Polska delegacja
z W. Jaruzelskim
udała się do Moskwy
Delegacja najwyższych władz partyjno-państwowych PRL z I sekre
tarzem KC PZPR, przewodniczącym Rady Państwa Wojciechem
Jaruzelskim udała się do Moskwy na uroczyste obchody 70 rocznicy
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Dziś w Moskwie
odbędzie się uroczysta akademia.
W skład delegacji wchodzą: członek Biura Politycznego KC PZPR,
prezes Rady Ministrów Zbigniew Messner; członek Biura Polityczne
go, sekretarz KC PZPR Józef Czyrek; sekretarz KC PZPR, minister
edukacji narodowej, przewodniczący ZG TPPR Henryk Bednarski.
Na warszawskim lotnisku Okęcie delegację pożegnali członkowie
Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR, Rady Państwa i Rady
Ministrów.
Po przylocie do Moskwy delegacja złożyła wieńce w Mauzoleum Lenina oraz na
grobach F. Dzierżyńskiego i K. Rokossowskiego oraz na Grobie Nieznanego
Żołnierza.

Trochę wytchnienia
dla naszej gospodarki

Pamięć i refleksja

Paryż (PAP).W piątek, 30 paź

dziernika br. zakończyły się w Paryżu
dwudniowe negocjacje przedstawi
cieli rządu polskiego oraz 17 państw
— wierzycieli zrzeszonych w tzw. Klu
bie Paryskim dotyczące spłat polskich
należności. Delegacji polskiej prze
wodniczył wiceminister finansów

Wczoraj obchodziliśmy doroczne Święto Zmarłych. Odwie
cznym zwyczajem odwiedzaliśmy cmentarze, aby zaświadczyć
jak droga nam jest pamięć o tych, co odeszli. Ten obyczaj
serdecznej troski o miejsca wiecznego spoczynku jest piękną
i oryginalną cechą polskiej kultury, ukształtowaną przez naszą
trudną historię, która od stuleci znaczy ojczystą ziemię krzyża
mi poległych w jej obronie i mogiłami bez nazwisk. Na blisko 30
tys. cmentarzy spotkały się rozproszone po świecie rodziny,
aby w płomykach nagrobnych zniczy przywołać postacie naj
bliższych — ludzi, którzy żyli i trudzili się dla nas, których
miłość i przywiązanie pozwalały stawić czoła powszednim
troskom. Był to zarazem — jak zawsze — dzień wspólnie
przeżywanej refleksji nad wartością przekazanej nam spuściz
ny duchowej Lmaterialnej, nad sensem osobistych i narodo
wych dążeń, nad korzeniami polskiego losu.
Pomnik poległych w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu
żołnierzy polskich i radzieckich na Cmentarzu w Zieleniewie.
Zapłonęło tu jak zwykle wiele zniczy i świec, ustawiono świeże
kwiaty. Pamięć kołobrzeżan o poległych bohaterach jest wciąż
żywa.
„
Fot. Jerzy Patan

Andrzej Dorosz.

Wstępne porozumienie

z Klubem Paryskim
Po długich negocjacjach zawa
rte zostało wstępne porozumie
nie. Ma ono wyjątkowo szeroki
zakres bowiem obejmuje płatno
ści od roku 1986 do końca 1988.
Podpisanie porozumienia prze
widuje się w grudniu br.

wspólne dziś i jutro

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się)
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Świat o rozmowach w Waszyngtonie
Informacja z rozmów
w Waszyngtonie
Po powrocie E. Szewardnadze do Moskwy z
Waszyngtonu, w radzieckim MSZ zostali przyjęci
ambasadorzy Bułgarii, Czechosłowacji, KRLD,
Kuby, Laosu, Mongolii, NRD, Polski, Rumunii,
Węgier i Wietnamu. Zastępca ministra spraw za
granicznych A, Biessmiertnych, który brat udział w
waszyngtońskich rozmowach, poinformował ich
szczegółowo o wynikach rozmów w stolicy USA.

Normalizacja w Dżafnie
Stopniowo normalizuje się sytuacja w lankijskim mieście Dżafna, gdzie oddziały indyjskich sił
pokojowych niedawno zakończyły ofensywę
przeciwko separatystom tarrilskim. Zawieszono
godzinę policyjną, otwarte są sklepy i place targo
we. Mieszkańcy powracają do swych domów.

"Niespokojny Pendżab
W czasie kolejnej obławy na terrorystów w
stanie Pendżab w nocy z soboty na niedzielę
zginęło 7 osób. W sobotę policja zastrzeliła 6
groźnych terrorystów, których poszukiwano od
pewnego czasu.

Zadowolenie
i oczekiwanie na więcej
Wyszyngton (PAP). Piątkowe rozmowy Eduarda Szewardnadze
w Waszyngtonie oraz ustalenie daty szczytu Gorbaczow — Reagan
wywołują pozytywną reakcję na całym świecie.
Sekretarz generalny ONZ Javier
Podpisanie układu w sprawie lik
Perez de Cuellar określił grudniowy
widacji rakiet średniego zasięgu i ra
szczyt radziecko-amerykański jako kiet operacyjno-taktycznych w Euro
„ważny" nie tylko dla stosunków pie jest bardzo ważnym wydarzeniem
ZSRR — USA lecz dla całego świata.
dla narodów kontynentu europejskie
Zapowiedź szczytu — pisze z Waszy go i całego światy Układ tąn zapongtonu agencja AFP — została przy
jęta przez Kongres USA jako "dobra
(dokończenie na str. 2)
wiadomość".

Kolejna prowokacja
Izraelska artyleria po raz kolejny ostrzelała południowolibańskie wioski położone na północ od
tzw. strefy bezpieczeństwa. 1 osoba zginęła, ä 17
zostało rannych.

Zawalenie się domu
W wyniku zawalenia się w Bombaju (Indie) 3-piętrowego domu mieszkalnego śmierć poniosło
co najmniej 10 osób. 16 mieszkańców odniosło
poważne obrażenia. Trwają poszukiwania 10 za
ginionych.

Mii
50 min ton siarki
W największej w świecie otworowej kopalni
■„Jeziórko" koło Tarnobrzega wyprodukowano
50-milionową tonę siarki. Zakład wchodzący w
skład kopalń i zakładów przetwórczych siarki
„Siarkopol” w Machowie wyprodukuje w tym
roku blisko 3,5 min ton „żółtego złota", które
eksportowane jest do ok. 50 krajów.

Cenne pamiątki
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie wzbo
gaca się o cenne pamiątki. Wiele z nich — to dary
osób prywatnych. Wśród ostatnio przekazanych
znalazły się mundury polskich sił zbrojnych na
Zachodzie, odznaki jednostek wojskowych, me
dale, osobiste pamiątki z Powstania Warszawskie
go.

Większa wydajność —
wyższe zarobki
Już 11 brygad działa w przedsiębiorstwie remo
ntowo-budowlanym w Żyrardowie. Każda podpi
suje z kierownictwem zakładu unlowę na wykona
nie prac w określonym terminie i za ustalone z góry
wynagrodzenie. Premie — za skracanie czasu
wykonania zadań, wysoką jakość, oszczędności
materiałowe. Efekt — zwiększenie wydajności
pracy o, ók. 60 proc. oraz zarobków członków
brygad.

Autobus — składak
Praca społeczna załogi Zakładów Naprawy Au
tobusów WPK w Mikołowie (woj. katowickie)
pozwoliła stworzyć z różnych części i podzespo
łów dodatkowy autobus, który od nowego roku
szkolnego służy uczniom szkół tego miasta w
dojazdach do szkół i do wycieczek. Ufundowany
pojazd nie ustępuje wiele znanej wersji ikarusa, a
jest o wiele tańszy.

Starzec i pijany są po dwakroć jak dzieci

ChRL. W Pekinie zakończył się XIII Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Na
zdjęciu: przywódcy chińscy Deng Xiaoping i premier Zhao Ziyang.
Fot — Reuter

— Chciałbym nawiązać do tematu otwarcia szerzej możliwości uruchamiania
warsztatów rzemieślniczych, o czym pisali
ście już w pierwszej relacji z rozmów o
reformie — powiedział nam młody, trzydziestosześcioletni Czytelnik ze Słup-

Skup zbóż, mimo że żniwa w tym
roku rozpoczęły się o przeszło 2 tygo
dnie później niż w ubiegłym i z uwagi
na bardzo trudne warunki atmosfery
czne zostały zakończone dopiero pod
koniec września, jest już wyższy o po
nad 2 tys. ton aniżeli w tym samym
•v.vX;;XvXv

okresie ubr. Do 25 października rolni
cy dostarczyli państwu prawie 4.570
tys. ton ziarna z tegorocznych zbio
rów, czyli ok. 87 proc. planowanych
dostaw.
Ziemniaków jadalnych
gminne spółdzielnie „Samopomoc
Chłopska" oraz spółdzielnie ogrodni
cze i pszczelarskie zakupiły 400 tys.
ton.
Bardzo dobrze, lepiej niż w ostat
nich 2 latach, przebiega skup warzyw,
zwłaszcza kapusty, buraków, march
wi, cebuli, a także pietruszki, selerów,
porów. Duża podaż warzyw pozwala
na pełne zaopatrzenie rynku i zakła
dów przetwórczych oraz na zgroma
dzenie odpowiednich zapasów na zi
mę.

Boris Jelcyn złożył rezygnację

Algier (PAP). Członkowie mo
zambickiego ugrupowania anty
rządowego— Renamo urządzili w
miniony czwartek zasadzkę na
konwój pojazdów pasażerskich i
zabili w czasie tego ataku 278

O przebiegu obrad
plenum KC KPZR

Mozambik: Krwawa
zbrodnia rebeliantów
osób, a 90 ranili. Wśród ofiar są
kobiety i dzieci. Jak poinformowała

mozambicka agencja prasowa, do ataku doszło w pobliżu miasta Tanin ga, położonego w odległości 80 km
na północ od stolicy kraju — Maputo.
Jak wynika z relacji dziennikarzy,
którzy z pokładu helikopteru zobacżyli miejsce masakry, ciała zamordowa
nych ludzi rozrzucone były na dUżej
przestrzeni. Żołnierze przeczesują okoliczny busz, w poszukiwaniu dal
szych ofiar zbrodniczej akcji rebelian
tów. Istnieją obawy, że liczba ofiar
może powiększyć się.
I860 — urodził się Marcin Kasprzak, dzia
łacz polskiego i międzynarodowego
ruchu robotniczego
Słońce wschodzi o 6.32, zachodzi o
16.07.

(Platon)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnie
niami,miejscami opady deszczu. Rano lokal
ne mgły. Temperaturę maksymalna w dzień
9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie
południowy.

Redakcyjny telefon 250-05
czeka na Was
ska. — Ja, podobnie, jak rozmówczyni z

Koszalina, chciałbym zająć się rzemiosłem,
które umiem wykonywać, ale do prowa
dzenie którego nie mam formalnych upra
wnień. Uważam, że należałoby tu zlikwido
wać średniowieczny, moim zdaniem, sys
tem organizacji rzemiosła i dać, jak się to
proponuje, możliwości uruchamiania po
trzebnych na rynku zakładów usługowych
bez tych wszystkich zezwoleń, zaświad
czeń, uprawnień, żeby po prostu sam rynek
eliminował złych wykonawców. Uważam,
że nie papierek z cechu, czy Izby Rzemieśl

niczej, ale sami klienci powinni decydować
o tym, czy jakiś krawiec, szewc, kuśnierz,
itp. utrzyma się ze swej pracy.
— Jestem inżynierem mechanikiem
z Koszalina. Wiek? 40 lat. Stanowisko
kierownicze. Tak, jestem za reformą. Daw
no już trzeba było podjąć zdecydowane,
radykalne działania, a teraz trzeba się spie
szyć, czas nam ucieka, ale chciałbym wam
też powiedzieć, że wasze pytania w rodzaju
„czy jesteś za tym, by decydować o sobie?"

(dokończenie na str. 2)

Mało konfitur z jagód i dżemów z żurawin

W „Lesie" już po grzybach
(Inf. wł.) Amatorzy przetworów z
owoców leśnych nie najedzą się tej
zimy ulubionych konfitur, kompotów
i syropów z jagód, jeżyn, żurawin. Dla
lęborskiego Przedsiębiorstwa Pro
dukcji Roślinnej „Las" nie był to dob
ry rok. Lęborski „Las" zajmuje się
produkcją drzewną, torfową, wiklir
niarską oraz skupem runa leśnego,
przy czym tę ostatnią formę działal
ności traktuje się priorytetowo.

Owoce leśne skupuje 18 punktów
pracujących na umowach prowizyj
nych. Na początku roku „Las" liczył
na większe ilości jagód i grzybów ale

278 zabitych!

Bogdana, Bożydara
kolonialne wojska brytyjskie opuś
ciły Jordanię
stacja w Pittsburgu jako pierwsza
na świecie zaczęła nadawać prog
ram radiowy

Prawdę mówiąc nie spodzie
waliśmy się tak wielu telefo
nów. Pod numer Działu Łącznoś
ci z Czytelnikami nasi Czytelnicy
dzwonili ze swoimi kłopotami
dość często, ale teraz, w godzi
nach od 10 do 13, kiedy przekazu
ją nam swoje opinie na temat 11
etapu reformy, TELEFON JEST
NIEMAL BEZ PRZERWY ZAJĘ
TY.

pogoda kazała zrewidować pierwot
ne założenia. Przedsiębiorstwo ma je
szcze inny problem, w sposób istotny
wpływający od dłuższego czasu na
wysokość skupu. Wiadomo, że nie
którzy zbieracze, zwłaszcza grzybów,
wolą swoje „plony" sprzedać na tar
gu —- zawsze więcej w ten sposób
zarobią. Przedsiębiorstwo zyskało w
ostatnich latach groźnych konkuren
tów. Są to firmy polonijne, GS-y,
nawet osoby prywatne. To oni dyktu
ją ceny. Panuje obecnie pravydzi,wa
(dokończenie na str. 2)

Czy jesteś za tym,
by decydować o sobie?

■Hill!
GABRIELA GAWARECKA-HARAT, główny specjalista ds.
produkcji Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodni
czych w Karnieszewicach.
W drugi etap reformy nasze przedsiębior
stwo wchodzi z optymizmem. Nastawiamy
się na zamrażalnictwo. Staramy się także
o kredyty ministerstwa, zamierzając zbudo
wać halę przetwórstwa owocowo-warzy
wnego.
Eksport na rynki zagraniczne mrożonych
owoców i warzyw jest o wiele bardziej
opłacalny niż świeżych lub schłodzonych.
Jeśli dotąd za 1 kg truskawek schłodzonych

Moskwa (PAP). Na konferęncji prasowej w Moskwie, poświęconej
problemom rozszerzenia demokracji socjalistycznej w ZSRR, sekre
tarz KC KPZR Anatolij Łukjanow odpowiadając na jedno z pytań,
omówił przebieg plenum partii radzieckiej, które odbyło się 21
października i na którym omawiano sprawy związane z 70. rocznicą
Wielkiej Rewolucji Październikowej oraz niektóre zadania bieżące.
Stwierdził, żę w czasie dyskusji za- Komitetu Miejskiego partii, Boris
Jelcyn. W swym wystąpieniu poru
brało głos 27 członków KC, którzy
jak zawsze — wypowiadali się w szył głównie sprawy stylu pracy kie
sposób rzeczowy i konstruktywny, rowniczych organów partii i przebie
wyrażając różne poglądy.
gu procesu przebudowy. W wystą
Jednym z mówców był zastępca pieniu tym znalazło się szereg ocen, z
członka Biura Politycznego KC KPZR,
(dokończenie na str. 2)
pierwszy sekretarz Moskiewskiego

otrzymywaliśmy 0,7 dolara, to za ten sam
kilogram mrożonki jesteśmy w stanie otrzy
mać dwukrotnie więcej. I jeśli wyeksporto
waliśmy w tym roku 500 ton truskawek, to
w przyszłym mamy szansę wysłania około
2 tysięcy ton. I to jest skala naszych zamie
rzeń, efektywność inwestycji. Eksportować
będziemy także maliny, czarne porzeczki,

(dokończenie na str. 2)

W czechosło
wackich szko
łach już od naj
młodszych klas
dzieci zapoznają
się z kompute
rem.
CAF — CTK

Waszyngton (PAP). Chmura tru
jącego gazu, która zawisła nad
Texas City, w wyniku katastrofy,
do jakiej doszło w jednej z tam
tejszych rafinerii, spowodowała
zatrucie co najmniej 260 osób.
el jest wspólny — dobro społeczeństwa. Ale spór
uzyskać wzrost podaży, następnie prowadzić podział wy
trwa. Jedną argumentację prezentuje rząd, drugą, tworzonych dóbr wedle wyników pracy, poprawić w
odmienną w szczegółowych rozwiązaniach — związki realnym okresie czasu materialne warunki życia społe
czeństwa, zwłaszcza jego młodej części (idzie o miesz
zawodowe. Tak też było 30 października na posiedzeniu
kania). Osiągnięcie tych celów możliwe jest w warunkach
rozszerzonej Rady OPZZ, na którym zaproszonym gościem
zrównoważonego rynku. To zaś rząd chce osiągnąć głów
był wicepremier i przewodniczący Komisji Planowania,
prof. Zdzisław Sadowski.
nie drogą wzrostu podaży, ale też nie obędzie się bez
„zmian struktury cen".
Spotkanie to oczekiwane było z dużym napięciem.
Wicepremier przedstawił następnie trzy zasadnicze
Wicepremier Z. Sadowski miał przedstawić związkowcom
podstawowe założenia polityki cenowo-dochodowej rzą człony zmian tej struktury. Po pierwsze, trzeba będzie już w
przyszłym roku podnieść ceny zaopatrzeniowe paliw i
du w roku przyszłym i latach następnych. Rząd jest za
energii o około 60 procent. Po drugie, trzeba będzie
rozwiązaniem radykalnym tej kwestii, choć ostateczna
zmienić kurs (czytaj: zdewaluować) złotówki, tak by
decyzja należeć ma do społeczeństwa, które wypowie się
zmniejszyć drastyczną lukę między notowaniami oficjal
na ten między innymi temat w referendum 29 listopada.
nymi dolara a jego cenami czarnorynkowymi. W ślad za
W racjach rządu przeważają elementy ekonomiczne.
Chce on przez drugi etap reformy wyzwolić przedsiębior
(dokończenie na str. 2)
czość w gospodarce różnych sektorów, w ten sposób

C

Władze ewakuowały z okolicznych
domów około 3000 mieszkańców.

Trująca chmura
nad Texas City
35 osób przebywa w szpitalu w stanie
bardzo ciężkim, cierpiąc na zakłóce
nia dróg oddechowych.
Katastrofa wydarzyła się w piątek,
kiedy jeden z funkcjonujących na te
renie rafinerii dźwigów przerwał ruro
ciąg i znajdujący się w nim płynny
kwas ulotnił się do atmosfery pod
postacią gazu.

GŁOS

Kiedy zlikwidujemy
b i u1o krac je wojewó dzką?
(dokończenie ze str. 1)
przypominają nam takie: „czy chcesz być
zdrowy, mądry i bogaty, czy chory, biedny i
głupi? Wiadomo, że wszyscy chcemy, żeby
nam było lepiej...
— Mam 62 lata, jestem pracowni
kiem umysłowym z Koszalina, trochę

już na tym świecie widziałem i obawiam
się, że wszystkie nasze piękne plany rozejdą
się po kościach... Uważam, że tylko rolnict
wu możemy zawdzięczać, że poprawiło się
nam w ostatnich latach zaopatrzenie w
artykuły żywnościowe. Ale uważam też, że
to nasze rolnictwo wciąż nie wykorzystuje
swoich możliwości produkcyjnych, że ma
jeszcze duże rezerwy, które można będzie
uruchomić, jeśli postawimy na rozwój
przetwórstwa, przechowalnictwa, oprzemy
się na tym, czym dysponujemy w kraju. I
myślę — nie tylko ja, że warunkiem powo
dzenia reform jest pełne pojednanie naro
dowe...
— Dzwonię z Kołobrzegu. Jestem
przedstawicielem środowiska „inte.-prac". Wiek — 50 lat. Chcę zapytać,
kiedy zabierzymy się za likwidowanie biu
rokracji na szczeblu wojewódzkim? Reor
ganizacja centrum już nastąpiła, ale szcze
bel pośredni — np. w spółdzielczości, nie
poddaje się przeobrażeniom, choć więk
szość tych organizacji, takich, jak woje
wódzkie związki różnego typu spółdzielni,
spełnia tylko rolę przekaźnika między „do
łem" — tj. zakładem spółdzielczym okreś
lonego typu, a „górą" — takim czy innym
centralnym związkiem. A ileż to kosztuje!
Dlatego uważam, że najwyższy czas zacząć
likwidację zbędnych struktur, tak, jak to
zrobiono np. w budownictwie...

— Mówi Hemperek z Przeradzi. Jak
to będzie z tą reformą? Bo na razie jest jak w
lesie — szumi tylko na górze, a w dole —
cicho...
— Jestem pracownicą budownictwa.
Tak, pracownik umysłowy. 40 lat. Bar
dzo obawiam się, czy nam się to wszystko
uda. Obserwuję wokół siebie taki marazm,
taką niewiarę, że cokolwiek można zmienić
na lepsze... Nie potrafimy dać sobie rady
np. z pijaństwem na budowach. A cóż to za
racownik, który zapije się i śpi gdzieś w
ącie? Czemu nie odważamy się go po
prostu wyrzucić? Czemu zgadzamy się na
marnotrawstwo materiałów? Na przerosty
administracyjne? Organizacyjny niedo
wład? Jestem niestety sceptyczką — wąt
pię, czy to uda się zmienić...
— Dzwonię ze Szczecinka. Sam jes
tem czterdziestolatkiem, ale jako społe
cznik widzę konieczność ochrony intere
sów starych pracowników w wieku przed
emerytalnym. Jak rozumiem, w wa
runkach reformy takim ludziom grozi, że
będą musieli odchodzić z pracy, ustępować
miejsca młodym. A przecież mają jakiś
wkład pracy... Jak zabezpieczyć ich intere
sy? Obawiamy się, żeby za zmiany nie
zapłacili właśnie tacy najbardziej zasłużeni,
ale już słabsi...
— Mam 35 lat. Z zawodu jestem ślusa
rzem, obecnie niestety,na rencie. Uważam, że o ludzi, którym zdarzyło się
nieszczęście, dbamy za mało, że już dziś
trudno wyżyć z takich małych rent—ja np.
dostaję 9 tys. zł., choć zarobki, od których
moje świadczenie było przyznawane w
- latach 80. były przecież wyższe, niż np.
2 tysiące, które zarabiała kiedyś moja

E
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nież kontraktacyjne umowy z pszcze
(dokończenie ze str. 1)
larzami, ale na 8 zakontraktowanych
„wolna amerykanka" cenowa. A
ton miodu otrzymało tylko połowę.
„Las” w tej konkurencji przegrywa.
Ceny skupu są co prawda regulowane
Owoce leśne odstawiane są na
ale nie są tak wysokie i przez to
atrakcyjne, jak u prywatnych czy po tychmiast do bazy w Szczecinku.
lonijnych wytwórców. Atrakcyjność Stamtąd ekspediuje się je prosto na
tych cen dla klientów jest zresztą eksport, do krajów zachodnich.
pozorna, bowiem są one potem wli
Cały rok trwa produkcja wikliniarczane w produkt finalny. I dżem za
ska
i drzewna. Wyroby wikliniarskie
miast 120 złotych kosztuje 250. A wykonywane
są w dużej części przez
asortyment w punktach skupu „Las"
chałupników. W Lęborku wyplata się
jest bogaty.
dziecięcych (w
Jagód skupiono w tym roku ok. 14 gondole do zwózków
zakładami w Poraju),
ton (o 2 tony mniej niż w roku ubieg kooperacji
łym), grzybów, głównie kurek — 4 kufry bieliźniane, kosze plażowe (Lę
bork zaopatruje w nie całe środkowe
tony. Jeżyn tego roku wcale nie ma, Wybrzeże).
Zarówno wyroby z wikli
żurawin też niewiele. Skup ęzarnęgo ny, jak i szeroki
wachlarz wyrobów
bzu trwał do końca października, bo drzewnych znajdują
nabywców w
późno dojrzał (dziennie punkty P«ZVh-, tfajuT za ^ranicąfdużyfh
powodze
mowały do 500 kg). Bardzo źle jest w
niem u kontrahentów zachodnich
tym roku z jabłkami. „Las" kupił żale
dwie 22 tony, w roku ubiegłym aż 100 cieszą się palety do rozładunku stat
ton. Przedsiębiorstwo zawiera rów ków. (ed)

Nasza szansa w eksporcie
(dokończenie ze str. 1)
wiśnie, czarny bez a także, jak dotąd, wa
rzywa i kwiaty.
Szansa przedsiębiorstwa jest szansą za
łogi. Drugi etap reformy kojarzy nam się
z wyższymi płacami, lepszą organizacją
pracy. W zakładzie pracuje powołana przez
dyrektora komisja ds. poprawy efektywno
ści i zmian strukturalnych, której zadaniem
jest przygotowanie zasad powołania w
Kombinacie zakładów na własnym rozra
chunku. Działania te wspierane są przez
POP i związki zawodowe. Ostatnio zreor
ganizowaliśmy np. zespół chemizacyjno-1
-torfowy, który mimo że kadrowo skrom
niejszy, realizuje nie gorzej a lepiej zadania
dwóch samodzielnych dotąd grup.
Kombinat daje szansę zarobku nie tylko
naszej załodze. Stwarza ją też ludziom
z zewnątrz, z Koszalina, z Sianowa, tym,
którzy nie boją się pracy, chcą wykorzystać

Pasja na medal
Nieoficjalnym mistrzem świata w modelarstwie
okrętowym ma prawo się mienić Marek Zuzański, członek Cechu Rzemiosł Artystycznych w
Gdańsku. Taką wymowę ma zdobycie srebrnego
medalu na tegorocznej wystawie Międzynarodo: wej Federacji Modelarstwa Okrętowego,-, Naviga"
w Rouen we Francji. Wyróżnienie to gdański
modelarz uzyskał za model słynnego szwedzkiego
galeonu „Vasa" z XVII wieku. Jest to zresztą już
drugi srebrny medal „Navigi" w kolekcji artysty-rzemieśfnika. Pierwszy otrzymał w 1973 roku za
model XV-wiecznej kogi gdańskiej.
Marek Zuzański para się artystycznym modelar
stwem już blisko 20 lat. Wyuczył w tym czasie
modelarstwa ok. 200 adeptów; kilku z nich osiąg
nęło poziom profesjonalny.
(PAP)

Sprawcy włamania
zostali ukarani
(Inf. wł.) Jak poinformował nas rzecznik
prasowy Sądu Wojewódzkiego w Słupsku,
zapadł wyrok w sprawie sprawców włama
nia w marcu tego roku do Szkoły Podsta
wowej nr 16 w Słupsku, a także innych
przestępstw.
Wojciech Kazula, jak pamiętamy z repor
tażu publikowanego niedawno w „Głosie
Pomorza", organizator napadu, został ska
zany na karę 7 lat pozbawienia wolności, a
Andrzej Kazula i Anita Knitter — na lat 5.
Wobec winnych wymierzono grzywny po
1 b min zł i órzeczono konfiskatę mienia.
Czwarty, nieletni wspólnik został umiesz
czony w zakładzie poprawczym. Paserowi
Ryszardowi Olszewskiemu, który ukrywał
przedmioty pochodzące z kradzieży, wy
mierzono karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawie
nia wolności oraz 250 tys. zł grzywny.
Wyrok nie jest prawomocny, (mim)

swój czas do pracy na plantacjach truska
wek i malin. Przeciętny dochód z takiej
działki wyniósł w tym roku ponad 200 tys.
zł na czysto, ale byli i tacy, którzy zarobili
dwa razy tyle. Wychodzimy do „działkowiczów" z daleko idącą pomocą, od przygo
towania ziemi pod uprawę, poprzez ochro
nę chemiczną, organizowanie skupu.
Od drugiego etapu reformy oczekuję
przede wszystkim rozwiązania problemu
rynkowego, aby zmalały kolejki, by towa
rów żywnościowych i przemysłowych było
pod dostatkiem. To oczywiste, że zapew
nienie równowagi rynkowej nie jest sprawą
łatwą. Jak więc do tego dojść? Myślę, że
bez podwyżek cen się nie obejdzie. A co do
reglamentacji mięsa, wydaje mi się, że nie
należy jej na razie znosić. Zapewnia ona
pewność zakupu mięsa i jego przetworów.
Zniesienie mogłoby spowodować dezor
ganizację rynku, chaos, wydłużenie kole
jek.
(Ib)

Katastrofa autobusu

We wsi Jaksiczki koło Inowrocławia
(woj. bydgoskie) doszło w sobotę do tra
gicznego wypadku autobusowego. Zginę
ła 63-letnia kobieta, 11 osób zostało ran
nych. Pięć spośród nich przebywa w inow
rocławskim szpitalu, pozostali, po udziele
niu pomocy ambulatoryjnej, udali się do
domów.
Przyczyną katastrofy była awaria przed
niego zawieszenia. Urwało się prawe ko
ło, a rozpędzony autobus uderzył w drze
wo.
__ __ _
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matka, która ma dziś, po podwyżkach, 11
tys. zł. emerytury. Uważam, że cały sposób
obliczania trzeba byłoby zmienić... To jest
w programie reformy? No tak, ale na dziś... I
druga sprawa: problem mieszkań. To chyba
nie jest prawda, że ich brakuje, skoro tyle
jest ogłoszeń o zamianach, skoro ludzie
mają po 2, 3 mieszkania, budują domy,
dostają przydziały z Zakładów pracy, a tylko
kolejka dla tych, co czekają na legalne
załatwienie przez spółdzielnię, rośnie o ro
ku na rok. Uważam, że rozwiązanie, to
pełna jawność list, które powinny wisieć
nie dzień, czy dwa, ale całe 5 lat—i być dla
każdego, publicznie, do wglądu...
Trudno zrelacjonować wszystkie rozmo
wy. Były to uwagi na temat np. dziwnego
rozdziału premii w przedsiębiorstwie rol
nym, gdzie nie wypłacono ani złotówki
pracownikom warsztatu, od świtu do nocy
czuwającym nad sprawnością sprzętu przy
akcji żniwnej, ale wypłacono spore kwoty
grupie pracowników administracji. Były
krytyczne uwagi w sprawie ruchów cen
innych, niż wymienione przez rzecznika
rządu, towarów spożywczych pierwszej
potrzeby. Były głosy oburzenia na podej
mowany już przez naszą gazete temat
przedpłat i asygnat na samochody. Mówiąc
o reformie — nasi Czytelnicy mówią też o
tym, co dziś im doskwiera i co, jak sądzą,
należałoby zmienić.

Na dalsze głosy oczekujemy wciąż
pod tym samym numerem telefonu
250-05, przyrzekając, że wkrótce na
pytania Czytelników odpowiadać bę
dą zaproszeni przez nas do udziału w
telefonicznej sondzie specjaliści.

Z. BANASIAK

—

Zadowolenie
i oczekiwanie na więcej
(dokończenie ze str. 1)
czątkuje działania na rzecz usunięcia
realnej wciąż groźby wybuchu wojny
nuklearnej — oświadczył na konfere
ncji prasowej Meksyku przewodni
czący Prezydium SFRJ Lazar Mojsov. Wyraził nadzieję, że radziecko-amerykański układ w sprawie ww.
klas rakiet doprowadzi do zawarcia
dalszych porozumień na temat jesz
cze bardziej radykalnej redukcji i lik
widacji zbrojeń nuklearnych.
Rząd RFN z zadowoleniem wita
osiągnięcie porozumienia w sprawie
waszyngtońskiego szczytu M. Gor
baczow — R. Reagan — oświadczył
rzecznik rządu bońskiego Friedhelm
Ost.

Jeśli w czasie spotkania uda się
podpisać układ o całkowitej likwida
cji rakiet średniego zasięgu, wówczas
będzie to prawdziwy przełom w dzie
dzinie rozbrojenia, przełom o znacze
niu historycznym. Po raz pierwszy w
dziejach ludzkości zniszczona zosta
nie cała klasa zbrojeń nuklearnych —
stwierdził przewodniczący zachodnioniemieckiej SPD Hans Jochen
Vogel.

Premięr Japonii Yasuhiro Nakasone wyraził nadzieję, że waszyngto
ńskie rozmowy Gorbaczow — Rea
gan doprowadzą do całkowitej lik
widacji rakiet średniego zasięgu oraz
postępu w działaniach na rzecz re

dukcji strategicznych zbrojeń ofen
sywnych.
Obecnie pojawiła się realna nadzie
ja na osiągnięcie konkretnego rezul
tatu, który doprowadzi do poprawy
stosunków między Wschodem i Za
chodem — stwierdził norweski minis
ter spraw zagranicznych Thorvald
Stoltenberg w reakcji na rozmowy
Szewardnadze — Shultz w Waszyng
tonie.
Po raz pierwszy w historii dwa
najpotężniejsze państwa zawierają układ w sprawie zniszczenia niektó
rych rodzajów broni nuklearnej. Układ ten otwiera drogę do dalszej,
bardziej znaczącej redukcji arsenałów
nuklearnych — oświadczył sekretarz
generalny Francuskiej Partii Komuni
stycznej Georges Marchais. Spot
kanie Michaiła Gorbaczowa z Ronal
dem Reaganem nazwał wydarzeniem
o wielkiej wadze dla całej ludzkości.
Mieszkańcy Hiroszimy z wielką ra
dością przyjęli zapowiedź radziecko-amerykańskiego spotkania na szczy
cie — głosi oświadczenie burmistrza
Hiroszimy Takesi Araki. Mamy na
dzieję, że w trakcie rozmów dojdzie nie
tylko do podpisania układu w sprawie
rakiet średniego i krótszego zasięgu
lecz również osiągnięty zostanie po
stęp. w dziedzinie redukcji zbrojeń
strategicznych oraz w sprawie za
przestania doświadczeń nuklearnych.

Mieszkania
z odzysku M. Gorbaczow proponuje utworzenie
W Łodzi od kilku lat trwa akcja
odzyskiwania lokali w budynkach
mieszkalnych, zajętych na biura. W
latach 1983—85 ujawniono około 20
tys. m kw. nadwyżki w lokalach zaj
mowanych przez zakłady pracy. Dzię
ki temu blisko 400 rodzin otrzymało
klucze do mieszkań.
Poczynania te nadzoruje Wydział
Spraw Lokalowych m. Łodzi. Przyjęto
zasadę, że odzyskany budynek prze
kazuje się zakładowi, który po doko
naniu prac adaptacyjnych przeznacza
go na mieszkania dla swoich pracow
ników. W ten sposób otrzymali je już
pracownicy m.in. Fabryki Szlifierek
„Ponar-Jotes”. Rezygnując z biur fa
bryka uzyskała 16 mieszkań. ZPO im;
A. Próchnika wygospodarowała 11
mieszkań; ZPDz „Olimpia" — 6; ZWP
„Lodex" — 9. (PAP)

sil międzynarodowych w Zat. Perskiej

Kair (PAP). Podczas zakończonej w
sobotę dwudniowe) wizyty w Kuwejcie
I wiceminister spraw zagranicznych ZSRR
Julij Woroncow przekazał szejkowi
Dżabirowi
al-Ahmadowi
As-Sabahowi osobisty list od -Michaiła
Gorbaczowa. Jak informuje agencja

TASS, podkreśla się w nim, że konieczne
jest położenie kresu trwającej od siedmiu
lat wojnie między Iranem i Irakiem i norma
lizacja zaostrzonej sytuacji w Zatoce Pers
kiej.
/
Przywódca radziecki wyraził poważne
zaniepokojenie w związku z nadzwyczajną
koncentracją okrętów wojennych USA i
ich sojuszników, która może doprowadzić
do eskalacji wojny. Zdaniem ZSRR, naj
lepszym rozwiązaniem byłoby utwo
rzenie sił morskich ONZ, w których
skład mpgłyby wejść okręty zarówno

0 przebiegu obrad Plenum KC KPZR
(dokończenie ze str. 1)
którymi członkowie KC nie zgodzili
się. W związku z tym, że towarzysz
Boris Jelcyn zwrócił się z prośbą o
zwolnienie go. z pracy, uznano za
celowe, by Biuro Polityczne i Moskie
wski Komitet Miejski partii, zgodnie
ze Statutem KPZR rozpatrzyli proble
my, wynikające z tej prośby.
A. Łukjanow stwierdził następnie,
że co się tyczy drogi, jaką kraj prze
szedł w ciągu 70 popaździernikowych lat oraz zadań stojących przed
partią w trakcie realizacji przebudo
wy, to wszyscy bez wyjątku mówcy,

jak też wszyscy uczestnicy plenum w
pełni poparli stanowisko i tezy Biura
Politycznego KC KPZR i towarzysza
Gorbaczowa. Wyraziła się w tym raz
jeszcze pełna jedność KC we wszyst
kich węzłowych sprawach polityki
partii. Tak więc na uroczystej sesji KC
KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady
Najwyższej RFSRR przedstawiony
będzie referat, jednomyślnie zatwier
dzony przez wszystkich członków KC
partii. Nie można więc mówić o ja
kichkolwiek rozbieżnościach, czy
braku jedności w KC i w jego Biurze
Politycznym.

Chiny rozszerzają współpracą
z krajami Europy Wschodniej
Pekin (PAP). Wiceminister
stosunków gospodarczych i han
dlu z zagranicą ChRL, Zhang
Haoruo stwierdził, że istnieją szero

kie możliwości rozwijania przez Chiny
współpracy gospodarczej i handlo
wej ze Związkiem Radzieckim i socja
listycznymi krajami Europy. Chociaż do
tej pory nie podjęto żadnych wspól
nych przedsięwzięć z tymi państwa
mi, to jednak rysują się perspektywy
współdziałania zarówno w tej dzie
dzinie, jak i w kooperacji produkcyj
nej, handlu, nauce i technice.

W ostatnich latach nastąpił
znaczny rozwój obrotów handlo
wych między ChRL a ZSRR i Eu
ropą Wschodnią: z 2,1 mld
fr.szwajc. w 1981 r. do 10.5 mld
fr. w 1986 r., co stanowi 8 proc.
całości obrotów chińskiego han
dlu zagranicznego.

Wiceminister stwierdził, że po
czerwcowej wizycie przywódcy
ChRL Zhao Ziyanga, w pięciu kra
jach Europy Wschodniej dokonała się
pełna normalizacja stosunków mię
dzy Chinami a tymi krajami,________

USA. jak i ZSRR. Pojawienie się ta
kich sił na wodach Zatoki Perskiej
byłoby istotnym czynnikiem uzdro
wienia sytuacji w tym rejonie.

W tym celu Związek Radziecki proponu
je, aby wykorzystać istniejący już organ
międzynarodowy — Komitet Wojskowo-Sztabowy Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Dla utworzenia takich sił ZSRR jest gotów
wysłać do Nowego Jorku odpowiednich
przedstawicieli. Jest rzeczą oczywistą, że w
tym celu niezbędne byłoby poparcie
państw nadbrzeżnych.
Po zakończeniu wizyty w Kuwejcie Julij
Woroncow przybył w sobotę do Teheranu.
W czasie spotkań z przywódcami irańskimi
omawiane będą problemy dotyczące prze
rwania ognia w wojnie z Irakiem w świetle
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z łipca
br.

Z Pomorza
Referendum: co i i«k?
Kto ma prawo głosować? Art. 12 ustawy infor
muje, że „obywatel przebywający w kraju, posia
dający czynne prawo wyborcze". Zatem
w zasadzie wszyscy obywatele pełnoletni, którzy
ukończyli 18 rok życia. Warto dodać, że—w odró
żnieniu od wyborów (np. do Sejmu, rad narodo
wych) — tym razem do głosowania uprawnieni
nie są obywatele polscy przebywający w tym
momencie za granicą. Dzisiejszy polski elektorat
tworzy ok. 26 min obywateli.
Referendum ma moc obowiązującą dla Śejrrju,
jeśli zgodnie z art. 18 ustawy o konsultacjach
społecznych i referendum „za jednym z rozwiązań
w sprawie poddanej pod głosowanie opowie
działa się więcej niż połowa uprawnionych do
wzięcia udziału w referendum". Tak więc wyma
gania są wysokie. Wcześniej w czasie dyskusji nad
projektem ustawy ta propozycja wzbudziła sporo
zastrzeżeń. Nie brakło zwolenników innych roz
wiązań. Mówiono np., że wystarczy przekroczenie
granicy 50 proc. liczonej od liczby tych, którzy
zdecydowali się pójść do urn. Sejm jednak opo
wiedział się za tym, by w sprawach stanowiących
przedmiot referendum opinia obywateli była rze
czywistym głosem większości. Tak więc ustawa
nakazuje Sejmowi uszanować rozwiązanie mające
za sobą większość wyborców. Inne wyniki głoso
wania będą dla Sejmu opinią, a nie decyzją, (jr)

ANGOLA:

100 cywilnych
ofiar UNITY *
Kair (PAP). W angolskiej prowin
cji Uambo co najmniej 100 osób cy
wilnych poniosło śmierć z rąk terrory
stów z ugrupowania UNITA. Nocą 24
października — poinformowała angolska agencja informacyjna ANGOP
— silnie uzbrojeni bandyci wdarli się
do wsi Salanda i przystąpili do zabija
nia z zimną krwią ogarniętych paniką
jej mieszkańców, w tym dzieci, kobie
ty i starców. Następnie rozgrabili do*
bytek chłopów i podpalili ich domos
twa. Po pojawieniu się oddziału ludo
wych sił zbrojnych bandyci w popło
chu zbiegli do lasu.

Awaria w rafinerii
Hawana (PAP). 30 tys. m kw. wody
ińskiejppokrywa ropa naftowa ł
Zatoki Hawa?
olej napędowy. Wyciek nastą >ił w stołecz
nej rafinerii „Ńico Lopeza". Grubość war
stwy zanieczyszczenia sięga od ok. 12 do
30 cm. Niemal natychmiast po wycieku
podjęto akcję zapobiegającą rozprzestrze
nieniu się ropy. Z rejonu wycofano wszy
stkie jednostki pływające i skierowano do
zatoki specjalne statki przystosowane do
oczyszczania wód. Prowadzi się docho- /
dzenie w sprawie ustalenia przyczyń wy- W
cieku.

^

Zostatmejchwili
• ZESPÓŁ Pieśni i Tańca „Mazowsze", który zakończył występy w Belgii, dał w niedzielę w Bonn
pierwszy koncert z wielu przewidzianych w Republice Federalnej . Niedzielny występ Mazowsza
w stolicy RFN miał galową oprawę. Wśród licznych zaproszonych gości obecny był także prezydent
RFN R. von Weizsaecker oraz b. kanclerz i przewodniczący SPD W. Brandt.
• PONAD 200 tys. mieszkańców Madrytu i przedstawicieli organizacji pacyfistycznych z innych
części Hiszpanii uczestniczyło w wielkiej demonstracji antywojennej, która odbyła się w centrum
stolicy. Demonstranci domagali się wypowiedzenia układu wojskowego z USA, likwidacji amery
kańskich baz wojskowych w Hiszpanii, ogłoszenia przez kraj neutralności.
• W WYNIKU zamachu dokonanego w RFN przez terrorystyczne ugrupowanie, noszące nazwę
„Czerwonych komórek", zostało zniszczonych 15 samochodów ciężarowych. „Czerwone komórki
poinformowały, że zamach był wyrazem protestu przeciwko ożywionym kontaktom handlowym,
jakie firma REWE utrzymuje z południowoafrykańskimi rasistami.
• IRAŃSKIE lotnictwo wojskowe zbombardowało irackie urządzenia naftowe w rejonie Ayn
Zahlah znajdujące się w odległości 400 km na północny-zachód od Bagdadu oraz irackie pozycje
w rejonie miejscowości Amara. W rejonie cieśniny Ormuz zatrzymano 13 statków handlowych dla
przeprowadzenia insjjekcji.
• NADZWYCZAJNY Zjazd Partii Liberalno-Demokratycznej oficjalnie powierzył Noboru Takeshicie stanowisko przewodniczącego PLD. Kadencja dotychczasowego przywódcy japońskiej partu
rządzącej, Y. Nakasonego, który przed kilku dniami osobiście wybrał N. Takeshitę na swego następcę,
upłynęła 30 ubm. N. Takeshita zostanie w tym tygodniu wybrany premierem Japonii.
• 2 OSOBY zostały zabite a około 30 odniosło obrażenia podczas starć, do których doszło
w największym mieście Pakistanu - Karaczi między mochadzirami - pochodzącyrni z Indu
i Bangladeszu a pakistańską policją. Przedstawiciele tej społeczności wyszli na ulice ^asta.aby
w manifestacjach uczcić pamięć osób. które zginęły podczas wielkich starć etnicznych, do których
doszło w ub. r. Ofiarami tych starć stało się 350 ludzi.

________ ______ —

Japonia przeciwko sankcjom
Tokio (PAP). Rząd japoński od stanu USA Michaelowi Armacosrzucił prośbę USA o przyłączenie się towi. Strona japońska zwróciła uwa
do amerykańskich sankcji gospodar gę, że zastosowanie sankcji nie jest
czych przeciwko Iranowi. Jak poin wskazane w okresie, gdy sekretarz
formował rzecznik japońskiego MSZ, generalny ONZ kontynuuje wysiłki
stanowisko Tokio w tej sprawie zos mediacyjne, zmierzające do zakoń
tało przekazane przebywającemu z, czenia konfliktu w Zatoce Perskiej.
wizytą w Japonii podsekretarzowi

Znów plonie irańska platforma
(dokończenie ze str. 1)
tymi dwoma posunięciami musi pójść trzecie, wszystkich
nas obchodzące — zmiana cen podstawowych artykułów
żywnościowych i innych dóbr powszechnego użytku
domowego, na które obowiązują ceny urzędowe. Doty
czyć to będzie mięsa (w kartkowej wielkości przydziału),
mleka i jego podstawowych przetworów, pieczywa, opa
łu, opłat ża energię, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
oraz czynszów. Wicepremier wstępnie szacuje, że ozna
czać to będzie — w stosunku do dzisiejszych — podwyżkę
kosztów utrzymania o około 40 procent.
Ale—wyjaśniTdalej 2. Sadowski—60 procent kosztów
wzrostu cen będzie automatycznie, czyli z chwilą wejścia
w życie kolejnej podwyżki rekompensowane. Reszta skut
ków zmiany cen ma zostać zniwelowana wzrostem zarob
ków wynikających ze zwiększenia możliwości płacowych
przedsiębiorstw. Rekompensata dotyczyć ma także rent i
emerytur, dodatków rodzinnych, pomocy socjalnej, zasiłków wychowawczych, rozłąkowego" itd. Rewaloryzowane będą — ale w trzyletnim okresie ■wkłady oszczędnościowe.

Nie można powiedzieć, żeby związkowcy przyjęli te
propozycje z zachwytem. Wprost przeciwnie — w ich
argumentacji górę brał element społeczny. Związki rok
temu na swym II kongresie obiecały nieustępliwą walkę o
utrzymanie poziomu życia szerokich warstw społecznych i
z tego punktu nie chcą zrezygnować. „Drugi etap to
kolejna podwyżka cen" — mówili z goryczą. Szczególnje
zainteresował ich techniczny aspekt rekompensat: ludzie
pracy wynagrodzenia pobierają w przedsiębiorstwach. Co
będzie, jeśli przedsiębiorstwa po prostu nie będzie stać na
zwiększone wypłaty wynagrodzeń? „Czy wszystko da się
wyrównać większą przedsiębiorczością — pytali — jakie
ma tu możliwości operator dźwigu czy wytapiacz przy
wielkim piecu?". Związkowcy obawiają sie, że operacja
cenowo-płacowa wzbogaci bogatych, biednych zuboży.
Dwie racje — jedna opiera się na stworzeniu szans
przyszłego rozwoju za cenę dzisiejszych i jutrzejszych
niedogodności, druga postuluje utrzymanie tego niewiel
kiego dzisiejszego minimum. O wszystkim rozstrzygnie
referendum.
JACEK ŚWIDZIIŚISKI

Kair (PAP). W dwanaście dni po ataku
okrętów wojennych USA na dwie irańskie
platformy naftowe w Zatoce Perskiej,jedna
z nich ponownie stanęła w ogniu. Źródła
żeglugowe twierdzą, że nie znają przyczyny
pożaru, nie wykluczają jednak samozapło
nu, jako skutku ataku amerykańskiego z 19
października. W sobotę jeden z okrętów
wojennych USA ostrzegł niezidentyfikowany statek handlowy, aby trzymał się

z dala od płonącej platformy.
Tymczasem w sobotę Irak wystosował
do sekretarza generalnego ONZ list, w
którym ostro potępił Iran za wystrzelenie w
piątek rakiety ziemia-ziemia, która spowo
dowała poważne szkody materialne i ofiary
wśród ludności cywilnej Bagdadu. Minis
ter spraw zagranicznych Iraku Tarik Aziz
oświadczył w swym liście, że atak ten nie
pozostanie bez odpowiedzi.

Więcej pojazdów - mniej wypadków
Bonn (PAP). Teoretycy ruchu samochodowe
go mają do rozwiązania zagadkę. W RFN pojaz
dów z roku na rok przybywa, natomiast liczba
wypadków śmiertelnych spada i to mimo wzrasta
jącej jednocześnie prędkości jazdy. RFN jest bo
wiem jedynym chyba krajem o tak rozbudowanym
ruchu samochodowym, w którym nie ma żadnych
ograniczeń prędkości na autostradach, kiedyś ist
niała tzw. prędkość zalecaha — 130 km/godz„
lecz dzisiaj przekraczanie tej prędkości przez coraz
bardziej sprawne samochody jest na porządku

dziennym. Mimo to liczba ofiar śmiertelnych w
ruchu drogowym spadła z 8807 w roku 1977 do
3536 w roku 1987.
Jednocześnie na drogach RFN jest dzisiaj pra*
wie 10 razy więcej samochodów, niż w roku 1977.
Niemcy jeżdżą szybko, lecz na drogach wykazują
jednocześnie zdyscyplinowanie, resjwkt dla prze
pisów drogowych i kulturę jazdy. Obowiązek
zapinania pasów bezpieczeństwa w mieście i poza
miastem zmniejszył liczbę wypadków śmiertel
nych.

^
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GLOS

Dobiegła końca trze
cia edycja dorocznego
konkursu na najładniej
szy, najfunkcjonalniejszy i najtańszy budynek
mieszkalny, zbudowa
ny w województwie
słupskim. Organizator
konkursu „Mister'87”,
Wydział
Planowania
Przestrzennego, Urba
nistyki, Architektury iIMadzoru Budowlanego
Urzędu Wojewódzkie
go, ocenił 31 budowli
indywidualnych inwes
torów — najwięcej wŁebie — aż 11. Sito kon
kursowe musiało być
gęste, skoro zatrzyma
ło się na jego oczkach
17 obiektów, które nie
odpowiadały kryteriom
rywalizacji. Z pozosta
łych 14 budynków, 4 uznano za najlepsze.
kategorii I budynków o pre
ferowanej .w woj. słupskim
powierzchni całkowitej do
r170 metrów tytułem „Mister'87" ob
darzono dom mieszkalny Anny i Je
rzego Remiszewskich z Damnicy
(przy ul. Wiśniowej 1). Inwestor otrzymał 100 tys. zł nagrody. Trud
samodzielnego budowania, domu
przez małżeństwo lekarza weterynarii
^nauczycielki mieliśmy okazję przed
stawić na łamach „Głosu" przed po
nad rokiem, a więc jest nam także
miło, iż w tym przypadku nie zawiódł
„dziennikarski węch". Zainteresowa
nym podajemy, iż jest to typowy
domek, wykonany z elementów wy
produkowanych w namysłowskim
„Stolbudzie". Budowa trwała rok,
przy czym stan surowy wykonano w 3
miesiące. Koszt tego inwestowania
wyniósł ponad 2,5 miliona złotych,
nie licząc wkładu własnej pracy inwe
stora, który miał powody skarżyć się
na ból rąk. Interesujące jest zwłaszcza
rozwiązanie funkcjonalne wnętrza:
trudno wyodrębnić poszczególne
kondygnacje w pomysłowo zagospo
darowanym domu, gdzie bardzo dob-

POMORZA

MISTER '87" W WOJEWÓDZTWIE SŁUPSKIM
rze wykorzystano półpiętra. Dobrze
pomyślana tzw. komunikacja pomię
dzy poszczególnymi pomieszczenia
mi mieszkalnymi i gospodarczymi jak
by ukrywa granice między parterem i
piętrem. Jak można zauważyć, budy
nek ten może być wolno stojący, albo
stanowić część zabudowy zwartej,
zarówno na wsi, jak i w mieście. W
konkretnym przypadku jest to bliź
niak, jednakże sąsiedni obiekt iest
jeszcze nie dokończony, chociaż bu
dowa obydwu domów rozpoczynała
się mniej więcej w tym samym czasie.
W kategorii II budynków o powie
rzchni całkowitej do 220 metrów tytuł
„Mister'87" zdobył dom jak z bajki,
zbudowany przez Eugeniusza Ty-

ciekawe oblicze, a właściwie ciernistą
drogę indywidualnego budowania.
Jego rezultatem ma być w br. 650
domów, a w minionych trzech kwar
tałach zbudowano ich tylko 291, przy
czym termin zakończenia wielu bu
dów ulegał i ulega corocznemu „pośliz
gowi". Wynika to zarówno *z niedo
statku materiałów, zwłaszcza wykoń
czeniowych, jak również z manka
mentów systemu kredytowego. Naj
słabiej ta forma budownictwa jest
zaawansowana w Słupsku, gdzie na
planowane w br. 94 domki zbudowa
no dotychczas 18. To, że mimo wszy
stko uda się w tym roku wykonać
zadania planowe, może być rezulta
tem przekazania do użytku obiektów
wznoszonych w ramach wielorodzin-

pod budownictwo indywidualne te
renów będących białymi plamarni na
planach infrastruktury technicznej.
Nie ma również pełnej zgodności co
do tego, jak i gdzie budować oraz z
czego. Plany zagospodarowania
przestrzennego wielu miast i miejsco
wości jeśli nie są w rozsypce, to są
przedmiotem nie kończących się dys
kusji, na co zwrócił uwagę Wacław
Roszak, przewodniczący Woje
wódzkiej Komisji Planowania. Bywa
nawet tak, że plan jeszcze nie gotowy
do zatwierdzenia, a już mowa o po
trzebie jego aktualizacji. Kto buduje
ten doskonale wie, ile czasu zmitręży
na załatwianie spraw formalno-prawnych, ile straci na zdobywaniu
materiałów i jak długo, czy właściwie

Małe, piękne i... bardzo
trudne budowanie

nego budownictwa indywidualnego,
które przysporzy Słupskowi ok. 70
ca. Inwestor jest budowlańcem i fakty
proc. tzw. efektów rzeczowych. Cho
cznie jego dom jest najlepszą wizytów
dzi o budynki u zbiegu ulic Gdańskiej
ką zawodowych umiejętności. Zbu
i Wiejskiej. Poza tym, z wyjaśnienia
dował go według typowego, zaadap
prezydenta miasta Macieja Koby
towanego do swoich potrzeb projek
lińskiego wynika, iż Słupsk pozosta
tu. Ciekawa architektura, funkcjonal
nie jeszcze jakiś czas „czerwoną latar
ność, a także staranność i estetyka
nią budownictwa indywidualnego
wykonania — oto co zrobiło najwięk
województwa". Bo ponad 50 proc.
sze wrażenie na komisji konkursowej.
Sławieński inwestor otrzymał na ludności miasta stanowi klasa robot
nicza, której nie stać na budowę włas
grodę 70 tys. zł. Nagrodzono również
nych domów.
inspektorów nadzoru, opiekunów
Jest również kwestia działek dla
budów, w Sławnie — inż. Annę
budownictwa indywidualnego. Zda
Wojciechowską, Damnicy — Ta
niem dyrektora Wydziału Budownict
deusza Iwanickiego. Poza tym w
wa UW Czesława Hurynowicza,
kategorii II wyróżniono budynki
nie jest dobrze i będzie trudno porawzniesione w Łebie przez Andrzeja
Marzocha (plomba przy ul. Kościu . dzić sobie z optymistycznymi założe
niami planowymi. O działki jest coraz
szki 38) oraz Stanisława Barano
trudniej. Ponadto, w każdą działkę
wskiego — Nad Ujściem.
Tak wygląda jedna; najbardziej zre
trzeba włożyć ok. 3 min zł, aby uzbroić
sztą okazała strona indywidualnego ją w podstawowe, tzw. media, jak
budowania, którą zaprezentowano na
instalacje wodociągowe, energetycz
niedawnym, wyjazdowym posiedze
ne itd. I tu dają znać o sobie niedosta
niu kolegium wojewody słupskiego.
tki materiałowe oraz brak potencjału
wykonawczego przedsiębiorstw in
Na tymże kolegium, które prowadził
żynieryjnych, instalacyjnych. Nikt już
wicewojewoda Stanisław Nisiewicz, przedstawiono również mniej
nie chce rumienić się za przekazanie
moszuka w Sławnie przy ul. 8 Mar

29 listopada
zadecydujemy o naszej
przyszłości
Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej
demokratyzacji życia politycznego, której celem jest
umocnienie samorządności, rozszerzenie praw oby
wateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu
krajem?
I. Demokratyzacja życia politycznego ma na celu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pogłębianie procesu socjalistycznej odnowy.
Skuteczne wcielanie w życie idei ludowłądztwa i samorządności.
Poszerzanie swobód politycznych.
Umacnianie praw obywatelskich i praworządności.
Wzbogacanie form socjalistycznego pluralizmu.
Poszerzanie płaszczyzn dialogu i porozumienia narodowego.

II. Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest:
1. Umacnianie nadrzędności organów przedstawicielskich nad
administracyjnymi, w tym kontrolnej roli Sejmu i rad narodowych.
2. Dalsza decentralizacja -r- osiągnięcie pełnej samorządności i sa

modzielności finansowej miast i gmin.
3. Poszerzenie demokratyzmu prawa wyborczego — zasadnicze
zwiększenie roli obywateli w wyłanianiu kandydatów na posłów i radnych
oraz danie kandydatom jednakowych szans wyboru.
4. Zwiększenie roli i znaczenia samorządów zawodowych, sto
warzyszeń i organizacji społecznych — przekazywanie im niektórych
uprawnień i zadań organów państwa.
,
5. Uspołecznianie polityki kadrowej — zagwarantowanie równych
szans awansu dla wszystkich obywateli, tworzenie mechanizmów zapew
niających wyłanianie i szybsze awansowanie osób zdolnych i przedsiębior
czych, zaś eliminowanie opieszałych i nieudolnych.
6. Zwiększanie sprawności działania organów państwa — wzrost
wymagań w przestrzeganiu prawa oraz dyscypliny w wykonywaniu swych
powinności przez władze i obywateli.
7. Skuteczna walka z biurokratyzmem — radykalne uproszczenie
przepisów krępujących i komplikujących sprawną obsługę obywateli.
8. Nowelizacja prawa o stowarzyszeniach — znoszenie ograniczeń
zrzeszania się i działalności niesprzecznej z zasadami konstytucyjnymi.
to garść uwag, z której każda
9. Reforma systemu prawnego — uproszczenie, likwidowanie jego
mogłaby stanowić treść od
sprzeczności i wieloznaczności; rozszerzanie kontroli społecznej nad stoso
rębnej i obszernej publikacji.
waniem prawa przez organy państwa.
Póki co, pozostawiamy je na margi
10. Rozwój instytucji prezentowania poglądów i wyrażania inte
nesie konkursu „Mister'87" i jego
resów oraz ich uzgadnianie w drodze dialogu;
najlepszych przykładów. I dobrze, że
11. Uwieńczenie przeobrażeń politycznych i gospodarczych w
jest taki konkurs, który upowszechnia
Konstytucji.
to, o co chodzi w tym małym, pięk
nym, chociaż jeszcze bardzo trudnym
budowaniu.
jak krótko trwa budowa w stosunku
do tego, czego wymaga „pochodze
nie" wokół niej. Sami inwestorzy tak
że nie dostarczają przykładów god
nych tylko upowszechniania. Na ogół
budują obiekty ciężkie i drogie. Hoł
dują zasadzie, że im więcej betonu
tym lepiej, a fundament czy podpiw
niczenie to jakby schron, albo pomie
szczenie na te czasy, kiedy nie było
lodówek i zamrażarek. Wiele pozosta
wia do życzenia wykorzystanie po
wierzchni zabudowy.

O

Tekst i zdjęcia:

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

REFORMA I LUDZIE

Kto mi to
załatwi?
ŁOŚNO w kraju o pewnym
rzemieślniku, który eksportuje
więcej niż państwowy kombi
nat zatrudniający 7 tysięcy ludzi.
wiem dlaczego tak się dzieje. Z całą
pewnością nie dlatego, że „państwo
wi" muszą zaspokajać potrzeby rynku
wewnętrznego albo że brakuje im
surowca. Przeciwnie: jeśli chodzi o
wyroby produkowane przez ten kom
binat rynek jest zaspokojony i to w
nadmiarze, a surovyca też nie brakuje.
Pozostają więc dwie możliwości.
Pierwsza: szef kombinatu jest spętany
przepisami utrudniającymi lub czy
niącymi nieopłacalnym eksport. Dru
ga: szef i jego podwładni nie potrafią
rozkręcić eksportowego interesu. Je
śli w grę wchodzi pierwsza przyczyna
— należy jak najszybciej zlikwidować
bariery prawno-finansowe. Jeżeli
druga — zmienić szefa i jego ekipę.
Chyba niezbyt często pamiętamy, iż
w najtrudniejszy okres reformowania
naszej gospodarki wchodzimy z kadrą
kierowniczą przedsiębiorstw, która
swoje doświadczenia zdobywała w
okresie funkcjonowania systemu na
kazowo-rozdzielczego. Nie chcę
przez to'powiedzieć, że ci ludzie są
przeciw reformie. Natomiast faktem
niewątpliwym jest to, że zapewne nie
wszyscy potrafią wyzwolić się od my
ślenia po staremu.
W trakcie dyskusji — którą pokaza
no niedawno w telewizji — szefów
przedsiębiorstw, inżynierów i pracowników nauki z wicepremierem Zbig
niewem Szałajdą, jeden z uczestni
ków zapytał: a co będzie z rozdziel
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Nie mówiąc prezeso
wi Rejonowej Spółdzie
lni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Świdwinie,
jaki mam list w swojej
reporterskiej
torbie,
| namawiam go na roz
mowę o firmie, która
ma obchodzić niedługo
swe pięciolecie. Będzie
zatem uroczyste spot
kanie, na którym pod
sumuje się dorobek.
Może jakieś dyplomy.
Może nawet odznacze
nia. Na pewno referat i
gratulacje.

merowi wręczy się odbitkę fotografi
czną planszy.
Trudne to były czasy — wzdycha
wiceprezes, który był wówczas star
szym instruktorem produkcji ogrodni
czej. W Grójcu, mówiono, truskawki
się udają. Ale tu, pod Świdwinem?
Nie ta ziemia i nie ten klimat. Ale oni
znaleźli chętnych. Zorganizowali kur
sy i pokazy, nawet wycieczki. Teraz,
można się przejechać. Rośnie senga-sengana. A obok wiśnie. Porzeczka
czerwona i porzeczka czarna. Śliwy. I
cały warzywnik.
— Świdwin był poniewierany,
bezwzględnie — mówi wiceprezes.

będziemy jeszcze bardziej rozwijać
eksport. Myślimy, na przykład, o
szparagach. Ludzie u nas mylą czasa
mi fasolkę szparagową ze szparagami,
ale takie są początki. Uprawa jest
naprawdę ciekawa. Duże zaintereso
wanie zagranicy i możliwość zarobku
dla ludzi.
— A ilu macie plantatorów? —

pytam.
— 450 — odpowiada wiceprezes.
— Plantacje dla nich to często jedyna
możliwość dorobienia sobie do pen
sji. To są bardzo duże pieniądze i
ludzie są ogromnie zadowoleni. Nas
to tylko cieszy, że w Świdwinie coś

REZES, niestety, nie ma czasu.
Musi być u okulisty. Ale spotka
się ze mną i kolegą—dziennika
rzem wiceprezes.
’ — Panów co interesuje? — pyta
nasz rozmówca.

P

— Ogólnie, osiągnięcia, kło
poty...

Ależ oczywiście, wszystkiego zaraz
Się dowiemy. To nawet miłe, że prasa
pamięta o tak skromnym jubileuszu.
Otóż mury budynku, w którym siedzi
my, są nie tylko grube, ale i zabytko
we. Był tu kiedy klasztor i wówczas
ponoć zamurowywano co bardziej
grzesznych zakonników. Potem był tu
browar. Później, przemysł terenowy.
A teraz, spółdzielnia ogrodników. W
stylowych piwnicach produkuje się
„patykiem pisane", a na górze urzę
duje administracja.
To taki najkrótszy rys z historii. A
teraz musimy koniecznie obejrzeć
dwie ładne, pamiątkowe tablice. Bez
-«nich nie można zrozumieć skoku, któ
rego dokonali w ostatnich latach. Ta
pierwsza tablica, proszę bardzo. Po
kazuje pionierów, którzy zakładali w
latach siedemdziesiątych plantacje
truskawkowe.
Bielą się koszule, czernią krawaty.
Naprawdę ładna pamiątka.
Będzie uroczystość i każdemu pio-

— Chcieliśmy pokazać, że sami
też coś potrafimy zrobić..»

Czas zatem spojrzeć na drugą tabli
cę. Tu są zdjęcia tych,, którzy w listo
padzie 1982 roku zakładali własną
spółdzielnię ogrodniczo-pszczelarską,
już nie podporządkowaną ani Biało
gardom, ani Kołobrzegom i Koszali
nom.
— Staramy się — przyznaje po
chwili rozmówca. — Mamy dzisiaj
200 hektarów zblokowanych planta
cji. Z tej ziemi zebraliśmy w jednym
roku np. 900 ton truskawki, 160 ton
porzeczki czerwonej, 40 ton malin.
Zmeliorowaliśmy grunty, mamy dwie
nowe komory chłodnicze, zmodernizowąliśmy winiarnię. Zaczynamy też
stawiać na eksport. W ubiegłym roku
jedzono naszą truskawkę w Śzwecji,
Berlinie Zachodnim i ZSRR, malinę w
Holandii, śliyvki w ZSRR. Za zarobio
ne dewizy kupujemy beczki, worki i
skrzynki, ale także nasiona. Taka mar
chew rośnie później, no, prawie jak
burak. I kolor swój ma, i smak —
wszystko. Wspaniała sprawa. Dlatego

się dzieje, jakoś w tym społeczeńst
wie wyglądamy.,. Herbata została już
dopita czas zatem kończyć rozmowę.
— Te pięć lat należy zatem do
udanych — rzucam

— Na pewno — przyznaje wicep
rezes.
GLĄDAMY jeszcze wytwórnię
„patykiem pisanego" i opusz 
czamy spółdzielnię. Aha. był
bym zapomniał. List, który cały
leżał w mojej torbie, napisał dyrektor
Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Ży
wnościowej i Leśnictwa UW w Ko
szalinie do Obywatela Przewodniczą
cego Rady Nadzorczej RSOP w Świ
dwinie.
„Informuję— napisał dyrektor—że
Wydział przeprowadził w dniu 7 sier

O

pnia br. badanie skargi, jaka wpłynęła
od plantatorów zblokowanej planta
cji w Buczynie, pod Świdwinem, do
tyczącej działalności sezonowego
punktu skupu truskawki w Buczynie,
należącego do RSOP.
Po rozpatrzeniu zarzutów zawar
tych w skardze ustalono co następuje:

skup truskawki odbywał się w tym
samym pomieszczeniu, gdzie skupuje
się owo'ce i warzywa z kontraktacji,
nie wydzielono oddzielnego pomie
szczenia na punkt sezonowy. W po
mieszczeniu, gdzie przechowuje się
opakowania, istnieje ogólny nieład.
Opakowania — łubianki tylko częś
ciowo posegregowano i ułożono, po
zostałe złożone w nieładzie — mokre.
Dostawcy zbyt długo wyczekiwali na
odbiór truskawki, nawet po kilkanaś
cie godzin. Spowodowane to było
niewłaściwą organizacją punktu sku
pu. Uruchomiono tylko jeden w bazie
centralnej, zamiast trzech bądź czte
rech na plantacjach zblokowanych.
Stwierdzono brak aktualnych infor
macji dotyczących cen skupu, czasu
pracy punktu oraz normy obowiązu
jącej przy skupie. Brak rzetelnej infor
macji dla plantatorów odnośnie przy
gotowania surowca w danym dniu
(zbiór z szypułką czy bez), co powo
dowało częste nieporozumienia mię
dzy plantatorami a odbiorcą. Z roz
mów przeprowadzonych z plantato
rami wynika, że nie wyklucza się faktu
spożywania alkoholu na punkcie sku
pu w godzinach wieczornych przez
pracowników skupu. Pracownicy
stali zostali zatrudnieni w sezonowym
punkcie skupu od godz. 13 do 15, co
jest niezgodne z przepisami i faktycz
nie w stałym punkcie zatrudnieni byli
tylko sześć godzin. Brak dokumentu
na spisanie około 20 ton truskawki,
która została wywieziona do lasu dla
koła łowieckiego „Cyranka" świad
czy o lekceważącym stosunku do
swych obowiązków przez pracowni
czas
ków odpowiedzialnych za całokształt
prac związanych ze skupem i właści
wym zagospodarowaniem skupione
go surowca.
W związku z tym, że większość
zarzutów zawartych w skardze po
twierdza się, proszę Obywatela Prze
wodniczącego o wnikliwe przeanali
zowanie sytuacji / wyciągnięcie
wniosków do dalszej pracy, oraz do
osób winnych zaistniałych niedocią
gnięć i błędów organizacyjnych w
czasie trwania skupu".

List napisano 13 sierpnia 1987 ro
ku.

WALDEMAR CWIĘKA

nictwem materiałów po likwida-
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cji ministerstw? W jego branży
są to dobra deficytowe, dla
wszystkich nie wystarczy. Kto
mu więc je załatwi?
Nie

Wbrew pozorom nie był to żart. I
nikt z jego kolegów nawet się nie
uśmiechnął. Odwrotnie, dały się sły
szeć głosy potakiwania. I oto wice
premier musi tłumaczyć, że to przecież
nie tak. Że kończy się okres przydzie
lania i załatwiania. Trzeba będzie po
prostu zamawiać i kupować na zasa
dach rynkowych.
Tak więc zamiast np. pytania co
zamierza rząd, aby zwiększyć podaż
materiałów zaopatrzeniowych uczest
nik dyskusji wyraził troskę o to kto
będzie dzielił, kiedy nie będzie tych,
którzy dotąd dzielili?
FEJŚCIE w nowe jest
zawsze trudne. Wejście
_ _ w nowe, gdy wymaga ono całkowitej zmiany filozofii
działania, odmiennej logiki po
stępowania— jest szczególnie
trudne. Balast pojęciowy „po
przedniego okresu' naszej gos
podarki, wciąż obecny w śwjadomości wielu szefów przedsię
biorstw, tej polskiej ;,pieriestrojki" nie ułatwia.

Łatwych recept na rozwiązanie te
go dylematu — próżno szukać. O
wszystkim zadecyduje życie. Ci, któ
rzy potrafią dostosować się do
nowych regułgry—zostaną. Inni
będą musieli odejść. Takie są rea
lia.

LUDWIK BURSKI

EHIlelllJlolsiKi
Jaskinia z gorącą wodą
Ekspedycja speleologów indyjskich pod
czas kolejnej wyprawy odkryła w stanie An
dhra Prädesz jaskinię, która okazała się najwię
kszą z dotychczas znanych na terytorium
kraju. Jej długość wynosi 2,1 km. składa się z
trzech wielkich komnat i wielu korytarzy.
Najniższa komnata zalana jest wodą, a na jej
końcu znajduje się wielkie jezioro podziemne.
Największą niespodzianką dla ekipy było
stwierdzenie, że woda w zbiorniku podziem
nym ma temperaturę aż 30 st. C. Na ogół —
niemal na całym świecie — temperatura wody
w jaskiniach górskich ma kilka stopni powyżej
zera. Takie przeszkody wodne są dla speleolo
gów najtrudniejsze do pokonania. Tymcza
sem w odkrytej jaskini indyjskiej można się

kąpać zrzucając z siebie skomplikowany ubiór
łączący w sobie strój alpinisty, górnika i
płetwonurka.

Włamanie do automatu
uruchamia... milicjanta
Każda próba włamania do ulicznego auto
matu telefonicznego w Pradze sygnalizowana
jest natychmiast — dzięki specjalnemu połą
czeniu — na posterunku milicji. Dzięki temu
liczba włamań, a tym samym dewastacji auto
matów, spadła w stolicy CSRS w ciągu roku o
prawie 25 proc. Wprowadza się też po
wszechnie całkowicie oszklone budjri telefo
niczne, tak że ewentualny wandal jest cały
cjas widoczny.

Myśli niebezpieczne...
★ ★ ★
Z funduszy na polskie jutro
wielu podbiera
na domek^auto i futro

Jakże wielka jest Pchła
gryząca Lwa!
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Halina i Tomasz Kelmowie z Mscic często zastanawiają się czy dobrze zrobili
zostając rolnikami. Gospodarstwo — 16 ha, 7 krów wraz z jałowizną, opasami
i cielakami, kilka swm, maszyny oraz budynki półtora.roku temu przejęli od
rodziców pani Haliny — Anny i Andrzeja Makowskich.
ę
Mówi młoda gospodyni. — Prze
cież mogliśmy wybrać łatwiejszą dro
gę życia. Rolnictwo to ciężki fach,
wymaga wielu wyrzeczeń. Nie pa
miętam kiedy ostatnio byłam w kinie,
a w teatrze — to chyba jeszcze przed
ślubem. Najbardziej martwię się o
dzieci. Kinga ma piąć lat, Krystian
dopiero dwa, często muszę zabierać
je na pole. Nikt nie myśli o dzieciach
rolników. Dla nich nie ma choinki,
wycieczek czy kolonii...
Jednak rodzice przepracowali tu 20
lat. Całe swoje siły włożyli w to gos
podarstwo, inwestowali w nie i w

dom wszystkie zyski. Szkoda byłoby
zostawić ten dorobek. Poza tym, gdy
by zostali za rentę, jaką otrzymali
zdając gospodarkę (po 10.600 zł mie
sięcznie) nie wyżyliby. Pewnie nie
przekazaliby więc ziemi, tylko na stare
lata harowaliby resztką sił.
Makowscy kupili gospodarstwo ze
skarbu państwa, a właściwie nie gos
podarstwo a ruinę. Budynki — miesz
kalny i inwentarski były pod strzechą,
ściany domu rozsypywały się i wiało
przez nie jak na polu. Nie mieli ciągni
ka, 14 ha ziemi pan Andrzej obrabiał
koniem. Z tego gospodarstwa zrobili
jedno z najlepszych w gminie, sprze
dawali najwięcej mleka, zbóż i żywca.
Teraz dom, chociaż stary, ładnie się
prezentuje, jest zadbany, pomalowa
ny, przed nim rosną krzewy ozdobne.
W środku są parkiety, centralne
ogrzewanie. Ściany pomimo remon
tów, położenia na nich tapet pękają i
.wciąż się z nich kurzy. Poza tym
rodzina jest coraz większa. Zdecydo
wali się więc na budowę nowego,
dużego domu. Trzy lata gromadzili
materiały, ale...
—J tak co kilka dni gdzieś
jadę, coś załatwić, to papę, to
cement, to znowu cegły — dener
wuje się pan Tomasz. — Trzeba
jeździć, szukać, bo w jednym
geesie nie ma stali, nawet na
przydział trudno kupić, a w dru
gim jest jej pełno, sprzedają bez
żadnych ograniczeń. Cegły w
jednej spółdzielni leżą cały czas,
a w drugiej — nigdy nie ma. Nie
wiem dlaczego geesy nie robią
między sobą przerzutów? Teraz
staramy się o deski. Gmina Bę
dzino otrzymała przydział tylko
20 m sześć, na cały kwartał.

CZYTELNIKÓW
Napisała do nas Urszula Ku
charska ze Złocieńca:
Panie Redaktorze! Przekonuje
cie w „Głosie", że czas kiedy inni
decydowali za nas kończy się.
Niestety nie w Złocieńcu! Moja
sprawa jest tego dobitnym przy
kładem. Byłam kandydatem Spół
dzielni Mieszkaniowej w Złocień
cu 10 lat, miałam od początku
wpłacony pełny wkład 312 tys.
złotych, mój numer rejestracyjny
1383. I nagle w ubiegłym roku
zostałam przeniesiona do Spół
dzielni w Czaplinku wbrew mojej

Budowa pochłania mnóstwo pie
Krowy rocznie zjadają zboże z 11 ha
niędzy, czasu i nerwów. Zresztą nie
ziemi, każda dwa razy dziennie dosta
tylko ona. Zdobycie czegokolwiek je paszę treściwą, w sumie 3—4 kg,
wymaga wielu starań. W te żniwa w poza tym kukurydzę, buraki, kapustę,
eskaerze — jak twierdzą — trudno siano i dodatki mineralne. Dodatki są
było doprosić się o usługę. Po kom » drogie, ale bez nich nie będzie wydai
bajn do zebrania mieszanki zbożowej
ności.
z 80 arów — która wyległa i snopoBydło trzymają właściwie ze wzglę
wiązałką nie szło jej skosić.—chodzili du na rodziców, którzy uważają, że w
do kółka dzień w dzień przez trzy każdym gospodarstwie powinna być
tygodnie. Wciąż słyszeli jutro, jutro.
krowa, Świnia i drób, więc to wszys
Żniwa zakończyli 15 września, a nie tko jest. Zresztą gdyby nie pomoc
którzy gospodarze z Mścic — w paź rodziców, musieliby sprzedać krowy.
dzierniku. Teraz starają się więc o
Pan Makowski całymi dniami pracuje
własny kombajn zbożowy.
przy budowie domu, a jego żona wraz
z zięciem doi krowy. Pani Anna uwa
ża, że nikt nie potrafi wymyć urządzeń
udojowych tak dobrze jak ona, nie
dopuszcza do tej pracy nawet córki.
Faktycznie nie jest to łatwe, bo środ
ków myjących brakuje. Szoruje więc
konwie aż szczotki zdziera. Za to mle
ko zawsze oddają w jedynce, wyjąt
kowo raz czy dwa zdarzyło się, że
zakwalifikowane zostało do klasy
drugiej.
Coraz większe potrzeby rynku na wyroby Zakładu Podzespołów
— Uważam, że chów krów powi
i Urządzeń Teletechnicznych „Telkom-Telcza" w Czaplinku spowodo
nien wyglądać zupełnie inaczej —
wały, że zakład rozbudował się. Właśnie w tych dniach rozpoczęto
twierdzi pani Halina. — Jest bardzo
urządzanie nowo zbudowanej hali dla wydziału montażu urządzeń
pracochłonny. Kto chce się temu po
elektronicznych.
święcić powinien trzymać zwierzęta i
Warto wiedzieć, że czaplinecka „Telkom-Telcza" produkuje między
dla nich kupować gotowe pasze.
innymi: telefony, zasilacze do telegrafii, zespoły z transformatorami,
W ich gospodarstwie nie ma łąk.
wyłączniki zmierzchowe i zasilacze mikroskopowe, (kar)
Rok w rok 4 ha obsiewa się trawą i
koniczyną, aby było z czego zebrać
Zdjęcia: K. Ratajczyk
siano i gdzie wypasać bydło. Teraz na
polu zostało jeszcze trochę buraków
pastewnych. Było ich za mało, aby
wjeżdżać w nie jakimś sprzętem. Bu
raki trzeba wyrywać i obcinać ręcznie.
Najstarsza w kraju
W tym roku postanowili posiać
Cały tydzień pracują na tych 70 arach
Szkoła Rybołówstwa
pszenicę wysokoglutenową, mają z mamą, siostrą i jeszcze sąsiadka
warunki życiowe i atrakcyjniejszą pła
przecież dobre ziemie. Długo nie przychodzi pomóc.
cę, niż dochodowe rybołówstwo na
Morskiego w Darłowie
mogli kupić nasion. Najpierw Centra
Bałtyku.
— Mamy dużo mleka, ale i duże
pracuje już 34 lata. Opu
la Nasienna nie chciała ich sprzeda nakłady ponosimy na jego produkcję
Dążenie absolwentów do zatrud
ściło ją 2358 absolwen
wać, bo nie miała na nie ceny. Kiedy — mówi Makowski. — Podobnie jest
nienia się głównie w rybołówstwie
tów z kwalifikacjami
dalekomorskim po części wpływa na
zjawili się w wyznaczonym terminie, ze zbożami. My pryskamy środkami
po pszenicy śladu nie było. Potem
usytuowanie szkoły w polskiej gos
rybaka i motorzysty
chemicznymi przeciw chwastom,
podarce morskiej oraz na jej przy
przez tydzjeń jeździli codziennie i chorobom, szkodnikom, plony śą
oraz
600
techników
ob
dzięki temu obsiali nią 4 hektary.
szłość. Praktyki morskie uczniowie
więc wysokie, zbóż — 60—70 q z ha,
sługi silników i mecha
przechodzą na szkolnym statku „Fra
— Wszędzie, dosłownie co
rzepaku — nawet 45 q z ha. W tym
ników okrętowych. Nie
nek Zubrzycki", a starsi — na kutrach
krok człowiek denerwuje się. W
roku były dużo niższe, średnio z hek
rybackich. Rozmiar praktyk, zwięk
geesie w Będzinie przy skupie
ma większego statku
tara zebraliśmy 50 q zbóż, a rzepaku
zboża zapisywali wilgotność o — 20 q. Na preparaty wydajemy mnó
szony w ostatnim roku szkolnym, jest
rybackiego, na którym
1 proc. wyższą ze względu na
spory. Uczniowie szkoły zawodowej
stwo pieniędzy. Ci, którzy nie robią
nie
pracowałby
absol
temperaturę, bo rzekomo takie
pracują na statkach ponad 3 miesiące,
oprysków mają niższe plony, ale zysk
went szkoły darłowuczniowie technikum tyle samo. Jed
mają przepisy — mówi gospodarz.
taki jak my!
nak absolwent technikum, który
— Jednak w Koszalinie i w Mściskiej.
Gospodarstwo Kelmów jeszcze za
cach nic podobnego nie stoso
wcześniej ukończył darłowską szkołę
czasów, kiedy należało do Makow
wano. Człowiek od razu czuje się
zawodową, legitymuje się półrocz
skich było jednym z najlepszych w
nym pływaniem.
oszukany, nie wie czy to przepi
gminie. Nadal jest w czołówc^pod
sy, czy może widzimisię magazy
względem ilości sprzedawanegjJmleniera. Na szczęście „PZZ" w
ka, żywca i zboża. Tajemnica sukcesu,
Mścicach w tym roku przyjmo
to ciężka praca najpierw państwa
wały zboża bez żadnych proble
Makowskich, teraz ich zięcia i córki.
mów, nawet rolników „załat
Tej jesieni Tomasz Keim, aby na czas
wiano” poza kolejką. Chciałbym
zasiać rzepak, zmieścić się w termi
pochwalić też nasz Bank Spół
nach agrotechnicznych, pracował na
dzielczy. Udzielił nam kredytu na
polach do godziny pierwszej w nocy,
zakup ciągnika w ciągu trzech
a przecież rano, przed szóstą wstaje
dni. Nie spodziewaliśmy się, że
do krów.
załatwią to aż tak szybko. A dla
ożna zastanawiać się czego
nas jest to bardzo ważne. Mamy
ci Kelmowie chcą. Mają
mnóstwo pracy — budowę do
dobre gospodarstwo, zadba
mu, małe dzieci, no i całe gospo
ne, z urodzajnymi ziemiami, położo
Szkoła darłowska stanie przed pro
a zakończenie minionego roku
darstwo, a w nim krowy.
nymi tuż przy domu, sporo maszyn.
szkolnego Zasadnicza Szkoła blemem organizacji praktyk. „Franek
Kelmowie mają wysokoprodukcyjCzy im jest źle? Na pewno nie. Jednak
ne gospodarstwo, w nim krowy. Śred gdyby zawód rolnika był szanowany,
wydała 100 dyplomów mary- Zubrzycki" przeszedł remont kapital
ny, ostatni w swoich ponad 30nio każda z nich daje rocznie 5.200 gdyby usługi na wsi były prowadzone
narza-mechanika i rybaka morskiego,
litrów mleka. Czy zatrzymają je?
a Technikum opuściło 55 absolwen -letnich dziejach. Pływał będzie jesz
jak należy, środków do produkcji i
— Właściwie jeszcze nie wiemy — materiałów budowlanych — pod do
tów. Do pracy zawodowej staje 50 cze tylko 6 lat. W jeszcze gorszej
mówią gospodarze. — Z ołówkiem w statkiem, żyłoby im się lepiej i łatwiej.
techników oraz 15 rybaków i 40 mo sytuacji znajduje się podobna szkoła
w Świnoujściu, gdzie statek szkolny
ręku liczyliśmy opłacalność produkcji
torzystów gdyż pozostali postanowili
Gierczak" jest jeszcze starszy.
mleka i wyliczyliśmy, że jest zerowa.
kontynuować
naukę.
Tylko
darłowsIRENA BOGUSZEWSKA kie przedsiębiorstwo „Kuter" zgłosiło „Emilia
Sześć lat—to czas krótki. Jeśli wcho
dzi w grę budowa statku nowego, to
gotowość zatrudnienia ponad 40 osób. Lecz niewielu tegorocznych ab za dwa lata trzeba złożyć zamówienie
woli i bez mojej zgody. Mieszkam
nie podoba się, że zwracałam się
solwentów podjęło stałą pracę. Wy w stoczni. Jest jednak prawie pewne,
na stałe w Złocieńcu, tu pracuję i
do niego kilkakrotnie w ciągu oczekują oni na powołanie do służby że szkoły nie będą miały funduszy na
nie zamierzam zmieniać miejsca
statnich pięciu lat o przyspiesze
budowę nowych jednostek. I „Franek
wojskowej.
zamieszkania. Moje interwencje w
nie przydziału mieszkania. W19,85
Zubrzycki" i „Emilia Gierczak" zostały
tej sprawie nie przynoszą efektów.
roku też składałam wniosek o
przekazane niegdyś szkołom po zakoń
Gdy Czaplinek zwrócił akta do
przyspieszenie, niestety dotąd nie
Choć kutrowe rybołówstwo bałty
czeniu pracy w przedsiębiorstwach
Złocieńca to prezes odesłał je z
otrzymałam żadnej odpowiedzi.
ckie odczuwa brak rybaków i moto
rybackich. Uczniów zasadniczej
rzystów, choć absolwenci darłowszkoły rybackiej nie wolno na praktyki
skiej szkoły są przygotowani głównie
kierować na zwykłe kutry rybackie,
do pracy na Bałtyku, większość z nich
ponieważ są nieletni.
pierwsze kroki w życiu dorosłym kie
Logicznym rozwiązaniem, stoso
ruje do rybołówstwa dalekomorskie
wanym i w Polsce, i w innych krajach,
go. Wszak przychodzili do szkoły ze
zrozumiałymi marzeniami o poznaniu
jest budowa statków szkolnoiy uv/ujr(.jy ca
Za co jestem karana? Czy za to, że
świata, nie boją się ciężaru pracy w
- przemysłowych, pozostających w
złośliwą i pozbawioną wyobraźni.
wiem, że niektórzy mający póź
długich rejsach, ze swoich marzeń nie
rękach przedsiębiorstw rybackich.
Nie rozumiem dlaczego chcą się
niejsze niż ja numery już otrzymali
rezygnują. Rybołówstwo bałtyckie —
Muszą one mieć jedynie powiększone
mnie pozbyć ze Złocieńca.
mieszkania?
pomieszczenia hotelowe, umożliwia
a są to osoby dorosłe, zakładające
Obecnie zamieszkuję na stancji,
List Pani Urszuli świadczy,
jące zamustrowanie — prócz stałej
własne rodziny — gwarantuje im gor
mąż mieszka u rodziców, spodzie
że zadecydował za nią prezes.
załogi 10—12 uczniów. Rzecz w tym,
szy start, niż dalekomorskie. W rybo
wamy się dziecka. Szansa na oCzy powinien, miał takie pra
łówstwie dalekomorskim ich zarobki
że żaden z zamówionych w stocz
trzymanie mieszkania w Złocień
wo? Czekamy na wyjaśnie
(złotówkowe i dewizowe) są co naj
niach statków nie przewiduje miejsca
cu, na które czekam od listopada
nie, czeka na nie także nasza
mniej dwukrotnie wyższe niż na Bał dla praktykantów. Nie ma dotąd na
1977 roku, prysła. Może prezesowi
Czytelniczka. (Ib)
tyku. Nie ich to wina, że deficytowe wet projektów koncepcyjnych budo
przedsiębiorstwa gwarantują lepsze
wy takich statków. Przedsiębiorstwa

GDZIE SZKOLIĆ KADRĘ?

K

siębiorstw weźmie na siebie ten
kłopot jeśli nie może liczyć na
pozyskanie do pracy absolwen
tów, częściowo wyszkolonych w
przedsiębiorstwie? Dawniej spra

wę rozwiązywano systemem naka
zów. Przedsiębiorstwa miały obowią
zek przekazania szkołom statków, na
ich przebudowę fundusze znajdowa
ło ministerstwo. Dziś taki przymus jest
już niemożliwy. Przedsiębiorstwa
chętnie
przyjmują
pełnoletnich
uczniów na praktyki na kutrach, ale
nie sposób będzie je namówić do
budowy skomplikowanych statków,
na których mogą uczyć się zawodu
uczniowie niepełnoletni.

Nim „Franek Zubrzycki"
zakończy służbę

M

N

BI

architektury polskiej czy też b. minis
ter spraw zagranicznych Stefan Jędrychowski.
Towarzystwo w tamtych czasach
miało inny niż dziś charakter. Po
wszechny wówczas trend do umasowiania wszelkich form działalności
ojarzy nam się z kung-fu, ale i spowodował, że koła TPPCh zakłada
z... ryżem. Z akupunkturą i... no gdzie się tylko dało. Szkoły, domy
bawełnianą bielizną. A już naj kultury, fabryki, instytucje — to miej
pewniej z Wielkim Murem, jedyną
sca, w których powinno się było zna
budowlą na ziemi widoczną z kosmo leźć przynajmniej kilkunastu człon
su, jak również z tym, że jest krajem o ków Towarzystwa Przyjaźni Polskonajwiększej populacji na świecie. To
-Chińskiej.
Chiny — Kraj Środka.
Dzisiaj, w 1987 roku TPPCh posia
Jest w Polsce spora grupa ludzi,
da, wydawałoby się, niewielkie grono
którzy mogą powiedzieć, że dobrze
członków indywidualnych, gdzie jest
znają Chińską Republikę Ludową.
ich ok. 2 tysięcy. Aktywność i pręż
Równo 30 lat temu powstała zrzesza
ność nie zależy przecież od liczby
jąca ich organizacja — Towarzystwo
osób zrzeszonych. — Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Chińskiej.- W tym jest takie, jaka jest działalność jego
roku obchodzi swój „okrągły" jubi
członków — stwierdza sekretarz ge
leusz. W Pałacu Prymasowskim w
neralny Zarządu Głównego TPPCh
Warszawie odbył się koncert roczni
Bohdan Kikolski.
cowy połączony z wręczeniem listów
Niezależnie od koniunktury polity
gratulacyjnych pionierom-założyciecznej członkowie Towarzystwa Przy
lom, działaniom których Towarzyst jaźni Polsko-Chińskiej działali i działa
wo zawdzięcza swe powstanie. W ją. Trzeba, by stereotypy zastąpiła rze
końcu lat pięćdziesiątych w TPPCh
telna wiedza o życiu w naszych obu
działali m.in. Włodzimierz Sokorski,
krajach. Blisko dwudziestoletnia sta
prof. Jerzy Hryniewiecki — nestor
gnacja w stosunkach polsko-

Korespondencja
własna z Warszawy

nie są zainteresowane takimi budo
wami, bo są one droższe, niż normal
ny trawler rybacki. Które z przed

wanie od 30 lat. Równie tradycyjną
formą działalności Towarzystwa jest
organizowanie pokazów, odczytów i
projekcji filmów o tematyce chińskiej.
TPPCh posiada gromadzoną od za
rania, bogatą kolekcję sztuki i rzemio
sła chińskiego. Jednak dopiero od
niedawna Zarząd Główny udostępnia
jej fragmenty wszystkim zaintereso
wanym. Warto wspomnieć, że gros
tych zbiorów Towarzystwo otrzymało
w darze od oficjalnych delegacji chiń
skich goszczących w Polsce. Z okazji
30-lecia TPPCh w Galerii Azjatyckiej
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
prezentowane jest malarstwo i kalig
rafia chińska z prowincji Jangsu.
Novum w działalności Towarzyst
wa jest organizowanie spotkań z lu

P

sób sobie wyobrazić sytuacji, by
na statkach bardzo drogich —
kosztujących od 200 min do po
nad miliarda złotych — wyposa
żonych w skomplikowaną apa
raturę, pracowali ludzie bez
przygotowania
zawodowego,
wyniesionego ze szkół.

JÓZEF NARKOWICZ
o wizycie wiosną br. delegacji
TPPCh w Pekinie i podpisaniu
tamże porozumienia o współ
pracy z Towarzystwem Przyjaźni Chiń
sko-Polskiej w planach na przy
szłość umieszczono wiele nowych
propozycji. Bardzo atrakcyjna byłaby
m.in. wymiana terytorialna pomiędzy
naszymi województwami a chińskimi
prowincjami. To tylko jeden z nowych
pomysłów. Mimo obiektywnych tru
dności, wynikających choćby z wiel
kiego oddalenia naszych krajów, są
już ponoć chętni do takiej wymiany.
Zobaczymy, jak się ona rozwinie pa
miętając, że i w Koszalinie działa Od
dział Towarzystwa Przyjaźni Polskó-Chińskiej. W telefonicznej rozmowie
prezes tego Oddziału i członek ZG
Barbara Przywara powiedziała, że
zostały już podpisane pierwsze umo
wy np. Szanghaj — Gdańsk. W Ko
szalinie gościł konsul chiński i był
zainteresowany rolnictwem a szcze
gólnie uprawą truskawek na planta
cjach zblokowanych. Można zatem
sądzić, że prognostyki na nawiązanie
takiej wymiany i z naszym regionem
są dobre.

P
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-chińskich ograniczała również pracę
TPPCh, jednak nigdy jej definitywnie
nie przerwała. Choć nie wymieniano
oficjalnych delegacji ale wysyłano do
ChRL polskie publikacja otrzymując
w zamian chińskie. TPPCh nieprze
rwanie popularyzowało wiedzę o
Chińskiej Republice Ludowej. Teraz
w atmosferze intensywnego rozwoju
kontaktów pomiędzy naszymi kraja
mi, także TPPCh urozmaica i wzboga
ca swoją działalność. Kontynuowane
są kursy języka chińskiego, które co
rocznie przyciągają wielu chętnych.
Niestety, nie wszyscy mogą zostać
przyjęci. Kłopoty z pozyskaniem wy
kładowców ograniczają liczbę sinologów amatorów. Kursy językowe to
stały punkt programu i to nieprzer

rzedsmak kłopotliwej sytuacji,
w jakiej niedługo znajdą się
szkoły w Świnoujściu i w Dar
łowie mamy już w Kołobrzegu. Koło
brzeskie Technikum Rybołówstwa
Morskiego nie posiada własnego sta
tku. Jego zabiegi o zorganizowanie
praktyk morskich są co roku pasmem
udręk i tarapatów. Były lata, gdy w
czasie 5-letniej nauki słuchacz tej
szkoły nie miał okazji stanąć na statku
dalekomorskim, choć szkoła przygo
towuje pracowników uniwersalnych,
zarówno do pracy na kutrach bałtyc
kich, jak i na trawlerach dalekomor
skich. Przy istnieniu odrębnego mini
sterstwa morskiego możliwe jeszcze
były naciski na przedsiębiorstwa, za
pewniające uczniom możliwość od
bywania praktyk na różnych statkach.
Możliwości perswazji i nacisków ma
leją obecnie gwałtownie. W pier
wszym rzędzie rybołówstwo bałtyckie
nie będzie zatroskane praktykami uczniów tych szkół, ponieważ dopływ
absolwentów do pracy na Bałtyku
jest mały. Jednocześnie nie spo

dźmi profesjonalnie zajmującymi się
kontaktami z Chińską Republiką Lu
dową. ‘W siedzibie TPPCh przy ul.
Senatorskiej w Warszawie wygłaszają
ciekawe odczyty przedstawiciele
m.in. Komisji Planowania Ministerst
wa Handlu Zagranicznego, Spraw
Zagranicznych czy Polskiego Instytu
tu Spraw Międzynarodowych.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej zachęca również twórców
polskich do wykorzystywania w swo
jej pracy bogatej spuścizny kulturo
wej Chin. Efektem tego jest np. umie
szczenie w swoim repertuarze przez
panią A. Marczak-Faberową, soli
stkę Filharmonii Warszawskiej, pieśni
chińskich.

JACEK ŻOŁTAK

GLOS

11—02

Str.5

POMORZA

Odmłodzenie kierownictwa KPCh
Książka M. Gorbaczowa
Moskwa (PAP). W Związku Radzieckim ukazała się książka Michaiła
Gorbaczowa, zatytułowana „Przebudowa i nowe myślenie — dia
naszego kraju i dla całego świata".
Jak podkreślił sam autor, nie jest ona traktatem naukowym ani też
propagandową publicystyką. Są to po prostu rozważania i uwagi
o przebudowie, 6 problemach, które stanęły przed społeczeństwem
radzieckim, o skali przeobrażeń, zachodzących w ZSRR.
W przededniu oficjalnej prezentacji książki, tygodnik „Moskow*
skije Nowosti" wykorzystał jej fragmenty do odpowiedzi na pytania
swoich czytelników. Oto niektóre tezy i uwagi sekretarza generalne
go KC KPZR.
O SOCJALIZMIE: Socjalizm nie jest gotowym schematem teoretycznym, zgodnie
z którym społeczeństwo dzieli się na tych, którzy wydają rozkazy i którzy je wykonują. Takie
uproszczone rozumowanie socjalizmu budzi we mnie odrazę.
O REWOLUCYJNYM CHARAKTERZE PRZEBUDOWY; Doświadczenia history
czne dowiodły, że również społeczeństwo socjalistyczne nie jest zabezpieczone przed
pojawieniem się i narastaniem tendencji stagnacyjnych, a nawet przed poważnymi
kryzysami społeczno-politycznymi. Dla wyjścia z sytuacji kryzysowej czy tez przedkryzysowej konieczne są właśnie działania o charakterze rewolucyjnym. Najważniejsze jest to, ze
socjalizm zdolny jest do dokonania takich rewolucyjnych przeobrażeń, gdyż z natury rzeczy
jest ustrojem dynamicznym.
O INDUSTRIALIZACJI I KOLEKTYWIZACJI: Żeby dcalićzdobycze rewolucji, trzeba
było budować — i to szybko — własnymi siłami przemysłową bazę kraju, ograniczając,
sprowadzając do minimum spożycie. Industrializacja była rzeczywiście ciężką próbą, ale
bez niej bylibyśmy bezbronni wobec faszyzmu. Z kolei kolektywizacja była wielkim dziełem
historycznym. Dokonywała się w bólach, nie bez poważnych przegięć i błędów. Bez niej
jednak dalszy postęp kraju byłby niemożliwy. Industrializacja i kolektywizacja były
koniecznością,. Ale metody i sposoby dokonania tych przeobrażeń nie zawsze były zgodne
z zasadami socjalizmu. Taki jest los narodu ze wszystkimi jego sprzecznościami —z wielki
mi osiągnięciami, dramatycznymi błędami i tragicznymi stronicami.
O PRZESŁANKACH PRZEBUDOWY: Przebudowa jest koniecznością. Jej wstrzy
manie mogłoby wkrótce doprowadzić do zaostrzenia sytuacji w kraju, co — mówiąc
otwarcie — groziłoby poważnym kryzysem gospodarczym i społeczno-politycznym.
Wszystkie przeobrażenia są zgodne z naszym socjalistycznym wyborem. Odpowiedzi na
pytania, które stawia życie, poszukujemy w ramach socjalizmu. Wszystkie sukcesy i błędy
mierzymy socjalistycznymi miarami. Tych, którzy żywią nadzieję, że zejdziemy z drogi
socjalizmu, czeka gorzkie rozczarowanie. Program przebudowy opiera się w całości na
zasadzie — więcej socjalizmu, więcej demokracji.
O XX ZJEŹDZIEI O CHRUSZCZOWIE: XX Zjazd był wielkim wydarzeniem w naszej
historii. Na zjeździe i po nim podjęto próbę zmiany kierunku rozwoju kraju, przezwycięże
nia negatywnych zjawisk w życiu społeczno-politycznym kraju, zrodzonych przez kult
Stalina. Jednak możliwości, jakie się wówczas otworzyły, nie wykorzystano w pełni. Stało

Londyn (PAP). Słynny „Kuba rozpruwacz",
który 99 lat temu terroryzował Londyn i nigdy nie
został złapany, nazywał się John Montague Druitt. Wydana ostatnio w W. Brytanii książka Martina
Howellsa i Keitha Skinnera pod tytułem „Życie i
śmierć Kuby rozpruwacza" zdaje się uchylać rąbka
tajemnicy otaczającej po dziś dzień tego zwyrod
niałego mordercę, którego ofiarą padło pięć pros
tytutek z londyńskiej dzielnicy slumsów — White
chapel.

* :*

W
Jak wynika z treści książki, Scotland Yard do
skonale wiedział, że to właśnie Druitt mordował
kobiety. Jednakże władze trzymały całą sprawę w
tajemnicy, ponieważ J. M. Druitt, niedoszły adwo
kat i nauczyciel, był zaprzyjaźniony, z wieloma
znanymi homoseksualistami z kręgów londyńskiej
elity. Wśród nich był książę Clarence, wnuk królo
wej Wiktorii, syn późniejszego króla Anglii Edwar
da VII.
W1888 roku wyłowiono z Tamizy zwłoki Druitta. Scotland Yard mógł teraz z zadowoleniem
zamknąć sprawę tajemniczego mordercy z White
chapel. Jednak w dalszym ciągu zachowywał
tajemnicę.
Autorzy książki, którzy oparli swe relacje na
poufnych notatkach ówczesnego szefa detekty
wów Scotland Yardu, Melville'a Macnaghtena,
dowodzą, że to właśnie Druitt był „Kubą rozpruwa
czem" i sugerują, że został zamordowany przez
swego kolegę „z wyższych sfer" Henry Francisa
Wilsona, który studiował na uniwersytecie w
Cambridge razem z księciem Clarence i miał być
jego kochankiem.

O POPRZEDNIM KIEROWNICTWIE: Wszyscy dostrzegli zastój w kierownictwie
i naruszenie naturalnego procesu jego zmiany. W pewnym momencie doprowadziło to do
osłabienia zdolności funkcjonowania Biura Politycznego i Sekretariatu KC, a także całego
Komitetu Centralnego i aparatu państwowego.
O OBECNYM KIEROWNICTWIE: Byłoby naiwnością sądzić, że dosłownie w miesiąc
po marcowym (1985 r.) plenum KC KPZR nagle pojawiła się grupą ludzi, wszystko
wiedzących i wszystko rozumiejących, którzy natychmiast wprowadzili do wszystkiego
pełną jasność. Takie cuda się nie zdarzają. Wśród klasy robotniczej, inteligencji, w aparacie
partyjnym, w centrum i w terenie zaczęto się stopniowo zastanawiać nad tym, co dzieje się
w kraju, uświadomiono sobie, że dłużej tak żyć się nie da.
O XXVII ZJEŹDZIE: Problem polegał na tym, że wytyczne polityczne na zjazd powstały
w innych warunkach. Po marcowym i kwietniowych plenach KC KPZR w naszym życiu
dokonał się radykalny zwrot. Stało się oczywiste, że XXVII Zjazd powinien być przygoto
wany z uwzględnieniem nowego podejścia, choć do proponowanego terminu zjazdu
pozostawał niecały rok. Rzecz jasna zjazd można było przełożyć. W końcu zwyciężył
pogląd, który — moim zdaniem — najbardziej pasował do sytuacji: Przeprowadzić zjazd
w ustalonym terminie, a do jego przygotowań włączyć wszystkie zdrowe siły społe
czeństwa. Był to odważny zjazd, zjazd strategicznych decyzji. Nie potrafiliśmy wówczas
dostrzec całej ostrości i złożoności procesów i nabrzmiałych problemów. Dzisiaj widzimy
to lepiej.
O TYM, CÓ HAMUJE PRZEBUDOWĘ: Największą przeszkodą na drodze przebuwy jest nasze myślenie. Musimy wszyscy — począwszy od sekretarza generalnego,
a skończywszy na robotniku — zmienić hasze myślenie. Musimy przezwyciężyć nasz
wewnętrzny konserwatyzm,. Zdarza się, że nawet podczas dyskusji w Biurze Politycznym
wyciągamy — wydawałoby się — słuszne wnioski, podejmujemy nowatorskie decyzje,
a gdy tylko zaczynamy mówić o metodach wcielenia ich w życie, to okazuje się, że nowe
zadania chcielibyśmy rozwiązywać za pomocą starych metod.
O PRZYSZŁOŚCI PRZEBUDOWY: trudności w tak wielkim dziele na pewno
wystąpią. Jeżeli spotkamy się z przejawami słusznego niezadowolenia lub protestu, to
przede wszystkim poważnie przeanalizujemy przyczyny tych zjawisk. Metody administra
cyjne tutaj nie pomogą. Organy władzy, organizacje społeczne i gospodarcze będą musiały
nauczyć się pracować tak, aby nie dawać powodu do takich wystąpień, zawczasu
regulować sprawy, które mogłyby spowodować taką reakcję. Wiadomo, że jeżeli władze
nie rozwiązują jakiegoś palącego problemu, to usiłuje to uczynić sam naród. Kryterium jest
jedno: będziemy przysłuchiwać się, liczyć się ze wszystkim, co służy umocnieniu
socjalizmu. Tendencje sprzeczne z socjalizmem będziemy zwalczać; ale — podkreślam
— w ramach demokratycznego procesu. Lenin nigdy nie sądził, że droga do socjalizmu
będzie prosta. Potrzebny jest nam nie „czysty", doktrynerski, wydumany/socjalizm, ale
realny, leninowski. Lenin wyraźnie się na ten temat wypowiedział: Ponieważ wielki

Nowy Jork (PAP). Trzymane w
ONZ pod kluczem akta zbrodnia
rzy wojennych mają być wkrót
ce, przynajmniej częściowo, udostępnione opinii publicznej.
Przedstawiciele 17 państw, którzy
skompletowali 40 tys. akt w latach
1943—48, uzgodnili w Nowym Jor
ku częściowe ich opublikowanie.
Ustalono też metody, które mają nie
dopuścić do nadużywania tych infor
macji.
Sekretarz generalny ONZ Javier
Perez de Cuellar, który zwrócił się

do byłych członków komisji ONZ ds.
badania zbrodni wojennych o wyra
żenie opinii na temat opublikowania
akt, zadecyduje w najbliższych
dniach o losach tego wielkiego archi
wum.
Archiwum QJNZ zawiera 8178
akt 36810 osób z siedmiu krajów.
W aktach tych 24453 osoby zo
stały zakwalifikowane jako zbro
dniarze wojenni, 9520 — jako
„podejrzani, oraz 2556 — jako
„świadkowie zbrodni".

Londyn (PAP). Pewien 61-letni
Brytyjczyk, który chrapał tak głoś
no, że od 10 lat jego narzeczona
odmawiała pójścia z nim do ołta
rza, spełnił wreszcie swoje marze
nie. W sobotę w Anglii odbył się jego
ślub.
Przeprowadzony ostatnio zabieg
chirurgiczny uwolnił go wreszcie
od tej zmory. „Moglibyśmy pobrać
się już dawno, gdybym nie miał
tego problemu” — oświadczył pan

młody — nawet sąsiedzi nie mogli
znieść mojego chrapania. Musieli
przenieść swoją sypialnię na drugi
koniec mieszkania, żeby go nie sły
szeć”.
Panna młoda, pochodząca z Ka
lifornii powiedziała, że „kiedy Jim
składał jej wizytę w jej bardzo du
żej willi w San Diego, kładła go
spać w najbardziej odległym krań
cu domu i mimo to słyszała jego
chrapanie”.

21.30 „Okrągły stół”: jak jest, jak
być powinno
22.05 „Wyznanie" — dok. film
TVP o W. Grucy
23.00 J. niemiecki — I. 5

PROGRAM II

„Głos Pomorza" Dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej.
Redaguje zespół.
Andrzej

Hawana ( PAP). Masowe demon
stracje przeciwko reżimowi Pinocheta odbyły się w sobotę w wielu rejo
nach stolicy Chile — Santiago. Ucze
stnicy tych demonstracji potępili dep
tanie podstawowych praw człowieka
i wolności oraz represje wobec bo
jowników o demokrację. Demons
tranci wystąpili przeciwko przygoto

wywanej przez juntę wojskową wy
borczej farsie, której celem jest zacho
wanie w Chile obecnego systemu i
władzy faszystowskiego reżimu. Za
żądali także przeprowadzenia w kraju
wolnych wyborów. Przeciwko demo
nstrantom rzucono oddziały sił bez
pieczeństwa, które aresztowały po
nad 100 osób.

Jugosławia: Wyroki dla terrorystów
Belgrad (PAP). Jak podała agen
cja Tanjug, w Zagrzebiu zakończył się
proces 2 obywateli jugosłowiańskich
Josipa Krajla i Ivana Mileca. Obu
uznano winnymi wrogiej działalności
przeciwko ustrojowi państwowemu
SFRJ i skazano odpowiednio na 6,5
oraz 3 lata pozbawienia wolności.
Oskarżeni przyznali się do przemy
cania z RFN do Jugosławii materia

łów służących prowadzeniu działal
ności terrorystycznej. W czasie aresz
towania znaleziono u nich materiały
wybuchowe. Krajl i Milec zamierzali
również utworzyć na terytorium Ju
gosławii nielegalną organizację terro
rystyczną. Specjalne instrukcje co do
działalności terrorystycznej otrzymali
od profaszystowskich organizacji
ustaszowskich z RFN.

Kubańczycy stracili samolot w Angoli

Delhi (PAP). W Bangladeszu 4 osoby
zostały zabite, setki odniosło obrażenia, a
około 4,5 tysiąca osób aresztowano od
czasu wybuchu przed tygodniem niepoko
jów politycznych, które wywołała szeroko
zakrojona kampania rządu przeciwko siłom
opozycyjnym. Przywódcy opozycji żądają
ustąpienia rządu prezydenta H. Erszada i
poprawy warunków życia mieszkańców. W
kraju poważnie zaostrzyła się wałka polity
czna. Na 10 listopada planuje sie wielkie
wspólne wystąpienie sił opozycyjnych.

Hawana (PAP). Kubańskie Ministerst
wo Rewolucyjnych Sił Zbrojnych oficjalnie,
potwierdziło, że w środę został zestrzelony
w Angoli wojskowy samolot „Mig-21
UTI”. Nastąpiło to podczas lotu zwiadow
czego 12 km na południowy wschód od
Luvuei w prowincji Moxico. Podano, że
piloci — ppłk. Manuel Rojas Garcia i

kapitan Ramon Guezada Agiiilar — wy
skoczyli z maszyny na spadochronach, w
rejonie gdzie zazwyczaj działają bandy
UNITY i sił południowoafrykańskich".
Przytacza się też informacje zagraniczne, że
we wschodniej części Angoli wzięci zostali
do niewoli dwaj piloci kubańscy.

D. Bowie będzie badany na AIDS
Waszyngton (PAP). Sąd w Teksasie
zadecydował, że David Bowie, brytyjska
gwiazda rocka, musi poddać się na począt
ku listoDada testowi na AIDS. Tym samym
sąd przychylił się dó wniosku pewnej
30-letniej kobiety, która poinformowała, że
została zgwałcona przez Bowiego 10 paź

Bruksela (PAP). Niedawna rezygnacja premiera Wilfrieda
Martensa raz jeszcze wykazała, że historyczne belgijskie podziały
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Chile: Aresztowania demonstrantów

dziernika w jego pokoju hotelowym w
Dallas. Adwokat powódki wskazałna.biseksualne skłonności brytyjskiego' muzyka
oraz oświadczył, że jego klientka, yv obawie
przed zarażeniem, Opierała Się cielesnemu
zbliżeniu.

Spory
językowe
rozdzielają
Belgię
Chrapał jak koń...

O Telewizja!
Dzienniki: 16.20, 19,30, i 22.40
13.30 Tv Technikum Rolnicze
— Chemia i Biologia — sem. I
14.40 Tv kurs rolniczy
15.20 Powtórka przed maturą: ele
menty informatyki
15.50 NURT (Sprawy ludzkie)
16.25 Dla
młodych widzów:
„Zwierzyniec” i film „Koń" z cyklu:
„Zwierzaki, zwierzaki”
17.15 Teleexpress
17.30 „Dni Szecheny'ego” —ode.
II serialu węgierskiego
18.20 Bank Gospodarki Żywno
ściowej
18.30 Laboratorium
18.50 Dla dzieci: dobranoc
19.00 Echa stadionów
20.00 Teatr Telewizji — Zofia Nał
kowska: „Dom kobiet”, reż. M. Łazarkiewicz; obsada: I. Laskowska,
K. Janda, K. Sienkiewicz, H. Stankówna i in.

KPCh wynosi 55,2 lat (poprzednio
59,1 lat). Dodał, że praca w celu«
odmłodzenia kierownictwa partii bę
dzie kontynuowana.
Odpowiadając na pytania dzienni
karzy oświadczył, że dziś odbędzie się
pierwsze Plenum KC KPCh 13-tej
kadencji, na którym wybrany zostanie
sekretarz generalny KPCh, Biuro Poli
tyczne KC KPCh oraz jego stały komi
tet.

przemysł jest w naszych rękach i ponieważ mamy władzę, to niczego nie musimy się bać.

Archiwum zbrodniarzy wojennych BANGLADESZ
Niepokoje polityczne
ONZ będzie udostępnione badaczom

PONIEDZI ALEK

Redaktor naczelny
Lewandowski

się tak na skutek subiektywnych metod stosowanych przez kierownictwo, na którego czele
stał Chruszczów. W zarządzaniu gospodarką panowała improwizacja. Woluntarystyczne
idee i Dosuniecia ówczesneao kierownictwa Doważnie zaniepokoiły partie i społeczeńst
wo. Oto dlaczego na następnym etapie, zapoczątkowanym przez październikowe plenum
KC KPZR w 1964 roku, trzeba było przede wszystkim przełamywać te skrajności, walczyć
z woluntaryzmem i subiektywizmem. Początek reformy gospodarczej w 1965 roku,
marcowe plenum KC KPZR poświęcone rolnictwu — oto ważne inicjatywy, zmierzające
do dokonania zmian w gospodarce. Jednak również one, przynosząc istotny, ale tylko
chwilony efekt, rozmyły się.

Pekin (PAP). Opublikowana wniedzielę na zakończenie 13 Zjazdu
KPCh lista członków i kandydatów na
członków KC KPCh świadczy o zna
cznym odmłodzeniu składu kierow
nictwa partii — oświadczył w tym
samym dniu przedstawiciel forum
chińskich komunistów na konferencji
prasowej dla chińskich i zagranicz
nych dziennikarzy, informując iż obe
cnie średnia wieku członków KC

językowe mogą sparaliżować działalność rządu.
100-letnia rywalizacja między mówiącymi po holendersku Flamandami i francuskojęzycznymi Walonami sięga głęboko zakorze
nionych różnic kulturalnych i ekonomicznych, również żywotnych
dzisiaj jak w 157-letniej historii Belgii.
Cudzoziemcy odwiedzający oficjalnie dwujęzyczną Brukselę są
bardziej zaskoczeni poliglotycznymi talentami jej mieszkańców niż
objawami wzajemnej antypatii między obu grupami społeczeńs
twa. Przesunięcie siły ekonomicznej i politycznej na korzyść
Flamandów w ostatnim dwudziestoleciu pogłębiło wzajemne
napięcia. Walonowie, którzy od czasu powstania państwa Belgów
w 1830 r. dominowali w dziedzinie kultury, ekonomii i polityki,
obecnie odczuwają regres swych wpływów, zwłaszcza osłabienie
rozwoju tradycyjnego przemysłu ciężkiego w porównaniu z pros

Radio
PROGRAM I
Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00,
5.30.6.00.6.30.7.00.8.00.9.02.10.00.12.05.14.00,
16.00. 18.00.19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikat energetyczny i gazownictwa:
7.55.13.00, 21.00

Od 1930 roku czyli od dnia premiery
„Dom kobiet” Zofii Nałkowskiej (pr. I, g.
20) cieszył się i cieszy nadal popularno
ścią. Sprawiło to, że Magdalena Lazarkiewicz również wzięła na warsztat tę
sztukę inscenizując ją dla Teatru TV.
Role główne powierzyła wypróbowa
nym odtwórczyniom, w tym Krystynie
Jandzie na zdjęciu, w telewizyjnym spe
ktaklu ,Mąi przeznaczenia” O. Wilde’a.

Fot. CAF — Archiwum

16.55 J. niemiecki — I. 5
17.25 Program dnia
17.30 „102" magazyn
18.00 KRONIKA (Szczecin, Ko
szalin, Słupsk i Piła)
18.30 „Ryzyko" — teleturniej
19.00 Galerie świata: „National
Gallery" w Londynie: „Epoka Rembrandta”
19.30 „Tryptyk mariacki"
20.00 „Osądźmy sami"
20.45 Muzyczne refleksje
21.00 Powtórka z historii: Ignacy
Daszyński
21.30 Panorama dnia
21.45 Biografie: „Gabriel Garcia
Marquez" — dok. film angielski
22.40 „Z dymkiem cygara"
/
22.55 „Hubertus — święto patro
na myśliwych"
23.10 Wiadomości

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

0.07 Muzyka nocą 5.30 8.00 Poranne sygnały
9.00—41.00 Cztery pory roku 11.00—41.57 Kon
cert przed hejnałem 11.59 Sygnał czasu i hejnał
12.30 Kapela z Niebylca 12.45 Rolniczy kwad
rans 13.05 Radio kierowców 13.30 Z tańcem
przez wieki 14.05—16.00 Mag. „Rytm” 16.05
Muzyka i aktualności 17.00 Piosenki Ilji Reznika — aud. 17.50 Muzyka K. Komedy 18.20
Koncert dnia 19.30 Dla dzieci 20.07 Na margine
sie wydarzeń 20.10 Śladem naszych interwencji
20.15 Koncert życzeń 20.45 Nowelistyka radio
wa 21.30 Mała Polihymnia 22.05 Zbliżenia 22.15
Kroniki wędrówek F. Liszta 23.15 Panorama
świata 23.30 Do słuchania we dwoje
PROGRAM U (stereo)
Wiadomości: 6.00, 8.00,13.00,17.00, 21.20
Skrócony test stereo: 8.40,14.00,18.30, 22.10

perity społeczności holenderskojęzycznej. Natomiast Flamandowie, którzy zawsze uskarżali się, iz muszą uczyć się francuskiego,
podczas gdy niewielu Walonów przywiązuje wagę do nauki języka
holenderskiego, obecnie pragną zdecydowanie wykazać, iż nie
zamierzają dłużej być obywatelami II klasy.
Gwałtowniejsze konfrontacje są jednak rzadkim zjawiskiem,
z wyjątkiem sporów o bardziej zaostrzonym charakterze w Fourons, okręgu działacza walońskiego Jose Happarta. W 1962 r.
główne miejscowości frankofońskie w okręgu Fourons (lub Voeren — jak brzmi nazwa tego regionu w języku holenderskim)
przesunięto poza granice francuskiej prowincji Liege i przyłączono
do obszaru holenderskojęzycznego. Happart, skupiający na sobie
niechęć Flamandów, przed 5 laty wybrany na mera, obiecał wcielić
Fourons na powrót do Liege. Odmawia uporczywie używania
języka holenderskiego, w związku z czym najwyższy sąd adminis
tracji przed rokiem zakwestionował sprawowanie przez niego
funkcji mera.

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 „Podróż do przyjaciela z lat
dziecinnych” — ode. pow. 9.20 Muzyka, którą
lubi K. Jędrusik 9.50 „Ginąca oaza” 10.00 Godzi
na melomana 11.10 Muzyczny non stop 12.00
Academia Cantat’87 12.25 Wybitni soliści i ze
społy radzieckiej sceny jazzowej 13.05 Z malo
wanej skrzyni 13.30 Album operowy 14.00 Mu
zyczne koneksje 14.30 Folklor 15.00 Pamiętniki
i wspomnienia 15.10 Muzyka młodych 16.00
Dzieła, style, epoki 16.50 A. Mac Lean: „Czter
dzieści osiem godzin” — fragm. 1 17.05—18.30
Program lokalny 18.30 Klub stereo 19.30 Wie
czór w filharmonii 21.30—1.00 Wieczór lite
racko- muzyczny

PROGRAM ID.

PROGRAM IV
Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 23.30

5.00 Muzyczny poranek 6.30 Język francuski
6.45 Piosenki francuskie 7.20 W ludowych ryt
mach 7.40 Z archiwum muzyki rozrywkowej
8.30 Tydzień z R. Kniatem 9.05 Język polski kl. I
10.00 J. polski kl. V 10.30 Muzyka błękitnych
traw — aud. 41.00 Dom i świat — mag. 12.05 40
lat z piosenką — aud. 12.30 „Matysiakowie"
13.25 Współczesne partytury — aud.
14.00—17.00 Popołudnie młodych 17.05 Muzyka
17.45 Poradnik językowy 18.30 Język rosyjski
18.50 Studio ekspertów 19.45 Niezapomniane
koncerty jazzowe 20.15—21.35 Wieczór muzyki
i myśli: „Trismus” — aud. 23.05 Muzykoterapia-

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

6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 Gwiaz
da tygodnia 9.20 Mała muzyka 10.00 Akademic
ki kwadrans — aud. 10.15 Muzyczny interklub
11.00 Polskie archiwum jazzowe 11.40 Gwiazda
tygodnia 11.50 „Dzieci Arbatu” 12.05 W tonacji
Trójki 13.00 „Ostatni dzień stworzenia” 13.10
Powtórka z rozrywki 14.00 S. Prokofiew —
klasyk romantyzujący 15.05 Bielszy odcień blu
esa 15.40 Sportowa Trójka 16.00—19.00 Zapra
szamy do Trójki 19.00 „Cichy Don” 19.30 Złote
lata swinga 19.50 „Dzieci Arbatu” 20.00 „Zgryz”
— magazyn 20.45 Klub Trójki (I) 21.00 Trzy
kwadranse jazzu 21.45 Klub Trójki (II) 22.15
Forum młodych muzyków 23.00 Opera tygod
nia A. Borodin: „Kniaź Igor” 23.15 Czas relaksu

Koszalin
6.30 Studio Bałtyk 6.35 Nasz program tygod
nia 13.05 W nowy tydzień z piosenką 17.05
Przegląd aktualności 17.12 Mozaika muzyczną
18.00 Do mikrofonu wystąp — J. Stemowski
18.27 Program na jutro
TV i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programach!

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139,75-604 Koszalin, telex — 0532275. Centrala
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bez
pośrednie: sekretariat redaktora naczelnego — 226-93; z-ca redaktora naczelnego —
233-09; sekretarz redakcji — 245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251-01;
Dział Społeczno-Ekonomiczny — 251-40; Dział Społeczno-Rolny — 242-08;
Dział Społeczno-Kulturalny-251-14; Dział Depeszowo-Zagraniczny — 244-75; Dział
Wojewódzko-Miejski — 224-95; redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę — 246-51).

wtorki w godz. od 9 do 11 — także telefonicznie pod nr tel. 250-05. W Słupsku w piątki od
15.00 do 17.00 — osobiście.
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20,76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i
dział ogłoszeń — 251 -95; reporterzy — 254-66 i 224-56.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo
skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”, ul.
Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna — 240-27, telex — 0532264.

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.

Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel.: 222-91. Redakcja nie
odpowiada za treść ogłoszeń.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Koszalinie.

Porady prawne udzielane są w poniedziałki środy i piątki od 13.00 do 15.00, oraz we

GŁOS

tr.6

Sprzedaż

Przerwy w dostawie
energii
elektrycznej

FIATA 126p, rok 1982 w bardzo dobrym
stanie o małym przebiegu sprzedam. Koło
brzeg, tel. 225-75.
G-11955-0
NADWOZIE fiata 126p po wypadku sprze
dam. Koszalin, tel. 341-10, po osiemnastej.
G-11956
PRZYCZEPĘ samochodową sprzedam. Bia
łogard, tel. 27-18, po osiemnastej.
G-11957

Zakład Energetyczny
przeprasza
za przerwy w dostawie
energii elektrycznej.

BUDYNEK jednorodzinny w Częstochowie
(stare budownictwo) z ogrodem zamienię na
mieszkanie typu M-3 na terenie Słupska. Wia
domość: Słupsk, Kołłątąja 36/14.
G-11970

MASZYNY stolarskie sprzedam. Ustka, Ro
kossowskiego 12, tel. 145-492.
G-11961

POSZUKUJĘ pokój lub mieszkanie w Kosza
linie, Dźwirzyno, tel. 471.
G-11772

BARAKOWÓZ i śrutownik sprzedam. Ko
szalin, tel. 243-52.
G-11963
KOŻUCH męski 3/4, kożuch damski długi
oraz samochód zabawka sterowany radiem
sprzedam. Koszalin, tel. 351-34.
G-11964
JAMNIKI szorstkowłose sprzedam. Słupsk,
tel. 259-71 lub 267-94.
G-11965
SZCZENIĘTA kerry blue terier sprzedam.
Koszalin, Zacisze 35.
G-11966
KURY i buraki sprzedam. Świeszyno 47 k.
Koszalina, tel. 302.
G-11967

K-4292

KAWALERKĘ w Koszalinie kupię. Ustka,
tel. 146-138.
G-11968

Zamiany
SKODĘ 105 S, rok 1983 zamienię na fiata 126p
rok 1986/87 lub sprzedam. Koszalin, tel.
252-30.
G-11969
ŁÓDŹ — mieszkanie M-3 z telefonem zamie
nię na równorzędne lub większe w Koszalinie.
Łódź, tel. 84-03-68 lub 33-22-89.
G-l 1773-0

Wyrazy głębokiego
współczucia

Teresie Wegner
z powodu śmierci MATKI
składają
DYREKCJA i WSPÓŁPRACOWNICY
RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH"
PUPiK
SA-KSIĄ
•ZALI NIE
w KOSI
K-430S

' swoją siedzibą z ulicy Piastowskiej 21
w Koszalinie do lokalu przy ul. Szerokiej 24,
tel.268-21

3600

r

Lokale
GARAŻU poszukuję, najchętniej ogrzewany.
Koszalin, tel. 533-70.
G 11971
MAŁŻEŃSTW O bezdzietne, bez nałogów po
szukuje pokoju z używalnością kuchni w Słup
sku. Słupsk tel. 216-73.
G-11972
POSZUKUJĘ mieszkania z telefonem w Ko
łobrzegu. Tel. 244-35.
G-11973

# sprzedaż dzieł sztuki, wyrobów artystycznych i ma
teriałów niezbędnych do wykonywania działalności
twórczej.
Oferujemy konkurencyjna ceny oraz wysoką jakość
świadczonych usług.
K-4294

Różne
CYKLINOWANIE, lakierowanie — szybko,
solidnie, Koszalin, tel. 319-71 Wątrucki.
G-l 1166-0

. „OŚWIATA” Okręgowy Oddział w Gdańsku
rozpoczyna 5 listopada 1987 r. godz. 16 kursy
czeladniczo-mistrzowskie i przyuczające w za
wodach gastronomicznych. Zapisy: Zespół
Szkół Gastronomicznych, Słupsk, Sienkiewi
cza 2.
K-4114-0
STOLARZA lub pracownika przyuczonego
w zawodzie zatrudnię. Drawsko, tel. 24-96,
Mikołajczyk.
G-11974
PODEJMĘ pracę chałupniczą. Koszalin, tel.
541-43.
G-11975
PODAJĘ do wiadomości, że zakład krawiec
ki- szycie spodni mieszczący się Koszalin ulica
Grunwaldzka został przeniesiony przy ulicy
Dzieci Wrzesińskich 30. Grudziel.
G-11976
AUTOPOŚREDNICTWO zaprasza. Słupsk,
tel. 290-31 Szewczuk.
G-11977
LO Drawsko zgłasza zagubienie legitymacji
Leszka Żymalskiego.
Gp-11888
ŻSzRol. w Gogółczynie zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnej Anny Zdeb.
K-4268
ZSzB Koszalin zgłasza zgubienie legitymacji
szkolnej Dariusza Ęjchoret.
G-l 1979
WPKM Koszalin zgłasza zgubienie biletu
wolnej jazdy nr 241/87 Marka Góral.
G-11980
RUDZKI Ryszard zam. Dąbrowa 54 zgubił
zaświadczenie do biletu miesięcznego PKP.
G-11981

Wyrazy głębokiego
współczucia
RODZINIE
z powodu śmierci

dh

Albinie Tokarczyk
hm PL

Romana Rody

zatrudni
kierownika produkcji roślinnej 1 zwierzęcej,
ogrodnika,
traktorzystów,
elektryka,
hydraulika,
stolarza,
oborowego,
kierownika ZRB,
pracowników budowlanych,
mechanika maszyn i sprzętu rolniczego,
specjalistę ds. pieczarkarstwa*
technologa rolno-spożywczego.
Warunki pracy, płacy i mieszkaniowe do omówienia na miejscu.
Kosztów podróży nie zwracamy.
Oferty przyjmujemy osobiście.

K-4302

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WIERTNICZYCH
w Poznaniu
posiadające Rejon Wierceń nr IV
w Sławnie, przy ul. B. Bieruta 45

zakupi budynek
w rejonie nadmorskim

☆ wierceń studziennych — hydrogeologicznych
i odwodnieniowych
☆ wierceń geologiczno-inżynierskich
☆ wierceń poszukiwawczych za kruszywami i surowcami
ceramicznymi
☆ wykonawstwa obudów studziennych
☆ pompowań kontrolnych studni
☆ montaży pomp głębinowych

nadający się do adaptacji na całoroczny ośrodek wypoczynkowy
do 50 miejsc noclegowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
. PRW Poznań, ul. Wilczak 45/47
Dział Organizacji Produkcji, tel. 20-20-81, wewn. 220.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI i MONTAŻU
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BUDOWNICTWA
„ELEKTROMONTAŻ"
w Bydgoszczy

K-4296
OFERTY PROSIMY KIEROWAĆ POD ADRESEM:
PPiMUEB „Elektromontaż", ul. Grunwaldzka 229,
85-034 Bydgoszcz.

K-4298

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w Postominie
zatrudni natychmiast

KIEROWNIKA PIEKARNI w Postominie
Wymagane wykształcenie średnia lub zawodowe,
staż pracy na ww. stanowisku minimum 3 lata.
Warunki płacy i pracy do omówienia w biurze Gminnej Spółdzielni,
tel. 92.
K-4299

z powodu śmierci MĘŻA
składają

NACZELNIK MIASTA i GMINY
w Kępicach

INSTRUKTORZY, HARCERZE I ZUCHY
HUFCA SŁAWNO
K-4303

zawiadamia, ie
uchwałą nr XXIII/108/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Kępicach z dnia 25 września 1987 r.
został zatwierdzony
miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania
ulic Słowackiego i Kopernika w Kępicach.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci *
mgr

Mieczysława Brodali

K-4300

zasłużonego pedagoga i wieloletniego
dyrektora Zespołu Szkół Skórzanych w Słupsku.
Zmarły był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem 40-lecia PRL i wieloma innymi odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

składają
KOLEŻANKI i KOLEDZY
K-4328

—
—
—
—
—
—
—

palacze.o.
pomocnik palacza
spawacz elektryczny i gazowy
elektromonter
monter
ślusarz, tokarz
aparatowy uzdatniania wody

NABÓR PROWADZĄ ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ:
— Zakład Sieci Cieplnej w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 72,
tel. 240-51 wewn. 271
— w Słupsku, ui. Słoneczna 15D, tel. 240-51, wewn. 231
— w Lęborku, ui. 15 Grudnia 27, tel. 211-81
— w Bytowie, ul. Armii Ludowej 18, tel. 24-93
— w Ustce, ul. 20-lecia PRL 5, tel. 144-479
— w Miastku, ui. Kowalska 2, tel. 211-86
— w Sławnie, ul. Rapackiego 19A, tel. 36-25
— w Człuchowie, ul. średnia 4, teł. 299, 399.

K-3755-0

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 24 października 1987 roku zmarła nagle
w wieku 55 lat

Bogumiła
Szczęsna
zd. Woroszyło
wieloletnia ceniona pracownica ZPC „Pomorzanka"
w Słupsku
Jej przedwczesna śmierć pozostawiła w nieutulonym żalu
Rodzinę, Przyjaciół i Współpracowników
Cześć Jej Pamięci!
Serdeczne wyrazy współczucia RODZINIE
składają
DYREKCJA, RADA PRACOWNICZA, POP,
ZWIĄZEK ZAWODOWY i PRACOWNICY

Wszystkie punkty czerpalne pozostawiona
bez dozoru, powinny być bezwzględnie zamknięta.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI
w Słupsku

na stanowiskach:

wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Skórzanych,
szanowany przełożony, serdeczny kolega, ceniony
wychowawca i nauczyciel.
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE

NA NIŻEJ WYMIENIONYCH ULICACH:
★ w dniu 2 XI 1987 r., ul. ul. P. Findera, Legnicka, Płowce, Curie
Skłodowskiej, B. Bieruta (od pl. Gwiaździstego do Zakładu Gazow
niczego) i Mazurska
★ w dniu 3X11987 r„ ui. ui. B. Bieruta (od Zakładu Gazowniczego do
Słowiańskiej), Słowiańska i Lechicka
★ w dniu 4 X11987 r., ul. ul. Poprzeczna, Lutyków, Obotrytów, Łużycka
(Od Poprzecznej do Lechickiej)
★ w dniu 5 XI 1987 r., ul. ul. Łużycka (od Lechickiej do Kolejowej),
Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka, Kolejowa, Radogoszczańska
★ w dniu 6 X11987 r„ ul. ul. Krakusa i Wandy, Dzierżyńskiego, Szeroka,
Stalingradzka, Połtawska, Drzymały, Harcerska, Mariańska, Barlickiego, Wróblewskiego, Dzieci Wrzesińskich i Kaszubska.

K-4293

PRACOWNIKÓW NA SEZON GRZEWCZY

KIEROWNICTWO i PRACOWNICY KURATORIUM
OŚWIATY I WYCHOWANIA w SŁUPSKU

Mieczysław Zbigniew Brodała

wystąpią spadki ciśnienia w instalacjach wodociągowych
i zmętnienia wody związkami żelaza.
Wystąpią również całkowite przerwy w dostawie wody
w godz. 8—18

zatrudni

składają

Dnia 28 października 1987 roku zmarł
mgr

zawiadamia wszystkich odbiorców wody, ża
w dniach od 2 do 14 listopada 1987 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie
PRZEPRASZA ODBIORCÓW WODY za zakłócenia
jakie wystąpią w wymienionym okresie.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Słupsku, ul. Słoneczna 15D

Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE

K-4329

W związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych
sieci
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w Koszalinie

składają

K-4314

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
im. NOWA
w Wierzchowie k. Szczecinka, tel. 477-84

poleca swoje usługi i przyjmuje zlecenia na 1988 rok, w zakresie

Wyrazy
głębokiego współczucia

DYREKCJA. POP, ZWIĄZEK
ZAWODOWY oraz
WSPÓŁPRACOWNICY
STW BAZA SŁUPSK
K-4304

Polecamy

# szeroki wachlarz usług plastycznych

CZYSZCZENIE dywanów, rachunki. Kosza
lin, tel. 266-36. Lisiecki.
G-11978

Kupno

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
„SZTUKA POLSKA"
Oddział w Koszalinie

informuje, że
z dniem 20 października 1987 r.

DUŻY dom z ogrodem, komfortowy z możli
wością prowadzenia każdej działalności rze
mieślniczej sprzedam. Białogard, ul. Dąbrow
szczaków 51 A, tel. 27-61.
G-11958
DOMEK jednorodzinny w Kołobrzegu sprze
dam. W rozliczeniu mieszkanie własnościowe
dwupokojoWe. Kołobrzeg, ul. Słowicza 12.
G-11959
WARSZTAT (85 m kw) na działce 20 arów
wraz z projektem i uzgodnieniami na. budowę
domu w okolicy Koszalina sprzedam. Koszalin,
Bogusława Et 28/10, tel. 223-29.
G-11960

DUBELTÓWKĘ 16/70 z lunetą 6 x 42, butlę
gazową 11,5 kg sprzedam. Koszalin, tel.
535-38.
G-11962

Sztuka
Polska

w dniu 6 XI1987 r.
w godz. 8—14
w Koszalinie, ul. Bałtycka nr 1,1A
1 parzyste od nr 2 do 42

1987—11—02

POMORZA

pilnie zatrudni

☆ zastępcę kierownika oczyszczalni ścieków

wykształcenie wyższe chemiczne lub inż. sanitarna

☆ technologów do laboratorium

wykształcenie wyższe lub średnie chemiczne lub inż. sanitarna

☆ palaczy c.o. — na okres stały z uprawnieniami na kotły
wodne
☆ maszynistów maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków
wykształcenie zasadnicze mechaniczne lub elektryczne

☆ monterów konserwatorów sieci wod.-kan.
wykształcenie zasadnicze budowlane

☆ maszynistów stacji pomp

wykształcenie średnie elektryczne lub zasadnicze

☆ tokarza, ślusarzy

wykształcenie zasadnicze mechaniczne

☆ dyspozytor sieci wod.-kan., praca na zmiany
wykształcenie średnie techniczne

DOM WCZASOWY „ALKA”
USTRONIE MORSKIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 7
TEL. 15-560, TELEX 0534314

ogłasza

☆ pracowników do Działu Technicznego

wykształcenie wyższe, inż. sanitarna lub średnie.

Wynagrodzenie wg Zakładowego Systemu Wynagradzania.

PRZETARG
Przetarg odbędzie się 18 listopada 1987 r., o godz. 11,
II PRZETARG o godz. 14.

Istnieje możliwość otrzymania mieszkania
spółdzielczego w patronacie po dwóch latach
nienagannej pracy.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium
w wysokości li) proc. najpóźniej w przeddzień przetargu.

Informacji udziela Dział Kadr, tel. 240-44.

na autobus marki autosan, cena 1.500.000 zł.

K-4297

K-4301
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Kasparow —
Karpow 3:4

Puchar
Świata

a
r\

Rację mieli ci z komentujących w
Sevilli arcymistrzów, którzy twierdzili
iż siódma partia meczu o mistrzostwo
świata między Garrim Kasparo
wem i Anatolijem Karpowem
(obaj ZSRR) zakończy się remisem.
Zanim do tego doszło rywale spędzili
przy szachownicy w piątek i sobotę
blisko 9 godzin. W końcu, po wyko
naniu przez Kasparowa 79 posunięcia
czarnymi, Karpow zaproponował re
mis przyjęty natychmiast przez mist
rza świata.
Tak więc stan meczu wynosi 4:3 dla
pretendenta — Karpowa.

W Belgradzie zakończył się V Pu
char Świata w boksie. Największe
sukcesy odnieśli pięściarze Kuby re
prezentujący ekipę Ameryki Północ
nej. Kubańczycy triumfowali w pięciu
kategoriach. Serię zwycięstw rozpo
czął Manuel Martinez, który sto
czył porywającą walkę z Rene Breitbethem (NRD Europa I). Sędziowie
przyznali zwycięstwo Kubańczykowi
stosunkiem głosów 3:2. Następnie na
najwyższym podium stawali: Arnaldo Mesa (57 kg), Julio Gonzales
(60), Angel Espinoza (75), Felix
Savon (81). Oprócz nich w finałach

wystąpił jeszcze jeden reprezentant
Kuby Juan Lemus w wadze do 67
kg. On jednak wyraźnie przeorał z
Siegfriedem Mehnertem (NRD,
. Europa I).______ - Trzykrotnie na najwyższym podium
stawali pięściarze NRD. Oprócz Menherta w finałowych walkach zwycię
żyli Enrico Richter (71) i Ulli Ka
den (pow. 91).
Dwa zwycięstwa zanotowali za
wodnicy radzieccy — Wiaczesław
Janowski (63,5) i Jurij Waulin
(81). Ten pierwszy dał pokaz wspa
niałego boksu. Dopingowany przez 4
tys. widzów reprezentant gospodarzy
Mirko Puzovic nie miał nic do po
wiedzenia w walce z Janowskim.

Szybko i skutecznie zakończyły
swe inauguracyjne występy w I lidze
siatkarki Czarnych Słupsk. Mistrzynie
Polski wysoko pokonały Poloneza
Warszawa 3:0 (1,8,7) i 3:0 (1,2,10).
Jednak w tym tygodniu (7—8 bm.)
czeka je chyba trudniejsze zadanie w
spotkaniach u siebie z ŁKS. W mię
dzyczasie słupszczanki udadzą się na
turniej, w którym grać będą o awans
do finału Pucharu Polski.
Oto inne wyniki I ligi: ŁKS — Stal
Bielsko 0:3 i 1:3, Budowlani To
ruń— Gwardia Wrocław 3:1 i 1:3,
Wisła Kraków — Kolejarz Kato
wice 3:0 i 3:1; Płomień Sosno
wiec — AZS AWF Katowice 3:0 i
3:1.

Zwycięstwo
Rangersów
Piłkarze Glasgow Rangers, ry
wale Górnika Zabrze w II rundzie
Pucharu Europy, odnieśli na Ibrox
Park zwycięstwo 1:0 nad dziewią
tym w tabeli zespołem Motherwell.
Bramkę strzelił w ostatnich minu
tach meczu Ally McColst. Po szes
nastu kolejkach Rangersi zajmują
4. lokatę z dorobkiem 19 pkt. Pro
wadzi Heart — 26 pkt. przed Celtikiem Glasgow — 23 pkt. i Aberdeen
— 20 pkt.

.'rStsoh w ywis-jj
K T. _

( losowanie: 1, 8,10,13, 23, 33,
dod. 16
U losowanie: 6,9,12,22,25, 39.

I LIGA
Olimpia — GKS Katowice 0:1 (0:0)
Widzew — Lechia 0:0
Legia — Lech 2:0 (0:0)
Zagłębie L. — Szombierki 1:1 (0:0)
Pogoń — Jagiellpnia 1:0 (0:0)
Górnik Włb. — Śląsk 1:1 (0:1)
Bałtyk — Stal St. Wola 2:0 (1:0)
Górnik Z. — ŁKS 4:0 (2:0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
.12.
13.
14.
15.
16.

Siatkarki Czarnych już prowadzą

Górnik Z.
13
Śląsk
13
ŁKS
13
Widzew
13
Pogoń
13
GKS Katowice 13
13
Legia
Lech
13
Bałtyk
13
Lechia
13
Zagłębie
13
Szombierki 13
Jagiellonia
13
Górnik W.
13
Olimpia
13
Stal St. W. 13

24
18
18
16
16
15
14
13
12
11
10
10
9
8
7
7

30—13
18—10
21—14
15—10
18—16
16—13
16—13
11—13
12—13
5—9
8—11
11—15
10—15
7—15
15—23
12—22

II LIGA
GRUPA I
Ruch — Piast 2:0 (0:0)
Zagłębie Wlb. — Zawisza 1:1 (1:1)
Slęza — GKS Jastrzębie 1:1 (0:0)
Piast N. R. — Stal Stocznia 2:2 (1:1)
Odra W. — Gwardia W. 1:0 (1:0)
Polonia B. — Stilon 2:0 (1:0).
Stoczniowiec Gd. — Urania 2:0
(1:0)

Radomiak — Odra 0.1:0 (1:0)
13 22 28—8
1. Jastrzębie
13 21 18-7
2. Ruch
13 20 20—11
3. Piast. N. F
13 18 19—10
4. Polonia
13 14 18—14
5. Zawisza
13 14 13—12
6. Qdra O.
13 14 11—10
7. Slęza
13 13 10—11
8. Stilon
7—8
12
9. Gwardia V 13
13 12 14—16
10. Odra W.
13 11 11—12
11. Zagłębie V
13 11 14—20
12. Radomiak
8 13—20
13
13. Piast G.
7 , 5—16
13
14. Stal Stoczi
6—18
13
7
15. Urania

Gd.
13

4

8—22

GRUPA II
i- Włókniarz P. — Avia 2:2 (1:1)
Resovia — Górnik K. 0:2 (0:1)
Olimpia El. — GKS Bełchatów 1:1
(0:0)
Igloópol — Wisła K. 0:0
Motor — Stal M. 0:1 (0:0)
Hutnik K. — Zagłębie S. 2:0 (0:0)
Błękitni — Gwardia Sz. 2:0 (1:0)
Broń — Stal Rz. 1:4 (0:2)

List Beckera
Zachódnioniemiecki tenisista Boris Bec
ker pozbawiony ostatnio tytułu „honoro
wego ambasadora UNICEF" za udział w
turnieju na terenie RPA wystosował list do
sekretarza generalnego ONZ Javiera Pereza de Cuellara, w którym napisał m. in.:
Żądanie UNICEF traktuję jak ultimatum i
w tych warunkach sam zwróciłbym ten
tytuł. Nie przeszkodzi mi to jednak w po
maganiu dzieciom całego świata, które tej
pomocy potrzebują. W1986 roku odmówi
łem udziału w turnieju w Johannesburgu,
nie byłem tam także w tym roku. Chciałbym
dodać, że władze UNICEF przyznając mi
tytuł? ambasadofaz^ewn ością wiedziałyo
Yhopj
w Tcapśżtadziśw 1984fż czego
obecnie czyni mi się zarzut". UNICEF nie
zamierza“jednak zmienić swego stanowis
ka. W opublikowanym komunikacie tej
organizacji stwierdza się jasno, iż „przyzna
nie tytułu ambasadora Borisowi Beckerowi
było błędem”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Górnik
Stal M.
Zagłębie S.
Wisła
Avia
Igloopol
Broń
Stal Rz.
Resovia
Włókniarz
Hutnik
Gwardia Sz.
Motor
Olimpia
Błękitni
Bełchatów

22 22—7
22 20—10
18 13—7
15 17—10
15 13—11
13 ~T9—7
13 14—13
13 17—17
13 11—12
13 19-11
10 13—17
9 12—18
9 12—18
8—16
9
8 12—21
8—17
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

III LIGA
GRUPA I
Stoczniowiec B. — Gwardia 1:0
Celuloza — Polonia L. 1:0
Warta — Lechia 3:1
Lubuszanin D. — Chemik P. 1:0
Energetyk — Lubuszanin T. 2:1
Błękitni S. — Sparta 3:0
SHR Wojcieszyce — Flota 1:0

13
1. Celuloza
2. SHR Wojcieszyce
13
3. Chemik P. 13
13
4. Lechia
13
5. Warta
6. Lubuszanin D.
12
7. Stoczniowiec B.
13
13
8. Błękitnie
13
9. Flota
10. Gwardia

11.
12.
13.
14.

13

Energetyk
13
12
Sparta
11
Polonia L.
Lubuszanin T.
13

20

20—8

17
17
16
16

13—7
17—12
19—11
16—9

14

10—5

13
12
11

16—16
13—18
19—12

11

9-13

11
8
6

19—15
9—17
4—13

6

9—19

GRUPA II
Gryf — Goplania 0:3
Chemik — Jantar 0:1
Elana — Czarni 4:1
Wisła T. — Orkan 1:0
Gedania— Brda 0:1
Polonia B. — Orzeł 2:1
Arka — Unia 6:0

1. Goplania
2. Arka
3. Polonia

13
13
13

22
21
19

23—10
28—8
22—8

4. Jantar
5. Gryf

13
13

19
18

15—8
19—11

13
13
13
13
13
13
13
13
13

15
14
14
14
13
7
3
2
1

12—10
20—18
13—11
13—14
11—15
13—20
10—30
10—26
9—33

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chemik
Orzeł
Brda
Wisła
Elana
Gedania
Orkan
Czarni
Unia

Na zdjęciu powyżej prezentujemy
skuteczny blok mistrzyń Polski w wy
konaniu Anny Śliwińskiej i Jolan
ty Molendy w meczu z Polonezem
Warszawa.
Tabela I ligi:
1. Czarni

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2—0

4

6:0

Stal Bielsko 2—0
Wisła
, 2—0
Płomień
2—0
Gwardia
1—1
Budowlani
1—1
ŁKS
0—2
Kolejarz
0—2
AZS AWF 0-2
Polonez
0—2

4
4
4
3
3
2
2
2
2

6:1
6:1
6:1
4:4
4:4
1:6
1:6
1:6
0:6

Fot. Mariusz Kajewski

mmmm
☆ PODCZAS odbywających się w
Cardiff zawodów w podnoszeniu cię
żarów o Puchar Świata Hilary Cofalik w wadze do 82,5 kg zajął trzecie
miejsce z rezultatem 322,5 (147,5 .+.
175,0). Wygrał Messzi (Węgry)
337,5 (155 + 182,5).
☆ LAFFIT PINCAY na zachodnioniemieckim koniu „Le Glorieux" wy
grał jedną z najbardziej prestiżowych
gonitw świata — Washington DC
International, Polski ogier „Omen”
dpsiadany %f^z**^»«etylłańskiegfd'i
dżokeja Mario Pino wywalczył 11.
lokatę.
_
☆ W TOWARZYSKICH meczach
spotkali się hokeiści ZSRR i CSRS. W
pierwszym spotkaniu wygrali hokeiś
ci radzieccy 4:2 (0:1, 2.0, 2:1), a w
rewanżu padł remis 3:3 (2:2,0:1,1:0)
☆ Zwycięzcami
międzynarodo
wych zawodów „Skate Canada” zo
stali wśród solistów Brian Orser
(Kanada) a wśród solistek Dębi Tho
mas (USA).

Piquet mistrzem
świata Formuły I
Gerhard Berger (Austria) na „Ferrari"
wygrał Grand Prix Japonii w wyścigach
samochodowych Formuły II i wyprzedził
Ayrtona Sennę (Brazylia) na „Lotusie" i
Stefana Johanssona (Szwecja) na
„McLarenie". Klasyfikacja Pucharu Świa
ta: 1. Nelson Piquet (Brazylia) — 73
pkt., 2. Nigel Mansell (W. Brytania) —
61 pkt., 3. A. Senna — 57 pkt.

Gullit z gitarą
Ruud Gullit, znakomity piłkarz reprezenta
cji Holandii i AC Milan z gitarą radzi sobie nie
gorzej niż z piłką. Wykorzystując swój pobyt w
Rotterdamie z okazy meczu Holandia — Cypr
Gullit zapowiedział występ 5-osobowej grupy
reggae „Revelation Time" z nim — w roli
głównej. Partnerami piłkarza są jego koledzy
szkolni. Klub AC Milan nie sprzeciwia się
specjalnie muzycznej pasji swojego zawodni
ka, a włoska telewizja deklaruje pomoc w
lansowaniu grupy.

ozdobą Mara Polski
W Zielonej Górze zakończył się dwukrotnie przekładany Puchar Polski
w strzelectwie sportowym. Od dwóch lat impreza ta zastępuje drużynowe
mistrzostwa kraju, a uczestniczą w niej najlepsi zawodnicy z list rankingowch*
PZSS.
Ozdobą trzydniowej imprezy był znakomity rekord Polski Doroty Bidołach
w pistolecie pneumatycznym. Gwardzistka z Zielonej Góry zgromadziła 392
pkt. poprawiając o 3 pkt. dotychczasowy rekord należący do jej koleżanki
klubowej, Julity Macur.
Puchar Polski przyznawany za zwycięstwo drużynowe zdobyła Gwardia
Zielona Góra — 291 okt. przed Śląskiem Wrocław, Zawiszą Bydgoszcz — po
124 pkt. (o drugim miejscu Śląska zadecydowała większa liczba konkurencji
wygranych zespołowo), Gwardią Warszawa — 96, Gryfem Słupsk — 88
i Flotą Gdynia — 74. Reprezentowanych było 18 klubów.

Wygrana
AZS Gliwice
W Gliwicach rozegrany został w
ramach Klubowego Pucharu Europy
w tenisie stołowym drużyn męskich
mecz pomiędzy drużynowym mi
strzem Polski — AZS Gliwice i mist
rzem Luksemburga — DT Schiff lan
ge, Wygrali gliwiczanie 5:1. Punkty
dla AZS zdobyli: Piotr Molenda i
Robert Mnich po 2 oraz Mirosław
Pierończyk 1, a dla gości: Claude
Tomaszewski (pokonał Pierończyka 2:1).

lila cześć Platiniego
Michel Platini otworzył w piątek
w Paryżu wystawę malarską, na
którą prace swe nadesłało 45 artys
tów. Nosi ona tytuł „Gwiazdy na
płótnie”, a tematem wszystkich obrazów jest właśnie Michel Platini i
jego kariera.

Nadkomplet widzów oglądał w mi
nioną sobotę pojedynek II ligi w ko
szykówce mężczyzn pomiędzy Gry
fem Słupsk i Stalą Ostrów Wiel
kopolski. Dla gospodarzy była to
okazja do wzięcia rewanżu za wysoką
porażkę (67:88) u siebie dwa sezony
temu, gdy gryfici grali po raz pierwszy
w II lidze. Próba w pełni się słupszczanom powiodła, ponieważ wygrali
99:73 (47:38); Najwięcej punktów
zdobyli: D. Pelutis i P. Łozowski —
po 23, R. Kiezik — 19, Ą, Pospiech
— 17 dla Gryfa oraz Sł. Żaworski —
30 i D. Frąckowiak — 16 dla Stali.
Początek spotkania wcale nie za
powiadał zwycięstwa gospodarzy.
Grali oni usztywnieni, nie wychodziły
im rzuty, pudłował nawet czołowy
zawodnik Gryfa — P. Łozowski. W
końcówce I połowy trzy celne rzuty A.
PoSpiecha zza linii 6,25 m pozwoliły
wyjść gospodarzom na prowadzenie.
Koncertowo zagrali słupszczanie w
następnych 20 minutach. Świetne
poczynania gryfitów w ataku i obro

nie sprawiły, że w 31 min. na tablicy
widniał już rezultat 79:48!
W ostatnich minutach spotkania
trener Mirosław Lisztwan dał szan
sę gry młodym wychowankom gwardyjskiego klubu: K. Grzeszczako
wi. P. Baubatunowi i J. Stence.
Warto dodać, że pojedynek obser
wował były zawodnik Gryfa, obecnie
występujący w I-ligowym Zagłębiu
Sosnowiec—Henryk Wardach. Po
meczu złożył on gratulacje zwycięs
kiemu zespołowi.
Inne wyniki: Spartakus Jelenia
Góra — Polonia Leszno 102:82,
Gwardia Szczytno — Pogoń
Szczecin 109:89, AZS Poznań —
Astoria Bydgoszcz 77:80, Spójnia
Stargard — Turów Zgorzelec
82:77, AZS Toruń — Wybrzeże
Gdańsk 77:83.

1. Wybrzeże
2. Polonia
3. Gryf

4. Gwardia
5. Spartakus
6. Spójnia St.
7. Pogoń
8. AZS T.
9. Astoria
10. AZS. P.
11. Turów
12. Stal

5 0
4 1

10
9

4

1

9

3
3
3
2
2
2
1
1
0

2
2
2
3
3
3
4
4
5

8
8
8
7
7
7
6
6
5

Pech AZS
Na 37 sekund przed zakończe
niem wyjazdowego spotkania II ligi
z Włókniarzem Białystok koszykarki AZS Koszalin po raz pierwszy
wyszły ną prowadzenie (70:68H
ły w posiadaniu piłki. Niestety, ry
walki zdołały wyrównać i nastąpiła
dogrywka. W niej sędziowie ze Sta
lowej Woli nie szczędzili kar dla
zespołu gości i z ogwizdywanych za
przewinienia koszalinianek rzutów
osobistych punkty zdobywały białostoczanki. Ostateczny rezultat
77:76 (70:70, 36:34) dla gospodarzy.
Najwięcej punktów zdobyły: E.
Stankiewicz — 20 i T. Dołżyńska
—15 dla Włókniarza oraz V. Łotysz
— 30 (24 po przerwie!), B. Dobro
wolska —15 i A. Chwalińska —10
dla AZS.
Spotkanie toczyło się w szybkim
tempie i dostarczyło kibicom wielu
emocji. Szkoda tylko, że gospoda
rze nie zabezpieczyli zawodów
organizacyjnie. Brak było bowiem
zegara elektronicznego i rozgrywa
nie piłki przez 30 sekund sprawdza
no czasomierzem ręcznym.
Pozostałe
rezultaty:
AZS

Janusz Chomontek w minionym
tygodniu poprawił w Słupsku aż dwa
rekordy świata. 19-letni piłkarz z Za
wiszy Grzmiącej ustanowił najlepszy
rezultat w podbijaniu piłki głową oraz
najdłużej na świecie żonglował piłką
w miejscu. Oba wyczyny spotkały się
nie tylko z dużym zainteresowaniem
kibiców, lecz również władz woj.
słupskiego. W sobotę J. Chomontka
gościli u siebie wicewojewoda Sta
nisław Nisiewicz
i dyrektor
WKFSiT UW, Henryk Grądzki.

Gdańsk—AZS Szczecin 78:51, Hu
ragan Wołomin — AZS Toruń
86:63, BKS Bydgoszcz — Czarni
Szczecin 48:123, Stilon Gorzów —

Piłkarz z Grzmiącej był również
świadkiem piątkowego spotkania
siatkarek Czarnych, którym wręczył
kwiaty i życzył obrony tytułu mistrzo
wskiego.
J, Chomontek zapowiada atak na
kolejne rekordy związane z futbolem.
Być może uczyni to już na terenie
macierzystego województwa — ko
szalińskiego. Na razie bowiem tutejsi
kibice oglądali jego popisy jedynie w

Na trzecioligowym froncie
pola karnego i A. Sokołowski wy
GRYF — GOPLANIA 0:3
korzystał sprzyjającą okazję do pod
Nie takiego finału piłkarskiej jesieni wyższenia wyniku.
w III lidze spodziewali się kibice,
Z piłkarzy Pomorza Środkowego w
którzy przyszli oglądać w akcji dwa sobotę brawa zebrał tylko Janusz
czołowe zespoły grupy drugiej — Chomontek, którego popisy oglą
Gryfa Słupsk i Goplanii Inowrocław. dali widzowie w przerwie meczu.
Stawką był tytuł mistrza półmetka.
Niestety, gospodarze osłabieni bra
CHEMIK — JANTAR 0:1
kiem W. Wieliczki i T. Żakiety do
Przyjemną niespodziankę sprawili
znali kompromitującej porażki 0:3. znów piłkarze Jantara Ustka, którzy w
I połowa była wyrównana, chociaż ostatnim meczu rundy jesiennej po
w końcówce zarysowała się optyczna konali na wyjeździe Chemika Byd
przewaga słupszczan. Najdogodniej goszcz 1:0 (1:0). Zwycięskiego gola
szą okazję do uzyskania gola zmarno zdobył strzałem zza linii pola karnego
wał R. Bogdzia, który z dwunastu K. Moćko w 40 min.
metrów posłał piłkę obok słupka
W pierwszych 45 minutach mecz
bramki gości.
miał wyrównany przebieg ale gospo
Drużyna z Inowrocławia grała w darze grali wyjątkowo ostro i arbiter
tym meczu skuteczniej i ataki z kontry zmuszony był dwóch piłkarzy bydgo
przyniosły jej gole. W 63 min. kapital skich ukarać żółtymi kartkami. Po
ny strzał P. Chodorowskiego z przerwie gospodarze dążyli do zmiany
22 m trafił w samo „okienko". Gryfici niekorzystnego dla siebie rezultatu,
próbowali ratować rezultat zmianą lecz bez powodzenia, bowiem bardzo
taktyczną w postaci przesunięcia ka dobrze spisywała się defensywa i
pitana zespołu J. Zawadzkiego do bramkarz Jantara.
linii ataku. Jednak w 73 min. Sł.
W zwycięskiej drużynie wyróżnili
Szefler strzelił drugiego gola dla Go się. R. Błażejów, K. Placek i
planii. W 78 min. niedoświadczony T. W. Kaczmarek.
Mielniczuk stracił piłkę w obrębie

przerwie spotkania piłkarskich „dino
zaurów” podczas obchodów 35-lecia
naszej gazety!
Zdjęcia: Mariusz Kajewski
ELANA — CZARNI 4:1

Kolejny minusowy punkt stracili w
III lidze piłkarze Czarnych Słupsk.
Tym razem przegrali z Elaną Toruń 1:4
(1:1).
W 6 min. P. Łuczak z rzutu wolne
go uzyskał prowadzenie dla Czar
nych, Słupszczanie mieli okazję do
poprawy wyniku, lecz dwóch stupro
centowych sytuacji nie wykorzystał w
30 i 37 min. Zb. Głowa, który był
sam na sam z bramkarzem Elany.
Wyrównanie padło w 39 min. po
strzale Erdmana.
W II połowie torunianie strzelili
kolejne bramki, których autorami byli:
Stawicki (47 min ), Erdman (52
min.) i Krzyżyński (87 min.). Warto
dodać, że od 50 min. goście grali w
„dziesiątkę", ponieważ sędzia wyklu
czył z gry M. Sidora.
STOCZNIOWIEC—GWARDIA 1:0

Finał rundy jesiennej sezonu
1987/88 will lidze nie był pomyślny
dla piłkarzy koszalińskiej Gwardii.
Zmierzyli się oni w Barlinku w spotka
niu grupy pierwszej z tamtejszym Sto
czniowcem. Gościom nie udało się
osiągnąć korzystnego rezultatu i ze
szli z boiska pokonani przez gospoda
rzy 1:0.

Stomil Olsztyn 86:75, Widzew
Łódź — AZS Warszawa 79:50.
5 0 10
1. Czarni
4 1 9
2. Stomil
4 1 9
3. Stilon
4 1 9
4. Włókniarz
3 2 8
5. AZS K.
3 2 8
6. Widzew
3 2 8
7. AZS
W-wa
2 3 7
8. AZS T.
1 4 6
9. AZS Gd.
0 5 5
10. AZS Sz.
11. Huragan
0 5 5
0 5 5
12. BKS

Penarol zagra
z FC Porto

URUGWAJSKI zespół Penarol
zdobył piłkarski Puchar Ameryki Po
łudniowej pokonując w trzecim me
czu w Santiago Columbia America de
Cali 1:0.
Pierwszy mecz zakończył się zwy-.
cięstwem 2:0 Ameriki, a drugi 2:1
Penarolu. 13 grudnia Penarol zmierzy
się w Tokio z FC Porto — triumfato
rem ostatnich rozgrywek PEMK — o
Puchar Interkontynentalny.

Na boiskach Anglii

P. P. Totalizator Sportowy podaje
wyniki meczów ligi angielskiej objęte
zakładami piłkarskimi na dzień
31.10 /1.11.1987 r.:
1. Charlton — Southampton 1:1,
2. Chelsea — Oxford 2:1, 3. Derby
— Coventry 2:0, 4. Manchester Utd
— Nottingham 2:2, 5. Newcastle —
Arsenal 0:1, 6. Norwich — Queens
Park 1:1, 7. Portsmouth —.Sheffield
Wed 1:2, 8. Tottenham V- Wimble
don 0:3,9. Watford—West Ham 1:2,
10. Bournemouth — Ipswich 1:1,
11. Oldham — Birmingham 1:2,
12. Sheffield Utd — Leeds zu,
13. Swindon — Manchester City 3:4.

1987—11—02

SŁUPSK - WOJEWÓDZTWO

Dzień pamięci i refleksji
Słupsk. Mieszkańcy Słupska i
przyjezdni pracowicie spędzili wolną
sobotę poprzedzającą Święto Zmar
łych. Korzystając z ładnej słonecznej
pogody tłumnie udali się na cmentarz
komunalny, gdzie do późnych godzin
popołudniowych porządkowali i ozdabiali groby swoich bliskich. Nie
zapomniano również o uporządko
waniu zbiorowych mogił ofiar II woj
ny światowej i żołnierzy radzieckich.
W sobotę przez cały dzień dyżurowały
na cmentarzu służby komunalne opróżniając sukcesywnie kosze na
śmieci i wygrabiając liście ze ścieżek i
alejek. Warto podkreślić, iż w kwate
rach panował porządek a nowością w
bieżącym roku były plany sytuacyjne
cmentarza i zielone tabliczki z czytel
nymi numerami, co ułatwiło znacznie
przyjezdnym odszukiwanie mogił
krewnych i znajomych.
1 listopada od godż. 7 rano kurso
wały w kierunku cmentarza specjalne
autobusy WPK z napisami „S". Kiero
wcy i służby dyspozytorskie Wojewó
dzkiego Przedsiębiorstwa Komunal
nego dyżurowały do późnych godzin
wieczornych za co należy im się
szczególne uznanie. Podobnie z
wdzięcznością mówili mieszkańcy

Słupska o funkcjonariuszach z Wy
działu Ruchu Drogowego Rejonowe
go i Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych, którzy wokół cmen
tarza utrzymywali wzorowy ład i po
rządek i poradzili sobie z tysiącami
oblegających ten rejon samochodów.
Wiele rodzin odbywało wędrówkę
na cmentarz pieszo. Po drodze na
chwilę zatrzymywano się przy pomni
ku poświęconym powstańcom war
szawskim przy placu Powstańców,
gdzie zgodnie z wielpletnią słupską
tradycją zapalano lampki. Na.Cmetarzu Komunalnym mogiły bohaterów i
ofiar II wojny światowej oraz żołnie
rzy radzieckich odwiedzili tłumnie
mieszkańcy miasta składając kwiaty i
zapalając znicze. Groby udekorowa
no biało-czerwonymi chorągiewkami
i napisem „Chwała bohaterom". W
godzinach popołudniowych, o szaró
wce zapłonęły na słupskim cmentarzu
setki tysięcy zniczy. Góra cmentarna
była widoczna do późnych godzin
nocnych z wielu punktów miasta.
Warto podkreślić, iż słupskie insty
tucje handlowe i służby porządkowo-komunalne spisały się dobrze, dzięki

czemu nie było większych trudności,
ani z dojazdem do cmentarza, ani z
zakupem niezbędnych w tym dniu
akcesoriów. Godnym uznania jest
fakt przywrócenia sprzedaży chryzan
tem z gospodarstw ogrodniczych w
rejonie ulicy Kaszubskiej. Dzięki temu
przyjezdni mogli bez większej fatygi i
kolejek zrobić zakupy. Dyżurowały
m.in. liczne stoiska Państwowego
Gospodarstwa Ogrodniczego z Bierkowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa
Zieleni ze Słupska oraz RSW „Prasa
— Książka — Ruch" i „Społem". Nie
brakowało dużego wyboru chryzan
tem oraz innych kwiatów a także
zniczy.
I jeszcze jedno: nikt nie dewastował
krzewów i drzewek iglastych w pobli
skim Lasku Północnym. Po prostu
stała przed głównym wejściem przy
czepa z leśnictwa wyładowana gałąz
kami świerku pochodzącego z wycin
ki zdrowotnej lasu i każdy kto chciał
mógł sobie wybrać potrzebną ilość
gałązek opłacając przedtem 100 zło
tych u pracownika lasów państwo
wych, dyżurującego przez dwa dni
przy przyczepie.
(ce)

Ku czci
gen. Waltera
Bytów. Szkoła Podstawowa nr
1 była organizatorem I jesiennych
biegów przełajowych im. gen.
Waltera (generał Karol Świercze
wski jest patronem szkoły). W im
prezie uczestniczyło aż 1.150 uczniów klas,.. I—VIII. Komisja sę
dziowska musiała urządzić w tej
sytuacji... grupowe przedbiegi eli
minacyjne. GRAND PRIX zawo
dów — puchar dyrektora „jedyn
ki" wywalczyła ostatecznie klasa
VII c (63 pkt.j, plasując się o
przysłowiowy włos przed VI c (62
pkt.). Trzecie miejsce przypadło w
udziale klasie V d (56 pkt.).
Kolejne biegi zapowiadają się
więc już dziś bardzo interesująco
przy tak wyrównanej stawce czo
łowej grupy młodych przełajowców... (jel)

Miastko. Przy szosie wjazdowej od strony Polanowa powstaje osiedle
mieszkaniowe. Duże balkony i strome dachy nadają budynkom lekkości.
Oby jeszcze jak najszybciej pomyślano o zagospodarowaniu otoczenia.

Fot. J. Patan

Co się dzieje

■nffiNBHMI
Kończewo. Barkiem na
parłem na drzwi. Te, kiedy
zaczęły wreszcie ustępować,
tarły ze zgrzytem o wypa
czoną podłogę. W drewnia
nym ganku drżały kawałki
dykty, zastępujące szyby.
Ale to był dopiero przed
smak tego, co zobaczyłem w
mieszkaniu, w którym przy
szło żyć dwójce pracowni
ków Zakładu Rolnego w
Kończewie, należącego do
Państwowego Gospodars
twa Rolnego w Kwakowie.
Rodzina mieszka tam z...
dziesięciorgiem dzieci.
Wewnątrz zastałem panią Danu
tę Opalę, matkę dziesięciorga dzie-*
ci. Męża nie było w domu. Z nią
wkroczyłem do przedpokoju odra
panego do niemożliwości. Łazien
ka, do której wchodzi się przez
kuchnię, nie ma prysznica, popsuty
jest zardzewiały bojler. Obejrzałem
podłogi, które od dziesięcioleci nie
widziały farby, przyglądałem się
oknom zasłoniętym kocami, bo nie
ma komu wstawić szyby, obejrza
łem też trzy niewielkie pokoje, któ
rych głównym umeblowaniem są
łóżka.
— Mów wszystko
zachęcała
sąsiadka, kiedy pani Danuta nie
miała odwagi zabrać głosu i nie zabie-

rała, bo bała się i boi. Na odważniej
szych przy lada okazji czekają wy
powiedzenia. Mąż pani Danuty pra
cuje w PGR jako traktorzysta od
1969 roku. Pani Danuta podjęła tam
pracę w roku 1970, potem przerwa
ła, w 1983 roku wróciła do niej
ponownie, to niemal wszystko, co
udało się z niej „wydusić”.

— To jest rodzina — powiedziała
sąsiadka pani Danuty—mieszkają
ca w najtrudniejszych warunkach.
Rodzina bez szans na poprawę sy
tuacji w ciągu najbliższych kilku
łat.
Państwowe gospodarstwa rolne
odczuwały brak pracowników i to
zadecydowało, że szybciej niż gdzie
indziej zapewniano mieszkania lu
dziom gotowym do pracy w pańs
twowym
sektorze
rolnictwa.
PGR-y same budowały i remonto
wały swoje budynki, zapewniały
ich obsługę, mocą przepisów i ustaw zobowiązane zostały do opieki
nad tymi budynkami. Jak ta opieka
wygląda w Kończewie dowiedzie
liśmy się na miejscu.
- W ciągu 10 lat zakład raz wymalo
wał mieszkanie farbą klejową i za
łożył centralne ogrzewanie. Tam
gdzie stały piece, są ślady, bo pracu
jącej ekipie budowlanej nie chciało
się starannie uzupełnić desek' w
podłodze. Centralne ogrzewanie
zrobione zostało zaś w taki sposób,
że dziś, w pierwszych dniach listo
pada, w mieszkaniu nie ma więcej
jak 10 stopni. Dzieci chodzą po mie• szkaniu w kurtkach.
— Kiedy zakładali c.o. — mówi

ŁOBINO. W Przemysłowej
Fermie Tuczu Trzody Chlew
nej w Skarszewie hoduje się
około 14 tysięcy świń, dla których
rocznie potrzeba około 7 tysięcy ton
paszy. Zakład Przemysłu Rolnego
w Głobinie produkuje pasze nie
tylko dla potrzeb fermy skarszew
skiej, ale również dla okolicznych.
Korzystamy często z
Ponadto w zakładzie wytwarzane przyjaciele.
pomocy załogi „Famarolu” w Słup
są pasze dla bydła — 1.500 ton sku,
która chętnie regeneruje nam
rocznie.
niektóre części. Szczególnie dobrze
Najważniejszym obiektem w wy układa się nam współpraca z Dzia
twórni jest mieszalnia typu łem Narzędziowni kierowanym
„Skjold”, która przysparza zało przez Andrzeja Gierszewskiego,
dze... najwięcej kłopotów. Aby ją a także z pracownikami Działu
utrzymać w ruchu, potrzebne są Zaopatrzenia kierowanego przez
zagraniczne części zamienne, które Mariana Górskiego. Po sąsiedzku
trzeba kupować za dewizy. W sytu pomaga nam załoga Zakładu Na
acji, gdy nie ma dewiz, trzeba sobie prawczego Mechanizacji Rolnictwa
radzić sposobem gospodarskim i w Dębnicy Kaszubskiej. „Skjold”
dorabiać części we własnym zakre to nerw naszej wytwórni. Zespół
mechaników radzi sobie dobrze.
sie.
— Oczywiście, że nie wszystko Przeprowadziliśmy we własnym
potrafimy w naszej bazie dorobić — zakresie wiele zmian konstrukcyj
stwierdza główny mechanik Le nych. Dzięki temu można było po
szek Princ. — Część zmuszeni jes prawić warunki pracy. Zmniejszyło
teśmy kupować, a część pomagają się zapylenie oraz hałas.
nam odtworzyć nasi wypróbowani

sąsiadka — zgłosił się hydraulik
i powiedział: Kochana, chcesz mieć
zrobione dobrze? Postaw litra. Co
było robić, postawiłam, chociaż
wtedy wódka była na kartki. Ale
teraz w domu mam ciepło. Opali nie
było stać na to, bo stary zarabia nie
więcej niż 20 tysięcy, a ona
nie przekracza 15 tysięcy. Więc
marzną. I będą marzli, bo ja nie
wierzę, aby w Kwakowie ktoś im
pomógł. U nas to nawet związki
zawodowe boją się odezwać. Wiem,
bo kiedyś tu pracowałam. Teraz się
nie boję gadać. Robię na kolei w
najlepszej brygadzie — to mówię co
wiem.
O tym, że kierownictwo zakładu
o poprawie warunków mieszkanio
wych myślało, mogą świadczyć
liczne obietnice. Pierwsza dotyczy
ła przyznania parteru w budynku
po byłym przedszkolu. Od dawna
jest on już zamieszkany, a pani
Danuta z mężem i dziećmi mieszka
tam, gdzie mieszkała. W roku ubiegłym obiecano Opałom dobu
dówkę. Rozważano, czy obecną
kuchnię przerobić na pokój, czy
zostawić kuchnię tam, gdzie jest, a
dobudować pokój mieszkalny. Na
dyskusjach się jednak skończyło, a
do interwencji w redakcji sąsiadkę
skłoniła wieść, że przez trzy lata
remontów nie będzie. Nie ma pie
niędzy.
Od ludzi dowiedziałem się jed
nak, że na remonty pieniądze były,
a jedno z mieszkań w ciągu trzech
lat remontowano gruntownie. Naj
pierw, kiedy zamieszkiwał w nim
kierownik zakładu. Kiedy się wy
prowadził, oddał mieszkanie zakła
dowi. Z miejsca też przystąpiono do
gruntownego remontu. Nieważne,
kto w nim mieszka, ludzi jednak w
oczy kole, że jednym maluje się
dachy, są środki na gruntowne pra
ce modernizacyjne, a drudzy miesz
kają w... komórkach, bo tak należy
nazwać pokoje zajmowane przez
państwo Opałów, (gip)
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W wytwórni pasz pracuje tyiKO
czterech mechaników, którzy
obsługują i konserwują liczne urzą
dzenia. Na wszelkie przeróbki i
zmiany konstrukcyjne muszą po
święcać swój wolny czas. Zakład
jest cały czas w ruchu, remonty
odbywają się bez wyłączeń po
szczególnych zespołów.
Wśród obiektów wytwórni pasz
w Głobinie jednym z ważniejszych
jest suszarnia komorowa z baterią
silosów mieszcząca około 6 tysięcy
ton zboża.
— W bieżącym roku zboże było
wyjątkowo wilgotne — informuje
kierownik zakładu Henryk Pie
trzyk. — Szczególnie marny był
rzepak. Trzeba było w ramach wy
miany dokupić dla fermy w Skar
szewie pszenżyto i jęczmień z in-

Sesja

MRN

w Stupsku

Jak realizowany jest
program

Handel funkcjonuje kiepsko
Niedostateczne zaopatrzenie w wodę
Śródmieście w coraz gorszym stanie
Słupsk. Pod przewodnictwem
przewodniczącego MRN Józefa
Grzelaka odbyła się sesja Miejskiej
Rady Narodowej poświęcona oce
nie realizacji miejskiego programu
wyborczego oraz wniosków zgło
szonych w czasie kampanii wybor
czej do Sejmu PRL i rad narodo
wych.
W pierwszej części obrad grupa
mieszkańców miasta wyróżniają
cych się w pracy zawodowej i dzia
łalności społecznej została uhono
rowana odznaczeniami państwo
wymi, resortowymi i lokalnymi.
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczo
no pracownice służby zdrowia Li
dię Lachowską, nauczycielkę
Szkoły Podstawowej nr 8 Bożenę
Paczkowską i nauczyciela z II LO
Józefa Maliszewskiego.
W ramach interpelacji ośmioro
radnych podniosło problemy istot
ne dla funkcjonowania miasta.
Sprawom tym poświęcimy odrębną
publikację.
Przewodniczący Rady Miejskiej
PRON Franciszek Garszczyński
ustosunkował się do przedłożonej
przez władze miejskie informacji o
realizacji programu wyborczego
miasta Słupska na kadencje
1984—1988. Zwrócił uwagę na prob
lemy związane z budownictwem,
zaopatrzeniem miasta w wodę, or
ganizacją handlu i funkcjonowa
niem poczty. Podkreślił, że nadal
sprawa zapewnienia mieszkań dla
ludności Słupska jest priorytetowa
a plan budownictwa mieszkanio
wego nie nadąża za potrzebami.
Wielu rzemieślników czeka rów
nież ną. przydział działek pod bu
downictwo jednorodzinne. Wpraw
dzie rozwija się różne formy budo
wania — od patronatów po spół
dzielczość, lecz jeszcze ciągle jest to
kropla W morzu potrzeb. Pozytyw
nym przykładem tego, jak trzeba
budować i w jakim tempie - jest
realizacja domów mieszkalnych w
rejonie ulic Wiejska — Gdańska.
Obserwuje się opóźnienia w bu
downictwie towarzyszącym, szcze
gólnie placówek handlowych, tak
oczekiwanych przez mieszkańców
nowych osiedli. Przykładem ślamazarności jest budowa Młodzieżowe
go Centrum Kultury, oddanego do
użytku dopiero w bieżącym roku.
Niepokój i oburzenie mieszkań
ców Słupska budzi niedostateczne
zaopatrzenie miasta w wodę i ciągle
powtarzające się awarie sieci wodo
ciągowej w rejonie ul. Szczecińs
kiej i Tuwima. Handel — zdaniem
przewodniczącego RM PRON —
nie stoi w Słupsku na tak dobrym
poziomie, by można było organizo
wać szeroko zakrojone imprezy
handlowe typu kiermaszowego oraz sieć sklepów wzorcowych. W
rzeczywistości utworzono tuż pod
ratuszem bazar a w sklepach wzor
cowych prowadzi się działalność
handlową na średnim a nawet sła
bym poziomie. Zastrzeżenia budzi
także funkcjonowanie słupskiej po
czty czego dowodzi fakt, że na list

Porady prawne
Miastko. W każdy poniedziałek
tygodnia w siedzibie Zarządu Miej
sko-Gminnego ZSMP przy ul.
Świerczewskiego bezpłatnych po
rad z zakresu prawa pracy, prawa
administracyjnego, karnego, ro
dzinnego, cywilnego — udzielać bę
dzie prawnik. Po porady można
zgłaszać się osobiście lub telefoni
cznie pod numerem: 27-16 w godz.
16—17. (a)
nych zakładów, oferując w zamian
zboża konsumpcyjne — żyto i owies, które sprzedawaliśmy do
PZZ. Skupowaliśmy od rolników
indywidualnych po 2—3 tony i to
stwarzało trudności. Kolejek nie
było, rozładunek szedł błyskawicz
nie.
39-osobowa załoga głobińskiej
„stołówki” dla dużych ferm mimo
jesieni ciągle jeszcze ma pełne ręce
pracy. W okresie pilnych prac w
rolnictwie pracowano tutaj po 12 i
więcej godzin, nie wyłączając nie
dziel, sobót i dni świątecznych.
Obecnie dzień^ pracy — jak w więk
szości zakładów — kończy się po
ośmiu godzinach. Po zakończonej
zmianie robotnicy z mieszalni pasz
sypkich, suszarni traw i „Skjoldu”
mogą skorzystać z łazienek, natrys
ków i szatni. Jest także pokoik do
śniadań i świetlica. W nowym i
funkcjonalnym budynku socjal
nym zlokalizowano również labo
ratorium, gdzie pod kierownic
twem Barbary Bobowskiej wyko
nuje się badania pasz dla głobińs
kiej wytwórni i pobliskich zakła
dów rolnych, (ce)

wysłany ze Słupska do Słupska
czeka się... 5 dni.
Zabierając głos w dyskusji Ro
man Budzik podkreślił m.in., że
życie miasta komplikuje opóźnie
nie budowy placówek handlowych
i usługowych, ale cieszy przy tym
fakt budowy coraz większej liczby
sal gimnastycznych przy szkołach i
coraz lepsza działalność klubów
sportowych. Stanisław Węgrzyn
powiedział, że tych kilka miesięcy,
które pozostały do wypełnienia bie
żącej kadencji, należy skrzętnie
wykorzystać, by pozostawić następ
com jak najmniej spraw nie załat
wionych. Ogromną troskę budzi
stan śródmieścia Słupska, które w
zasadzie nadaje się już do rewalory
zacji, a wiele domów należy rozeb
rać. Teresa Krzyk stwierdziła, że
przy 16 tys. oczekujących w Słup
sku na mieszkania planowanie nie
spełna tysiąca mieszkań na rok w
budownictwie jest ilością stanow
czo zbyt skromną. Ponadto radna
podkreśliła, że życie miasta znacz
nie komplikuje brak miejsc w
przedszkolach. W br. przyjęto do
przedszkoli zaledwie 56 procent
dzieci z listy ubiegających się. Wac
ław Łutowicz zwrócił uwagę na
„odfajkowywanie” kolejnych akcji
„Posesja” i zbyt małą aktywność
straży prezydenckiej.
W imieniu Komisji Kultury i
Sztuki MRN Stanisław Turczyk
nawiązał w swym wystąpieniu do
informacji o realizacji uchwały
MRN w sprawie rozwoju życia kul
turalnego w Słupsku. Mówca pod
kreślił, że MRN jest dobrym mece
nasem kultury w Słupsku o czym
świadczy pomoc finansowa i coraz
lepszy stan bazy lokalowej placó
wek kulturalnych. Od 1945 roku
były w Słupsku budowane tylko
dwa większe obiekty kulturalne —
kino „Milenium” i Słupski Teatr
Dramatyczny. Cieszy zatem odda
nie — wprawdzie z opóźnieniem —
kolejnej placówki: Młodzieżowego
Centrum Kultury.
W dyskusji, po wystąpieniu S.
Turczyka, Łucja Maskiewicz pod
kreśliła, że szczególną opieką nale
ży otaczać te dobra kultury, które
sprzyjają rozwijaniu patriotyzmu,
demokracji i kultywowaniu trady
cji narodowych. Postulowała zor
ganizowanie w Słupsku „uniwer
sytetu 3 wieku” dla seniorów. Kry
styna Marczyk odczytała rezolucję
społecznych opiekunów zabytków
Słupska, między innymi zabytko
wych kamieniczek przy placu Ar
mii Czerwonej.

Telefony
SŁUPSK: 991
Pogotowie Energetyczne,
992 Pogotowie Gazownicze, 993 Pogotowie
Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 997 — MO, 998 — Straż Pożar
na, 999 - Pogotowie Ratunkowe, podstacja
przy ul. Banacha, tel. 31-371, 913 — Biuro
Numerów, 955 - Automatyczna Informacja
Paszportowa, 280-35 — Telefon Zaufania (g.
16 20 codziennie i w sob. g. 9—-13); Informacja
kolejowa: 933
Pociągi przyjeżdżające dp
Słupska, 934 — Pociągi odjeżdżające ze Słup*
ska, Telefon zaufania „A” tel. 230-33, czynny w,
środy i piątki — g. 16—20.
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’) Dyżury
SŁUPSK — Apteka nr 77-002, ul. Wojska
Polskiego 9, tel. 228-93;
LĘBORK — Apteka nr 77-007, ul. Czołgistów
33, tel. 21-705

Ki n o
SŁUPSK
MILENIUM — sala „Pomorska”: Jak to się
robi w Chicago (sensac. USA, 1. 18) — g. 15.30,
17.45 i 20; sala „Mieszko”: Los człowieka (radź.,
1.. 15) — g. 17 i 19.30; sala „Anna” — pokazy
filmów fab. wideo --- g. 16.15, 18 i 19.45
POLONIA — Po godzinach (sensac., USA, 1.
18) — g. 15.20,17.45 i 20; sala wideo — g. 14,16,18
i 20
MCK (ul. 3 Maja) — dziś nieczynne; sala
wideo — g. 16, 18 i 20
DELTA (Rędzikowo) — Powrót do przyszłoś
ci (USA, 1. 12)
BYTÓW — Antycasanowa (jug., 1.15)
CZARNE: PRZODOWNIK — Indiana Jones
(USA, 1. 15); WIARUS — dziś nieczynne
CZŁUCHÓW — Mewy (pol., 1.15) — g. 16.30 i
19; sala video — g. 17 i 18.45
DAMNICA — Obcy i— decydujące starcie
(USA, 1. 15)
DĘBNICA KASZUBSKA — Tango naszego
dzieciństwa (radź., 1. 15)
DEBRZNO: KLUBOWE — Niesamowity jeź
dziec (USA, 1. 15); PIONIER — Cienie śmierci
(jap., 1,18)
kĘPICE — Osobisty pamiętnik grzesznika
przez niego samego spisany (pol., 1. 15)
LĘBORK: FREGATA — Piraci XX wieku
(radź., 1.12) pan. i Dramat w metrze (radź., 1.12)
ŁEBA — Pół żartem, pół serio (USA, 1. 12)
MIASTKO — Wielka draka w chińśkiej dziel
nicy (USA, I.’ 12)
PRZECHLEWO — Biały smok (pol., 1. 12)
SIEMIROWICE — dziś nieczynne
SŁAWNO (SDK) — Cienie śmierci (jap., 1.18)
USTKA — Wsi moja sielska anielska (CSRS,
1. 12)

Nadchodzi
czas
polowań

Gospodarka łowiecka kojarzy się
przeciętnemu obywatelowi,przede
wszystkim z polowaniami. — A jest
to mówi Marian Wilczewski, pre
zes Zarządu Polskiego Związku Ło
wieckiego w Słupsku i łowczy woje
wódzki — zespół planowych dzia
łań zmierzających do utrzymania
w lasach określonej liczby zwierzy
ny, co jest warunkiem tak korzyst
nego dla kraju eksportu dziczyzny
jak i możliwości rozwoju myślist
wa. Niezwykle ważne jest przy tym
utrzymanie stabilności leśnego eko
systemu oraz uchronienie upraw
polowych przed nadmiernymi
szkodami.
Aby nie dopuścić do częstego wy
chodzenia zwierzyny łownej na po
la rolników, zakłada się W lasach
specjalne poletka zaporowe, żero
we i produkcyjne. Znaczącej pomo
Na zakończenie obrad radni pod cy zimą udziela zwierzętom mło
dzież wiejskich szkół podstawo
jęli uchwały, m.in. dotyczące ulic i
wych. Dostarcza ona karmę do spe
dróg zakładowych oraz zmiany
cjalnych paśników leśnych. Bardzo
miejskiego planu rocznego na 1987
rok w części dotyczącej infrastruk sobie chwalą te działania członko
tury komunalnej realizowanej pod wie koła łowieckiego „Hubertus” z
budownictwo jednorodzinne z fun Główczyc. Coraz więcej jest chęt
duszu gospodarki gruntami i gospo nych do wstąpienia w szeregi PZL.
Aktualnie w woj. słupskim należy
darki mieszkaniowej.
do niego 1870 osób. Działa 40 kół
EWA CZINKE miejscowych i 24 zamiejscowe. No
wo wstępujący do związku składa
ją uroczystą przysięgę. Tak jak na
kazuje tradycja, tym którym dopi
Wolny wybór
sało szczęście i trafili grubą zwie
rzynę, wręcza się tzw, złom. Jest to
lekarza
gałązka sosny lub świerka zatknię
ta za wstążkę kapelusza lub klapę
Słupsk. Do piątkowej informacji kurtki.
o wolnym wyborze lekarza wkradł
W pierwszych dniach listopada
się błąd. Swojego lekarza od dzisiaj „na
podobnie jak w la
mogą wybierać osoby, które dotych tach Huberta”,
ubiegłych, odbędą się w kołach
czas tego nie uczyniły, lub pa zbiorowe
polowania.
cjenci, którzy z różnych powodów
Celnych
strzałów oczekują rów
chcą lekarza zmienić. Natomiast osoby, które wybrały lekarza w ub. nież rolnicy, ci zwłaszcza, którym
roku, nie muszą zapisów ponawiać. co roku dziki, jelenie i sarny nisz
(a) czą uprawy. (kaj)
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Popularny „szaszłyk” w głównym punkcie Słupska widziany inaczej.

Fot. B. Arszyński

