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Polsko-kanadyjskie
rozmowy 8651
W
gmachu
Ministerstwa
Spraw Zagranicznych odbyło się
spotkanie szefów dyplomacji
Polski i Kanady— Mariana Orze
chowskiego i Joe Clarka. Bezpo
średnio po spotkaniu rozpoczęły
się polsko-kanadyjskie rozmo
wy plenarne.
W godzinach popołudniowych M.
Orzechowski i J. Clark podpisali umowy między Polską i Kanadą: o
współpracy gospodarczej i przemy
słowej oraz w sprawie unikania po
dwójnego opodatkowania.
Kanadyjskiego
ministra
przyjął
wczoraj prezes Rady Ministrów Zbig

niew Messner.
W rozmowie omówiono stan pol
sko-kanadyjskiej współpracy gospo
darczej. Wskazując, iż nie odpowiada
ona istniejącym możliwościom roz
mówcy podkreślili wolę jej zintensyfi
kowania. Minister J. Clark został po
nadto zapoznany z działaniami zwią
zanymi z II etapem reformy (PAP)
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Papież zakończył wizytę
w RFN
Papież Jan Paweł II zakończył w ponie
działek pięciodniową wizytę w Republice
Federalnej Niemiec. Wczoraj papież od
wiedził Augsęurg i Speyer, a także spotkał
się z kanclerzem RFN, Helmutem Kohlem.

Dopóki jestem prezydentem
Prezydent Ronald Reagan ponownie
opowiedział się za kontynuacją amerykań
skiej pomocy dla walczących z rządem
sandinowskim kontrrewolucjonistów. Do
póki jestem prezydentem, nie zamierzam
zrezygnować z popierania contras — po
wiedział Reagan w Nowym Jorku, wystę
pując na dorocznym Kongresie Stowarzy
szenia Amerykańskich Wydawców Prasy.

Zajścia w kopalni złota
Sześciu czarnoskórych górników ponio
sło śmierć w wyniku zajść, do jakich doszło
w południowoafrykańskiej kopalni złota
Bracken, 120 km na wschód od Johannesburga. 20 osób zostało rannych.

„Aida” w starożytnej
świątyni
Wielkim wydarzeniem artystycznym i tu
rystycznym było przedstawienie w Luxorze, w Egipcie, opery Guiseppe Verdiego
„Aida". Operę wystawiono w liczącej 3400
lat starożytnej świątyni z udziałem 150
artystów włoskiej trupy operowej „Arena
dei Verona" oraz 500 statystów. Pierwsze z
10 zaplanowanych przedstawień oglądało
podczas minionego weekendu 4 tysiące
widzów przybyłych z całego świata.

Mliii
Rośnie konto budowy
pomnika-szpitala CZMP
Do końca kwietnia br. na społecznym
koncie budowy pomnika-szpitala Centrum
Zdrowia Matki-Polki zgromadzono 3 mld
52 min zł, 850 tys. dolarów oraz 223 tys.
rubli. Największy udział w zbiórce fundu
szy na ten szczytny cel mają załogi zakła
dów pracy, członkowie organizacji społe
cznych, żołnierzy WP.

Wzrost zagrożenia pożarami
Słoneczna pogoda spowodowała wzrost
zagrożenia pożarami. W ciągu ostatnich
trzech wolnych od pracy dni zanotowano
574 pożary, w tym 193 w lasach. Wywołują
je lekkomyślni rolnicy, wypalający trawy,
nierozważni turyści rzucający na wysuszo
ną ściółkę niedopałki papierosów, a także
iskry z przejeżdżających przez las pojaz
dów.

Będzie więcej strzykawek
Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek
„Polfa" rozszerza swą specjalność —- pro
dukcję strzykawek i wprowadza produkcję
igieł jednorazowych. Już po 3 latach spła
ciła się w całości wytwórnia strzykawek,
których wytwarza się 65 min rocznie. Obe
cnie fabryka przygotowuje się do urucho
mienia produkcji igieł jednorazowych. W
przyszłym roku pełna zdolność produkcyj
na wyniesie 150 min jednorazowych igieł
poszukiwanych przez placówki służby
zdrowia.

Meble na eksport
Wczoraj w trzecim dniu odbywającej się
w Poznaniu proeksportowej wystawy pn.
„Polskie meble", podpisano kontrakty eks
portowe. Obejmują one m.in. sprzedaż ze
stawów meblowych i mebli pojedynczych
na rynki krajów zachodniej Europy. Zainte
resowanie kupców z tych właśnie krajów
polską ofertą meblarską jest znaczne.

Dwóch rzeczy nie ceni się należycie, dopóki
się ich nie straci: młodości i zdrowia.
(sentencja arabska)

Imieniny — Ireny, Waldemara
1961 — w USA wystrzelony został pierwszy
załogowy statek kosmiczny z Ale
nem Shepardem
1946 — w Tokio rozpoczął się proces japoń
skich zbrodniarzy wojennych
1945 — w Pradze wybuchło powstanie
przeciwko okupantom hitlerow
skim
1821 — zmarł Napoleon Bonaparte
1818 — urodził się Karol Marks

Słońce wschodzi o 4.59, zachodzi o 20.07
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Szczecińskie Biuro Prognoz przewiduje dla
Pomorza Środkowego zachmurzenie duże z
większymi przejaśnieniami. Miejscami opady
deszczu. Temperatura od 4—6 st. w nocy do
. 8—12 st. w ciągu dnia. Wiatr słaby i umiarko
wany, północny, (s)

Upowszechnianie najważniejszym zadaniem
polityki kulturalnej
75 proc. środków z centralnego Funduszu Rozwoju Kultury pochła
nia działalność placówek w terenie. Równocześnie, wskutek wciąż
rosnących kosztów utrzymania i remontu placówek kulturalnych — ze
środków tych niewiele pozostaje na działalność merytoryczną. Czasa
mi dochodzi do sytuacji, w której trzeba rozstrzygnąć, czy zbudować
bibliotekę, której nie ma (lub wyremontować walącą się starą) i
pozbawić się tym samym środków na zakup książek, czy kupić k«ią*ki,
których nie będzie gdzie gromadzić i wypożyczać.
Problemy te były 4 bm. w War
szawie tematem spotkania wicewo
jewodów z przedstawicielami kie
rownictwa partii i stronnictw poli
tycznych oraz resortu kultury.

Zabierąjąc w niej głos, sekretarz
KC PZPR — Andrzej Wasilewski
podkreślił, że polityka upowszech
niania stanowi najważniejszą część
(dokończenie na str. 2)

Więcej broni

Uznanie dla twórczej - mniejsze bezpieczeństwo
myśli inżynierskiej
Moskwa (PAP). Związek Ra
dziecki wychodzi z założenia, iż
zbrojenia należy ograniczyć do
poziomu rozsądnej konieczności,
U- do pułapu niezbędnego do roz
wiązywania zadań wyłącznie ob
ronnych — oświadczy! sekretarz
KC KPZR Anatol^ Dobrynin,
przemawiając na zakończonym w
poniedziałek w Moskwie spotka
niu redaktorów prasy komunisty
cznej i demokratycznej, które zor
ganizowano w związku z przypa
dającym 5 bm. dniem prasy ra
dzieckiej oraz 75 rocznicą ukaza
nia się pierwszego numeru dzien
nika „Prawda”. Uczestniczyli w
nim przedstawiciele 100 gazet

(Inf. wł). Wczoraj w gmachu
Urzędu
Wojewódzkiego
w
obecności przedstawicieli woje
wódzkich i miejskich władz poli
tyczno-administracyjnych odby
ła się uroczysta inauguracja XIX
Koszalińskich Oni Techniki.
Otwierając obrady Józef Borko
wski — przewodniczący Rady Woje
wódzkiej NOT w Koszalinie przypo
mniał zebranym o zadaniach kadry
inżynieryjno-technicznej wojewódz
twa, wynikających z uchwał XXI Kon
gresu Techników Polskich. Zgroma
dzeni na sali oklaskami przyjęli odczy
tanie komunikatu o przyznaniu przez
Radę Państwa odznaczeń dla promo
torów postępu technicznego w woje
wództwie. Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski otrzymał Józef
Grodzki. Wręczono także Złote i
Srebrne Krzyże Zasługi oraz odznaki
.i medale zasłużonym dla rozwoju

delegaci na II Kongres PRON

Wieczornica w Koszalinie
(Inf. wł.) Rocznica uchwalania Konstytucji 3 maja jest od kilku lat
także świętem Stronnictwa Demokratycznego. Centralne uroczys
tości odbyły się 3 bm. w Warszawie. Podobne, w minioną sobotę
i niedzielę, zorganizowano w miastach i wioskach woj. koszalińskie
go.
Jackiem Czayką, sekretarzem WK
ZSL Wojciechem Reszczyńskim,
przewodniczącym WK SD Zdzisła
wem Barczakiem, przewodniczą
cym RW PRON, Józefem Kiełbem.
Obecni byli również radni WRN i
MRN, przedstawiciele stowarzyszeń
chrześcijańskich, związków zawodo
wych, organizacji społecznych i mło
dzież.
Zebranych powitał wiceprzewod
niczący Wojewódzkiej Rady Narodo
wej, Henryk Pacjan, który przypo-

(dokończenie na str. 2)

Na polach Pomorza Środkowego

Groźby contras
Hawana (PAP). Z doniesień napływa
jących z Hondurasu wynika, iż przywód
cy stacjonujących w tym kraju oddzia
łów contras wydali oświadczenie, w któ
rym żądają zaniechania przez cudzo
ziemców — ochotników działalności w Ni
karagui. Chodzi o obcokrajowców, udzieląjących Nikaragui pomocy rozwo
jowej.
Cudzoziemcy' powinni „natychmiast
wyjechać”, jeśli nie chcą podzielić losu
amerykańskiego inżyniera Benjamina
Lindera — zamordowanego przez od
dział contras — głosi oświadczenie.
Pozostaniemy w Nikaragui tak długo,
dopóki kontrrewolucjoniści, popierani
przez rząd USA, nie przestaną zabijać
niewinnych obywateli nikaraguańskich
— oświadczył w Managui 30-letni Ed
ward Griffin z Nowego Jorku.

Dziś 5 maja br. przy telefonach rad wojewódzkich PRON
w Koszalinie i Słupsku dyżurują delegaci Pomorza Środkowe
go na II Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodo
wego. Prosimy dzwonić w godz. 11 — 14.
KOSZALIN: tel. 235-91 i 287-39.
SŁUPSK: tel. 226-71 i 252-01, wew. 234, 331.
Celem sondy jest zebranie uwag, opinii Czytelników, doty
czących problemów zawartych w dokumentach na Kongres
PRON, m.in. rozwoju systemu społeczno-politycznego i gos
podarczego kraju, ochrony środowiska naturalnego i zdrowia
obywateli, rozwoju kultury, oświaty i wychowania, obrony
pokoju i umocnienia pozycji Polski w świacie. Delegaci proszą,
by Czytelnicy przedstawili także problemy lokalne bądź regio
nalne, które — ich zdaniem powinny być zaprezentowane na
Kongresie Delegatom towarzyszyć będą dziennikarze naszej gazety
i Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie.

Listy, listy...

Zamknięte

rZYTRI NIKÖW

Rolnicy czekają z powodu... zebrania

na środki chwastobójcze
(Inf. wł.) Panująca ostatnio na Pomorzu Środkowym pogoda pozwala na
kontynuowanie prac polowych. W wielu gospodarstwach pracowano
w minioną sobotę, a w niektórych również w niedzielę, aby jak
najszybciej zakończyć siewy oraz sadzenie ziemniaków.
cztery razy tyle. Na zakup potrzeb
nych ilości środków właściwie nie
ma już szans.
Trwają jeszcze siewy mieszanek
silosowych oraz sadzenie ziemnia
ków. Z 250 ha przeznaczonych pod
ziemniaki 170 ha już obsadzono, w
95 proc. własnymi sadzeniakami.
Uzupełnieniem jest wysokoskrobiowa odmiana „bzura”, sprowa
dzona z Centrali Nasiennej w Byd
goszczy.
(dokończenie na str. 2)

Morszczuki i ostroboki
w drodze do kraju
(Inf. w).). Nie ma już wątpliwości, że
sytuacja na łowiskach Bałtyku w tym
roku jest wybitnie niekorzystna. Zna
cząco zmalały połowy dorszy, flota
kutrowa nie może trafić na skupiska
śledzi. Przedsiębiorstwa rybackie
będą miały ogromne trudności z wy
konaniem tegorocznych zadań.
W sezonie wiosennym flota bałtycka
zwykle łowi 60 — 70 proc. dorszy i śledzi.
Tymczasem pierwszy kwartał rybołówstwo
bałtyckie zakończyło połowami o 15 proc.
niższymi (6,8 tys ton), niż przed rokiem.
Zmniejszenie połowów wystąpiło głównie
w firmach spółdzielczych (o 24 proc.) i w
rybołówstwie indywidualnym (o 35 proc.).

(dokończenie na str. 2)

Dziś przy telefonach

Święto Stronnictwa Demokratycznego

Pracownicy PGR Nacław tej
wiosny mieli wyjątkowo dużo pra
cy. Musieli przesiać aż 350 ha zbóż
ozimych, które wymarzły, a oprócz
tego zasiać 550 ha zbóż jarych. Wy
siano także 100 ha łubinu na nasio
na, ponadto areał ten opryskano
herbicydami. Teraz czas wziąć się
do zwalczania chwastów dwuliś
ciennych w zbożach, brakuje jed
nak odpowiednich preparatów.
Przedsiębiorstwo dysponuje 500 lit
rami chwastoksu, a potrzebuje

W ostatnich latach — powiedział
A. Dobrynin — niektóre opozycyj
ne, socjaldemokratyczne partie Eu
ropy Zachodniej przedstawiły róż
ne koncepcje „nieofensywnej obro
ny”. Poszukiwania te — podkreślił
— idą w rozsądnym kierunku. Sfe
ra ta może być przedmiotem po
równywania i wymiany poglądów.
Wojna nuklearna — stwierdził —
nie może być środkiem służącym do
osiągania jakichkolwiek celów na
arenie międzynarodowej. Zarówno
wyścigu zbrojeń, jak i wojny jądro-

Sonda „Głosu Pomorza"
i Rozgłośni Polskiego Radia

(dokończenie na str. 2)

Wczoraj, w godzinach przedpołud
niowych przedstawiciele kierownic
twa Wojewódzkiego Komitetu Stron
nictwa Demokratycznego w Koszali
nie złożyli kwiaty na grobach byłych
działaczy Stronnictwa. Następnie, w
Zespoie Szkół Muzycznych odbyte się
wojewódzka wieczornica, zorganizo
wana przez Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej i Wojewódzki Ko
mitet SD. Przybyli na nią przedstawi
ciele władz politycznych i administra
cyjnych województwa i miasta, z I
sekretarzem KW PZPR, Eugeniu
szem Jakubaszkiem, wojewodą

partyjnych, a także czasopisma
„Problemy Pokoju i Socjalizmu”.

Znacznie korzystniejszą sytuację notuje
rybołówstwo dalekomorskie. W pierwszym
kwartale jego połowy były o 41 tys. ton
wyższe niż przed rokiem. Mimo to zaopa
trzenie sklepów rybnych jest kiepskie. Po
prostu dlatego, że 53 tys. ton ryb nie
dotarło jeszcze do kraju z dalekich łowisk.
Ryby i filety z połowów dalekomorskich są
w drodze do Polski. Poprawa zaopatrzenia
rynku rybnego nastąpi w końcu maja i w
czerwcu. Statki przywiozą z łowisk daleko
morskich morszczuki, ostroboki i mintaje.

Ostatnie połowy na łowiskach da
lekomorskich rokują dalszą poprawę
zaopatrzenia rynku krajowego, (jn)

Będąc w Szczecinku 24 kwietnia
br. (piątek, dzień targowy) chciałem
dokonać zakupów w sklepie „Ma
luch" przy ul. Bohaterów Warszawy.
Niestety,
był zamknięty, a na
drzwiach wiasiała kartka informująca,
że w dniu 24.04.84„od godz. 10 o 14
sklep będzie nieczynny z powodu
zebrania sprawozdawczo-wyborcze
go NSZZ. Później zorientowałem się,
że podobne kartki wisiały na drzwiach
wszystkich
sklepów
podległych
WPHW.
W związku z powyższym chciałem
zapytać pana redaktora: czy zna pan

jakikolwiek inny kraj na świecie, gdzie
z powodu zebrania związkowego czy
innego zamykano by w biały dzień
sklepy? A może znają taki kraj organi
zatorzy tego zebrania lub Wydział
Handlu UM w Szczecinku, który na
zamknięcie sklepów w tym dniu wy
raził zgodę? Moim skromnym zda
niem do organizatorów takiej pracy
nie dotarł jeszcze nie tylko drugi, ale
nawet pierwszy etap reformy gospo
darczej.

A. PIOTROWICZ
Czarne

Tracimy miliony
Koszalin. Po przeczytaniu kolejnych
publikacji o potrzebie oszczędnego gos
podarowania, z torbą pełną pustych słoi
ków wybrałem się do punktów skupu
opakowań wtórnych. Wszędzie słysza
łem jednakową odpowiedź: „słoików nie
skupujemy” — powiedział nam wczoraj
Czytelnik ze śródmieścia. — Wiem, że
już kilka razy „Głos” pisał na ten temat.
Jestem przekonany, że nadal niepo
trzebnie tracimy miliony złotych, wy
rzucając słoiki do śmietników. Może pre
zesi i dyrektorzy przedsiębiorstw han
dlowych wyjaśnią w końcu, dlaczego tak
się dzieje, dlaczego my, zwykli zjadacze
chleba, wbrew swoim przekonaniom
musimy marnotrawić tyle dobra?
Wracajcie do tej sprawy tak długo,
aż w końcu ktoś się nią zainteresuje.
Wracamy więc. (el)

Marsz przeciw
głodowi
Nowy Jork (PAP). Ponad 25 tys. osób
wzięło udział w dorocznym „marszu prze
ciw głodowi", który w minioną niedzielę
odbył się w Bostonie. Impreza ta już po raz
18 została przeprowadzona przez koalicję
miejscowych organizacji społecznych i re
ligijnych, spieszących z pomocą ludziom
najbardziej potrzebującym.
Każdy z uczestników marszu wniósł do
wspólnego funduszu pewną określoną su
mę pieniędzy, wcześniej zebranych wśród
krewnych i znajomych. Następnie środki z
tego funduszu, który — według organiza
torów wyniósł w tym roku ok, 2,5 min doi.
— przeznaczone są na sfinansowanie dzia
łalności kuchni, lub zapewnienie noclegów
bezdomnym z okolic Bostonu i pobliskich
miast północnego wschodu USA.

Wlk. Brytania. W Londynie odbyła się demonstracja bezrobotnych, którzy
utworzyli łańcuch rąk aż do Liverpoolu. Stanęło w nim ok. 350 tys. osób.
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Uznanie dla twórczej myśli
(dokończenie ze str. 1)
województwa miasta i ruchu NOT-owskiego.
Wykład inauguracyjny Dni Techni
ki pt. „Kierunki rozwoju postępu nau
kowo-technicznego w Polsce” wy
głosił Wiesław liczuk, sekretarz Ko
mitetu ds. Postępu Naukowo-Tech
nicznego przy Radzie Ministrów. Na
stępnie odczytano komunikat o przy
znaniu dorocznych nagród „Zasłużo
ny dyrektor dla techniki” za 1986 rok.
Wyróżnieni tym tytułem zostali dyrek
torzy: Andrzej Gierczyński z Za
kładów Techniki Medycznej w Ko
szalinie, Jan Kamiński z Kombinatu
Rolnego „Redło”, Lech Pawłowski
z Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłod
niczego w Koszalinie, Andrzej
Szłapka z „Kazelu", Gustaw Syga
z Zakładu Energetycznego w Koszali
nie, Jerzy Wieczorek z POM w
Szczecinku (na zdjęciu) i Ryszard
Wiśniewski z„Tepro”.
Punktem kulminacyjnym spotkania
było ogłoszenie wyników konkursu o
nagrody NOT-u „Za wybitne osiąg
nięcia techniczne w 1986 roku". Lau

Więcej broni...
(dokończenie ze str. 1)
wej nie sposób dzisiaj wygrać. Co
więcej, wyścig zbrojeń ogranicza
możliwość powstrzymania stacza
nia się ludzkości ku katastrofie nu
klearnej. Więcej broni — to dzisiąj
nie większe, lecz mniejsze bezpie
czeństwo. W dzisiejszych wa
runkach bezpieczeństwo może być
zagwarantowane wyłącznie środ
kami politycznymi. Działać meto
dami politycznymi — znaczy uwzględniać interesy drugiej strony.
Bezpieczeństwo
jakiegokolwiek
państwa jest nie do pomyślenia w
oderwaniu od jednakowego bezpie
czeństwa dla wszystkich — podkre
ślił A. Dobrynin.

Wieczornica
w Koszalinie
(dokończenie ze str. 1)
mniał spuściznę Konstytucji 3 maja,
jej znaczenie w rozwoju historii i de
mokracji. Stwierdził m.in., że „patrioty
czne, postępowe i rewolucyjne trady
cje upowszechniane w naszym kraju
pokazują, że kontynuujemy te wątki
naszej historii”. Podkreślił, że 3 Maja
jest okazją do prezentowania boga
tych wartości i dorobku epoki Oświe
cenia.
Referat okolicznościowy wygłosiła
wiceprzewodnicząca WK SD, Danu
ta Przemieniecka. W swoim wy
stąpieniu przypomniała ona historię
obchodów święta, wskazując na te
treści Konstytucji 3 maja, które wy
warły największą wagę na rozwój
polskiej demokracji. Podkreśliła, że to
właśnie z inicjatywy Stronnictwa zos
tały uchwalone ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym i Trybunale Stanu.

W części artystycznej, wystąpili:
Chór „Złote Kłosy", WZGS, recytato
rzy Teatru Propozycji „Dialog”, ze
spół „Adidas" oraz uczniowie Zespo
łu Szkół Muzycznych, (gk)

Będzie więcej lasów
W tym roku powinno przybyć w kraju
ponad 65 tys. ha młodych lasów -- państ
wowych i prywatnych, a na powierzchni
ponad 500 tys. ha drzewostanów konie
czne będzie przeprowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych. Miliony drzew i krze
wów zasadzone zostaną poza lasami — w
parkach, przy drogach, wśród pól, wokół
zagród wiejskich i zakładów przemysło
wych. Wykonanie tych zamierzeń o tak
poważnym zasięgu jest możliwe dzięki
szerokiej społecznej pomocy udzielanej
leśnictwu podczas trwających tradycyj
nie wiosną Dni Lasu i Zadrzewień. (PAP)

reatami wojewódzkiej nagrody I stop
nia został 5-osobowy zespół z kosza
lińskiego „Tepro” w składzie: Ry

szard Kazimierowicz, Henryk
Koziorowski. Ryszard Makuch,
Ryszard Wojciechowicz i Euge
niusz Zalewski — za pracę na temat
„Stanowisko do skalowania próżnomierzy SKP". Przyznano też trzy rów
norzędne nagrody II stopnia. Otrzy
mały je zespoły twórcze ze Stacji

Poliński z Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych w Koszalinie.
Na zakończenie obrad sekretarz
KW PZPR w Koszalinie Józef Le
wandowski pogratulował wy
różnionym ich osiągnięć oraz ży
czył dalszych sukcesów w pracy
dla rozwoju regionu i kraju.
(mer)

Hodowli Roślin w Biesiekierzu,
Zakładów Techniki Medycznej w
Koszalinie i drugi zespół z „Tepro".

„Modernizację
oczyszczalni
ścieków w Kołobrzegu", zespo
łowi inżynierów i techników za
trudnionych
w
tamtejszym
Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji, (zdjęcie na str. 1)
Ogłoszono także sprawozdanie z
odbytej XIII Olimpiady Wiedzy Tech
nicznej. Wzięło w niej udział ponad
tysiąc uczniów szkół średnich z woje
wództw koszalińskiego, słupskiego i
pilskiego, a zwycięzcą został Artur

Zdjęcia: J. Patan
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strzeżeń kryteria rozdziału środ
ków z CFRK: aktywność i zdolność
gromadzenia własnych zasobów,
polityki kulturalnej państwa. De
ilość „białych plam” kulturalnych
cyduje ona bowiem o stanie po
na danym terenie, zagrożenie dla
wszechnej kultury milionów oby
socjalistyczngo upowszechniania
wateli. Konieczne jest więc nadanie
kultury ze strony konkurencyj
jej nowej rangi i nowej jakości po
nych ośrodków, czy oszczędność w
przez szybkie utworzenie progra
dysponowaniu'przydzielanymi za
mów wyposażenia placówek kultu
sobami. Np. jyawisko rozpraszania
ralnych w nowoczesny sprzęt,
szczupłych środków powinno ustą
kształcenia i wynagradzania kadr
oraz znalezienia dodatkowych, po pić tworzeniu nowoczesnych, efek
tywnych placówek kulturalnych.
za CFRK, środków finansowania.
Charakteryzując politykę kultu
Jednym z tych źródeł mogą być
działania zmierząjące do tego, aby ralną, min. Aleksander Krawczuk
kultura była nie tylko dotowana, wskazał m. in., że jej zasadniczą
cechą jest otwartość i uspołecznie
ale i częściowo zarabiała na siebie.
Inne, wymagające uporządkowa nie zarządzania kulturą. Rząd
nia legislacyjnego, to dobrowolne sprzyja rozwojowi wszystkich nur
świadczenia przez fundacje — sek tów, kierunków i form twórczości, a
tora nieuspołecznionego oraz nie jedyną barierą jest polska racja sta
gdyś duże dotacje zakładów, które nu i interes socjalistycznej ojczyz
ny. Obecna polityka kulturalna jest
dziś bronią się przed nimi.
polityką dialogu i porozumienia ze
Należy także — stwierdził A. Wa wszystkimi siłami twórczymi
silewski — ustalić nie budzące za(PAP)
(dokończenie ze str. 1)

Red. Mira Żółtak wśród nagrodzonych
w konkursie „Życia Partii"

„Jak działać skutecznie?"

Wśród pięciu autorów, któ
rych uhonorowano wyróżnienia-

mi Jest także nasza redakcyjna
koleżanka — MIRA ŹOŁTAK za
pracę „Sekretarz niepokorny".
Nagrody wręczył członek Biura Po
litycznego, sekretarz KC PZPR Józef
Baryła, który, składając gratulacje
wyróżnionym i podziękowania orga
nizatorom konkursu, wskazał na rolę
podstawowych ogniw partii w wyko
nywaniu zadań wytyczonych przez X
Zjazd partii. Sekretarz KC PZPR zaak
centował, że konkurs jest jednym z
ważnych elementów przygotowań do
IV Plenum KC PZPR. Nadesłane pra
ce odpowiadają bowiem na pytania,
jak skuteczniej działać, wcielać w ży
cie postanowienia Zjazdu, łączyć te
orię z praktycznymi doświadczeniami
działalności partyjnej. (PAP)

Irańczycy przeszukują statki
Bagdad, Teheran (PAP). Naczelne
dowództwo wojsk Iraku podało, że myś
liwce bombardujące tego krąju zbombar
dowały w niedzielę obiekt wojskowy w
-północno-zachodniej części Iranu i bez
żadnych strat powróciły do bazy. Tego
dnia śmigłowce irackie dokonały 46 lo
tów bojowych.
Tymczasem irańska agencja prasowa

Uwaga - marnotrawstwo!
Przez kilka dni na trawniku przed
blokami mieszkalnymi przy ulicy Emi
lii Gierczak w Koszalinie leżały worki z
cementem i wapnem. Brak właściwe
go zabezpieczenia spowodował, że
niektóre z nich uległy uszkodzeniu, a
ulewne deszcze, które przeszły ostat
nio nad miastem, dopełniły reszty —
zamieniając cement w beton. Właści
ciel tych materiałów, Zakład Murarski
Ryszarda Zielińskiego, wykonujący
prace budowlane na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Skarpie" poniósł
za swoje niedbalstwo straty material
ne: Dziwi nas taka postawa koszalińs
kiego rzemieślnika, tym bardziej, że na
rynku występują duże kłopoty i naby
ciem cementu, (pat)

Fot. J. Patan

darczej w pierwszym kwartale
br. wraz z prognozą realizacji
Centralnego Planu Rocznego.
Uwzględniając wyniki gospodar
cze uzyskane w pierwszym kwarta-

Obradowało

Prezydium Rządu
le uznano, że skala dąjących się
obecnie przewidzieć zagrożeń w re
alizacji Centralnego Planu Roczne
go na rok 1987 nie jest znaczna.
Występują natomiast zagrożenia
odcinkowe.

Były też cztery wyróżnienia honoro
we. Niezależnie od tych nagród woje
woda koszaliński na wniosek RW
NOT przyznał swoją nagrodę, za

4 brn: wręczono w Warszawie
nagrody laureatom konkursu pn. „Jak
działać skutecznie?”, zorganizowa
nego przez redakcję „Życia Partii” i
wydawnictwo „Książka i Wiedza".
Była to już szósta edycja współza
wodnictwa dziennikarzy i działaczy
partyjnych, którzy nadesłali prace ob
razujące skuteczność i konsekwencję
w urzeczywistnianiu postanowień X
Zjazdu partii na przykładzie pracy jej
aktywu, działalności ogniw i instancji
w konkretnych środowiskach społe
cznych. Nadesłano 39 prac.
Pierwszą nagrodę przyznano Józe
fowi Porębskiemu z Lublina za pra
cę „Sztafeta".

4 bm. Prezydium Rządu zapo
znało się z oceną sytuacji gospo

IRNA pisze, że w cieśninie Abdallah w
wyniku działań irańskiej artylerii przy
brzeżnej zatopiony został okręt sił mor
skich Iraku. Natomiast w cieśninie
Ormuz zatrzymano 12 zagranicznych
statków handlowych, na których prze
prowadzono rewiąde. Jeden z nich eskor
towano do portu irańskiego i tam doko
nano na nim przeszukania.

Prezydium Rządu podkreśliło
konieczność oszczędnego gospoda
rowania surowcami, w tym zwłasz
cza energetycznymi. Tylko wów
czas możliwe będzie pełne odrobie
nie strat spowodowanych ostrym
przebiegiem zimy. Zwiększony wy
siłek należy skierować na pełną
realizację zadań handlu zagranicz
nego zwłaszcza w dziedzinie ekspor
tu. Konieczne jest utrzymanie rów
nowagi rynkowej, co wymagać bę
dzie większej niż dotychczas dyscy
pliny w polityce płac, szczególnie
na szczeblach przedsiębiorstw.

(PAP)

Prace nad nowym
reaktorem atomowym
Moskwa (PAP). W Związku Radziec
kim rozpoczęły się prace nad nowym
reaktorem atomowym. Minister energe
tyki atomowej ZSRR Nikołaj Lukonin
wyjaśnił, że modelem wyjściowym jest
reaktor „WWER” (tzw. wodno-wodny).
Nowy reaktor będzie bardziej niezawod
ny i bezpieczniejszy w eksploatacji.
Wszystkie procesy będą sterowane auto
matycznie, dzięki czemu konieczność in
gerencji człowieka w funkcjonowanie
elektrowni atomowej zostanie ograni
czona do minimum.

Przyjacielskie spotkania
i piękne koncerty
(Inf. wł). Przez kilka dni, na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, gościła w Koszalinie
trzydziestoosobowa grupa artystów z Kijowa, członków dwóch
zespołów: „ Weseli muzycy" i „Rodnyie napiewy". Zespoły wspierali
znakomici soliści: Ałła Kudłaj, Witalij Biełonoszko, skrzypek Arkadij
Winokurow i pianistka Inna Poroszyna. Wraz z grupą artystów
przyjechali do Koszalina lektorzy oraz przedstawiciele radzieckiej
telewizji i radia.
28 ub.m. radzieckich gości przyjął
wicewojewoda
koszaliński
Zyg
munt Boczkowski. Do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie
kierownictwo zespołów i lektorów
zaprosił sekretarz KW Zbigniew Michta. Po południu kijowscy artyści
wystąpili w Wojewódzkim Domu
Kultury w koncercie przyjaźni. Sala
była wypełniona po brzegi. Dużymi
brawami nagrodzono zespoły, szcze
gólnie oklaskiwano występy Ałły Ku
dłaj i Witalija Biełonoszko.
Następnego dnia (29 ub.m.) ra
dzieckich gości zaproszono do kosza
lińskich zakładów, instytucji, placó
wek. Odwiedzili oni Wojewódzką i
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ko
szalinie, gdzie spotkali się z członkami
kół TPPR oraz wystąpili z krótkim

Pogrzeb gen. Józefa Beima
Na cmentarzu komunalnym
dawnym wojskowym na Powąz
kach w Warszawie odbył się po
grzeb komendanta głównego
MO gen. dyw. Józefa Beima.
Przy trumnie zmarłego wartę hono
rową
zaciągnęli
przedstawiciele
władz oraz współtowarzysze służby i
pracy generała. Na ostatniej — przed
wyruszeniem konduktu żałobnego —
warcie stanęli m. in. członkowie Biura
Politycznego KC PZPR. minister
spraw wewnętrznych gen. broni Cze
sław Kiszczak i przewodniczący
CKKR Włodzimierz Mokrzyszczak oraz sekretarz KC Stanisław

Ciosek.
W kondukcie żałobnym obok naj

Rolnicy czekają

na środki chwastobójcze
(dokończenie ze str. 1)

W Stacji Hodowli Roślin w Bie
siekierzu z siewami zbóż uporano
się już przed dwoma tygodniami,
zasiano także buraki. Obecnie
przygotowywane są pola pod kuku
rydzę, w tym tygodniu zakończy się
sadzenie ziemniaków.

PGR Duninowo nie uprawia zie
mniaków, prace wiosenne zostały
więc właściwie zakończone. Do sie
wu pozostało tu jeszcze tylko tro
chę owsa przeznaczonego na zielon
kę. Obecnie prowadzi się zabiegi
ochrony roślin, trwają opryski her
bicydami.
W PGR Kwakowo sadzenie oko• ło 300 ha ziemniaków dobiega koń
ca. Pracy zostało na trzy dni.

— Zakończylibyśmy sadzenie,
gdyby były sadzeniaki — mówi spe
cjalista ds. produkcji roślinnej Ry
szard Konieczny. — Czekamy na
ziemniaki z Centrali Nasiennej w
Lęborku.
Drugi problem to niedobór środ
ków chemicznych do ochrony roś
lin. Brakuje głównie preparatów
potrzebnych do zwalczania chwas
tów dwuliściennych w zbożach.
— Ze środkami chemicznymi
jest źle — twierdzi R. Konieczny. —
Zaopatrujemy się w Sławnie. Tam
informują nas, że brakuje nie tylko
preparatów, ale nawet... rozdzielni
ków. Tak więc siejemy, sadzimy,
nawozimy rośliny, ale wcale nie
mamy pewności, że plonów nie zje
dzą szkodniki i choroby, (bog)

Najlepsi młodzi pianiści
(inf. wł.). W Słupsku odbył się XII Międzywo
jewódzki Konkurs Pianistyczny uczniów pań
stwowych szkół muzycznych I stopnia z woje
wództw koszalińskiego i słupskiego. Tym razem
konkurs zgromadził zaledwie 17 uczestników. O
ile nieźle spisało się woj. koszalińskie, skąd swo
ich reprezentantów przysłały wszystkie szkoły, o
tyle z woj. słupskiego kandydatów wytypowała do
przesłuchań jedynie Państwowa Szkoła Muzycz
na I i II stopnia w Słupsku.
Uczestniczących w konkursie uczniów szkół z
Koszalina, Słupska, Białogardu i Szczecinka oce
niało jury złożone z pedagogów trzech różnych
ośrodków w kraju. Stwierdziło ono dobry poziom
wykonawczy, podkreślając staranność przygoto

wania kandydatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali
za udział płyty gramofonowe, zaś laureatom do
datkowo wręczono nagrody książkowe.
I miejsce zajęła Bożena Panasiuk z IV klasy
Zespołu Szkół Muzycznych w Koszalinie. Dwa
drugie miejsca przyznano Radosławowi Materca z klasy fortepianu Janiny Marszałek w
Słupsku i Ewie Romejko. kształcącej się pod
kierunkiem Bogumiły Waikowiak w Białogar
dzie. Trzecie miejsce „wygrała" na fortepianie
Olga Kowalczuk z klasy Lucyny Hermano
wicz w Koszalinie. Na wyróżnienia w ocenie jury
zasłużyły: Anna Dubiataka, uczennica Marii
Szczygiał z Koszalina i Lidia Kukiełczyńtka.
którą prowadzi w słupskiej szkole Wacława Ja
worska. (mim)

Dalida nie żyje
Paryż (PAP). W Paryżu popełniła sa
mobójstwo zażywając środki nasenne
znana i popularna piosenkarka Dalida.
Po ogłoszeniu tej wiadomości przed do
mem piosenkarki w dzielnicy Montmar
tre zebrały się tłumy jej sympatyków.
Dalida to pseudonim artystyczny —
iosenkarka nazywała się Yolande Gigotti i była pochodzenia włoskiego. Uro
dziła się w 1933 roku w Kairze i tam też
rozpoczęła karierę artystyczną kiedy w
1954 roku wybrano ją Miss Egiptu. Od
połowy lat pięćdziesiątych mieszkała
stałe we Francji.
Dalida była jedną z najbardziej zna
nych piosenkarek francuskich. Ona wła
śnie wylansowała takie powszechnie łu
biane utwory jak „Bambino”, „Dzieci
Pireusu”, „Najdłuższy dzień”. Szczyt jej
powodzenia przypada na lata sześćdzie
siąte kiedy to otrzymała „Platynową
płytę” z okazji wydania 10 milionowej
płyty z jej nagraniami. Dalida występo
wała również w kilku filmach m.in. jako
partnerka A, Delona, Dalida związaną
była 2 francuską lewicą i dwukrotnie —
w 1974 i 1981 roku zaangażowała się w
kampanię prezydencką F. Mitterranda.
Uczestniczyła ona również w wielu ak
cjach przeciwko rasizmowi i ksenofobii.

S

■ POLSKI publicysta Marian Podkowiński został uhonorowany przez Związek Dziennikarzy
ZSRR nagrodą imienia Worowskiego w dziedzinie publicystyki międzynarodowej, za serię
artykułów i esejów w obronie pokoju, na rzecz umacniania zaufania i współpracy między krajami
i narodami.
B NA GRANICY algiersko-marokańskiej w miejscowości Colonel Lotfi rozpoczęło się
spotkanie na „szczycie" przywódców Algierii, Arabii Saudyjskiej i Maroka. Tematem rozmów
jest konflikt na zachodniej Saharze między Marokiem a Frontem Polisario.
Ü W STOLICY Austrii rozpoczęło się tradycyjne spotkanie byłych wyższych oficerów
z państw członkowskich Układu Warszawskiego i NATO. Organizowane jest ono każdego roku
na początku maja z inicjatywy międzynarodowej grupy o nazwie „Generałowie o pokój
i rozbrojenie".
■ Z NIEUSTALONYCH przyczyn rozbił się w pobliżu Renchen (południowo-zachodnia
RFN) myśliwiec należący do kanadyjskich sił powietrznych NATO stacjonujących w Soellingen
(południowa RFN)
■ Z WRAKU brytyjskiego promu „Herald of Free Enterprise", znajdującego się ponownie
w belgijskim porcie Zeebrugge, wydobyto 183 ofiarę tej wielkiej katastrofy morskiej.
■ W PONIEDZIAŁEK koła zbliżone do organów wykonawczych Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej poinformowały, że przewiduje się w roku rolniczym 1987/88 rekordowe plony
zbóż. Zbiory mają być o 11 procent wyższe niż w poprzednim okresie sprawozdawczym
i wynieść 170 min ton.
■ W POLOWIE lat dziewięćdziesiątych Japonia rozpocznie własne pilotowane loty w kos
mos Taki cel nakreślono w krajowym programie kosmicznym zatwierdzonym przez rządową
komisję badań kosmicznych.

koncertem. W Zespole Szkół Elektroniczno-Elektrycznych w Koszalinie
artyści z Kijowa przedstawili się mło
dzieży podczas akademii przygoto
wanej z okazji 1 Maja, a w Woje
wódzkim Związku Gminnych Spół
dzielni „Samopomoc Chłopska" w
Koszalinie członkowie zespołu „We
seli muzycy" i kompozytor Wadim Hin
spotkali się z członkami zakładowego
koła TPPR oraz z chórem „Złote Kło
sy", z którym wystąpili we wspólnym
koncercie.
Wizyta radzieckich artystów w
Polsce wiązała się z obchodzoną w
tym czasie 42. rocznicą podpisania
Układu o Przyjaźni, Współpracy i Po
mocy Wzajemnej między Polską i
Związkiem Radzieckim oraz z 117.
rocznicą urodzin W. I. Lenina, (ar)

bliższej rodziny zmarłego szli także
członkowie Biura Politycznego: sek
retarz KC Józef Baryła i minister
obrony narodowej gen. armii Florian
Siwicki, wicepremier Zbigniew
Szałajda. generalicja, przedstawi
ciele resortów i instytucji ochrony
porządku prawnego, organizacji spo
łecznych i młodzieżowych, przedsta
wiciele ambasad krajów socjalistycz
nych.
Mogiłę zmarłego pokryły liczne
wieńce i wiązanki kwiatów, wśród
nich od Komitetu Centralnego PZPR,
Urzędu Rady Ministrów, MSW i
MON, od resortów, instytucji i orga
nizacji społecznych, zakładów pracy,
mieszkańców Warszawy. (PAP).

Profesor

Hieronim Rybicki
rektorem WSP

(Inf. wł.).. Senat Wyższej'Szkoły
Pedagogicznej w Słupsku, działając
zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyż
szym, wybrał na najbliższą, trzyletnią
kadencję nowego rektora WSP. Zos
tał nim długoletni prorektor uczelni
prof, dr hab. Hieronim Rybicki.
Profesor Rybicki jest specjalistą z
zakresu najnowszej historii Polski.
Studia ukończył na Uniwersytecie
Warszawskim, natomiast pracę do
ktorską i habilitacyjną przygotowy
wał w Uniwersytecie A. Mickiewicza
w Poznaniu. Od 1978 roku nieprzer
-wanie pracuje w słupskiej WSP.
Nowemu rektorowi gratulujemy
wyboru i życzymy wielu sukcesów.

(elg)

W najnowszym, majowym wydaniu
miesięcznika

MPfltMzefe
polecamy uwadze Czytelników
między innymi:
• prezentację gospodarza Centralnych
Dni Morza '87 (Marek Dębski: „Ustka
rybacka i stoczniowa");
• drugą część „prawdy i mitów" na
temat handlu prywatnego (Aleksandra
Worsztynowicz: „Prywaciarze');
• sensacyjną opowieść o zbrodni w
pegeerze (Wojciech Budziński: „Bo ko
cham inne serce...");
• dokończenie publikacji o partyzan;im epizodzie na kresach (Tadeusz GaszId: „Ostatnia akcja porucznika »Ponure-

>«");
• refleksje o twórczości Andrzeja Turyńskiego (Manna Bohuszewicz: „Pisarz
a wybranych?”);
• to i owo o serialach telewizyjnych
matoł Ulman: „Cierniste dziedzictwo
oguna Edenu");
• relację Anny Ingielewicz z Przeglądu
osenki Aktorskiej we Wrocławiu;
• fotoreportaż Jerzego Patana z wybow kandydatek na „Miss Polonia '87";
• „Po prostu miłość" Róży i Andrzęja
ullusów, czyli coś o ludowych obycza:h erotycznych;
• „Przygodę mrożącą krew w żyłach"
rzegorza Rawęskiego.
Ponadto w numerze: nowa krzyżówka
dzinna z nagrodami ufundowanymi doitkowo przez Komitet Organizacyjny
jntralnych Dni Morza „Ustka '87", „cksmat z legendą", kolejny odcinek „Leksy>nu bohaterów literackich", „Album znamych", comiesięczna kronika wydarzeń
: Pobrzeża", „Znaki zodiaku" (tym razem
/k) oraz „Kalejdoskop morski" poświę>ny żaglowcom.

+..__ ___ __ l.k»1,rul

Do Czytelników
„Pobrzeża”
Z winy drukami niewielka część egzemp
larzy majowego numeru „Pobrzeża" ukaza
ła się w postaci zdefektowanej, z niepełną
zawartością (brakujące i zdublowane stro
ny). Przepraszając Czytelników, którzy na
byli takie właśnie egzemplarza, informuje
my jednocześnie, iż można je wymienić lub
otrzymać zwrot pieniędzy w kioskach „Ru
chu".
Redakcja „Pobrzeża"

1987—05—05

GŁOS

wydajna oczyszczalnia
ył czas, kiedy o pro soko
mechaniczno-biologiczna.
hiernach
gospodarki
Póki co, zaczęto od kolektora „A".
komunalnej woj. ko Pod względem wykonawczym, inwe
stycji chyba nawet trudniejszej niż
szalińskiego tylko się mówiło.
samej oczyszczalni. Trzeba
Teraz przyszedł czas na kon budowa
będzie bowiem „przebić się" przez
kretne działania. Unaocznił to sam środek miasta. W niektórych miej
„rajd” z udziałem przewodni scach głębokość wykopu sięgać ma
czących komisji WRN: Budo
wnictwa i Gospodarki Komu
nalnej —*■ Ignacego Jóźwiaka oraz Ochrony Środowiska
— Stanisława Szały, a tak
że wicewojewody Stefana
Marchewki.

Satysfakcja B
doktora
Sankowskiego
— Byliśmy np. — wtrąca J. Iwa
nowski — gospodarzami spotkania
WPZZ nt. ochrony środowiska (cho
dziło o lokalizację fabryki waty szkla
nej w centrum miasta). Urządziliśmy
dwie „białe niedziele". Zorganizowa
raf
zrzcjdził,
ze
liśmy dwie wycieczki turystyczne.
odwiedzając
by
Przygotowujemy zbiorową eskapadę
ło wski Zespól O
do Czechosłowacji oraz grunt pod
pieki Zdrowotnej nabudownictwo patronackie, w głów
nej mierze dla pielęgniarek. Efekt?
tknąłem się na szpitalną
Dzisiaj skupiamy już w swoich szere
pakamerkę z napisem:
gach 50 proc. personelu ZOZ. Tylu
NSZZ
Pracowników
nam zawierzyło.Służby Zdrowia i Opieki
A wasz bufet? — indaguję.
— To długa i powikłana historia —
Społecznej przy ZOZ w
podejmuje temat J. Sankowski. — W
Bytowie Dziennikarska
początkach kadencji współpracowni
wścibskość kazała mi
cy, zwłaszcza całkiem sfeminizowany
zajrzeć cło środka W
średni personel medyczny, bez
przerwy molestowali związek, by do
klitce o powierzchni ok
prowadzić do uruchomienia przy
10 m kw
biurko, sza
zakładowego sklepiku spożywczego.
fa, wieszak i dwa krzes
Trójzmianowość utrudnia wszak kup
ła. Siedząca za biurkiem
no artykułów pierwszej potrzeby sze
ściuset (odliczając „terenowców")
młoda kobieta kończy a
„ludziom w bieli". Trzeba pamiętać i o
ku rat obsługiwanie o
czterystu pacjentach, dzień w dzień
st at niej z trzech mtere
wyczekujących na czczo po kilkanaś
santek Pytam czy jest
cie godzin na wyniki analitycznych
badań. Do placówek handlowych da
przewodniczący7
Ow
leko. Gdzie ugasić pragnienie, stępić
szem
mówi
Dr San
głód bodaj bułką z serem albo paczką
kowski wpada tu w
herbatników?
każdej wolnej oliwili
Remontowe konto ZOZ obfitowało
w pieniądze, które... przepadły z braku
Teraz wizytuje chorych
możliwości przerobowych. Społecz
Ale przed dyżurem w
nicy wzięli się więc do dzieła. Załoga
poradni, między godz
w mig wykonała prace ziemne. Inż.
10 a 11, będzie, jak co
Bohdan Kopczyński z Biura Pro
jektów PGR w ciągu dwóch tygodni
dzień,
w
siedzibie
za darmo sporządził dokumentację
Związku
Jeśli
pilna
techniczną pawilonu. Deficytowe
sprawa, proponuję skon
materiały budówlane (belki i płyty
taktować się z wice
stropowe) członek zarządu, technik
ZOZ Mieczysław Paszy (k i ja pry
przewoduiczącym mgr
watnymi wozami przywieźliśmy z
Iwanowskim,
szefem
„obłaskawionych" warsztatów ZPD.
laboratorium
Łatwiej
Gdy stanął problem budowy obiektu,
uchwytny
kierownik miejscowej ekipy SPB Pa
weł Zdrojewski w 14 dni, w maju
Telefon
Idzie dok
1985 r„ oddal go w stanie surowym.
tor
słyszę
Chce
Odtąd — 2 lata zgryzot.. Przystopo
ustalić termin otwarcia
wano związkowców.
Usiłowano
zakładowego
bufetu
przeznaczyć budynek na... podręczny
magazyn lecznicy. Oponowaliśmy ar
Za chwilę będą tu oby
gumentując, że ludzie, którzy wnieśli
dwaj.
w tę budowę duży (sięgający prawie
Są Lek. med. Maciej Sankowski
50 proc. jej wartości) wkład osobisty,
i mgr farm. Jerzy Iwanowski.
czekają nie na magazyn, lecz na sklep.
— Interesuje pana działalność na Pewnym osobom zależało, żeby spra
szej organizacji związkowej — waży wa przybrała taki obrót. Zorientowali
odpowiedź dr Sankowski. — Trafił śmy się w końcu „kto jest kto". Kto
pan do opiekunów noworodka, ściś zmienił styl gry na dyskretniejszą me
lej oseska. Ten związek ma staż naj todę wkładania, częstokroć cudzymi
krótszy w branży i rejonie. Powstał, rękami, kija w szprychy. „Złożyć
wskutek starań 18-osobowej grupy broń" w tej sytuacji? Ani myśleliśmyl
inicjatywnej mgr Róży Włodarczyk, Wydeptawszy wszystkie urzędowe
przed dwoma laty. W zebraniu pro- ścieżki, umęczeni tą „zabawą w kotka
gramowo-wyborczym uczestniczyło i myszkę", postanowiliśmy zwrócić
ok. 50członków. Mnie i Iwanowskie się do członka Sekretariatu KW PZPR,
mu powierzono kierownictwo zarzą
I sekretarza KMG Jerzego Gackowdu. Domyślaliśmy się, co było wtedy skiego. Okazało się, że... nie ma pro
grane. Ja — stary partyjniak, aktywi
blemu, że obiekt jest do naszej dyspo
sta TPPR, lekarz rzadkiej i absorbują
zycji. Inż. Bogusław Rytwiński w
cej specjalności. On — też działacz
czynie społecznym dokonał adaptacji
polityczny, radny MRN, kierownik
wnętrz na sklep i punkt małej gastro
newralgicznej komórki ZOZ. I ja, i on
nomii. Brygada Pawła Zdrojewskiego
— zdecydowani przeciwnicy b. „Soli
w przeciągu 7 dni (!) wykonała i te
darności". Wniosek nasuwał się sam:
roboty, zarząd GS „SCh" odkupił i
musimy wyjść obronną ręką z tej
zagospodarował obiekt, który już w
„próby ognia", pokazać „pazur" w
Dniu Pracownika Służby Zdrowia
drażliwych ludzkich sprawach.
otworzył swe podwoje. Nie zgadłby
Stoczyliśmy sporo ostrych batalii,
pan, kto pierwszy dopadł sklepowej
m in. z pomocą PIP i „Sanepidu", o
lady. Ci, którzy... przez cały czas rzu
godziwe płace, warunki bhp i socjal
cali nam kłody pod nogi.
no-bytowe. Administracja po dziś
ZOZ ędzyskał „spisaną na straty"
dzień widzi w nas wroga nr 1. Przeży
gotówkę, za którą kupił kontenerowy
jemy to jakoś. Ważne, że załodze
biurowiec, uwalniając dla potrzeb le
ujęliśmy trosk i bolączek. Zniknęły —
cznictwa sporo pomieszczeń szpital
stopniowo — rażące dysproporcje
nych. Ponieważ umowa z GS stano
płacowe. Odczuwalnej poprawie
wi, iż „przy okazji" spółdzielnia bę
uległo bezpieczeństwo i higiena pra
dzie zaopatrywać dział żywienia szpi
cy. Otrzymał własne „M" mechanik
tala, dyrekcja ZOZ otrzymała „w pre
— ojciec wielodzietnej rodziny.
zencie" (do innych celów) wóz do
Czworo innych koleżanek i kolegów
stawczy. Same profity dla zakładu
uzyskało oficjalne decyzje o przydzia
i załogi!
le mieszkań.
Bar szybkiej obsługi, widział pan,
Na dobre robota ruszyła jednak do
czeka tylko na przysłowiowe przecię
piero rok temu, kiedy dzięki tej pakacie wstęgi.
merce i pracownicy biurowej uwolni
JERZY LISSOWSKI
liśmy się od stert papierków.

U BYTOWSKICH
ZWIĄZKOWCÓW

T

Ile tygrysów ussuryjskich
żyje w tajdze?
W tajdze na radzieckim Dalekim Wscho
dzie, żyje obecnie — jak obliczyli specjaliści
— około 380 tygrysów ussuryjskich. Zdaniem
naukowców jest to liczba wyższa od dopusz
czalnego minimum. W istniejących warun
kach do zachowania tego gatunku drapieżni
ków, będących zresztą pod ochroną ^wystar
czy bowiem 250—300 osobników.
W ostatnich latach naruszony został w
rezerwatach stosunek tygrysów ussuryjskich i
zwierząt kopytnych, którymi się żywią. W
latach sześćdziesiątych zakazano polowań na
drapieżniki, w wyniku czego ich populacja tak
się rozrosła, że zaczęło brakować dla nich
żeru. Tygrysy coraz częściej pojawiają się w
pobliżu siedzib ludzkich. Np. w roku ubiegłym
na przedmieściach Władywostoku złapano 6
tygrysów, a w roku bieżącym 7. Jednym ze
sposobów uwolnienia się od tak niebezpiecz
nego sąsiedztwa jest przeniesienie drapieżni
ków do innych rezerwatów na radzieckim
Dalekim Wschodzie. Przewidziano również
powiększenie terenów rezerwatów, w któ
rych żyją tygrysy.

„Rajd" ten miał na celu zbadanie
postępu robót. Siłą rzeczy nie mógł on
objąć wszystkich placów budów, na
których realizowane są obecnie obie
kty, mające służyć gospodarce komu
nalnej. Takich buduje się teraz w
Koszalińskiem więcej niż chyba w
całym poprzednim powojennym okresie. Do zwizytowania wybrano bu
dowy najważniejsze, najpilniejsze,
najbardziej potrzebne.

Kolektor sanitarny „A” — in
westycja, która decyduje o przyszło
ści Koszalina, o rozwoju budownict
wa mieszkaniowego w tym ponad
stutysięcznym mieście. Terenów pod
„mieszkańiówkę" zaczyna brakować,
a jednocześnie nie zmniejsza się ko
lejka oczekujących na klucze do włas
nego „M". Brak zbiorczego kolektora
ściekowego wstrzymał między innymi
zabudowę koszalińskiego śródmieś
cia, gdzie istnieje jeszcze rezerwa te
renów. Wykorzystanie placów
powstałych w wyniku prowa
dzonych tu kiedyś wyburzeń po
zwoli wybudować w tej części
miasta dodatkowych kilka ty
sięcy mieszkań. Oddanie do eks
ploatacji kolektora „A" pozwoli
też uruchomić budownictwo
mieszkaniowe w dzielnicy „Po
łudnie". Do tego dochodzi jesz
cze ochrona środowiska, ścieki
z całego miasta będą mogły wre
szcie „powędrować" na oczysz
czalnię. A co z nią? Jeszcze w
tym roku planuje się przystąpie
nie do jej budowy. Będzie to wy

— Mówiąc krótko, prasa realizuje
dziś dwa wyjątkowo złożone i odpowie
dzialne zadania. Pierwsze: maksymalnie
dokładnie odzwierciedlić przebieg i efe

kilkunastu metrów. Dwa kilometry te
go rurociągu, o średnicy prawie 200
cm już zrobiono. Do zakończenia
pozostało jeszcze ponad sześć ki
lometrów. Wykonawcy najbardziej
obawiają się przejścia pod ul. Zwycię
stwa (na wysokości NBP) oraz mię
dzy znajdującymi się tam budynkami.
Mają zamiar dokonać tego jeszcze w
tym roku. Pokonanie tego odcinka
pozwoli skierować część ścieków ko
munalnych ze śródmieścia do kolek
tora „A", nie czekając na jego całko
wite zakończenie.

Oczyszczalnia ścieków w Sia
nowie — obiekt, który stwarza szan
sę zarówno dla środowiska natural
nego/jak i rozwoju budownictwa w
tej miejscowości. Ścieki, po mechani
cznym i biologicznym oczyszczeniu,
przestaną zagrażać pobliskiemu ka
nałowi oraz rzece, w której jeszcze
żyją ryby. Rozruch oczyszczalni pla
nowany jest w roku 1989. Dotych
czasowe
zaawansowanie
robót
wskazuje na to, że termin będzie do
trzymany.

Oczyszczalnia ścieków w Mie
lnie. 0 tej inwestycji mówi się z
nadzieją na dalszy rozwój bazy wypo

Lenina demokratycznych tradycji w kie
rowaniu organami prasy (zawsze było to
kierownictwo kolegialne). Niezbędne
jest oczywiście podjęcie całego szeregu
działań organizacyjnych, doskonalenie
struktury wydań, systemu stymulowa
nia pracowników itd. Lecz najważniej
sza sprawa, nad jaką należy pracować,

DZIEfil PRASY RADZIECKIEJ

wości wynagradzania ludzi za lepszą,
wydajniejszą pracę, zaległości byłyby
możliwe do odrobienia. Niemniej
1990 rok wymienia się jako termin
rozruchu.

Oczyszczalnia ścieków w Bia
łogardzie. W dokumentach figuruje
ona pod hasłem „rozbudowa i moder
nizacja", ale tak naprawdę, ze starych
obiektów zostanie niewiele. Bo i nie
mogło być inaczej. Urządzenia, które
do tej pory tutaj się znajdowały, daw
no przestały oczyszczać ścieki. Teren
budowy trudny, podmokły. Wykop, w
którym prowadzony ma być jedno
cześnie rurociąg ściekowy, po brzegi
wypełniony wodą. Bez wytchnienia
pracują igłofiltry osuszające teren oczyszczalni i rurociągu. Wykonawcy
nie tracą nadziei, że przed 1990 ro
kiem i ta budowa będzie zakończona.
Jej zadaniem będzie przede wszyst
kim ochranianie rzeki Parsęty przed
dalszym zanieczyszczeniem ściekami
z miasta.

Szczecinek zyska chyba najwię
cej, jeżeli chodzi o obiekty komunal
ne. W tym roku planuje się zakończe
nie budowy nowoczesnej oczyszcza
tów materiały o problemach jeziora Baj
kał i planach przerzucenia wód północ
nych rzek do południowych rejonów
ZSRR.

— Jaki efekt wywołują te i inne
wystąpienia gazety?
— Wystąpienia środków masowej informeji doprowadziły do zaprzestania
prac nad bezmyślną zmianą biegu rzek.
Niedawno kierownictwo KPZR i rząd
ZSRR podjęły wiele poważnych środ
ków w celu uratowania jeziora Bajkał od
zanieczyszczenia. W ostatnim czasie, a
zwłaszcza po kwietniowym (1985 r.) Ple
num KC i Żjeździe KPZR, reagowanie na
krytyczne wystąpienia stały się bardziej
operatywne, bardziej efektywne i zdecy
dowane. Krytyka sięgnęła wyższych
szczebli. Wśród krytykowanych są teraz
coraz częściej komitety partii republik
związkowych, ministrowie ZSRR, krajo
we i obwodowe komitety partii.

— Ale nie wszystko przebiega tak
gładko w życiu „Prawdy”, jak i prasy
radzieckiej w ogóle? Na VI żjeździe
Stowarzyszenia Dziennikarzy ZSSR
mówił Pan o konkretnych przeszko
dach, które dziennikarze napotykają
w swojej pracy.
kty przebudowy w życiu, pomóc partii i
państwu w osiągnięciu sukcesu w prze
budowie, w przyspieszeniu społeczno-ekonomicznego rozwoju krąju. Drugie:
rozpocząć przebudowę od siebie sa
mych, czyli radzieckich środków maso
wej informacji. Przy tym pierwszorzęd
nym zadaniem dla nas, dziennikarzy,
jest bezkompromisowa walka o rozwią
zanie problemów społecznych, walka o
człowieka, o stworzenie nąjbardziej ko
rzystnych warunków dla jego pracy, ży
cia i odpoczynku.
Droga społeczeństwa radzieckiego w
przyszłość wiedzie poprzez rozszerzenie
demokracji, poprzez jawność, poprzez
prawdę. Sukces na tej drodze w wielu
przypadkach zależy również od tego, jak
pracują, działają prasa i dziennikarze.
Trzeba stwierdzić, że nigdy dotąd prasa
nie cieszyła się tak dużym zainteresowa
niem społeczeństwa, jak obecnie i nie
jest to przypadkowe, ponieważ aktyw
nie ingeruje ona w życie, ujawniąjąc jego
zawiłości i sprzeczności, ukazując zaró
wno zdrowe procesy, jak i to, co prze
szkadza.

lni ścieków o wydajności około 18
tys. m sześć, na dobę. Na ukończeniu
jest stacja uzdatniania wody „Bugno" wraz z ujęciami. Dobiegają rów
nież końca prace związane z budową
dużej kotłowni rejonowej na osiedlu
„Zachód". Wartość tych trzech tylko
inwestycji oblicza się na ponad dwa
miliardy złotych. Dwie trzecie śród-*

Coraz mniej obaw
o „poślizgi"

Na pytania korespondenta APN
odpowiada redaktor naczelny „Prawdy"
Wiktor Afansjew
— Na czym polegają obecnie, w wa
runkach przebudowy, podstawowe za
dania prasy w Związku Radzieckim, a
w szczególności gazety „Prawda”.

czynkowej nad morzem, głównie w
rejonie Unieścia i Mielna. Nie mówiąc
już o tym, że przyhamowana zostanie
także degradacja jeziora Jamno. Nie
stety, braki cementu w ubiegłym roku
odbiły się na tempie prac budowla
nych. Teraz wykonawca próbuje nad
gonić utracony czas. I gdyby nie limit
funduszu płac, ograniczający możli

NA BUDOWACH OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

jest treść publikacji. Powinien nastąpić
bezwzględny zwrot prasy w kierunku
problemów przebudowy, przyspieszenia
społeczno-ekonomicznego rozwoju spo
łeczeństwa radzieckiego, głębokiego i
wszechstronnego zapoznania i zapre
zentowania czynników przyspieszenia:
rewolucji naukowo-technicznej, mecha
nizmu gospodarczego, całego systemu
zarządzania, demokracji.

— W jaki sposób „Prawda” przyczy
nia się do demokratyzacji społeczeńst
wa radzieckiego, rozszerzenia jawno
ści?

— Zapewne zadań tych nie da się roz
wiązać przy użyciu śtarych środków?

— Gazeta w szczególności aktywnie
poparła metodę obieralności kierownic
twa w przedsiębiorstwach, a ostatnio
również w organach partyjnych i admi
nistracyjnych, system obsadzenia stano
wisk drogą konkursu, atestację praco
wników itd. Coraz częściej trybuna
„Prawdy” jest udostępniana szerego
wym członkom partii i bezpartyjnym dla
wystąpień w sprawie zasadniczych pro
blemów życia partii i całego kraju. Stara
my sie o wyeliminowanie stref uprzed
nio faktycznie „zakazanych” dla kryty
cznych wystąpień prasy.

— Tak, prasa również powinna się
zreformować. Nie tylko pod względem
form prezentacji materiałów. Przebudo
wa w prasie zakłada dalsze pogłębianie i
rozwój zapoczątkowanych przez W. I.

— Na przykład problemy ekologicz
ne. „Prawda” opublikowała (nie bez
sprzeciwu ze strony niektórych resor

— Co Pan ma na myśli?

Kolejne kroki
w walce z nikotyną
Rząd kanadyjski podjął dalsze kroki w kie
runku zwalczania nałogu palenia wyrobów
tytoniowych. W najbliższych dniach zacznie
obowiązywać całkowity zakaz reklamowania
wyrobów tytoniowych w radiu, telewizji oraz
w prasie.
W przypadku złamania wspomnianego za
kazu, winnemu grozi wysoka grzywna. Kara
pieniężna w niektórych przypadkach może
być zamieniona na pobyt w więzieniu.

Nie delfiny,
lecz wieloryby
Agencje prasowe zdementowały pierwotną
informację o delfinach-samobójcach na wy
brzeżu brazylijskim. Były to czarne wieloryby.
Około tysiąca utknęło na plażach i płytkiej
wodzie koło Salwador de Bahia. Biedna lud
ność tej częśći Brazylii przez kilka dni mogła
urządzać rybne uczty. Później jednak ostrze
żono ją, że wieloryby mogą być zatrute.
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W porcie kołobrzeskiej „Barki" w ostatnich dniach panował duży
ruch. Rybacy powrócili z łowisk z ładowniami wypełnionymi śledziami i
szprotami. Po sprawnym rozładunku wyruszyli ponownie w morze. Aby
tylko pogoda dopisała, (pat)

Zdjęcia: Jerzy Patan

—■ Są one dobrze znane. Nierzadko na
wystąpienia prasy po prostu nie ma rea
kcji. Na krytykę szczególnie niewłaści
wie reagują organizacje twórcze, litera
ci, działacze sztuki. Oni nie tylko nie
odpowiadają na krytykę, ale czasami
sami organizują kampanię wymierzoną
przeciwko krytyce. Przyzwyczaili się do
krytyki komplementującej. Często jest
krępowane, a nierzadko wręcz tłumio
ne, krytyczne nastawienie prasy lokal
nej. Krytyków, nie wyłącząjąc dzienni
karzy, przeciwnicy przebudowy starają
się zawsze zdyskredytować, usunąć z
pracy, poddać postępowaniu sądowemu.

— Jak się odnosi do tego problemu
kierownictwo KPZR?
— Ostatnio Komitet Centralny partii,
Sekretariat i Biuro Polityczne KC po
święcają tej sprawie wyjątkowo dużo
uwagi. Udzielają jej stałego wsparcia.
Potępiając odrzucanie krytyki i fakty
prześladowania za nią oraz bezpośred
niego tłumienia krytyki. M. Gorbaczow
na styczniowym (1987 r.) Plenum KC
KPZR oświadczył, że niezbędne jest po
parcie starąń prasy o rozwój krytyki i
samokrytyki.
Do wzrostu autorytetu prasy i prestiżu
dziennikarzy będzie się przyczyniało ta
kże uchwalenie dyskutowanego obecnie
w organizacjach dziennikarskich proje
ktu prawa prasowego.
(APN)

ków wyłożyła Wojewódzka Rada Na
rodowa, reszta pochodzi z tzw. fun
duszów celowych — dzielonych cen
tralnie — i innych.

przedsięwzięciach komu
nalnych podjętych w
ostatnich latach w woj.
koszalińskim, na uwagę zasłu
gują dwie sprawy. Pierwsza — że
w końcu zaczęto poważnie trak
tować potrzeby tejże gospodar
ki, nie żałując pieniędzy na ich
zaspokajanie. Druga wiąże się
z wykonawstwem. Dotychczas
było ono piętą Achillesową bu
downictwa komunalnego na
tym terenie. Teraz wykonawcy
są. I — co ważne — nie trzeba ich
było szukać poza granicami wo
jewództwa. Niektóre przedsię
biorstwa odważyły się na coś
więcej niż do tej pory robiły i dało
to efekty. Do takich należą m.in.:
„Instal",
PRIBK,
koszaliński
KPRI czy KPIB. Początki, jak
zwykle, bywają trudna. Ale zdo
byta doświadczenia bardzo się
przydają.

W

M. KROM

Cenowe
utarczki
Większa swoboda w kształtowaniu cen
umownych bywa wykorzystywana przez pro
ducentów (zwłaszcza towarów deficyto
wych) jako szansa dodatkowego podwyższa
nia cen i sięgania po nieuzasadnione zyski.
Tego typu posunięcia są coraz częściej wy
krywane z przykrymi konsekwencjami dla nie
rzetelnych producentów i cenotwórców. Mu
szą oni bowiem nie tylko zwracać osiągniętą
nadwyżkę, ale odprowadzić również do skar
bu państwa równorzędną kwotę w postaci
kar. Z ciekawą inicjatywą zwiększenia skute
czności kontroli wystąpił niedawno Urząd
Wojewódzki w Tarnowie. Powołano tam spo
łeczny zespół do spraw analizy cen umow
nych, w skład którego weszli przedstawiciele
oddziału Najwyższej Izby Kontroli, Państwo
wej Inspekcji Handlowej, Izby Skarbowej, a
także przedstawiciele związków zawodo
wych. Zespół opierać się ma przede wszyst
kim na informacjach pochodzących od naby
wców. W miejscowej prasie wystąpiono z
apelem o kierowanie do zespołu wszystkich
spostrzeżeń—zdaniem konsumentów — wy
sokich, często zaskakujących podwyżek.
Skutecznie działają również izby skarbowe.
W marcu przeprowadziły one kontrole w 182
przedsiębiorstwach państwowych i spółdzie
lczych badając ok. 5 tys. kalkulacji. Zakwes
tionowano prawidłowość co 3 ceny, zaś łącz
na obniżka wyniosła 605 min zł. Inspektorzy
wykryli w szczecińskiej Spółdzielni Pracy
„Ferum" nieuzasadnioną podwyżkę cen pod
grzewaczy do wody z 9450 zł aż do 14550 zł.
Szczecińska Izba Skarbowa zakwestionowała
także ceny 28 produktów wytwarzanych
przez Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Ko
munalnego „Prokom" w Świnoujściu. Oba
wymienione zakłady będą musiały zwrócić
odbiorcom niesłusznie uzyskane kwoty. W
sumie jest to ponad 10 min zł.
Najskuteczniejszym jednak sposobem na
rzetelną kalkulację jest konkurencja ze strony
innych zakładów. Oto Spółdzielnia Meblarska
im. Paczyńskiego w Częstochowie ustaliła
cenę meblościanki na ok. 92 tys. zł, podczas
gdy podobna, produkowana przez Często
chowskie Fabryki Mebli, kosztuje 127 tys. zł.
W kształtowaniu cen większy powinien być
udział handlu. W wielu regionach kraju trwa
nadal wyprzedaż towarów po cenach obniżo
nych. W woj. włocławskim wiele artykułów
tekstylnych, dziewiarskich, pasmanteryjnych i
konfekcyjnych sprzedawanych jest o połowę
taniej niż wynosiła ich cena pierwotna. Tak
spora skala obniżek zdaje się jednak świad
czyć o tym, że handel ma jeszcze spore pole
manewru w negocjowaniu cen z producenta
mi. (PAP)
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Autentyczne otwarcie się
ku ludziom
Jadwiga Lach, kie
rowniczka
Hotelu
„Zdrój" w Połczynie re
prezentuje Chrześcija
ńskie Stowarzyszenie
Społeczne w Radzie
Wojewódzkiej
PRON.
W Ruchu uczestniczy od
pierwszych dni jego po
wstania. Była delegatem na
I Kongres i w tej roli weź
mie udział w pracach II
Kongresu.
Przywiązuje wielką wagę
do pluralistycznego chara
kteru Ruchu, w którym uczestniczą ludzie o wyraź
nie zróżnicowanym świa
topoglądzie, o odmiennych
zapatrywaniach politycz
nych. Za zupełnie naturalne
uważa, iż ludzie ci na plat
formie PRON bronią swo
ich pozycji światopoglądo
wych oraz swoich racji w
kwestiach
politycznych,
gospodarczych, społecz
nych. Działając w Ruchu,
nie muszą się swoich po
glądów wyrzekać. PRON
jest więc ruchem wyraźnie
zróżnicowanym. Czynni
kiem łączącym działaczy
PRON od początku było i
jest nadal jedynie dobro
państwa i jego obywateli.
Za najważniejsze w dorobku Ruchu
uważa autentyczne otwarcie się ku
ludziom, dzięki czemu ruch jest rze
czywistym motorem demokratycz
nych przemian, jakie wciąż się doko
nują. A, że w tym motorze niekiedy
zgrzyta, to jużJnna sprawa. Ten pro

ces trwa i to, co zaniedbano, pominię
to powinno się dziś podjąć i z większą
stanowczością realizować. Jej zda
niem niezależnie od wszystkich sła
bości Ruchu, trzeba dziś z perspekty
wy paru lat inaczej spojrzeć na pewne
sprawy. Początkowo PRON brał na
siebie zbyt wiele obowiązków, zadań.
To nawet w jakimś sensie jest wi
doczne i dzisiaj. Jednak stopniowo
po odrodzeniu się związków zawo
dowych, samorządów pracowni
czych, wyłonieniu rad narodowych i
samorządów lokalnych w oparciu o
nową ustawę Ruch nie podejmuje
bezpośrednio pewnych kwestii uwa
żając słusznie, iż zajmują się nimi
organizacje bardziej wyspecjalizowa
ne. To pozwala na lepsze kierunko
wanie działań ruchu, jego programo
wanie. Dziś łatwiej jest pracować, niż
w okresie napięć i dramatów. W ni
czym jednak nie zmniejszyło się zapo
trzebowanie na rzetelną, ofiarną, wy
dajną pracę. Wśród zadań PRON,
jako
reprezentant
bezpartyjnych
chrześcijan, widzi przede wszystkim
tworzenie dla ludzi wierzących —
płaszczyzny działania w społeczeńst
wie, wyrównywania szans startu i
awansu, przełamywanie wciąż istnie
jących barier — mało uchwytnych,
nieformalnych, ale funkcjonujących.
PRON musi zabiegać i współtworzyć
takie warunki, aby ugruntować u każ
dego człowieka przekonanie, że Pol
ska jest dziełem wszystkich obywateli
niezależnie od ich światopoglądu, nie
tylko w teorii, lecz i w praktyce.
— ChSS jest ruchem społecznym
świeckich chrześcijan różnych wy
znań — mówi Jadwiga Lach. — Naj
większą grupę stanowią katolicy, lecz
obok nich są także prawosławni, pro
testanci, wyznawcy innych wyznań
chrześcijańskich w Polsce. Ruch
przywiązuje szczególną uwagę do ekumenizmu religijnego i społecznego.
Jako organizacja chrześcijańska ins
pirowani jesteśmy katolicką nauką
społeczną i doświadczeniami różnych
nurtów polskiego chrześcijaństwa.
ChSS skupia w Koszalińskiem 600
członków, mamy własne struktury or

ganizacyjne z Oddziałem Wojewódz
kim na czele. Mamy swoich przedsta
wicieli w radach narodowych, orga
nizacjach samorządowych i ogni
wach PRON. Wnosimy do nich te
wartości polskiego chrześcijaństwa,
które szczególnie akcentują służbę
społeczną, tolerancję, poszanowanie
dla odmienności, myślenie katego
riami państwowymi, troskę o po
wszechny pokój. Zabiegamy też o
szacunek dla dobrej pracy i wyższy
poziom etyki zawodowej. Interesują
nas stale sprawy rodziny, jej trwałości
oraz roli w wychowaniu dzieci. Włą
czamy się do działań usuwających
zagrożenia patologiczne w naszym
województwie, wysoko oceniając
dotychczasowe dokonania PRON.
Bliskie są nam sprawy regionu, jego
rozwoju i pomyślności w każdej dzie
dzinie. Wspomagamy Czyn Pomocy
Szkole, NFOZ, budowę szpitala wo
jewódzkiego, ruch ochrony środowi
ska.

— Czytając projekty doku
mentów na II Kongres można od
nieść wrażenie, że ich autorom
towarzyszyła nadmierna wiara w
rozwiązania prawne. Tymcza
sem mechanizmy funkcjonowa
nia i sprawowania władzy pozo
stają jakby na uboczu...
— Nie mogę się z tym w pełni
zgodzić, bo przecież nowe rozwiąza
nia prawne na ogół korzystnie wpły
wają na bieg spraw w Polsce. Przy
kład? Choćby tylko dotychczasowa
działalność Trybunału Konstytucyj
nego. To on przecież zdecydował o
tym, że nie będzie się płacić wyższych
czynszów za wykupione od państwa
mieszkania, że kobiety podejmujące
studia medyczne będą miały równe
prawa z mężczyznami. Z całą pewno
ścią ten Trybunał wpłynął pozytywnie
na stan praworządności w kraju i
czynić to będzie w przyszłości.

— Proces
demokratyzacji
mógłby jednak być większy...
— Tak, lecz pomóc temu mogą
właśnie proponowane w projektach
dokumentów nowe regulacje praw
ne. Jeśli jeszcze dziś niewystarczają
cy jest wpływ obywateli na decyzje
podlegają specjalnym badaniom?

Wielu naszych zmotoryzowanych Czytelników zwraca się wprost lub
za naszym pośrednictwem do wydziałów komunikacji urzędów tereno
wych z rozlicznymi pytaniami dotyczącymi różnych kwestii komunika
cyjnych. Inni z kolei dają wyraz swoim wątpliwościom w niejednej takiej
sprawie w rozmowach telefonicznych i korespondencjach. Wybraliśmy
kilka najczęściej powtarzających się ostatnio czytelniczych pytań
i zwróciliśmy się z nimi z prośbą o odpowiedź do zastępcy dyrektora
Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, Zdzisława
Skotnickiego.
— Czy istnieje obecnie obowiązek
publicznego ogłaszania w prasie fak
tu zagubienia prawa jazdy?
— Wymóg taki został już całkowicie
zniesiony. Zgodnie z rozporządzeniem mi
nistrów komunikacji i spraw wewnętrz
nych z dnia 14 stycznia 1987 roku (tekst
opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 2
pod pozycją 14), „osoba ubiegająca się o
wydanie wtórnika prawa jazdy powinna
zawiadomić o utracie lub zniszczeniu do
kumentu właściwego naczelnika gminy na

druku według ustalonego wzoru, do które
go powinna dołączyć zaświadczenie właś
ciwego ze względu na miejsce zamieszka
nia urzędu spraw wewnętrznych albo ko
misariatu lub posterunku Milicji Obywatel
skiej, że wymieniony wyżej dokument nie
został zatrzymany, a w razie kradzieży —
potwierdzenie jednego z wymienionych
organów o przyjęciu zgłoszenia w tej spra
wie".

— Czy samochody osobowe przy
stosowane do ciągnięcia przyczepy

Będzie Słupski
Tydzień Teatralny!
Fakt ten należałoby zaakcentować nie jednym, lecz trzema wykrzyknikami, bo — mimo iż
Słupski Tydzień Teatralny od pierwszego swojego wydania w 1976 roku okazał się
pomysłem ze wszech miar trafionym — nieszczęśliwie co pewien czas spada z afisza
i trzeba go reaktywować. A to, jak wiadomo, odbija się ujemnie na organizacji oraz klimacie
imprezy.
Ten z założenia tygodniowy przegląd najbardziej interesujących realizacji scenicznych
w naszym kraju, w rzeczywistości rzadko w całości dorównywał ambicjom organizatorów,
których plany łamały się przez niedostatek pieniędzy, skromne warunki słupskich scen
teatralnych, a często z powodu opóźnionych i opieszałych przygotowań. Zawsze jednakże
publiczność wynosiła tyle wrażeń, żeby znów gremialnie uczestniczyć w każdej następnej
edycji. Stąd prawie pewność — że i w tym roku widownie zostaną wypełnione.

8 Słupski Tydzień Teatralny, zapowiadany w terminie 9—16 maja br., będzie
jednocześnie uhonorowaniem Słupskiego Teatru Dramatycznego, któremu
mija 10 lat działalności. W związku z tym miejscowy zespół powtórzy aż czteiy swoje
przedstawienia: „Zemstę" Fredry, „Ubu króla" Jarry'ego. „Iwonę księżniczkę
Burgunda" Gombrowicza oraz zrealizowany według tekstów Bursy, Milczewskiego,
Stachury i Wojaczka spektakl „Życia nie szukaj".
Jubileusz słupskiego teatru miał być w pierwotnych zamierzeniach podkreślony^
dodatkowo udziałem w STT aktualnych realizacji wszystkich wybitniejszych reżyserów,*'
jacy przeszli w dziesięcioleciu przez tutejszą scenę. Nie wyszło. Szczególnie szkoda, że nie
ujrzymy spektakli Macieja Prusa i Marka Grzesińskiego. Spośród dobrze znajomych
twórców zaprezentują się: Paweł Nowicki, Ryszard Major oraz Zofia Kuleszanka.
Paweł Nowicki, obecny dyrektor artystyczny Teatru Studyjnego '83 w Łodzi przywie
zie do Słupska przedstawienie „Krótko na styku", którego jest scenarzystą i reżyserem,

zbudowane na tekstach Tadeusza Borowskiego, Brunona Jasieńskiego, Wło
dzimierza Majakowskiego, wspomnieniach Isadory Duncan oraz wypowie
dziach Andrzeja Wróblewskiego.

— Badanie techniczne będące podsta
wą dokonania wpisu w dowodzie rejestra
cyjnym, że pojazd jest przystosowany do
ciągnięcia przyczepy, jest badaniem jedno
razowym, przeprowadzanym niezależnie
od badań okresowych pojazdu. Zakres ta
kiego badania obejmuje czynności związa
ne ze sprawdzeniem tych wszystkich wy
magań technicznych, które umożliwiają
dokonanie stosownego wpisu, a więc fa
chową kontrolę konstrukcji zaczepu i pra
widłowości jego zamocowania, przegląd
gniazda przeznaczonego do podłączenia
instalacji elektrycznej przyczepy, kierun
kowskazów
bocznych
oraz
lusterek
zewnętrznych. Od ponad dwóch lat, dokład
nie od 1 stycznia 1985 roku, wymagane są
dwa lusterka zewnętrzne: powinny one być
zamocowane na samochodzie osobowym
podczas ciągnięcia przyczepy oraz w czasie
badania technicznego. Oczywiście prawe
lusterko można zdjąć, jeśli pojazd jedzie
akurat bez przyczepy.

— Czy obowiązują jakieś nowe
przepisy regulujące przewóz materia
łów niebezpiecznych?
— Dotychczasowe przepisy w tym
względzie obowiązują nadal. Natomiast
ministrowie komunikacji i spraw wewnęt
rznych rozporządzeniem z dnia 5 listopada
1986 roku zmienili częściowo przepisy do
tyczące warunków i kontroli przewozu ma
teriałów niebezpiecznych (tekst rozporzą
dzenia znaleźć można w Dzienniku Ustaw
nr 42 pod pozycją 206). Niestety, wobec
braku jednolitego tekstu przepisów regulu
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władzy, jeśli przyznajemy, że mogłaby
być skuteczniej chroniona praworzą
dność — dlatego właśnie PRON wy
sunął spfawę ustawy o konsultacjach
społecznych i referendum, o rzeczni
ku praw obywatelskich. Dlatego też
postulujemy rozszerzenie uprawnień
Naczelnego Sądu Administracyjne
go, nowelizację prawa o stowarzy
szeniach, wreszcie na koniec mówi
my o potrzebie dalszej demokratyzacji
prawa wyborczego do rad narodo
wych i Sejmu, o reformie prawa kar
nego. Tych zmian nie da się dokonać
bez podjęcia działań legislacyjnych.

— Na I Kongresie żywo dysku
towano nad problemem, co waż
niejsze — porozumienie czy od
rodzenie. Czy ten dylemat został
rozstrzygnięty? Co z perspekty
wy regionu, wydaje się Pani wa
żniejsze?
— Według mnie, to sprawa pew
nego kompromisu. Porozumienie
przez dialog jest drogą do odrodzenia
narodowego i moralnego. Jeśli naród
chce być silny i zdrowy, to musi się
porozumieć, co do pryncypiów. To
jest punkt wyjścia dla tego, co dość
umownie nazywamy odrodzeniem w
ogóle, co musi mieć wymiar wielki i
ma dotyczyć spraw nadrzędnych. Je
śli na pewnym etapie PRON dopro
wadzi do porozumienia — bo to prze
cież wciąż przed nami i do określenia
tych pryncypiów, zwłaszcza do zgru
powania wokół tych idei zdecydowa
nej większości narodu, to droga do
odrodzenia będzie otwarta. Działać
jednak trzeba na obu płaszczyznach
równolegle.

— Na Kongresie będzie Pani
pracowała w zespole zajmują
cym się sprawami ochrony zdro
wia i środowiska naturalnego.
Jeśli uda się zabrać głos, to na
jaki temat?,
— Dostępność i jakość naszego
lecznictwa budzą wiele zastrzeżeń. Są
liczne uwarunkowania niekorzystnie
wpływające na tę sytuację, za które
trudno winić tylko służbę zdrowia.
Jesteśmy krajem o wysokiej liczbie
przedwczesnych zgonów. To wręcz
alarmujące. Na stan zdrowia narodu
wpływa jednak wiele czynników, w
tym zachowania i nawyki, tryb życia,
różnorodne zjawiska patologiczne,
wreszcie degradacja środowiska na
turalnego. Te sprawy trzeba widzieć i
rozwiązywać kompleksowo. Niepo
koi mnie też pogarszanie warunków
lecznictwa sanatoryjnego, o czym
wiele mogę powiedzieć na przykła
dzie Połczyna. W uzdrowisku tym i w
wielu innych stopień zanieczyszcze
nia powietrza wielokrotnie już prze
wyższył dopuszczalne normy. Te wła
śnie sprawy pragnę poruszyć.
0

Zanotował:

JERZY RUDZIK
jących warunki transportu niebezpiecz
nych ładunków, przepisów obszernych
i złożonych, niektórzy przewoźnicy takich
materiałów nie przestrzegają ich częściowo
lub wcale. W tej sytuacji Wydział Komuni
kacji Urzędu Wojewódzkiego podjął się
zorganizowania spotkań szkoleniowych
przeznaczonych dla kierowców pojazdów
przewożących ładunki niebezpieczne, jak i
pracowników nadzoru. W pierwszej deka
dzie kwietnia spotkania takie odbyły się w
Szczecinku i Koszalinie.

— Czy w naszym kraju można jesz
cze rejestrować samochody osobo
we z silnikami dwusuwowymi?
— Przepisy Kodeksu drogowego ustali
ły na 1 stycznia 1986 roku termin zaniecha
nia w Polsce rejestracji „dwusuwów", ale
dotyczył on wyłącznie samochodów świe
żo rejestrowanych. Notabene minister ko
munikacji przedłużył możliwość rejestracji
nowych pojazdów marki trabant i wart
burg na egzemplarze wyprodukowane za
równo w roku ubiegłym, jak i po 1 stycznia
roku bieżącego. Samochody tych marek
będzie można jeszcze normalnie rejestro
wać zarówno w tym, jak i w przyszłym roku.
Natomiast nigdy nie było i nie będzie
żadnych ograniczeń w odnawianiu reje
stracji „dwusuwów" już wcześniej użytko
wanych, aż do całkowitego ich wyeksplo
atowania, o ile — rzecz jasna — spełniać
one będą powszechnie obowiązujące wy
mogi techniczne.
Rozmawiał

ROMAN WOJCIESZAK

Występują w nim m.in. pamiętni z interesujących ról byli aktorzy słupskiego teatru: Ewa
Biała, Jarosław Dunaj. Najnowszą propozycję Ryszarda Majora, którą jest „Ławe
czka wg A. Gelmana, zobaczymy vy wykonaniu Teatru Współczesnego ze
Szczecina.
Otworzy VIII Tydzień Teatralny realizacja Zofii Kuleszanki i z pewnością będzie to
dzieło godne inauguracji teatralnego święta. Chodzi o „Kram z piosenkami" Leona
Schillera. Poleca ten rozśpiewany, roztańczony, pogodny spektakl wszystkim scenom

— Panie Ministrze, czy okres
przygotowań do wizyty papieża
jest także dla Urzędu ds. Wyznań
okresem wzmożonej pracy?
— Przygotowania do trzeciej wi
zyty papieża Jana Pawła li w Polsce
dla Urzędu rozpoczęły się w drugiej
połowie 1986 r. Trwać będą do samej
wizyty, która — jak pamiętamy —
odbędzie się w okresie od 8—14
czerwca 1987 r. Są różne stadia tych
przygotowań: stadium koncypowania wizyty, stadium jej programowa
nia we wszystkich województwach,
gdzie papież będzie przebywał, sta
dium przedsięwzięć mających na celu
realizację i zabezpieczenie realizacji
programu wizyty. Dziś już myśli się
nad tym, jak najlepiej spożytkować
posłanie religijne i moralne wizyty.
Udział Urzędu w przygotowaniach
do wizyty ma inny charakter w każ
dym z tych stadiów. Jest jasne, że
Urząd musi wykonywać swoją nor
malną pracę. Przygotowania do wizy
ty papieża tylko w części wchodzą w

dne, aby naród nasz zwycięsko stawił
czoło wyzwaniom gospodarczym,
socjalnym, kulturalnym i cywilizacyj
nym, jakie niesie współczesność.
Mam nadzieję też, że wizyta wnie
sie nowe treści do dobrze układają
cych się stosunków między PRL i
Stolicą Apostolską.

— Czy można być w tej dzie
dzinie optymistą?
— Przygotowania do wizyty wy
kazują, że dalsze zbliżenie jest możli
we jedynie wtedy, gdy Kościół szanu
je socjalistyczną osobowość PRL, a
państwo z kolei szanuje religijną toż
samość Kościoła. Okres przystosowy
wania się Kościoła do świata nie za
kończył się obradami II Soboru Waty
kańskiego. Potrzeba przystosowania
się jest stała. Jest też zrozumiałe, że
państwo socjalistyczne może i po
winno wychodzić naprzeciw Kościo
łowi rzymskokatolickiemu w history
cznym procesie normalizacji stosun
ków. W tych sprawach potrzebne jest

PRZED WIZYTĄ JANA PAWŁA II

Potrzeba
nowego myślenia
Rozmowa z prof, dr, hab. ADAMEM ŁOPATKĄ
ministremrkierownikiem Urzędu do Spraw Wyznań
zakres normalnej pracy Urzędu. Resz
ta to praca dodatkowa, wymagająca
specjalnego wysiłku, licznych konta
któw, rozmów, a także małych stu
diów nad poszczególnymi zagadnie
niami.
Dla całego kraju, a więc i dla Urzę
du, wizyta papieska jest w 1987 r.
najważniejszym wydarzeniem, choć
— przecież nie jedynym ważnym.
Okres przygotowań do wizyty, to tak
że wzmożona aktywność Komisji
Wspólnej Przedstawicieli Rządu i
Episkopatu. Urząd w części przygoto
wuje materiały dla Komisji oraz reali
zuje w dużej mierze podjęte przez nią
ustalenia.
'

— Czy wizyta papieża w Pol
sce stanowi dla Pana Ministra
powód do osobistej satysfakcji?
— Udział w przygotowaniach do
wizyty papieża daje zespołowi pracow
ników Urzędu, a także mnie osobis
te zadowolenie. Płynie ono z udziału
w czymś doniosłym dla kraju. Jest też
pewien stopień niepewności, czy
wszystko wypadnie pomyślnie. Mo
bilizuje to, aby zrobić wszystko, co
możliwe, żeby stopień niepewności
zredukować do minimum. Jest też
wiele nowych sytuacji, którym trzeba
umieć stawić czoło.

— Jakich skutków wizyty pa
pieża oczekuje Pan Minister w
dziedzinie stosunków pomiędzy
państwem a Kościołem?
— X Zjazd PZPR w 1986 r. stwier
dził, że ogromne znaczenie ma współ
działanie wszystkich obywateli dla
dobra kraju, niezależnie od ich świa
topoglądu. A także, że konieczne jest
nie tylko trwałe ułożenie stosunków
między państwem a kościołami i
związkami wyznaniowymi, a zwłasz
cza Kościołem rzymskokatolickim, ale
i zapewnienie ich długofalowego
współdziałania z państwem w wielu
dziedzinach życia, żywotnych dla na
rodu. Oczekuję, że III wizyta Jana
Pawła II w Ojczyźnie będzie poważ
nym, nowym krokiem do zbliżenia
między państwem i Kościołem rzyms
kokatolickim. Oczekuję i pragnę, aby
okres po wizycie był wykorzystany do
stałej poprawy stosunków między
państwem i Kościołem. Jest to niezbę-

„nowe myślenie". Bardzo bym prag
nął, aby wizyta wyzwoliła właśnie to
„nowe myślenie", zwłaszcza w decy
zyjnych kołach kościelnych.

— Jakich pożytków natunr
ogólnospołecznej spodziewa się
Pan Minister po trzeciej wizycie
papieża w Polsce?
— Trudno mówić o tym, co może
się zdarzyć w przyszłości. Jest tu
potrzebna wielka ostrożność. Myślę
jednak, że pewne przewidywania mo
żna robić. I tak sądzę, że wizyta da
zadowolenie wiernym, a także ogóło
wi Polaków z kontaktu z papieżem.
Zaspokoi pragnienie przyjęcia papie
ża w Polsce. Wizyta będzie wielkim
egzaminem nie tylko dla struktur koś
cielnych, ale przede wszystkim dla
państwa. Godny jej przebieg będzie
dla świata świadectwem stabilności
Polski, pokaże nasz kraj w korzystnym
świetle. Będzie świadczyć o wysokim
poziomie porozumienia narodowego
wokół najbardziej żywotnych intere
sów Ojczyzny.

— Czy może wywrzeć jakieś
skutki także w sferze międzyna
rodowej?
— Oczekuje się, że religijno- moralne przesłanie papieskie do
wiernych i narodu, a także do świata z
Polski, będzie zawierać te treści, które
budują dziś w świecie wysoki autory
tet papieża i Stolicy Apostolskiej i
które współdźwięczą z pragnieniami i
żywotnymi interesami PRL. Mam na
myśli np. treści odnoszące się do
pokoju, rozbrojenia, umacniania poli
tycznego i terytorialnego status quo
w Europie, naszych racji moralnych,
które płyną z cierpień doznanych
przez obywateli naszego państwa od
faszystowskich agresorów. Myślę też,
że wizyta papieża przybliży Polskę
tym Polakom, którzy stale żyją za
granicą. Będzie wielkim pożytkiem,
jeśli pod wpływem naucźania papies
kiego ludzie staną się lepsi, bardziej
pracowici, bardziej rzetelni we wzaje
mnych stosunkach.

Rozmawiał:

TADEUSZ KUCHARSKI

zainteresowanych do kas biletowych. Uruchomiono trzy punkty sprzedaży karne

tów i biletów w: Klubie WDK, przy ul. Findera 3 (tel. 247-07), w Teatrze
Dramatycznym przy ul. Wałowej 3, w kinie „Polonia" przy ul. Jedności

MIROSŁAWA MIRECKA

w kraju Teatr Rzeczypospolitej — ze względu na jego urok, a przede wszystkim w setną
rocznicę urodzin wielkiego twórcy, zasłużonej dla polskiego teatru postaci Leona Schillera.
„Kram z piosenkami", w inscenizacji, reżyserii i choreografii Zofii Kuleszanki wystawi
Teatr Dramatyczny z Gdyni, w zespole którego występuje, związany przez lata ze
Słupskiem, Stefan Iżykowski.
Szczególne emocje wzbudza zapowiedź udziału w tegorocznym STT Teatru im.
Stanisława Ignacego Witkiewicza z Zakopanego, o którym—choć młody i powsta
ły z naturalnej potrzeby grupy zapaleńców — bardzo głośno w kraju. W Słupsku
zakopiańscy twórcy zaprezentują się dość wszechstronnie, ponieważ zaproponowali trzy
różnorodne realizacje: „Wielki teatr świata" — AUTO SACTRAMENTAL ALEGO-

RICO (P. Calderon de la Barca), „Autoparodia — niesmaczny góralsko-ceperski
skecz" według S. I. Witkiewicza oraz nocny seans dadalistyczno-surrealistyczny
„Kabaret — Voltaire".
Z sympatią powita Słupsk stałego bywalca teatralnych przeglądów—Teatr Adekwat
ny z Warszawy, którym kieruje Henryk Boukołowski. Tym razem prezentuje dwa
spektakle: „Traktat moralny" — udramatyzowaną adaptację utworu Czesława
Miłosza, uzupełnioną komentarzami encyklopedyczno-słownikowymi oraz monodram
„Za życie zuchwałe według Edwarda Stachury.
Gościem przeglądu będzie również jeden teatr spoza kraju — szwedzki TURteatern,
który wystawi erotyczną komedię „Mirandolina". Dzieciom i młodzieży organiza
torzy fundują natomiast zabawę teatralną „Szarate" według „Juwenaliów^ S. I.
Witkiewicza, przygotowaną przez Teatr Lalki i Aktora „Miniatura" w Gdańsku.
Tradycyjnie w programie STT, znajdą się występy scen nieprofesjonalnych. W tym roku
przyjął zaproszenie Teatr „Gramrna" ze Szczytna, proponując plastyczne widowisko
„Pod wulkanem" oraz „3 Teatr w Drodze" z Bydgoszczy, który poznamy w spektaklu
„Rewolucja — rewolucją", powstałym według „Zwierząt hrabiego Cagliostro"

Andrzeja Bursy.
Ponadto dwukrotnie ma wystąpić ulubieniec publiczności Maciej Zembaty w recita
lu „Alleluja", na który składają się nowe ballady L. Cohena.
Ale i to, nie koniec prezentacji. Podczas trwania STT czynny będzie co dzień od godz. 22
Klub Wojewódzkiego Domu Kultury, gdzie wieczory ożywią spotkania i koncerty.
Najwytrwalsi sympatycy sztuki scenicznej będą tam świadkami recitafłu Johna Portera.
Miry Kieniewicz oraz Krzysztofa Piechoty i Zdzisława Pawiłoicia, a także
występu grup śpiewających studentów WSP i wieczoru poezji Wł. Wysockiego

w wykonaniu Mariana Miklasa.
Komisarz 8 Słupskiego Tygodnia Teatralnego, Elżbieta Zołyniak zapowiada jeszcze
inne atrakcyjne niespodzianki, których tymczasem nie ujawnia, natomiast zaprasza

W trwających aktualnie obchodach 100 rocznicy urodzin Leona Schillera — wybitnego artysty
polskiego teatru — ma duży udział Teatr Rzeczypospolitej, prezentujący na obszarze całego kraju
najbardziej interesujące przedstawienia Schillerowskie.
Do takich widowisk należy pełen wdzięku, humoru, barwny, rozśpiewany i roztańczony
„Kram z piosenkami", zrealizowany w Teatrze Dramatycznym w Gdyni. Inscenizację,
reżyserię i choreografię śchillerowskich „śpiewających obrazków” przygotowała Zofia Kule
szanka. zaś scenografię zaprojektował Józef Napiórkowski. Kierownictwo muzycz
ne spektaklu sprawuje Włodzimierz Grzechnik.
Gdyński „Kram z piosenkami" będzie można zobaczyć na scenie Słupskiego Teatru
Dramatycznego 9 maja br., o godz. 15 i 18. Bilety do nabycia w kasie teatru przy ul.
Wałowej 3.
Na zdjęciu: scena zbiorowa z gdyńskiego spektaklu „Kramu z piosenkami".
Fot. Tadeusz Link

GLOS POMORZA

1987—05—05

Kiedy hodowla
jest opłacalna?
W województwie słupskim
w ostatnich latach, podobnie
jak w całym regionie nie udało
się zahamować spadku po
głowia bydła. Najbardziej nie
pokojące
jest
poważne
zmniejszenie stada podsta
wowego, czyli spadek pogło
wia krów. Jeszcze kilkanaście
lat temu, kiedy istniała możli
wość zaopatrywania tutej
szych przedsiębiorstw rol
nych oraz rolników w mate
riał hodowlany z innych re
gionów, spadek pogłowia
krów zaznaczał się jedynie
zmniejszoną produkcją mleka.
Dziś, kiedy na import cieląt nie
ma co liczyć, oznacza on ba
rierę dla rozwoju bydła w
ogóle.
A zatem mamy do czynienia z groź
nym zjawiskiem, które powinno za
niepokoić nie tylko przedstawicieli
mleczarstwa, któremu kurczy się źró
dło surowca, ale również wszystkich
zainteresowanych gospodarką żyw
nościową. Czeka nas bowiem rów

Utrzymanie krów w wysokiej kon
dycji, trud regularnego udoju, walka o
czystość i jakość mleka, o jego prawi
dłową ocenę w mleczarni — to wszy
stko, zdaniem wielu hodowców, nie
znajduje następnie odbicia w zysku.
Zwłaszcza, jeżeli go porównać do
tego, który znacznie łatwiej przycho
dzi producentom tuczników. Więc
kto będący przy zdrowych zmysłach
— powiadają — chce więcej praco
wać a mniej zyskiwać?
Logika tych wywodów jest jednak
pozorna. A to dlatego, że w dobrym
gospodarstwie rolnym okresowa ko
niunktura na ten czy inny kierunek
produkcji nie powinna stanowić pod
stawy planowania. Taką podstawą
powinny być naturalne warunki
glebowe, a więc przede wszyst
kim rodzaj użytków rolnych, kto
lekceważy naturalne warunki
swego gospodarstwa i miota się
co kilka lat od jednegó kierunku
produkcji do drugiego — ten w
rezultacie przegrywa. Tak jest w
rolnictwie
większości
normalnie
funkcjonujących państw. I tak musi
być u nas.
Istotą omawianego tu proble
mu jest więc nie to, czy aktualnie
coś się bardziej rolnikowi opłaca
hodować niż krowy. Lecz to, czy

nież deficyt wołowiny. Tymczasem,
mimo priorytetu, jaki daje polska ku
chnią wieprzowinie, wołowina nadal
stanowi ważny składnik naszego bilan
su mięsnego. Ponadto, problem ten
ma szerszy aspekt: wieprzowinę uzys
kujemy w wyniku skarmiania zboża i
ziemniaków, a więc roślin konsump
cyjnych. Mleko i wołowinę — głów
nie w wyniku skarmiania traw i innych
roślin pastewnych, nie wchodzących
w skład bilansu żywieniowego czło
wieka.
Oto dlaczego zahamowanie spad
ku pogłow' i bydła, a zwłaszcza od
budowa stada podstawowego — jest
dziś tak bardzo ważnym zadaniem
gospodarczym i społecznym.

hodowla krów i bydła opasowe
go może być w warunkach jego
gospodarstwa opłacalną gałęzią
produkcji, taką, która może za
pewnić stały rozwój. Jeżeli może
— to decyzja rolnika powinna
być jed noznaczna.
0 zweryfikowanie powyższej tezy
zwróciłem się do dwóch z licznej
grupy bardzo dobrych hodowców
krów i producentów mleka w rejonie
Słupska; Takich, którzy nie tylko z tą
dziedziną hodowli związali się na
trwałe, ale którzy również uczynili z
niej źródło stałego rozwoju swych
gospodarstw i dostatku swoich ro
dzin.

Motywem, jaki najczęściej przewija
się w dyskusji o przyczynach obecne
go regresu w hodowli bydła jest kwe
stia opłacalności tej gałęzi hodowli.
Większość wypowiadających się,
którzy używają tego argumentu ucie
ka się do porównań, przyjmując za
punkt wyjścia nakład robocizny w
hodowli trzody chlewnej i krów. I
oczywiście porównanie to wykazuje
dziś efektowną różnicę na korzyść
trzody chlewnej. Stosunkowo duża
dostępność pasz treściwych dla trzo
dy, łatwość sporządzania i zadawania
karmy, bezproblemowy zbyt gotowe
go produktu, a do tego jeszcze bonifi
kata w postaci przydziałów węgla za
każdego tucznika — to są oczywiste
korzyści, których nie mają hodowcy
bydła. A w szczególności hodowcy
bydła mlecznego.

Lucjan Motarski z Dobieszewa
w gminie Dębnica Kaszubska
uznany został w ubiegłym roku za
najlepszego producenta mleka w re
jonie działania słupskiej OSMIecz. W
ciągu roku dostarczył do niej bez mała
78 tys. litrów mleka najwyższej jakoś
ci. Na mleku — jak sam przyznaje —
zarobił miliony zł, dzięki którym jego
gospodarstwo jest dziś w pełni no
woczesnym warsztatem rolniczym i
trwałym źródłem utrzymania jego ro
dziny. Jest przekonany, że nie ma
takiej, najbardziej nawet koniunktu
ralnej dziedziny, nś którą by zamienił
swoją hodowlę.
On także kiedyś hodował świnie;
gdyż uważał wtedy, że jest to kierunek
mniej pracochłonny i bardziej opła
calny. Z czasem jednak zmienił poglą
dy i specjalizację, gdyż—jak mówi —

umęczyły go nieustanne kłopoty ze
zdobyciem odpowiednich pasz. No
wy kierunek obrał z całą świadomoś
cią, gdyż pracę przy bydle poznał
jeszcze jako młody chłopiec. I dziś nie
żałuje tej zmiany. Z 33 ha ziemi, jakie
uprawia, na obsługę paszową dla by
dła przeznacza 18. Sam wytwarza
również paszę treściwą, której produ
kcję oparł o wysokobiałkowy jęcz
mień. 14 ha łąk i pastwisk oraz kilka
ha jęczmienia i innych roślin pastew
nych stanowi w jego gospodarstwie
stałe źródło wysokiej jakości paszy
dla 35 szt. bydła, w tym 18 krów
dojnych.
Nakłady własne są więc spore, bo
dochodzi jeszcze praca 3 osób. Ale
efekty też są niemałe. W roku ubieg
łym za samo mleko uzyskał 4 miliony
zł. W tej sumie, jak oblicza, jest cał
kiem godziwy zysk, który stanowi
solidną rekompensatę za pracę rodzi
ny i daje możliwość dalszego inwes
towania.
Lucjan Motarski gotów jest udo
wodnić każdemu, że hodowla bydła
jest i w dzisiejszych warunkach dzie
dziną bardzo opłacalną. Ale pod wa
runkiem — zaznacza — że będzie ona
traktowana poważnie, to znaczy, że.
stanowić będzie główny kierunek
specjalizacji.
Pracy przy bydle jest sporo, ale —
jak podkreśla — bez przesady. Z lata
mi zapewnił swojej oborze, podobnie
jak całemu gospodarstwu — pełną
mechanizację. Chwali sobie również
współpracę z mleczarnią. Jego mleko
niemal w całości uzyskuje najwyższe
oceny jakościowe. Spytany o wyjaś
nienie tej tajemnicy odpowiedział, że
jest to wynik idealnej czystości jego
obory oraz tego, że codziennie o pią
tej rano jego mleko jest już w mleczar
ni.
Władysław Kłak ze wsi Sierakowo w gminie Kobylnica w hodowli
krów specjalizuje się od dawna. Moż
ną powiedzieć, że jego prawdziwą
pasją życiową jest utrzymanie dużego
stada dorodnego bydła. Sam powia
da, że kiedy jego bydło idzie przez
wieś, to jego przepełnia poczucie du
my. Ale też ma podstawy do takiego
uczucia, bowiem — co potwierdzają
przedstawiciele mleczarni — wysoka
kondycja i czystość krów pana Kłaka
są wręcz wzorowe.
Utrzymuje 30 szt. bydła, w tym 11
krów dojnych. Bazę paszbwą stanowi
głównie 12 ha łąk. Pozostałe 18 ha
ziemi ornej tylko w niewielkim stop
niu wykorzystuje na cele paszowe dla
bydła. Nie wyobraża sobie wręcz, że
by ktoś, kto posiada w swoim gospo
darstwie łąki, nie wykorzystywał ich
do hodowli bydła, zwłaszcza, jeżeli
ma kto przy nim pracować. W gospo
darstwie pana Kłaka obrządkiem i pie
lęgnacją krów zajmują się synowie,
zaś mechaniczny udój — to zadanie
żony, sam gospodarz zajmuje się eks
pedycją mleka i czuwa nad całością. I
ta ferma, podobnie jak poprzednia,
jest źródłem sporych zysków stano
wiących podstawę rozwoju ekono
micznego tego gospodarstwa.
Mimo pewnych problemów, jakie
miewa okresowo z właściwą klasyfi
kacją odstawianego mleka, Włady
sław Kłak nie wyobraża sobie zmiany
specjalizacji. Więcej, chciałby, aby je
go synowie, jeżeli zdecydują się po
zostać w tym zawodzie, także specja 
lizowali się w hodowli bydła. Jest to
bowiem, jego zdaniem, kierunek z
przyszłością.

WIESŁAW WIŚNIEWSKI
Fot. autor

Ucieczka od krów
mina kołobrzeska nie należy do ubogich w łąki.
gdzie indziej? Wróćmy do przykładu kołobrzeskiej gminy.
Zajmują one prawie jedną czwartą ogólnego areału
Jak oświadcza kierownik, Stanisław Tarasiewicz, są tu
użytków rolnych (4412 ha uż. roi. w tym łąk 1062
znaczne rezerwy paszowe, a zwłaszcza siana. Nie potrzeba
ha). W dodatku są to łąki żyzne, torfiaste. Z jednego
budować nowych obór, żeby rozwijać hodowlę bydła
hektara można zebrać około 80 kwintali siana. O takich
i krów, ponieważ wielu podobnych obiektów nie wyko
łąkach marzy prawie każdy rolnik...
rzystuje się w pełni. Aż się wręcz prosi, żeby wejść tu z tego
Tak przynajmniej powinno być. Rzeczywistość jest
typu hodowlą. Tymczasem, dzieje się akurat na odwrót.
zgoła inna. Mimo sprzyjających warunków hodowlanych,
Gdyby jednak zebrać wszystkie przyczyny, to uzbierałaby
pogłowie bydła, w tym także krów, w gminie kołobrzeskiej
się ich cała lista. Mówiąc o trudnościach w hodowli bydła,
spada. Powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje?
rolnicy wymieniają m.in. niedoskonałość usług inse
— Niestety, upada tradycja hodowlana wśród naszych
minacyjnych. (Inseminatorzy nie zawsze na bieżąco
rolników — wyjaśnia kierownik referatu rolnictwa Urzędu
objeżdżają tzw. skrzynki kontaktowe). Dużo niezado
Gminy w Kołobrzegu, Stanisław Tarasiewicz — starzy
wolenia, a przy tym także emocji budzi dotychcza
rolnicy wykruszają się, natomiast młodzi uciekają od krów.
sowy system klasyfikacji mleka. Rolnik, odstawiając
Wolą hodować trzodę, bo pracy mniej, zaś efekty gospo
mleko do punktu skupu, często nie wie, do której klasy
darcze znacznie wyższe.
zostało to mleko w danym dniu zakwalifikowane. Bywa,

G

Tylko w ubiegłym roku, w gminie kołobrzeskiej ubyło
około 200 krów dojnych. Skup mleka był o prawie 300
tysięcy litrów niższy, niż w roku 1985. Wprawdzie spadek
skupu mleka nie jest proporcjonalny do spadku pogłowia
krów, co dowodzi, że wzrosła wydajność mleka od jednej
krowy, niemniej zjawisko to zaczyna być niepokojące.
Jeżeli w takim tempie zmniejszać się będzie pogłowie
bydła (w roku 1985 w gminie kołobrzeskiej było 2908
sztuk, w roku ubiegłym już tylko 2718, w tym krów dwa
lata temu było 1460, zaś w ub.r. 1262), zachodzi obawa,
że do roku 2000 w gminie tej nie będzie ani jednej krowy.
Oczywiście są to tylko teoretyczne założenia i wprost
trudno uwierzyć, aby mogło dojść do takiej sytuacji.
Czy przyczyną odchodzenia od hodowli krów,
jest tylko pokoleniowa „zmiana warty" w pol
skim, a w tym także koszalińsko-słupskim rolnict
wie? Czy może źródła tego zjawiska należałoby szukać

że mleko od tej samej krowy, karmionej tą samą
paszą, przez pół miesiąca zaliczane jest do jednej
klasy, a przez następne pół do innej. Jak to możliwe?
— oburzają się niejednokrotnie rolnicy na spotkaniach
z władzami oraz przedstawicielami spółdzielczości mle
Czarskiej. Nie zadowala ich również wprowadzony nieda
wno system odwoławczy, dotyczący reklamacji odnośnie
klasyfikacji mleka. Wydaje się więc, że zamiast szukać
przyczyn obiektywnych, utrudniających hodowlę bydła,
czy wręcz powodujących jej spadek, o wiele bardziej
wskazane byłoby pokonywanie tych barier, o istnieniu
których wiadomo.
ozostaje jeszcze —kwestia opłacalności. Zaw
sze tak było, jest i będzie, że środkami ekonomicz
nymi można wpływać na rozwój bądź przyhamowa
nie każdego kierunku produkcji. O tym — każdy wie.
jak dotychczas, nic konkretnego z tego nie wynika. Przy
najmniej jeżeli chodzi o rozwój produkcji mleka oraz
hodowli krów.

P
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Na pytanie czy rolnikom-ogrodnikom potrzebny jest własny związek zawsze
można odpowiedzieć twierdząco, skoro taki powstał. Istniała zresztą w latach
pięćdziesiątych podobnego typu organizacja społeczno-zawodowa, której
działalność i rozwój zatarła się już pamięci, ale starsi działacze pamiętają, że
z okazji ważnych uroczystości ówczesny Związek Ogrodników rozwijał szere
gi pod własnym sztandarem.

PAMIĘTAJMY
O OGRODACH

Żywopłoty
Mając wyznaczone miejsce na ogró
dek ozdobny i rozplanowane w nim
nasadzenia roślin, należy pomyśleć o
odizolowaniu go od drogi, w ten spo
sób ogródek staje się zaciszny, osłonię
ty od kurzu i hałasu. Jeżeli teren ogród
ka jest już ogrodzony siatką, to dobrą
osłoną będzię zasadzene roślin pną
cych, szybko' rosnących i stwarzają
cych zieloną ścianę. Naturalnym, zielo
nym żywym ogrodzehiem zastępują
cym płoty i parkany jest żywopłpt.
Żywopłot może spełniać funkcję ozdobną np. posadzony z tawuły, for

sycji, żylistka, jaśminowca, ber
berysu, które rosnąc w formie natural
ków kontraktacji, cen skupu i sprzedaży
RZED trzema laty koszalińscy ogro
produktów, zamierza też wpłynąć na pod
dnicy dokonali próby reaktywowa
noszenie produkcji i kultury ogrodniczej.
nia działalności związkowej. Pięcio
osobowa grupa inicjatywna doprowadziła Statut związku stwierdza, że członkiem
może być osoba prowadząca indywidualne
do utworzenia Komitetu Założycielskiego,
gospodarstwo rolne lub ogrodnicze, a tak
który dokonał w czerwcu 1984 roku rejest
że członkowie rodziny właściciela lub użyt
racji pod nazwą: Wojewódzki Związek Okownika takiego gospodarstwa. Do związ
grodniczy Ziemi Koszalińskiej. Działa on
ku zapisać się mogą także renciści i emery
jako zrzeszenie branżowe w Polskim Zwią
ci, którzy pracowali w branży rolnozku Ogrodniczym. Trzeba tu przy okazji
-ogrodniczej, osoby pracujące naukowo i
dodać, że podobne związki działają już w
mające wykształcenie ogrodnicze, a także
większości województw, m. in. w Szczeci
młodzież szkół ogrodniczych.
ńskim i Poznańskiem.
Prezydium Komitetu Założycielskiego
Pierwsze koło Wojewódzkiego Związku
reaktywowanego Wojewódzkiego Związ
Ogrodniczego założone zostało w Koszali
ku Ogrodniczego zwołuje 9 maja br. w
nie i działa drugi rok. W styczniu br. założo
Domu Technika NOT w Koszalinie Walne
no koło w Kołobrzegu. Organizacja zrzesza
Zgromadzenie Wyborczo-Programowe, na
jak na razie 40 ogrodników, a ma ambicję,
którym drzwi będą stały otworem przed
by objąć działaniem rejon całego woje
wszystkimi zainteresowanymi działalnoś
wództwa z kołami terenowymi utworzony
cią związku i potencjalnymi jego członka
mi w siedzibach działania poszczególnych
mi__
_____
spółdzielni ogrodniczych, które są na co
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ze
dzień naturalnym partnerem w pracy rolni
ogrodnictwo i warzywnictwo w woj. ko
ków i ogrodników.
szalińskim zdobywa sobie z każdyn rokiem
„Związek jest dobrowolną, niezależną i
więcej pola. Rozwój gospodarstw specjali
samorządną społeczno-zawodową organi
stycznie ogrodniczych, lub takich, gdzie
zacją reprezentującą i broniącą praw i inte
np. warzywnictwo jest tylko jednym z dzia
resów producentów ogrodników" czytamy
łów produkcji zadaje kłam dawnemu prze
w statucie związku. Za główne cele dziąłakonaniu, że na tych ziemiach i w tym
nia przyjął m.in. podnoszenie poziomu pro
klimacie produkcja ogrodnicza się nie odukcji i kultury ogrodniczej oraz ochronę
płaca. Statystyki wykazują, że aktualnie w
praw, godności i interesów ogrodników.
woj. koszalińskim znajduje się pod osłona
Zamierza brać udział w kształtowaniu i
mi ok. 900 tys. m kw. warzyw i kwiatów. To
realizacji polityki rolnej i społecznej, w
obszar liczony wraz z Karnieszewicami, do
ustalaniu poziomu i zasad kształtowania
których należy tylko szósta część tej po
cen zaopatrzeniowych, w ustalaniu warun
wierzchni. (jakr)

P

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karżniczce (woj. słupskie) produkuje
do celów naukowych badań ok. 200 odmian i rodzajów ziemniaków. Hoduje się tu
również zboża i rośliny strączkowe. W tym roku warunki klimatyczne znacznie
opóźniły prace. Na poletkach doświadczalnych trwają opryski chemicznymi
środkami ochrony roślin.
Na zdjęciu: opryskiwanie chwastobójczymi środkami chemicznymi.

CAF — Stefan Kraszewski

W ostatnich latach zwierzę
ta hodowlane pochodzące z
woj. koszalińskiego i słups
kiego robiły furorę na wysta
wach hodowlanych regional
nych i krajowych. Krowy,
owce, konie i świnie wyhodo
wane pod okiem specjalistów
z Okręgowej Stacji Hodowli
Zwierząt w Koszalinie, obsłu
gującej woj. koszalińskie,
słupskie i pilskie uzyskiwały
wysokie oceny. Z pewnością
zwierzęta te oraz ich potoms
two oddziaływują na produk
cję mleka, mięsa i wełny. Ta w
dużej mierze zależy przecież
od wartości genetycznych
samych zwierząt, a także od
warutików w jakich są trzy
mane, od pielęgnacji, żywie
nia.

nej zajmują dużo miejsca. Przy żywo
płocie formowanym trzeba zrezygno
wać z ozdobnych kwiatów na korzyść
zwartej zielonej ściany, która zajmuje
mało miejsca. Krzewy na żywopłoty
muszą dobrze znosić cięcie, nie ogałacać się od dołCi, nie dawać dużo odrostów korzeniowych. W związku z tym
nie należy zakładać żywopłotów ż oliwnika, karagany syberyjskiej, świerka.
Wydawanie dużej ilości odrostów po
woduje poszerzanie się żywopłotu co
wywołuje przy nasadzeniach LILAKU
(bzu), SNIEGULICZKI, ROKITNIKA,
RÓŻY POMARSZCZONEJ.
Żywopłoty z krzewów liściastych za
kłada się jesienią, lub wiosną. Niektóre
gatunki roślin lepiej jest sadzić wiosną
np. GRAB, BUK, GŁÓG. Krzewy iglaste
na żywopłoty sadzi się wczesną jesie
nią już w końcu sierpnia i na początku
września. Późne sadzenie może spo
wodować przemarznięcie roślin. For
mowane żywopłoty zakłada się z
drzew, lub krzewów sadzonych w jed
nym, lub dwóch rzędach, w odległości
roślin 20—30 cm w rzędzie. W żywo
płotach nie formowanych rośliny sadzi
się w dowolnie dużych odległościach,
aby mogły swobodnie się rozrastać.
Pierwsze cięcie żywopłotu wykonuje
się wiosną po wysadzeniu jesiennym,
co przyczynia się do rozkrzewienia i
utworzenia zwartej ściany w pier
wszym okresie wzrostu. Krzewy wtedy
przycina się 10—15 cm nad ziemią.
Główne przycinanie przeprowadza się
w następnych latach w okresie od
jesieni do wczesnej wiosny skracając
przyrosty ostatniego roku do 10 cm.
Istnieje kilka sposobów cięcia i for
mowania żywopłotów. Za kształt ideal
ny uważa się trapez szerszy u podsta
wy, węższy u góry, przez co uzyskuje
się lepsze oświetlenie i ulistnienie. Ży
wopłot z roślin iglastych pierwszy raz
przycina się w 3—4 roku po posadze
niu. Przycinanie polega na skracaniu
przyrostów ostatniego roku. Cięcie ro
ślin iglastych wykonuje się po zakoń
czeniu wzrostu przez drzewa, lub krze
wy czyli w końcu sierpnia. Na niskie
żywopłoty o wysokości do 30 cm uży
wa się bukszpanu. IRGA BŁYSZCZĄ
CA, LIGUSTR POSPOLITY, MAHO
NIA POSPOLITA nadają się do zakła
dania
żywopłotów o
wysokości
30—100 cm. Natomiast żywopłoty o
wysokości 100—3Ö0 cm można zakła
dać z następujących roślin: CIS PO
SPOLITY, FORSYCJA, ŻYWOTNIK
ZACHODNI,
DEREN
JADALNY,
GŁÓG. Termin cięcia krzewów w ży
wopłotach spełniających funkcję ozdobną zależy od pory kwitnienia i
zawiązywania pąków kwiatowych
(które będą rozkwitały w roku następ
nym) . Krzewy kwitnące wczesną wios
ną należy ciąć zaraz po przekwitnięciu
(FORSYCJA,
DEREN,
TAWUŁA
DROBNOLISTNA). Krzewy, u których
pąki kwiatowe tworzą się na wierzcho
łkach pędów (KALINA, LILAK) należy
przycinać bardzo rzadko. Pnącza przy
cina się wczesną wiosną, wycinając
zbyteczne pędy u nasady, nigdy nie
skraca się pędów na długość.
URSZULA KRASZEWSKA

wieniu. Jednak w kraju jest za mało
buhajów tej rasy, więc nie można
szybko uzyskać odpowiedniej liczby
krzyżówek.
W owczarstwie i trzodzie chlewnej
występuje nawet nadprodukcja ma
teriału hodowlanego. Co roku uzys
kujemy 3-3,5 tys. knurków i 11-12
tys. loszek hodowlanych. W roku ubiegłym nie udało się znaleźć nabyw
ców na wszystkie. Prawie 900 knur

towic. Około 200 sztuk skierowano
na rzeź. Z 2200 tryków rozprowadzo
no 2154, reszta poszła „pod nóż".
Hodowcy ponieśli spore koszty na
odchowanie ich, a uzyskali za nie
ceny żywca.
— Tryki hodowlane pochodzą z
najlepszych stąd, wprowadzane są
coraz ostrzejsze kryteria ich wyboru
— twierdzi Mieczysław Konopka, za
stępca dyrektora OSHZ w Koszalinie.

ków i 600 loszek trzeba było skiero
wać na rzeź.
Wydawać by się mogło, że rolnicy
nie mają problemów z kupnem świń
do hodowli. Jednak nie zawsze mogą
nabyć loszki prośne czy rasy duroc.
Tu podaż jest jeszcze za mała w sto
sunku do potrzeb. Knury duroc w
pierwszej kolejności kierowane są do
stacji inseminacji loch, do hodowli
reprodukcyjnej, do ferm przemysło
wych i do dużych tuczarń, żeby były
jak najlepiej wykorzystane, no i żeby
w krótkim czasie wyprodukować ich
więcej.

— Chcemy produkować je wyłącznie
w centrach hodowlanych, ale musimy
znać zapotrzebowanie na nie rok
wcześniej, żeby nie narażać hodow
ców na niepotrzebne koszty. Zazwy
czaj jeszcze na początku roku nie
wiemy, ile będziemy mogli ich sprze
dać w marcu czy kvyietniu. A produk
cja tryków jest sezonowa.
Nadprodukcja zwierząt hodowla
nych jest niekorzystnym zjawiskiem.
Kierowanie nadwyżek na rzeź skute
cznie zniechęca hodowców do od
chowania dobrych knurków czy try
ków hodowlanych. Jeżeli sytuacja
nie zmieni się, za kilka lat w owczar
stwie i trzodzie chlewnej może wystą
pić problem jaki obecnie mamy w
hodowli bydła. Zamiast nadwyżek
zwierząt hodowlanych będzie deficyt.

Jak więc przedstawia się pro
dukcja zwierząt hodowlanych?
Czy jest ona wystarczająca?
Jak wiemy w ostatnim czasie zna
cznie wzrosło zapotrzebowanie na ja
łówki hodowlane. Niestety, wciąż jest
ono znacznie większe niż podaż.
— Obecnie za mało jest krów wpi
sanych do ksiąg zarodowych i dlate
go nie można nadążyć z produkcją
jałówek hodowlanych — mówi dyre
ktor OSHZ w Koszalinie, Andrzej
Żebrowski. — Za produkcję ich po
winny wziąć się pegeery. Celem po
prawy stad bydła każdy kombinat rol
ny mógłby utworzyć jedną czy dwie
obory typu zarodowego.
Ostatnio występuje bardzo duże
zapotrzebowanie na jałówki z do
mieszką krwi holsztyno-fryzyjskiej.
Ale,
Jest to bardzo korzystne zajwisko,
gdyż krowy, które mają 50 proc. takiej
krwi potrafią dać rocznie o 600—8001
mleka więcej przy takim samym ży

Również produkcja owiec hodow
lanych jest wystarczająca. W roku
ubiegłym część z 5273 maciorek z
powodu braku nabywców na miejscu
sprzedano do Opola, Warszawy i Ka-

(bog)
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kopalnia!
WĘGLA

i EGO
KAMIENNE

BU w ŚWIĘTOCHŁOWICACH
|H ul. Wojska Fblskiego 16
przyjmie do pracy pod
ziemia, mężczyzn w wieku
18-40 lat oferując następu
jące warunki zatrudnienia:,

w wieku 18—40 lat w celu przeszkolenia i przygotowania

DO PRACY POD ZIEMIĄ

atrakcyjne wynagrodzenie wg podwyższonego taryfikatora oraz perspektywę
dalszego, stałego wzrostu zarobków zgodnie z zamierzeniami resortu górnictwa
i energetyki oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kopalń
Węgla Kamiennego, PRG, PBSZ,
wysokie premie regulaminowe i z funduszy specjalnych,
nagrody z wypracowanego przez załogę zysku, 13 i 14 pensje oraz dodatkowe
jednomiesięczne wynagrodzenie z okazji Dnia Górnika,
specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika w wysokości 20 proc. płacy za
sadniczej już po.miesiącu pracy — do 60 proc. po 15 latach pracy,
dodatkow y urlop wypoczynkowy wynoszący łącznie z urlopem podstawowym
21 dni roboczych już po roku pracy oraz 26 dni po 5 latach pracy dla
pracowników zatrudnionych w przodkach,
deputat węglowy w wymiarze 8 ton rocznie dla pracowników utrzymujących
rodzinę i samotnych prowadzących własne gospodarstwo domowe,
możliwość przejścia na emeryturę już po 25 latach macy pod ziemią bez
względu na wiek,
możliwość zakupu atrakcyjnych towarów w specjalnej sieci sklepów gór
niczych,
100.000 zł na zagospodarowanie dla pracowników, którzy zawierają związek
małżeński umarzanych po 5 latach nienagannej pracy pod ziemią,
bezpłatne zakwaterowanie w hotelach pracowniczych przez okres 3 miesięcy,
dodatek stabilizacyjny w wysokości 2240 zł miesięcznie przez okres 2 lat i 1120 zł
miesięcznie przez następne 3 lata dla pracowników podejmujących pracę
w* górnictwie no raz pierwszy,
dodatek za rozłąKę dla pracowników' zakwaterowanych w hotelach pracow
niczych,
nagrody jubileuszowe za 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 lat pracy,
mieszkanie zastępcze po nienagannym przepracowaniu okresu od 1—3 lat

PRZYJMOWANYM DO PRACY GWARANTUJE SIĘ:
»

dobre warunki płacowe wg. obow. od 1.12.1985 branżowego systemu wynagradzania,
dodatek stabilizacyjny oraz specjalne nagrody pieniężne za 6-cio i 12 miesięczną pracę
w kopalni, jeśli podejmują pracę na dole po raz pierwszy,
specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika.
deputat węglowy (ilość uzależniona od warunków rodzinnych oraz lokalowych),
nagrody roczne,
pożyczka w wysokości 100.000 zł. na zagospodarowanie, jeżeli po 1.2.1982 r.
zawarto związek małżeński. Po nienagannym przepracowaniu pod ziemią 5 lat pożyczka
ulega całkowitemu umorzeniu,
zakwaterowanie w Domu Górnika (bez rodzin).

9

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO PRACY JEST:

9
9

dobry stan zdrowia, ukończenie szkoły podstawowej,
dotychczasowy nienaganny stosunek do pracy i dyscypliny społecznej
(niekaralność sądowa).
przedłożenie książeczki wojskowej, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
świadectwa pracy, dowodu osobistego oraz legitymacji ubezpieczeniowej
z adnotacją o zwolnieniu.
Kopalnia nie reflektuje na pracowników którzy w poprzednim miejscu pracy
porzucili pracę lub zostali zwolnieni dyscyplinarnie.

9

9

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

DOJAZD DO KOPALNI:

H
■
H
S
H
■

dowód osobisty
legitymacja ubezpieczeniowa
książeczka wojskowa lub zaświadczenie o rejestracji
świadectwa pracy
świadectwo ukończenia szkoły
dla osób z rolnictwa zaświadczenie z urzędu gminy stwierdzające okres pracy
w gospodarstwie rolnym oraz zezwo.enie na pracę póza rolnictwem
fi skierowanie do pracy na teren m. Świętochłowice wystawione przez wydział
zatrudnienia w miejscu stałego zamieszkania dla osób posiadających przerwę od
ostatniego zatrudnienia powyżej 3 miesięcy oraz dla absolwentów szkół zawon dowych. ; ‘
r
, .
' * ’ v r“'

z Katowic autobusem w kierunku Jastrzębia do przystanku Kop. Manifest Lipcowy

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA I ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Dział Zatrudnienia KWK ..Manifest Lipcowy
telef. 61071-75 wewn. 5663. 5100.

44-330 Jastrzębie

mmm

K-1469

Sprzedaż
FIATA 126p rok 1983 sprzedam. Kołobrzeg,
ul. Grochowska 4F/6, po piętnastej.
Gp-3902
FIATA 850 po kapitalnym remoncie sprze
dam. Białogard, Kochanowskiego 54.
Gp-3903
FIATA 125 combi rok 1980 sprzedam. Kosza
lin, tel. 342-83.
G-3904

FSO 1500 rok 1984 zamienię na fiata 126p FL
rok 1987 lub sprzedam. Darłowo, tel. 22-17.
G-3905
FIATA 126p nowego sprzedam. Słupsk, tel.
32-68».
G-3906
POLONEZA 1,5 LE nowego sprzedam lub
zamienię. Koszalin, tel. 532-07.
•
G-3907
HONOMAG-henchel-45 diesel oraz silnik do
golfe diesla 1500 ze skrzynią biegów, stan
bardzo dobry sprzedam. Dźwirzyno, ul. Wcza
sowa 1, tel. 487.
G-3906
SAMOCHÓD opel rekord 1700 rok 1974 oraz
witrynę chłodniczą sprzedam. Koszalin, Zw.
Walki Młodych 13C/3, po trzynastej.
G-3909
WARTBURGA rok 1986 sprzedam. Bytów,
tel. 36-97, po godz. 17.
Gp-3746-0
WARTBURGA 1000 sprzedam. Koszalin,
Chełmońskiego 1/4.
G-3910
TARPANA rok prod. 1982 sprzedam. Słupsk,
tel. 211-23, po siedemnastej.
G-3762
SYRENĘ R-20 sprzedam. Koszalin, Wyspiań
skiego 13/7.
G-3911
STARA A-28 skrzyńia-wywrotka sprzedam.
Kołobrzeg, ul. Zbowidowców 16.
Gp-3912
CIĄGNIK C-4011 i przyczepę wywrotkę oraz
multikar 25 sprzedam. Karlino, ul. Żwirki 7/2.
G-3913
SILNIK, skrzynię biegów zaporożca sprze
dam. Kołobrzeg, tel. 235-74.
Gp-3914
SILNIK do fiata 127 do naprawy lub po
sprzedam. Wiadomość: Koszalin, tel. 89-459.
G-3915
SILNIK do fiata 126p sprzedam. Koszalin,
242-23.
G-3918
KAROSERIĘ wartburga 535 sprzedam. Ko
szalin, Sianowska 3, Cielek.
G-3917
MOTOCYKL ETZ-250’lux sprzedam. Kosza
lin, tel. 546-39, po godz. 16.
G-3918
DZEESIĘCIOAROWĄ działkę malinową
sprzedam. Koszalin, Reymonta 22/12.
G-3919
DZIAŁKĘ truskawkową 12,5 a jednoroczną,
tanio sprzedam. Słupsk, Wyszyńskiego 3/16.
G-3920
ROKOSOWO działkę budowlaną uzbrojoną
-4,6 arów sprzedam. Koszalin, Wandy Wasilew
skiej 4/17.
G-3821
DZIAŁKĘ truskawkową sprzedam. Kosza
lin, tel. 223-86, po dwudziestą).
G-3822
DZIAŁKĘ truskawkową sprzedam. Kosza
lin, tel. 329-21, po godz. 16.
G-3923
DZIAŁKĘ truskawkową drugoroczną tanio
sprzedam. Koszalin, tel. 53-493.
G-3924
SAD śliwkowy okazyjnie sprzedam. Kosza
lin, tel. 529-99, po szesnastej.
G-3925
BUDYNKI gospodarcze, dom murowany, obora murowana, stodoła, ogród, drzewa owoco
we, woda, elektryczność, możliwość hodowli
sprzedam. Wieś Mysłowice, gm. Sławoborze,
Jan Czarnecki.
G-3926
GOSPODARSTWO 20 ha, w tym 1,50 ha
stawy zarybione, karpie, plus 10 ha jezioro,
z powodu choroby pilnie sprzedam. Wiado
mość: Jan Klimczak, wieś Borne, 78-508 Ostro
wice, tel". 12-16 Ostrowice, woj. koszalińskie.
Gp-3927
DOM pięciopokojowy w Szczecinku sprze
dam. Tel. 44-663, po szesnastej.
_________
Gp-3749-0

SOLIDNY dom, cegła, rok budowy 1962,
duży ogród, telefon, w centrum Lęborka sprze
dam. Gdynia, tel. 22-38-24.
G-3929

DOMEK sprzedam. Sianów, Łużycka 68.
G-3930
DOM, budynki gospodarcze stan dobry,
wszelkie wygody. Miejsce atrakcyjne sprze
dam lub zamienię na mieszkanie w Koszalinie,
Kołobrzegu. Oferty pisemne: Koszalin, Biuro
Ogłoszeń.
G-3931
M-3 własnościowe w Koszalinie sprzedam.
Oferty pisemne: Biuro Ogłoszeń.
G-3932
MIESZKANIE własnościowe w Polanowie
sprzedam, tel. 88-265.
G-3933
PUNKT małej gastronomii (bar kawowy i
piwny) w miejscowości wczasowej: nad jezio
rem Jasień sprzedam. Bytów, tel. 21-28.
G-3934

ZAKŁAD gastronomiczny, całoroczna dzia
łalność, atrakcyjna miejscowość sprzedam.
Słupsk, tel. 230-43.
G-3935
SZKLARNIĘ rozkręconą o wym. 12,5 * 5,5 m
sprzedam. Kępice, tel. 226, wieczorem.
G-3936
KIOSK do działalności handlowej sprzedam.
Szczecinek, tel. 400-18
Gp-3928
GARAŻ blaszany sprzedam. Kołobrzeg, ul.
Myśliwska 19/30, tel. 258-35.
G-3937
PLYTKI z marmuru kanaryjskiego 40x40
szt. 13 sprzedam. Kołobrzeg, Boh. Stalingradu
17A/B.
Gp-3938-0
' OPRYSKIWACZ spalinowy plecakowy, no
wy sprzedam. Koszalin, Bosmańska 37/57.
G-3939
JASNĄ sypialnię sprzedam. Koszalin, tel.
528-6».
'
G-3940
SZAFĘ chłodniczą 6001 i obieraczkę do ziem
niaków sprzedam. Koszalin, ul. Żeromskiego
38/1.
G-3941
MASZYNĘ dziewiarską dwupłytową nową
sprzedam. Mścice 78B/1.
G-3942
MIERNIK uniwersalny elektryczny sprze
dam. Koszalin, tel. 529-12.
G-3943
SATURATOR, przyczepkę samochodową
sprzedam. Ustronie Morskie, Bolesława Chrob
rego 39.
G-3944
ZDROWE pszczoły sprzedam. Kobylnica, Je
rzy Opolski.
G-3945
SIANO sprzedam. Zegrze Pom., tel. 831-89.
G-3946
ATRAKCYJNĄ suknię ślubną sprzedam.
Koszalin, tel. 540-10.
G-3947
PARKIET brzozowy sprzedam. Koszalin, tel.
342-52.
G-3948
WIEŻĘ hifi (2 x 25 W, dolby) tanio sprzedam.
Koszalin, ul. Bema 14/1.
G-3949
VIDEO z roczną gwarancją sprzedam. Ustro
nie Morskie, tel. 150-65.
Gp-3950
TELEWIZOR kolorowy 26 cali pal-secam
sprzedam. Koszalin, tel. 324-77.
G-3951
TELEWIZOR rubin pal-secam sprzedam.
Świdwin, tel. 20-74, po szesnastej.
G-3952

MŁODY chart-wilczarz czystej rasy odstąpię,
zamienię. Koszalin, tel. 232-26.
<3-3953

Zamiany
MIESZKANIE własnościowe, stare budowni
ctwo, trzy pokoje zamienię na mniejsze w
nowym budownictwie. Wiadomość: Szczeci
nek, ul. Wyścigowa 6/2.
Gp-3756-0
KOŁOBRZEG: dwa pokoje 55 m kw. spół
dzielcze (na ogrodach) zamienię na dwa pokoje
mniejsze, spółdzielcze lub kwaterunkowe w
Kołobrzegu. Wiadomość: Kołobrzeg, Pstrow
skiego 24/8, po dwudziestej.
Gp-3958
BYTOM M-4 zamienię na Lębork. Lębork,
tel. 22-573.
G-3959
MIESZKANIE M-5 zamienię na działkę (domek) w Darłówku. Darłowo, tel. 82-28.
G-3960

MIESZKANIE dwa pokoje z kuchnią, łazien
ką, c.o., I piętro, kwaterunkowe, nowe budow
nictwo, w Ciechanowie zamienię na Słupsk.
Wstępne propozycje tylko listownie pod adre
sem: J. Zaborowski 06-400 Ciechanów, ul. Siera
kowskiego 3/7.
G-3961
MIESZKANIE trzypokojowe własnościowe,
stare budownictwo, Ustka zamienię na mniej
sze w Słupsku, Sławnie lub okolicy. Ustka,
Zubrzyckiego 1.
G-3962
MIESZKANIE jednopokojowe, parter, za
mienię na większe, budownictwo obojętne. Ko
szalin, ul. Szenwalda 1/4.
G-3963

Lokale
POKÓJ do wynajęcia. Koszalin, tel. 520-20.
G-3664
PRZYJMĘ na pokój panie. Słupsk, Kusocińskiego 5.
G-3965
WYDZIERŻAWIĘ na sezon 1687 lub kupię
pawilon małej gastronomii lub handlowy
w miejscowości nadmorskiej. Koszalin, tel.
249-41 godz. 17—20.
G-3966

ZATRUDNIĘ dwie pracownice na sezon letni
w Dźwirzynie. Białogard, tel. 43-75, Gadzińska
G-3971
POTRZEBNA dochodząca pomoc domowa.
Koszalin, Śniadeckich 19/3, tel. 324-55.
G-3972
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego i,
ucznia pełnoletniego. Zakład Mechaniki Pojaz
dowej Koszalin, ul. Topolowa 7, tel. 263-56,
Szadkowski.
G-3973
ZATRUDNIĘ do pracy fryzjerkę, Zakład
Fryzjerski Sianów, ul. Armii Polskiej 29, Czy
żyk.
G-3974
SŁAWNO — domek ośmioizbowy, wolno sto
jący, duży. Możliwość produkcji, usług, rozbu
dowy — przyjmę wspólnika do ukończenia,
inne propozycje. Koszalin, Broniewskiego 9/6,
Ircow.
G-3975
CYKLINOWANIE, lakierowanie. Koszalin,
tel. 328-47, Kaźmierczak.
G-3976
CYKLINOWANIE, lakierowanie. Koszalin,
tel. 536-99, Maksio.
G-3977
WYLĘGARNIA Drobiu w Boikowie k. Poł
czyna Zdroju, tel. 617-96 przyjmuje zamówienia
na pisklęta rasy brojler i ogólnoużytkowe na
maj i czerwiec. Kłujszo.
G-3645-0
USZCZELNIANIE okien, montaż szyn, ża
luzji, tapicerek drzwiowych, drzwi harmo
nijkowych, blokad przeciwwyważeniowych,
boazerii, szlifowanie parkietów itp. Ustka, tel.
144-384, godz. 18—20 Domeradzki. (przelewy)
G-3732
CYKLINOWANIE lakierowanie. Kołobrzeg,
tel. grzecznościowy 226-32, Mąjchrzak.
G3978-Ü

ZATRUDNIĘ kelnerki, ekspedientki, ku
charkę, pomoce. Mielno, tel. 675, Furmanek.
G-3970

Kupno
ŁADNY stojący zegar, dużą palmę kupię.
Koszalin, tel. 232-26.
G-3954

NOWĄ karoserię poloneza kupię. Lębork,
R. Luksemburg 23.
Gp 3956

Informują,
że 5 maja 1987 r. w godz. od 8 do 16

nastąpi umknięcie wody w sieci
w ulicy Marchlewskiego w Słupsku.
Zamknięcie jest spowodowane
koniecznością wykonania przyłącza do Bazy PKS.
K-1826

Koledze
W dniu 28 kwietnia 1987 roku zmarła

Zdzisławowi

Łucja Marciniak

Ogrodnikowi
z powodu śmierci OJCA

pracownica Spółdzielni Inwalidów „Inpromet" w Koszalinie.
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
składają

składają

RADA. ZARZĄD, POP, ZWIĄZEK ZAWODOWY i WSPÓŁPRACOWNICY
KIEROWNICTWO
i WSPÓŁPRACOWNICY URZĘDU

K-1824

MIASTA I GMINY
w ŚWIDWINIE
K-17S7

W dniu 28 kwietnia 1987 roku zmarł w Słupsku

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
2 maja 1987 roku, zmarł

Franciszek Nowakowski

inż. Czesław Ciemnołoński

niezwykle szlachetny, wielkiego serce człowiek,
bardzo wrażliwy na sprawy ludzkie.
Mimo uporu i ogromnej chęci życia
przegrał z postępującą chorobą.
Pamięć o Nim pozostanie na zawsze.

były żołnierz AK, wieloletni pracownik
Koszalińskiego Zarządu Aptek.
Zegnają Go pogrążeni w głębokim żalu i smutku

ZROZPACZENI ŻONA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE I WNUKI

Pogrzeb odbędzie się S V 1987 r„ w Wieluniu
G-3937

SŁUPSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI BUDOWNICTWA
„INSBUD"
w Słupsku

Wyrazy głębokiego
i szczerego
współczucia

Różne
PRZYJMĘ — natychmiast pomoce kuchen
ne, kelnerki, kucharza. Restauracja OSTOJA
Suchorze, tel. 227-00. Zakwaterowanie zapew
niam. Kowalska.
G-3985
ZATRUDNIĘ murarzy z okolicy Darłowa.
Koszalin, tel. 512-35, Menżyński.
<3-3342-0
ZATRUDNIĘ malarzy i rencistów. Słupsk,
tel. 33-058, Marek Giecewicz.
G-3967
ZATRUDNIĘ pracowników i uczniów. Za
kład Betoniarski Kobylnica, ul. Młyńska 27, tel.
268-03, Ziółkowski.
G-3968
ZATRUDNIĘ dwóch cukierników od 1 czer
wca do 31 sierpnia 1987 r. Cukiernia Darłówek,
tel. 21-31, Leszczyński.
G-3969

FUTERKO karakułowe czarne (małe) tanio
sprzedam. Koszalin, tel. 269-89, po siedem
nastej.
G-3955

VOLKSWAGENA garbusa, stan obojętny
kupię. Słupsk, Przemysłowa 111/2, po szesna■tejG-3957
STARY motocykl kupię. Koszalin, tel.
243-42, po dwudziestej.
G-3670-0

Szczegółowych informacji udziela nasz przedstawiciel w Słupsku mgr Franciszek Sarosiek*
zam. Słupsk ul. Braci Gierymskich 4A/35, teł. 323-21. po g,9dż; 18 codziennie, ifk
w piątki każdego tygodnia teł. 226-05 godz. 8.30—13.30 oraz wtorki w gmachu ZWZ§_MP oiü|5Slc.
ul. Sienkiewicza 21. teł. 250-10, 260-89. 223-S2. godz. 16—18.
*
■/
(K-116-0,

ŻONA I RODZINA

Pogrzeb odbędzie się 5 maja 1987 r. o godz. 16 w Kołczygłowach.
G-4006

GLOS
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PROGRAM n (stereo)
Wiadomości: 6.00,8.00,13.00,17.00, 21.00

kpTelewizjar
PROGRAM I

*

Dzienniki: 10.00,16.20,19.30 i 22.40
9.30 „Domator"
10.10 Dla II zmiany: „Tulipan" —
ode. VI (ostatni) serialu oby
czaj. TVP, reż. J. Dymek
16.25 Dla młodych widzów: „Aka
demia muzyczna — wiosna"
i „Wyprawy prof. Ciekawskie
go"
17.15 Teleexpress
17.30 Magazyn PCK
17.40 „Wspólna Polska — wspólne
sprawy"
18.10 TV informator wydawniczy
18.30 „Diagnoza"
18.50 Dobranoc
19.00 „Księga rekordów"
20.00 „Tulipan'' — powtórz, ode. VI
(ostatniego) serialu TVP
21.00 Konferencja prasowa rzecz
nika rządu
21.15 „Z małego miasteczka" — film
dok.
22.20 Spotkanie z pisarzem — Nikosem Chadzinikolau

Skrócony test stereo: 8.40,14.00,18.30,22.10
8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 „Lament” 9.20 Muzyka 9.50
„Szaleństwo Atlantyku” 10.00 Godzina melo
mana 11.10 Muzyczny non stop 12.00 Polscy
laureaci międzynarodowych konkursów muzy
cznych 12.25 Standardy na fortepian 13.05 Z
malowanej skrzyni 13.30 Album operowy 14.00
Przeboje sprzed lat 15.10 Koncert na bis 16.00
Dzieła, style, epoki 16.50 „Szaleństwo Atlanty
ku” 17.0Ś—18.30 Program lokalny 18.30 Klub
stereo 19.30 Wieczór w filharmonii 21.20 Od
ragtime’u do swinga 21.30 -1.00 Wieczór literacko-muzyczny

PROGRAM m
Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00,17.00,18.00
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 8.30 „Smak
ryzyka” 9.05 Gwiazda tygodnia — Jose Felicia
no 9.20 Mała muzyka 10.00 Codziennie powieść
w wydaniu dźwiękowym: T. Konwicki — „Sen-

PROGRAM II
16.55 Program dnia
17.00 J. angielski — I. 58
17.30 „Półgodziny dla rodziny: bliżoi siebie"
18.00 KRONIKA (Szczecin, Kosza
lin, Słupsk i Piła)
18.30 „Żyjąca planeta — portret Zie
mi" — ode. XII (ostatni) —
ang. serialu dok. reż. R. Atten
borough
19.30 „Moja muzyka: Karol Stryja"
20.00 „W obronie własnej — tarcza"
20.30 Ekonomia na co dzień
21.10 „Polak się żeni" — rep.
21.30 Panorama dnia
21.45 Filmy Jirzego Menzla: „Po

ciągi pod specjalnym nad
zorem" — komedia CSRS z
1966 r.; w rolach gł.: Vaclav
Neckarz i Jitka Bendova
23.25 Wieczorne wiadomości

SPORT • WYNIKI • REKORDY • TABELE •

Wygrane
w NRD
Reprezentanci okręgu koszaliń
skiego wzięli udział w międzynarodo
wym mityngu lekkoatletycznym, któ
ry w Neubrandenburgu zorganizował
z okazji 25-lecia istnienia miejscowy
klub sportowy. Nasi zawodnicy zajęli
czołowe miejsca w zawodach.
Bieg na 800 m seniorek wygrała
R. Kozera w czasie 2.13,42. W skoku
wzwyż pierwsze miejsce zajął J, Miśko (Orlę Szczecinek) — 200 cm,
przed R. Majem (Iskra Białogard) —
195 cm. Wśród stumetrowców naj
szybszym okazał się M. Kowalski
(Orlę) — 11,52. Na dystansie 800 m
juniorek wygrała J. Górska —
2.19,98, a na 3000 m juniorów suk
ces odniósł T. Zimny (oboje Orlę)
— 8.53,77. (wim)

Udane
starty

PROGRAMY OŚWIATOWE: 8.10 —
Fizyka — kl. VI 9.00 — Biologia — kl.
VI 9.35 — Domowe przedszkole
12.50 — Chemia — kl. VIII 13.30
i 14.00: TV Technikum Rolnicze
15.50 „Kim być?" — decyzje piętna
stolatków 23.00 — J. angielski — I.
58

Widoczny na zdjęciu Jerzy Kryszak gra
w serialu „Tulipan" (pr. I, g. 10.10 i 20) oficera
milicji, kierującego śledztwem przeciwko głów
nemu bohaterowi filmu. Właśnie dzisiaj, w
ostatnim odcinku obrazu dowiemy się, jak
ostatecznie zakończył swoją „karierę” oszust
uńełu kobiet, wydrwigrosz i złodziej w jednej
osobie...
Fot. CAF — Archiwum
nik współczesny”, ode. 110.30 Muzyczny interklub 11.00 Jazz 1st 80 11.30 Szlachetne zdrowie
11.40 Gwiazda tygodnia 11.50 „Uciekaj króliku”
12.05 W tonacji Trójki 13.00 „Smak ryzyka”
13.10 Powtórka z rozrywki 14.00 M. Argerich —
pianistka niezwykła 15.05 Przypominamy Meatloafla 15.40 Edwin Morgan — poeta żyda
. 16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki 19.30 Trochę
swinga 19.50 „Uciekaj króliku” 20.00 Cały ten
rock 20.45 Warsztaty muzyczne 21.00 Mistrzo
wie francuskiego baroku 21.45 Książka tygod
nia 22.15 Puls jazzu 22.45 Posłuchać warto 23.00
Opera tygodnia 23.15 Czas relaksu
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W Poznaniu odbyły się pojedynki elimi
nacyjne judoczek do ogólnopolskiego tur
nieju klasyfikacyjnego juniorek młodszych.
Walczyło ponad sto zawodniczek. Rywali
zacja stała na dobrym poziomie, a świetnie
poczynały sobie judoczki woj. koszaliń
skiego, które wygrały niemal we wszyst
kich kategoriach wagowych. Tylko w wa
dze 48 kg nasze reprezentantki ustąpiły
pola przeciwniczkom.
Do finałów OTK zakwalifikowały się:
waga 40 kg — St. Skruńdź, I. Smolarek
(Gwardia Koszalin), J. Kumorowska, w.
44 kg — I. Samoił, w. 48 kg — K.
Leończyk (Mechanik Bobolice), A. Bindas (Gwardia), w. 52 kg—V. Borowicz,
I. Sarzyńska, w. 56 kg — I. Pierzchałska, J. Korbus, M. Marach (Mecha
nik), w. 61 kg — E. Majchrzak (Gwar
dia). K. Grochulska (Mechanik), St.
Sieszputowska (Darzbór Szczecinek),
w. 66 kg — I. Steinborn, K. Korbus
(Mechanik), plus 66 kg — A Jaworska
(Gwardia).
W Poznaniu rozegrano też walki elimina
cyjne judoczek do młodzieżowych mis
trzostw kraju, które w dniach 16—17 bm.
odbędą się w Kielcach. Okręg koszaliński
reprezentować w nim będą dwie zawodni
czki Gwardii: A. Mielewczyk, która wy
grała w kategorii 72 kg oraz A. Ponurko
— druga w wadze 56 kg. (wim)

Klub Biegacza na Węgrzech
W końcu kwietnia br. w Budapesz
cie odbył się Ibusz Maraton. Wystar
towali w nim reprezentanci siedem
nastu krajów. Przyjechali nawet bie
gacze z USA i Kanady. W gronie
startujących było około trzydziestu
Polaków, w tym trzech z Pomorza
Środkowego.
Linię mety pierwszy minął wcale
nie biegacz, lecz Austriak Georg
Schrattenecker na wózku inwali
dzkim, który dystans 42 km 195 m
pokonał w czasie 2:16.57. Głównym
zwycięzcą Ibusz Maraton został jed
tosłowak Karel David z
nak Czechr

W skrócie
★ ZAKOŃCZYŁ SIĘ w Bottrop tradycyj
ny międzynarodowy turniej siatkarzy. Pier
wsze miejsce zajęła reprezentacja Finlandii.
Natomiast polscy siatkarze sklasyfikowani
zostali na trzecim miejscu.
★ MISTRZ ŚWIATA Mitko Grablew
(Bułgaria) w Reims zdobył dla Bułgarii
drugi złoty medal ME. Zdeklasował swych
9 rywali w wadze koguciej (56 kg), uzy
skując wynik 295 kg.
★ W LUCIENIU zakończyły się mistrzo
stwa Polski par w brydżu sportowym. Tytuł
obronili Marek Kudła i Andrzej Milde z
Budowlanych Poznań. Para Czarnych
Słupsk: Piotr Gawryś — Marcin Leś
niewski zajęła czwarte miejsce.
•k ZNAKOMITY wynik w biegu na
400 m uzyskał podczas mityngu lekkoatle
tycznego w Columbus Amerykanin Harry
Reynolds. Osiągnął on 44,09 sek., co jest
trzecim wynikiem w historii lekkiej atletyki.
★ BRYTYJCZYK Nigel Mansell pro
wadzący jedyny w tym wyścigu samochód
marki williams — honda wygrał zawody
Formuły I o Grand Prix San Marino.
★ W TRZECIEJ kolejce rozgrywek klasy
województwa koszalińskiego w szachach
zwycięstwa odnieśli goście. W Barwicach
Błonie uległy Budowlanym II Koszalin
0:5, a w Szczecinka Czarna Wieża prze
grała ze Spółdzielcą Darłowo 2:4. Het
man Radło pauzował w związku z wyco
faniem się z rozgrywek Relaksu OSiR

Białogard.
W tabeli prowadzi Czarna Wieża —
11 pkt., przed Spółdzielcą — 9,5 pkt. i
Budowlanymi II — 8,5 pkt. (msz)

PROGRAM IV

Radio
PROGRAM I
Wiadomości: 0.01,1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00,
5.30.0.00.6.30.7.00.8.00, ».00,10.00,12.06,14.00,
16.00.18.00.19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikat energetyczny i gazownictwa:
7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 8.28,
13.00, 21.00
0.05—4.00 Muzyka nocą 4.00—8.00 Poranne
sygnały
9.00—11.00
Cztery
pory roku
11.00—11.57 Koncert przed hejnałem 11.59 Syg
nał czasu i hejnał 12.30 Zespół „Izvorche z Sofii
12.45 Rolniczy kwadrans 13.30 Przeboje mi
strzów 14.05—16.00 Mag., .Rytm” 16.05 Muzyka
i aktualności 17.30 Ten stary dobry jazz 18.20
Koncert dnia 19.30 Dla dzieci 19.55 Relaęja z ME
w podnoszeniu ciężarów 20.15 Koncert życzeń
20.45 Opowiadania K. Filipowicza 21.05 Kroni
ka sportowa z ME w podnoszeniu ciężarów
21.15 Wieczory chopinowskie 22.05 Na różnych
instrumentach
22.20
Klasycy
operetki
23.00—23.25 Inf. sportowe 23.10 Panorama
świata 23.30—23.59 Melodie na dobranoc

Wiadomości: 5.85, 8.98, 7.38, 12.99, 17.99,
19.39, 23.59
5.00—6.30 Muzyczny poranek 6.45 Piosenki
radzieckie 7.20 W ludowych rytmach 7.40 Spot
kanie z piosenką radziecką 8.30 Tydzień z M.
Umer 9.05 Muzyka kl. II—m 9.35 Teatr dla
przedszkolaków: „Uroczystość" — aud. 10.00
Wiedza obywatelska kl. VIU 10.30 Muzyka błę
kitnych traw — aud. 11.00 Dom i świat 12.05
Piosenki, zwyczajne ludzkie sprawy 12.30 „W
Jezioranach"
13.25 Muzyka odnaleziona
14.00—17.00 Popołudnie młodych 17.05 Dzieje
opery 17.55 Widnokrąg 18.30 J. niemiecki 18.50
Studio ekspertów 19.35 Lektury Czwórki 19.45
Nie tylko ballada 20.15 21.35 Wieczór muzyki i
myśli: „Ku czemu zmierza świat?” — aud.

Koszalin
6.30 Studio Bałtyk 7.30 Wiadomości 7.35 „Ży
cie zaczyna się po 13.00” — Z. Suszycki 13.05
Śpiewa Sława Przybylska 17.05 Przegląd aktu
alności 17.12 „Co przeszkadza dobrze gospo
darować” — aud. z cyklu: „Nasz czas” —
J. Blicharski 18.27 Program na jutro

TV i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programach!

0 medale X KOM
37 pięściarzy walczyło na ringu w Draw
sku Pomorskim o medale X Koszalińskiej
Olimpiady Młodzieży. Impreza otrzymała
uroczystą oprawę, zgromadziła wielu kibi
ców, a patronat nad przebiegiem zawodów
przyjął Związek Młodzieży Wiejskiej. On
też ufundował puchary dla najlepszych
zawodników turnieju, które otrzymali R.
Wiśniewski z Drawska i M. Kasprowicz
z Koszalina. Stoczyli oni najładniejszy po
jedynek zawodów.
Oto najlepsi w poszczególnych katego
riach wagowych: T. Lenartowicz, M.
Domaradzki (Koszalin), J. Łabonarski,

Opona podwozia samolotu, zamortyzowała uderzenie i gwał
townie ugięta, rozprostowując się, odepchnęła nieco wózek,
który zaczepiony rozdartą blachą stał teraz kilkanaście
centymetrów przed nią. Z rozbitych akumulatorów wyciekał
kwas, rozlewając się wokół szeroką plamą. Samolot raptow
nie drgnął i znieruchomiał. Georg, Helmut i Otto wrócili pod
kadłub.
Pasażerowie samolotu Air Frace polecieli gwałtownie
twarzami na oparcia znajdujących się przed nimi foteli.
Catherine rzuciło o ściankę działową_ a Anne znalazła się
raptem na podłodze. Również na podłodze obok fotela Dede
oparty barkiem o skrzynkę automatycznego pilota znalazł się
porywacz. Obaj piloci oparli się o wolanty.
Strzelec wyborowy leżący na tarasie widokowym stracił
z pola widzenia kokpit francuskiego samolotu i stał się
(ode. 23)

całkiem bezużyteczny. Zaklął, a później usiadł i zapalił
papierosa.

Ledwie jednak samolot zmienił nieco położenie, leżący
dotychczas najbliżej ogona Otto zerwał się i pobiegł do
tyłu. Teraz silniki nie wyrzucały już swoich spalin bezpo
średnio w jego kierunku. Otto dopadł stojącego obok
terenowego samochodu wózka bagażowego i ruszył w pościg
za samolotem. Miał do pokonania niewielką liczącą
zaledwie pięćdziesiąt metrów odległość. Samolot sunący
z szybkością dwóch, trzech kilometrów na godzinę był
znacznie wolniejszy niż akumulatorowy wózek. Rozpędzona
do szybkości dwudziestu kilometrów na godzinę bagażówka
prowadzona przez Otto. minęła lewe skrzydło samolotu
szerokim lukiem i z przodu pod kątem trzydziestu stopni
rąbnęła w opony i goleń samolotu. Uderzenie zgniotło przedni

Drugi zc strzelców widział teraz zamiast kabiny pilotów
lewy silnik samolotu. Położył spokojnie broń na podeście
schodów, na którym leżał, a potem zszedł na dół aby
przestawić ruchomą wieżę schodów w taki sposób, aby móc
znowu mieć porywacza w lunecie swego karabinu.

ochronny płat blachy wózka, rozdarło ją i zaklinowało goleń.
Otto. który trzymając w skręcie kierownicę nie zdążył
/ać się’ do skoku, został wyrzucony z siodełka
:>d samolotem.
sa
ierowcy i wylądował na brzuchu i twarzy pod

Głos Pomorza
„Głos Pomorza” Dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny Andrzej Lewandowski

Kurt
wołał zrozpaczony Patrick
Kurt odezwij się
na miłość boską, co się stało?
Nic wiem.
To się dowiedz do cholery. Co się stało z podwoziem?
Natychmiast to wyjaśnij. Porywacz chce strzelać. Widział
obok samolotu jakichś dwóch ludzi. Jest bardzo zdener
wowany.
Zaraz będę wszystko wiedział i ci przekażę.
Pospiesz się. bo tu u nas jest teraz bardzo poważnie.
Uspokojony Georg wszedł powtórnie do luku baga-

W klasie
okręgowej

Nie lubią karate?

• PIŁKARZE Darlovii w Sianowie po
konali w meczu koszalińsko-słupskiej klasy
okręgowej zawodników Victorii 4:1 i zostaji samodzielnym liderem rozgrywek, bo
wiem Stal Jezierzyce i rezerwy koszaliń
skiej Gwardii przegrały swoje pojedynki.
Piłkarze Stali ulegli Sokołowi Karlino
1:2, a koszalinianie — Czarnym Słupsk
Pozostałe wyniki: Spójnia — Gryf II
3:2, Zawisza — Baszta 2:1, Drawa —
Wybrzeże Objazda 2:3, Chrobry—Poloń 1:2.
Stal
Gwardia II
Pogoń
Czarni
Zawisza
Victoria
Gryf II
Baszta
Spójnia
Chrobry
Sokół
Wybrzeże
Drawa

26:10
24:12
24:10
23:13
22:14
21:15
19:17
18:18
18:18
15:21
13:23
12:24
11:25
4:30

35-13
44-28
33-30
27-19
25-23
38-28
30-28
28-24
35-33
20-25
26-40
22-30
20-34
16-44

• W NAJCIEKAWSZYM pojedynku
klasy wojewódzkiej na boiskach okręgu
koszalińskiego Rossa Rosnowo zremi
sowała z liderem — Granitem Świdwin
0:0. W innych meczach padły rezultaty:
Darzbór — Radew-Saturn 0:2, Gryf

Polanów — Wybrzeża Biesiekierz 3:0,
Pomorza — Lach 1:1, Olimp — Rodłovia 1:0, Iskra — Kotwica 2:1, Tur —
Mechanik 2:1.
W tabeli prowadzi Granit — 30 pkt.,
przed Olimpem — 25 i zespołem Radew —
Saturn Mielno — 24 pkt.
• NA BOISKACH woj. słupskiego na
dal nie ma mocnych na piłkarzy Garbarni
Kępice. W kolejnym meczu klasy woje
wódzkiej wygrali oni na wyjeździe z Brdą
Przechlewo 1:0. Inn» wyniki: Sparta —

Start 2:4, Skotavia — Czarni Czarna
1:0, Echo — Grab 2:0, Piast — Wrzos
1:1, Kosmos — Tacza 1:3, Czarni Su
chorze — Sława 1:0.
Liderem rozgrywek jest Garbarnia —
31 pkt. Drugie miejsce zajmuje Start — 26
pkt., a trzecie — Skotavia — 23 pkt.
_________________________ (wim)

Z regionu

P. Miedziocha, S. Michalski, R. Wiś
niewski, A. Szyszczakiewicz (Draws
ko),M. Giermak (Koszalin), K. Kmita,
M. Rydel, (Drawsko), G. Winnicki, G.
Komar, L. Kaziszyn, W. Lach (Koszalin)
M. Chliszcz (Drawsko), G. Sztyrak, D.
Kozłowski (Koszalin) i S. Wilk (Draw
sko).
Sekcja pięściarska KS Gwardia w ponie
działki, środy i piątki (w godz. 16—18.30)
prowadzi zapisy młodych adeptów boksu
w hali przy ul. Fałata 34 w Koszalinie, zaś
filia gwardyjskiego klubu w Drawsku Po
morskim czeka na zgłoszenia we wtorki,

rezultatem 2:21.15. Roman Toboła
z Piasków Pomorskich był trzynasty
— 2:38.01, a Czesław Czeczot z
Bytowa zajął 37. pozycję — 2:47.18.
Najstarszy z pomorskich biegaczy,
Józef Niekrasz z Koszalina został
sklasyfikowany daleko, lecz wyni
kiem 3:29.09 poprawił swój rekord
życiowy.
Reprezentanci Pomorza środko
wego nawiązali w Budapeszcie liczne
kontakty z przedstawicielami innych
krajów. Być może dzięki temu obco
krajowców ujrzymy na trasach bie
gów organizowanych w naszym re
gionie.

środy i piątki (od godz. 16) w sali ZSZ przy
uł. Seminaryjnej 2. (wim)
Na zdjęciu: najmłodsi przed walką.

Fot. Andrzej Nowakowski

• W SKROMNIEJSZEJ niż zapowia
dano obsadzie odbyły się w Białogardzie
zawody podnoszenia ciężarów. W punkta
cji klubowej wygrali sztangiści Iskry Bia
łogard, przed Huraganem Wołomin i
Przeciwlotnikidm Koszalin. W punkta
cji indywidualnej
zwyciężył P.
Gręziak,
ręziak, wyprzedzają«
wyprzedzając Zb. Bieleckiego
(Obaj Huragan), P. Czeszewskiego, S.
Kowalczyka (obaj Iskra) i R. Brzeziń
skiego (Przeciwlotnik).
• TENISIŚCI stołowi Spójni Świd
win w spotkaniu ligi międzywojewódzkiej
pokonali ZOZ Sulęcin 10:6. Dla zwycięz
ców punkty zdobyli: K. Kapusta — 4,5,

Woj. koszalińskie ma szczęście do waik
sportowych. Znaczące osiągnięcia mają na
swym koncie judocy, zapaśnicy, a od nie
dawna także karatecy. Ci ostatni specjali
zują się w stylach: kyokushinkai i taekwon-do. Przedstawiciele drugiego z nich ćwi
czą w sekcji KSM „Przylesie" Koszalin pod
okiem Henryka Ficka.
— W Polsce istnieje 58 sekcji taekwon-do — mówi on. — Nie chwaląc się,
koszalińska zalicza się do najbardziej wy
równanych, co udowodniliśmy niedawno
w Lublinie zdobyciem tytułu akademickich
drużynowych mistrzów Polski.
W prowadzonej przeze mnie grupie ćwi
czy 60 osób, w tym 20 zaawansowanych.
Dwóch członków sekcji trafiło do
6-osobowej kadry narodowej. Krzysztof
Pajewski (waga 82 kg) i Mirosław Gra
czyk (waga 64 kg) w końcu maja tego
roku wezmą udział w mistrzostwach świata
w Atenach.
Dobre wyniki zawdzięczamy nie tylko
sobie. Społeczną opiekę nad poczynaniami
sekcji roztoczył dowódca koszalińskiego
garnizonu. Dzięki temu mamy 3tały dostęp
do sal treningowych i sprzętu sportowego.
Skomplikowała się za to współpraca z KsM
„Przylesie", która ma ostatnio „węża
w kieszeni" i nie można doprosić się o
niezbędne dla nos fundusze na wyjazdy na
zawody. Ktoś przestał lubić karate, chociaż
ta dyscyplina ma tu kilkuletnią tradycję.
Teraz stawia się na komputery, a o naszym
istnieniu starają się zapomnieć. Jak tak
dalej pójdzie, to prawdopodobnie przej
dziemy pod opiekuńcze skrzydła któregoś z
koszalińskich klubów sportowych. Moza
wówczas możliwe będzie zrealizowania te
go, co na razie jest nierealne — reaktywo
wanie sekcji taekwon-do w Kołobrzegu,
gdzie jest wielu chętnych do uprawiania
wschodnich sztuk walki.
Wsparcie moraine mamy u przedstawi
cieli władz sportowych. W okresie letnim
zamierza się w roku przyszłym zorganizo
wać w nadmorskich miejscowościach spe
cjalne pokazy różnych odmian karate dla
przebywających nad morzem kuracjuszy.
Sądzę, że w dużym stopniu spopularyzuje
to naszą dyscyplinę sportu wśród młodzie
ży. (wim)
St. Pogorzelski — 3,5 i A. Krawczyk —

2.
• SIATKARKI Wiehma Szczecinek
doznały porażek z Juvenią Puszczyko
wo 0:3 i 2:3. Wcześniej w spotkaniach ligi
międzyokręgowej zawodniczki szczecine
ckie pokonały Ogniwo II Szczecin 3:2 i
3:1.
• W BIAŁYM BORZE odbyły się mis
trzostwa seniorów i juniorów okręgu kosza
lińskiego w ujeżdżaniu- W pierwszej kon
kurencji zwyciężył M. Ślusarczyk (Hu
bertus Biały Bór) na „Chorolu", przed E.
Piechocką (Jantar przy POHZ Mścice).
• W III LIDZE piłkarskiej juniorów Ko
twica Kołobrzeg przegrała z TPS Po
znań 0:2, Gryf Słupsk uległ Polonii
Bydgoszcz 0:3, a Gwardia Koszalin
zremisowała z Olimpią Poznań 0:0.

żowego, aby usunąć ostatnie walizki, które zagradzały mu
drogę do kabiny pasażerskiej.

golenią trzasnąłeś w wózek akumulatorowy przy braniu
zakrętu.

Dyżurny
wołał Kurt
co się stało z Air France?
Nie wiem. Tam jest wózek pod lewą golenią.
To chyba wózek bagażowy.
No to zabierzcie ten wózek, bo on zaraz będzie strzelał.
Nie...
Co nie? Nie zabierzecie go?
Nie mogę. Po doświadczeniach ze schodami mamy
zapowiedź, że kto się zbliży do samolotu dostanie kulę.
Ochroniarze mają taki rozkaz.
Boże...
Kurt czuł, że to wszystko jest już nie na jego
siły
co teraz.
Nie wiem. Decyzja jest taka, aby tego wózka nie
zabierać.
To powiedz mi chociaż gdzie on stoi. przed podwoziem
czy za nim?
Przed. Stoi przed lewą golenią.
To może da radę go odsunąć jak będzie wolno ruszał?

Co niemożliwe?
Kurt starał się wyjaśnić Patrickowi
sytuację
skoro masz wózek pod lewą golenią. Po prostu go
nie zauważyłeś. Mówiłem ci abyś czekał na Feilow. Gdybyś
go miał, obeszłoby się bez tego.
Nie miałem wózka przed sobą
ryknął Patrick
nie
mogłem o niego uderzyć.
Ale uderzyłeś.
Kurt zawiesił głos i wreszcie Patrick
go zrozumiał. Poczuł się. strasznie zmęczony i bezsilny.
Ale jeszcze spróbował.
Mogę go odepchnąć podwoziem?
Nie wiem. Ani ja ani dyżurny portu w tym śniegu
niczego dokładnie nie widzimy. A chyba sam rozumiesz,
że teraz nikt nie podejdzie do samolotu.

— Nie widzę stąd dokładnie jak to jest. Ale chyba tak.
No to choć tyle dobrego, przekażę mu.
Głos pułkownika zabrzmiał twardo:
Wieżą. Zakazuję przekazywania tej informacji na po
kład Air France. Jest zablokowany i tak ma pozostać.
Zrozumieliście?
To już nie był ten sam przyjazny głos, który chwalił go
za rozmowę z porywaczem. Ten głos groził i wymagał.
Zrozumiałem
odpowiedział jakby wbrew sobie
Kurt.
Wykonujcie
usłyszał w odpowiedzi.
Nabrawszy powietrza w płuca Kurt wywołał Patricka.
Jeden dwa jeden
starał się mówić spokojnie
lewą

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139.75-604 Koszalin, telex — 0532275. Centrala
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośredme: sekretariat redaktora naczelnego — 226-93; z-ca redaktora naczelnego —
•Jkfet*r* r«Mcj> — 245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251 -01; Dział Partyjny—
233-20; 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).
Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w
godzinach 9 30-16iw siedzibie redakcji (III piętro, pok 313-314); także telefonicznie
pod numerem 250-05.
Porady prawne udzielane są w poniedziałki środy i piątki od 13 00 do 15.00 oraz we

— Niemożliwe!

Słysząc tę rozmowę pułkownik mało nic dostał apopleksji.
Przecież ten facet na wieży wyraźnie współpracuje
z pilotem
krzyczał
co za skurwysyn, co za cholerny
skurwysyn.
Zgodnie z pańskim poleceniem nie powiedział tego co
mu pan zakazał mówić
uspokajał doktor.
Wszystko mu ten drań powiedział. Powiedział mu,
że to myśmy wepchnęli ten wózek, powiedział mu, że jest
akcja, daje mu szansę! Zabiję sukinsyna gdy tylko go
dopadnę.
Umilkł nagle wpatrzony w ekran telewizora.
Na pierwszym planie w silnym świetle halogenów stał
Scherock. Zaczynało się właśnie jego kolejne wejście na
antenę. Tym ra/cm był tc już. program ogólnokrajowy, a nie
tylko regionalny.
Po raz drugi dzisiejszego wieczoru mam okazję przywi
tać się z państwem. Mówię guten aben także wszystkim tym
telewidzom, którzy nie widzieli naszej pierwszej relacji z lot
niska w naszym mieście. Do tych właśnie z państwa kieruję
kilka słów' wprowadzenia.
(c.d.n.)

wtorki w,9°^2 od 9 do 11 — także telefonicznie pod nr tel. 250-05. W Słupsku w piątki od
15.00 dd 17.00-osobiście
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 HSW „Prasa-Książka-Huch", ul.
Pawia Findera 27a. 75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna — 240-27, telex — 0532264.
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel.: 222-91. Redakcja nie
'
odpowiada za treść ogłoszeń.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch" w Koszalinie.
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Materiały budowlane
'' ' ' produkcji

70

Oferta krajowego przemysłu nie zaspokaja popytu na materiały
budowlane. W tej sytuacji w wielu województwach podejmuje się
decyzje o ich lokalnej produkcji. W woj. słupskim zajmują się tym:
Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Bytowie,
Wojewódzki Zakład Budownictwa Wiejskiego w Kobylnicy, zakłady
podległe WZSR „SCh” i spółdzielnie kółek rolniczych zrzeszone
w WZRKiOR.
W celu zwiększenia wydobycia
piasków i pospółki, jak również
innych kopalin, prowadzona jest w
województwie od 1983 r. inwenta
ryzacja geologiczna złóż w po
szczególnych gminach. Do końca
1986 roku przeprowadzono ją na
terenie 18 gmin. W rezultacie tylko
w 1986 roku wydobyto ponad 78 tys.
ton kruszywa budowlanego, tj. o
ponad 44 proc. więcej niż planowa
no.
Produkcją cegły wypalanej z gli
ny ząjmuje się tylko jeden zakład
rzemieślniczy w Ugoszczy. Wypro
dukował on 600 tys. cegieł, tj. o
ponad 50 proc. więcej niż w roku
poprzednim.
Wielkość produkcji płyt wiórowo-cementowych (suprema) w
Przedsiębiorstwie Produkcji Mate
riałów Budowlanych w Bytowie od
kilku lat kształtuje się na poziomie
130 tys. metrów kwadratowych. W
ubiegłym roku wyprodukowano
jednak tylko 97 tys. m kw. supre
my, spadek ten spowodowany był

zmianami profilu produkcji. W By
towie produkuje się obecnie płyty
grubości 7 a nie, jak poprzednio,
5 cm.
Dotkliwie odczuwany jest brak
tzw. materiałów pokryciowych. W
celu złagodzenia ich deficytu Wy
dział Budownictwa UW i Izba Rze
mieślnicza w Słupsku podjęły dzia
łania zmierząjące do zwiększenia
produkcji dachówek cemento
wych. Na przeszkodzie stanął jed
nak brak cementu. Wyprodukowa
no więc jedynie 320 tys. sztuk da
chówek, czyli o 5 proc. mniej niż
zakładano! Słupskie rzemiosło jest
w stanie wyprodukować do 500 tys.
dachówek cementowych rocznie.
Ilość ta pozwoliłaby na zaspokoje
nie potrzeb w 35 proc.
Materiałów budowlanych braku
je. Lokalna produkcja może w ja
kimś stopniu złagodzić niedostatek.
W tym roku na ten dział gospodarki
przeznaczono większą ilość środ
ków. (gip)

Ósmy wśród

dwustu tysięcy
W Szczecinie odbył się cen
tralny turniej VIII Olimpiady
Wiedzy
Społeczno-Prawnej.
Uczestniczyło w nim trzech reprezantantów słupskiej woje
wódzkiej organizacji ZSMP: Ta
deusz Huk z Zespołu Szkół Rol
niczych w Lęborku (grupa mło
dzieży szkolnej) oraz Andrzej
Markiewicz z WUSW i Zenon
Rutkowski z SPMO (grupa mło
dzieży pracującej).
Po testach pisemnych i u-

stnych Z. Rutkowski sklasyfiko
wany został na ósmym miejscu
wśród dziesięciu najlepszych
młodych znawców prawa w kra
ju. T. Hukowi i A. Markiewiczo
wi zabrakło tylko 3 pkt., aby
znaleźć się w „złotej dziesiątce”
finalistów w swoich grupach.
Zasługują więc i oni na słowa
uznania, bo w olimpiadzie ucze
stniczyło ponad 200 tysięcy mło
dych. (jel)

Konkurs literacki
Lębork. Oddział Miejski Stowa
rzyszenia „Pax” w Lęborku, Miejs
ki Ośrodek Kultury, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Lęborskiej, Rada
Miejska PRON, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Miejska Biblioteka
Publiczna, Stowarzyszenie „Wisła-Odra”, Muzeum Piśmiennictwa w
Wejherowie ogłasząją konkurs lite
racki im. Mieczysława Stryjewskiego na utwory literackie o tematyce
pomorskiej.
Konkurs ma charakter otwarty.
Warunkiem udziału jest nadesłanie
w czterech egzemplarzach: prozy,
poezji, reportażu lub wspomnień.
Utwory prozatorskie, wspomnienia
nie powinny przekraczać 5 stron
maszynopisu, zestaw utworów poe

tyckich powinien liczyć 3 wiersze.
W trzech kategoriach literackich
przyznane zostaną następujące na
grody i wyróżnienia: I — 12 tys., II
— 8 tys., HI — 5 tys.. Jury zastrzega
sobie prawo podziału nagród.
Utwory nigdzie nie publikowane,
w czterech egzemplarzach, opat
rzone godłem wraz z kopertą zawierąjącą dokładne dane osobowe
autora należy nadsyłać do 31 lipca
1987 r. pod adresem Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lęborku —
84-300, ul. Zwycięstwa 4.
Uroczystość wręczenia nagród i
ogłoszenie wyników konkursu
przewidziane jest w październiku.
Zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursie, (pak)

Zgodnie
z wytycznymi
MHWiU

Skarby
naszego
morza
Słupsk. Za niespełna dwa mie
siące odbędą się w Ustce centralne
uroczystości z okazji Dni Morza. Do
obchodów święty, morza przygoto
wują się również uczniowie stup
skich szkól. Jako jedni z pierwszych
uczynili to uczniowie Szkoły Pod
stawowej nr 15, skupieni w Kole
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zorganizowali oni se
sję popularnonaukową pod hasłem
v,Nasz Bałtyk”, podczas której wy
głoszone zostały referaty o go
spodarce morskiej i skarbach na
szego morza. Była też okolicznoś
ciowa wystawa, gazetki ścienne,
albumy. Sesja przybliżyła uczniom
szkoły sprawy związane z morzem
i jego znaczenie dla gospodarki, (a)

29 kwietnia br. w notatce pt.
„Kupować
podczas
pracy?”
przedstawiliśmy uwagi Czytelni
ków o pracy handlu w roboczą
sobotę. Wiele osób pracujących w
tym dniu nie mogło dokonać za
kupów artykułów spożywczych,
bo sklepy czynne były tylko do
godz. 15, a w dyżurujących dłużej
był nieprawdopodobny tłok. W
związku z tym otrzymaliśmy od
powiedź od kierownika Wydziału
Handlu Urzędu Miejskiego, AN
DRZEJA OTWINOWSKIEGO, w
której czytamy:
„Zgodnie z wytycznymi Mini
sterstwa Handlu Wewnętrznego i
Usług sobota pracująca dla handlu
została przeniesiona z 25.IV. na
18.IV. Te same wytyczne mówią o
pracy handlu w dniu 25.IV., tak jak
w wolne soboty. Obowiązujące za
rządzenie prezydenta Słupska ustala w wolne soboty pracę 50 proc.
sieci handlowej artykułami spoży
wczymi w godz. 7—15 oraz domów
towarowych w godz. 10—15. Pra
cownicy handlu, którzy pracowali
dodatkowo w niedzielę handlową
oraz w sobotę (18.IV. — sobota wol
na od pracy dla wszystkich pracują
cych poza handlem), rozumiejąc sy
tuację mieszkańców, 25 kwietnia
zrezygnowali z części przysługują
cego im czasu wolnego za przepra
cowane dni i uruchomili całą sieć
handlową w godz. rannych tj. od 6
do 8 w celu zaopatrzenia się miesz
kańców w podstawowe artykuły
mleczarskie i pieczywo. Także po
godz. 15 dyżurowało 17 sklepów w
godz. do 16 i 18. O czasie pracy
informowały wywieszki we wszyst
kich sklepach już od czwartku, 23
kwietnia. Dostarczona także zosta-
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SŁUPSK: 981
Pogotowie Energetyczne,
992v— 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 do
Słupska, 934
Pociągi odjeżdżające ze Słup
ska, Telefon zaufania „A” tel. 230-33.

Rano — tylko
mleko pełne
Pod takim tytułem zamieściliśmy
uwagi Czytelników o niewłaściwym
zaopatrzeniu w mleko sklepu przy ul.
Racławickiej. Otrzymaliśmy odpo
wiedź od wiceprezesa ds. handiu PSS
„Społem", Bogdana Wiecheckie-

Sfr Dyżury
SŁUPSK — Apteka nr 77-004, ul. 22 Lipca 15,
tel. 222-44; LĘBORK — Apteka nr 77-007, ul.
Czołgistów 33, tel. 21-705

go:
„Ustosunkowując się do zarzutów
zawartych w notatce, PSS „Społem"
w Słupsku informuje, że przeprowa
dzono postępowanie wyjaśniające. Z
analizy zamówień w okresie od 20 do
31 marca br. wynika, że Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska zrealizowała
dostawy mleka zgodnie z zamówie
niami. W dniach od 6 do 11 kwietnia
br. w sklepie przeprowadzono obser
wację i stwierdzono, że dostarczane
ilości mleka w godzinach rannych
gwarantują ciągłość sprzedaży obu
rodzajów mleka do chwili dostawy
popołudniowej. Wynika więc, że opi
sana sytuacja była wyjątkowa. Nie
mniej zobowiązano kierownika skle
pu do bardziej wnikliwej analizy za
mówień, by w przyszłości nawet te
sporadyczne, nieprzyjemne sytuacje
nie miały miejsca". (J.A.)

Mielonka
na śmietniku

Teatr

Galeria
w starym
spichrzu

SŁUPSK — Słupski Teatr Dramatyczny (ma
ła scena): „Życia nie szukaj” — wg scenariusza
Wojciecha Kopińskiego — g. 18

£X|

U nabrzeża usteckiego portu, w
starym, przez lata nie wykorzysta
nym spichrzu trwają wytężone
prace ekipy budowlanej. Postano
wiono tu bowiem zlokalizować
pierwszą w kraju galerię nowocze
snego malarstwa marynistycznes
go. Jej uroczyste otwarcie nastąpi
podczas tegorocznych Centralnych
Dni Morza w Ustce. Czy wykonaw
cy zdążą? Wierzymy, że tak.

Zdjęcia: Zb. Bielecki

1. 12); sala wideo — g. 17 i 19
DAMNICA — F/X (USA, 1. 18)
DĘBNICA KASZUBSKA — Zuchwały napad
(radź., 1. 15)
DEBRZNO: KLUBOWE — dziś nieczynne;
PIONIER — Niesamowity jeździec (USA, 1. 15)
KĘPICE — List gończy (pol., 1. 15)
LĘBORK: FREGATA — Elektroniczny mor
derca (tłŚA, 1. 15)
ŁEBA — Wczesny śnieg w Monachium (jug.,
1. 18)
MIASTKO — Piramida strachu (USA, 1. 12)
PRZECHLEWO
C.K. Dezerterzy (poi.,
1. 18)
SIEMIROWICE — Amadeusz (USA, 1. 15)
SŁAWNO (SDK) — dziś nieczynne
USTKA — Nieśmiertelni (fantast. USA, 1.15)

go:

ła 22 kwietnia informacja do redak
cji „Głosu Pomorza”. Szkoda tylko,
że nie ukazała się w gazecie w
piątek i nie została wydrukowana
tak, jak ją przygotowano. Zmiana
treści lub opuszczenie części infor
macji powoduje dezinformację.
Tym niemniej przepraszamy PT
Klientów za powstałe utrudnienia
w zakupach podstawowych arty
kułów spożywczych w sobotę, 25
kwietnia”.

Mwbiiitaóil
Od redakcji: W wolne soboty
pracują nie tylko handlowcy ale i
lekarze, pielęgniarki, kolejarze,
służby komunalne, listonosze, kie
rowcy autobusów i ciężarówek, energetycy. Można wymieniać wię
cej zawodów, ale nie o to przecież
chodzi. Nikt też z powodu pracy w
sobotę nie wyrywa sobie z głowy

Kind"

SŁUPSK
MILENIUM — sala „Pomorska” — Nieśmier
telni (USA, 1. 18) — g. 15.30, 17.45 i 20; sala
„Mieszko” Wilczyca (pol., 1.18) — g. 17 i 19.30;
sala „Anna” — film wideo — g. 15.15,17,18.45 i
20.30
POLONIA — Komediantka (pol., 1. 15) — g.
15.30, 17.45 i 20
WDK (sala klubowa) — dziś nieczynne
DELTA (Rędzikowo) — Szpital „Britannia”
(ang., 1. 18)
BYTÓW — Mistrzyni Wu-Dang (chiński, 1.15)
CZARNE: PRZODOWNIK — Cały ten zgiełk
(USA, 1. 15); WIARUS — Purpurowa róża z
Kairu (USA, 1. 15)
CZŁUCHÓW — Nad Niemnem, cz. I i H (poi.,

16 kwietnia poruszyliśmy na ła
mach „Głosu” sprawę wyrzuco
nych na śmietnik konserw woło
wych ze sklepu spożywczego przy
ul. Małachowskiego. Otrzymaliśmy
wyjaśnienie od wiceprezesa PSS
„Społem” Bogdana Wiecheckie-

„Przeprowadzono szczegółowe
postępowanie wyjaśniające, w tra
kcie którego ustalono, że sklep nr
48 przy ul. Małachowskiego otrzy
mał konserwy mięsne wołowe 17
marca 1986 roku. Z dostarczonej
ilości po pewnym czasie 4 konser
wy duże i 5 małych uległo zepsuciu
(bombaże). Sklep składał u dostaw
cy reklamację, której, niestety, nie
uwzględniono. Wobec tego konser
wy wpisano w koszty ubytków
sklepu, wycofano je ze sprzedaży i
wyniesiono do wiaty. Z oświadcze
nia kierownika sklepu wynika, że
we własnym zakresie próbował on
przekazać konserwy prywatnemu
hodowcy, ten jednak obawiał się
zatrucia zwierząt. Po pewnym cza
sie, w nawale pracy, pracownice
sklepu zapomniały o zepsutych kon
serwach. Podczas wiosennych po
rządków wynajęty robotnik sprzą
tając wiatę wyrzucił zepsute konse
rwy do pojemnika na śmieci. Zdaje
my sobie sprawę ze słusznego obu
rzenia społeczeństwa. Jednak kon
serwy uległy zepsuciu na skutek
mechanicznych uszkodzeń puszek
i personel sklepu za ich zepsucie
nie ponosi winy. Niemniej puszki
należało usunąć w sposób nie bul
wersujący opinii publicznej. Dlate
go też wystosowano do kierownika
sklepu pismo ostrzegające, które
jako wtyk służbowy zostało włączo
ne do akt osobowych”.
Od redakcji: Cóż, wytyk wyty
kiem, a marnotrawstwo jest ewi
dentne. J.A.

Telefony

Podajemy aa podstawie informacji OPRF1

Akcja „O" w wydaniu PGKiM
Słupsk. 19 kwietnia otrzymałem . skierowało kierownictwo PGKiM
z Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
do mieszkańców prawie stutysięcz
munalnej i Mieszkaniowej pismo
nego miasta. Mogę tylko domnie
następującej treści: „Uprzejmie za
mać, iż w grę wchodzi spora rzesza
wiadamiamy, że na dobro Obywa
słupszczan. Zsumujmy straty zwią
tela figuruje nadpłata z tytułu boni
zane z tą jedną korespondencją.
fikaty za c.o. w 1986 r. w wysokości
Znaczek pocztowy —10 zł, koperta
72 zł, którą prosimy uwzględnić
— 2 zł. Razem 12 zł. Łatwiej i taniej
przy regulacji czynszu za kolejny
byłoby wszak wywiesić listy zbior
miesiąc”.
cze na klatkach schodowych, są
tam tablice ogłoszeń, (jel)
Nie wiem, ile takich pisemek

„Znicz" mistrzem
w trójboju siłowym
W Lęborku odbyły się III otwarte mistrzostwa województwa słupskiego
w trójboju siłowym. Wzięło w nich udział 7 ekip TKKF z wielu rejonów
kraju. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wagowych zostali: do
60 kg — Ryszard Pacholski (MTKKF Malbork), do 67,5 kg — Jan
Wilczyński z „Mewy” Pułtusk (rekord Polski ustanowiony wynikiem 600
kg!), do 75 kg — Józef Bejgerowicz (TKKF Tczew), do 82,5 kg — Witold
Stochmiałek („Znicz” Lębork), do 90 kg —'Waldemar Wroński („Doker”
Gdynia), powyżej 90 kg — Wiesław Błaszczyk („Mewa” Pułtusk).
W klasyfikacji drużynowej I miejsce przypadło gospodarzom imprezy
— TKKF „Znicz”, przed „Mewą” Pułtusk i TKKF Tczew. Gratulujemy
lęborczanom sukcesu w tak doborowej stawce konkurentów! (jel)

włosów. Prawie na całym święcie
duże domy towarowe (gdzie rów
nież są stoiska spożywcze) pracują
w niedzielę, i tak organizują pracę,
że nikomu ze sprzedawców nie
dzieje się krzywda.
Przedstawiliśmy racje Czytelni
ków, którzy z funkcjonowania skle
pów spożywczych w sobotę, 25.IV.
nie byli zadowoleni. Nie rozumie
my również tej zmiany: z 25 na 18
kwietnia. W sobotę przedświątecz
ną sklepy pracowały, i to dyżurują
ce, najdłużej do godz. 16, inne do 15 i
13. Ministerstwo nie zmuszało, lecz
dało wytyczne.
Odnośnie zarzutów pod adresem
redakcji: po pierwsze — staramy
się zawsze dokładnie podawać dy
żury sklepów; po drugie — infor
mator handlowy drukujemy w wy
daniu magazynowym, bo jego naj
kład jest znacznie większy. Jeśli zaś
przyczyniliśmy się do dodatkowego
zirytowania mieszkańców i na
szych Czytelników — przeprasza
my. (a)

W stulecie
esperanta
Słupsk. W dniach 6—30 mąja w
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Słupsku przy ul. Gro
dzkiej 3 eksponowana będzie wy
stawa książek i czasopism esperanckich z całego świata, zorganizowa
na w stulecie powstania języka es
peranto.
Współorganizatorem
wystawy
jest Słupski Oddział Polskiego To
warzystwa Esperantystów. (mim)

Grafika
Andrzeja Szoki
Słupsk. Biuro Wystaw Artysty
cznych i Klub MPiK zapraszają
jutro, 6 bm. do Czytelni Klubu na
wernisaż grafiki Andrzeja Szoki z
Koszalina. Otwarcie wystawy na
stąpi o godz. 18. (a)

Bytowski Dom Kultury
zaprasza na:
Koncert kameralny
Miejski Dom Kultury w Bytowie
organizuje dzisiaj (5 bm.) o godz.
17.30 w sali klubowej hotelu „Za
mek” comiesięczny koncert kame
ralny w wykonaniu artystów-pedagogów gdańskiej Akademii
Muzycznej. Tym razem wezmą w
nim udział: Halina Horans (sopran),
Andrzej Schwarzkopf (baryton),
Bożena Borzyńska (akompania
ment) oraz Andrzej Zawilski (słowo
o muzyce). W programie koncertu
— polska muzyka patriotyczna.
Wstęp na imprezę, jak zwykle,
wolny.

...i konkurs
recytatorski
Miłośników żywego słowa kiero
wnictwo MDK zaprasza na rejono
we eliminacje dorocznego konkur
su recytatorskiego dla dzieci wiejs
kich pn. „Ptaki i ptaszki polne”. W
turnieju uczestniczyć będzie 32 nąjlepszych młodych recytatorów z
ośmiu gmin — uczniów klas I—HI
(„ptaszków”) i IV VIII („ptaków
polnych), wśród nich faworytki bytowian: Beata Baran, Aneta Natkaniec, Ewa Tankiewicz z Pomyska
Wielkiego oraz Katarzyna Gorze
lak z Gostkowa.
Przegląd odbędzie się dziś o godz.
15 w klubie Bytowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej (a nie, jak planowa
no i jak sygnalizowaliśmy 26 ubm.,
w sali widowiskowej Domu Kultu
ry). (jel)

Toniemy w śmieciach i błocie
Sławno. W związku z opubliko
waną 30 marca pod powyższym tytu
łem skargą naszych Czytelników, za
stępca dyrektora Rejonowego Przed
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Zbigniew Fijołek
przysłał do redakcji pismo, w którym
czytamy:
„List mieszkańców budynku nr 24 z
al. Wojska Polskiego opisuje faktycz
nie zaistniałe warunki w tym budynku
i przyległym terenie. Wykonywane jesienią ubr. prace ziemne, związane z
uzbrojeniem terenu pod nowe osiedle
domków jednorodzinnych, istotnie
spowodowały rozkopy. W trakcie
tych prac częściowemu zniszczeniu
uległa sieć kanalizacyjna budynku.
Ekipa RPGKiM do końca kwietnia
zlikwiduje powstałe usterki.

Rozpoczęte na al. Wojska Polskie
go utwardzanie nawierzchni polepszy
dojazd, a tym samym umożliwi termi
nowe opróżnianie pojemników na
śmieci.
Podnoszona w liście sprawa re-,
montu budynku wygląda następują
co: Z dokonanej ekspertyzy wynika,
że obiekt kwalifikuje się do rozbiórki.
Wobec tego nie należy oczekiwać
remontu kapitalnego budynku. Będą
natomiast prowadzone prace remon
towo-zapobiegawcze do czasu wy
kwaterowania lokatorów i rozebrania
obiektu".
Dziękujemy za wyjaśnienie; które
przynajmniej w części powinno usa
tysfakcjonować Czytelników, (jel)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 maja br.
zmarł wieloletni zasłużony pracownik
apteki w Kołczygłowach

Czesław Ciemnołoński
\

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
■
składa
i

DYREKCJA PZF „ĆEFARM" w GDAŃSKU,
ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE.
KOLEŻANKI i KOLEDZY

I Pogrzeb odbędzie się 5 maja 1987 r. o godz. 16 w Kołczygło
wach.

1987—05—05
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Oferujemy do sprzedaży

- barakowozy na kolach i stacjonarne typ: umywalnia% -szatnia, hotel i biuro -portiernia
- szyny S-49 długość 30 lub 15 mb.
- taczki budowlane
- wózki magazynowe 4-kolowe, 1-2-buriowe
- pustaczarki uniwersalne PU-85.
- siatka ogrodzeniowa 25 x 25 do 50 x 50 wysokość
1,5 lub 2,0 mb
- segmenty ogrodzeniowe (wewnątrz siatka ocynk)
- drut stalowy czarny 0 2,6-4,8 4,4-4,8 5,0-6,0 wg
PN-80/M-80Ö28 Rm 100/120
- gwoździe 30 x 80, 27 x 50,25 x 90
- konstrukcje stalowe wiat i hal szerokość 9 lub 12 mb,
długość dowolna
- drzwi klepkowe i plycinowe 1-skrzydłowe Dzl i Dz2

na roczny kurs korespondencyjny
nauki gry na GITARZE SOLOWEJ,
FORTEPIANIE, AKORDEONIE, GITARZE BASOWEJ,
MANDOLINIE, PERKUSJI
Zgłoszenia na kartach pocztowych prosimy kierować
pod adresem: WTM Studium IZOMORF ul. Morskie Oko 2,
02-511 Warszawa
K-63/B

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE POLNIREX
w Słupsku
informuje,
że zmieniło SIEDZIBĘ DYREKCJI oraz ZAKŁADU KONFEKCJI
Obecny adres:

— Dyrekcja Słupsk, ul. 3 Maja 44, tel. 314-79, 347-96.
— Zakład Produkcji Odzieży nr 2 Słupsk, ul. Bałtycka 16,
tel. 240-00
K-1698

BOMIS
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU MASZYNAMI i SUROWCAMI
DELEGATURA w Koszalinie ul. Jana z Kolna 10
tel. 272-71 telex 0533268

DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWY OKRĘTÓW
w Ustce
działającego pod patronatem STOCZNI „USTKA"

K-1575 O

WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY
ZAKŁAD GAZOWNICTWA
w Poznaniu, ul. Grobla 15

DO ZASADNICZEJ SZKOŁY BUDOWY
OKRĘTÓW
ł
w roku szkolnym 1987/88

działający w województwach:

■ gorzowskim,
■ kaliskim,
■ koszalińskim,
■ leszczyńskim,
■ pilskim,
■ szczecińskim,
■ poznańskim.

w klasach o specjalnościach:

— MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH
— MONTER ŚLUSARSKIEGO
WYPOSAŻENIA OKRĘTOWEGO
— ŚLUSARZ-TOKARZ
Warunkiem przyjęcia do I klasy jest:
— ukończenie szkoły podstawowej
— dobry stan zdrowia
— predyspozycje do wykonywania
jednego z podanych zawodów
Nauka w szkole trwa 3 lata.
Przyjęcia do I klas odbywają się bez egzaminu wstępnego.
Uczniom zapewniamy:
— bezpłatne umundurowanie
— pomoc finansową w postaci stypendiów
fundowanych
— zamiejscowym zakwaterowanie i wyżywienie
w bursie młodzieżowej
— praktykę zawodową w Stoczni „Ustka"
pod nadzorem wysoko kwalifikowanych
pracowników
— opiekę lekarską i świadczenia socjalne.
Po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Budowy
Okrętów Stocznia ,,Ustka" zapewnia absolwentom:
— zatrudnienie w wydziałach produkcyjnych
stoczni
— dodatki płacowe (adaptacyjne) w pierwszych
miesiącach pracy
— pożyczki na zagospodarowanie
— zamiejscowym, zakwaterowanie w prywatnych
pokojach na terenie miasta Ustki.
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów mogą kontynuować
naukę w Technikum Budowy Okrętów w Ustce lub podnosić
swoje kwalifikacje na kursach zawodowych zorganizowanych
przez Stocznię „Ustka".

Jeżeli chcesz zdobyć ciekawy zawód
uzyskać szansę stabilizacji życiowej
bliskie Ci są sprawy morza

podejmij naukę w Zespole Szkół
Budowy Okrętów w Ustce
Zgłoszenia przyjmuje do 31 maja 1987 r. Dyrekcja
Zespołu Szkół Budowy Okrętów 76-270 Ustka, ul.
Westerplatte 3, tel. 145-176.
Wymagane dokumenty:
— podanie o przyjęcie do szkoły
— wykaz ocen za I półrocze w kl. VIII
— skrócony akt urodzenia lub wyciąg z dowodu
osobistego rodziców.
— świadectwo lekarskie i świadectwo szczepień
— 2 fotografie
— podanie o przyznanie miejsca w bursie
(zamiejscowi).
K-534-0

możliwość wykonania
jeszcze w 1987 r. n.w. ROBÓT
w RAMACH USŁUG dla ludności
i dla jednostek gospodarki uspołecznionej:

—
—
—
—
—
—

ślusarskich
dekarskich
szklarskich
murarskich
malarskich
naprawy
urządzeń pralniczych przemysłowych
jak i konserwacji.
Zlecenia należy kierować pod ww. adresem.

K 1699

przyjmie
w wolnych mocach przerobowych
usługi w zakresie obróbki wiórowej:

— szlifowanie na okrągło do L=1000 mm
— szlifowanie na płasko gabaryty o wym. do
1000 x 500 x 200 mm
— frezowanie gabarytów o wym. 800 x 400 x 200 mm
917738
otworów w zakresie 0 30-145
— toczenie do L=1500 mm

Uwaga Absolwenci szkół podstawowych

ogłasza zapisy chłopców

oferuje

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH RZSI
75-737 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 25

Zamówienia należy kierować pod adresem:

Rodzice, Absolwenci klas VIII szkół podstawowych!

USŁUGOWO-WYTWÓRCZA
SPÓŁDZIELNIA PRACY „DOM"
w Słupsku, ul. Gdyńska nr 42, tel. 216-72

Informacji udziela Dział Produkcji
tel. 237-36, 233-69, telex 0533321.
K-1700

rżyjmuje

E

ez egzaminów wstępnych z gwarancją internatu dla
zamiejscowych, kandydatów do ZESPOŁU SZKÓŁ ZA
WODOWYCH MINISTERSTWA GÓRNICTWA I ENER
GETYKI w Pile, al. Powstańców Wielkopolskich 18
w zawodzie:

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
SUROWCÓW WTÓRNYCH
w Szczecinie
oferuje do bieżącej sprzedaży

mechanik maszyn i urządzeń gazowniczych
Nauka w szkole trwa 3 lata, pó3dni wtygodniu. Pozostałe
2 dni to praktyczna nauka zawodu, którą uczeń (ca)
może odbywać w naszym Rejonie Gazowniczym w Pile
lub jakimkolwiek innym mieście (najbliższym miejsca za
mieszkania) ww. województw. W czasie nauki uczniowie (ce)
otrzymują:
— wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami
— odzież ochronną dla celów nauki zawodu
— od 2 roku mundury
— możliwość uzyskania prawa jazdy na koszt naszego zakładu
— świadczenia socjalne na równi z pracownikami
Wymgane dokumenty:
— podanie, życiorys, świadectwo ukończenia szkoły podsta
wowej, karta zdrowia i szczepień, zgoda rodziców lub
opiekunów na podjęcie nauki zawodu.
Zgłoszenia przyjmuje
Dział Szkolenia WOZG w Poznaniu, ul. Grobla 15, tel.
772-511 i każda inna jednostka organizacyjna gazownictwa
w miastach ww. województw
____

drobne ŚCINKI MIESZANE w cenie 5 zł — 1 kg
Odbiór w magazynie, przy ul. Ludowej 25
w Szczecinie.
K-1702

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
ZWIĄZKU ZAKŁADÓW DOSKONALENIA ZAWO
DOWEGO
w Słupsku

ogłasza zapisy uczniów do ZSZ ZZDZ
na rok 1987/88
w klasach pierwszych
w specjalnościach:

K-1583-0

- operator obrabiarek
skrawających
- ślusarz mechanik

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
OBROTU MATERIAŁOWEGO
PRZEMYSŁU TERENOWEGO
w Słupsku uł. Grottgera 16A
tel.33-116
33-010
33-048
telex 534256

- elektromechanik

uprzejtńie informuje,

że prowadzi sprzedaż materiałów
stosowanych w budownictwie ogólnym.
Świadczymy usługi zarówno odbiorcom uspo
łecznionym jak i indywidualnym.
Zamówienia należy składać pod w/w adresem.
K-1582-0

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
SUROWCÓW WTÓRNYCH
w Szczecinie

skupuje opony złomowe o rozmiarach:
od 1200-20 do. 8.25-20 oraz 13-28, 14-28, 15-30
i 16-34 z uszkodzeniami mechaniczymi:
(np. pęknięcie, przebicie) nie większymi niż 5 cm,
opony skupują oddziały w:

Koszalinie, ul. B. Bieruta 58
Kołobrzegu, ul. Witkowice
Szczecinku, ul. Przemysłowa 3

tel. 265-21
tel. 220-48
tel. 420-58
K-1701

-

ZSZ ZZDZ Słupsk
ZSZ ZZDZ Szczecinek
ZSZ ZZDZ Słupsk
ZSZ ZZDZ Postomino
ZSZ ZZDZ Słupsk

Przyjęcia do ZSZ ZZDZ odbywają się bez
egzaminów wstępnych.
O przyjęciu do klasy elektromechanicznęL
decyduje konkurs świadectw.
Uczniom zapewniamy:
— wynagrodzenie zgodnie z przepisami
— pomoc dla młodzieży z rodzin niezamożnych
w postaci stypendiów lub bezpłatnych
obiadów
— opiekę lekarską
— udział w kółkach zainteresowań (fotograficzne,
krótkofalarskie, szachowe, żeglarskie)
'— udział w obozach żeglarskich z możliwością uzyskania
uprawnień żeglarskich
— udział w kursach organizowanych przez ZDZ Słupsk
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły podstawowej oraz stan
zdrowia zezwalający na naukę w obranym kierunku oraz dostarczenie
następujących dokumentów:
— podanie o przyjęcie do ZSZ ZZDZ
— wykaz ocen za I półrocze z kl. VIII
— skrócony akt urodzenia
— 3 fotografie
— świadectwo zdrowia
— pisemna zgoda rodziców na naukę w ZSZ ZZDZ
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZZDZ Słupsk, ul. Grodzka 8, tel
220-01
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZZDZ Szczecinek, ul. Bohate
rów Warszawy 39, tel. 406-92,
ZasadniczaSzkola Zawodowa ZZDZ Postomino, tel. 80.
K-1006-0
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NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM PÓŁPRZEWODNIKÓW
ZAKŁADY PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO „KAZEL”
iw Koszalinie

PTHW w Szczecinie ODDZIAŁ w Koszalinie
FILIA w Kołobrzegu

SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
w Kobylnicy

zatrudni natychmiast

zatrudni w podległych zakładach:

pilnie zatrudni

na następujące stanowiska:

- TRAKTORZYSTÓW i MECHANIKÓW
w ZUR Kobylnica i Wrząca
- TRAKTORZYSTÓW w Zębowie
- SPAWACZY i TOKARZY w Widzinie

-

Wymagane przygotowanie zawodowe, wynagrodzenie w granicach od 25 do
30 tys. zł.

KIEROWCA SAMOCHODOWY 7 osób
MONTER SAMOCHODOWY 2 osoby
ELEKTRYK SAMOCHODOWY 1 osoba
MISTRZ STACJI OBSŁUGI 1 osoba

— konstruktora
— technologa
— plastyka
— elektryka
— frezera
— galwanizerów
— kierowcę ciągnika
—:robotnika transportu

PTHW w Szczecinie ODDZIAŁ w Koszalinie
FILIA w Darłowie

- KIEROWNIKA ZAKŁADU we Wrzącej
wymagane wykształcenie średnie techniczne lub rolnicze.

Wynagrodzenie miesięczne w granicach 30 tys. zł.

—„wiertacza wiertarki koordynacyjnej.

na następujące stanowiska:
Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr w SUR w Kobylnicy,
tel. 290-17, 291-16.

- KIEROWCA SAMOCHODOWY 2 osoby

K-1667

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dziale Spraw Osobowych ZPE „Kazel" w
Koszalinie, ul. Morska 33/35, tel. 348-21 wew. 167.

Warunki pracy i płacy do omówienia w Dyrekcji Oddziału w Koszalinie ul. Szarych
Szeregów 1, tel. 254-24 do 26 lub z kierownikami Filii w Kołobrzegu ul. Popławskiego 62,
tel. 235-25 lub 239-97, w Darłowie ul. Wenedów 28, tel. 31-02.

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TURSTYCZNE
„JANTARIA”
w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 43

K-1780-0

zatrudni natychmiast

— SPECJALISTĘ ds. budowlanych (inspektora
nadzoru)
— KIEROWNIKA ROBÓT z terenu Koszalina lub
Białogardu.

RADA PRACOWNICZA

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
przy OKRĘGOWYM ZARZĄDZIE ZAKŁADÓW KARNYCH
w Koszalinie, ul. Młyńska 69

FABRYKI MASZYN ROLNICZYCH „AGROMET”
w Darłowie, al. Wojska Polskiego 47

zatrudni

— kierownika budowy
— kierownika robót sanitarnych
— majstra budowlanego

ogłasza

konkurs na stanowisko DYREKTORA przedsiębiorstwa

Informacji udziela Dział Kadr, tel. 220-41.

Wykształcenie wyższe iub średnie techniczne plus uprawnienia.

w konkursie mogą uczestniczyć kandydaci spełniający następujące
warunki:

K-1760

—
—
—
—

ZAKŁADY PIWOWARSKIE w Koszalinie
BROWAR w Słupsku

— operatora koparko-spycharki
— specjalistę dz. zaopatrzenia.

wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub inne,
staż pracy minimum 8 lat w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym
wiek do 50 lat
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji dyrektora.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dziale Kadr Zakładu.

K-1775
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa w składzie określonym w art. 35
ust. 2 Ustawy z dnia 25 września 1981 r. (Dz.U. Nr 24 poz. 122 z późn. zm ). Zgłoszenia należy
kierować pod adresem przedsiębiorstwa — termin składania ofert upływa po 2 tygodniach od
ukazania się ogłoszenia.

zatrudni:

•
•
•
•

ŚLUSARZY - KONSERWATORÓW
ŚLUSARZA - SPAWACZA
INKASENTA - R0ZW0ZICIELA
MASZYNISTĘ - CHŁODNIKA lub kandydatów do przyuczenia
zawodu chłodnika

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
w Koszalinie ul. Marchlewskiego 7

Do oferty kandydaci załączają następujące dokumenty:

—
—
—
—
—
—
—

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dziale Kadr, tel. 237—79.
K-1663

zgłoszenie udziału w konkursie
kwestionariusz osobowy
życiorys
2 fotografie
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
opinie z dotychczasowych miejsc pracy
świadectwo zdrowia.

zatrudni natychmiast
pracowników
zawodach:

•
•
•
•
•
•
•

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni.
K-1764-0

DZIEWIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„WENEDA”
w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 23

Budując statki - będziesz umiał budować wszystko

zatrudni natychmiast

STOCZNIA GDAŃSKA im. LENINA

TECHNOLOGA ds. DZIEWIARSTWA

największa stocznia w Polsce
nowoczesne konstrukcje — nowoczesna technika

Wymagane wykształcenie średnie w zakresie technologii dzie-

*•

wiarstwa.

n

i

PRZYJMUJEMY

fyyrri

>»0*1

' t >:

■

f.

%' 1“

r* '•••■•■. :7 ;•

'•

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE
w Objeździe, gm. Ustka
zatrudni

GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ ds. energetycznych
oraz w ZAKŁADZIE ROLNYM L JBUCZEWO

GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ ds. produkcji zwierzęcej.
Wymagane wykształcenie specjalistyczne i praktyka.
Warunki płacy wg Zakładowego Systemu Wynagradzania.
Zakład zapewnia mieszkanie funkcyjne.

zatrudni natychmiast

na korzystnych warunkach
CZTERECH PRACOWNIKÓW w dziale księgowości.
Wymagane wykształcenie średnie ekonomiczne, względnie inne z praktyką w
księgowości.
*

K-1778

DOM WCZASOWY HUTY „ŁAZISKA”
w Unieściu, ul. Rybacka 8, tel. 89-765, gm. Mielno

zatrudni na sezon letni 1987 r.

osoby do pracy w kuchni oraz pokojową.
Warunki,pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu.
Zakwaterowanie bezpłatno.
Wymagana aktualna książeczka zdrowia dla celów san.-epidom.

K-1708-0
ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH
REJON WYKONAWSTWA
Słupsk, ul. Grunwaldzka 14, tel. 284-51
zatrudni
.

pracowników do bezpośredniej produkcji w zawodach:

☆
☆
☆
☆
☆
☆

ELEKTROMONTER
POMOCNIK ELEKTROMONTERA
MURARZ
POMOCNIK MURARZA
KIEROWCA CIĄGNIKA
DEKARZ

Zapewniamy płace wg nowego, korzystnego systemu wynagrodzenia.
Bliższych informacji udziela kierownik Rejonu Wykonawstwa, tel. 284-51, wewn. 41.
K-1782

—
—
—
—
—

mężczyzn w wieku od IMS lat
do pracy pod ziemią w charakterze:

—
—
—
—

• pożyczki na zagospodarowanie w wysokości 5000 zł wypłata
w pierwszym miesiącu pracy — umarzana po roku dobrej
pracy,
• pożyczkę w wysokości od 30.000 zł do 80.000 zł wypłata po
przepracowaniu przynajmniej 3 miesięcy, umarzana po 5 la
tach dobrei Dracv.
• pożyczkę w wysokości 120.000 zł po przepracowaniu
dwóch lat, umarzana po 5 latach dobrej pracy,
• pożyczkę w wysokości 30.000 zł dla pracowników zawierają- ;
cych związek małżeński — umarzana po 5 latach dobrej
pracy.
• Zamiejscowym zatrudnionym w bezpośredniej produkcji zapewnia- ]
my bezpłatne zakwaterowanie w hotelach pracowniczych lub w kwa
terach prywatnych na okres oczekiwania na mieszkanie.
• Umożliwiamy przekwalifikowanie, podnoszenie kwalifikacji i konty
nuowanie nauki na kursach wewnątrzzakładowych i Przyzakłado
wym Techniku Okrętowym.
• Zapewniamy wszystkim chętnym pracownikom wczasy w kraju lub
za granicą.
• Umożliwiamy uprawianie sportów w Zakładowym Klubie RKS „Sto
czniowiec" w obiektach sportowych Stoczni i w „Yacht-Klubie".
• Oferujemy wyżywienie w stoczniowych barach i stołówkach.

Warunki przyjęcia:

dowód osobisty
książeczka wojskowa lub zgłoszenie o rejestracji
ostatnie świadectwo szkolne
świadectwa pracy
legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnymi wpisami.

elektryków
hydraulików
ślusarzy
stolarzy
szklarzy
murarza
malarza

zatrudni natychmiast

SPAWACZ
MONTER KADŁUBA
MONTER RUROCIĄGÓW
MALARZ KONSERWATOR
MONTER ślusarskiego wyposażenia statków

Wymagane dokumenty:

następujących

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
„MAfJCEL"
44-310 Wodzisław ŚL, uf. Korfantego 52

Wypłacamy:

—
—
—
—
—

w

K-1771

SPAWACZ
MONTER KADŁUBA
MONTER RUROCIĄGÓW (hydraulik)
ŚLUSARZ
TOKARZ, FREZER
MONTER MASZYN
STOLARZ
MALARZ KONSERWATOR
OPERATOR URZĄDZEŃ PODNOŚNYCH
MARYNARZ
MECHANIK

— wiek 18—40 lat
— ukończona minimum szkoła podstawowa
— dobry stan zdrowia

konserwatorów

Informacje dot. pracy i płacy można uzyskać w Dziale Technicznym Woj. Szpitala
Zespolonego, tai. 511-71.

Ponadto w zawodach preferowanych takich jak:
ą

stanowiska

Oferujemy korzystne warunki płacowe.

or

Stwarzamy możliwość uzyskania zarobków wyższych niż gdzie
indziej. W pierwszym roku pracy wypłacamy do każdej godziny
przepracowanej w bezpośredniej produkcji dopłatę adaptacyj
ną zwiększającą zarobek. Wydajemy bezpłatny dwutygodnio
wy abonament żywnościowy. Umożliwiamy wyjazd do pracy
za granicę.

Odległość z rhiejscowości Lubuczewo do Słupska 9 km.
Bliższych informacji udziela Dział Kadr tel. 11-17-27,11-17-97.
K-1670

na

Wymagane ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej
lub średniej szkoły technicznej.

Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników,
pracowników wykwalifikowanych (mężczyzn) posiadających
zawody ogólnoprzemysłowe oraz pracowników niewykwalifi
kowanych do przyuczenia w zawodach:

Informacje o warunkach pracy i płacy uzyskać można osobiście w Dziale
Pracowniczym lub telefonicznie, tel. 222-39, 239-22.

KOSZALIŃSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
w Koszalinie

z uprawnieniami

- na wózki akumulatorowe

zatrudni natychmiast

j
^

:

j
|
l

Uczniom ZSZ i średnich szkól zawodowych oferujemy stypendia fundowane.
Stocznia zastrzega sobie prawo wyboru oferty.
;
Do pracy przyjmuje oraz udziela informacji: Biuro Przyjęć Stoczni Gdańskiej
im. Lenina w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Doki 1, tel. 39-20-26.
K-1661-0

MŁODSZY GÓRNIK
GÓRNIK
ŚLUSARZ
oraz PRACOWNIKÓW nie posiadających
zawodu

Pracownikom zatrudnionym pod ziemią zapewnia się:
— kandydatom bez zawodu i posiadającym inne zawody,
możliwość zdobycia w systemie szkolenia zakłado
wego kwalifikacji w zawodach górniczych
— wynagrodzenie na dniówkę wg Układu Zbiorowego
Pracy dla Przemysłu Węglowego
— dodatek stabilizacyjny przez 5 lat
— bezzwrotną pożyczkę na zagospodarowanie dla
* młodych małżeństw
— premie regulaminowe i uznaniowe
— deputat węglowy w wysokości 8 ton rocznie
(dla pracowników żonatych)
— wynagrodzenie z Karty Górnika
— nagrody jubileuszowe za 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45 i 50 lat pracy
Zamiejscowym zapewnia się zakwaterowanie
w Domu Górnika z całodziennym wyżywieniem.
Kandydaci na pracowników zobowiązani są przedłozy<?*V)asfepujące
dokumenty:dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja
upezpieczeniowa, świadectwo ukończenia szkoły, świadec
two pracy.
Nie przyjmujemy osób uwolnionych dyscyplinarnie i tych któ
rzy porzucili pracę.
Przy kopalni „Marcel” istnieje Zasadnicza Szkoła Górnicza,
która przyjmie do nauki w zawodach górniczych młodzież
w wieku od 15—18 łat na korzystnych warunkach.
Wyróżniający się uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki
w Technikum Górniczym.
Młodzież zamiejscową kwaterujemy w internacie.
Kandydaci do pracy powinni mieć dokonane skreślenie tylko
z ewidencji w książeczce wojskowej we właściwej WKU.
Bliższych informacji udziela Dział Zatrudnienia kopalni „Marcel”,
ul. Korfantego 52 oraz sekretariat ZSG w Wodzisławiu Śl., ul.
Orkana 23.

Dojazd do kopalni „Marcel”
PKP — Katowice — Rybnik— Radlin Śl. — Obszary
PKS — Katowice — Rybnik — Wodzisław SI.
WPK — Rybnik — Marcel, Wodzisław Śl. — Mar
cel.
K-57/B-0

GLOS

1987—05—05
ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG TECHNICZNYCH „SPOŁEM”
W KOSZALINIE, UL. SZCZECIŃSKA 17
\

ogłasza

Oferty w zalakowanych kopertach prosimy składać w Dziale Gł.
Mechanika do 14 maja 1987 r.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu
bez podania przyczyn.
K-1733
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWEGO PRZEMYSŁU TERENOWEGO
W KOSZALINIE, UL. SZCZECIŃSKA 54

ogłasza

ogłasza

na sprzedaż samochodu żuk A-Q5, nr fabryczny 199964, nr silnika
307623, nr rejestracyjny SLA 411C, rok produkcji 1974, cena
wywoławcza 190.000 zł.
Przetarg odbędzie się 20 maja 1987 r., o godz. 10, w biurze
Spółdzielni w Słupsku, przy ul. Słowackiego 42.
Wadium;w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do
kasy Spółdzielni naipóźniei w przeddzień przetargu.
W przypadku niesprzedania ww. pojazdu w I PRZETARGU,,
II PRZETARG odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12 z
obniżeniem ceny wywoławczej.
Samochód można oglądać w dni robocze w godz. 7—14 pod wyżej
wymienionym adresem.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub wycofania
pojazdu z przetargu bez podania przyczyn.
K-1726
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
w KOSZALINIE

PRZETARG

na wykonanie prac:
— remont dachu hali produkcyjnej o powierzchni ok. 3.500 m kw.,
zleceniodawca zapewnia papę,
— ocieplenie ścian budynku administracyjnego i socjalnego
o powierzchni ok. 240 m kw. oraz naprawa elewacji ww.
budynków. Wykonawca zapewnia materiał.
Powyższe prace należy wykonać w podległym Wydziale Produk
cyjnym w Szczecinku, ul. Wodociągowa 17.
Oferty należy składać w WPPPT w Koszalinie, ul. Szczecińska 54.
Bliższych informacji udziela Dział Głównego Mechanika.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10, w dniu 21 maja 1987 r.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
K-1724
KOSZALIŃSKA
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
W KOSZALINIE, UL. SZCZECIŃSKA 22

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ns sprzedaż poiazdui
— samochód żuk, nr rej. KOA 008U, cena wywoławcza 300.000 zł.
Przetarg odbędzie się 12 V 1987 r., o godz. 10.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do
kasy KSOP Koszalin, najpóźniej do godz. 9, w dniu przetargu.
W przypadku niedojścia do skutku I PRZETARGU, H PRZE
TARG odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.
Zastrzegamy unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
K-1731

na wykonanie robót::
1) Budowa Zakładu Mleczarskiego w Słupsku
— trzykrotne malowanie z gruntowaniem
elementów żelbetowych
m. kw. 2.076
— trzykrotne malowanie z dwukrotnym
gruntowaniem elementów stalowych
kg 27.146
— posadzki lastriko
m. kw. 1.982
— posadzki tarakota
m. kw. 2.197
— wykładzina glazurą
m. kw. 4.393
roboty ogólnobudowlane (murowe, tynkarskie, betonowe,
izolacyjne, posadzki) w obiekcie o kubaturze 400 m sześć.
Planowany termin rozpoczęcia robót maj 1987 r.
2) Budow a budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego
oś. Nad Śluzami w Słupsku
— elewacje
Planowany termin wykonania maj—czerwiec 1987 r.
3) Budowa budynków mieszkalnych MDM trzykondygnacyj
nych oś. Bukowa w Koszalinie
.— elewacje
— tynki wewnętrzne
— instalacje gazowe wewnętrzne
— przyłącza gazowe
Planowany termin wykonania czerwiec—październik 1987 r.
4) Budowa budynków mieszkalnych, ul. Orla w Koszalinie
— przyłącze wod.-kan.
Planowany termin wykonania II półrocze 1987 r.
Oferty należy składać w dyrekcji przy ul. Zwycięstwa 115, pokój
nr 222, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia przetargu.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników nastąpi w ósmym dniu.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty oraz unieważnienie
przetargu bez podania przyczyny.
K-1725-0

I PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu rolniczego:
ciągnik gąsienicowy DT-75, cena wywoławcza 223.452 zł
ciągnik ursus C-330, cena wywoławcza 394.735 zł
— ciągnik ursus C-4011, cena wywoławcza 315.726 zł
kombajn ziemniaczany Z-644, szt. 5, cena wywoławcza od
273.932 - 399.132 zł
— kombajn buraczany SK 400 super, cena wywoławcza 283.732 zł
kombajn zbożowy ZO50, cena wywoławcza 923.820 zł
—- kombajn do zielonek Z-320, cena wywoławcza 535.418 zł
podbieracz pokosów Z-315, cena wywoławcza 59.952 zł
sieczkarnia przyczepiana E067, szt. 2, cena wywoławcza
od 50.736 do 82.284 zł
sieczkarnia z wydm. RVS-4, cena wywoławcza 134.676 zł
przyczepa zbierająca NTVS-4, szt. 2, cena wywoławcza
po 133.980 zł
— przyczepa zbierająca T-010, szt. 2, cena wywoławcza od
nr 116.919 do 127.611 zł
— przetrząsaczo-zgrabiarka Z-211, szt. 2, cena wywoławcza
od 32.433 do 36.806 zł
—
—
—
—
—

przetrząsacz karuzelowy Z-229, cena wywoławcza 66.728 zł
dojarka pastwiskowa M-685/12,\cena wywoławcza 223.440 zł
chłodnia przewoźna D 348, cena wywoławcza 44.646 zł
siewnik rzędowy S-045, cena wywoławcza 85.668 zł
przenośnik pneumatyczny PT v200D, cena wywoławcza
413.040 zł
— rozsiewacz nawozów N014, cena wywoławcza 34.263 zł
— rozrzutnik obornika RT 41h, cena wywoławcza 64.924 zł
— dmuchawa do słomy T-257, cena wywdrtawcza 46. 308 zł
— rozdrabniacz gałęzi RZ3,0, cena wywoławcza 59.281 zł
— ogławiacz 6-rzędowy matrot, cena wywoławcza 166.834 zł
— ładowacz buraków matrot, cena wywoławcza 332.307 zł
— wyorywacz 6-rzędowy matrot, cena wywoławcza 87.264 zł
— pług podorywkowy U-043/1, cena wywoławcza 39.648 zł
— pług podorywkowy U-025/1, cena wywoławcza 32.391 zł
— przyczepa skrzyniowa D 44B, cena wywoławcza 54.208 zł
— przyczepa wywrotka D35M, szt. 2, cena wywoławcza po
44.224 zł.
oraz inny sprzęt rolniczy po cenie złomu użytkowego.
I PRZETARG odbędzie się 14 maja 1987 r., o godz. 10 w siedzibie
SHR Biesiekierz.
Prawo do udziału w przetargu mają zespoły i rolnicy indywidualni,
którzy wpłacili do kasy SHR wadium w wysokości 10 proc. ceny
wywoławczej i przedłożą zaświadczenie wystawione przez właści
wy Urząd Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub przedłożą
kopię nakazu płatniczego podatku gruntowego.
Sprzęt niesprzedany w I PRZETARGU zostanie zgłoszony do H
PRZETARGU bezpośrednio po zakończeniu I przetargu.
Sprzęt można oglądać na terenie SHR Biesiekierz w dniach
12—13 maja 1987 r., w godz. 10—13.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub wycofania sprzętu
z przetargu bez podania przyczyn.
K-1728

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ODDZIAŁ W BIAŁOGARDZIE, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 1

PAŃSTWOWY pŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
76-031 MSCICE, WOJ. KOSZALIŃSKIE

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
OKRĘG KOSZALIN, UL. KOLEJOWA

ogłasza

ogłasza

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na snrzedaż:
— samochodu dostawczego marki nysa 521, rok produkcji 1973, nr

I PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż używanego sprzętu rolniczego z poszczególnych
zakładów:
Nazwa sprzętu i typ

Rok
Cena wywoławcza
produkcji w tys. zł jednostk.

GHZ CIESZYN
— przyczepa zbierająca T-010

1974

141,—

na sprzedaż samochodu skoda 706 RT, rok prod. 1960, rodzaj
nadwozia specjalna kabina na ,4.000 gołębi-, Cena. wywoławcza
525.000 zł

Przetarg odbędzie się 11V1987 r., o godz. 13, w Mielnie, ul. Wojska
Polskiego 2.
Pojazd można oglądać w przeddzień przetargu pod ww. adresem
w godz. 12—15.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej pojazdu 11 V 1987 r. w godz. 9—11,
w kasie Mielno, ul. Wojska Polskiego 2.

W przypadku niedojścia do skutku I PRZETARGU, II PRZE
TARG odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.

GHZ DOBRE
rozsiewacz nawozów RCW-3
sieczkarnia toporowa rum.
ciągnik ursus C-355
przenośnik pasz

1980
1975
—
1976

56,—
49,—
288,—
96,—

1979
1979
1979
1978
1975

100,—
95,—
95,—
192,—
335,—

GHZ GĄSKI
rcztrząsacz obornika 1PTU-4
przyczepa zbierająca T-09
przyczepa zbierająca T-09
prasa zbierająca K-442/1
ciągnik ursus C-355

GHZ KAZIMIERZ
—
—
—
—
—

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
STACJA HODOWLI ROŚLIN
W BIESIEKIERZU k. KOSZALINA, tel. 80-327, 80-376

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

—
—
—
—
—

SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
„BAŁTYK”
W SŁUPSKU UL. SŁOWACKIEGO 42

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie nw. robót remontowo-budowlanych na terenie
naszego Zakładu.
— wymiana rynien i obróbki blacharskich
— naprawa i smołowanie dachów
— naprawa komina
— roboty modernizacyjne instalacji c.o.
Do składania ofert zapraszamy przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze oraz zakłady prywatne.
Bliższych informacji udziela główny mechanik Zakładu, tel, 230 08,

—
—
—
—

Strll

POMORZA

kosiarka rotacyjna Z-036
kosiarka ładowacz E-062
prasa zbierająca K-442
sieczkarnia połowa Z-320
ekstruder KMZ-2, szt. 4

1983
1975
1974
1978
1976

36,-19,—
205,—
621,—
423,-

GHZ KOSZALIN
— prasa zbierająca K-442
— ciągnik ursus 4011

1972
1972

207,—
453,—

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
K-1732

rejestracyjny KOA 246MV cena wywoławcza 141.000 zł

— samochodu ciężarowego marki gaz 53A, rok produkcji 1968, nr
rejestracyjny KOA 297N, cena wywoławcza 140.000 zł
Pojazdy można oglądać w dniu poprzedzającym przetarg tj. 11
maja 1987 r., w godz. 8—14.
Przetarg odbędzie się 12 maja 1987 r., o godz. 10 w Bazie STW
O/Białogard, przy ul. Królowej Jadwigi 1.
Warunkiem uczestnictwa jest:
■— wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej na
godzinę przed przetargiem w kasie Oddziału.

W przypadku niedojścia do skutku 1 przetargu, II PRZETARG
odbędzie się w 2 godziny po zakończeniu I przetargu.
Zastrzega się prawo wycofania pojazdów lub unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn.

K-1734
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 16
w SŁUPSKU, ul. ZABOROWSKIEJ 2

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE POLMOZBYT
W KOSZALINIE, UL. GNIEŹNIEŃSKA 38
DZIAŁ TRANSPORTU

ogłasza

ogłasza

PRZETARG

PRZETARG
na sprzedaż samochodów:
— jelcz RTO 043, rok prod. 1970, cena wywoławcza 750.000 zł
— star A-29, rok prod. 1970 cena wywoławcza 195.500 zł
— star A-28, rok prod. 1977 cena wywoławcza 459.900 zł
— nadwozie fiata 126p, rok prod. 1985, cena wywoławcza 200.000 zł^
(po wypadku)

na wykonanie podłogi oraz ułożenie parkietu w hali sportowej
o powierzchni 700 m kw.
Oferty należy składać w Sekretariacie szkoły do 10 maja 1987 r.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu
bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert nastąpi 15 maja 1987 r.

Przetarg odbędzie się 14 V 1987 r., o godz. 10.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W POŁCZYNIE ZDROJU

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa, przy
ul. Piastowskiej najpóźniej dzień przed rozpoczęciem przetargu.

ogłasza

W przypadku niedojścia do skutku I przetargu n PRZETARG
odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.
Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
K-1762

K-1739

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na niżej wymieniony sprzęt

GHZ MIELNO
—
—
—
—
—
—
—

pług zawieszany U-023
pług zawieszany PZ-330
przyczepa zbierająca T-010
przyczepa zbierająca T-010
prasa zbierająca K-442
sieczkarnia połowa E-067
kosiarka rotacyjna RZS-160

1

1976
1970
1973
1973
1972

23,—
24,—
127,—
133,—
262,—

1976
1972

złom użytkowy
złom użytkowy

GHZ MŚCICE

—
—
—
—
—

URZĄD MIASTA I GMINY
W BOBOLICACH

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na modernizację remizy strażackiej w Bobolicach.
W skład modernizacji wchodzą roboty: murowe, dekarskie,

ciesielskie, posadzkarskie, instalacyjne i malarskie.

— przyczepa zbierąjąca T-010
— przyczepa zbierająca T-09

125,108,—*

Oferty w zalakowanych kopertach należy składać pod adresem
UMiG Bobolice w terminie do 15 maja 1987 r.
Otwarcie (kopert) ofert nastąpi 20 maja 1987 r., o godz. 10,
w pokoju nr 17.

1975
1980
1978

330,—
46,—
25,—

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze i prywatne.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienie przetargu
bez podania przyczyn.

GHZ PARNOWO
— ciągnik ursus C-355
— kosiarka rotacyjna ŻTR-165
— przyczepa wywrotka PSE-12,5

Kosztorys do wglądu w pokoju nr 17.

I PRZETARG NIEOGRANICZONY
BST MŚCICE
— koparko-spycharka PE-08
— samochód nysa 521T
autobus jelcz RTO
— samochód wywrotka kraz 25613
— samochód żuk A07
— samochód żuk A16

Wartość robót około 2 min zł.

1977
1978

1978
1977
1977
1966
1976

368,—
212,—
607,—
947,—
323,—
430,—

Przetarg odbędzie się 14 maja 1987 r., o godz. 12.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10, w kasie POHZ Mścice.
Sprzęt można oglądać w poszczególnych zakładach od 5 maja
1987.
W przypadku niedojścia do I przetargu, II PRZETARG odbędzie
się 14 maja 1987 r., o godz. 13.
W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby posiadające
zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego
lub nakaz płatniczy podatku gruntowego.
K-1727

K-1735

ciągnik ursus C-355
ciągnik ursus C-355
kombajn zbożowy bizon Z-050
przyczepa do przewozu osób OPC-1
wyrywacz lnu TLN-1,5

cena 346.882 zł
447.093 zł
1.083.600 zł
57.652 zł
63 840 zł

Przetarg odbędzie się 13 V 1987 r. o godz. 12, w Zakładzie Usług
Mechanizacyjnych w Ogartowie.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w
wysokości 10 proc. wartości maszyny w kasie Zakładu Usług
Mechanizacyjnych w Ogartowie, najpóźniej 1 godz. przed prze
targiem, oraz posiadanie zaświadczenia właściwego urzędu gminv
o celowości kupna danej maszyny.
Zastrzegamy sobie prawo wycofania sprzętu z przetargu bez
podania przyczyny.

K-1729
KOSZALIŃSKA AGENCJA IMPRE£ ARTYSTYCZNYCH
W KOSZALINIE, UL. KOŚCIUSZKI 33

ogłasza

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ŚWIT”
02-677 WARSZAWA, UL. TAŚMOWA 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót sztukatorskich w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Spółdzielni Inwalidów „Świt” w Grzybowie
gm. Kołobrzeg, ul. Nadmorska 17.
Do wzięcia udziału w przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze oraz spółdzielnie rzemieślnicze.

,Dokumentacja do wglądu znajduje się w ORW SI „Świt” w
Grzybowie.
Oferty prosimy nadsyłać pod adresem Spółdzielni.
Otwarcie ofert odbędzie się 14 dnia od daty ukazania się
ogłoszenia o godz. 12, w ORW w Grzybowie, ul. Nadmorska 17.
K-1730

na sprzedaż samochodu nysa 522, furgon, nr rejestracyjny KOA
317L, nr silnika 270289, nr podwozia 178674, rok produkcji 1976.
Przetarg odbędzie się 20 maja 1987 r., o godz. 11 w siedzibie
Agencji w Koszalinie, ul. Kościuszki 33.
Wartość samochodu ustala się na kwotę 247.000 zł.
Wadium w wysokości 25.000 zł należy wpłacać do kasy Agencji
najpóźniej do 19 maja 1987 r.. godz. 15.

Pojazd można oglądać tylko w dniu 19 maja 1987 r. w godz. 10—14
na parkingu strzeżonym przy ul. 1 Maja w Koszalinie.
W przypadku niedojścia do I PRZETARGU odbędzie się n
PRZETARG nieograniczony tego samego dnia o godz. 12.
Zastrzega się
przyczyny.

prawo

unieważnienia

przetargu

bez

podania

K-1736
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SIANOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
ZAPAŁCZANEGO
w Sianowie

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI
URZĄDZEŃ WODNYCH i MELIORACYJNYCH
w Koszalinie, ul. Szczecińska 43, tel. 262-71
zatrudni

PRACOWNIKA do księgowości materiałowej

UWAGA RODZICE!

MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
w Kołobrzegu

organizuje półkolonie letnie dla dzieci

zatrudnią

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w przedsiębiorstwie.
K-1768

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI
URZĄDZEŃ WODNYCH i MELIORACYJNYCH
w Koszalinie, ul. Szczecińska 43

zamieni

samochód marki FSO pick-up fabrycznie nowy
(wersja eksportowa)

na samochód marki FSO — limuzyna lub polonez limuzyna
fabrycznie nowy.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

dekarzy
malarzy
murarzy-tynkarzy
ślusarzy
frezerów
tokarzy
szlifierza
stolarza
KIEROWCĘ z I kat. prawa jazdy

w wieku od 6 do 14 lat
w Kołobrzegu, przy ul. Brzozowej 6
Szczegółowych

I turnus od 3 do 31 lipea 1987 r
II turnus od 3 do 27 sierpnia 1987 r.
informacji
udziela
MZEAS, ul.

' Ratuszowa

13,

pokój 41 lub tal. 220-12.
K-1711

»
CENTRUM KOMPUTERYZACJI RYNKU
„CEKAR"
Zakład w Gdańsku, ul. Kliniczna 2A

Zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie, istnieje możliwość do
datkowego zarobku poza godzinami pracy w ramach zespołów gospo
darczych.
Oferty przyjmuje Dziel Spraw Pracowniczych, Sianów, ul B. Bieruta 44 tel. Sianów
238 lub Koazalin 513-26.

K-1776

oferują sprzedaż

DZIURKARKI kart soemtron 415S
SPRAWDZARKI kart soemtron 425

— szt. 3
— szt. 2

Powyższe urządzenia pochodzą z roku 1977 i są sprawne technicznie. Cena do uzgodnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny, tal. 43-08-08, 43-01-04.

K-1803

K1665

PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANIZACJI PRODUKCJI
ZWIERZĘCEJ
„MEPROZET"
w Bobolicach

zatrudni natychmiast

inżynierów i techników mechaników

WYDZIAŁ MECHANICZNY WYŻSZEJ SZKOŁY INŻYNIERSKIEJ
w Koszalinie

POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA PP
ODDZIAŁ w GDAŃSKU
FILIA SŁUPSK

informuje, że w roku akademickim 1987/88 uruchamia
4 semestralne Zaoczne Studia Uzupełniające do stopnia magis
terskiego dla specjalności:

otwiera

— technologia maszyn
— maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego
i spożywczego
— maszyny i urządzenia rolnicze

Biuro czynne w godz. 10—13 w Stupsku, ul. Garncarska
24, teł. 266-84

Wstępne zgłoszenia należy składać do 30 V 1987 r. pod adresem:

zastępcę głównego księgowego

BIURO POŚREDNICTWA i ZAMIANY
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

Zawierając transakcja za pośrednictwem biura korzystasz z ulg finansowych.
Informacji udziela biuro w godzinach wyżej podanych. Za pośrednictwem biura
korzystni« kupisz — sprzedasz samochód.
K-1797

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
75-320 Koszalin, ul. Racławicka 15/17.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w siedzibie przedsiębiorstwa.

K-1769

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE
78-331 Rąbino, tel. 9

W zgłoszeniu należy podać:
— rok ukończenia studiów inżynierskich i specjalność
— miejsce pracy i zajmowane stanowisko
— dokładny adres (wraz z kodem)

USPOŁECZNIONE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
„ELEKTRON" — SPÓŁKA Z 0.0.
81-341 Gdynia, ul. Węglowa 11. tel. 20-77-60. telex 054584

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w Słupsku ul. Grodzka 9

oferuje wykonanie usług w zakresie:
- przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych
15/0,4 kV oraz GPZ i PZ 110kV
- kompleksowych pomiarów elektrycznych
- wykonawstwa instalacji elektrycznych i odgromowych
- zabezpieczenia przed kradzieżą słupów linii 110 kV
i 400 kV metodą zaspawania śrub
- malowania i oznakowania rozdzielnic elektrycznych
- prac malarskich — antykorozyjnych
- naprawa i konserwacja układów automatyki i sterowanie
- AKP kotłowni
K-1804

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W BARWICACH, UL. CZAPLINECKA 9, 78-460 BARWICE

zatrudni nntychmiast
K-1814-0

PRZETARG

K-1813

Inżynierów mechaników na stanowiska:

ZAKŁAD „BOGUSŁAWKA"
w Koszalinie, ui. Mickiewicza 6/8 tel. 254-75

— dyrektora Zespołu Warsztatów Szkolnych

zatrudni

— kierownika Wydziału Kontroli Jakości

KOBIETY niewykwalifikowane do dwuzmianowej pracy äkordowej
w produkcji cukierniczej
,,. u
PALACZA z uprawnieniami do kotłów wysokoprężnych.
K-1781-0

— konstruktorów

Robotników na stanowiska:
—
—
—
—
—
—
—

tokarzy
frezerów
szlifierzy
ślusarzy narzędziowych
ślusarzy
wytacza rzy
elektryka konserwatora maszyn

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w Kaliszu Pomorskim

zatrudni kierownika transportu
wymagane wykształcenie średnie ze znajomością pracy
w transporcie.

I PRZETARG OGRANICZONY
DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. M. NOWOTKI
w Słupsku, ul. Sobieskiego 13

cena wywoławcza

ciągnik ursus C-355
ciągnik ursus C-355
kombajn zbożowy Z-056
aparat do bielenia H900
kombajn ziemniaczany Z-644
snopowiązałka Z-Ö05
roztrząsacz obornika RT 44h
roztrząsacz obornika RT 44h
siewnik zawieszany S-043
przyczepa kłonicowa PK4
kosiarka rotacyjna RŻS-160
pług zawieszany 3 skibowy PŁN 3-35
pług zawieszany 3 skibowy PŁN 3-35

331.465 —
208.129 —
1.374.882 —
53.424 —
358.470 —
81.920 —
88.920 —
118.560 —
20.563 —
96.900 —
20.248 —
33.616 —
27.504 —

K-1770

szlifierka-ostrzałka SO-300

przyjmuje zapisy do klas pierwszych
na rok szkolny 1987/88

zatrudni
pracowników na stanowiska:

kierownika działu umów, kosztów i rozliczeń
inspektora ds przygotowania dokumentacji

w następujących zawodach:

—
—
—
—
—
—
—

WOJEWÓDZKA DYREKCJA INWESTYCJI
w Koszalinie

betoniarz-zbrojarz
cieśla
malarz budowlany
mechanik maszyn budowlanych
murarz
monter instalacji budowlanych
elektromonter

Warunki pracy I płacy do uzgodnienia osobiście w OH Kołobrzeg ul. Giełdowa 12,
pokój 14 lub telefonicznie 234-72.
K-1798

IZBA SKARBOWA
w Koszalinie

Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 łata.
W okresie nauki uczniowie otrzymują:

HI PRZETARG NIEOGRANICZONY
10.585,-

snopowiązałka
snopowiązałka
snopowiązałka
sieczkarnia połowa Z-305

Przetarg odbędzie się 15 maja 1987 r. w świetlicy SKR Barwice
o godz. 10.

przyjmie do pracy terenowej

— wynagrodzenie miesięczne wraz z premią:
w klasie
I — do 2.700 zł
w klasie II — do 3.240 zł
w klasie III — do 4.200 zł
—
—
—
—

sprzęt po cenie złomu użytkowego

—
—
—
—

Warunki pracy 1 płacy do uzgodnienia w Sekcji da. Pracowniczych, tai. 294, 209,
waw. 18.

K-1783

na niżej wymieniony sprzęt

nazwa i typ

Warunki ptacy wg Zakładowego Systemu Wynagradzanie oraz świadczenia zgod^JJ^ł UZP. Przadatfbloratwo zapewnia mieszkania funkcyjna w nowym budowntet-

zatrudni

■ Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i szeroki zakres
świadczeń socjalnych. | Informacji udziela Wydział Organiza
cji i Spraw Pracowniczych, tel. 220-01.

ogłasza

— SPECJALISTĘ ds. BUDOWNICTWA z uprawnieniami
budowlanymi.

absolwentów szkół wyższych, o kierunku
ekonomicznym r prawniczym

nieodpłatnie drugi* śniadania w szkolą, na budowach i warsztatach
zapomogi kwartalna do 5.600 zł dla uczniów znajdujących się w trudnych
warunkach materialnych
bazpłatn* zakwaterowania w internacie dla zamiejscowych
dofinsowanie z przedsiębiorstw w wysokości 00 prac. do wyżywienia uczniów mieszkających
w intarnscie.

Przyjęcie do szkoły następuje bez egzaminu wstępnego. Pier
wszeństwo w przyjęciu do szkoły zapewnia wcześniejsze zło
żenie kompletu dokumentów. Słupskie Przedsiębiorstwo Bu
dowlane zapewnia absolwentom szkoły przyszłym swoim
pracownikom:

W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe, spół
dzielcze oraz rolnicy z całego kraju, którzy:
— legitymują się aktualnym zaświadczeniem w własnego urzędu
gminy, że posiadąją gospodarstwo rolne.
— przedłożą nakaz płatniczy podatku gruntowego na dany rok.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić do kasy SKR nąjpóźniej w dniu przetargu wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
czej.

— dobrze płatną pracą w budownictwie
— możliwość zamieszkania w hotelu robotniczym
— inne uprawnienia wynikająca z Karty Budqwlanych.
Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki w na
szym trzyletnim Wieczorowym Technikum Budowlanym dla Pracują
cych o specjalności — budownictwo ogólne.
Podania prosimy kierować pod adresem:
Zespół Szkół Budowlanych im. M. Nowotki 76-200 Słupsk,
ul. Sobieskiego 13.
Do podania należy dołączyć:

Sprzęt można oglądać w dni robocze na terenie ZUM Barwice,
w godz. 9—14.
W razie niedojścia do skutku I PRZETARGU, H PRZETARG
odbędzie się godzinę po zakończenia I przetargu.

— życiorys
— odpis aktu urodzeni« względni* wypis z dowodu osobistego rodziców
— zaświadczenie z miejsca pracy lub zaświadczania o stania majątkowym
rodziców
— 4 fotografie
— świadectwo zdrowia — zaświadczania lekarskie o przydatności do zawodu
— świadectwo ukoóczonia szkoły podstawowej (po jogo otrzymaniu)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub całości
bez podania przyczyn.
K-17G4

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 32-794 lub

31-438.
K-1791-0

oraz pracowników z wykształceniem wyższym ekonomicznym
z co najmniej 3 letnim stażem pracy w komórkach ekonomicz
nych, zamieszkałych na teranie województw koszalińskiego
i słupskiego.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w siedzibie izby Skarbowej w Koszalinie, ul.
Racławicka 3/8, tel. 230-71, waw. 35 lub 32.
K-1777

ZARZĄD SZCZECINECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Szczecinko

niniejszym informuje swoich Członków i Kandydatów
oczekujących na przydział mieszkań na terenie Szczecinka, że
dysponuje nie zasiedlonym mieszkaniem typu własno
ściowego kat. M-1 jednopokojowe, o pow. użytkowej
29,40, położonym w Szczecinku przy ul. 1 Maja 9/3,
I piętro.
Członkowie i kandydaci Spółdzielni zainteresowani uzyskaniem przydziału ww.
mieszkania na warunkach własnościowych proszeni są o skontaktowania aią
z Zarządem Spółdzielni w terminie 14 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.
K-1799

