Wspólne posiedzenie
Rady 0P2Z i Prezydium Rządu

Na budowie Szpitala Woj. w Słupsku

Z udziałem Zbigniewa Messnera i Alfreda Miodowicza obradowały na
wspólnym posiedzeniu Rada OPZZ i Prezydium Rządu. Omawiano przyszłość
gospodarki i kształt przeobrażeń oczekiwanych w II etapie reformy. Przewodni
czący OPZZ stwierdził na wstępie, że zakres i stan współdziałania związków
z rządem ulega pozytywnym przemianom. Wyrazem kierunku polegającego na
tym, by dzięki wspólnym pracom zbliżyć stanowiska i wypracować opinie
akceptowane przez społeczeństwo jest również dzisiejsze posiedzenie. Związ
kowcy uznają je za początek właściwej dyskusji aktywu związkowego uzbrojo
nego w argumentację ludzi pracy nad przyszłymi rozwiązaniami ekonomiczny
mi i tezami w sprawie II etapu reformy. (PAP)

*
) Wc^orajsze robocze spotkanie Prezydium Społecznego Komi
tetu Budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, które prowadził jego
przewodniczący, I sekretarz KW PZPR Zygmunt Czarzasty, poświęcone
było okresowej ocenie przebiegu realizacji tej nąjwiększej w Słupskiem
inwestycji.

Czas zaczyna naglić
Dyrektor szpitala w budowie Ma
rek Piniański zwrócił uwagę na

Lekarze przeciw wojnie nuklearnej
Nie ma takiego kraju, w którym nie
istniałby ruch pokojowy, chociaż w róż
nej skali i w różnej postaci. Polska nale
ży do państw bardzo aktywnych w tej
dziedzinie.
Polskie inicjatywy pokojowe przypo
mniano podczas obrad II Krajowej Kon
ferencji Ruchu Lekarzy Przeciw Wojnie
Nuklearnej, która odbyła się 25 bm. w
Warszawie. Organizacja ta’jest częścią
międzynarodowego ruchu lekarzy prze
ciwko wojnie nuklearnej (IPPNW), sku

piającego ponad 150 tys. lekarzy z całego
świata.
Konferencja miała za zadanie przygo
towanie członków polskiej delegacji na
VII Światowy Kongres IPPNW, który
odbędzie się w Moskwie od 29 mąja do 1
czerwca br. Poruszane tam będą takie
zagadnienia, jak „Energia nuklearna —
ryzyko i dobrodziejstwo”, „Ewolucja atomowych arsenałów”, , jak może roz
począć się wojna jądrowa”, „Perspekty
wy medycznej współpracy Wschód-Zachód”. (PAP)

Najbezpieczniej i najcieplej w matczynych objęciach.
Wszystkim Matkom w dniu ich święta najserdeczniejsze
życzenia składa
Redakcja „Głosu Pomorza”
■■ ..........................
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K/l. Gorbaczow w Rumunii

KOSZALIN
SŁUPSK

Przed południem w Bukareszcie rozpo
częły się rozmowy radziecko-rumuriskie z
udziałem Michaiła Gorbaczowa i Nicolae
Ceausescu.
Przywódca radziecki w Parku^ Wolności
w Bukareszcie złożył wieniec pod panteo
nem ku czci bohaterów rumuńskiego naro
du. Odbyła się także ceremonia złożenia
wieńca pod pomnikiem Lenina.

Konsultacje państw
Układu Warszawskiego
i NATO.
W Wiedniu odbyło się kolejne spotkanie
w ramach konsultacji przedstawicieli
państw Układu Warszawskiego i NATO.
Kontynuowano omawianie problemów
związanych z opracowaniem mandatu
przyszłych rozmów na temat redukcji sił
zbrojnych i zbrojeń konwencjonalnych w
Europie od Atlantyku po Ural.

Eksplozje samochodów-pułapek
W poniedziałek, we wschodniej, chrześ
cijańskiej dzielnicy Bejrutu, w odstępie 10
min. eksplodowały dwa samochody-pułapki. Według pierwszych doniesień jedna
osoba została ranna i zniszczonych zostało
wiele samochodów na parkingach w po
bliżu miejsc eksplozji.

c

W KRAJU

Depesza W. Jaruzelskiego do
J. Kadara.
Z okazji 75. rocznicy urodzin Janosa
Kadara, sekretarza generalnego Węgiers
kiej Socjalistycznej Partii Robotniczej,
Wojciech Jaruzelski przesłał mu w imieniu
KC PZPR najserdeczniejsze pozdrowienia i
najlepsze życzenia.

Delegacja ZSRR zakończyła
pobyt w Polsce.
25 bm. zakończyła 6-dniowy pobyt w
Polsce delegacja ZSRR, pod przewodnict
wem ministra kultury Wasilija Zacharowa
która w Warszawie uczestniczyła w pier
wszym posiedzeniu międzynarodowej pol
sko-radzieckiej komisji do spraw współ
pracy kulturalnej i naukowej.
Na lotnisku radzieckich gości pożegnał
minister kultury i sztuki Aleksander Kraw
czuk.

Z pobytu E. Kennedy'go.
Przebywający w Polsce senator Edward
Kennedy spotkał się w gmachu Sejmu z
kilkoma członkami Rady Konsultacyjnej
przy przewodniczącym Rady Państwa.
Po południu senator E. Kennedy przybył
na tereny b. niemieckiego obozu zagłady
Auschwitz-Birkenau.

Inauguracja festiwalu
w zielonej Górze.
Odświętnie udekorowana Zielona Góra
wita uczestników XXIII Festiwalu Piosenki
Radzieckiej. Największą w kraju imprezę
estradową dla piosenkarzy amatorów za
inaugurował wczoraj dziecięcy festyn
przyjaźni pt. „Dzieciom uśmiech i radość".
W widowisku wystąpiło 500 dzieci z 25
zespołów pieśni i tańca, wyłonionych w
drodze specjalnych eliminacji.

Rolnicza wiosna.
W br. pod zboża ozime i jare przeznaczo
no ok. 8,2 min ha. Buraki zasiano na ponad
440 tys. ha a ziemniaki zasadzono na
prawie 2 min ha. Gospodarstwa kończą
siew kukurydzy, a w tym tygodniu przystą
pią do sianokosów. Wegetacja — w zależ
ności od regionu — opóźniona jest od 7 do
10 dni.

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
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IX Słupskie Dni Techniki

Milionerzy są wśród
wynalazców i racjonalizatorów
(Inf. wł.) Sala konferencyjna KW PZPR w Słupsku była wczoraj
miejscem spotkania grupy wynalazców i racjonalizatorów z przedsta
wicielami wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych.
W spotkaniu, które odbywało się z okazji trwających IX Słupskich
Dni Techniki uczestniczyli: I sekretarz KW PZPR Zygmunt Czarzasty
i wojewoda Czeslaw Przewoźnik.
— O waszej zaangażowanej po
stawie świadczą osiągnięcia w dzie
dzinie techniki — stwierdził ’’And
rzej Szczepański, sekretarz KW
PZPR, zwracąjąc się do wynalaz
ców i racjonalizatorów.—Z roku na
rok rośnie liczba projektów wyna
lazczych. W1985 roku zgłoszono ich
1570, w ubiegłym —1700, przy czym
efekty ekonomiczne, wynikąjące z
praktycznego zastosowania no

wych rozwiązań wzrosły z 300 min
zł w roku 1985 do 600 min. zł w ub.
roku.
W licznej grupie wynalazców i
racjonalizatorów nąjwyższe rezul
taty ekonomiczne wdrożeń nowych
rozwiązań uzyskali: Mirosław Bu-

lera, Zbigniew Karczewski, Bog
dan Borchert, Kazimierz Rosiński
(dokończenie na str. 2)
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Kultura pod kluczem
Sobota (23 bm.) była jednym z wielu majowych dni. Z Koszalina
wyjechaliśmy o godz. 13. Celem tej podróży była próba stwierdzenia, co
ludziom proponują ośrodki kultury, kluby i biblioteki w sobotnie
popołudnie, w trakcie obchodów Dni Kultury Oświaty, Książki i Prasy
zresztą... Nikogo nie uprzedzaliśmy o przyjeżdzie. Trasę wybraliśmy
przypadkowo.
Do BOBOLIC dotarliśmy przed
godz. 14. W tymczasowej siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul
tury (trwa remont właściwego obiektu) zastaliśmy pracownicę Eu
genię Nagórkę. Pomieszczenie pla
cówki jest niewielkie, a muszą się
tu pomieścić wszyscy: zespoły, klu
by. Na dodatek wprowadzono tu też
Społeczne Ognisko Muzyczne.
Na sobotę ten dom kultury nie
miał żadnych propozycji dla miesz
kańców miasta. Nąjbliższe spotka-

Posiedzenia gremiów
kierowniczych NATO
Bruksela.(PAP). W kwaterze
głównej Paktu NATO rozpoczęła się
seria wiosennych posiedzeń gremiów
kierowniczych Paktu Północnoatlan
tyckiego. Zgodnie z tradycją otworzy
ło je spotkanie ministrów obrony 12
państw
zachodnioeuropejskich,
wchodzących w skład Eurogrupy
(bez Francji i Islandii).
26 i 27 maja odbędzie się posiedze
nie Komitetu Planowania Wojskowe
go NATO, w którym wezmą udział
ministrowie obrony 15 państw NATO
(również bez Francji), a 26 maja od
będzie się posiedzenie Komitetu Woj
skowego NATO na szczeblu szefów
sztabów generalnych.
W pracach tych wszystkich orga
nów NATO zasadniczą kwestią bę
dzie problematyka związana z radzie
ckimi propozycjami likwidacji rakiet
atomowych w Europie. Już od 3 mie
sięcy państwa NATO nie dają na nie
odpowiedzi.

Reporterski
rajd „Głosu"
nie przygotowywano na Dzień Mat
ki.
Na pierwszym piętrze budynku
mieści się Biblioteka Publiczna. W
roboczą sobotę powinna być czyn
na do godz. 19. Była 14.10. Drzwi

urodził się Janos Kadar, przywódca
węgierski
zakończenie wojny secesyjnej w
USA, między Północą i Południem
Słońce wschodzi o 4.27, zachodzi
o 20.40.

///
Szczecińskie Biuro Prognoz przewiduje dla
Pomorza Środkowego zachmurzenie małe.
Temperatura od + 1 st. w nocy (możliwe są
przygruntowe przymrozki do minus 2 st.) do
16—18 st. w ciągu dnia, a nad samym mo
rzem ok. 11 st. Słaby wiatr południowy (a)

(dokończenie na str. 2)

Spis zbyt kosztowny
Wczoraj obradowała Rada Społeczno- Gospodarcza przy Sejmie PRL. Obszerny
porządek dzienny posiedzenia obejmował
zaopiniowanie trzech projektów ustaw i
sprawozdania rządowego nt. stanu rol
nictwa.
Rada zaopiniowała generalnie pozytyw
nie projekt ustawy o kinematografii, wska
zując jednak równocześnie, iz dokument
ten jest niedopracowany, zawiera wiele
zbędnych powtórzeń,zaś zbyt wiele spraw
istotnych odsyła do rozporządzeń wyko
nawczych. Rada opowiedziała się za licen
cjonowaniem rozpowszechniania przeka
zów filmowych w technice Video (z myślą
o położeniu tamy fali „piractwa" audiowi

zualnego) — przestrzegając równocześnie
przed tendencjami monopolistycznymi w
tym zakresie.
Wiele dyskusji wzbudził projekt ustawy o
narodowym spisie powszechnym w 1988
r. Uwagi członków Rady dotyczyły przede
wszystkim dysproporcji między niezbędny
mi do przeprowadzenia tego spisu nakła
dami, idącymi w miliardy złotych i nieobo
jętnym dla gospodarki wysiłkiem ludzkim
(ok. 230 tys. oddelegowanych pracowni
ków i rachmistrzów) — a ograniczonym
zakresem tematycznym spisu; w dyskusji
poddano wręcz w wątpliwość ekonomicz
ną celowość jego przeprowadzenia.

(PAP)

Takim widokiem wita pierwszych wczasowiczów plaża w Jarosławcu.
Miejmy nadzieję, że miejscowy gospodarz upora się z tym bałaganem jeszcze
przed nastaniem lata. (pat)
Fot. Jerzy Paten

Zakończenie
Międzynarodowych
Targów Książki
Dobiegły końca XXXII Międzynaro
dowe Targi Książki w Warszawie. To
wielkie spotkanie wydawców z różnych
krajów jest nie tylko ważną imprezą
handlową, ale również kulturalną, dzię
ki niemu bowiem tysiące ludzi może
zapoznać się z nąjnowszym dorobkiem
światowego edytorstwa. W br. uczestni
czyli w targach wydawcy z 25 krajów. Z
wstępnego bilansu wynika, że targi
przyniosły pomyślne rezultaty. Na półki
naszych bibliotek i księgarń trafi wiele
cennych nowości zagranicznych, zaś
polskie książki dotrą do czytelników w
różnych krajach. (PAP)

W sobotę na stadionie „Bałtyku rr

Gwiazdy sportu - Koszalinianom
— W tym tygodniu w Koszali
nie nastąpi centralna inaugurac
ja Tygodnia Kuitcjry Fizycznej,
połączona z obchodami trzydzie
stolecia TKKF. Jak przebiegają
przygotowania do tej imprezy?

TdföMXHlHl Jji:

(Alfred de Musset)

Imieniny — Filipa. Pauliny

zamknięte. „Dom Książki”, mąjący
swój sklep na osiedlu w Bobolicach,
też nieczynny. Na drzwiach infor
macja o przyjęciu towaru, niżej od
ręcznie napisano: zapraszamy 25
bm. Na szybie plakat o trwąjącym
mąjowym święcie książki. Prawdą
jest, że był to czas obiadu. W środku
nie zauważyłam nikogo.
Spotkane przypadkowo młode
dziewczyny pytam, gdzie można
spędzić kulturalnie czas w ich mieś
cie. — Właściwie nigdzie—słyszę w
odpowiedzi. — W sali straży pożar
nej — dodaje druga raz w tygodniu
wieczorem jest dyskoteka.
SZCZECINEK. Godz. 15.00. Zatrzymigemy się przed Młodzie-

Opinia Rady Społeczno-Gospodarczej

1912

1972 — ZSRR i USA podpisały Układ o ograniczeniu systemów obrony prze
ciwrakietowej oraz Układ o ograni
czeniu
zbrojeń
strategicznych
(SALT I)
1966 — Gujana, kolonia brytyjska, uzyskała
niepodległość
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łecznego komitetu budowy wpły
nęło w wyniku zbiórki społecznej
około 171 min zł, a koszty budowy
pochłonęły już 120 min zł.
Na wniosek dyrektora budowy
szpitala przedsięwzięcie inwesty
cyjne zwiększono o dwa dodatkowe
zadania: budowę osiedla 60 domków jednorodzinnych, dla wyso
ko kwalifikowanej kadry medycz
nej oraz basenu dla potrzeb rehabi
litacji leczniczej. Prezydium zaak
ceptowało ten wniosek.
Do spraw budowy szpitala wróci
my wkrótce w odrębnej publikacji,

Szczecinek i Bolkowo w roli „rodzynków"

1865

Dzieci chowane bez pieszczoty są jak kwiaty
hodowane bez słońca.

7

Głos _
Pomorza

Z przyjacielską wizytą przybył do Rumu
nii sekretarz generalny KC KPZR Michaił
Gorbaczow. Na bukareszteńskim lotnisku
powitał50 Nicolae Ceausescu.

potrzebę zdecydowanego przespieszenia tempa prac. Dotyczy to
wszystkich wykonawców, a szcze
gólnie przedsiębiorstwa zagranicz
nego „Interbau-Nord”. Czas bo
wiem zaczyna naglić, a tymczasem
rezultaty pracy tego przedsiębior
stwa na budowie są dalekie od zadowaląjących. Dość powiedzieć, że
ciąży na nim zadanie przerobienia
w br. 600 min zł podczas gdy do tej
pory zaawansowane roboty trzeba
uznać za budzące obawy o dotrzy
manie terminu zakończenia całego
przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zastępca dyrektora Oddziału

Wojewódzkiego NBP Józef Grze
lak poinformował, iż na konto spo

Głosu
z Józefem Derzyło, dyrek
torem WKKFiT w Koszali
nie.

— Od dwóch miesięcy działa ko
mitet organizacyjny, głównie jednak
pracj spoczywają na barkach człon
ków b«u a organizacyjnego imprezy.
Przygotowywane z okazji inauguracji
imprezy będą miały charakter sporto
wo-rekreacyjny i propagandowy.
Trzeba sio ;, i to w jeszcze większym
zakresie, zachęcać społeczeństwo do
masowego uprawiania kultury fizycz
nej dla zdrowia, lepszego samopo
czucia i codziennej dyspozycji do pra
cy zawodowej lub nauki.
— Jak przedstawia się prog
ram sobotniej imprezy?

— Areną inauguracji będzie sta
dion „Bałtyku", gdzie główne uro
czystości rozpoczną się o godzinie 11.
W programie są: sportowo-rekrea
cyjne współzawodnictwo sześciu za
kładów pracy oraz występy zespołów
artystycznych i pokazy sportowe.
Swoją obecność w Koszalinie zapo
wiadają: przewodniczący GKKFiT oraz członkowie Prezydium Zarządu
Głównego TKKF, a także wielu zasłu
żonych działaczy kultury fizycznej.
Sądzę, że Koszalinian zainteresuje, iż
wokół stadionu czynne będą punkty
handlowe 1 gastronomiczne.
— Swój udział w imprezie za
powiada taż ekipa telewizyjna...

— Tak. Nazajutrz po centralnej
(dokończenie na str. 2)

Ostatni sezon
„Stefana Batorego"
Ze swego pierwszego w br. rejsu linio
wego do Kanady powrócił flagowy sta
tek PLO „Stefan Batory”. Do Gdyni na
pokładzie naszego transatlantyku przy
płynęło w sumie 320 pasażerów: 190 z
Montrealu i 130 z Londynu. 290 pasaże
rów, którzy zaokrętowali na „Stefana
Batorego”, w Montrealu, wysiadło w
Londynie i Rotterdamie.
W tegorocznym sezonie flagowiec
PLO wykona jeszcze 3 rejsy liniowe do
Kanady. Ponadto odbędzie 5 atrakcyj
nych rejsów wycieczkowych. Liczący 34
lata „Stefan Batory”, zostanie następnie
wycofany z eksploatacji. (PAP)

Runął ratusz
w Kole
Około 5 rano 25 bm. w Kole (woj.
konińskie) runęła 30-metrowa ceglana
wieża ratusza miejskiego pochodząca z
XIV wieku (o podstawie kwadratowej
przechodząca w górnych kondygnac
jach w ośmiobok). Zniszczona została
znaczna część jednopiętrowego gmachu
klasycystycznego ratusza dobudowane
go w XIX wieku. Dzięki temu, że wypa
dek nastąpił o tak wczesnej porze, nikt
nie został poszkodowany.
Przed 8 laty w ratuszu mieścił się
jeszcze Urząd Miejski. Następnie przez 6
lat budynek faktycznie podupadał.
Powołano komisję do zbadania przy
czyn zdarzenia. Przypuszcza się, że duży
wpływ na zawalenie się ratusza miały
przejeżdżające obok z dużą częstotliwoś-1
cią samochody ciężarowe, przez środek
miasta przebiega bowiem międzynaro
dowa trasa A-2 (dawniej E-8). (PAP)

Sprzedano największy
„żółty" diament
Paryż (PAP). Największy na kwiecie
„żółty*’ diament o wadze 56,32 karata„
został sprzedany w Paryżu za 1,7 min
dolarów. Diament ten, uznany przez
Amerykański Instytut Gemmologiczny,
który jest autorytetem w tej dziedzinie,
za największy i najpiękniejszy okaz tego
rodzaju, był przez trzy dni wystawiony
na pokaz w jednym z wielkich paryskich
domów towarowych.

GLOS
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Prom — więzienie
dla imigrantów

lonerzy są wśród
wynalazców i
(dokończenie ze str. 1)
Mirosław
Czarnecki,
Marek
Piniański, Alfred Kościelny, Je
rzy Bobrzycki, Franciszek Rak i
Józef Wojciechowicz.
Z kolei dokonano dekoracji od
znaczeniami: A. Kościelny otrzy
mał odznakę i tytuł „Zasłużonego
dla wynalazczości i racjonalizacji’*.
Odznakę i tytuł „Zasłużony Racjo
nalizator Produkcji” nadano M. Piniańskiemu i M. Bulerze. Kilku osobom wręczono odznaki „Za za
sługi dla województwa słupskiego”
oraz „Za zasługi dla miasta Słup
ska”. Kilkudziesięciu racjonaliza
torów i wynalazców uhonorowano
listem gratulacyjnym Egzekutywy
KW PZPR w Słupsku.
Podczas dyskusji poruszono wie
le spraw, których rozwiązanie ma
duże znaczenie dla polepszania efe
ktywności gospodarowania, rozbu
dzenia przedsiębiorczości, innowa
cyjności. — Najważniejszy jest dob
ry klimat dla racjonalizatorów w
ich macierzystych zakładach pracy
— stwierdził w swoim wystąpieniu
przewodniczący WKTiR w Słupsku
Stanisław Szczęśniak. Następnie
Jan Wenta, inżynier zatrudniony w

Londyn (PAP.) Przekształcony w miej

POM Nowa Wieś Lęborska, zgłosił
gotowość rozwiązywania proble
mów dotyczących rozwoju w Słup
skiem źródeł energii odtwarzalnej,
oferując do wykorzystania własne
rozwiązanie techniczne siłowni
wiatrowej.
Do spraw związanych z racjonali
zacją i wynalazczością, a także po
dejmowanych w Słupskiem przed
sięwzięć, mąjących na celu wyko
rzystanie energii biogazowej i wiat
rowej, nawiązał w swoim wystąpię
niu Z. Czarzasty. Stwierdził, iż wiele
podobnych problemów, począwszy
od szczoteczek do zębów a skończy
wszy na skomplikowanych insta
lacjach energetycznych, czeka na
dobre pomysły twórców techniki.
Należy stworzyć klimat konkuren
cji i rywalizacji autorów nowych
rozwiązań, by jak nąjlepiej służyły
one społecznemu interesowi.
Po spotkaniu przedstawiciele
władz wojewódzkich obejrzeli
przygotowaną przez Słupskie Fab
ryki Mebli na IX Dni Techniki wy
stawę wyrobów meblarskich oraz
zapoznali się z pracą nowych, im
portowanych urządzeń produkcyj
nych SFM.(wir)

Gwiazdy sportu - Koszalinianom
(dokończenie ze str. 1)
inauguracji Tygodnia Kultury Fizycz
nej przedstawiony zostanie specjalny
godzinny program telewizyjny, po
święcony imprezie w Koszalinie.
— Inauguracji
towarzyszyć
mają inne wydarzenia. Proszę o
ich przedstawienie.

— Już w najbliższy piątek na tere
nach KOSiR rozbiją namioty uczest
nicy XXVIII Wojewódzkiego Zlotu 0gnisk TKKF i Kół ZSMP. Przebywać
tam będą przez trzy dni, a w programie
mają wiele ciekawych zawodów spor
towo-rekreacyjnych. W przeddzień
inauguracji, 29 bm.. Koszalińska Age
ncja Imprez Artystycznych wspólnie z
Redakcją Sportową Telewizji Polskiej
o godz. 19 zapraszają mieszkańców
miasta na koncert pod hasłem „Gwiaz
dy sportowej niedzieli — Koszaliniarjonry'/, w którym wystąpią znani sport
towcy, artyści i dziennikarze. Z innych
imprez wymienię choćby Rajd ZHP
tradycyjne Kolarskie Wyścigi

— Tydzień Kultury Fizycznej
zapowiada się więc atrakcyjnie,
a czego liczni kibice mogą spo
dziewać się później?

— W następnym tygodniu Kosza
lin będzie gospodarzem dwóch cent
ralnych imprez sportowych. W dniach
5—7 czerwca rozgrywane będą rów
nocześnie Zawody o Puchar Polskie
go Związku Akrobatyki Sportowej oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w
zapasach stylu wolnego. 14 czerwca
polecam wszystkim wycieczkę do
Rosnowa, gdzie odbędzie się atrakcyj
ny festyn sportowy. Natomiast już
pó wakacjach zapraszam kibiców do
Białego Boru, gdzie w dniach 17—20
września odbędą się Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy WKKW oraz do
Białogardu, gdzie 26 września roze
grany zostanie tradycyjny międzyna
rodowy mityng lekkoatletów „O Złotą
Antąnę Unitechu".
— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał;,( wim)

Kolejne ofiary starć w Meerucie
Delhi (PAP). Policja indyjska po
informowała o odnalezieniu 18
zwłok w rzece Hindom, płynącej w
pobliżu Meerutu, w stanie Uttar
Pradesz. Miasto to w ostatnich
dniach było areną krwawych starć
między wyznawcami hinduizmu i
islamu.
Wyłowione zwłoki noszą ślady
ran zadanych nożami. Jeżeli po
twierdzi się informacja, że są to
ciała ofiar starć w Meerucie, ich
całkowita liczba przekroczy 100.
Źródła nieoficjalne twierdzą jed
nak, że w czasie zamieszek religij
nych zginęło w Meerucie dużo wię
cej osób.

Wspólna produkcja
kineskopów
Pekin (PAP). Chiny i Japonia
osiągnęły porozumienie w sprawie
wspólnej produkcji kineskopów do
barwnei telewizji. Fabryka będzie
się mieściła w Pekinie. Kooperan

(dokończenie ze str. 1)
żowym Domem Kultury. Drzwi otwarte, ale wewnątrz — cisza. Jest
tylko zastępca dyrektora Tadeusz
Bocian i kierownik działu estetyki

Wybuch ostatnich niepokojów
związany jest ze sporem o własność
świątyni w miasteczku Ayodhya,
którą muzułmanie uważają za me
czet, a wyznawcy hinduizmu za
miejsce kultu Ramy. Na tle tego
sporu fundamentaliści islamscy
zwołali w Delhi (30 marca) kilkasettysięczny wiec, na którym iman
wielkiego meczetu, Syed Bukhari
wezwał do palenia domów należą
cych do wyznawców hinduizmu.
Zorganizowane grupy bojówkarzy
obydwu wyznań ogłosiły „alarm”
tuż po wiecu. Zaczęły się prowoka
cje w co nąjmniej dziesięciu mias
tach Indii.
tem japońskim będzie firma „Mat
sushita”. Każda ze stron wnosi po
50 proc. kapitału zakładowego (500
min juanów).
Pekińskie zakłady telewizyjne
będą produkować 1,81 min kines
kopów z chwilą ich uruchomienia
w 1989 roku.

W Szczecineckim Ośrodku Kul
tury ruch nie do opisania. Wszyst
ko tu wrze. Za chwilę rozpocznie się
żakinada. Młodzież przygotowuje
wspólnie z instruktorami sprzęt.
Zbliża się godz. 16. Zaraz na depta
ku znajdą się uczniowie wszystkich

sce „tymczasowego odosobnienia" dla
imigrantów o „nieuregulowanej sytuacji"
były prom brytyjski „Earl Williams" przyjął
na pokład pierwszych szesnastu przybyszy
z Azji, skierowanych tam prosto z londyń
skiego lotniska Heathrow — poinformował
dziennik „The Times".
„Earl Williams" jest zakotwiczony u wy
brzeży wschodniej Anglii w porcie Har
wich na północny wschód od Londynu.
Zamiar przekształcenia promu w więzienie
dla imigrantów wywołało w swoim czasie
żywą polemikę wśród miejscowej ludnoś
ci, obawiającej się, że obecność tej jedno
stki w ich porcie będzie miała ujemny
wpływ na turystykę w regionie Harwich.

Japonia

Udział w SDI

Tokio (PAP). Jak podano w źród
łach rządowych, w początkach
czerwca, a więc jeszcze przed we
neckim szczytem siedmiu nąjbardziej uprzemysłowionych państw
kapitalistycznych (8—10 czerwca),
Japonia odbędzie ze Stanami ^jed
noczonymi końcową rundę negoc
jacji na temat warunków przystą
pienia przez Tokio do amerykań
skiego programu wojen gwiezd
nych.
Porozumienie w tej sprawie mia
łoby być formalnie zawarte przed
koncern czerwca, po zaaprobowa
niu go przez rząd premiera Nakasone. Tym samym Japonia będzie pią
tym państwem, które zostanie
wciągnięte do inicjatywy obrony
strategicznej po W. Brytanii, RFN,
Izraelu i Włoszech.
W porozumieniu amerykańsko-japonskim ma znaleźć się klauzula
dotycząca prawa korzystania z
wyników badań nad programem
SDI i warunków wykorzystania po
ufnych informacji uzyskanych w
ramach realizacji programu SDI.
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Czy łazienka to luksus?
Czy miska klozetowa i umywalka to zbytek? Tak postawione pytanie
budzić może jedynie zdziwienie. W drugiej połowie XX wieku? To tak jak
by ktoś zapytał — czy łazienka oraz ubikacja w mieszkaniu są luksusem?
Jednak nie wszystkich ono zaskoczy. Na rynku misek i umywalek
rzeczywiście brakiye. Można je natomiast dostać na bazarach. Tam jest
zwykle zaopatrzenie na „5”. A o tym czy dany towar jest deficytowym
w normalnym obrocie świadczą jedynie ceny.
Kilka lat temu nikt nie przewidy
wał, że wyroby ceramiki sanitarnej
staną się rynkowymi rarytasami.
Producenci — wytwarzający pod
koniec lat siedemdziesiątych ponad
1 min szt. umywalek i przeszło 950
tys. szt. sedesów — mieli nawet
nieco kłopotów z ich zbytem. Wpra
wdzie oferta, pod względem kolory
styki, wzornictwa i wówczas nie
była zbyt bogata, jednak samo kup
no nie nastręczało problemów.
Do niedawna jeszcze rynek usta
bilizowany, dziś — głęboka nierów
nowaga. Gdzie tkwią przyczyny tej
przemiany? Zdaniem producentów
właśnie w tamtych latach prosperi
ty. Wyroby były, klienci nie narze
kali i dlatego nie dostrzegano po
trzeby inwestowania w tę branżę.
Od wielu już lat brakuje pieniędzy
na jej modernizację, na rozwój.
A potrzeby — mimo niższych pla

— Żakinada to impreza, która
rozpoczyna obchody Dnia Dziecka
— mówi dyrektor SzOK. Zbigniew
Butkiewicz — i podsumowuje na
szą całoroczną współpracę ze szko
łami w dziedzinie edukacji kultu
ralnej. Wysłaliśmy na żakinadę za
proszenia do wszystkich szkół pod
stawowych Szczecinka i wszystkie
wzięły w niej udział. Szkoły ponad
podstawowe z kolei przygotowały
program. Wystąpią zespoły z Li-

natomiast nieco większa od najgor
szego dla tej branży okresu 1982—83,
kiedy to remont pieca wyłączył na
6 miesięcy z produkcji Zakłady Wy
robów Sanitarnych „Koło”. Jedne
go z pięciu krajowych wytwórców.

Plan tegoroczny przewidiąje do
stawy ponad 700 tys. szt. misek
klozetowych i o 100 tys. więcej
umywalek. Odbiorcy twierdzą, że
dopiero pomnożenie tych liczb
przez 3 dałoby wielkości satysfakcjonujące. Według biura zbytu
Zrzeszenia Producentów Szkła i

Posiedzenie Sekretariatu
Wojewódzkiej Komisji
Współdziałania PZPR,
ZSL i SD.
W Słupsku pod przewodnictwem sekretarza
KW PZPR Borysa Drobki odbyło się kolejne
posiedzenie Sekretariatu Wojewódzkiej Komisji
Współdziałania PZPR, ZSL i SD. Oceniono aktual
ny stan przygotowań do Centralnych Dni Morza,
stwierdzając, że prace przebiegają zgodnie z przy
jętym wcześniej harmonogramem.
Następnie uczestnicy spotkania poinformowali
się wzajemnie o pracy instancji PZPR, ZSL i SD.
Omówiono też przygotowania do obchodów
Święta Ludowego, które w tym roku odbędzie się
w Przechlewie 7 czerwca, jak również stan prac
przygotowawczych do wspólnego plenarnego
posiedzenia nt. problemów ochrony środowiska.
(elg)

Z ostatniej
chwili
•k FILM gruzińskiego reżysera Tengiza
Abuładzego „Pokuta", uhonorowany nie
dawno na 40 festiwalu w Cannes, otrzymał
główną nagrodę na festiwalu filmów radziec
kich w Tbilisi. Qo konkursu, który zakończył
się w poniedziałek, zgłoszono ponad 1Ó0
filmów — fabularnych, dokumentalnych i
animowanych.
★ WCZORAJ w godzinach wieczornych
senator Edward Kennedy wraz z członkami
swojej rodziny opuścił Polskę.
★ PREZYDENT Francji Francois Mitter
rand przybył w poniedziałek z pięciodniową
wizytą do Kanady, której celem jak oceniają
komentatorzy agencji prasowych będzie dą
żenie do zwrotu i otwarcia nowego etapu w
stosunkach francusko-kanadyjskich. Jest to
pierwsza wizyta szefa państwa francuskiego
w Kanadzie od pobytu gen. de Gaulle'a w
1967 roku.
k W CZASIE pożaru wywołanego przez
izraelski pocisk zapalający w południowolibańskiej wiosce Haris poniosło śmierć sześ
ciomiesięczne niemowlę. To nie pierwszy raz,
kiedy na skutek barbarzyńskiego ostrzału
przez artylerię izraelską miejscowości libań
skich giną dzieci.
k SPECJALNE jednostki policji filipiń
skiej rozpędziły w poniedziałek w Manili de
monstrację prawicowych przeciwników pre
zydenta tego kraju pani Corazon Aquino.
Użyto gazów łzawiących i armatek wodnych.
k
PREZES Rady Ministrów Zbigniew
Messner przyjął wicepremiera Socjalistycznej
Republiki Wietnamu Tran Due Luonga, prze
bywającego w Polsce z okazji XI sesji polsko-wietnamskiej komisji współpracy gospodar
czej i naukowo-technicznej. Omówiono m.in.
stan stosunków dwustronnych oraz perspek
tywy ich dalszego rozwoju.

ceum Ogólnokształcącego, szkoły
rolniczej, medycznej, mechanicz
nej oraz z Zasadniczej Szkoły Za
wodowej PKP. Na zakończenie
grać będzie zespół muzyczny, który
zdobył pierwsze miejsce na elimi
nacjach wojewódzkich.

W parku nad jeziorem Trzesiecko
gwarno. Są dzieci i ich rodzice,
sporo starszej młodzieży. Wszyscy
będą się tu bawić do wieczora.
Ta wielka impreza to jednak tyl
ko cząstka tego, co dzieje się w tym
czasie w domu kultury. Próby mają
tam właśnie dwa zespoły taneczne:
„Rebelia” i „Zgrzyt”. Dorota Uszak, prowadząca zespół wokalny
„Gama”, przygotowuje swoją gru
pę do zbliżających się eliminacji. Z
salonu wystawowego, gdzie prezen
towana jest ekspozycja twórczości
artystów plastyków z terenu woje
wództwa koszalińskiego pt. „Dzie
ło roku”, wyszła właśnie grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4
z nauczycielką zajęć plastycznych
Anną Rachfał. Tu odbywała się
lekcja. W swojej pracowni zebrali
się fotograficy. W innej sali ktoś grał

Gdzie się zatem podziały sedesy
i umywalki skoro w przyrodzie
nic nie ginie? (PAP)

Z Pomorza

Neubrandenburga

Przed zjazdem OSP
(Inf. wł.) Wczoraj przybyli do Koszalina w dwudniową wizytą goście
z Neubrandenburga w NRD: I sekretarz Komitetu Miejskiego NSPJ Helmut
Timmi nadburmistrz Heinz Hahn. Celem wizyty jest zacieśnienie współpracy
między naszymi zaprzyjaźnionymi miastami.
Przed południem goście zwiedzili zakład „Tepro", po którym oprowadzał ich
zastępca dyrektora ds. technicznych Ryszard Wiśniowski. Intersowali się
powstającymi tam urządzeniami oraz warunkami pracy załogi. Rozmawiali
także z będącymi tu na wymianie pracowniczej robotnikami z zakładu VEB
„Nagema" w Neubrandenburgu. Z zakładem tym „Tepro" współpracuje od lat.
Goście z Neubrandenburga spotkali się także z dyrekcją zakładu, członkami
organizacji partyjnej, Rady Pracowniczej i związku zawodowego.
Dziś delegacja z Neubrandenburga zwiedzi teren budowy szpitala woje
wódzkiego, osiedle domków jednorodzinnych oraz Szkołę Podstawową nr 18.
Na zdjęciu: podczas wizyty w „Tepro".
Fot. K. Ratajczyk

Poprawa sytuacji powodziowej
Wczoraj, w kolejnym dniu bez opadów
— odnotowano dalszą poprawę sytuacji
powodziowej na południu kraju, gdzie w
minionym tygodniu wskutek ulewnych de
szczów wylały rzeki i potoki w dorzeczu
górnej Wisły. Obecnie powoli powracają
one już do swych koryt. Kulminacyjne zaś
wezbrania spłynęły w dolne odcinki dopły
wów Wisły; natomiast na tej rzece fala
powodziowa osiągnęła w poniedziałek re
jon Zawichostu.
We wszystkich województwach obję
tych powodzią trwają prace przy usuwaniu
skutków wylewu rzek.
W poniedziałek alarm powodziowy utrzymywano na nadrzecznych terenach w
województwach; krośnieńskim, rzeszows
kim, nowosądeckim, tarnowskim, kielec
kim i lubelskim, a odwołano—w przemys

kich gminach Sieniawa i Tryńcza. Równo
cześnie pogotowie przeciwpowodziowe
obowiązywało jeszcze na niektórych ob
szarach w Katowickiem i Opolskiem.

w bilard, kilka stolików zajmowała
młodzież w kawiarni Ośrodka,
gdzie można wypić kawę, herbatę,
jgeść coś dobrego.

wiamy zaglądnąć na osiedle miesz
kaniowe. Wszędzie jest jednak ci
sza.
BOLKOWO. Zatrzymujemy się
tu na chwilę. Klub jest otwarty.
Przy stolikach — kilka osób. Dzieci
oglądają telewizję.
— Wieczorem na pewno ząjrzy
więcej ludzi — informuje Teresa
Cieślak. — W mąju byli w naszym
klubie aktorzy z bajką, byli muzy
cy: Bożena Zborowska i Jan Marti
ni. Staramy się, mimo skromnych
warunków, coś ludziom propono
wać, chociaż czas też nie najlepszy.
Jest robota w polu.
O godz. 18.30 pukam do wszyst
kich drzwi Ośrodka Kultury w
Białogardzie. Zamknięte. Ani ży
wego ducha. Z informacji wynika,
że powinna odbywać się chociaż
dyskoteka. Nic z tych rzeczy...
Jedziemy przed budynek Mło
dzieżowego Domu Kultury. Też
drzwi zamknięte. Może wobec tego
czynny będzie Klub Spółdzielczy?
Zgodnie z informacją na drzwiach,
powinien być otwarty do godz. 19.
Nie ma co szarpać klamkę. Jedzie
my. Nic tu po nas.

W BARWICACH jesteśmy o
17.15. Biblioteka już jest zamknięta

Kultura pod kluczem
szkół podstawowych Szczecinka.
Poprzebierani, barwni, radośni.
Wita ich muzyka i jurorzy, którzy
oceniąją pomysłowość strojów.
Pierwsi dotarli uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 4. Chcą wystąpić
na ulicy, choć regulamin tego nie
wymaga. Stąd wszyscy przemasze
rują do parku nad jeziorem. Spot
kają się przy muszli koncertowej.

W ub. r. produkcja misek i umy
walek była o ok. 20—25 proc. niż
sza od poziomu uzyskanego w 1979
r. (a ten wcale nie był nąjlepszy);

Wizyta delegacji z

Krystyna Długołęcka.
— Teatr „Punkt” jest dziś na
eliminacjach w Świdwinie. Człon
kowie koła kartingowego wyjecha
li na zawody do Koszalina. Dziś
właściwie nic mieszkańcom miasta
nie proponujemy. Nasi instrukto
rzy są jednak na placach zabaw
(podąją adresy) i w miasteczku ru
chu drogowego MDK.
— Zastanę ich tam teraz? — py
tam.
— Tak, powinni być — słyszę.
Więc jedziemy.
Na bramce miasteczka ruchu
drogowego wisi kłódka. Nikogo nie
ma. Jest godz. 15.20.
Co chwilę ktoś wchodzi do księ
garni przy ul. 9 Maja w Szczecinku.
Na szybie — program obchodów
Dni.
— Akurat dziś nie robimy kier
maszu — informuje kierowniczka
Krystyna Karwowska. — Uliczne
stoiska zorganizowaliśmy 1 i 9 ma
ja. Teraz robimy je w zakładach
pracy i szkołach. W maju urządziliś
my pięć takich wewnętrznych kier
maszów. Będą następne. Biblioteka
Publiczna w Szczecinku też podjęła
ciekawą inicjatywę: sprzedąje tzw.
tanie książki. Oczywiście, używa
ne. Dziś też prowadzono tam tego
rodząju sprzedaż.

nów budownictwa mieszkaniowe
go — stale rosną. Remonty, moder
nizacje, bieżące wymiany oraz roz
wijające się budownictwo jednoro
dzinne, zwłaszcza na wsi.

Ceramiki „Vitrocer” zwiększenie
produkcji o 400 tys. szt. misek i
tyleż umywalek załatwiłoby prob
lem.
Póki co na taki skok się nie zano
si. Odczuwąją to prywatni odbior
cy, bezskutecznie polujący na te
wyroby. Na ich niedostatek narzekąją jednak i budowlani. Czy słusz
nie? Dyrektor „Vitroceru” — Zdzi
sław Stachura mówi, że nie. I nie
chcąc być gołosłowny przytacza kil
ka danych z dwóch województw, w
których w I kwartale br. podobno
ze względu na brak wyrobów sani
tarnych budowlani nie mogli wyko
nać planu. Chodzi o Łódź i Białą
Podlaską. Dwie centrale materia
łów budowlanych zaopatrujące
m.in. i te dwa województwa otrzy
mały w I kwartale ponad 8 tys. szt.
umywalek i prawie tyle samo mi
sek klozetowych. Tymczasem w 8
obsługiwanych przez nie . woje
wództwach w pierwszych trzech
miesiącach br. oddano do użytku...
2,5 tys. nowych mieszkań (łącznie
w budownictwie uspołecznionym i
indywidualnym).

(do godz. 15), a w Miejsko-Gmin
nym Ośrodku Kultury wisi kartka
na drzwiach: „Nieczynny z powodu
malowania”. Trafiłam w końcu do
prywatnego mieszkania pracowni
cy tej placówki, Małgorzaty Tuli-

kowskiej.

.

•

.

— Dziś nic tu się me będzie dzia
ło — informuje.
— O klub w ŁĘKNICY pytamy
napotkanego mieszkańca.
— Nie ma dziś po co tam jechać
— odpowiada. Dziś nieczynny. Otwiera się go tylko parę razy w
tygodniu.
W POŁCZYNIE ZDROJU nic w
swoim notatniku nie zanotowałam.
Ośrodek jest w remoncie. Nie wie
działam, gdzie przeniósł swoją dzia
łalność, a pytani o to stali mieszkań
cy miasta nie potrafili wskazać bu
dynku. Żeby ze spokojnym sumieniom umiopłiq/> 7 mineto

nnctona.

Niespodziewane wystąpienie z brzegów
rzek w południowo-wschodniej części kra
ju przyniosło znaczne straty. Np. w woj.
przemyskim i krośnieńskim okresowo zala
nych zostało po około 15 tys. ha, w woj.
rzeszowskim —14 tys. ha, a w tarnowskim
— 11 tys. ha. Podtopionych lub zala
nych zostało kilka tysięcy gospo
darstw i budynków oraz niektóre za
kłady pracy (zwłaszcza w Rzeszowie).

Zerwane są mosty, kładki, podmyte liczne
drogi, nasypy kolejowe, uszkodzone urzą
dzenia energetyczne. Przejściowo mu
siano ewakuować kilkaset gospo
darstw i kilka tysięcy osób. (PAP)

★ ★ ★

Nie będę podsumowywała tego
rajdu. Niech komentarzem będą
słowa redakcyjnego kierowcy, Ro
mana Stawskiego: — Gdyby nie
Szczecinek, i to małe Bolkowo, to
szkoda by było benzyny. Pani pozo
stałoby do napisania jedno zdanie:
„Wszystko zamknięte”.

Anna Romanowska

Z udziałem I sekretarza KW PZPR Eugeniusza
Jakubaszka oraz wojewody Jacka Czayki
odbyło się w Koszalinie spotkanie Sekretariatu
KW z kierownictwami Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i Ko
mendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej; Poinfor
mowano władze o przebiegu Dni Ochrony Prze
ciwpożarowej w woj. koszalińskim oraz o przygo
towaniach do wojewódzkiego zjazdu OSP, który
odbędzie się w Koszalinie 27 bm. (pi)

R. Bratny laureatem
nagrody księgarzy
W warszawskim Klubie Księga
rzy odbyła się uroczystość wręcze
nia nagrody literackiej Stowarzy
szenia Księgarzy Polskich. Jego
członkowie za najlepszą książkę ubiegłego roku uznali powieść poli
tyczną Romana Bratnego „CDN”.
W odpowiedzi na ankietę Żarządu
Głównego swoiej organizacji pod
kreślali, że właśnie jej autor szybko
i w sposób żywy zareagował na
bieżące wydarzenia społeczno-po
lityczne, zaś swym refleksjom na
ich temat nadał wyjątkowo intere
sującą formę. (PAP)

Fidżi: Bojkot
rządu tymczasowego
Tokio (PAP.) W poniedziałek w Suvie odbyło
się pierwsze posiedzenie nowego tymczasowego
rządu Fidżi powołanego przez gubernatora gene
ralnego tego kraju.
Rząd ten został zdominowany przez zwolenni
ków przywódcy niedawnego przewrotu wojsko
wego ppłka Sitiveniego Rabukę. W posiedzeniu
nie uczestniczył dotychczasowy premier Fidżi Timoci Bavadra, który oświadczył, iż bojkotuje prace
rządu tymczasowego, podobnie jak członkowie
dotychczas rządzącej na Fidżi koalicji.

Skutki braku
wyobraźni
Do szpitala miejskiego w Pruszkowie przywie
ziono 15-letnią dziewczynę z raną postrzałową
klatki piersiowej. Okazało się, że tego dnia brała
udział w treningu na strzelnicy w Pszczelinie.
Niestety, poszkodowana nie wykazała się nawet
odrobiną rozsądku. Po oddaniu 5 strzałów, nie
czekając na komendę wyszła przed stanowiska
strzeleckie. Życiu rannej nie grozi niebezpieczeńst
wo. (PAP)

Andrzej Buncol
w Bayer Uerdingen?
Andrzej Buncol, występujący od roku
w zachodnioniemieckim zespole FC
Homburg, ma od nowego sezonu zmie
nić barwy klubowe i grać w silniejszej
drużynie, Bayer Uerdingen. O planowa
nym transferze poinformował menedżer
Bayeru.

Order dla 6. Kasparowa
Decyjyą Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR mistrz świata Garri Kasparow
otrzymał za twórczy wkład w rozwój
radzieckiej szkoły szachowej Order
„Czerwonego Sztandaru”.
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nych, zaś ich charakter — mówiono Wchodzi też do eksportu.
śli technicznej i sprawności organiza
Reasumując — sekretarz, aktywista towsko-leninowska — Polska Zjed
zresztą o tym i w dzisiejszej dyskusji
Przykładów pozytywnych przyby cyjnej, kierowania i zarządzania jest musi
być dobrym pracownikiem, a
noczona Partia Robotnicza,
— nie stwarza szczególnej zachęty do wa. Ale też znaczny jest nadal obszar za pięć dwunasta. Dzisiejszych wy
partyjny dyrektor, kierownik — do
współdziałania.
zaniedbań
elementarnych,
wołają
zwań nie da się uniknąć ani przecze brym członkiem partii, aktywistą w
ealizując postanowienia X
Znamienne są w tej materii, słowa cych nie tylko o przysłowiową „pom
nie może być taka
kać. Taka postawa byłaby współczes macierzystej podstawowej organiza
Zjazdu, dzisiejsze posiedzenie
Lenina: „Naszym zadaniem jest za stę do nieba", ale do prokuratora i
ną odmianą oportunizmu wobec idei cji. Osobistą postawą przyczyniać się
plenarne po raz pierwszy w dzie wszelką cenę wzmocnić więź komu
sama,
musi śmiało,
wysokiego sądu.
i zadań partii, wobec najżywotniej
powinien do umocnienia jej pozycji i
jach partii poświęciliśmy umacnianiu
nistów z uczciwymi bezpartyjnymi.
W
połowie
zakładów
kontrolowa
twórczo
reformować
szych
potrzeb,
perspektyw
i
przyszło
autorytetu.
organizacji podstawowych. To baza
Jest to jedyna droga do ożywienia nych przez NIK w zeszłym roku straty ści Polski.
Krótko
o
kiytyce.
Zdarza
się,
że
partii, jej główne siły działające na
swój
styl
pracy
naszych usychających niekiedy ko spowodowane złą jakością produkcji
Musi być trudniej — po to, aby było kadry kierownicze w odpowiedzi na
pierwszej linii. To przede wszystkim
mórek partyjnych". Dawno to powie były wyższe niż w roku 1985. Łącznie,
wskazanie ich błędów i słabości pró
one decydują o obecności partii, o jej
Rzeczywista bowiem, a nie iluzory
dziano, a jak wciąż to myśl świeża, w skali kraju przekroczyły one w ubie lepiej! Aby w ciągu kilku najbliższych
lat odmienić życie kraju. To wielki,
bują dowodzić, że „czarne jest białe",
wizerunku wśród załóg i innych śro
czna, fikcyjna siła partii zależy od
przy tym dla nas szczególnie istotna i głym roku 81 miliardów złotych.
narodowv
eazamin
dojrzałości.
wysuwają
na
czoło
przyczyny
obiek
dowisk.
dwóch, głównych czynników. Pier
na czasie.
eferat Biura Politycznego wy tywne, skwapliwie przemilczając lub
W tym samym czasie zagraniczni
Dyskusja była żywa, wielostronna i
wszym jest jej wewnętrzna zwartość,
Gdyby oceniać naszą pracę według
głoszony
przez
tow.
Józefa
odbiorcy
zwrócili
do
Polski
przede
minimalizując to co należało i co moż
wielobarwna, krytyczna, ale właśnie
ideowość, tożsamość. Drugim — za
słuszności uchwał bylibyśmy już w
Baryłę,
wystąpienie
tow.
Wło
wszystkim
z
powodu
złej
jakości
to
na było zrobić. Budowanie takich
przez to twórcza i konstruktywna.
kres społecznego zaufania i poparcia,
wysoko rozwiniętym socjalizmie. Ale
dzimierza
Mokrzyszczaka,
liczne
gło
wary
o
wartości
około
2
miliardów
usprawiedliwień bywa niekiedy
Aktywny udział w niej zaproszonych
rozległość frontu porozumienia, za
mierzyć ją trzeba wynikami, efektem.
sy w dyskusji, potwierdziły zasady wspierane przez swoistą adwokaturę
złotych.
towarzyszy obrady nasze wzbogacił,
sięg
i trwałość sojuszy. Jedno bez
Decyduje realizacyjna sprawność i
W prawie 2/3 przedsiębiorstw za polityki kadrowej, które sprecyzowa ze strony instancji partyjnych nawet
zbliżył je do realiów życia.
drugiego kuleje. To właśnie było w
konsekwencja. Niestety, nie jest z tym notowano nieprawidłowości w usta ło XIII Plenum. Ale i wykazały, że ich
wyższych
szczebli.
Nie prowadzi się oczywiście punk
przeszłości jedną z głównych przy
dobrze.
laniu i stosowaniu norm zużycia su wdrażanie napotyka na niemałe trud
Nauka partyjnego stosunku do kry
tacji plenarnych posiedzeń, nie wy
czyn załamań, kryzysów i porażek.
Słowa te kieruję do nas wszystkich,
ności,
budzi
wiele
zastrzeżeń.
rowców,
materiałów
i
paliw.
tyki trwa. Trzeba ją pilnie przyspieszyć.
stawia ocen, które było lepsze czy
Takie rozumowanie przedstawiliśmy
również do towarzyszy pracujących
Badania socjologiczne przeprowa W tym kontekście z satysfakcją wska
Obowiązek mówienia prawdy wy
gorsze, bardziej czy mniej ważne. Ale
na X Zjeździe.
w Komitecie Centralnym oraz central maga
dzone
niedawno
przez
Akademię
też przypomnienia, że i nasi
żę na Komitet Wojewódzki w Katowi
o IV Plenum na pewno można powie
nym aparacie państwa i gospodarki.
Partia musi więc, co słusznie po
Nauk
Społecznych
przyniosły
niepo
w „Ursusie" nie zdołali
dzieć, że było i dobre i ważne.
cach. W wystąpieniu na konferencji
Im wyższy szczebel tym większe wy gospodarze
kojący sygnał. Otóż, większość ankie wojewódzkiej mówiłem o istnieją stulowali towarzysze, bardziej trosz
podnieść
jakości.
W
pierwszym
kwar
W dyskusji podniesione zostały
magania i odpowiedzialność.
czyć się o umocnienie swego ideo
tale br. Państwowa Inspekcja Techni towanych uważa, że podstawową cych rezerwach oraz zaniedbaniach.
kluczowe problemy działalności pod
Stajemy się coraz bardziej partią
wego wnętrza, ideowej kondycji. Ale
przesłanką
awansu
są
formalne
kwa
czna
Rolnictwa
musiała
odrzucić
blis
Po pewnym czasie tow. Bogumił Festawowych organizacji partyjnych.
służby ludziom, otwartości na różne
umacniać zarazem więź z masami,
lifikacje
oraz
lojalność
wobec
kierow
ko
17
proc.
ciągników
C
330
M,
25
rensztajn przysłał konkretną, samoAle mówiliśmy przecież nie tylko o ich
opinie i poglądy, rzeczywistego deintensyfikować dialog, nie zawężać, a
nictwa
zakładu.
Natomiast
pomysło
proc.
C
360
oraz
przeszło
23
proc.
C
krytyczną informację o decyzjach i
kondycji lecz o całej naszej partii, o
mokratyzmu. Ale życie wymaga, a
przeciwnie rozszerzać demokratyczną
363 P. Myślę, że znakomita załoga wość, samodzielność myślenia i dzia działaniach uwieńczonych wymier
funkcjonowaniu jednolitego organiz
klasa robotnicza, społeczeństwo
perspektywę. Słuszna jest bowiem
łania
były
postrzegane
raczej
jako
„Ursusa" i z tym problemem się upo
nym
efektem.
Niestety,
ten
przykład
mu, na który składają się oddziałowe i
oczekują byśmy stali się też partią
tylko taka polityka, która na gruncie
bariera. A przecież na wszystkich nie ma zbyt wielu naśladowców.
ra, tak jak osiągnęła — czego im
podstawowe organizacje partyjne,
konsekwentnej egzekucji własnych
nadrzędnych interesów socjalistycz
szczeblach
jak
nigdy
potrzeba
dziś
szczerze
gratulujemy
—
wysoki
po
jak również instancje — począwszy
kadrową dźwignią postępu łą
postanowień, surowej dyscypliny dla
nej Polski zjednuje i łączy, a nie odtrą
Polsce
ludzi
twórczych,
nowoczes
ziom
w
działalności
racjonalizator
od nas, od Komitetu Centralnego.
czy się ściśle przegląd struktur
ca i rozprasza.
siebie i dla innych. Zdecydowanie
nych, odpowiedzialnych, tak zwa
skiej.
Partia nie jest bowiem ani wielkim
organizacyjnych oraz atestacja
stawiającą na ambitnych, efektyw
Dziś walka polityczna, odbieranie
„niespokojnych
duchów",
od
nych
Partyjność,
to
pojęcie
bardzo
sze
gmachem, z mnóstwem biurek i tele
stanowisk pracy. To proces trudny pola
i
nych, odpowiedzialnych.
przeciwnikowi, to także tworze
rokie. Niewątpliwie mieści się w nim ważnych w podejmowaniu spraw złożony. Ujawniają się w nim sprzecz
fonów, ani „pospolitym ruszeniem".
nie atmosfery sprzyjającej wyrażaniu
trudnych, w wyrażaniu nowych myśli, ności i stare przyzwyczajenia, zderza
jakość
pracy,
gospodarność,
otwar
Musi być sprzężeniem zwrotnym
użo miejsca zajęła w dyskusji
różnych zdań, krytycyzmowi, śmiałym
tość na innowacje. Trudno mówić o podejmowaniu ryzyka. Sito polityki ją różnorakie interesy. Stąd zahamo
wszystkich ogniw i szczebli partyjnej
reforma gospodarcza. To do
propozycjom. Partia stoi twardo na
kadrowej
nierzadko
ich
gubi.
Równo
przewodzeniu,
gdy
także
i
spod
par
struktury. IV Plenum umacnia i pogłę
wód wagi problemu. Dla Pol tyjnych rąk w halach fabrycznych, cześnie zbyt powoli odsiewa biernych wania, opory, próby „zagadania"
gruncie swego programu, linii polity
bia tę współbieżność.
sprawy. Jednoznaczne zaangażowa
ski, a więc i dla partii nie ma dziś
cznej, ale nie wpada w kompleks
i miernych nastawionych — po prostu nie, przezwyciężanie myślenia, że
laboratoriach, wychodzą buble. Ja
Nasze obrady przeniknięte były du sprawy ważniejszej.
nieomylności. Broniąc swych pryn
—
na
przetrwanie.
Ludzie,
jakimi
się
kość
pracy
jest
więc
nie
tylko
kate
„zmiany — tak, ale u innych, a status
chem socjalistycznej odnowy. Roz
Należy zgodzić się z wypowiedzią
cypiów wie, że jej historyczna racja
jakich
awansujesz
—
świad
otaczasz,
gorią
ekonomiczną,
lecz
również
ide
strzygające znaczenie mają wciąż dla
quo u siebie", to wielkie pole pracy
tow. Mariana Truszkowskiego, że
nie oznacza, iż zawsze, w każdej spra
ologiczną, moralną.
czą o tobie. Takie kryterium powinno wszystkich ogniw partii.
niej dwa główne kierunki. Pierwszy to
wie słuszność ma każdy członek par
reformowanie gospodarki, całego etii, każda instancja, każdy działacz.
konomicznego mechanizmu, aby
■
przezwyciężyć następstwa kryzysu,
ycia społecznego nie da się
przyspieszyć rozwój kraju, stworzyć
zamknąć w szablonie. Tworze
mocne przesłanki poprawy warun
nie pola dla tych jego form,
ków życia społeczeństwa. Drugi to
które powstają z autentycznej potrze
demokratyzacja życia społeczno-po
by działania, z chęci skutecznego roz
litycznego, by szybciej wyzwalać i
wiązywania problemów jest niezby
lepiej wykorzystywać zbiorowy po
walną, zgodną z aspiracjami ludzi
tencjał społecznej energii, wiedzy
pracy potrzebą socjalizmu. Zacytuję
i umiejętności.
słowa tow. Stanisława Bara — „Dla
W trudzie minionych lat wywalczy
przeciętnego zjadacza chleba demoki
liśmy przyczółki „nowego", zaawan
racji jest dokładnie tyle, ile jest w
sowaliśmy proces głębokich prze
stanie dostrzec gołym okiem, we
mian. Obecny stopień normalizacji to
własnym zakładzie, w kontaktach z
baza wyjściowa do uporczywej, co
urzędami, w osiedlu".
dziennej walki o prawdziwą normal
Działają w Polsce tysiące organiza
ność — o sprawne funkcjonowanie, o
cji społecznych i różnorodnych onowoczesność i efektywność, o czys
niw socjalistycznej samorządności.
tą społeczną atmosferę wszystkich
tatut nakłada na członków partii
ogniw naszego życia zbiorowego od
obowiązek uczestnictwa w nich;
najmniejszych po największe.
Sprzyjania ich pożytecznie skierowa
Najważniejsze, decydujące to umac
nej aktywności.
nianie wiarygodności, odbudowa i
Utarte schematy zakładały, by robić
Równie ważne kryteria partyjności,
być konsekwentnie stosowane w te
utrwalenie zaufania, zacieśnianie
Przegląd rozpoczęliśmy od siebie. to od zewnątrz, niejako z urzędu
na
pozycję
partii
to dbałość o sprawiedliwość społecz
więzi partii z klasą robotniczą, ze
gorocznych przeglądach kadrowych, Propozycje zmian w strukturze wew Obecnie sedno sprawy-polega na
społeczeństwem.
ogromny wpływ ma ną, wyczulenie na ludzkie sprawy. w ocenach umiejętności kierowni nętrznej oraz zmniejszenia etatów w tym,
aby działać od wewnątrz, być W
Człowiek pracy powinien wiedzieć,
Dlaczego postępuje to tak powoli?
czych, zarówno w aparacie partyjnym aparacie
Komitetu
Centralnego środku wszelkich form życia społecz
stan gospodarki
że organizacja partyjna jest rzeczni
jak i państwowym.
Wciąż jeszcze w powszechnym od
przedstawił tow. Kazimierz Cypry- nego, w nich zdobywać zaufanie*
kiem bezwzględnego poszanowania
czuciu społecznym nie wytworzyli
Prawidłowa realizacja polityki kad rtlak Nad tym i dalszymi projektami szacunek, poparcie.
Trudności
przysparzają
trosk,
po
prawa,
praktyki
sprawiedliwej,
czystej
śmy przekonania, że stać nas na do
rowej wymaga, aby była ona jawna i będziemy nadal pracować, aby zmia
Domagać się demokracji jest łatwo,
garszają nastroje. Ale równie praw moralnie, jawnej, wolnej od kumoter czytelna,
aby nie mogła kojarzyć się z ny były dojrzałe i skuteczne.
prowadzenie do końca tego, co po
przestrzegać demokratycżnych reguł
dziwa
jest
wyrażana
z
tej
trybuny
stwa i różnorodnych machinacji, że w
zakulisowymi ocenami i kapturowymi
stanowiliśmy, na konsekwencję w uw praktyce — trudniej, a zwyciężać w
opinia, iż stan gospodarki w wielkiej
niej znajdzie oparcie i obrońcę ilekroć
osądami. To warunki zarówno mery
rzeczywistnianiu pryncypiów socjali
Konieczne jest przyspieszenie i ra- otwartym sporze, zdobywać więk
mierze
zależy
od
jakości
szeroko
rozu
dzieje się krzywda. Obowiązek wszy torycznej trafności jak i społecznej
zmu, na determinację w dziele reform,
dykalizacja tych prac również w in szość — jeszcze trudniej.
mianej pracy partyjnej. Jest to organi stkich ogniw partii — jak słusznie aprobaty.
na skuteczność działania.
Droga do bezpartyjnych prowadzi
nych strukturach życia państwowe
czna współzależność. Wnioski są zauważył tow. Kazimierz Cichecki —
Raz jeszcze przywołam słowa Leni go, gospodarczego, społecznego. In nie przez mazgajstwo i narzekanie,
Tow. Mieczysław Czerniawski słu
oczywiste.
to
iść
w
tych
sprawach
wespół
ze
na,
które
cytowałem
również
w
refe
sznie zauważył, iż wielu ludziom par
stancje, organizacje, członkowie par lecz przez działanie. Mądry obywatel
W dyskusji zgłoszono wiele intere związkami zawodowymi, wspierać je racie Komitetu Centralnego na X Zjeźtia kojarzy się często z apelem, posie
tii
muszą być rzecznikami, siłą prze jest z nami nie wtedy gdy biadolimy,
sujących,
cennych
propozycji.
Trak
w staraniach o to, aby ludzkie sprawy dzie: „Spośród masy robotników,
dzeniem, uchwałą. Jeśli taka ocena
bojową
w wypełnianiu tego zadania. lecz wtedy, gdy swą obecność po
tujemy
je
jako
ważny
wkład
IV
Ple
były rozwiązywane właściwie, aby chłopów, inteligentów, wybija się
naszej pracy jest przesadzona, nawet
Kilka słów o atestacji stanowisk twierdzamy czynem, przodujemy,
num do konsultacji tez drugiego eta każdy otrzymał to, co mu się rzeczy niemało zdolnych i uczciwych bez
krzywdząca, to jednak przejść nad nią
pracy w zakładach. Nie jest z nią walczymy.
pu reformy. Reforma to jednak nie wiście należy.
partyjnych, którymi trzeba obsadzać
do porządku dziennego nie wolno.
Jest Polska uporczywej pracy,
dobrze. Po X Zjeździe przez kilka mie
tylko
kwestie
ekonomiczne,
ale
także
poważniejsze
stanowiska
w
budow
Bolesne doświadczenia dowiodły
Ale są też i takie sytuacje, w których
sięcy panowała moda na ten temat. twórczych inicjatyw i odważnych re
społeczne,
klasowe,
ideologiczne.
nictwie
gospodarczym,
zachowując
do czego prowadzi nieumiejętność
Kwitł werbalizm. Gorzej — było i jest form. I jest Polska mitów, grymasów,
Niektórzy towarzysze postulowali, by organizacja partyjna musi iść pod dla komunistów prawo niezbędnej
przełamania starych przyzwyczajeń i
prąd. Jasno powiedzieć, że uleganie
— z realizacją. Opóźnia się uporząd recenzenckich postaw. Dla członka
dać
ich
wyraźną
wykładnię.
Dokona
oporów, rezygnacja z koniecznych
naciskom, nieliczenie się z realnymi kontroli i nadawania kierunku. Zdrukowanie bazy normatywnej. Jest nie partii w tej drugiej miejsca nie ma.
my tego na V Plenum. Dziś tylko kilka
przemian, brak zdecydowania i pół
możliwościami sprzeczne jest z ogól gej zaś strony potrzebna jest również chęć do bardziej zdecydowanych po
uwag.
kontrola bezpartyjnych nad komunis
środki. Wykazały, ile kosztuje oder
rzyswajanie myśli politycznej X
sunięć. Obchodzone są „bokiem"
Proces reformy, który partia zaini nospołecznym interesem, a w efekcie, tami".
wanie się od ziemi, niepodejmowanie
wcześniej czy później, zwróci się
Zjazdu przebiega niekiedy w
stanowiska administracyjne.
cjowała
obfituje
w
sprzeczności,
nie
Będziemy
iść
śmielej
w
tym
kierun
w porę nowych problemów, jaką ce
przeciwko interesom załogi.
Ale są przykłady zachęcające. W'
sposób powierzchowny. No
kiedy
i
konflikty.
W
grę
wchodzą
nie
ku,
otwierać
bezpartyjnym
możliwoś
nę płaci się za lekceważenie przestro
ołączenie ekonomicznej racjo
we cytaty bywają zasłoną dla starej
Zakładach Bawełnianych im. Harnatylko
ludzkie
przyzwyczajenia
i
prze
gi wielkiego realisty — Lenina, że
nalności ze sprawiedliwością ci awansu, sprawowania kierowni
ma w Łodzi pilotażowa atestacja, praktyki. Powtarzający się w dyskusji
konania, lecz i bezpośrednie interesy.
społeczną czynników material czych funkcji. Ale bezpartyjnym, a nie
obejmująca jedną trzecią stanowisk, przed IV Plenum
W wielu przypadkach trzeba stawić
kontrpartyjnym, o jakich mówili tow.
„rzeczywistość wy- czoła
nych i moralnych, najpełniej wystę
wykazała, że na drodze usprawnień
nastrojom w wydziale, zakła
w brygadowym systemie pracy. tow. Witosława Giedrojć i Stanisław
organizacyjnych możliwa jest obsłu
pędzona przez drzwi dzie, branży, brać na siebie ciężar puje
zarzut
Klama.
Partia
nie
uważa
się
za
właści
Przykładem Kombinat Remontowoga przez jednego pracownika jedena
spraw niepopularnych.
cielkę Rzeczypospolitej, ale i przepra
wlatuje przez okno"
Budowlany
w
Chełmie.
Przy
trady
stu,
zamiast
ośmiu
krosien.
werbalizowania
To prawda, że część trudności kon
szać że żyje nie będzie.
Szacuje się, że zespół przedsię
kretnego kolektywu rodzi się nierzad cyjnej organizacji pracy zespół sześ
odnowy to dla nas
Kto uważa, że w socjalizmie można
Tow. Mariusz Gulczyński mówił o
ciu
pracowników
montował
budynek
wzięć podjętych w wyniku atestacji
ko
z
przyczyn
od
niego
niezależnych.
uzyskać postęp, rozwój gospodarczy,
niebezpieczeństwie połowiczności.
przez
10
miesięcy.
W
systemie
bryga
ważny sygnał
umożliwi przyrost wydajności pracy o
Wiemy np. jak dotkliwie odczuwane
Próby godzenia przestarzałego z no
porównywalny
obiekt, bez partii, wbrew partii — ten myli się
około 25 proc.
są braki w zaopatrzeniu, m.in. mate dowym,
ostrzegawczy
głęboko.
Z
wyjątkiem
zaciętych
wro
wym, tworzenie swego rodzaju hyb
Cenne są doświadczenia Instytutu
riałowym przemysłu. Rzecz jednak w zmontowano dwa razy szybciej. Za gów, nieuleczalnych awanturników
ryd rodzą sytuację, w której stare już
sługują też na podkreślenie doświad
Organizacji Przemysłu Maszynowego
IV Plenum z naciskiem przypomniało
tym,
by
krytyka
niedomagać
nie
prze
politycznych
zdają
sobie
z
tego
spra
nie funkcjonuje, a nowe ma zabloko
„Orgmasz" gdzie uproszczono znacz nakaz X Zjazdu: eliminować biurokra
kształcała się w pasywność, w filozo czenia „Rometu" w Bydgoszczy, Za wę wszyscy realistycznie myślący Po
waną drogę.
kładów
„Vis"
w
Rawie
Mazowieckiej
nie
strukturę
organizacyjną.
Do
7
z
18
tyczne formy, skracać drogę między
fię wyłącznie obiektywnych trudno
lacy. To jedna z istotnych płaszczyzn
Ani na chwilę nie przestaje spoczy
zredukowano liczbę zakładów. Zlik instancjami a podstawowymi organi
ści. Istotą partyjnego krytycyzmu nie oraz „Hydrobudowy" w Katowicach, porozumienia.
wać na nas historyczna odpowiedzial
o
których
mówił
wczoraj
tow.
Mikołaj
widowano połowę stanowisk dyrek zacjami partyjnymi.
jest po prostu narzekanie, uskarżanie
W dyskusji, rozwijając myśli refera
ność za to, by pamiętny raport komisji
torskich i zmniejszono zatrudnienie o
Domagają się tego przede wszyst
się, lecz przede wszystkim duch po Malcher.
tu
Biura
Politycznego,
naświetlono
z
Komitetu Centralnego o wstrząsach
Realizując uchwałę III Plenum,
ponad 50 proc.
kim
środowiska robotnicze. Nie go
szukiwań,
ofensywność,
konsekwen
wielu
stron
relacje
administracja
—
w dziejach Polskiej Rzeczypospolitej
Biuro Polityczne przedłożyło towa
Tego rodzaju przykłady, niestety, dzą się by ich partia obrastała biuralizcja.
organizacja
partyjna.
Wypowiedziano
Ludowej nie miał i nie mógł mieć już
jeszcze nieliczne, wskazują, że tam mem. Ostro krytykują dystans jaki
Oto przykłady. Kombinat Budow rzyszom ocenę rozwoju systemu bry wiele bardzo interesujących, w tym
nigdy dalszego ciągu. W dyskusji po
gadowego, także w przekroju woje
gdzie jest nowocześnie myślące kie niekiedy powstaje między tym o czym
lany
w
Bytomiu
znalazł
się
w
1985
przedzającej IV Plenum pojawiła się
wódzkim. Powinna ona skłonić do kontrowersyjnych poglądów. Nie
rownictwo, energiczna organizacja mowa w komitecie, a tym, czym żyją
roku
w
bardzo
trudnej
sytuacji
finan
wątpliwie — co jest rzeczą ludzką —
cała gama dobrych i złych, skontraspartyjna, gospodarne samorząd i ludzie przy warsztacie pracy.
sowej, na krawędzi upadłości. Z ini wyciągnięcia stosownych wniosków. określiła to własna sytuacja, optyka
towanych, wręcz przeciwstawnych
związki zawodowe — atestacja przy
Hasło X Zjazdu — frontem do pod
cjatywy podstawowej organizacji Nie robimy z tego zadania „wyścigu", widzenia, zależna do funkcji, środo
przykładów. Gdy jedne podstawowe
ale zbytnie pozostawanie w tyle nie
nosi konkretne efekty.
stawowych
organizacji nie zawsze
partyjnej
przygotowano
radykalny
wiska,
nawet
regionu.
organizacje tworzą już model działa
wystawia danej organizacji najlep
Obowiązkiem POP jest czuwać, traktowane jest z należytą powagą.
program,
zmniejszono
liczbę
placów
Te sprzeczności, choć może brzmi
nia na miarę lat 90-tych, inne ugrzęz
aby w atestacji stanowiska zatrudnia Ciągle nierzadkie są sygnały o trakto
budowy, kierownikom, majstrom i szego świadectwa.
ły, pozostały daleko w tyle.
Sądzę, że temat ten znajdzie swój to paradoksalnie, świadczą — co naj
ny na nim pracownik brał zawsze udział waniu POP jak instytucji, którym zle
brygadzistom
przydzielono
imienne
Na XX Plenum podkreśliłem konie
wyraz także w najbliższy wtorek, kie dobitniej przedstawiła tow. Halina
jako pełnoprawny członek komisji, ca się zadania, pozostawiając je sa
zadania,
zaostrzono
dyscyplinę,
wy
śmiałowska-Ryker, że tylko rzeczy
czność zwiększenia pomocy organi
aby ocena obejmowała równolegle mym sobie w obliczu trudności. Mó
dano walkę marnotrawstwu i pijań dy członkowie kierownictwa partii u- wista, a nie formalna, zadekretowana
zacjom słabym, kulejącym, bezrad
dadzą się na spotkania z organizacja
robotnicze i urzędnicze grupy zawo wiono o tym dziś, z goryczą piszą o
stwu.
W
bieżącym
roku
sytuacja
kom
pozycja,
że
tylko
mądrość
politycz
nym. W pełni podzielam pogląd tow.
mi partyjnymi, załogami zakładów, na
dowe, aby pomagała w poszanowa takich faktach do Komitetu Central
binatu
poprawiła
się
wyraźnie.
W
na, kultura kolektywu oraz harmonij
Barbary Witkowskiej, że nadrzędne
niu pracy i oszczędnym nią gospoda nego zwłaszcza członkowie małych
pierwszym kwartale wykonano jedną rozmowy indywidualne z ludźmi pra ne
instancje czynią nadal w tym kie
współdziałanie partnerów zapew
cy, aby omówić wyniki IV Plenum.
rowaniu. Organizacja partyjna musi liczebnie podstawowych organizacji
czwartą
zadań
rocznych,
co,
niestety,
runku za mało.
Rozpoczęła się dyskusja o drugim nią wysoką skuteczność działania.
też okazywać troskę o pomoc tym, partyjnych.
jest w budownictwie przykładem nie
Pobyt w Ursusie raz jeszcze przy
etapie reformy. Z jego założeniami Tego trzeba się uczyć, tego musimy
którzy będą musieli zmienić miejsce
zwykle
rzadkim.
Z tym większym uznaniem odnieść
pomina o XVI Plenum — „robotni
wymagać.
zatrudnienia. Niekiedy może nawet się należy do rosnącej liczby instancji,
Znaczne rezerwy do wykorzystania partia pójdzie do załóg, do wszystkich
czym sejmie", który przed trzema laty
Kierownictw
przedsiębiorstw
w
profil kwalifikacji. Chociaż wydaje które wyzbywają się dyspozytorskich
są nawet w bardzo dobrych zakła zainteresowanych środowisk, do spo bieżącym zarządzaniu zastępować nie
obradował w Łodzi. Niedawno Biuro
łeczeństwa. Nie po łatwą zgodę, nie
się, iż nie ma takiej groźby w liczącej form działania, ograniczają instrukcje
dach.
Przedsiębiorstwo
Budownic
Polityczne po raz kolejny oceniło rea
Dyrektorzy, naczelnicy, preze
się skali.
twa Hydrotechnicznego „Energopo! po oklaski, lecz po zrozumienie i po wolno.
i sprawozdania, kładą nacisk na obec
lizację jego uchwał. Postęp jest wy
parcie konieczności, przed którymi si ponoszą ustawową odpowiedzial
Kilku towarzyszy, szczególnie tow. ność wśród załóg, na wsi, wszędzie
II"
w
Krakowie,
także
z
inicjatywy
raźny, ale są i punkty słabe, nawet
ność
za
stan
powierzonego
im
odcin
stoimy.
Pójdzie
po
jak
najwięcej
real
Sławomir Tabkowski sygnalizował gdzie jest zapotrzebowanie na partyj
organizacji partyjnej, podjęło się \obardzo słabe. Nie zawsze spotykają
fakty niezrozumienia roli i pozycji par ną inspirację i pomoc.
bót nie wykonywanych dotychczas nych inicjatyw i czynów, które będą ka. Musimy zapewniać im stosowne
się z odzewem krytyczne głosy na
uprawnienia,
odpowiednie
warunki
tii, obawy przed osłabieniem, rozcień
przez polskie przedsiębiorstwa. Od tworzyć społeczny klimat i materialne
Pierwsze forum dla sygnalizowania
zebraniach partyjnych, naradach pro
czeniem jej funkcjowania w wyniku niepokoju, stawiania pytań, zgłasza
kupiono po cenie złomu wyeksploa warunki dla przełomu w gospodaro działania, sprzyjający klimat.
dukcyjnych i przy innych okazjach.
Jednocześnie
stworzenia szerokiego pola dla dzia nie wniosków — to zebranie partyjne.
towany sprzęt zagraniczny i własnymi waniu.
Część kierownictw nie zapewnia za
łalności Patriotycznego Ruchu Odro Powinno to być miejsce autentycz
siłami,
bez
dewizowych
nakładów
Drugi
etap
będzie
łogom dokładnych, przejrzystych in
dzenia Narodowego, samorządu, nych dyskusji na wszystkie interesu
wyremontowano. Opanowano tech
dbać będziemy
formacji o pracy przedsiębiorstw.
albo zaprzeczeniem
związków zawodowych, zasad kon jące ludzi tematy. Milczenie to sygnał,
nologię,
którą
stosują
dotychczas
tyl
Wiele POP nie wykorzystuje możliwo
o rangę organizacji
sultacji. Słowem nowej, demokra że partia dyskutuje, ale w kuluarach,
ko cztery firmy na świecie. Oszczęd
łatwizny, albo nie
ści skupienia na wspólnych zada
tycznej kompozycji naszego życia na korytarzach, po cichu, albo co
ności
sięgnęły
kilkunastu
milionów
partyjnych
niach bezpartyjnych robotników,
będzie go wcale
społecznego. Takie obawy to zasad
dolarów. Technologia ta jest i będzie
sympatyków partii. Organizuje się
Jeśli bowiem chodzi o jakość
niczy błąd.
wykorzystywana
przy
budowie
zapór
o
to,
aby
ich
ustrojowe
i
statutowe
zbyt mało otwartych zebrań partyj
(dokończenie na str. 4)
Aby partia była ta sama, tj. marksis
i zbiorników wodnych w kraju. polskifej pracy i gospodarowania, myprawa były respektowane.

SZANOWNE TOWARZYSZKI!
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Przemówienie I sekretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego na zakończenie IV Plenum
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Str. 4
(dokończenie ze str. 3)
szczególnie groźne, jest obok czy po^ za rzeczywistością społecznych na
strojów.
Gorszyć się trzeba obojętnością,
cynizmem, lizusostwem, a nie od
miennym zdaniem, „wychyleniem
się", śmiałą propozycją. Musimy
przyzwyczaić się do tego, że żyjemy w
gęstwinie sprzeczności. I w dzisiejszej
dyskusji słyszeliśmy poglądy często
ze sobą sprzeczne. Ale przecież w ich
starciu dochodzi się do wszechstron
nych ocen i optymalnych ustaleń. To
więc nie słabość, lecz siła. Ale pod
zasadniczym warunkiem: zakończe
niu dyskusji towarzyszyć musi poczu
cie odpowiedzialności, realizacja de
cyzji, nienaruszalna dyscyplina.
W dyskusjach przed IV Plenum wy
rażono opinię, że słabość pracy POP
bierze się głównie z ich niekonse
kwencji w wypełnianiu własnych uchwał, do tego ogólnikowych z regu
ły nie adresowanych imiennie, nie

GLOS

partia wszędzie
gdzie działa, musi
stać się chorążym
nowych celów,
nowych metod,
nowych zadań
Pozwolę sobie do tego dodać:
chcesz zmieniać, modernizować,
przyspieszać rozwój Polski — idź z
nami!
Dla małej stabilizacji i małych kro
ków pokolenia, które w pełni sił
wkroczy w wiek XXI, pozyskać się nie
da. Będziemy dlań atrakcyjni, kiedy
jednoznacznie postawimy na nowo
czesność, na sprawną i racjonalną
organizację życia, wykażemy rzeczy
wistą gotowość wyjścia na spotkanie
śmiałym inicjatywom, pomysłom, in
nowacjom.

Szczególnie owocne doświadcze
nia przyniosła w ostatnich latach
współpraca ze Związkiem Radziec
kim. Tu właśnie notujemy największy
i najszybszy postęp. Nowe, szerokie i
śmiałe podejście do współdziałania
naszych partii, państw i narodów w
ideologii, nauce i kulturze znalazło
wyraz w niedawno podpisanej pol
sko-radzieckiej deklaracji.

Wywiad senatora
Kennedy'ego
dla TV.P

Przebywający w Polsce na za
proszenie Sejmu senator Edward
Kennedy udzielił wywiadu Tele
wizji Polskiej.
Ustosunkowując się do nowej
polskiej inicjatywy pokojowej
podkreślił, iż bardzo istotnym jej
elementem jest skierowanie uwa
Wszystko to stanowi dla naszego
gi na budowę zaufania. Ważną
kraju wielką szansę. Integracja poten
sprawą przy rozmowach o reduk
cjałów materialnych i intelektualnych
cji broni nuklearnej pola walki jest
bratnich państw • narodów to sposób
prowadzenie równoległych roko
na wygranie wyścigu z czasem, przy
spieszenia rozwoju, na nowoczes
wań na temat redukcji sił konwen
ność. Cząstka zadań, od których zalscjonalnych i takich samych roz
mów w sprawie środków budowy
zaufania. Chodzi o to, aby wyklu
czyć moment zaskoczenia przez
którąś ze stron. Jest to niewątpli
wie pożyteczna inicjatywa, którą
moim zdaniem — powiedział E.
Kennedy — można i należy wziąć
pod uwagę.
Mówiąc o stosunkach Wschód-Zachód senator nawiązał do
stwierdzenia swego brata, prezy
denta Johna F. Kennedy'ego, iż
wyzwaniem dla przywódców jest
uczynienie świata bezpiecznym
przy zachowaniu różnic. Sądzę —
podkreślił — że istnieją istotne
możliwości postępu na tym polu,
a naszym zadaniem jest poszuki
wanie dróg do tego, zachęcenie
do ich wykorzystania.
Wiele uwagi senator poświęcił
stosunkom jjolsko-amerykańskim.
W ciągu naszej krótkiej wizyty —
ży, aby Polska stawała się w tym
powiedział — pragniemy przeko
procesie coraz silniejszym, coraz wię
nać
się czy w Polsce naprawdę
cej wnoszącym partnerem, przypada
występuje duch porozumienia
każdej z organizacji podstawowych.
obejmujący wszystkie warstwy
społeczeństwa. Chcę stać się
rzecznikiem pozytywnego i kon
owiedziano z tej trybuny wiele
struktywnego myślenia o znale
rzeczy gorzkich i ostrych. To
zieniu sposobów osiągnięcia p>onie wyraz pesymizmu, lecz
stępu w stosunkach między naro
przeciwnie, odbicie sytuacji, w której
dami Polski i Stanów Zjednoczo
najgorsze mamy za sobą. Jesteśmy
nych. Wiele osób w USA pragnie
silniejsi, a więc stać nas na więcej.
wierzyć, że duch odnowy w Pol
Wielki jest w tym wkład ludzi naszej
sce jest czymś autentycznym i
partii, jej aktywu, który podołał naj
przyniesie korzyści całemu naro
trudniejszej próbie i nadal dźwiga
dowi. Uważam, że jest to jedna z
główny ciężar zadań.
przyczyn tak wielkiego zaintere
sowania tym co się obecnie w
Polsce dzieje.
Tow. Michał Tarczyński, przytacza
jąc kombatancką opinię powiedział,
że w partii obowiązuje komenda
„spocznij". Nic podobnego — ko
menda brzmi: „naprzód marsz!" Dziś
nawet „biegiem marsz!" A tak już na
marginesie, trochę żartobliwie. Od
wrotnością „spocznij" jest „bacz
ność". A to w marszu oznacza raczej
głośne tupanie. A nam chodzi o krok
normalny, równy, ale szybki.
Biuro Pplityczne podjęło stosowne
postanowienia wykonawcze. Wyni
kają z nich nowe polityczne i organi
zatorskie zadania również dla podsta
wowych organizacji partyjnych.

To od nas—od partii:§ntuśj||p||(

ku efektywności, prispieszeliill
odpowiadających na pytanie: jak?
Przy tym najsłabsze ogniwo, to kont
rola wykonywania postanowień i za
dań.
Przewodzenie to przede wszystkim
przekonywanie, zjednywanie, pozys
kiwanie. Nie tylko słowem, lecz
przede wszystkim czynem, argumen
tem działań i efektów. To one warun
kują, aby pełny, przekonywający wy
miar uzyskało również pojęcie służeb
ność.
Oznacza ono poczucie odpowie
dzialności przed własną załogą i śro
dowiskiem, a zarazem przed całą klasą
robotniczą, przed narodem.
Oznacza wolę i umiejętność wsłu
chiwania się w głos opinii, czerpanie
ze zbiorowej mądrości.
Oznacza partyjną, komunistyczną
kulturę i skromność.
Oznacza wrażliwość na ludzkie
problemy i troski.
Istotnym miernikiem pełnienia tej
funkcji jest zwracanie się obywateli o
pomoc do instancji partyjnych oraz
społeczna ocena tego procesu.
Według badań CBOS blisko 33
proc. badanych twierdzi, że ktoś z ich
najbliższego otoczenia widział w og
niwie partii, w instancji partyjnej,
przysłowiową ostatnią deskę ratunku
przed mającą go spotkać niesprawie
dliwością, krzywdą, nieuzasadnioną
dolegliwością.
To powód do optymizmu i pesymi
zmu zarazem. Optymizmu, że dla tak
znaczącej części opinii społecznej
partia jest strażnikiem socjalistycznej
sprawiedliwości, pomaga nawet wte
dy, gdy inni są bezradni lub obojętni.
Pesymizmu, gdyż znaczna część tych
spraw powinna być załatwiona przez
kompetentne, powołane do tego in
stytucje. A są w nich przecież (x>dstawowe organizacje partyjne, są człon
kowie PŹPR. Powinni po IV Plenum
(xmownie ocenić, czy czynią wszyst
ko, co możliwe dla wiarygodności i
autorytetu swojej partii, swego socja
listycznego państwa.

Powołując się na osobiste do
świadczenie tow. Jerzy Jastrzębski
podkreślił, że taka atmosfera to naj
lepsze lekarstwo na bierność i obojęt
ność, także na skłonności do wew
nętrznej, a nierzadko — niestety — i
zewnętrznej emigracji.
Młodzi ostro porównują naszą rze
czywistość ze światem. Nie należy
bać się takich porównań. Natomiast
chodzi o to, aby nie były one płytkie,
aby brały pod uwagę wszystkie uwa
runkowania, dotyczyły nie fasady,
lecz sedna sprawy. Aby cywilizacyjne
aspiracje rozpatrywane były pod ką
tem dróg dochodzenia do dostatku, a
nie konsumpcji oderwanej od jakości
pracy i gospodarowania.
To naturalne, że młodzi są inni, niż
my. Nie wolno się za to gniewać.
Rzecz w tym, aby owa inność ozna
czała podążanie za czasem, a nie ucie
czkę od niego. Aby była postępowa w
dążeniu do przemian, wręcz rewolu
cyjna.
W programie partii źawarliśmy am
bitną ale realną, godną Polski perspe
ktywę jutra. Ta wielka karta przyszło
ści „leżakuje" jednak na półkach.
Choć minął już prawie rok zrobiliśmy
o wiele za mało, by tę wizję przełożyć
"na język młodej generacji, uczynić
urzeczywistnianie tej wizji przekony
wającym sposobem dochodzenia do
zbiorowego i indywidualnego sukce
su.
Tow. Władysław Plewniak trafił w
sedno, mówiąc: „Dla młodych komitet
to często urząd, biurko, a nie miejsce
pracy z ludźmi". Stąd wniosek, aby
wszystkie partyjne pokolenia łącznie z
najstarszymi uczyły się patrzeć na rze
czywistość również oczami 20 i 30-latków, tych, którzy coraz więcej
spraw własnej przyszłości już biorą i
brać będą we własne ręce.
Mówię o zadaniach partii, o obo
wiązkach frontu ideologicznego i wy
chowawczego jako całości. Ale im
pulsy muszą rodzić się w każdej pod
stawowej organizacji partyjnej. To za
danie dla przyszłości kluczowe.
rzemianami i trudem obecnego
etapu Polska wpisuje się w
rozwojowy nurt ogarniający
całą naszą wspólnotę.

P
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RACHUNEK
EKONOMICZNY
— polega na porównaniu przychodów
z kosztami w celu ustalenia stopnia
ekonomicznej opłacalności lub nie
opłacalności przedsięwzięcia gospo
darczego.
RACHUNEK OD PISOW DEWI
ZOWYCH — system zdecentralizo
wanego zasilania przedsiębiorstw w
środki dewizowe przez dane przedsię
biorstwo w walutach wymienialnych i
w clearingu z II obszarem płatniczym.
Od początku 1987 r. ROD zmieniane są
sukcesywnie w rachunki majątkowe, tj.
wykupione za złotówki i mogące być
przedmiotem obrotu. Stawka odpisów
jest zróżnicowana, obecnie wynosi
przeciętnie ok. 16 proc. wpływów w
walutach wymienialnych. Środki uzy
skane w clearingu mogą być wykorzy

To dobrze, że naszym obradom to
warzyszą w partii wielkie nadzieje.
Ale byłoby źle, gdyby pojawiła się
nuta oczekiwań, że samo plenum ra
dykalnie zmieni sytuację, że podsta
wowe organizacje partyjne już od
jutra będą silniejsze i bardziej prężne.
Tak nie bywa. Plon dyskusji zawarty
w ocenach i postanowieniach Komi
tetu Centralnego to początek. Rze
czywistość zmienia się nie słowami,
lecz czynami. Nie uchwałą, lecz jej
uporczywą realizacją.
To od nas — od partii — musi
zacząć się ogólnospołeczny zryw ku
efektywności, nowatorstwu, przy
spieszeniu.
Polska obciążona jest jeszcze bala
stem skutków kryzysu, ciężarem opó
źnień. Ale głęboko już odmieniona,
odrodzona do pracy, do reform, do
dalszego rozwoju.

stane w pełnej wysokości tylko w
przywozie clearingowym: w przypadku
importu wolnodewizowego przedsię
biorstwu przysługuje połowa odpisu
„clearingowego".

Aneks do wywiadu

REGLAMENTACJA — ustalony
przez państwo stan prawny polegający
na wyłączeniu w określonym stopniu
pewnych dóbr ze sfery wolnego han
dlu.

Wojciech Jaruzelski przyjął 24 bm. w
Warszawie Zrnkę Novak, znaną dziennikar
kę, jugosłowiańską korr.entatorkę radia i tele
wizji w Zagrzebiu.

RÓWNOWAGA — pojęcie wielo
znaczne. Na ogół przez równowagę
ekonomiczną rozumie się taki stan gos
podarki, w którym występuje pełne
zbilansowanie popytu i podaży na
wszystkie dobra (konsumpcyjne bądź
zaopatrzeniowe lub inwestycyjne) w
obrotach wewnętrznych przy pełnym
zbilansowaniu płatności zagranicz
nych.

W ub. roku W. Jaruzelski udzielił jej
obszernego wywiadu, który stanowi zasadniczą
część wydanej w maju br. w Jugosławii, nakła
dem wydawnictwa „Globus", książki pt. „Dia
logi polskie — rozmowy z generałem Wojcie
chem Jaruzelskim". Jak informowaliśmy, tekst
wywiadu został opublikowany również w Pol
sce nakładem „Książki i Wiedzy”.

RYNEK — w znaczeniu przenoś
nym, a nie dosłownym, zespół wszy
stkich kupujących i sprzedających, któ
rych decyzje, nawzajem od siebie uza
leżnione, kształtują podaż i popyt oraz
wpływają na poziom cen.

— to by serce nie bolało —
powiada przysłowie.
Mieszkańcy budynku przy ul. E.
Gierczak 41/42 w Kołobrzegu co
dziennie ze swoich okien widzą,
jak rośnie piękna kołobrzeska Sta
rówka. Domy z białej cegły o fikuśnych, spadzistych dachach, mie
szkaniach dwupoziomowych etc.
Patrzą, patrzą i w sercach robi im
się jakoś nieswojo.
Najstarsi lokatorzy, którzy mie
szkają w tym budynku ponad 40
lat, nie pamiętają, by kiedykolwiek
przeprowadzono tu jakiś solidniej-

Dziękując ponownie za możliwość przepro
wadzenia wywiadu, Z. Novak podkreśliła, że
przybliży on czytelnikowi jugosłowiańskiemu
problematykę polską w całej jej złożoności. W
toku przyjacielskiego spotkania wskazywano,
że publikacja książki stanowi ważki wkład do
wzajemnego zrozumienia i zbliżenia naszych
społeczeństw. (PAP)

czy dom będzie remontowany, czy
też zostanie rozebrany. Jakie będą
dalsze losy jego mieszkańców.
— Czarno się rysuje przyszłość
tego budynku — mówi Bartłomiej
Perek z MPGKiM w Kołobrzegu.
Okazuje się, że w planach re
montów kapitalnych do 2000 roku
obiekt ten nie figuruje. Z braku
funduszy, z niedostatku pomiesz
czeń zastępczych dla jego lokato
rów. W III kwartale br. będzie
remontowany jedynie dach. Zrobi

Gdyby
oko nie widziało...
ÜilKil*

szy remont, bo przecież malowa
nie lamperii to w zasadzie kosme
tyka. W mieszkaniach nie ma gazu
ani łazienek, w.c. jest na półpiętrze. Więc gotowanie na węglo
wych kuchniach, kąpiel w miedni
cy, bo nie ma już w Kołobrzegu
łaźni miejskiej. Żyje się trudno, a
jeszcze trudniej, gdy są małe dzie
ci.
Obejrzałam obie klatki schodo
we i elewacje. Sypią się tynki,
schody, stolarka okienna. Ponoć
elewacja była malowana tylko raz
z okazji któregoś Festiwalu Pio
senki Żołnierskiej.
Od niedawna dodatkowym utru
dnieniem dla lokatorów stało się
uruchomienie na parterze jednego
z budynków punktu skupu bute
lek, pod który ustawicznie podjeż
dżają załadowane samochody.
Krystyna Bobrek mieszka w bu
dynku przy Gierczak już 14 lat.
Jest u kresu wytrzymałości. Coraz
trudniej w ciasnym lokaliku bez
jakichkolwiek wygód odpocząć
po pracy, przygotowywać się do
zajęć w „zerówce"—po prostu nor
malnie żyć. Ją właśnie szczególnie
kłuje w oczy jaśniejąca wśród zie
leni Starówka. Chciałaby wiedzieć

się ewentualnie naprawy stolarki,
poprawi rynny. MPGKiM jeszcze
w tym roku wystąpi o ekspertyzę,
która powinna odpowiedzieć czy
budynek w ogóle nadaje się do
remontu kapitalnego.
Pytam o ewentualne doprowa
dzenie gazu do mieszkań. Ze słów
dyrektora Perka wynika, że z inic
jatywą w tej sprawie powinni wy
stąpić sami mieszkańcy. Jak dotąd
— nie wystąpili. Koszty są wyso
kie, miasto nie ma pieniędzy. Zre
sztą. gdyby wniosek o gaz wpły
nął, to i tak ostatnie słowo należy
do gazowni. A w.c. na półpiętrzer
Budynków z tak usytuowanym
„ustronnym miejscem" jest w
mieście sporo, także w samym
centrum miasta. Na około 500
budynków znajdujących się w ad
ministracji MPGKiM, 205 obiek
tów ma więcej niż 75 lat. Przepisy
mówią, że do zabytków zalicza się
domy stawiane 40 i więcej lat
temu.
Dom przy ul. Gierczak stoi sa
motnie, z oddali otaczają go nowe
budynki. Stoi na terenie uzbrojo
nym, o który to coraz trudniej w
mieście. Powoli umiera śmiercią
techniczną, (mir)

Budowniczo
wie mostu zwo
dzonego przez
kanał portowy
w Darłowku za
wiesili na tabli
cy informacyj
nej
kotwicę.
Mieszkańcy
i
wczasowicze
mąją nadzieję,
że nie symboli
zuje ona „zako
twiczenia"
budowy na na
stępne lata i
wkrótce skoń
czy się ich udrę
ka. (pat)

Właśnie do tego konieczne jest ob
nażanie niedostatków, przełamywa
nie barier, realizowanie uchwały X
Zjazdu z konsekwencją, z uporem, z
coraz wyższą skutecznością.

odzielamy wszyscy niepokój,
że partia się starzeje. Napływ
młodych w nasze szeregi jest
niewspółmierny do potrzeb i możli
Wielki wkład naszej partii w nie
wości.
Konsekwentnie zmierzamy do co
raz pełniejszego wykorzystania walo zwykle trudne dzieło ostatnich lat to
Jakże słusznie w odpowiedzi na
rów międzynarodowego podziału świadectwo niezłomnego patriotyz
naszą ankietę napisał tow. Stanisław
pracy, socjalistycznej integracji. Na mu. Choć wiele jeszcze przeszkód
Kałkus, że nie wolno oddawać się
biera dziś ona jakościowo nowych przed nami, pewne jest, że wniesiemy
ws(>omnieniom, ulegać ciśnieniu
kształtów. To nie przejściowa moda nowy, godny zapis naszej pracy do
przeszłości, że aby zwyciężyć w walce lecz historyczna prawidłowość obec sprawy klasy robotniczej i narodu,
pokoju i socjalizmu. (PAP)
nego etapu.
o młode pokolenie,
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Fot.
Jeny Patan

Odbyło się już ostatnie posie
dzenie komitetu organizacyjne
go XVIII Ogólnopolskiego Kon
kursu Recytacji Poezji i Prozy
Rosyjskiej i Radzieckiej, któremu
przewodniczy sekretarz
KW
PZPR w Koszalinie Zbigniew Michta. Omówiono stan przygotowań

do centralnych eliminacji, zatwier
dzono ich program i zaakceptowano
skład jury.
Niemal wszystkie sprawy organiza
torzy dopięli na ostatni guzik. Dobrze
przygotowany jest do przyjęcia gości
gospodarz tej liczącej się i ważnej
imprezy — Zespół Szkół Zawodo
wych w Kołobrzegu. Tegoroczny kon
kurs rozpocznie się 3, a zakończy 7
czerwca br. Nadano mu szczególną
rangę, bowiem odbywa się w 70.
rocznicę Rewolucji Październikowej.
Nie będzie w tym roku — jak w latach
poprzednich prezentacji literatury określonych przez organizatora repub
lik ZSRR. Recytatorzy mogą przed
stawić twórczość pisarzy i poetów z
wszystkich regionów tego kraju.
Eliminacje centralne to nie tylko
konkursowe zmagania i walka o naj
wyższe miejsca. Przygotowano bo
gaty program pobytu uczestników w
Kołobrzegu. Zaraz po przyjeździe do
tego uzdrowiskowego miasta wszys
cy zostaną zaproszeni na koncert
szkolnych zespołów artystycznych z
Kołobrzegu. Następny dzień, to otwarcie wystawy i kiermaszu wydaw
nictw radzieckich w Międzynarodo
wym Klubie Prasy i Książki. Tu także
odbędzie się spotkanie autorskie z
poetami ze Związku Radzieckiego,
którzy przyjadą specjalnie na ten kon
kurs. Będą oni brać udział także w
pracach jury. „Wieczory przyjaźni",
wieczór pieśni i tańca, to kolejne
propozycje kulturalne związane z eli
minacjami centralnymi. Koncert lau
reatów, zamykający konkurs, co roku
jest jednym z najważniejszych wyda
rzeń.
Uczestnicy konkursu podczas po
bytu w Kołobrzegu zwiedzą miasto,
Muzeum Oręża Polskiego, skorzysta
ją z przejażdżki statkiem po morzu.

Atrakcyjnych propozycji nie powinno
więc brakować, zwłaszcza że mono
dram „Krokodyl" według F. Dostojew
skiego przedstawił aktor Jan Młodawski. Ten kameralny spektakl zapla
nowano w Kołobrzegu i w Koszalinie.
Tak jak w ubiegłym roku, w charak
terze gości konkursu przebywać bę

patronem tego konkursu jest Mini
sterstwo Oświaty i Wychowania.
Ogólnopolski Konkurs Recytacji
Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej
dawniej był tylko adresowany do
młodzieży ze szkół ponadpodstawo
wych. Teraz pełnoprawnymi jego uczestnikami jest też młodzież ze szkół

PRZED ELIMINACJAMI CENTRALNYMI
XVIII KONKURSU

dzie też w Kołobrzegu delegacja mło
dzieży radzieckiej. Grupa ta m.in. od
wiedzi kołobrzeskie szkoły.
Eliminacje centralne odbywają się
w dwóch kategoriach: uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawo
wych. Jednej komisji oceniającej
przewodniczyć będzie zasłużony już
bardzo dla tego konkursu doc. Flo
rian Nieuważny, pracownik nauko
wy Uniwersytetu Warszawskiego,
przewodniczący Zespołu Literatury
przy .Zarządzie Głównym TPPR w
Warszawie. Drugiemu — kurator oświaty i wychowania w Koszalinie,
rusycysta Mieczysław Statkiewicz.

Do pracy w jury poproszono m.in.
aktorów Stanisława Mikulskiego,
Augusta Kowalczyka i Jana Młodawskiego, tłumaczy literatury ra
dzieckiej Barbarę Dohnalik i Mar
ka Wawrzkiewicza, ponadto nau

czycieli i dziennikarzy.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody, w tym dwie wycieczki do
Związku Radzieckiego, ufundowane
przez Zarząd Główny TPPR. Drugim

podstawowych. W tym roku nadeszło
pierwsze zgłoszenie studenta. Kon
kurs rozrasta się jakby w sposób natu
ralny. Przyjdzie pewnie wkrótce za
stanawiać się organizatorom, czy by
konkursu nie rozszerzyć jeszcze o jed
no środowisko—właśnie studenckie.
W eliminacjach centralnych woje
wództwo koszalińskie reprezentować
będą: Lidia Iwaniuch ze Szkoły
Podstawowej* nr 2 w Białym Borze,
Monika Hapter ze Szkoły Podsta
wowej nr 3 w Kołobrzegu, Krzysztof
Kadowski z Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych w Koszalinie,
Iwona Maszudzińska z Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pom.
oraz Barbara Śliwińska z połczyń
skiego liceum.
Z województwa słupskiego w ogól
nopolskim konkursie wezmą udział:
Marcin Pacyno ze Szkoły Podsta
wowej nr 1 w Bytowie, Joanna Jermołowicz z Liceum Ogólnokształ
cącego w Ustce oraz Izabella Matylak z Zespołu Szkół Ogólnokształcą
cych w Sławnie.

A. ROMANOWSKA
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Nowe Worowo w gminie Ostrowice było kiedyś
dużą, prężną wioską, słynącą z rolnictwa. Każdy
był tu panem na swoim. Ziemie nie leżały odłoiem. Rozwijała się hodowla, „kwitły" usługi.
tarsi mieszkańcy pamiętają schyłek lat czter
dziestych i początek pięćdziesiątych, kiedy to we
wsi spędy odbywały się dwa razy w tygodniu. Tyle
sprzedawano zwierząt z chłopskich gospodarstw.
Zaś dwie, istniejąca tu wówczas restauracje, nie
mogły przy takich okazjach narzekać na brak
powodzenia.

S

*

Klientów nie brakowało również
miejscowemu szewcowi i kowalowi.
Natomiast oba czynne wtedy młyny,
pracowały na okrągło.
Dziś o tamtych' czasach i dawnej
świetności wioski przypomina jedy
nie stary, rozpadający się wiatrak, sto
jący na pagórku przy wjeździe do
Nowego Worowa. Wieś zmieniła się. I
nie tylko dlatego, że restauracji od
dawna już nie ma. Zmienili się rów
nież ludzie. Starzy odeszli na eme
ryturę, a młodzi uciekają z No
wego Worowa do miasta lub na
Śląsk do kopalni, albo do pracy w
przemyśle stoczniowym. Nie
chcą tak ciężko pracować na roli,
jak ich rodzice. Z rolników indy
widualnych
pozostało
tylko
dwóch. Jednym z nich jest Michał
Drabik. Pozostali bądź to przyłączyli

*

PZPR. Bolało go to^ że nagle, na
początku lat osiemdziesiątych, ludzie
zaczęli się od niego jakby odwracać.
Ambicja nie pozwalała mi załamać
się — stwierdza. — Postanowiłem
udowodnić wszystkim dokoła, że stać
mnie na to, aby być dobrym gospoda
rzem.
Słowa dotrzymał. Dziś jest w gmi
nie jednym z nawiększych producen
tów mleka. Ma kombajn, ciągnik, nie
zbędny sprzęt rolniczy. Zmodernizo
wał mieszkanie. Do spłacenia dłu
gów, zaciągniętych w banku pozos
tało mu już tylko około stu tysięcy. A
kiedy na początku zaciągnął kredyt,
były tego miliony. Jednego syna już
wyuczył, jest w wojsku. Drugi chodzi
do szkoły średniej w Kołobrzegu. Cór
ka, najmłodsza kończy ósma klasę i
wybiera się do „ogólniaka". Żadne z
dzieci, przynajmniej na razie nie pla
nuje osiąść na gospodarstwie.
— Przyjeżdżają, pomagają. Znają
się na tej robocie — mówi Michał
Drabik. — Czy wrócą na wieś? W
mieście mają lepiej. Bo nawet górnik
ma lżejszą pracę, niż rolnik. Gdyby
było inaczej, młodzi chłopcy ze wsi
nie szliby do kopalni. Gdyby to „zielo
ne światło" dla rolnictwa wreszcie
zapaliło się tak intensywnie, jak to
nieraz już deklarowano, kto wie?...
O tym, że może nie mieć następcy,
że ani synowie, ani córka mogą nie
chcieć przyjść na „ojcowiznę", póki
co, nie myśli. Ma jeszcze na tyle sił i
zdrowia, że wystarczy na obrobienie
tych dwudziestu dwóch hektarów. I
choć większość to grunty V i VI klasy—
na niektórych tylko kawałkach nieco le
psze — satysfakcję sprawia mu fakt,
że zbiera z nich średnio około czter
dziestu kwintali zbóż z hektara. Na
hodowlę krów zdecydował się świa
domie. Przede wszystkim ze względu
na ziemię, która potrzebuje obornika.
Ale, jak oświadcza, potrafi się też ona
rolnikowi odwdzięczyć.
Niepokoi go jedno, że coraz więcej
ziemi we wsi przechodzi na skarb
państwa. Nie ma następców. Miej

się do Rolniczej Spółdzielni Produk
cyjnej, bądź uprawiają ziemię... „do
rywczo". Drabikowie też byli w spół
dzielni. Ale kilka lat temu odeszli z niej
i wrócili na swoje. Michał Drabik
mocno przeżył wówczas to odejście.
Należał do tych, którzy zakładali tę
spółdzielnię. Przez trzy lata był je]
prezesem, lecz kto w 1981 roku zaj
mował jakieś kierownicze stanowi
sko ten wie, ile kosztowało to ner
wów, a niekiedy także upokorzeń.
— Na szczęście mam to już za sobą
— powie teraz zupełnie spokojnie. —
W pewnym sensie nawet jestem
wdzięczny tym, którzy spowodowali,
że musiałem odejść. Ciężko było się
zdecydować. Teraz wiem, że postąpi
łem słusznie.
— Przez ten czas, co byliśmy w
spółdzielni, tyle mojego, że na zdro
wiu podupadłem — skomentuje Ka
tarzyna Drabik. — Ciągle to napięcie,
stresy, zawiści, konflikty. Na swoim,
jak zrobię tak będzie dobrze. Pewnie,
że ciężej...
Nie pracy się obawiali, lecz ludzi.
Zwłaszcza tych, którzy życzyli im naj
gorszego. Zaś wieczorami przycho
dzili pod okno i wyzywali od „czer
wonych". Może dlatego, że nawet w
tym najtrudniejszym okresie Michał scowa Rolnicza Spółdzielnia
Drabik nie wyparł się swojej partyjnej Produkcyjna nie jest w stanie
legitymacji. Znany był zresztą we wsi przejąć i obrobić całego areału.
od dawna ze swojej społecznej i poli - Ziemia, niegdyś chłopska, teraz
tycznej działalności. Przed laty pełnił staje się „bezpańska . I to, jako
funkcję I sekretarza miejscowej orga działaczowi społecznemu i par
nizacji partyjnej. Był delegatem na tyjnemu, nie daje mu spokoju.
VIII Zjazd partii oraz przez dwie ka
dencje, członkiem Egzekutywy KW
MIROSŁAW KROM
Listy czytelników do redakcji
są bogatym źródłem informacji
zarówno o stanie naszej regional
nej rzeczywistości jak i stanie
naszej świadomości. Napływają
ce ostatnio coraz częściej listy w
sprawach bardziej ogólnych,
wykraczających poza jednostko
wą pretensję autora o złą obsłu
gę w wiejskim sklepie czy na
punkcie skupu, świadczą o tym,
że coraz więcej ludzi stara się
myśleć kategoriami szerszymi
niż własny lub własnej rodziny
interes. Listy te przedstawiają na
ogół dość trafnie różne przejawy
społecznego zła, słusznie piętnu
ją jego sprawców — co by ozna
czało, że ich autorzy są na dobrej
drodze do działań, które przynio
są pożądane zmiany.

Aliści wnikliwsza lektura owych li
stów, budzi również inną refleksję, tą
mianowicie, że nasze społeczne myś
lenie zatrzymuje się gdzieś w pół
drogi. Oto przykład:
„Nasz kombinat składa się z 5 za
kładów — pisze ostatnio jeden z czy
telników w liście do redakcji. Wszyst
kie zakłady położone są w niewielkiej
od siebie odległości... A mimo to
dyrektor utrzymuje do swej dyspozy
cji służbowego poloneza, który kosz
tuje nas milion zł rocznie, ma kierow
cę, którego utrzymanie pochłania dal
sze 400 tys. zł. Czy tych kosztów nie
można uniknąć? Czy dyrektor nie
mógłby — skoro już musi używać
poloneza — jeździć sam? Gdzie in
dziej tak się praktykuje. Kierowca za
te same pieniądze mógłby być gdzieś
bardziej użyteczny.

Oprócz poloneza w przedsiębiorst
wie są trzy tzw. osinobusy, które roz
wożą dzieci, a potem stoją koło dyrek
cji. Ich kierowcy razem z kierowcą
poloneza grają w karty. Dyrekcja tym
czasem po przyjściu do pracy pije
kawę lub herbatę, a potem rozchodzi
się po sklepach, albo częściej jeździ
służbowym samochodem. Za dyrek
cją idą w ślad pracownicy zespołów

napisali

— Syn ma to szczęście, że jeszcze
w ciepłe wszedł — określiła Kazimiera
Czechowska moment przekazania
następcy dobrze prosperującego, wysokotowarowego gospodarstwa.
Ładna jest ta przenośnia, jakby Ry
szard Czechowski nie w ciężką rolni
czą robotę, a w dobrze wygrzane
łóżko wchodził. Kazimierze Cze
chowskiej przyszło do głowy takie
porównanie, bo pamięta jeszcze, że w
1950 roku, gdy z mężem zasiedlała tę
zagrodę, przez dziurawy dach domu
lało się do środka, a drzwi wejściowe
skrzypiały na jednym tylko zawiasie.
Co tu zresztą porównywać: inny
świat, inne czasy. Przez trzydzieści
pięć lat życia tu, w Czerninie, Czechow
scy urządzali swoje gospodarstwo.
Zastali robotniczy domek z małą obór
ką i 6 hektarami ziemi, a przekazali
synowi 27 hektarowe gospodarstwo
wyspecjalizowane w produkcji loszek
hodowlanych i tuczników, wyposa
żone w komplet maszyn rolniczych, w
nowe funkcjonalne obiekty produk
cyjne dwukrotnie nagrodzone „Złotą
Wiechą".
Ryszard Czechowski w tym gos
podarstwie wyrósł i się wychował.
Pomagał też rodzicom od najmłod
szych lat i wówczas, gdy uczył się w
Technikum Rolniczym, a także wów
czas, gdy studiował zaocznie w
Szczecińskiej Akademii Rolniczej. Aktu przepisania gospodarstwa na sy
na dokonali Czechowscy w marcu
ubiegłego roku, ale czy to w sposób
istotny zmieniło sytuację w gospo
darstwie? Nadal pracują w nim wszy
scy razem, tyle, że decyzje obecnie są
w rękach Ryszarda.
— Rozpoczęła się w woje
wództwie koszalińskim wielka
akcja
ankietowania
gospo
darstw indywidualnych. Obję
ci nią zostaną wszyscy rolnicy
posiadający gospodarstwa po
wyżej 2 hektarów. Jak ta akcja
przebiega w gminie Dygowo?

— Otrzymaliśmy z województwa
typowe wzory opracowanych tam
ankiet, które ujmują w poszczegól
nych rubrykach wszystkie dane doty
czące aktualnego stanu gospodar
stwa i jego zamierzeń rozwojowych.
W naszej gminie ankietą obejmiemy
325 rolników na 480 istniejących go-

krowy mleczne o wydajności po
5 tys. I mleka od sztuki. Ten kierunek
produkcji, ze względu na pojemność
obory nie będzie na razie rozwijany.
Intensyfikacja produkcji roślinnej
— oto co pasjonuje obecnie Ryszarda

spodarśtw. Nasi ankieterzy wyruszyli
w teren 18 maja, a prace powinni
zakończyć do czerwca. W terenie pra
cuje 8 ankieterów, a więc średnio na
każdego z nich przypada 40 gospo
darstw. Z mojego rozeznania wynika,
że prace posuwają się powoli. Jak
mnie informowali koledzy, w ciągu 8
godzin pracy można w najlepszym
razie przeprowadzić rozmowy w dzie
sięciu gospodarstwach. W najlep
szym razie, mówię, bo najpierw trzeba
do każdego gospodarstwa dojechać,
a dojeżdżają autobusami, gdy można,
albo motocyklami, a nawet rowerem.
Szczęście, gdy rolnika zastanie się w
domu, bo jeśli pracuje w polu, czy
załatwia sprawy poza wsią, zadanie
się komplikuje...

Start „w ciepłe"
ce nie powinny trwać dłużej niż dwa,
trzy miesiące, a potem zasiedli się
chlewnię nowym materiałem.
Trzoda jest w tym godpodarstwie
kierunkiem najważniejszym. To jej
podporządkowana jest przede wszys
tkim produkcja połowa, podzielona
na cztery sektory. Jęczmień i ziemnia
ki z burakami to rośliny paszowe, a
pszenica i rzepak — towarowe. W
pierwszym roku samodzielnego gos
podarowania, Ryszard Czechowski
odstawił 20 ton pszenicy, 231 rzepa
ku, 75 t nadwyżki ziemniaków, nie
licząc 301 sprzedanych poza kontrak
tacją kontrahentowi z Kołobrzegu.
Tyle w produkcji roślinnej. W zwie
rzęcej od 10 macior, które stale są w
ospodarstwie sprzedaje się średnio
00 loszek i tuczników. W ub. roku
odstawy wyniosły 13,7 ton żywca.
Jest w tym gospodarstwie także tro
chę bydła. Aktualnie 9 sztuk, w tym 3

Czechowskiego. Od trzech lat stosuje
kompleksową technologię uprawy
zbóż, która sprawia, że zboża dobrze
plonują i wiernie plonują. Gdyby jesz
cze nie brakowało środków chemicz
nych do przeprowadzenia w terminie
wszystich niezbędnych oprysków...
W ub. roku zabrakło antywylegacza
i na skutek tego straty w plonach
można liczyć na 20 q w hektarze.
W tym roku rolnik zdążył z opryskiem.
Na efekty trzeba poczekać do żniw.
W tym gospodarstwie sprzedaje się
z każdego hektara produkcję wartości
ponad 200 tys. zł, trzy razy więcej niż
wynosi przeciętna w gminie. Czy to
znaczy, że Czechowscy pracują trzy
razy ciężej od innych? Pracują oczy
wiście ciężko, ale mają dobrze zorga
nizowaną robotę, mają właściwie ustawioną produkcje, mają też wiedzę,
jak produkować efektywnie, a więc
nowocześnie.

nym, a zwłaszcza o likwidacji wszy
stkiego co przeszkadza w pracy, co
stanowi zbędny balast, utrudnia gos
podarkę, naraża ją na straty. Jeżeli
dostrzegacie tego rodzaju sytuację, to
jedynym sposobem aby je zmienić
jest otwarte postawienie sprawy we
własnym gronie, najlepiej na najbliż
szym zebraniu załogi, organizacji
związkowej lub partyjnej. Trzeba zdo
być się na tę odrobinę odwagi i posta
wić sprawę jasno, posłuchać co inni
mają na ten temat do powiedzenia i
wspólnie wypracować odpowiednie

jeszcze trochę ziemi dla ich bardziej
racjonalnego wykorzystania, ale wol
nej ziemi nie ma w Czerninie, nie ma
też w całej gminie Dygowo. Tu na
każdy hektar do sprzedaży zgłasza się
kilkunastu chętnych. Ziemia ma w
tym rejonie swoją wysoką cenę.
Ryszard Czechowski układa plany
na przyszłość: zbudować dom, ale nie
wcześniej jak za dwa, trzy łata. Zało
żyć rodzinę—tutaj terminu ustalić nie
sposób. Żona w wyobrażeniu Ryszar
da, to nie robotnica, co trzy ściany
domu podpiera, lecz partnerka do
życia, dzieląca pracę i zainteresowa
nia, mająca poukładane w głowie. 0
taką żonę na wsi niełatwo.

JANINA KRUK

— Właśnie, w większości są prze
konani, że to jest spis i mogą być
kłopoty, gdy za dwa tygodnie znów
pracownicy przeprowadzający spis
dotrą do tych gospodarstw. Nieszczę
śliwie te dwie akcje zbiegły się w
terminie. I pewnie lepiej by było, żeby
wykorzystać wyjazdy ankieterów do
równoczesnego
przeprowadzenia
spisu. Ale nie moja to sprawa. Prze
prowadzamy ankietowanie gospo
darstw indywidualnych na zlecenie
Wydziału Rolnictwa Urzędu Woje
wódzkiego, który w ten s|X>sób chce
uzyskać pełne rozeznanie na temat
aktualnego stanu i prognoz w zakre-

Jednym z nąjwiększych
współczesnych
problemów na
szego rolnictwa
jest
przecho
walnictwo zie
miopłodów,
Przy dzisiejszej
technice łatwiej
zebrać
zboże
niż je przecho
wać.
Dlatego
każda nowa in
westycja w tej
dziedzinie sta
nowi
ważny
krok naprzód.
Jak już infor
mowaliśmy, w
Lubowidzu pod
Lęborkiem roz
budowywane są
duże magazyny
zbożowe, któ
rym w wyniku
tej
operacji
przybędzie po
nad 40 takich
pojemników.
Na zdjęciach:
prace montażo
we. (wis)
Fot

sie produkcji rolnej w gospodarce
indywidualnej województwa. Te da
ne opracować ma na podstawie an
kiet komputer.
— Ankieterami
są
przede
wszystkim pracownicy referatu
rolnego. Więc i dla nich ta akcja
jest pożyteczna, gdyż pozwala
uzupełnić wiedzę o gospodar
stwach i rolnikach.

— Dla nas to nic nowego. Znamy
te gospodarstwa z codziennych kon
taktów z rolnikami.

— Więc mam jeszcze jedno py
tanie. Dotyczy rzetelności udzie
lanych ankieterom informacji.
Mniej światły rolnik może prze
cież z wrodzonej ostrożności za
niżać niektóre dane, udzielać
— A więc średnio godzinę niepełnych informacji itp.
trwa wypełnianie jednej ankiety.
— Ankietę sporządza się całkowi
Zauważyłam, że jej rubryki bar cie na podstawie dobrowolnych
dzo szczegółowo ujmują po oświadczeń rolników. Informujemy,
szczególne elementy wiedzy o że ankieta nie będzie służyć innym
każdym gospodarstwie. Doty celom w rodzaju naliczania dodatko
czą stanu posiadania ziemi włas wych obciążeń finansowych, czego
nej i dzierżawionej, zabudowy, mogliby się niektórzy rolnicy oba
pogłowia zwierząt, wyposażenia wiać. Najważniejsze jednak, że my te
w maszyny i sprzęt rolniczy, gospodarstwa znamy, ich stan posia
wreszcie prognoz rozwojowych dania i potencjalne możliwości.
gospodarstwa. Słowem, wiele
— Dziękuję za rozmowę.
składników tej ankiety jest jak
by powtórzeniem spisu rolnego.
Rozmawiała:
Jak tę akcję przyjmują rolnicy?
JANINA KRUK

tym podobne listy do nas, a także do
innych instytucji. Obawiam się na
podstawie treści tych listów, że przy
takim podejściu, drugiego etapu re
formy szybko się nie doczekamy. Nie
tylko drugi, ale i pierwszy etap refor
my polega na tym, że załogi pracow
nicze, ich samorządy uzyskały szerokię uprawnienia w zakresie współde
cydowania o kształcie organizacyj

Ryszard Czechowski odnawia teraz
.park maszynowy. Na to głównie prze
znacza obecnie środki uzyskane ze
sprzedaży produktów. Są to maszyny
bardziej wydajne, pozwalające szyb
ciej i lepiej pracować. Przydałoby się

KLUB DOBRYCH GOSPODARZY

Rozmowa z KAZIMIERZEM NIEGOWSKIM,
kierownikiem referatu rolnego Urzędu
Gminy w Dygowie

Kto nam
zapewni reformę?

List się kończy stwierdzeniem:
„Naszym zdaniem należałoby w pe
geerach zrobić dużą „przecinkę" aby
wkroczyć w drugi etap reformy. Przy
dałby się prawdziwy rewident, który
zrobiłby w tym wszystkim porządek".
Otóż drodzy autorzy pisujący takie i

Pierwszą z nich była decyzja o pod
daniu chlewni remontowi kapitalne
mu. W czerwcu ostatnia partia świń
zostanie przeznaczona na sprzedaż i
będzie można przystąpić do wymiany
podłóg i odnowienia kojców. Te pra

Str.5

Ankieta
dla komputera

DO redakcji

kierowniczych w zakładach. Tu ktoś
,nie pracuje, bo nie chce i nie musi,
tam znów zapomniano komuś wy
znaczyć pracę, ale pieniądze bierze.
Gdzie indziej za ciężką pracę ktoś
dostaje grosze..."

POMORZA

wnioski. Jeżeli tego nie zrobimy na
miejscu, w zakładzie, daremnie bę
dziemy czekać na rewidenta-cudotwórcę, który pewnego dnia zjawi się
i posprząta za nas nasze własne spo
łeczny podwórko.
Nadchodzą do nas sygnały z Jeżyc
w gminie Darłowo, że obsługujący tę
wieś inseminator nie uwzględnia
próśb i zleceń poszczególnych rolni
ków, przyjeżdża kiedy jemu jest wy
godnie i w wyniku takiego postępo
wania część krów pozostaje niezacielona. Przychodzą skargi na magazy
niera GS w Luleminie, ze jest oprysk
liwy i nie uwzględnia żadnych wnio
sków kupujących rolników. Już któ
ryś raz pisze do nas — niestety bez
podania swych nazwisk—grupa pra
cowników z Zakładu Rolnego w Dani
nie w sprawie występujących tam,
ich zdaniem, przypadków marnotraw
stwa i niegospodarności.
Z treści listów nie wynika jednakże,
aby ich autorzy uczynili choć jeden
krok w kierunku wyjaśnienia spraw
na miejscu, z samorządem wiejskim, z
radą nadzorczą GS, dyrekcją czy or
ganizacją partyjną przedsiębiorstwa,
którego zakład jest tak źle oceniany
przez pracowników. W pierwszym
odruchu napisali do redakcji, a nie
którzy od razu do wysokich instancji
przekazując nam odpis do wiadomoś
ci. Myślę, że w ten sposób zaintereso
wani tracą ważną szansę załatwienia
wielu spraw na miejscu i od ręki.
Interwencja odległych instancji jest
uzasadniona tylko wtedy, kiedy za
wodzą miejscowe mechanizmy de
mokracji. Ale najpierw próbujmy je
uruchomić, (wis)

I. Wojtkiewicz

' PAMIĘTAJMY 0 OGRODACH

Biologiczne
zwalczanie
szkodników
Metoda biologiczna polega na świadomym
wykorzystaniu żywych organizmów do redu
kowania liczebności szkodliwych zwierząt,
chwastów i chorób. Metoda ta stosowana
była już przed tysiącem lat, kiedy w Chinach
używano mrówek do zwalczania szkodliwych
owadów w sadach.
W ogrodach należy stworzyć sprzyjające
warunki dla rozwoju wszystkich organizmów
pożytecznych. Wymienić tu należy przede
wszystkim biedronki, które zarówno w sta
dium larwy jak i postaci dorosłej odżywiają się
mszycami, czerwcami i niektórymi gatunkami
roztoczy. Liczba zjadanych przez biedronkę w
ciągu dnia mszyc waha się od 100—200
sztuk. Drapieżne chrząszcze z rodziny kusakowatych (najliczniejszej w Polsce, bo liczącej
1150 gatunków) charakteryzujące się wy
dłużonym ciałem z silnie skróconymi pokry
wami skrzydeł nie zasłaniającymi odwłoka,,
odżywiają się jajami, larwami, poczwarkami
owadów np. śmietki kapuścianej, poczwarka
mi piędzika przedzimka. Ich pasożytnicze lar
wy rozwijają się w bobówkach śmietki kapuś
cianej i połyśnicy marchwianki.
Każdy kto uważnie przyglądał się powierz
chni ziemi zauważył na niej na pewno wiele
szybko poruszających się ciemno zabarwio
nych, niekiedy z metalicznym połyskiem
chrząszczy. Są to przedstawiciele rodziny biegaczowatych, które żerują głównie o zmierz
chu i w nocy (zarówno larwy jak i owady
dorosłe). Ofiarami ich są gąsienice motyli
szkodników warzyw, mszyce, skoczki i ślima
ki.
Do organizmów pożytecznych sprzymie

rzeńców człowieka w walce ze szkodnikami
należą złotooki, błonkówki (kruszynek — pa
sożyt jaj bielinka i rolnic) baryłkarz, którego
larwy niszczą gąsienice bielinka i wiele innych
których liczebność w ogrodach i sadach zale
ży w dużej mierze od nas samych.
Należy pamiętać również o owadożemych
ptakach: sikorkach, dzięciołach, szpakach,
kosach. Trzeba im stworzyć odpowiednie wa
runki do bytowania, zawieszać domki lęgo
we. Celowe jest zakładanie wokół ogródków
działkowych zadrzewień, żywopłotów z cze
remchy i bzu czarnego. Gatunki te wydzielają
w okresie kwitnienia łatwo dostępny dla dra
pieżców nektar, oraz występują na nich takie
gatunki mszyc, które nie porażają roślin upra
wnych, a przywabiają owady pożyteczne.
Organizmy pożyteczne możemy wprowadzić
do środowiska w postaci gotowych prepara
tów biologicznych np. BACTOSPEINE PM
6000, DEPEL, THURICIDAE HP, zalecanych
do zwalczania np. bielinka kapustnika, tantnisia krzyżowiaczka szkodników roślin kapust
nych. W sadach preparaty te stosować można
do zwalczania gąsienic oprzędzających liście.
Zwolenników zwalczania chorób i szkodni
ków bez stosowania chemicznych środków
usatysfakcjonuje nowy preparat pod nazwą
ALBAREP, który działa odstraszająco na nie
które szkodniki, oraz zabezpiecza rośliny
przed chorobami bakteryjnymi. Albarep jak i
wyżej wymienione środki są całkowicie bez
pieczne dla konsumentów warzyw i owoców,
a po ich zastosowaniu nie obowiązuje okres
karencji. Albarep jest produkowany na bazie
spudrowanego czosnku, którego charaktery
styczny zapach ustępuje po 2 dniach od
zastosowania, środek ten wykazał dużą sku
teczność przeciwko pchełkom i śmietkom
występującym na rzodkiewce, roślinach ka
pustnych, oraz kanciastej plamistości ogór
ków i połyśnicy marchwiance. Do opylania
stosuje się 1—1,5 grama proszku na m*
uprawy, do opryskiwania 4—5 gramów na
1 litr wody. Albarep jest preparatem bardzo
higroskopijnym, po otworzeniu opakowania
należy pozostałość przełożyć do szczelnie
zamkniętego pojemnika typu twist.

URSZULA KRASZEWSKA

GŁOS
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POMORZA

PAŃSTWOWY OŚRODEK
HODOWLI ZARODOWEJ ŚWIELINO
GOSPODARSTWO HODOWLI ZARODOWEJ
Sieranie 76-022 Zegrze Pomorskie

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWEGO PRZEMYSŁU TERENOWEGO
w Koszalinie

zatrudni natychmiast

w Wydziale nr 2 w Szczecinku ul. Wodociągowa 17

★
★
★
★

wymagane prawo jazdy ciągnikowe oraz uprawnienia
na obsługę sprzętu i maszyn rolniczych

— trzy kobiety do pracy przy produkcji zwierzęcej

Warunki wynagrodzenia zgodnie z zakładowym porozumie
niem płacowym.
Zapewniamy mieszkania rodzinne.
Przyjmujemy oferty pisemne i osobiste.

pracowników w zawodach:

— GÓRNIK TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI
ZŁÓŻ — OPERATOR MASZYN i URZĄDZEŃ
PRZERÓBCZYCH
— MECHANIK MASZYN i URZĄDZEŃ
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
— ELEKTROMONTER GÓRNICTWA POD
ZIEMNEGO

— wiertaczy

Warunki przyjęcia:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WIERTNICZYCH
w Gdańsku

zatrudni natychmiast do pracy w taranie

— pomocników wiertaczy

— nie przekroczony 18 rok życia
— ukończenie szkoły podstawowej
— dobry stan zdrowia.
^

— operatorów koparko-spycharek

zatrudni natychmiast

oraz kandydatów do przyuczenia w zawodzie WIERTACZY

następujących pracowników:

★
★
★
★
★

ZAPISY
dla ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
do szkoły kształcącej w zawodach:

K-2197

odpowiadamy.

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„POSEJDON”
w Łebie

murarzy
tynkarzy
zbrojarzy
betoniarzy
robotników budowlanych

i POMOCNIKÓW WIERTACZY.
Przedsiębiorstwo prowadzi prace na północnym obszarze kraju od
Szczecina do Suwałk i na południe w rejonie Płocka, a nawet
w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.
Oferujemy dobre warunki płacy. Oprócz płacy zasadniczej pracownik
otrzymuje:

Praca w systemie akordowo-premiowym.
Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji Biuro Spółdzielni Łeba,
pl. Dworcowy 2, telefon 61-798 i 61-802.

K-2181

Sprzedaż
POLONEZA LE 5-biegowego, nowego sprze
dam. Kołobrzeg, tel. 253-63.
_
G-4924
FIATA 126p, rok 1979 sprzedam. Koszalin,
tel. 270-70.
G-4925
SAMOCHÓD ciężarowo-osobowy nysę, rok
produkcji 1974 pilnie sprzedam. Bar,.Jarzębianka” Dąbki, tel. 80-06.
G-4926
MOTOCYKL MZ trophy, dobry stan sprze
dam. Koszalin, tel. 523-66.
G-4927
MOTOCYKL MZ TS-250, aparat praktica EE-2 sprzedam. Koszalin, tel. 504-56.
G-4928
SILNIK żuka, rok 1986 sprzedam. Koszalin,
tel. 336-74.
G-4929
SILNIK C-385, po regeneracji i gaza 53A do
remontu sprzedam. Kazimierz Sykuła, Strzepowo 7/2, po dziewiętnastej.
G-1930
SILNIK S-530, skrzynię biegów sprzedam.
Lębork, tel. 227-51, w godz. 15-18.
G-4931
LODÓWKĘ polar 160 sprzedam. Koszalin,
tel. 546-48.
G-4932
VIDEO na gwarancji sprzedam. Kołobrzeg,
ul. Grochowska 6C/3.
G-4933
SKÓRY z nutrii oraz działkę truskawkową
sprzedam! Kósźałin, tel. 260-61.
G-4934
STOLIKÓW 20 z krzesłami, maszynę do lo
dów automat, witrynę chłodniczą, ekspres do
kawy, zlewozmywak nierdzewny, junkers cze
ski sprzedam. Koszalin, tel. 232-91.
G-4935
MASZYNĘ do pisania Continental sprzedam.
Oferty pisemne: Koszalin, Biuro Ogłoszeń.
G-4936
MASZYNĘ do bitej śmietany carpigiani oraz
maszynę do lodów carpigiani sprzedam. Szcze
cin, ul. Oficerska 17/14, tel. 610-244.
K-125/B
DZIAŁKĘ truskawkową 20 arów w Kretominie B sprzedam. Koszalin, W. Polskiego 63/9.
G-4937
DZIAŁKĘ malinową sprzedam. Koszalin, tel.
530-86.
G-4938
DOM, ogród 1500 m sprzedam. Lębork, tel.
235-55.
K-123/B
DOM w stanie surowym sprzedam. Koło
brzeg, Grochowska 6C/3.
G-4939
MIESZKANIE trzy lub cztery pokoje w no
wym budownictwie (za bony PeKaO) pilnie
kupię. Oferty pisemne: Słupsk „Głos Pomorza”
nr 4940.
G-4940

Kupno
BALONIKI zabawkowe radzieckie, czeskie,
niemieckie lub inne kupię. Koszalin, tel. 240-59.
G-4941-0

Wyrazy głębokiego
współczucia

kol. Witoldowi
Hreczakowi

MIESZKANIE M-3 lub M-4 w Kołobrzegu
kupię. Sprzedam działkę budowlaną. Wiado
mości: Kołobrzeg, tel. 243-76.
G-4942

Zamiany
MIESZKANIE trzypokojowe zamienię na je
dno i dwupokojowe. Suknię ślubną sprzedam.
Koszalin tel. 528-27, po szesnastej.
G-4943
DWUPOKOJOWE Szczecinek zamienię na
Kołobrzeg. Wiadomość: Koszalin tel. 244-25 po
szesnastej.
G-4944
WAŁCZ trzypokojowe zamienię na Koło
brzeg dwupokojowe. Koszalin tel. 344-47.
G-4945

Lokale
MŁODE bezdzietne małżeństwo (pływąjący)
poszukuje mieszkania na rok. Koszalin tel. 24Ö-58.
G-4946
DO WYDZIERŻAWIENIA smażalnia Z zaple
czem w Chłopach 3A. Sprzedam kabel 75 mb.
4 x 93 YAKYi^ćłś^rilRl; ' ‘ “,! 1' ‘ 'G-49471

Różne
CZYSZCZENIE i farbowanie skór futerko
wych, futer, kożuchów. Zakład Renowacji
Skór, Gdańsk--Wrzeszcz, Chrzanowskiego 36,
tel. 41-59-19. Czynne 9-13 i 15-17 oprócz sobót.
K-124/B
ZATRUDNIĘ spawacza. Słupsk ul. Sportowa
3E. Czechowicz.
G-4577-0
ZATRUDNIĘ dwie osoby w stołówce. Mielno
tel. 89-432. Babczyńska.
G-4949
CYKLINOWANIE, lakierowanie. Kołobrzeg
tel. grzecz. 226-32. Mąjchrzak.
G-3978-0
UWAGA fotoamatorzy! Fotolaboratorium
Koszalin tel. 546-08 uruchomiło obróbkę filmów
proces C-41 oraz zdjęcia na papierze Fuji, Agfa.
Lutyński.
G-4586-0
USŁUGI w zakresie układania parkietów
wszelkich rodzajów cyklinowanie, lakierowa
nie, Koszalin ul. Gąszczak 1. Pieślak.
G-4950
TELENAPRAWA — regeneracja kinesko
pów. Koszalin, tel. 533-43, Piwowarski.
G-4893

Zguby
URZĄD Skarbowy w Słupsku unieważnia
legitymację służbową nr 250/85 wydaną przez
Izbę Skarbową w Słupsku 3.1.1985 roku na
nazwisko, Dariusz Kargul, upoważnienie do
wykonywania czynności egzekucyjnych i pie
czątkę poborca skarbowy — Dariusz Kargul.
K-2165
NADLEŚNICTWO Niedźwiady w Przechle
wie unieważnia cechówkę odbiorczą nr 711.
K-2134

z powodu śmierci MATKI
składają
WSPÓŁPRACOWNICY KS „GWARDIA"

G-4SSS .

Wyrazy głębokiego
współczucia

Annie Soroka
z powodu śmierci OJCA
składają
KIEROWNICTWO oraz ZAŁOGA
ZAKŁADU ROLNEGO
PIENIĘŻNICA

Nr rej. 335/87
Orseoeiiie
Rejonowego Kolegium
da. Wykrocaeń
pny
Prezydencie Miasta
W dniu lom 1987 r. został ukarany ob.
Eugeninaa Okrnaaewakl syn Adolfa, ur,
9 n 1952 r., zam. Koszalin, ul. Wróblewskie
go 19/3 grzywną w wysokości 35.000 zł z
zamianą na 70 dni aresztu zastępczego za
to, że w dniu 10II1987 r., o godz. 23.20 w
Koszalinie przy ul. Przemysłowej w Przed
siębiorstwie Handlu Artykułami Technicz
nymi „Elmet” wykonywał obowiązki pala
cza, będąc w stanie po użyciu alkoholu.
K-2157

K-21B3

Wyrazy serdecznego
współczucia
Kol.

Alinie Sałbut
z powodu zgonu
MATKI
składają
DYREKCJA. RADA PRACOWNICZA,
POP, ZWIĄZEK ZAWODOWY WPPPT
w KOSZALINIE
K-22O0

OGŁASZA

kontrolera jakości
4 spawaczy
tokarza
6 ślusarzy

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z kierownikiem Wydziału w
Szczecinku, tel. 429-22.

Kosztów podróży nie zwracamy, na nie przyjęte oferty nie

K-2198

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA
KOPALNI„POLSKA”
41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 11

zatrudni od 1 czerwca 1987 roku

— trzech mężczyzn na stanowiska traktorzystów

(obory wydojowe, obsługa trzody chlewnej) wyma
gany kilkuletni staż pracy na stanowiskach jak pro
ponowane.

BYC górnikiem to zaszczyt i duma

Wyrazy głębokiego
współczucia

Teresie Medwid
pracownicy Przedszkola w
Potęgowie
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
INSPEKTOR OŚWIATY
i WYCHOWANIA, ZO ZNP,
PRACOWNICY PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH GMINY POTĘGOWO
K-2198

—
—
—
—
—
—

240 zł dziennie
dodatek za rozłąkę
140 zł dziennie
ryczałt za noclegi
75 zł dziennie
częściowy zwrot za posiłki
45 zł dziennie
ekwiwalent za posiłki profilaktyczna
39 zł dziennie
ekwiwalent za napoje
3.333 zł miesięcznie
ekwiwalent za węgiel

Pracownik zatrudniony w terenie zamieszkuje w barakowozach
ocieplanych i dobrze wyposażonych.
Kandydaci powinni zgłosić się do pracy^Gdańsk, ul. Szafrania 4,
telefon 31-10-11 wewn. 261 i 262

K-118/B-0

Budując statki - będziesz umiał budować wszystko

Przyjmujemy również młodzież, która ukończyła no najmniej
szóstą klasę szkoły podstawowej i 16 rok życia, do klasy przyspo
sabiającej do zawodu górnika kopalni węgla kamiennego.

Podczas nauki uczniowie otrzymują:
— wysoką pomoc materialną w wysokości: od 6:178
zł, do 11.642*ł miesięcznie w klasie I i od 12.061 zł
do 15.335 zł miesięcznie w klasie III,
— bezpłatną odzież wyjściową i roboczą,
— komplet podręczników i przyborów szkolnych,
;— zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.
AbsołWenci wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce posiadają pierw; szeństwp w podejmowaniu dalszej nauki w 3-letnim Technikum Górnii czym.

Absolwentom, którzy ukończą naukę w terminie prze
widzianym w programie nauczania i podejmą pracę
w kopalni najpóźniej w dniu 1 sierpnia, zakład pracy!
^udzieli jednorazowej pożyczki na zagospodarowania
w wysokości 150 tys. zł, umarzanej po 3 latach
nienagannej pracy w zakładzie.
/

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły tel-411-721.
“ K-117

STOCZNIA GDAŃSKA im. LENINA
największa stocznia w Polsce
nowoczesne konstrukcje — nowoczesna technika

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

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

ogłasza zapisy na rok.715. . . . . . . . 1987/88
na 4-semestralne magisterskie studia
dzienno-zaoczne dla pracujących na kierunku

„ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE PRZEMYSŁEM"

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.
Ponadto w zawodach preferowanych takich jak:

—
—
—
—
—

INSTYTUT ORGANIZACJI I PROJEKTOWANIA
SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SPAWACZ
MONTER KADŁUBA
MONTER RUROCIĄGÓW
MALARZ KONSERWATOR
MONTER ślusarskiego wyposażenia statków

Wypłacamy:

★ 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 oraev.
★ pożyczkę w wysokości 120.000 zł po przepracowaniu
dwóch lat, umarzana po 5 latach dobrej pracy,
★ pożyczkę w wysokości 30.000 złdla pracowników zawierają
cych związek małżeński — umarzana po 5 latach dobrej
pracy.
ę 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 Technikum Okrętowym.
★ Zapewniamy wszystkim chętnym pracownikom wczasy w kraju lub
za granicą.
g 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:
— wiek 18—40 lat
— ukończona minimum szkoła podstawowa
— dobry stan zdrowia

Kandydatami na wyżej wym. studia mogą być absolwe
nci politechnik i WSInż. posiadający tytuł magistra
inżyniera lub inżyniera. Studia będą trwały 4 semestry
— pierwsze 3 semestry obejmą podstawowe i specjali
styczne zajęcia dydaktyczne, a w semestrze czwartym
przewidziano przedmioty obieralne, seminarium dyplo
mowe i wykonanie pracy dyplomowej.
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu np:
w czwartek i piątek po 10 godzin zajęć, w soboty
7 godzin zajęć.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych planuje się w
październiku 1987 r.

Egzamin wstępny odbędzie się w drugiej poło
wie czerwca 1987 r. i obejmie:
— egzamin z matematyki na poziomie kursu inżynierskiego (z
egzaminu z matematyki zwolnieni są kandydaci z tytułem
magistra inżyniera oraz mogą być zwolnieni inżynierowie
posiadający z matematyki ocenę minimum dostateczny
plus za okres studiów I stopnia);
— napisanie pracy kwalifikacyjnej z zakresu organizacji i
zarządzania na temat uzgodniony w instytucie;
— rozmowę kwalifikacyjną.
Osoby zainteresowane wyżej wym. studiami powinny do dnia 5 czerwca
1987 r. złożyć w sekretariacie instytutu wymagane dokumenty:
1. podanie
2. życiorys
3. 1 fotografię podpisaną przez kandydata (bez nakrycia gło
wy, wym. 37 * 52 mm),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów

5. kwestionariusz osobowy poświadczony przez wydział kadr
zakładu pracy
6. zaświadczenie o aktualnym zatrudnianiu
7. skierowania z zakładu pracy
8. odcinak opłaty egzaminacyjnej (należy wpłacić 50 zł na
konto Politechniki Gdańskiej — nr konta NBP III O/M
Gdańsk 19031-2903).

W pierwszych dniach czerwca przewiduje się spotkanie
z kandydatami — dokładny termin zostanie podany
do wiadomości w dodatkowym ogłoszeniu w ga
blocie.

—
—
—
—

Zasady kierowania pracowników uspołecznionych zakładów
pracy do szkół wyższych reguluje uchwała nr 263 Rady Minist
rów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifika
cji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świad
czeń przysługujących tym pracownikom (MP 1983 r. nr 1
poz. 6).

Uczniom ZSZ i średnich szkół 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.

wania Systemów Produkcyjnych Politechniki Gdańskiej, 80-952
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Majakowskiego 11/12, gmach MT pok. 312, tel.
47-16-80, 47-24-55 (w godzinach 8.00—15.00 oprócz sobót).

Wymagane dokumenty:
dowód osobisty
książeczka wojskowa lub zgłoszenie o rejestracji
ostatnia świadectwo szkolne
świadectwa pracy
— legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnymi wpisami.

Bliższych informacji udziela Sekretariat Instytutu Organizacji i Projekto

K-1661-0

K-127/B
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WTOREK

26 maja

^ CZJ Telewizja

GLOS
cert życzeń 20.45 „Niebieskie kartki” 21.05 Kro
nika sportowa 21.15 Wieczory chopinowskie
22.05 Na różnych instrumentach 22.20 Klasycy
operetki 23.00 -23.25 Inf. sportowe 23.10 Pano
rama świata 23.50- 23.59 Melodie na dobranoc
PROGRAM II (stereo)
Wiadomości: 6.00, 8.00, 13.00,17.00, 20.50
Skrócony test stereo: 8.40,14.00,18.30,22.10

PROGRAM I

Dzienniki: 10.00,16.20,19.30 i 22.40
9.30 „Domator"
10.10 Dla II zmiany: „Dyktatura"
— ode. III filmu histor. TVP
z serii — „Zamach stanu",
reż.: R. Filipski
16.25 Dla młodych widzów: Akade
mia muzyczna — tajemnice
starego teatru — „Madame
Butterfly" i „Cojak"
17.15 Teleexpress
17.30 Samo zdrowie
17.40 Gazeta rolnicza
18.10 TV informator wydawniczy
18.30 Klinika zdrowego człowieka
18.50 Dobranoc
19.00 „Poczta obywatelska" (I)
20.00 „Zamach stanu" — „Dyktatu
ra"— powtórz, ode. III serialu.
20.45 Konferencja prasowa rzecz
nika rządu
21.00 Publicystyka
21.40 „Poczta obywatelska" (II)
22.10 Polityka,
politycy:
Felipe
Gonzales
PROGRAMY OŚWIATOWE: 8.10
— Fizyka — kl. VI 9.00 — Historia
— kl. IV 9.35 — Domowe przedszkole
11.20 „lot kondora" — ode. II dok.
filmu ang. 12.00 — Przygotow. do
życia w rodzinie 13.30 i 14: TV
Technikum Rolnicze
PROGRAM II

17.25 Program dnia
17.30 „Pół godziny dla rodziny:
rodzice i dzieci"
18.00 KRONIKA (Szczecin, Kosza
lin, Słupsk i Piła)
18.30 „Krucha ziemia" — ode. I dok.
filmu ang.
19.30 Powtórka z historii: gen. Wła
dysław Sikorski
20.00 Powroty. Babimost
20.25 Yury Boukoff w Filharmonii
Narodowej
20.55 „Mama z papierosem" — film
dok.
21.10 „Polak się żeni"— rep.
21.30 Panorama dnia
21.45 Filmy Jirzego Menzla: „Na
skraju lasu" — prod. CSRS;
wyk. Z. Sverak, D. Kolarova,
J. Kemr i in.
23.20 Wiadomości

Radio
PROGRAM I
Wiadomości: 0.01,1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00,
5.30,6.00,6.30, 7.00, 8.00,9.00,10.00,12.05,14.05,
16.30, 18.00,19.00, 20.00, 22.00, 23.00

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 „Lament” 9.20 Muzyka 9.50
„Barakuda” 10.00 Godzina melomana 11.10
Muzyczny non stop 12.25 Współcześni gitarzy
ści jazzowi 13.05 Z malowanej skrzyni 13.30
Album operowy 14.00 Muzyczny seans filmowy
— aud. 15.10 Koncert na bis 16.00 Dzieła, style,
epoki 16.50 „Barakuda” 17.05—18.30 Program
lokalny 18.30 Klub stereo 19.30 Wieczór w
filharmonii 21.10 Od ragtime’u do swinga
21.30—1.00 Wieczór literacko-muzyczny

PROGRAM m
Wiadomości: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
16.00,17.00,18.00
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 Gwiaz
da tygodnia 9.20 Mała muzyka 10.00 „Sennik
współczesny” —ode. pow. U.OOJazz lat 8011.40
Gwiazda tygodnia 11.50 „Uciekaj króliku” 12.05
W tonacji Trójki 13.00 „Co do grosza” 13.10
Powtórka z rozrywki 14.00 Dzieła dojrzałego
renesansu
15.05
Rockowe
archiwum
16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki 19.00 „Wi
nien” i „Ma” — aud. 19.30 Trochę swinga 20.00
Cały ten rock 20.45 Warsztaty muzyczne 21.00
„Dziecko naszego czasu” (II) 21.45 Książka
tygodnia 22.15 Śpiewać poezję 22.45 Posłuchać
warto 23.00 Opera tygodnia 23.15 Czas relaksu

PROGRAM IV
Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 23.50
5.00—6.30 Muzyczny poranek 7.20 W ludo
wych rytmach 7.40 Spotkanie z piosenką ra
dziecką 8.30 Tydzień z H. Kunicką — aud. 9.05
Muzyka kl. IV 9.35 Teatr dla przedszkolaków:
„Wyspa znikąd donikąd” — słuchów. 10.00
Geografia — Ü. IV 10.30 Jim Morrison, poeta i
muzyk 12.05 Piosenki, zwyczajne ludzkie spra
wy 12.30 „W Jezioranach” 13.25 Nie bójmy się
wariacji — aud. 14.00—17.00 Popołudnie mło
dych 17.05 Symfonia klasyków wiedeńskich
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: „Waty
kan” — aud. 22.00 Album płytowy

Komunikat energetyczny i gazownictwa:
7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28,
13.00, 21.00
0.05—4.00 Muzyka nocą 4.00 8.00 Poranne
sygnały 8.15-41.45 Muzyka poranna 9.00—11.00
Cztery pory roku 11.00—11.57 Koncert przed
hejnałem 11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.30
Kapela z Tumy Dużej 12.45 Rolniczy kwadrans
13.30 Przeboje mistrzów 14.05—16.00 Mag.
„Rytm” 16.05 Muzyka i aktualności 17.30 Ten
stary dobry jazz 18.05 Zagrożenie dla reformy
18.20 Koncert dnia 19.30 Dla dzieci 20.15 Kon-

Koszalin
6.30 Studio Bałtyk 7.30 Wiadomości 7.35 „Z
łaski i bez łaski” — Z. Suszycki 13.05 Śpiewa
Urszula Sipińska 17.05 Przegląd aktualności
17.12 „Scenariusz pisany w piekle”—J. Boruc i
D. Czerniawska 18.27 Program na jutro
TV i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programach!

(ode. 41)
— To przecież on sam zrobił — w kobiecie obudziła się
samcza wola walki o swoje małe—To nie twoja wina. Nawet
tak ci nie wolno mówić.
— Ale tak jest mamo: Teraz już muszę to wszystko
doprowadzić do końca.
— Horst—próbowała jeszcze matka —ja wierzę w ciebie.
Zawsze tobie wierzyłam i wiem, że musiałeś to zrobić. Wiem
że tak było...
— Tak mamo.
Płakała nie zwracając uwagi na stojących obok niej
mężczyzn.
— Tak się strasznie boję o ciebie, syneczku...
— Może mi się uda — odpowiedział i dał jej tym samym
nadzieję, że będzie żył.
Grupa Georga przebrana w mundury lotnicze Lufthansy
i z torbami lotniczymi w ręku szła przez holi. Z boku,

Głos Pomorza
„Głos Pomorza” Dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny — Andrzej
Lewandowski
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Czarni
pokonani
Przed ostatnim zjazdem ekstraklasy
na czele tabeli znajdowali się brydży
ści AZS Lublin, którzy byli gospoda
rzami imprezy. Jednak za faworytów
uznawano powszechnie obrońców
tytułu mistrzowskiego. Czarnych
Słupsk. Co ostatni występowali w
Lublinie w składzie: P. Gawryś, M.
Leśniewski, K. Martens, M. Szy
manowski, J. Michałek i A. Żu
rek. Czarni znaleźli pogromców w

brydżystach Budowlanych Poznań
(12:18) i Stoczniowca Gdańsk
(11:19), toteż zwycięstwa nad AZS
Lublin (25:3), Warszawianką (25:5) i
Polną Przemyśl (21:9) wystarczyły im
tylko do zajęcia drugiego miejsca.
W końcowej tabeli poznańscy Bu
dowlani — 459 pkt„ przed Czarnymi
— 445 pkt. i AZS Lublin — 443 pkt.
(wim)

„Srebro"
M. Szkołudy
W Drzonkowie odbyły się mistrzo
stwa Polski WKKW juniorów i mię
dzynarodowe zawody CCI w tej kate
gorii wiekowej. Startowały 43 konie,
lecz zawody ukończyło tylko 19. War
to dodać, iż próbę terenową (cross)
zaledwie sześć koni zaliczyło bdz
punktów karnych!
Dobre lokaty zajęli w obu klasyfika
cjach jeźdźcy woj. koszalińskiego.
Mariusz Szkołuda (LZS Domachowo przy PO HZ Świerczyna), dosiada
jący „Harpana", wywalczył srebrny
medal MP. Punktowane miejsca zaję
li: W. Suchacki (Hubertus Biały
Bór) na „Szejku"—ósme i B. Krużewski (Jantar przy POHZ Mścice) na
„Karinie" — jedenaste.
Ci ostatni startowali w CCI (zawo
dnicy do lat 18): W. Suchecki był
szósty, a B. Krużewski — ósmy.
Triumfatorem obu zawodów został
Marek Skoczek (Legia Stara Mi
łosna) na „Fikusie", (wim)

Wieści
z boisk
Dwie pozycje poświęca dzisiaj PR (pr. IV,
g. 19.55 i 20.15) Watykanowi. Pierwsza to pre
zentacja książki J. Merciera „20 wieków historii
Watykanu”, druga z cyklu: „Wieczór muzyki
i myśli” także traktuje o Watykanie.
Na zdjęciu: ten karabiniera kieruje ruchem
ulicznym przed Bazyliką Św. Piotra.
Fot. CAF — Bierut

POMORZA

O PUCHAR naczelnika miasta i
gminy w Świdwinie walczyły uczest
niczki międzynarodowego turnieju
piłki ręcznej młodziczek. Trofeum
zdobyły młode szczypiornistki Zawi
szy Świdwin, wyprzedzając SP—2
Sławno, BSG Elektronik Teltow,
MKS Poznań rezerwy swego klubu i
MKS Praga Warszawa.
Najwięcej bramek uzyskała A. Hoiak ze zwycięskiego zespołu — 27.
DZISIAJ (26.bm) o godz. 14" na
boisku SP nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej
53 w Białogardzie rozpoczną się me
cze finałowe X Koszalińskiej Olimpia
dy Młodzieży w piłce ręcznej młodzi
ków. Wystąpi sześć zespołów z Poł
czyna Zdroju, Białogardu (po jed
nym) oraz Koszalina i Szczecinka (po
dwa). Kibice mile widziani! (wim)

z otwartych drzwi, wyszła dziewczyna w kostiumie stewarde
sy i dołączyła do nich. Otto zatrzymał się na chwilę.
— Wolałbym, żebyś to nie była ty — powiedział.
Dziewczyna uśmiechnęła się.
— Przecież każda załoga musi mieć stewardesą.
— Tak, ale nie musisz to być ty.
— Sądzisz, że jestem gorsza od innych?
— Nie o to mi chodzi. Wiem, że jesteś najlepsza, ale
chciałbym, aby był to ktoś inny.
Stewardesa zrozumiała wreszcie że tak właśnie powinny
brzmieć słowa, na które od dawna czekała i spuściwszy głowę
zgodziła się.
— Ja też wolałabym, żebyś to nie był ty.
— To jest doktor Bauer — Georg przedstawił Johannie
i Wilhelmowi doktora — który razem ze mną sprawuje pieczę
nad rozmowami z Gäblerem.
Dla Johanny było obojętne kim jest mężczyzna, który jej
zdaniem bardziej nadawał się na świętego Mikołaja w sklepie
z zabawkami niż na lekarza mającego rozmawiać z porywa
czem. Jego uśmiech miał być pokrzepiający, jego słowa
uspokajające, jego zachowanie budzące zaufanie i dające
pewność sukcesu. Ale Johanna jakimś tylko kobiecie właści
wym zmysłem już wiedziała, że to wszystko jest na pokaz. Że
w rzeczywistości doktor to człowiek twardy, zimny i z konse
kwencją zmierzający do celu. Już wiedziała, że jest gorszy niż
policja, niż Georg, niż jej tchórzliwy Wilhelm. Był oślizgłym,
wyrafinowanym, oszukującym swe ofiary zbrodniarzem.
Brzydziła się go. Ale zdobyła się na słaby uśmiech gdy
spytała:
— Co mam mówić?
Doktor wszedł w swój zawodowy ciepły, serdeczny ton.
— Widzi pani, jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ
w dalszym ciągu nie wiemy o co chodzi porywaczowi.
Dlatego musimy znaleźć jakieś wartości, które są jakby poza
nim, poza jego celem. Uniwersalne. A co to może być?
Oczywiście tylko to co stanowi jakąkolwiek wartość dla nas

Mistrzostwa niespodzianek
XXXI Indywidualne Mistrzostwa
Polski Seniorów w Judo odbyły się w
dwa tygodnie po paryskich mistrzo
stwach Europy. Już z tego powodu
prognozowano, że reprezentanci kra
ju mogą mieć kłopoty z utrzymaniem
wysokiej formy i potwierdzeniem
swej supremacji w Polsce. Bodaj naj
bardziej martwiono się o występ mist
rza Europy w kategorii wagowej 71
kg, Wiesława Błacha z wrocławs
kiego AZS. Tymczasem nie zawiódł
on oczekiwań i zdobył zasłużenie zło
ty medal. Potwierdził też niezłe przy
gotowanie do bieżącego sezonu An
drzej Basik (Gwardia Bielsko- Biała). Brązowy medalista paryskie
go turnieju open walczył w Koszalinie
jedynie w kategorii plus 95 kg i zdołał
obronić najwyższy tytuł. Warto do
dać, iż jeszcze tylko Andrzejowi
Grzegorzkowi (Gwardia Bielsko- Biała) udało się to uczynić. Ten ostat
ni w finale kat. wagowej 78 kg zwy
ciężył Andrzeja Sądeja z wrocławskiej
Gwardii, który choć zdobył srebrne
„krążki" nie wypadł rewelacyjnie,
więcej spodziewaliśmy się po brązo
wym medaliście ME. W Paryżu Rafał
Kubacki (Gwardia Wrocław) był
piąty w wadze plus 95 kg. Młody
zawodnik nie poradził sobie w finale
z Andrzejem Basikiem, a w turnieju
open został wyeliminowany przez
wyjątkowo dobrze usposobionego
w niedzielę Jacka Beutlera z poz
nańskiej Olimpii, który dzięki zwycię
stwu został jednym z bohaterów trzy
dniowej imprezy.
Obserwatorzy zawodów często
podkreśjali, iż na pozycje mistrzów
szturmuje młodzież, co powinno bu
dzić nadzieje na przyszłość. Równo
cześnie trener Ryszard Zieniawa
wytykał młodym zawodnikom braki w

a

W klasie
okręgowej

• W SPOTKANIACH koszalińsko-słupskiej klasy okręgowej nadal dobrze
spisują się piłkarze Darłovii, którzy tym
razem pokonali Zawiszę Grzmiąca 1:0.
Oto pozostałe wyniki: Chrobry — Drawa

0:2, Pogoń — Czarni Słupsk 0:1, Gwa
rdia II — Gryf II Słupsk 3:1, Baszta —
Stal 1:2, Victoria — Spójnia 2:2, Wy
brzeże Objazda — Sokół 2:2.

Darłpyją ,,'
Stal
Czarni Słupsk
Gwardia II
Pogoń
Zawisza
Spójnia
Victoria
Baszta
Gryf II
Sokół
Chrobry
Wybrzeże
Drawa

30:12
28:14
28:14
28:14
27:15
24:18
20:22
20:22
19:23
19:23
17:25
15:27
12:30
7:35

41—14
51—31
29—23
39—38
33—19
43—32
24—27
34—38
39—39
30—32
32—35
31—45
23—41
19—52

• W KOSZALIŃSKIEJ klasie woje
wódzkiej ostre strzelanie urządzili sobie
piłkarze Redłovii i Mechanika Boboli
ce. Niespodzianką była porażka u siebie
Kotwicy Kołobrzeg z Pomorzem Goś
cino 0:1. Tu dodajmy, że L. Pałka —

wymieniony w piątkowej notatce — bram
kę dla kołobrzeżan uzyskał w spotkaniu z
Olimpem Złocieniec. Pozostałe rezultaty:
Lech—Wybrzeże Biesiekierz 2:1, Gra
nit — Radew-Saturn 0:0, Redlovia —

wyszkoleniu technicznym, co jest wi
ną klubowych opiekunów. Dobrą lek
cją będzie więc dla nich spotkanie z
japońskim trenerem Nakamurą, któ
ry 29 maja zawita do Polski, aby przez
tydzień przebywać na zgrupowaniu w
Zakopanem. Będzie to pierwszy od 14
lat kontakt ze szkoleniowcem z Japo
nii. PZ J udo na ten cel musiał wyłożyć
z kasy 750 tys. zł, aby opłacić bilet w
obie strony dla japońskiego gościa,
lecz jego pobyt powinien stać się
pożytecznym dla naszych trenerów
Działacze centrali judo mocno narze
kali na kłopoty finansowe. Trochę to
dziwne, bowiem judocy przysparzają
krajowi niemałych osiągnięć na are
nie międzynarodowej, a mimo ta
GKKFiT skąpi środków.
Dla gospodarzy mistrzostwa kraju
były w pełni udane. W wadze 86 kg
złoty medal zdobył Jerzy Pater, któ
remu niedługo poświęcimy osobny

Gryf Polanów 6:0, Mechanik — Rossa
4:0, Tur — Olimp 1:2, iskra — Darzbór
3:2.

Granit
Olimp
Lech
Radew-Saturn
Mechanik
Tur
Kotwica
Iskra
Wybrzeże B.
Darzbór
Gryf P.
Rediovia
Pomorze
Rossa

Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w
godzinach 9.30—16 w siedzibie redakcji (III piętro, pok. 313—314); także telefonicznie
pod numerem 250-05.
x
Porady prawne udzielane są w poniedziałki środy i piątki od 13.00 do 15.00 oraz we

49—12
52—26
48—36
35—39
32—29
32—37
40—35
37—37
22—29
29—34
48—61
35—35
29—53
28—54

• SERIĘ ZWYCIĘSTW w słupskiej
klasie A (odpowiednik wojewódzkiej w
okręgu koszalińskim) kontynuują piłkarze
Garbarni Kępice. Ostatnio pokonali ohi
Kosmos Człuchów 1:0. Niespodziankę
sprawili zawodnicy Czarnych Czarne,
którzy rozgromili wicelidera — Start Mia
stko 3:0. Pozostałe wyniki: Sława —
Piast 2:0, Tacza — Skotavia 1:0, Grab
—Sparta 2:1, Wrzos—Brda 1:1, Czar
ni Suchorze — Echo 3:0.

Garbarnia
Start
Skotavia
Sława
Grab
Kosmos
Tęcza
Piast
Brda
Czarni Cz.
Sparta
Czarni S.
Wrzos
Echo

samych. Ostatecznie jest to chłopak, który urodził się
i wychował wśród nas, w naszym społeczeństwie. I sama pani
rozumie, że chociażby przez to musi myśleć podobnie jak my
wszyscy. A przynajmniej w niektórych podstawowych spra
wach powinien być taki sam jak pani czy ja.
— Nic z tego nie rozumiem.
— Tam jest pani matka, prawda? — spytał cierpliwie
doktor, który wiedział jak wiele może zależeć od tego co
powie Johanna — On tam ma matkę, która zresztą już z nim
rozmawiała i, którą on darzy wielkim uczuciem. Niech mu
pani o tym powie. Jest tu jedna sprawa. Jego stosunki z ojcem
nie układały się najlepiej i wolałbym aby pani tego tematu nie
poruszała. Ale może pani mówić o jego siostrze, o rodzinie,
o domu. O tym, że kiedyś spotka dziewczynę, która będzie
warta jego wielkiej miłości. Wreszcie może pani mówić
o czym tylko pani chce. Chodzi tylko o to, aby te wszystkie
rzeczy były mu znane, bliskie. Trzeba aby pani mówiła
o sprawach jak najprostszych, codziennych, zwykłych.
— I ja mam mu to powiedzieć? — Johanna czuła nieomal
fizyczny wstręt do doktora — Po co? przecież sam pan
powiedział, że on o tym wszystkim doskonale wie?
— Ale trzeba, żeby to jeszcze raz usłyszał. Uświadomił
sobie to, o czym pani będzie mówić. On jest teraz bardzo
samotny. Pani mu musi wytłumaczyć, że ma się o co oprzeć,
0 dom, o przyjaciół, a także o nas, bo nam w gruncie rzeczy
przecież także chodzi o to żeby nie stało się żadne nieszczęś
cie.
— O tym go na pewno nie przekonasz — Johanna miała
jeszcze zbyt świeżo w pamięci Katowanego przez policjantów
męża.
Doktor westchnął.
— Może mu pani tego nie mówić. Tu już zostawiam pani
wolną rękę. Rozmawiając z nim sama pani będzie wiedziała
co mówić. To wyniknie z tego jak on będzie odpowiadał.
Najważniejsze, żeby przez całą rozmowę była pani spokojna
1 nie dała się ponieść emocjom. Proszę pamiętać, że jego

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139,75-604 Koszalin, telex — 0532275. Centrala
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezse*<retariat redaktora naczelnego — 226-93; z-ca redaktora naczelnego —
233-09; sekretarz redakcji — 245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251 -01; Dział Partyjny —
233-20; Dział Społeczno-Ekonomiczny — 251-40; Dział Społeczno-Rolny — 242-08,
Dział Sppłeczno-Kulturalny - 251 -14, Dział Depeszowo-Zagraniczny — 244-75; Dział
Wojewódzko-Miejski — 224-95; redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę — 246-51).

33:9
29:13
26:16
26:16
22:20
22:20
20:22
19:23
19:23
17:25
17:25
16:26
14:28
14:28

37:7
28:16
27:17
25:19
23:21
22:22
21:23
2123
19:25
18:26
17:27
17:27
16:28
15:29

49—17
42—38
35—27
32—24
28-23
31—36
36-34
25—24
49—42
28—42
32—36
23—37
22—39
28-43
(wim)

artykuł. Trzeba jednak stwierdzić, iż
ten sukces nie przysłoni problemów
koszalińskiej sekcji. W sporcie seniorskim nie wydaje się, aby prędko na
wiązano do dawnych tradycji. Klub
stać tylko na pojedyńcze osiągnięcia,
co oczywiście nie deprecjonuje suk
cesu Jerzego Patera. Trenerom pozo
staje szkolenie zawodników wyłącz
nie do wieku juniora.
Organizatorzy zasłużenie zbierali
gratulacje za wzorowe przeprowa
dzenie zawodów. Uchybienia były
minimalne. Cieszy też, iż impreza stała
się wydarzeniem w życiu mieszkań
ców Koszalina. Dawno już tylu ludzi
nie oglądało zmagań judoków w halii
„Gwardii".
Wiele osób było zaangażowanych
w przygotowania do mistrzostw kra
ju. Nie sposób wszystkich wymienić,
ale uznanie zdobyli sobie uczniowie i
nauczyciele Liceum Sztuk Plastycz
nych, których dziełem była chwalona
oprawa wizualna zawodów.
W przyszłym roku działacze OZ Ju
do zamierzają zorganizować młodzie
żowe mistrzostwa Polski. Oby były
równie udane! (wim)

Wskrecie
POLSKIE siatkarki awansowały do
finałowej dwunastki mistrzostw Eu
ropy zajmując drugie miejsce w klasy
fikacyjnym turnieju w Kocaeli. W ostatnim meczu Polki pokonały Turcje
3:0 (15:9, 15:7, 15:10).
POLKA Julita Macur wygrała
Puchar Świata w strzelaniu z pistoletu
pneumatycznego — 385/100,7 w
Monachium.
W ROZEGRANYM w Goeteborgu eliminacyjnym meczu piłkarskich
mistrzostw Europy (grupa II) Szwąc|ą pokonała Maltę 1 :0 (1:0).

Zdobyli
awans
W Złotowie badmintoniści walczyli o
awans do finałów tegorocznych Ogólno
polskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Bar
dzo dobrze wypadli uczniowie Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koszalinie.
W turnieju drużynowym zespół koszaliń
ski w składzie: M. Kozłowska, M. Majdzik, M. Dąbrowski, i D. Zięba zajął
drugie miejsce. W grze pojedynczej dziew
cząt wygrała M. Jankowska, przed B.
Kaczor. Obie zawodniczki zwyciężyły w
grze podwójnej. W zawodach chlojaców
A. Miałka uległ rywalowi w finale, ale
powetował sobie straty w grze podwójnej i
wraz z K. Gałajem wygrał turniej. Wymie
nieni zajiewnili sobie występy w finałach
OIMS. (wim)

nerwy są bardzo napięte i może reagować zupełnie niespo
dziewanie.
— Ja też jestem zdenerwowana doktorze — Jahanna nie
mogła sobie odmówić odrobiny sarkazmu.
— Niech pani pamięta, że ma pani przed sobą cały czas
dwa zadania. Po pierwsze spróbować go namówić aby się
poddał...
— Żartuje pan!
— Po drugie niech pani próbuje ratować matkę.
— Tc> zrobię na pewno.
— I jeszcze jedno — doktor postawił na całość — tam na
pokładzie jakiś mężczyzna popełnił samobójstwo. Horst
wziął za to nie bez racji całą odpowiedzialność ńa siebie.
Może pani to także wykorzystać.
— O Boże...
— Wie pani teraz wszystko. Dokładnie tyle ile i my.
— Co ja mu mam powiedzieć — Johanna w tym wszy
stkim już się pogubiła, już zdążyła stracić pewność siebie.
I nikt jej nie pomógł. Tylko doktor jeszcze raz powtórzył:
— Wie pani teraz tyle samo co i my. Proszę — podsunął
w jej stronę mikrofon, po naciśnięciu tego guzika może pani
mówić.
Johanna położyła długi, lakierowany paznokieć na przyci
sku próbując z jaką siłą należy go nacisnąć. Pociskała go
kilka razy, ale nigdy nie do końca jakby bała się że nagle
eksploduje. Wreszcie zdecydowała się. Przeklęty guzik, który
urósł w jej oczach do monstrualnych rozmiarów dał się
wcisnąć niespodziewanie łatwo. Gdy zaczęła mówić, przesta
ła cokolwiek widzieć prócz tego czarnego guzika.
— Halo —, zaczęła niepewnie — proszę pana,... proszę
niech się pan odezwie...
Głos Kurta, który zachrypiał w głośniku brzmiał zdener
wowanie.
— Wieża do wszystkich, kto woła? kto woła?
Jednocześnie odezwał się Vincent.

(c.d.n.)

wtorki w godz. od 9 do 11 — także telefonicznie pod nr tel. 250-06. W Słupsku w piątki od
15.00 do 17.00 — osobiście.
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i
dział ogłoszeń — 251 -95; reporterzy — 254-66 i 224-56.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo
skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe HSW „Prasa-Książka-Ruch", 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. N'14
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6,5 miliona
od strażaków
Pożamicy znani są z ofiarnych
zrealizowało dodatkowe zada
świadczeń społecznych na rzecz
nia wartości 5.634 tys. zł. Obej
środowiska. W ramach czynu
mują one m.in. roboty niwela40-lecia PRL wykonali różne
cyjno-porządkowe na „wyspie”
prace łącznej wartości 360 min
między rzeką Słupią a Kanałem
zł, kontynuując ponadto przed v Młyńskim, oczyszczenie 3 km
sięwzięcia inwestycyjne, które
brzegów Słupi od śluzy do mo
zamkną się kwotą ok. 150 min.
stu koło Rynku Rybackiego, bu
W ubiegłym tygodniu komen
dowę poligonu pożarniczego w
dant wojewódzki Straży Pożar
Człuchowie oraz strażnicy ZSP
nych płk. poż. Franciszek Guw Bytowie.
miński złożył I sekretarzowi KW
Słupscy pożamicy wysadzili
PZPR Zygmuntowi Czarzastemu meldunek, iż w odpowiedzi 16,1 tys. drzewek i krzewów.
na.apel kierownictwa partii o Wartość wniesionej robocizny
podejmowanie czynów obywa wynosi — według obliczeń fa
telskich 1.124 funkcjonariuszy chowców — ok. 800 tys. zł.
(jot-el)
pożarnictwa i członków OSP

Nowa remiza OSP
Zaleskie. Półtora roku temu
członkowie tutejszej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
przystąpili do budowy w czynie
społecznym remizy strażackiej. W
ubiegłym tygodniu, z pomocą PZU i
MGRN, otworzyli — w ramach
inauguracji Dni Ochrony Przeciw
pożarowej i Święta Strażaka — pla
cówkę z funkcjonalnym boksem
garażowym, magazynem paliw, za
pleczem technicznym, dyżurką, po
mieszczeniami socjalnymi (m.in.
świetlicą) oraz wybetonowanym
placem apelowym i dużym, ogro
dzonym zbiornikiem wodnym.
Wnieśli w tę inwestycję prawie 1,3
min zł.
'
Inicjatorem i koordynatorem
przedsięwzięcia był prezes OSP
Kazimierz Kozieł, odznaczony w
nagrodę złotym medalem „Za za
sługi dla pożarnictwa”. Wspomaga
li go: Bogusław Bartkowiak, Ed
ward i Grzegorz Bąk, Tadeusz
Donaczko, Antoni Fiałkowski,
Kazimierz Gołań, Bronisław Ko
łodziej, Eugeniusz Konarzewski,

Wiesław Lachowski, Wiesław Po
lak, Stanisław Rypiński. W odda
niu obiektu do użytku mają też
swój udział... kobiety — pożarniczki: Zofia Banasik, Maria Bartko

wska, Kazimiera Bochenek, Ma
ria Gontek, Helena Kołaczyńska i
Teresa Mirowska. Są one nie tylko
pożarniczkami, lecz również człon
kiniami jedynego w woj. słupskim
żeńskiego zespołu artystycznego
(wokalnego) w granatowych mun
durach. Ich występ, gorąco oklaski
wany przez mieszkańców wsi oraz
członków 11 jednostek OSP z mias
ta i gminy Ustka, uświetnił inaugu
racyjną uroczystość.

★ ★ ★
W ślady bractwa K. Kozieła po
szli ostatnio usteccy pożarnicy-ochotnicy, którzy podjęli się roz
budowy (2 boksy garażowe, pomie
szczenia socjalne) swojego Domu
Strażaka. Jak zapewnił prezes
ZMG ZOSP inż. Leon Borysiuk,
jesienią 1988 r. prace te powinny
zostać ukończone, (jot-el)

Kolejny wodociąg wiejski
Łobzowo. W tej niewielkiej wsi liczącej zaledwie 20 gospodarstw
realizowana jest od jesieni poważna (koszt 9,5 min zł) i bardzo ciesząca
mieszkańców inwestycja: budowa wodociągu. Wykonawstwa robót podjął
się Wojewódzki Zakład Usług Wodnych. Prace szybko postępują naprzód i,
jak twierdzi dyrektor Wiesław Kowiewski, przed lipcowym Świętem
Odrodzenia Polski powinpy być całkowicie ukończone. Co godne uwagi:
w miarę postępu prac doprowadza się wodę do przyległych obiektów
gospodarczych.
Będzie to — poinformował nas naczelnik Jerzy Talewski — 11 wodociąg
w gminie Kołczygłowy. Miejscowe władze dokładają starań, by w latach
1988—1990 czerpaki studzienne przeszły do historii również w najmniej
szych osadach wiejskich Barkocino i Witanowo. (jot-el)

W międzyzakładowej
lidze

Telefon dobrych rad

piłkarskiej

Droga
do pucharu
ciągle
otwarta

Słupsk. Od kilku tygodni, w środy i piątki,
czynny jest pod tym numerem telefoniczny
punkt informacyjny Wojewódzkiej Poradni
Odwykowej. Jutro (27 bm.) w godzinach 16—20
mieszkańcom regionu z objawami uzależnienia
od alkoholu fachowych rad udzielać będą spec
jaliści z dziedziny psychologii, pedagogiki i
socjologii, natomiast 28 bm. w godz. 17—20
także działacze tzw. Samopomocowej Grupy
Anonimowych Alkoholików pn. „Katharsis”.
Nowy telefon zaufania polecamy uwadze wszy
stkich, którzy stwierdzili u siebie symptomy
choroby alkoholowej, lecz z różnych względów
trudno im przekroczyć próg poradni „A”, (jel)

Człuchów. Z inicjatywy Zarzą
du Miejsko-Gminnego ZSMP, we
wrześniu ub. reaktywowana zo
stała po wielu latach międzyza
kładowa liga piłki nożnej. Akces
do niej zgłosiło 14 młodzieżowych
jednostek, reprezentujących pra
wie wszystkie miejscowe zakłady
pracy oraz branże Zrzeszenia
Prywatnego Handlu i Usług. Roz
grywki o GRAND PRIX roku pro
wadzone są jesienią i wiosną w
wolne soboty i niedziele. Zwycięz
cy I edycji turnieju wyłonieni bę
dą po 26 turze spotkań, 11 lipca br.
Aktualnie po 18 kolejkach roz
grywek sytuacja w lidze przedsta
wia się następująco (obok dorobku
punktowego, w nawiasach, stosu
nek bramek): 1. PGR: 35:1 (72—12),
2. Zakład Usług Technologicznych:
30:4 (63:15) zaległy mecz z PSS, 3.
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrz
nych: 28:8 (62:14), 4. PSS „Społem”:
20:14 (42:37), 5. Oddział Wojewódz
kiego Związku Transportu Mleczar
skiego — Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska: 19:17 (37:36), 6. Przed
siębiorstwo Budownictwa Rolni
czego: 18:18 (45:31 ), 7. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy „Unia”: 17:19 (27:53), 8. Człuchowskie
Przedsiębiorstwo Budowlane: 16:20
(25:38), 9. stacja PKP: 15:21
(25:34). 10. Cech Rzemiosł Różnych:
14:22 (22:35), 11. RPGKiM: 13:23
(25:43), 12. TAXI: 12:24 (36:51), 13.
POM: 9:27 (24:60), 14. Chemiczna
Spółdzielnia Inwalidów „Polstyr”:
1:35 (12:63).
W rywalizacji o tytuł króla strzel
ców przodują: Ryszard Wójcik
(PGR) — 24, Krzysztof Czarnecki
(RUSW) — 22 i Józef Duda
(WZTM—ÓSMI) — 16 goli.

(jot-el)

Czcimy
pamięć
tamtych
dni"
rr

W minioną sobotę i niedzielę od
był się w Czarnem Ogólnopolski
Zlot Turystyczny, przygotowany
przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
i Zarząd Wojewódzki ZMW. Pod
pomnikiem pamięci jeńców pomor
dowanych przez hitlerowców od
była się pokojowa manifestacja.
Przez dwa dni odbywały się liczne
imprezy sportowo-rekreacyjne, w
których oprócz uczestników zlotu z
całego kraju brali także udział
mieszkańcy Czarnego i okolic, (pl)
Zdjęcia: Jan Maziejuk

Mama udanej
jedenastki
Udorpie. Urodziła się i wychowała w Mściszewicach koło Kartuz
w kaszubskiej rodzinie. Było ich sześcioro rodzeństwa. Anna wiedziała,
że to niedostatek tak pokierował losem starszych braci i sióstr, iż
już we wczesnej młodości musieli iść na służbę do obcych. Pomyślała
sobie wtedy, że taki dom, w którym jest dużo dzieci — to dom biedny.
Postanowiła, że swoim będzie się starała lepsze życie zgotować. Mimo
że była w szkole powszechnej najlepszą uczennicą, nie starczyło
pieniędzy na dalsze kształcenie. Wybuchła wojna, Anna pozostała
z rodzicami w swojej wsi.
— Mama była religijna, gospo
darna i bardzo dbała o tradycje —
wspomina Pani Anna Osińska. —
To przeniosłam do mojej rodziny i
mojego domu, który założyłam w
Udorpiu. Mąż był tutaj na robotach
przymusowych w czasie wojny.
Braliśmy ślub w pamiętnym dniu: 9
maja 1945 roku. Koniec wojny, po
wszechna radość i nasze, osobiste
szczęście. Ludzie wiwatowali, że to
już koniec koszmaru, życzyli nam
dużo szczęścia na nowej drodze ży
cia i... udanych dzieci. No i życzenia
się spełniły.
W domu kowala Osińskiego, któ
ry uprawiał także około 5 ha ziemi.

pojawiła się pierwsza kołyska. Po
tem prawie co roku następni mali
goście przybywali pod dach skrom
nego domku. I tak rodziły się: Mał
gosia, Jadzia a następnie chłopcy —
Marian, Tadeusz, Henryk, Józef,
potem Agnieszka, Janek, Elżbieta,
Marek i Wiesia.
— Było biednie, ciężko ale... bar
dzo się wszyscy kochaliśmy i nic nie
było w stanie nas rozdzielić —
wspomina Pani Anna. — Nieraz
ludzie ze wsi proponowali: dajcie
nam dziewczynkę lub chłopca, po
możemy wychować. Nigdy nie do
puściłam do tego, by któreś z dzieci
opuściło rodzinny dom. Pamięta
łam jak moje starsze rodzeństwo

cierpiało, gdy odchodziło do boga
tych gospodarzy na służbę... Sama
szyłam, nocami robiłam na drutach
swetry, rajtuzy, szaliki i czapki.
Gdy moje córki dorosły, szyłam im
w domu ślubne sukienki. Dzieci, to
całe moje szczęście. Największą sa
tysfakcją jest dla mnie pochwała,
jaką często słyszę pod adresem
dzieci. Gdy ktoś powie o moim sy
nu: „ty jesteś z dobrego polskiego
domu” odczuwam wielkie wzru
szenie i szczęście.
Najstarsza córka Anny Osińskiej
pracuje w ośrodku sportowym w
Miastku. Jadzia znalazła swoje
miejsce w bydgoskiej „Kobrze”. Agnieszka skończyła studia i jest na
uczycielką. Ela i Wiesia służą po
mocą chorym w szpitalu bytowskim, gdzie pracują jako salowe.
Marian jest wzorowym funkcjona
riuszem MO. Tadeusz — hydrauli
kiem a Henryk pracuje w zakładzie
produkującym betony komórko
we. Józef i Jan są cenionymi mura
rzami a Marek — tapicerem. Wszy
scy młodzi Osińscy są aktywnymi
działaczami społecznymi. Szóstka
braci — to zasłużeni honorowi daw
cy krwi, inicjatorzy wielu cennych
akcji Polskiego Czerwonego Krzy
ża i organizatorzy życia kulturalne
go we wsiach, w których mieszkają.
Dziesięcioro z rodzeństwa Osiń
skich założyło już własne rodziny,
przyszło na świat 28 wnucząt pani
Anny.
— Dzieci i wnuczęta są bardzo
przywiązane do rodzinnego „gniaz
da” — podkreśla Mama udanej je
denastki z Udorpia. — Tradycją
stało się, że raz do roku, w moje
imieniny ujeżdżają się do domu
wszyscy z dziećmi, mężami, żona
mi. Opowiadąją mi wtedy czego się
dorobili, jak udoskonalili swoje umiejętności zawodowe, co ich cie
szy a co trapi. Chciałabym jeszcze
doczekać się wesela syna Henryka.
Żeby moja nowa synowa była stąd,
z Kaszub. I żeby było kaszubskie
wesele.
Anna Osińska została uhonoro
wana medalem „Order Serca Mat
kom Wsi” — symbolem uznania za
matczyny trud włożony w wycho
wanie młodego pokolenia Polaków
— patriotów, za kształtowanie w
rodzinnym domu i środowisku hu
manistycznych postaw moralnych.

EWA CZINKE

W Telefony
SŁUPSK: 991
Pogotowie Energetyczne,
992 Pogotowie Gazownicze, 993 Pogotowie
Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wodno-Kanałizacyjne, 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 objeżdżające ze Słup
ska, Telefon zaufania „A” tel. 230-33.

i) Dyżury
SŁUPSK Apteka nr 77-001, ul. Al. Zawadz
kiego 3, tel. 287-23; LĘBORK — Apteka nr 77-006, ul. Pokoju 4, tel. 211-52

Kino
SŁUPSK
MILENIUM —; sala „Pomorska”: Harfa bir
mańska (jap., 1. 15) — g. 15.30, 17.45 i 20; sala
„Mieszko” Lubię nietoperze (pol., 1.18) — g.
17 i 19.30; sala „Anna” — pokazy filmów wideo
— g. 15.15, 17.00, 18.45 i 20.30
POLONIA — Fala (pol., 1.15) — g. 16 i 18 oraz:
Kaskader z przypadku (sensac. USA, 1.18) — g.
20

DELTA (Rędzikowo) — Paryż, Teksas (RFN,
1. 18)
BYTÓW — Kaskader z przypadku (USA, 1.
18)
CZARNE: PRZODOWNIK — Mistrzyni Wu
Dang (chiński, 1.15); WIARUS — Cud niebywa
ły (jug., 1. 18)
CZŁUCHÓW — Dziewczęta z Nowolipek
(pol., 1.15) — g. 17.30 i 20; sala wideo — g. 17 i 19
DAMNICA — Radykalne cięcie (CSRS, 1.18)
DĘBNICA KASZUBSKA — Fanny i Alek
sander (szw., 1. 18)
DEBRZNO: KLUBOWE — dziś nieczynne;
PIONIER — Niekończąca się opowieść (RFN)
KĘPICE — Sygnał ostrzegawczy (USA, 1.15)
LĘBORK: FREGATA — Seksmisja (poi.,
1. 15)
ŁEBA — Elektroniczny morderca (USA, 1.15)
MIASTKO — Na granicy (USA, 1. 18)
PRZECHLEWO — Straszydło (radź., 1. 12)
SIEMKOWICE
Sekret Bachusa (rum., 1.
15)
SŁAWNO (SDK) dziś nieczynne
Niezwykła historia dr Jekyle’a
USTKA
i pana Hyde’a (radź., 1. 15)
Podajemy na podstawie informacji OPRF1

Na zdjęciu: Anna Osińska z
wnuczkami bliźniaczkami: Joasią
i Natalką.

:

Sprawdzian
sanitariuszy
Dobiegają końca coroczne kon
kursowe przeglądy szkolnych dru
żyn sanitarno-medycznych. Kon
kurs, któremu współpatronują:
Wojewódzki Inspektorat Obrony
Cywilnej, Zarząd Wojewódzki
PCK oraz Kuratorium Oświaty i
Wychowania jest sprawdzianem
wiedzy teoretycznej i praktycznej z
dziedziny pierwszej pomocy przed
lekarskiej, zdobytej przez uczniów
szkół ponadpodstawowych w cza
sie zajęć PO.
Eliminacje rejonowe zainauguro
wali 20 bm. młodzi bytowianie. Tur
niej poprzedził uroczysty apel

uczniowskich ekip oraz zbiorowy
przemarsz pod pomnik Walki o Pol
skość i Wolność Ziemi Bytowskiej,
gdzie złożono wiązanki kwiatów,.
Następnie w Ośrodku Sportu i Rek
reacji rozpoczęły się wielogodzinne
zawody. Startujące w nich drużyny
reprezentowały bardzo wysoki i
wyrównany poziom. Minimalną ilością punktów zdystansowały
swoich rywali ratowniczki i ratow
nicy z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych. Im też przypadło w
udziale prawo reprezentowania
Bytowszczyzny w finałowym tur
nieju (6 czerwca o godz. 10.00 na
obrzeżach drogi Słupsk—Głobino).
W ubiegłą sobotę wyłonił swą rep
rezentację kolejny rejon — człuchowski.
A oto terminarzyk ostatniej tury
eliminacji: 27 bm. — Stadion Miej
ski w Miastku, 28 maja — Park
Kultury i Wypoczynku w Lęborku,
30 bm. (sobota) — strzelnica sporto
wa w Słupsku, (jot-el)

Wśród życzliwych
Parchowo. Maleńki i skromny
domek państwa Kabów leży daleko za wsią. Do najbliższego sklepu
jest ponad 3 kilometry. Do gminy i
kościoła jeszcze dalej. Zimą, kiedy
śnieg zawieje leśną drogę, tylko
miejscowi wiedzą, że za tymi za
spami żyje dwoje siwiutkich jak
gołąbki staruszków. Kiedy wjeż
dżamy na podwórko, oboje siedzą
na ławeczce pod obórką i patrzą
na drogę. Cieszą się, że ktoś „ze
świata” do nich zawitał...
— Żyjemy sobie tutaj spokojnie,
mamy działkę 0,75 ha, na której
uprawiamy żyto — mówi 87-letni
pan Leon Kaba. — Staremu czło
wiekowi nie jest teraz na wsi źle. To
nie to, co było kiedyś, za czasów
mojej młodości. Teraz starzy ludzie
otrzymują pomoc z gminy, z ośrod
ka zdrowia. Dawniej, jak stary rol
nik zachorował, to mógł iść kilka
naście kilometrów pieszo do leka
rza ale... gdy miał pieniądze. Do
mnie przyjeżdżają z ośrodka zdro
wia karetką. Jak trzeba, to pielęg
niarka Jadwiga Strzała zmierzy
ciśnienie, zrobi zastrzyk i leki przy
wiezie. Mamy dobrą opiekę medy
czną.
— Dziewięć kurek sobie hoduje
my — pokazuje 76-letnia pani Ste
fania. — Jest w domu telewizor,
pralka, mała lodóweczka. Sąsiad
zza miedzy, pan Władysław Walenta przywiózł nam dzisiaj węgiel.
Maj zimny, trzeba trochę napalić w
piecu. Oj, dobry człowiek z tego Wa
lenty! Jak trzeba to pole nam za
orze, pomoże w cięższych pracach
gospodarskich. Wokół nas, w Par
chowie bardzo dobrzy ludzie miesz
kają. Od ośmiu lat sąsiadujemy z
Danielą i Janem Błaszkowskimi. To
wspaniali sąsiedzi. Codziennie pa
ni Daniela jedzie do wsi rowerem
po zakupy. Zawsze przywozi i dla
nas chleb i inne potrzebne produk
ty. Kiedy wypiorę sobie w pralce
bieliznę, czekam na moją sąsiadkę,
która zawsze pomoże mi pranie
rozwiesić na sznurach. Jesteśmy
samodzielni, ale wszystkich prac

już nie potrafimy wraz z mężem
wykonywać. Dlatego tak cenimy
sobie sąsiedzką pomoc. Trzeba
mieć zaufanie do ludzi, a odpłacą
dobrem. My się nie zamykamy na
swoim pustkowiu. Każdy gość nam
miły.
Pytam o kontakty z wsią, z Urzę
dem Gminy. Pani Stefania z zado
woleniem opowiada, że co roku z
urzędu otrzymują 6 tysięcy złotych
na zakup niezbędnej ciepłej odzie
ży lub pościeli. A i emerytura nie
zgorsza, jest czym gospodarzyć.
Pomoc sąsiedzka nie jest niczym
dziwnym w Parchowie. Od lat ko
rzysta z pomocy organizowanej
przez Polski Czerwony Krzyż 9 osób. Sąsiedzi chętnie, za symbolicz
ną odpłatnością pomagają senio
rom oraz ludziom chorym, samot
nym. Wy konują drobne prace gos
podarskie, robią zakupy. Ale sta
ruszkowie z Parchowa najbardziej
chwalą sobie nie tyle owe wspólne
prania czy sprzątania, co kontakt z
innymi ludźmi. Obecność kogoś
znajomego, łubianego, z kim moż
na sobie pogwarzyć, to o wiele wię
cej niż butelka mleka i siatka z
bułkami zawieszona na klamce. Je
dna z seniorek powiedziała, że sa
ma sobie zrobi zakupy i posprząta
byle tylko „Ta pani z ośrodka”
przyszła i powiedziała, co w świę
cie słychać...
Stefania Rabowa ma zielony dam
ski rower. Jak jest ładna pogoda i
zdrowie nie szwankuje, siada... na
rower i wyrusza do kościoła. Przy
okazji sąsiadów pozdrowi, zoba
czy, co się w Parchowie zmieniło.
Gdy ma trochę czasu, żwawo idzie
do ogródka. Kiedyś był przed do
mem, ale cztery dorodne śliury tak
się przez te lata rozrosty, że zaczęły
rzucać cień no i trzeba było urzą
dzić grządki gdzie indziej.
Starzy są oboje, pochyleni ku zie
mi ale... szczęśliwi. Bo żyją wśród
życzliwych, otwartych na ludzkie
potrzeby mieszkańców Parchowa.

EWA CZINKE

