jeden kraj nie zdobył tylu medali.
Złoty medal w biegu kobiet na 30 km (styl dowolny)
zdobyła Jelena Vialbe (ZSRR) — 1:29.59,7 wyprzedza
jąc swą rodaczkę Larysę Łazutinową 1:30.07,8 oraz Marjo Matikainen-(Finlandia) 1:30.30,6.
Matikainen zajmując trzecie miejsce w biegu na 30 km
stylem dowolnym zdobyła swój piąty medal w tych
mistrzostwach, co jest osiągnięciem bez precedensu. Ma
tikainen ma na swym koncie w Lahti dwa złote, jeden
srebrny i dwa brązowe medale. Natomiast „królową stylu
dowolnego" została Jelena Vialbe, która wygrała biegi tą
techniką na 10 i 30 km.

Mistrzem świata w skokach narciarskich na 70 m
skoczni został Jens Weissflog (NRD) 114,3 pkt. (89 m),
srebrny medal zdobył Ari-Pekka Njkkola (Finlandia) —
110.5 pkt. (87,5 m), a brązowy Höinz Kutin (Austria)
108.5 (87,5 m). Komisja sędziowska postanowiła, że
druga seria skoków w konkursie mistrzowskim — przenie
siona z soboty na niedzielę — nie odbędzie się. Wobec
czego za końcowe przyjęto wyniki jedynej serii skoków,
jaka odbyła się w sobotę.
Wczoraj rozegrana została ostatnią konkurencja mis
trzostw — bieg na 50 km stylem dowolnym. Złoty medal
zdobył Szwed Gunde Svan, wyprzedzając Norwega
Torgny Mogrena i zawodnika ZSRR Aleksieja Prokurorowa. Zwycięzca wysunął się na drugą pozycję na liście
najlepszych biegaczy wszechczasów, bowiem zdobył ęjotąd w igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata 6
złotych oraz po 1 srebrnym i brązowym medalu. Rekor
dzistą jest jego rodak Sixten Jernberg — 5 złotych, 3
srebrne i 2 brązowe medale.

SŁUPSK — WOJEWÓDZTWO
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WNIOSKI Z KAMPANII WYBORCZEJ
Debrzno. Nowo wybrane organy
samorządów mieszkańców na terenie
miasta i gminy odbyły już swe pierw
sze posiedzenia, na których uchwalo. no plany pracy. Obecnie rozpoczął się
okres ich realizacji. Na terenie gminy
wybranych zostało 12 samorządów
wiejskich, a w mieście — 3 komitety
osiedlowe.
Kampania wyborcza do organów
samorządów mieszkańców rozpoczę
ła się w połowie listopada ubr., zgod
nie z wcześniejszym zarządzeniem
Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w
Debrznie, która jednocześnie określiła
zadania dla radnych, Prezydium Rady
Narodowej, komisji ds. samorządów i
pracowników etatowych Urzędu
Miejskiego. Do kampanii przygoto
wano się starannie, zadbano o dostar
czenie uczestnikom zebrań odpowie
dnich informacji, powołano zespół
koordynacyjny na szczeblu miejs
ko-gminnym oraz zespoły w poszcze
gólnych sołectwach i osiedlach. W
ich skład weszli przedstawiciele partii,
stronnictw politycznych, organizacji
społecznych, kobiecych i młodzieżo
wych.
Pomimo dobrego przygotowania
kampanii wyborczej frekwencja na
zebraniach była niska. Na terenie mia
sta nie przekraczała 10%, a w po
szczególnych sołectwach wahała się
w granicach 12—25% uprawnionych
do głosowania. Największą aktywno
ścią wykazali się mieszkańcy Nowego
Gronowa, gdzie zebranie odbyło się
przy dużym zainteresowaniu w pier
wszym terminie. W pozostałych
wsiach oraz w Komitecie Osiedlo
wym nr 2 w Debrznie wybory przep
rowadzono w drugim terminie, a na
osiedlach 1 i 3 — w terminie trzecim.
Wybrane rady sołeckie liczą od 5 do
9 osób, a komitety osiedlowe od 10
do 15 osób. Nowych sołtysów wy
brano w Grzymisławiu, Nowym Gro
nowie, Starym Gronowie, Rozworach, Słupi i Uniechowie. W pozos
tałych wsiach funkcję tę powierzono
sołtysom dotychczasowym. Z wyjąt
kiem Grzymisławia, Nowego Grono
wa i Prusinowa, sołtysi przewodniczą
radom sołeckim.
Dyskusja na większości zebrań była
rzeczowa. Na wsi poruszano proble-

my funkcjonowania służb obsługują
cych rolnictwo, komunikacji, zaopat
rzenia w środki służące do produkcji
rolnej, W miastach natomiast domi
nowały sprawy dotyczące gospodarki
komunalnej.
A oto przykłady zgłoszonych wnio
sków:
Nowe Gronowo — przenieść te
lefon w miejsce, gdzie byłby dostępny
przez całą dobę, przeprowadzić re
mont basenu przeciwpożarowego,
utworzyć dodatkowy przystanek „na
żądanie" dla dzieci szkolnych, pogłę-

bić rowy odwadniające wzdłuż drogi
wiejskiej, poprawić zaopatrzenie ma
gazynu GS w Starym Gronowie, aby
nie trzeba było tracić cżasu na dojazdy
do Debrzna.
Stare Gronowo — naprawić na
wierzchnię drogi do Witkowa, ułożyć
asfalt na drodze do punktu GS.
Strzeczona — wymalować na
drodze przejście dla pieszych od
szkoły do przystanku PKS, utworzyć
przystanek dodatkowy na wysokości
budynków PGR.
Uniechów — nawozy mineralne
powinny być sprzedawane w wor
kach całych i suchych.
Komitet Osiedlowy nr 1 — uzgodnić z mieszkańcami terminy roz
wożenia butli z gazem, zakończyć
oznakowanie osiedla.
Komitet Osiedlowy nr 2 — usu
nąć dziury w nawierzchniach ulic Mi
łej, Strzeleckiej, Czerniakowskiej,
przedłużyć pracę pawilonu handlo
wego na osiedlu 35-lecia w soboty
robocze i sklepów przy ulicy Kościu
szki 15.

Ciągle brakuje
majster— klepki
Człuchów. Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa o przedsiębiorczości
gospodarczej, spowodowała, że Referat Handlu i Usług Urzędu Miasta
odwiedzany jest znacznie częściej niż w latach ubiegłych. Potencjalni rzemieśl
nicy, producenci i handlowcy zapoznają się szczegółowo z nowymi przepisami,
wydeptują ścieżki do Urzędu Skarbowgo, starają się zdobyć jak najwięcej
informacji i rozważyć swoje szanse na niełatwym i dalekim od normalności
rynku. Są też i tacy, którzy postanowili zaryzykować. Do połowy lutego
zarejestrowano w Człuchowie 21 nowych firm. Jest wśród nich zakład
dekarski, murarskf, mechaniki pojazdowej. Pojawił się zakład montujący i
instalujący anteny telewizyjne, oferujący szeroki zakres robót geodezyjnych,
produkujący bieliznę, prowadzący naukę jazdy samochodami. Szczególnie
cenne dla mieszkańców Człuchowa wydają się być te spośród nich, które
świadczą usługi. Niestety, ciągle jeszcze brakuje tu punktów wykonujących
naprawy zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Ich dotkliwy
brak odczuwają głównie mieszkańcy oddalonych od centrum miasta osiedli.
W roku ubiegłym działało w Człuchowie 228 zakładów rzemieślniczych,
wytwórczych i usługowych oraz 27 prywatnych placówek handlowych.
Wprawdzie nie jest to mało, ale lokalne potrzeby są znacznie większe.
Odpowiedź na pytanie czy zostaną one w najbliższym czasie zaspokojone
będzie można otrzymać za kilka miesięcy, kiedy to ustawę o przedsiębiorczości
gospodarczej zweryfikuje życie, (jg)

Śładempubiikacji

Kogo naprawdę
interesuje
Ff

Werke"?

Słupsk. Niedawno pisaliśmy o żywym
zainteresowaniu mieszkańców Słupska lo
sami największego sklepu mleczarskiego,
popularnej „Werki" przy alei Wojska Pol
skiego należącej do PSS „Społem" ale
znajdującej się pod patronatem Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Słupsku. Losa
mi „Werki" zainteresowali się radni z komi
sji zaopatrzenia, produkcji rolnej i usług
• Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku. Ustalono, że prezydium komisji spotka się z
obydwoma stronami (PSS i OSM) i uzgo
dni się do kogo ma należeć sklep przy alei
Wojska Polskiego oraz jaki ma mieć charakter.
21 lutego br. w siedzibie PSS „Społem"
odbyło się spotkanie. Stawiło się prezy
dium komisji MRN oraz przedstawiciele
Zarządu PSS „Społem", którzy solidnie
przygotowali się do rozmów, przynieśli ze
sobą odpowiednią dokumentację i oblicze
nia. Niestety, jedna z najbardziej zaintere
sowanych stron, która od kilku dni postu
lowała o przekazanie sklepu — Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Słupsku nie
stawiła się. Ponawiane próby zaproszenia
podejmowane już podczas trwającego
spotkania zostały przez OSM także zig
norowane. W związku z tym radni przyjęli
informacje i wyjaśnienia Zarządu PSS
„Społem".
Jak wynika z materiałów i relacji przed
stawionych podczas spotkania przez Za
rząd PSS „Społem" zamówienia PSS na
produkty mleczarskie realizowane są tylko
częściowo. „Werka" otrzymuje jedynie
podstawowy asortyment: mleko, twaróg,
masło. Trudno w tej sytuacji mówić o
funkcjonowaniu specjalistycznego patro
nackiego sklepu mleczarskiego. Współpra
ca pomiędzy OSM i PSS nie układa się
właściwie.
Jak informuje PSS „Społem", produkty
spożywcze spoza branży mleczarskiej trak

tuje się w „Werce" jako sprzedaż kom
plementarną mającą na celu ułatwienie
zakupów licznym klientom. Jeśli społeczeń
stwo wypowie się negatywnie w tej spra
wie, produkty spoza branży/zostaną wyco
fane z „Werki" i zastąpione produktami
mleczarskimi. Ze względu na to, że w
pobliżu Słupska nie ma innego dostawcy
niż OSM asortyment mleczarski w sklepach
będzie taki, jaki OSM sprowadzi, lub wy
produkuje. Znana jest trudna sytuacja zało
gi mleczarni przy ul. Bałtyckiej pracującej w
przestarzałym obiekcie w niezwykle cięż
kich warunkach, ale nie usprawiedliwia to
postawy zarządu spółdzielni jak również
zbyt małej aktywności OSM w roli dys
trybutora towarów mleczarskich.
W piśmie nadesłanym do Redakcji „Gło
su Pomorza" Zarząd OSM w Słupsku
stwierdza, że zabierze z „Werki" swój szyld
i wycofa patronat, jeśli PSS „Społem" nie
odda mleczarni lokalu sklepowego przy ul.
Wojska Polskiego. Na pytanie skierowane
do prezesa OSM—czy mleczarnia zapewni
dobre zaopatrzenie sklepu padła odpo
wiedź negatywna. Zatem po co OSM duży
lokal w śródmieściu Słupska?.
Nie da się sprowadzać codziennie z miej
scowości odległych od Słupska twaroż
ków smakowych homogenizowanych, ke
firów czy innych łatwo psujących się w
transporcie produktów mleczarskich. Moż
na jednak i trzeba szukać w kraju dostaw
ców innych serków smakowych, topio
nych fromage, pleśniowych rozchwytywa
nych przez słupszczan, gdy od wielkiego
święta pojawiają się na rynku. Można i
trzeba sprowadzić świeże masło. Absur
dem jest zmuszanie ludzi do spożywania
masła bardzo drogiego i ...nieświeżego.
OSM dostarcza na rynek śmietanęj/y półlit
rowych butelkach, małych buteleczek jest
na rynku niewiele. Ludzie muszą rezyg
nować z zakupu, bo nie każdy ma moż
liwość przechowywania śmietany w od
powiednich warunkach a ponadto jej ja
kość jest taka, że już po kilku godzinach
budzi zastrzeżenia.
Po raz dwudziesty któryś piszemy na
tych łamach o fatalnej sytuacji na rynku
mleczarskim w Słupsku. Z roku na rok
zapowiada się zarówno redakcji, MRN a
przede wszystkim społeczeństwu, że
„wkrótce" sytuacja ulegnie poprawie gdy
ruszy nowa mleczarnia budowana od wie
lu, wielu lat. Oby to „wkrótce" wypadło w
1989 roku... (ce)

Komitet Osiedlowy nr 3 — utworzyć sklep firmowy spółdzielczo
ści mleczarskiej, uruchomić połącze
nie autobusowe z Bydgoszczą w go
dzinach rannych, wzywać przedsta
wicieli samorządu do odbioru miesz
kań i budynków.
Na zebraniach wszystkich samo
rządów osiedlowych poruszano także
sprawę budowy stacji uzdatniania
wody i oczyszczalni ścieków. Realnie
oceniając możliwości budżetowe
Urzędu Miejskiego, wiele zadań po
stanowiono wykonać w czynie społe
cznym. Postulowano również, aby w
zebraniach samorządów uczestniczyli
kierownicy zakładów pracy z danego
terenu. Umożliwiłoby to szybsze roz-

wiązywanie problemów
własnymi siłami.

lokalnych

Warto dodać, że w poprzedniej ka
dencji z inicjatywy samorządów mie
szkańcy miasta i gminy wykonali pra
ce społeczne na ogólną kwotę około
22 min zł. Najważniejsze żadania wy
konane w czynie społecznym to: bu
dowa 2 parkingów w mieście, upo
rządkowanie cmentarzy w Uniecho
wie, Prusinowie i Cierzniach, dopro
wadzenie wody na cmentarz w Sta
rym Gronowie, remont dróg w Słupi i
Nowym Gronowie, nasadzenie krze
wów i kwiatów na terenie osiedla
35-lecia PRL, prace porządkowe w
poszczególnych wsiach i osiedlach.
Mieszkańcy Strzeczony zaangażowa
ni byli w budowę Wiejskiego Ośrodka
Kultury, w Starym Gronowie dokona
no adaptacjj starej świetlicy na salę
gimnastyczną, oddano do użytku
świetlicę w Myligoszczy, wykonano
remont świetlic w Uniechowie i Rozworach, zakończono remont budyn
ku po byłej szkole w Cierzniach.
Obecnie mieszkańcy miasta i gminy
podejmują realizację nowych zadań.

1989

Propozycje WDK
Wojewódzki Dom Kultury zaprasza w bieżącym tygodniu na imprezy
organizowane w placówkach kulturalnych województwa.
W Bytowie 28 bm. o godz. 17 w sali widowiskowej Miejskiego Domu
Kultury odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej. Koncert
dedykowany jest mieszkańcom miasta. 4 marca br. z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet w MDK o godz. 12 — konkurs plastyczny dla dzieci. O godz. 16 w
Klubie MDK — filmy wideo.
W Człuchowie — 1 marca br. w MDK, godz. 11 i 13 w ramach „Klubu
żywego słowa" recital poezji śpiewanej w wykonaniu Teresy Przeradzkiej,
4 marca br. o godz. 10 w świetlicy Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „Polstyr"
— międzywojewódzki turniej brydżowy.
W Kępicach — Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury — 1 marca br. zaprasza na
otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Kępice w obiektywie". 4 marca br. godz.
15.30 w sali widowiskowej MGOK koncert w wykonaniu zespołów młodzieżo
wych: DVITVIH, BELLE EPOQUE.
W Miastku — Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury—-1 marca br. o godz. 11 i
13 — spektakl Teatru STUDIO z Łodzi pt. „Parady" wg. Jana Potockiego —
spektakl w kinie „Grażyna". 2 marca br. godz. 18 — w DKF projekcja filmu pt.
„Gdzie woda czysta i trawa zielona".
2 marca br. godz. 10,11.30 i 13 w kinie „Grażyna" — bajki dla dzieci, spektakl
Słupskiego Teatru Dramatycznego.
2 marca br. godz. 10 sala MGOK — turniej w szachach aktywnych o puchar
naczelnika miasta i gminy Miastko.
Od 1 marca w MGOK czynna wystawa plakatu filmowego pt. „Literatura i
ekran".
W Koczale — Gminny Ośrodek Kultury — 1 marca br. — przegląd szóstek
zuchowych. 2 marca br. godz. 16 — Miastko z wizytą w GOK Koczała.
4 marca br. godz. 10 — spotkanie z poezją Gałczyńskiego.
1 marca br. otwarcie dwóch wystaw: fotograficznej pt. „Kobieta w obiektywie"
i twórczości plastycznej dzieci pt. „Moja wieś".
W Postominie — Gminny Ośrodek Kultury organizuje dzisiaj, 27 bm. turniej
brydża sportowego w pałacu w Pieńkowie. Początek — godz. 18. (a)
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Telefony
SŁUPSK: 991 — Pogotowie Energetyczne, 992 —
Pogotowie Gazownicze, 993 — Pogotowie Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne,
997 —1 MO, 998 — Straż Pożarna, 999 — Pogotowie
Ratunkowe, podstacja przy ul. Banacha, tel. 31-371,
913 —- Biuro Numerów, 955 — Automatyczna
Informacja Paszportowa, Informacja Kolejowa, 933
— Pociągi przyjeżdżające do Słupska, 934—Pociągi
odjeżdżające ze Słupska. Telefon zaufania „A” tel.
242-78, czynny w środy i piątki — g. 16—20;
Informacja o komunikacji miejskiej WPK w Słupsku
— 278-67. Telefon zaufania 280-35 czynny codzien
nie w godz. 15 20 (soboty 9 17).

^

') Dyżury
SŁUPSK — 77001. ul. Zawadzkiego . tel. 287-23,
LĘBORK
77006, pl. Pokoju, tel. 21-152.

^

Kino

SŁUPSK
MILENIUM — sala Pomorska — „Śmiercionoś
na ślicznotka” (USA, 1. 18) — g. 16.00, 18.00,
„Nocne gry” (fr. 1. 18 — przedpremierowy, erotycz
ny) — g 20.00, sala Mieszko — „Oszołomienie”
(poi., 1. 18) — g. 17.00, 19.30; sala Anna — seanse
wideo —g. 16.15, 18.15 i 20.15;
POLONIA — „Superglina” (USA, 1. 15) — g.
13.45, 16.00 i 18.15, seanse wideo — g. 14.30, 16.15,
18.30, 20.15, wideorama — duża sala — 20.30,
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY —
nieczynne;
BYTÓW: ALBATROS — „Gliniarz z Beverly
Hills II” (USA, 1. 15);
CZARNE: PRZODOWNIK — „Rajski ptak”
(pol., 1. 15); WIARUS —: nieczynne;
CZŁUCHÓW: UCIECHA — „Nietykalni” (USA, 1. 18), „Hary i Hendersonowie” (USA, 1. 15),
seanse wideo — g. 16.00 i 17.45;
DAMNICA: RELAKS — „Imię róży” (RFN, 1.
18);
DEBRZNO: PIONIER — „Nietykalni” (USA, 1.
18), „Hary i Hendersonowie” (USA, b/o); KLUBO
WE — „Uciekający pociąg” (USA, 1. 18);
DĘBNICA KASZUBSKA: JUTRZENKA —
„Superglina” (USA, 1. 18);
KĘPICE: PRZYJAŹŃ — „Uciekający pociąg”
(USA, 1. 18);
LĘBORK: FREGATA — „Obywatel Piszczyk”
(poi., 1.15);
ŁEBA: RYBAK — „Tam, gdzie rosną poziomki”
(szw. 1. 15);
MIASTKO: GRAŻYNA — „Wyznawcy zła”
(USA. 1. 18);
'
PRZECHLEWO: JEDNOŚĆ — „Prywatna inic
jatywa” (węg. 1. 18);
RĘDZIKOWO: DELTA „Cienie” (pol., 1. 15);
SIEMIROWICE: MUZA
nieczynne;
SŁAWNO: SŁAWA — Gliniarz z Beverly Hills
Ii” (USA, 1. 15);
USTKA: DELFIN — „Kosmiczne jaja” (USA, 1.
12) —g. 17.00 i 19.00.
(gm)

HENRYK OSTROWSKI
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Słupsk. Pewna babcia kupiła w jednym
ze słupskich kiosków „Ruchu" ażurowe
podkolanówki dla wnuczki za 300 złotych.
Podkolanówki wyprodukowane przez łó
dzki „Feniks" są spięte parami i opatrzone
metką informacyjną. Trudno jednak na
zwać parą dwie podkolanówki o tej samej
wielkości stopy ale... różnej długości.
Wprawdzie grzeczne panie z kiosków wy
mieniają towar-bubelek, bez szemrania, ale
możnaifcy pokusić się w słupskim Oddziale
o uważniejszy odbiór jakościowy dostaw.
Inna słupszczanka z ul. Żółkiewskiego
kupiła w pawilonie przy ul. Zygmunta Au
gusta niby-wafel za 45 złotych, wyprodu
kowany przez Zakład Wypieku Wafli Ta
deusza Sz. Wafel był wilgotny, poszczegól
ne warstwy odkleiły się, bowiem zapom
niano, albo w ramach dziwnie pojętej „oszczędności" celowo nie dodano masy
cukierniczej. Wyrób nie nadawał się do
konsumpcji, był niesmaczny. Klientka wy
raża oburzenie pod adresem producenta, a
my jesteśmy ciekawi, jak kruche i wrażliwe
na wilgoć wafle przechowywane są na
zapleczach sklepów i kto dokonuje odbioru
jakościowego produkcji małych zakładów
wytwórczych zaopatrujących słupski han
del? (ce)

Człuchów. Z myślą o turystach, tuż obok bramy wiodącej na dziedziniec
człuchowskiego zamku, umieszczono tablice informacyjne — wykonane
techniką sgraffito przez Eleonorę Benedyk. Na jednej z nich znajduje się plan
dawnej warowni. Druga zawiera krótką historię budowli, której mury pamiętają
początek XIV wieku. (JG)
Fot. Grzegorz Janowczyk

Dyżuruje radny MRN
Słupsk. Dzisiaj, 27 bm. w ratu
szu, pok. 116, I piętro, obywateli
w sprawach skarg i wniosków
przyjmować będzie członek Pre

Pomogą tym, co 1 //' v "
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Słupsk. Jutro (wtorek, 28 bm.) w sali Oddziału Wojewódzkiego NOT w
Słupsku przy ul. Findera odbywa się I zjazd Słupskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Gospodarczych.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy ludzi, którzy pragną dopomóc
wszystkim, chcącym zainwestować własne kapitały i pomysłowość w działal
ność gospodarczą, wybierze władze oraz określi program działania.
Członkowie założyciele stowarzyszenia zapraszają na I zjazd SSIG wszys
tkich, którzy działalność gospodarczą już prowadzą i tych, którzy obliczają
swoje szanse, by się uczciwą pracą wzbogacić.
Zjazd rozpocznie się o godz. 12. (gm)

ZUS IVIA ZIMOWU „ŻNIWA”
Od 1 marca 1989 roku — kolejne zmiany.
Tym razem podwyżki najniższych świad
czeń emerytalno-rentowych i waloryzacja.
Niewielka załoga słupskiego Oddziału ZUS
ma pełne ręce pracy. Pewna emerytka spot
kana w korytarzu budynku przy alei Sien
kiewicza poskarżyła się: „te urzędniczki są z
kamienia, nawet się nie uśmiechają...". Urzędniczki nie mogą zbyt często się uśmie
chać bowiem bywa, że muszą liczyć i
przeliczać do godziny drugiej w nocy, a
następnego dnia o siódmej rano znowu
siadać przy tym samym biurku i liczyć,
liczyć, liczyć... Przy okazji prosiły o apel do
mieszkańców województwa słupskiego:
wkrótce pocztą każdy otrzyma swoją kartę
z obliczoną now"ą kwotą renty lub emerytu
ry. Trzeba zatem nieco pohamować zwykłą
ludzką ciekawość i wstrzymać od niewcze
snych wizyt w oblężonym i tak Oddziale
ZUS. Tyle jest ważnych wyjaśnień, spraw
nieraz spornych, ustaleń mających wpływ
na byt niejednego człowieka, że naprawdę
nie należy bez potrzeby absorbować osób
pracujących po 18 godzin na dobę.
Dyrekcja Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Słupsku zorganizowała dla
grupy przedstawicieli różnych środowisk
zainteresowanych rentami i emeryturami,
w tym w większości — kombatanckich,
specjalne spotkanie wyjaśniające zasady
najnowszych zmian. Wyjaśnień udzielała
grupa specjalistów słupskiego ZUS: Dyre
ktorzy — Stanisław Szyszko i Krystyna
Kończyk oraz kierowniczka wydziału ru
chu emerytur i rent Agnieszka Kijewska i
kierownik wydziału świadczeń dla rolni
ków Marian Matusewicz.
Od 1 marca 1989 roku najniższe emery
tury i renty będą wynosić 22 tysiące zło
tych. Dotyczyło emerytur, rent rodzinnych,
inwalidzkich (I i II grupy) oraz rent in
walidzkich III grupy dla tych, którzy osiąg-

zydium Miejskiej Rady Narodo
wej, Bożena Garszczyńska.
Dyżur radnego potrwa od godz.
15 do 17. (a)

nęli odpowiedni wiek (kobiety 55 lat, męż
czyźni — 60 lat). Kwoty najniższych rent i
emerytur obejmują dokonane już w 1988
roku wszelkie zwiększenia. Do najniższych
świadczeń uprawnionym przysługują do
datki rodzinne, pielęgnacyjne, z tytułu po
siadania odznaczeń państwowych, kom
batanckie, z tytułu uczestnictwa w prze
szłości w tajnym nauczaniu oraz dla sierot
zupełnych (w niektórych przypadkach ró-

wnież wypłacane do tej pory rekompen
saty). Wraz ze zmianą najniższych rent i
emerytur ulegają zmianie wysokości doda
tków pielęgnacyjnych. Od 1 stycznia 1989
roku inwalidom I grupy, osobom, które
ukończyły 75 lat, sierotom zupełnym należy
się dodatek w wysokości 4.950 zł. Inwali
dom wojennym I grupy przysługuje doda
tek 7.425 złotych. Od 1 marca 1989 roku
dodatki pielęgnacyjne dla inwalidów I gru
py oraz osób, które ukończyły 75 lat życia
wyniosą 6.600 złotych a dla inwalidów
wojennych I grupy — 9.900 zł. Dodatek do
renty dla sierot zupełnych wyniesie 6.600
zł.
1 marca br. ZUS dokona również walory
zacji emerytur i rent przyznanych do dnia
31 grudnia 1987 roku. Waloryzacji doko
nuje się poprzez podwyższenie podstawy
wymiaru emerytur i rent ustalonej na dzień
28 lutego 1989 roku o 81,9 proc. Podwyż
szenie podstawy nie może przekroczyć
kwoty 35.859 złotych. Podwyższoną nową
podstawę mnoży się przez współczynnik
waloryzujący. Otrzymany iloczyn sta-

nowi nową przysługującą od marca 1989
roku kwotę renty lub emerytury.
— Dla zobrazowania zasad waloryzacji
najlepiej posłużyć się przykładem — stwie
rdza Agnieszka Kijewska. — Emerytura
przyznana w 1978 r. Staż pracy w Polsce
Ludowej — 28 lat. Emeryt jest uprawniony
do dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu
energetycznego. Współczynnik waloryza
cyjny wynosi 90,53 proc., podstawa wy
miaru na dzień 28 luty 1989 r. — 38.448 zł.
Wyliczona kwota emerytury na dzień 28
lutego br. wynosi zatem: 34.807 zł plus

zwiększenie w kwocie 3.200 zł wypłacane
od 1 lutego 1988 r., plus dodatkowa kwota
zwiększenia wypłacana od 1 listopada
1988 roku w wysokości 8.843 zł, plus
ryczałt energetyczny w wysokości tysiąca
złotych. Łączna wysokość świadczenia na
dzień 28 lutego br. wynosić będzie 47.850
złotych. Od 1 marca 1989 r. starą podstawę
38.448 zł mnoży się przez 81,9 proc. co
daje kwotę 31.489 zł. Tę kwotę dodaje się
do starej podstawy: 38.448 zł plus 31.489
zł daje w efekcie wysokość nowej pod->
stawy emerytury 69.937 zł. Tę podstawę
mnoży się przez współczynnik waloryzacy
jny (69.937 razy 90,53 proc. daje 63.314
zł) jest to nowa wysokość emerytury zwię
kszona o ryczałt energetyczny (plus tysiąc
złotych). Kwota ta w końcowym efekcie
(zaokrąglona) wynosi 64.320 złotych. W
tym konkretnym przypadku podwyżka wy
niosła 16.470 zł.
Po raz pierwszy zostaną również pod
wyższone świadczenia przyznane od 1 sty
cznia 1988 r. do 31 grudnia 1988 r. W tym
przypadku podwyżkę dokonuje się w dro-

Ł

Ważne
f
dla kolekcjonerów
Słupsk. Młodzieżowe Centrum
Kultury wspólnie ze Słupskim Klubem
Kolekcjonerów zapraszają 1 marca br.
o godz. 18 na spotkanie z'konser
watorem zabytków, Stefanem Wój
cikiem. Spotkanie, którego tematem
będzie: „Kolekcje i ich zabezpieczenie
konserwatorskie", odbędzie się w
MCK przy al, 3 Maja 22. (a)

M iędzynarodowe
Zawody
Strzeleckie
W dniach od 9 do 12 marca br. na
strzelnicy sportowej GKS „Gryf" odbędą
się Międzynarodowe Zawody Strzeleckie
pn. „Grand Prix Słupska". Zawody organi
zowane są z okazji 44. rocznicy wyzwole
nia miasta, która przypada 9 marca. Or
ganizatorzy — Wydział Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki wspólnie z Wojewódzką
Federacją Sportu i GKS „GRYF" spodzie
wają się przyjazdu ekip zagranicznych z
Bułgarii, Czechosłowacji, NRD i ZSRR, co
z pewnością uatrakcyjni przebieg zawo
dów. Miłośników sportu strzeleckiego ser
decznie zapraszamy na strzelnicę przy ul.
Orzeszkowej. Emocji z pewnością nie za
braknie. (mar)
dze podwyższenia podstawy wymiaru emerytur i rent o 33,8 proc. nie więcej jednak
niż o kwotę 14.800 zł, a następnie tak
wyliczoną podstawę mnoży się przez
współczynnik waloryzacyjny. Wyliczony iloczyn stanowi nową wysokość świadcze
nia. Do tak wyliczonych świadczeń przy
sługują różne dodatki.
s Słupski Oddział ZUS zrealizuje podwyż
kę w marcowych terminach płatności
świadczeń. W tym okresie wypłacane będą
również wyrównania za styczeń i luty br. (z
odsetkami). Każdy zainteresowany otrzy-

ma w marcu stosowną decyzję na piśmie.
Podwyżkę emerytur i rent zleconych do
wypłaty przez organa emerytalne MON,
MSW, MS — ZUS zrealizuje dopiero po
otrzymaniu decyzji podwyżkowych. Tak
więc w swoim terminie płatność w marcu
zainteresowani (wymienieni) otrzymają
starą wysokość świadczeń.
Podwyżka rent i emerytur rolniczych bę
dzie przebiegała pod symbolem „WAROL". Świadczenia te składają się z kwoty
podstawowej oraz zwiększeń za sprzedaż,
za gospodarstwo przekazane państwu, za
lokal. Ponieważ kwota podstawowa równa
się kwocie najniższej emerytury od 1 stycz
nia br. ulegnie ona podwyżce do 16.500 zł
natomiast zwiększenia pozostaną bez
zmian. 1 marca 1989 r. kwota podstawowa
świadczeń zostanie podwyższona do 22
tys. zł a zwiększenia zostaną zwaloryzowa
ne o 93,3 proc. Świadczenia rolne zostaną
podwyższone i wraz z wyrównaniem (od 1
stycznia br.) przekazane w marcowych ter
minach płatności (z odsetkami), (ce)

