Obchody 69. rocznicy Rewolucji Październikowej
Proletariusze wszystkich krajów łączcie się i

Warszawa: Koncert
w Teatrze.....
4260

Społeczeństwo polskie uroczyście obchodzi 69 rocznicę Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Głównym akcentem wczo
rajszego dnia był koncert w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Salę Teatru Wielkiego wypełnili
przedstawiciele warszawskich zak
ładów pracy, instytucji, organiza
cji politycznych, społecznych i mło
dzieżowych, weterani ruchu robot
niczego, kombatanci II wojny świa
towej, żołnierze WP. Obecna była
delegacja Centralnego Zarządu
Towarzystwa Przyjaźni Radzieeko-Polskiej. Okolicznościowe prze

mówienia wygłosili: członek Biura
Politycznego, sekretarz KC PZPR
Józef Czyrek oraz ambasador
ZSRR Władimir Browikow.
W części artystycznej, z insceni
zacją „Halki” Stanisława Moniusz
ki, wystąpił Państwowy Akademic
ki Teatr Opery i Baletu z Nowosy
birska. (PAP)

Na Pomorzu Środkowym

(Inf. wl.) Wczoraj w sali WDK w Ko
szalinie odbyła się wojewódzka wie
czornica z okazji 69 rocznicy Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Październi
kowej. Wzięli w niej udział przedstawi

ciele
władz polityczno-administra
cyjnych województwa i miasta z I sekre
tarzem KW PZPR, Eugeniuszem Jaku-

baszkiem, prezesem WK ZSL, przewo

dniczącym WRN, Janem Kapicą, sekre
tarzem WK SD Andrzejem Kaczmar
kiem, przewodniczącym Rady Wojewó
dzkiej PRON Józefem Kiełbem, woje
wodą Jackiem Czayką oraz przedstawi
ciele Konsulatu Generalnego ZSRR w
Szczecinie i Północnej Grupy Wojsk Ar
mii Radzieckiej. W akademii wzięła
udział liczna grupa młodzieży z koszaliń
skich szkół.
W okolicznościowym wystąpieniu se(dokończenie na str. 2)

(Inf. wł.) Złożeniem wieńców
i wiązanek kwiatów pod pom
nikiem żołnierzy radzieckich
na Cmentarzu Komunalnym w
Słupsku zainaugurowano ob
chody 69. rocznicy Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Paź
dziernikowej.

Udział w uroczystości wzięli: I sek
retarz KW PZPR Zygmunt Czarzasty, prezes WK ZSL Marian Ada
miec, przewodniczący WK SD Jerzy
Mazurkiewicz, wojewoda Cze
sław Przewoźnik, przewodniczący
RW PRON Ludwik Downar-Zapolski. Wieńce na grobach żołnierzy
Armii Radzieckiej poległych w wal(dokończenie na str. 2)
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Bukareszt (PAP). Zakończyły się
trzydniowe obrady 42 sesji Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodar
czej. Porządek obrad obejmował
ocenę dokonań w okresie od 40
sesji w czerwcu ubr. w Warsza
wie oraz podsumowanie wyni
ków koordynacji planów społe
czno-gospodarczych
państw
członkowskich rady, rozpatrze
nie projektu programu budowy
elektrowni i elektrociepłowni
atomowych do 2000 r., a także
programu pracy sesji RWPG w
latach 1987—1988.

42. sesja RWPG
zakończyła obrady

Program
intensyfikacji
współpracy
Sprawozdawcy PAP zwrócili się do
stałego przedstawiciela Polski w
RWPG, wicepremiera Władysława
Gwiazdy o scharakteryzowanie
głównych nurtów wymiany poglą
dów dokonanej w stolicy Rumunii.
— Wspólnym punktem odniesienia
naszej debaty było dążenie do przy
spieszenia rozwoju gospodarczego
państw socjalistycznych dzięki szero
kiemu
wykorzystaniu
osiągnięć
postępu naukowo-technicznego i
poprawie efektywności gospodaro
wania. Konkretnymi rezultatami jed
noczenia w tym celu wysiłków pań(dokończenie na str. 2)

Wrogie akty
wobec Nikaragui

ZSRR. W Kujbyszewie produkowane są znane we wszystkich krajach
socjalistycznych samoloty pasażerskie TU-154.
CAF — TASS

Na międzynarodowych targach wy
nalazczości i nowości technicznych
krajów RWPG „Invex-86” w Brnie,
konstruktorzy z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznych Urzą
dzeń
Specjalizowanych
„Mera-Obreus” w Toruniu otrzymali zloty
medal. Na to nąjwyższe wyróżnienie
zasłużył miniaturowy półprzewodniko
wy czujnik ciśnienia skonstruowany
przez zespół elektorników: Mirosława
Laska, Bogdana Majora i Barbarę Wełniak.

Czujnik ciśnienia

Złoty medal
w Brnie!
Toruński czujnik jest pierwszym tego
typu zbudowanym w krajach RWPG,
reprezentuje poziom równy podobnym
urządzeniom produkowanym na świę
cie. Ma szerokie zastosowanie; może zos
tać użyty we wszelkiego rodzaju urzą
dzeniach mierzących ciśnienie, od apa
ratury medycznej, do np. maszyny pra
cującej przy produkcji żywności.
Czujnikiem „Obreus-u” pierwsze zain
teresowały się fabryki sprzętu elektro
nicznego: Zakłady Automatyki Przemy
słowej z Ostrowa Wielkopolskiego oraz
Warszawska „Mera-PNEFAL”. Dobrze
by było gdyby szybko podjęły produkc
ję. Bowiem krajowe zapotrzebowanie
oblicza się wstępnie na kilka milionów
sztuk rocznie. (PAP)

Sądowy finał
zatrucia jeziora
Głośna na wiosnę br. sprawa zatrucia Jeziora
Rudnickiego (woj. toruńskie) ściekami z cukrowni
doczekała się epilogu. Przed Sądem Wojewódz
kim w Toruniu stanął specjalista ds. gospodarki
wodno-ściekowej cukrowni Mełno, Zygmunt
Murawski oskarżony o spowodowanie zatrucia
ekologicznego wskutek spuszczenia do pokrytego
lodem jeziora zawartości zbiornika fermentacji
beztlenowej.
Sąd skazał Z. Murawskiego na 2 lata pozbawie
nia wolności. Skorzystał on z ustawy o szczegól
nym postępowaniu wobec sprawców niektórych
przestępstw i karę tę zmniejszono mu o połowę.
Dodatkowo natomiast sąd orzekł wobec niego
zakaz zajmowania stanowisk związanych z ochro
ną środowiska przez 2 lata. (PAP)

Waszyngton (PAP). Jak informuje
dziennik „Philadelphia Inquirer", powołuiąc się na źródła w rządzie i Kongresie USA,
Waszyngton zamierza w najbliższym czasie
zerwać stosunki dyplomatyczne z Nikara
guą. Jednocześnie planuje się otwarcie w
Waszyngtonie i stolicach innych państw
„oficjalnych przedstawicielstw" nikaraguańskich ugrupowań kontrrewolucyjnych.

Wyborcza porażka republikanów
Waszyngton (PAP). Według najnow
szych, prawie kompletnych wyników
wtorkowej batalii wyborczej w USA,
Partia Demokratyczna nie tylko
utrzymała większość w Izbie Repre
zentantów, lecz również zapewniła
sobie przewagę w Senacie, w którym
dotychczas większość mieli republi
kanie prezydenta Reagana.
Jak podaje agencja Associated Press,
przedstawiciele Partii Demokratycznej za
pewnili już sobie w 100-osobowym Sena
cie 53 mandaty — tyle ile mieli dotychczas

republikanie — i prowadzą w walce o dwa
mandaty jeszcze nie rozstrzygnięte. W 435-miejscowej Izbie Reprezentantów gdzie
mieli dotychczas 253 mandaty, powinni
poprawić swój stan posiadania o sześć lub
więcej mandatów.
Wynik wyborów jest porażką Ronalda
Reagana, który osobiście uczestniczył w
kampanii wyborczej po stronie kandyda
tów republikańskich i często powtarzał
w przemówieniach, że głosując na republi
kanów, Amerykanie będą głosować na nie
go i za jego polityką.

ChRL — USA: Wielka transakcja zbrojeniowa
Pekin (PAP). W Pekinie i Waszyngtonie po
dano, że Chiny i USA zawarły największy w
dziejach kontraktów między obu krajami kon
trakt na dostawę amerykańskiego sprzętu woj
skowego do ChRL. W ub. tygodniu podpisano
porozumienie o dostarczeniu przez firmy ame
rykańskie zestawów komputerowych, radarów
z dodatkowym oporządzeniem oraz urządzeń
nawigacyjnych dla chińskich sił powietrznych

wartości 500 min dolarów. Sprzęt ten jest prze
znaczony na unowocześnienie konstrukcji chiń
skiego myśliwca F-8 i — według strony amery
kańskiej — należy do kategorii „wyposażenia
defensywnego”. Urządzenia, które dostarczą
USA, będą przeznaczone zarówno dla posiada
nych już przez chińskie lotnictwo wojskowe ok.
50 maszyn wspomnianego typu, jak też dla
maszyn znajdujących się w budowie.
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— 125 lat polskiej spółdzielczo
ści bankowej, to w dziejach go
spodarczych naszego kraju epo
ka. Od obszarnictwa do socjaliz
mu, od walki z germanizacją do
budowy nowoczesnej wsi i rolnic

Wiedeń (PAP). Sprawozdawcy PAP depeszują. Środa — drugi dzień
spotkania WIEDEN ’86 — była przepełniona wydarzeniami polityczny
mi dużej wagi. W debacie plenarnej deklaracje wstępne wygłaszali
szefowie dyplomacji ZSRR, USA, RFN, Polski. Poza ramami wiedeń
skiego spotkania doszło tęż do pierwszej po Reykjaviku rozmowy
Szewardnadze z Shultzem, który przybył dó austriackiej stolicy po
przegranych przez republikanów wyborach kongresowych wczesnym
rankiem w środę, jako ostatni z obecnych tu wysokiego szczebla
przedstawicieli 35 państw.
Min. Eduard Szewardnadze roz
Związek Radziecki przedkłada
począł wygłaszanie swej deklaracji
propozycję w sprawie zwołania re
od stwierdzenia, że spotkanie wie
prezentatywnej
konferencji
deńskie zaczęło się w nowych wa
państw uczestników ogólnoeuro
runkach, w czasie, kiedy potrzebne
pejskiego spotkania poświęconej
są energiczne, pilne działania. Eu
całemu kompleksowi problemów
ropa jest w stanie przyśpieszyć bieg
współpracy w dziedzinie humanitarwydarzeń, jeśli pójdzie drogą no
(dokończenie na str. 2)
wego myślenia politycznego.

Kiermasze zamknięte,
zapasy w piwnicach
(Inf. wł.) W zakładach pracy województwa słupskiego zakończono
zaopatrywanie załóg w zapasy zimowe. 31 października dobiegła końca
działalność kiermaszów ulicznych prowadzonych przez Wojewódzką
Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską i inne organizacje handlowe.
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Słupsku zaopa
trzyła w owoce i warzywa 22 zakła
dy pracy z wojewódzkiego miasta
i okolic. Ogółem załogi zakupiły na
kiermaszach zakładowych 32 tony
warzyw i około 6 ton owoców. Naj
większym popytem cieszyła się ce

bule, a także jabłka odmian Mclntosch i Cortland. Kupujący chwa
lili sobie dobrą jakość towaru i
przystępne ceny. Warto podkreślić,
iż na zakładowych kiermaszach
można było kupować owoce i wa(dokończenie na str. 2)

Związki zawodowe w opinii Czytelników

Telefon 226-93
Dziś w rozmowach telefonicznych z Czytelnikami chcemy
mówić o problemach ruchu zawodowego. Czekamy na uwagi
o działalności związków zawodowych w zakładach pracy,
liczymy na opinie o projekcie programu polskich związków
zawodowych, przygotowanym na II Zgromadzenie OPZZ.
Na propozycje, uwagi i opinie przy redakcyjnym telefonie
będą dzisiaj czekać:
Władysław Grzesik — przewodniczący ZZ w PSS „Pionier"
w Koszalinie;
Ireneusz Jagiełło — p.o. przewodniczącego WPZZ w Koszali
nie;
Bronisław Lelejko — przewodniczący ZZ w Szczecineckim
Przedsiębiorstwie Budowlanym „Pojezierze".
Prosimy dzwonić w godzinach od 10 do 14 pod numer 226-93.

Trybunał Konstytucyjny
rozpatruje sprawy czynszów
Po raz pierwszy Trybunał Konstytucyjny
zebrał się w pełnym składzie. Rozpatruje
sprawę czynszów. Sprawa ta — w zwykłym
składzie trzech sędziów — była już rozpatry
wana w maju br., zgodnie z ówczesnym
orzeczeniem zakwestionowane przez Pre
zydium WRN we Wrocławiu fragmenty
dwóch paragrafów rozporządzenia wyko
nawczego rządu do ustawy o gospodarce
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
były niezgodne z ustawą.

— Zaczęło się od Towarzystwa Ban
kowego w 1861 roku w Poznaniu. W
następnym dziesięcioleciu ukonsty
tuowało się już w Wielkopolsce. na
Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Górnym
Śląsku 45 spółdzielni kredytowych. W
warunkach niemieckiego naporu ad
ministracyjno-ekonomicznego, te i na
stępne bratnie jednostki podporządko
wały działalność urzeczywistnianiu patriotyczno-pozytywistycznej iei: „wła
sną pracą — pomocą — siłami zjedno
czonymi". To ważny rozdział zmagań o
zachowanie polskości.

W końcu lipca — o ponowne rozpatrze
nie sprawy przez pełny skład Trybunału
Konstytucyjnego wystąpił rząd (prawo ta
kie mają Rada Państwa i Rada Ministrów
oraz przewodniczący tych naczelnych or
ganów).
Nie jest to odwołanie ani rewizja — nie są
one w przypadku Trybunału Konstytucyj
nego dopuszczalne.
Przedmiotem rozprawy jest pierwotny
wniosek Prezydium WRN. (PAP)

Chleb na eksport
Wrocławscy piekarze ze „Społem” od kilku
lat eksportują pieczywo na rynki krąjowe Eu
ropy Zachodniej. Firmy handlowe z Danii i
Berlina Zachodniego kupiły w tym roku ogó
łem 1500 ton chleba chrupkiego w dwóch ga
tunkach „milk” (mleczny) i „rogen” (żytni).
Chleb chrupki z Wrocławia od 3 lat wygrywa w
Danii konkurencję z podobnym pieczywem
dostarczanym przez szwedzką firmę „Waza”,
(PAP)

Indii przybywa
do Polski
Na zaproszenie przewodniczącego
Rady Państwa PRL W. Jaruzelskiego
dziś przybywa do Polski z oficjalną
wizytą prezydent Republiki Indii Giani Zail Singh. Wizyta będzie kolejnym,
doniosłym etapem w rozwoju stosun
ków polsko-indyjskich, które od wie
lu lat cechuje daleko idące wzajemne
zrozumienie, a w odniesieniu do pod
stawowych spraw międzynarodo
wych oznacza zbieżność, a nawet
identyczność stanowisk.

Polska i Indie leżą daleko od siebie, na
różnych kontynentach, dzielą je różnice
obyczajów i tradycji. Jednak bliska współ
praca i przyjaźń zrodziły się z tego, co łączy
nasze państwa, a więc z jednakowego lub
bardzo zbliżonego spojrzenia na wydarze
nia świata zewnętrznego, usilnego działa
nia na rzecz pokoju i bezpieczeństwa naro
dów, dążenia do rozwoju równoprawnej
współpracy ze wszystkimi państwami nie
zależnie od ustroju.
Więzy łączące oba kraje mają długą hi
storie. Zostały one umocnione podczas II
wojny światowej, kiedy w szeregach koali
cji antyhitlerowskiej toczyliśmy wspólnie
walkę z faszyzmem niemieckim. Po wojnie
podjęliśmy kontakty gospodarcze, a szer
szą współpracę polityczną, gospodarczą i
wymianę handlową zapoczątkowało na
wiązanie przed ponad 32 laty stosunków
dyplomatycznych między Polską i Indiami.

(dokończenie na str. 2)

Obraduje XVI Zjazd
KP Argentyny
W Buenos Aires rozpoczął się XVI Zjazd
Komunistycznej Partii Argentyny. Referat
sprawozdawczy wygłosił sekretarz genera
lny KC partii, Athos Fava. W zjeździe uczes
tniczy 700 delegatów. Obecne są delegacje
bratnich partii, w tym z państw socjalisty
cznych.

Petycja duchownych
z Chicago
„Wzywamy prezydenta Reagana do za
przestania wszelkich prób jądrowych i
wznowienia rokowań w sprawie zawarcia
porozumienia o pełnym i powszechnym
zakazie prób z bronią jądrową". Słowa te są
zawarte w petycji, którą wśród swych wier
nych rozpowszechniają biskupi z Chicago.
Jak poinformował przedstawiciel organi
zacji „Duchowieństwo pokoju i sprawied
liwości", do 446 parafii diecezji skierowa
no ponad 50 tys. egzemplarzy petycji.

Demonstracje
Pa lesty ńczykó w
Na okupowanym przez Izrael Zachodnim
Brzegu Jordanu w rejonie Gazy, odbyły się
masowe demonstracje Palestyńczyków.
Protestowali oni przeciwko aneksji ziem
arabskich i brutalnej polityce okupanta.
Policja i wojsko rozpędziły demonstrantów
używając pałek i gazów łzawiących. Doko
nano licznych aresztowań.

Śmierć 10 partyzantów
10 członków lewackiej organizacji zbroj
nej „Świetlany szlak" w Peru zostało zabi
tych, a 11 wziętych do niewoli w wyniku
operacji policji i wojska, w minionych kliku
dniach w Andach. Powyższe informacje
przekazały źródła wojskowe w Limie, stoli
cy kraju.

Rozbił się samolot
Jak poinformowały oficjalne źródła, w
pobliżu Giresunu (północno-wschodnia
Turcja) rozbił się samolot tureckich sił po
wietrznych. Na pokładzie samolotu, który
leciał z Samsunu do Erzurum, znajdowało
się 6 żołnierzy. Przyczyny katastrofy nie
zostały na razie podane.

Depesza gratulacyjna
I sekretarz KC PZPR, przewodniczący
Rady Państwa Wojciech Jaruzelski przesłał
depeszę gratulacyjną do przewodniczące
go partii Frelimo, prezydenta Mozambickiej
Republiki Ludowej Joaquima Alberto
Chissano z okazji wyboru go na przewod
niczącego partii Frelimo i prezydenta repu
bliki.

Problemy ochrony lasów
W Warszawie na wspólnym posiedzeniu
zebrały się wczoraj Państwowa Rada
Ochrony Środowiska i Państwowa Rada
Ochrony Przyrody. Głównym tematem ob
rad tych gremiów, skupiających wybitnych
naukowców i praktyków, były zagrożenia
środowiska leśnego w Polsce i problemy
jego ochrony.

Zapobieganie narkomanii
Zakończył się I naukowy zjazd Towarzys
twa Zapobiegania Narkomanii. Wiele uwa
gi poświęcono przyczynom powstawania
tego zjawiska i sprawom związanym ze
skutecznością jego zwalczania a także
działaniami profilaktycznymi.

1923 — powstanie krakowskie — zbrojne
wystąpienie robotników przeciwko
militaryzacji kolei i sądom doraź
nym.
Własną głupotę ludzie zwykli nazywać do
świadczeniem

Słońce wschodzi o 6.39, zachodzi o 15.59

Imieniny — Elżbiety, Sławomira

— W którym to rozdziale chlub
ne karty zapisały również polskie
banki na Pomorzu Środkowym.

— W 1902 roku otworzyły podwoje
Banki Ludowe w Bytowie i Złotowie,
parę lat później w Krajence. Polskie

(dokończenie na str. 2)
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Europie potrzebne jest
nowe myślenie polityczne

twa. A spółdzielczość bankowa
trwała i krzepła.
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Prezydent

Fot. T. Fikowicz

1951 — z taśmy montażowej FSO zszedł
pierwszy samochód marki warsza
wa M-20;
1939 — tzw. Sonderaktion Krakau — pod
stępne aresztowanie przez hitlero
wców, a następnie wywiezienie do
obozów koncentracyjnych 183 na
ukowców krakowskich;

Szczecińskie Biuro Prognoz przewiduje dla
Pomorza Środkowego zachmurzenie duża z
ciągłymi opadami deszczu, przechodzącymi
w przelotne. Temperatura od 5 st. rano do 10
st. w ciągu dnia. Wiatr dość silny i porywisty,
południowo-zachodni, (s)
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(dokończenie ze str. 1)
kach o wyzwolenie ziemi słupskiej
złożyli przedstawiciele Konsulatu Ge
neralnego ZSRR w Gdańsku z konsu
lem Aleksandrem Zaborskim i de
legacją Północnej Grupy Wojsk Armii
Radzieckiej.
Punktualnie, o godz. 17 w sali kina
„Przyjaźń" w Kępicach odbyła się
wojewódzka uroczysta akademia.
Uczestniczyła w niej liczna rzesza
mieszkańców Kępic i okolic. Licznie
przybyła młodzież. Zebrani wysłu
chali okolicznościowego referatu wy
głoszonego przez przewodniczącego
Zarządu Wojewódzkiego Towarzy
stwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
dra Jana Stępnia. Podkreślił on zna
czenie Rewolucji Październikowej dla
losów Europy i świata. Omówił doro
bek Związku Radzieckiego i jego zna
czenie w polityce międzynarodowej.
Wskazał również na niezłomną wolę
narodu radzieckiego i partii komuni
stycznej utrzymania pokoju. Później

rozpoczęła się część artystyczna, w
trakcie której program zaprezentowa
ły zespoły taneczne i wokalne ze
Słupska i Ustki.
69. rocznica Rewolucji uroczyście
obchodzona jest także w szkołach,
gdzie odbywają się okolicznościowe
apele. Młodzież jest również organi
zatorem sesji popularnonaukowych,
w trakcie których zapoznaje się z
przygotowaniem i przebiegiem rewo
lucji. W tym roku dużo miejsca w
dyskusjach poświęca się problemom
radzieckiej,
rozwoju gospodarki
szczegółowo prezentuje program jej
przyspieszonego rozwoju. Rocznica
wybuchu Rewolucji Październikowej
jest także okazją do wspomnień z lat
walki. Organizatorem wielu spotkań
z kombatantami II wojny światowej
są organizacje młodzieżowe. Mło
dzież odwiedza również seniorów,
uczestników Rewolucji i wojny do
mowej. W szkołach i placówkach kul
tury czynne są okolicznościowe wy
stawy fotograficzne ilustrujące roz
wój i działania Związku Radzieckiego
w zaspokajaniu żywotnych proble
mów ludzi pracy. Prezentowane są
także plakaty o tematyce rewolucyj
nej i pokojowej, (gip)
ka uchroniła nasz naród przed biologicz
ną zagładą, płacąc wielką daninę krwi.
600 tys. radzieckich żołnierzy poległo na
polskiej ziemi dając świadectwo walki
o wolność „Waszą i naszą”.

(dokończenie ze str. 1)
kretarz KW PZPR Zbigniew Michta
przypomniał historyczne dni Wielkiego
Października. Podkreślił, że sprawdziły
się słowa i idee Lenina. W doświadcze
niach Związku Radzieckiego znalazły
swoje potwierdzenie zasady ustroju soc
jalistycznego, wyrażające treści nowej
epoki, nadzieje ludzi całego świata. Za
początkowany przed 69 laty proces re
wolucyjny wyznacza do dziś kierunki
rozwoju całej postępowej ludzkości.
Państwo zrodzone przez Wielki Paź
dziernik, przypomniał Z. Michta, przy
niosło wolność Polsce. Zwyciężając hit
lerowskiego okupanta, Armia Radziec-

Następnie zabrał głos sekretarz Kon
sulatu Generalnego ZSRR w Szczecinie

Wiaczesław Nowosełow, który omówił

rolę i znaczenie uchwał XXVII Zajazdu
KPZR otwierających drogę intensywne
go rozwoju kraju. Podkreślił niezmien
ność polityki radzieckiej, polityki soju
szu braterskiej współpracy między na
szymi partiami i państwami. Przekazał
także serdeczne pozdrowienia miesz
kańcom województwa koszalińskiego.
W drugiej części wieczornicy odbył się
koncert pt. „Zwycięstwo rewolucji —
droga do pokoju”, przygotowany przez
WDK. Wystąpiły w nim amatorskie ze
społy dziecięce i młodzieżowe, recytato
rzy i piosenkarze z województwa kosza
lińskiego. (gk)

Spotkanie z rezerwistami
(Inf. wl.) Jeszcze przed niespełna
miesiącem byli żołnierzami ludo
wego Wojska Polskiego. Na ile do
świadczenia 2—3-letniej służby mo
gą się przydać w pracy zawodowej,
środowisku zamieszkania, życiu ro
dzinnym? Co zmieniliby w zakła
dzie, miasteczku, wsi? — to tylko
niektóre problemy poruszane w
czasie spotkania władz wojewódz
kich, kierownictw organizacji
młodzieżowych i Wojewódzkiego
Sztabu. Wojskowego z grupą reze
rwistów LWP, które odbyło się
wczoraj z inicjatywy Wydziału
ds. Młodzieży, Nauki i Oświaty
KW PZPR w Koszalinie.
Wprowadzeniem do dyskusji by
ła obszerna informacja o sytuacji
społeczno-gospodarczej wojewódz
twa i perspektywach jego rozwoju
przedstawiona przez wicewojewo
dę Annę Szemberską. Następnie
przedstawiciele władz i WSzW od
powiadali na pytania zebranych,
udzielali porad, przyjmowali inter-

wencje. Młodzi rezerwiści dzielili
się również spostrzeżeniami z pier
wszych dni pobytu w zakładach
pracy i w ogóle życia w cywilu,
wskazując na zdarzające się przy
padki braku opieki i zainteresowa
nia w okresie ponownej adaptacji
zawodowej ze strony dyrekcji i or
ganizacji społeczno-zawodowych.
Młodych niepokoi także niezado
walający stan bazy kulturalnej, jaki
zastali w rodzinnych miejscowoś
ciach.
Do problemów poruszonych w
dyskusji ustosunkował się sekre
tarz KW PZPR, Zbigniew Michta
podkreślając, że naszej Ojczyźnie
szczególnie są potrzebne te przy
mioty charakteru obywateli będące
podstawą procesu wychowawcze
go w siłach zbrojnych PRL, a więc
noczucie dyscypliny, umiłowanie
porządku, sumienność, odpowie
dzialność. Liczymy — stwierdził —
że będziecie się tym kierować w
cywilu, (sts)

Prezydent Indii
przybywa do Polski
(dokończenie ze str. 1)
Kolejne lata były dowodem dalszego
rozwoju kontaktów politycznych między
Polską i Indiami, zarówno na najwyższym,
jak też, na szczeblu miniśtrów spraw zagra
nicznych i szefów innych resortów. Ten
stały dialog umożliwiał, oprócz ożywienia
współpracy, zajmowanie zbliżonego bądź
wspólnego stanowiska wobec pojawiają
cych się problemów międzynarodowych,
szczególnie tych, które dotyczą pokoju i
bezpieczeństwa.
Przykładem
takiego
współdziałania jest ONZ, a także inne areny
i organizacje międzynarodowe. Kilkakrot
nie np. przedstawiciele naszych krajów
działali wspólnie w międzynarodowych
komisjach kontroli i nadzoru.
Polska wysoko ocenia i wspiera kon

(dokończenie ze str. 1)
banki spółdzielcze w Złotowskiem i
Bytowskiem w latach międzywojen
nych nieprzerwanie kontynuowały
działalność. Po napaści hitlerowskiej
na Polskę członkowie ich kierownictw i
działacze osadzeni zostali w obozach
koncentracyjnych. Dodajmy, że w Lu
dowej Polsce nową kartę spółdzielczo
ści bankowej na naszych środkowopomorskich ziemiach otworzyło urucho
mienie 15 lipca 1945 roku Banku Lu
dowego w Złotowie. Tego roku zaczęły
działać banki spółdzielcze w Bytowie,
Kołobrzegu, Białogardzie i Koszalinie.
Za pięć lat pełne ręce roboty miały na
Pomorzu Środkowym 43 spółdzielnie
bankowe. Któż potrafi dziś ocenić ich
rolę w umacnianiu osadnictwa? Któż
wyliczy ilu osadników przetrwało
pierwsze trudne lata dzięki pomocy
banków?
— Mówi Pan o latach czterdzie
stych. A co było dalej?

— W późniejszych dziejach spół
dzielczości bankowej można wyróżnić
kilka okresów. Pierwszą połowę lat
pięćdziesiątych znamionowało nada
nie spółdzielczym placówkom charak
teru banków państwowych, obsługu
jących gospodarstwa chłopskie i
uspółdzielczone. Lata 1956—1975
przywróciły tym placówkom charakter
spółdzielni. Powrócono do demokra
tycznych form zarządzania bankami.
— Nowa polityka rolna ożywiła
zainteresowanie produkcją rolną,
a więc i instytucjami działającymi
na rzecz rolnictwa.

— Przede wszystkim wzrosło zain
teresowanie kredytem. W ówczesnych
SOP skoncentrowano obsługę kredy
tową wsi, a także kredytowanie rze
miosła. Bank Rolny przekazał spół
dzielniom
oszczędnościowo-pożyczkowym niektóre formy kredy
towania rolników. Spółdzielczość mle
czarska i przemysł cukrowniczy zrzekły
się na rzez SOP kredytowania poczy
nań służących intensyfikacji produkcji,
interesującej te instytucje. Później w
bankach spółdzielczych skupiono peł
ną już obsługę bankowo-kredytową
indywidualnego rolnictwa, rzemiosła i
usług. Nastąpiła dalsza aktywizacja sa
morządu spółdzielczego.
— Czy z tym ostatnim stwier
dzeniem nie pozostaje w sprzecz
ności jednoczesne powstanie Ba
nku Gospodarki Żywnościowej,
którego oddziałowi wojewódz
kiemu w Koszalinie Pan obecnie
dyrektoruje?

— Życie wykazało, że połączenie
Banku Rolnego i Centralnego Związku
SOP w Bank Gospodarki Żywnościo
wej umocniło ruch spółdzielczości
bankowej. Państwowo-spółdzielczy
BGŻ jest centralą organizacyjną, finan
sową i rewizyjną. Koordynuje on reali
zację polityki pieniężno-kredytowej
państwa. Natomiast banki spółdzielcze
wspomagają finansami gospodarstwa
chłopskie i innych indywidualnych
kontrahentów. Przejęły obrót ziemią,
obsługę budżetów gminnych. Po roku
1980 drogę dalszego usamodzielniania
banków wytyczyło nowe prawo spół
dzielcze i bankowe.
_____________
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■ W DNIACH 3 — 5 bm. odbyła się w Warszawie XE sesja polsko-brytyjskiej komisji
mieszanej do spraw współpracy gospodarczej, przemysłowej, naukowej i technicznej.
Dokonano oceny aktualnego stanu stosunków gospodarczych i wymiany handlowej
między Polską a Wielką Brytanią. Podkreślono osiągnięcia w 1985 roku rekordowego w
całym okresie powojennym poziomu obrotów między obydwoma krajami.
■ PREMIER Francji Jacques Chirac występując na forum Zgromadzenia Narodowego
podczas tzw. godziny pytań, oświadczył, że jego rząd nie zamierza wcale zrywać stosunków
dyplomatycznych z Syrią tym bardziej, że uważa iż kraj ten zajmuje szczególnie ważną
pozycję na Bliskim Wschodzie.
IR DO CHIŃSKIEGO portu Qingdao, na południowy wschód od Pekinu, wpłynęły trzy
okręty wojenne USA. Jest to pierwsza wizyta jednostek floty wojennej Stanów Zjednoczo
nych w Chińskiej Republice Ludowej. Wizyta potrwa sześć dni.

struktywną rolę Indii, jak też wysiłki tego
kraju na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i
współpracy podejmowane w ruchu krajów
niezaangażowanych.
Należy podkreślić, że w okresie kryzysu
społeczno-politycznego w naszym kraju,
Indie zajmowały postawę nacechowaną
przychylnością i zrozumieniem, traktując
wydarzenia u nas jako sprawę wewnętrzną
Polski. Rząd tego kraju opowiadał się
zdecydowanie przeciwko stosowaniu tzw.
sankcji gospodarczych oraz innych instru
mentów presji.
Doniosłym wydarzeniem w rozwoju
wzajemnych stosunków w ostatnim okre
sie była wizyta Wojciecha Jaruzelskiego w
Indiach w lutym 1985 r. Rozmowy wów
czas prowadzone doprowadziły do pogłę
bienia polsko-indyjskiego dialogu poli
tycznego oraz stanowiły ważny impuls dla
rozszerzenia wzajemnej współpracy we
wszystkich dziedzinach, a szczególnie na
wążnvm odcinku aosDodarczym.
Klimat polityczny cechujący stosunki
polsko-indyjskie sprzyja dalszemu rozwo
jowi wzajemnej współpracy. (PAP)

Europie potrzebne jest
nowe myślenie polityczne
(dokończenie ze str. 1)
Reykjaviku dotyczącą ogranicze
nej, łącznie ze sprawami kontak nia amerykańskich badań w tej
tów między ludźmi, sprawami infor dziedzinie przez 10 lat do fazy labo
macji, kultury i oświaty — oświad ratoryjnej określił jako próbę „zdu
czył E. Szewardnadze. Zapraszamy szenia” tego programu. Według
to forum do siebie, do Moskwy.
niego, program wojen gwiezdnych
Zapraszamy, mając na uwadze jest potrzebny nie tylko Ameryce i
przeprowadzenie wszechstronnej Europie Zachodniej i nie tylko dla
zmierzającej do osiągnięcia prakty obrony, lecz także jako punkt wyj
cznych rezultatów dyskusji, dopro ścia do bardziej ambitnych redukcji
wadzenie do wzajemnego zrozu zbrojeń jądrowych od tych, które
mienia, które pozwoliłoby popra były dyskutowane w stolicy Islan
wić sytuację w dziedzinie humani dii. Zaraz potem dodał jednak, że
tarnej we wszystkich krajach —
zachodnia doktryna militarna opie
uczestnikach procesu ogólnoeuro ra się i musi się opierać na broni
pejskiego — powiedział min. E. jądrowej. '
Szewardnadze.
Przybyliśmy do Wiednia, aby
Rozbrojenie jest najbardziej nie poszukiwać
tu tego, co łączy na
zawodną i efektywną podstawą roz rody
europejskie — powiedział
wiązania problemów, które nagro przemawiający
środę jako
madziły się we wszystkich sfe ostatni mówca w
popołudniowe
rach naszego bytu — stwierdził
go posiedzenia spotkania Wiemin. Szewardnadze. Ważne jest, by
deń'86 minister spraw zagrani
nie tracić tempa, nie utopić sprawy
cznych PRL Marian Orzechows
w przewlekłych debatach. Można
ki. — Chodzi bowiem o to, aby umoc
byłoby nie czekając na ostateczne
nić proces KBWE i, wykorzystując
wypracowanie mandatu dla konfe
powstałe szanse, doprowadzić do
rencji w sprawie ograniczenia sił
przełomu na lepsze w sytuacji w Eu
zbrojnych i broni konwencjonalnej
ropie. Szef polskiej dyplomacji skon
w Europie organizować — jak to
centrował się na problematyce odprę
zaproponował Michaił Gorbaczow
— kontakty grup roboczych repre żenia militarnego w Europie, co jest
zentujących kraje NATO i kraje zrozumiałe, gdyż — jak zaznaczył —
istnieje ścisły związek między bezpie
Układu Warszawskiego.
Polski i bezpieczeństwem
Traktujemy to jako pierwszy czeństwem
Polska chce wnieść wkład
praktyczny krok w kierunku kon Europy.
opracowanie mandatu na kontynu
ferencji ogólnoeuropejskiej. Los w
konferencji sztokholmskiej, tak,
Europy musi mieć pierwszeństwo ację
przed wszelkim podejściem bloko aby mogła ona zająć się problematyką
wym, powinny go kształtować rozbrojenia.
Mówiąc o ludzkim wymiarze prowszystkie krąje europejskie.
KBWE, min. Orzechowski za
To ćo miał do powiedzenia ną xesu
posiedzeniu spotkania WIEDEŃ znaczył, iż Polska rozumie ochronę
praw człowieka jako ochronę jednos
’86 George Shultz różniło się zasa tki
przed wojną, i to zarówno ochronę
dniczo tak merytorycznie, jak i jej
praw
politycznych, jak i socjalnych
tonem od wystąpienia radzieckie i kulturalnych.
Dużą uwagę poświęcił
go ministra spraw zagranicz minister współpracy
na polu gospo
nych. Przemówienie Shultza ujaw darczym w celu nadrobienia
tych strat
niło, że nie przywiózł on do Wiednia na tym polu jakie dały o sobie
znać
jakichś świeżych idei lub pojedna w minionych latach. Zapowiedział
wczych propozycji. Potwierdził on
związku z tym udzielenie poparcia
zdecydowanie, że USA nie zrezyg w
inicjatywom, zmierzającym do oży
nują z programu wojen gwiezd wienia
współpracy w tej dziedzinie.
nych, zaś radziecką propozycję z

Wrosła w gospodarkę kraju
— Mówimy o dynamicznych
zmianach strukturalnych. Na ile
— zdaniem Pana—zwiększyły one
zaufanie klientów do banków
spółdzielczych.

— Najciekawszy byłby tu efekt za
biegów banku u poszczególnego kon
trahenta. Z natury rzeczy jest on jednak
trudno wymierny, choć widoczny w
rozwoju produkcji. Bank jest światem
ścisłych realiów. O czymś mówi liczba
ponad 22 tysięcy członków banków,
albo 6 tysięcy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Nasze jed
nostki weszły w ten rok ze stanem
ponad 4,3 miliarda złotych oszczędno
ści. W ostatnich latach wypłaty kredy
towe wzrosły 12 razy. Przeznaczamy co
roku miliony złotych na cele społeczne
wsi...
— A więc jest baza dla rozwoju
usług bankowych?

— Spółdzielczość bankowa obcho
dzi swój jubileusz w momencie podej
mowania zadań, wynikających z realiza
cji Uchwał X Zjazdu partii. Chodzi ge
neralnie o zwiększenie efektywności
gospodarowania w najbliższych la
tach. Potrzebne jest również rozszerze
nie form spółdzielczej samopomocy fi
nansowej. Warunkiem realizacji celów
gospodarczych będzie m.in. pełniejsza
samodzielność spółdzielni oraz kon
sekwentne przestrzeganie zasad spół
dzielczych.

USA: 1591 skazanych
w celach śmierci
Waszyngton (PAP). Według rządo

wych statystyk od przywrócenia w 1977
roku najwyższego wymiaru kary w USA
jako zgodnego z konstytucją kraju, straco
no do dnia dzisiejszego w Stanach Zjedno
czonych już 66 osób, w tym 18 w 1985 i 16
od początku 1986 roku. Według stanu na
dzień 31 grudnia ub. r. w celach śmierci
przebywało 1591 osób skazanych na naj
wyższy wymiar kary, w tym 17 kobiet.
Spośród skazańców, 672 było czarnymi,
a 903 białymi. Łącznie znajdowali się oni
w zakładach karnych 32 amerykańskich
stanów na ogólną liczbę 37 stanów, które
stosują karę śmierci. W pozostałych 5 sta
nach cele śmierci były puste.
W 16 stanach kara śmierci wykonywana
jest poprzez zaaplikowanie zastrzyku z tru
cizną, krzesło elektryczne obowiązuje w 15
stanach, komora gazowa — w 8, szubieni
ca — w 4. W dwóch skazańcy stają przed
plutonem egzekucyjnym.

Przepraszamy
Wczoraj nie we wszystkich kios
kach można było rano kupić „Głos
Pomorza”. Z przyczyn technicz
nych doszło do opóźnienia druku
naszej gazety, za co Czytelników
serdecznie przepraszamy.
Redakcja

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

TADEUSZ FISZBACH

Muzeum kosztowności
Moskwa (PAP). W Muzeum Kosztow
ności Ukrainy utworzono dział sztuki
jubilerskiej. W kolekcji jest obiekt za
chwytu znawców sztuki, archeologów' i
historyków z całego świata — pochodzą
cy z 4 w. p.n.e. złoty naszyjnik kobiety
scytyjskiej. Każdy jego szczegół dostar
cza bogatego materiału naukowcom, od
twarzającym wygląd dawnych przod
ków, ich kulturę i życie codzienne. Na
wiasem mówiąc, niemalże każdy ekspo
nat kryje jakąś zagadkę. Np. na broni i
naczyniach Scytów jest rysunek łosia.
Gdzie mogli spotkać tego mieszkańca
lasów koczownicy? Także lew niejedno
krotnie odtwarzany przez jubilerów, ni
gdy nie mieszkał nad brzegami Dniepru.

1986

POMORZA

Czarni — Polonez 3:1
Sporo musiały się natrudzić mistrzy
nie Polski w siatkówce by pokonać na
własnym parkiecie warszawski Polonez.
Wygrały 3:1 (7, 9, — 12,14) po zaciętej,
blisko 2-godzinnej walce, ale nie zosta
wiły dobrego wrażenia. Słupszczanki
rozpoczęły mocnym akordem i po kilku
minutach pierwszego seta prowadziły
już 7:0, uśpiło to ich czujność i warsza
wianki zdobyły kolejho 5 pkt. Zawodni
czki Czarnych przyśpieszyły grę i osta
tecznie wygrały set w stosunku 15:7.
Drugi set miał podobny przebieg. Trze
cią natomiast partię niepodziewanie wy
grały zawodniczki Poloneza do 12. Zawo-

Program
intensyfikacji
współpracy
(dokończenie ze str. 1)
stw RWPG było przyjęcie przed ro
kiem „Kompleksowego programu
postępu
naukowo-technicznego
państw członkowskich RWPG do
2000 r." oraz zawarcie dwustronnych
długofalowych programów współ
pracy gospodarczej i naukowo-tech
nicznej na ten sam okres. Wyrazem
zacieśniania współpracy są też usta
lenia zawarte w protokołach o koor
dynacji planów społeczno-gospo
darczych. Znacznie wzrośnie wymia
na handlowa w obrębie RWPG np.
eksport z Polski zwiększy się w
obecnym 5-leciu o ponad 40 proc.
W Bukareszcie ocenione zostały

Dzięki rozbudowie szkoły podstawo
wej w Ostrowicach (na zdjęciu) uzy
skano dodatkowe izby lekcyjne. W 9
nowych klasach przygotowano gabi
nety specjalistyczne i pracownie dy
daktyczne. W łączniku pomiędzy starą

—
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pierwsze efekty realizacji zadań wyni
kających z tych dokumentów. Nie
ulega wątpliwości, że pobudzają one
rozwój współpracy wielostronnej i
dwustronnej, a dzięki temu sprzyjają
poprawie wyników gospodarczych
osiąganych przez całą wspólnotę
i poszczególne państwa członkow
skie. Nie oznacza to jednak, że nie ma
krytycznych uwag. Odnoszą się one
przede wszystkim do tempa realizacji
postanowień w dziedzinie rozwoju
prac naukowo-badawczych oraz
wprowadzania do przemysłu nowych
technik i technologii. Uznano rów
nież, że koordynacja planów powinna
obejmować okresy dłuższe od 5-let
nich. Powinna ona uwzględniać co
raz szerzej zagadnienia specjalizacji
i kooperacji oraz rezultaty wdrażania
do produkcji nowoczesnych wyro
bów powstających w wyniku realiza
cji kompleksowego programu.
W wystąpieniach przewodniczą
cych poszczególnych delegacji moż
na znaleźć potwierdzenie tezy, że
obecnie główny wysiłek powinien
być skierowany na pełne i terminowe
wykonywanie przyjętych ustaleń.

i nową szkołą znajduje się stołówka,
w której będzie można zjeść obiad lub
wypić szklankę gorącego mleka.
(pat)
Fot. Jerzy Patan

Poeci na rzecz pokoju
(Inf wł.) W woj. słupskim zakończyły
się imprezy Października Literackiego.
Uczestniczyło w nich 26 pisarzy z Pomo
rza Środkowego, Warszawy, Poznania
i Zielonej Góry. W szkołach, zakładach
pracy i placówkach kulturalnych odbyło
się około 150 spotkań autorskich.
Przedwczoraj, na zakończenie Paź
dziernika Literackiego, w siedzibie
MOK w Słupsku, odbył się mityng pod
hasłem „Poeci na rzecz pokoju”. Wobec
licznie zgromadonej młodzieży ze swoi
mi utworami wystąpili pisarze: z War

szawy — Krzysztof Gąsiorowski, Rena
Marciniak, Alicja Petey-Grabowska,
Andrzej Zaniewski i Tadeusz Żółciń
ski, z Poznania — Jolanta Nowak, z Zie
lonej Góry — Janusz Koniusz, z Koszali
na — Czesław Kuriata i Józef Narkowicz, ze Słupska — Leszek Bakuła,
Wiesław Ciesielski, Zygmunt Flis, Mi
rosław Kościeński, Wacław Pomorski
i Zbigniew Talewski. Motywem prze
wodnim słupskiej imprezy literackiej
były słowa Jarosława Iwaszkiewicza:
„Najświętsze z świętych słów — pokój”.

(jn)

W 125 rocznicę spółdzielczości bankowej

Uroczyste posiedzenie RW BGŻ
(Inf. wł.) Z okazji 125. rocznicy
powstania spółdzielczości bankowej, od
było się wczoraj uroczyste posiedzenie
Rady Wojewódzkiej Banku Gospodarki
Żywnościowej w Słupsku, w którym wzięli
udział przedstawiciele władz wojewódz
kich z I sekretarzem KW PZPR Zygmun
tem Czarzastym, prezesem WK ZSL Ma
rianem Adamcem, wiceprzewodniczą
cym WK SD Romanem Dolatą, prze
wodniczącym WRN Mieczysławem
Wójcikiem i wojewodą Czesławem
Przewoźnikiem. Obecny był również
prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywno
ściowej Janusz Gichocz.
W referacie okolicznościowym dyrektor
Oddziału Wojewódzkiego BGŻ Czesław

Korneluk przypomniał ponad wiekowe
dzieje spółdzielczości bankowej w Polsce,
scharakteryzował jej dorobek w powojen
nym 40-leciu. Spółdzielczość bankowa
wniosła trwały wkład w zagospodarowa
nie Ziem Odzyskanych.

Kilkudziesięcioosobowej grupie zasłu
żonych działaczy spółdzielczości bankowej
wręczono odznaczenia państwowe, resor
towe, spółdzielcze i regionalne. 6 osób
zostało udekorowanych Złotym, Srebrnym
i Brązowym Krzyżem Zasługi. Medal Rodła
otrzymał Wawrzyniec Ramion. Oddział
Wojewódzki BGŻ został odznaczony
odznaką honorową „Za zasługi dla
województwa słupskiego", (wir)

Kiermasze zamknięte
(dokończenie ze str. 1)
rzywa z 15-procentową marżą.
Przykładowo: w sklepach cena ce
buli wynosiła 42 zł za kilogram, na
zakładowym kiermaszu — 35 zł.
Dużym powodzeniem cieszył się
m.in. czterodniowy kiermasz zor
ganizowany w usteckiej Stoczni,
który był czynny codziennie w go
dzinach 10 — 17 tak, że mogły zao
patrywać się swobodnie załogi oby
dwu zmian. Chwalili sobie zbioro
we zakupy zapasów zimowych pra
cownicy Przedsiębiorstwa Gospo
darki Komunalnej i Mieszkanio
wej, Odzieżowej Spółdzielni Pracy
„Słupianka” i Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Damnicy.
— Moim zdaniem jeszcze zbyt
mała liczba zakładów pracy skorzy
stała z oferty WSOP — stwierdziła
kierowniczka działu handlowego

tej spółdzielni, Barbara Bartnic
ka. — Część służb socjalnych orga
nizowała zaopatrzenie we własnym
zakresie, część załóg skorzystała
z naszej pomocy, ale nie wszy
scy. Dla klientów indywidualnych
przez dwa miesiące prowadziliśmy
w Słupsku przy ul. Starzyńskiego
kiermasz owoców i warzyw. Rów
nież cała sieć sklepów WSOP pro
wadziła sprzedaż zapasów na zimę
z bonifikatą i transportem do domo
wych piwnic. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wiele rodzin robotni
czych zaopatruje się w płody rolne
we własnym zakresie. W Słupsku
jest już 750 hektarów działek pra
cowniczych, ogrody nadal się roz
wijają. Tegoroczne plony z działek
były dobre, działkowcy mieli nad
wyżki, którymi chętnie dzielili się
z innymi mieszkańcami miasta, ce)

dniczki Czarnych popełniły zbyt dużo
błędów w obronie, szwankowała rów
nież zagrywka. Bardzo zacięta była wal
ka w czwartym secie. Słupszczanki za
częły mocnym akordem prowadząc 7:0,
by w końcówce seta przewaga zmniej
szyła się do 1 pkt. (13:12) a potem warsza
wianki uzyskały przewagę 14:13, koń
cówka należała do Czarnych i ostatecz
nie wygrały ten set 16:14 i cały mecz.

INTER — LEGIA 1:0

(ebuar)

TOTEK
Express Lotek: 3,16, 18, 36, 37
Super Lotek: 9, 13, 25, 29, 32,
39, 40

Niestety nie udało się warszawskiej Legii utrzy
mać jednobramkowej przewagi z pierwszego spo
tkania w Warszawie w pojedynkach o Puchar
UEFA z mediolańskim Interem. We Włoszech
Legia rozegrała dobre spotkanie, ale nie wystar
czyło to choćby do dającego przepustkę do dal
szych gier wyniku remisowego. Pietro Fanna,
którego strzał przed rokiem w końcówce dogryw
ki, wyeliminował Legię również i tym razem zapisał
się pechowo w pamięci polskich piłkarzy. W
końcowych sekundach pierwszej połowy, kiedy
legioniści obserwowali z utęsknieniem zegar,
strzelił — jak się potem okazało — zwycięską
bramkę. Po przerwie Legia przeszła do ataku, lecz
od 60 min. przyszło jej grać w dziesiątę, gdyż z
boiska został usunięty A. Sikorski za dyskusję z
arbitrem. Tak więc Legia przegrała z Interem 0:1
(0:1). Widzów 50 tys. Mecze pucharowe FC Sion
— GKS Katowice i Bayern Uerdingen —Widzew
odbyły się późnym wieczorem, wyniki podamy
jutro, (s)
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— Pełni Pan tę funkcję społecz
nie od dwudziestu ośmiu lat. Nie
zręcznie byłoby pytać o ocenę
działalności Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej na prze
strzeni tego czasu. Ale nie uda
się także uniknąć refleksji wyni
kających z tych długoletnich do
świadczeń.
— Każdy działacz, zwłaszcza
społeczny, poszukuje sensu w tym,
co robi. Potwierdzenia, że jego dzia
łalność znajduje szerokie rzesze
zwolenników. Co do mnie, mam
takie przekonanie. I jest to moja
pierwsza refleksja. Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej znaj
duje aprobatę w społeczeństwie po
lskim. Dowód? Nawet w okresie

są nauczycielami języka rosyjskie
go, a robią to społecznie. Ciągle
poszukujemy nowych zwolenni
ków naszej działalności i takich
znajdujemy. Współpracujemy mię
dzy innymi ze Związkiem Bojowni
ków o Wolność i Demokrację, Na
czelną Organizacją Techniczną, To
warzystwem Wiedzy Powszechnej,
organizacjami młodzieżowymi, a
ostatnio nawet z koszalińskimi rze
mieślnikami.
— Mimo to niełatwo chyba tra
fiać do przekonania ludzi mło
dych, którzy ostatnią wojnę znają
tylko z historii. Dziś nie wystar
czą lapidarne hasła mówiące o
współpracy i przyjaźni między
narodem polskim i radzieckim.

Polsce w ZSRR. Zależy nam na
tym, żeby ludzie radzieccy mieli
więcej informacji o tym, co się u nas
dzieje, bo tylko takie wzajemne
bliższe poznanie się służy przyjaź
ni. Uważam, że my działacze TPPR
mamy teraz co robić, żeby wcielić w
życie myśli dwudziestego siódmego
Zjazdu.
Będziemy również dążyć do
zwiększenia ruchu turystycznego
między naszymi państwami. Bo na
wet najlepiej przygotowane semi
narium czy pogadanka nie zastąpi
wycieczki. Jest to najlepsza, naj
skuteczniejsza forma propagandy.
Niestety, dotychczas nie zaspokaja
my jeszcze potrzeb w tym zakresie.
Ci, którzy byli w Kraju Rad, wrócili

Nic nas
nie dzieli,

a wszystko łączy
mieszkaniowej w Słupsku — mó
yrwało nie domkniętą pokrywę autoklawu,
wię — że gazobetonowe bloczki się
która niczym latający talerz poszybowała
łuszczą, odpada z nich tynk.
przez dach nad zabudowaniami Osła wy Dą
— A dla nas bytowskie budownic
two jest przykładem właściwego
browy w gminie Studzienice. Szczęściem nikogo nie
zastosowania elementów naszej
było w pębliżu wzlotu i lądowania kilkuset kilogra
produkcji — replikuje dyrektor. —
mowego elementu. Kiedy indziej ówczesny zastępca
Liczymy się z opiniami i fachowymi
dyrektora, trzydziestolatek, zawałem serca przy
umiejętnościami miejscowych maj
strów budowlanych. Znamy rów
płacił dążenie ku nowoczesności. Niewiele pi
nież dobrze technologię stosowania
kantnych szczegółów z krótkich, bo ponad 10bloczków i musimy stwierdzić, że
-tetnich dziejów Zakładu w Osławię Dąbrowie
nie wszędzie właściwie się nimi po
Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „Prefa
sługują.
— W tym roku stwierdzono zale
bet—Gdańsk”. Jednakże ten drugi — to nieco dłuż
dwie pół procent braków w wyro
sza historia o cenie ryzyka i uodporniania się na
bach — twierdzi Wiesław Płotek,
kryzysowe dolegliwości.
kierownik działu kontroli jakości.

W

— Dwa lata temu — wspominają
w zakładzie — pomyślano o usprawnieniu urządzenia do kraja-r,
nia masy gazobetonowej na bloczki
o czterech podstawowych wymia
rach odmiany tego budulca, ozna
czonej symbolem „0,7”. Oznacza to,
że 700 kg gazobetonu o wymiarach
kostek 24,18,12 lub 6 cm na 24 i 59
cm (dwa ostatnie parametry są sta
łe) wypełnia 1 metr sześcienny. Do
tychczasowe rozwiązanie przypo
minało jakby dzielenie tortu przez
niezręczną gospodynię; nazbyt wie
le czasochonnych manipulacji, a
efekty niegodne tylu zabiegów. Ze
spół w składzie: Kazimierz Łosiń- ‘
ski, Józef Kin, Jerzy Bajgot, Hen
ryk Krajewski i Eugeniusz Wera
opracował nowe urządzenie o naz
wie „krajalnica krajania wzdłużne
go”. W tym roku ich pomysł uzy
skał świadectwo patentowe i — jak
dotąd — jest pierwszym i jedynym
patentem w przedsiębiorstwie.
— Najtrudniej było go wdrożyć,
do produkcji — mówi Kazimierz
Łosiński, p.o. dyrektora zakładu. —
Zdecydowaliśmy się na zagrywkę
va banque. Z jednej strony całkowi
ta determinacja, związana z zasto
sowaniem w praktyce urządzenia
własnego pomyślunku, które na
tamtym etapie prac wcale nie da
wało 100-procentowej gwarancji
prawidłowego działania. A z dru
giej — realna groźba dwutygodnio
wego postoju, który mógłby przy
nieść 40 min. zł strat. Mało, że gdań
ska dyrekcja by tego nie darowała,
to na dodatek groziły sankcje pro
kuratorskie. Ale udało się...
— Nowa krajalnia pozwala zao
szczędzić na kosztach produkcji
grubo ponad 40 min. zł rocznie —
dodaje Henryk Teuz, zastępca dy
rektora zakładu ds. ekonomicz
nych i technicznych. — Jej twórcy
otrzymali do podziału ponad 3 min.
zł. Ktoś policzył, że cena zawału
serca wyniosła około 300 tys. zł. I
weźmy jeszcze pod uwagę, że proje- '
ktowana zdolność produkcyjna za
kładu wynosiła 168 tys. metrów sze
ściennych gazobetonu drobnowy
miarowego, a obecnie — 187 tys.. .
Na tyle zresztą opiewają tegorocz
ne zadania planowe, które zostaną
w pełni wykonane...
— Jakim sposobem, skoro za
kład nękąją przestoje produkcyjne
z powodu braku cementu. Wczoraj,

na przykład zamiast pracować kibi
cowano występom piłkarzy. Za to
dziś niektórzy nie mówią, a skrze
czą i zajmują się roznoszeniem wor
ków cebuli po przyzakładowym osiedlu...
— To rzeczywistość skrzeczy, a
nie załoga — odparowują mi w dy
rekcji. — Postój 15 i 16 października
wyniknął, jak zresztą wiele po
przednich, z braku surowca. W naj
bliższą niedzielę (19 października
br. — przyp. I. W.) ma nadejść
cement.
— Dziennie zużywamy około 150
ton wapna, 50—60 ton cementu i 600
ton kruszywa, nie wspominając o
setkach kilogramów proszku alu
miniowego — wylicza K. Łosiński.
— Poza piaskiem, którego na Kaszubszczyźnie jest pod dostatkiem,
pozostałe surowce sprowadzamy z
drugiego końca Polski. Jesteśmy
więc także wielką przesypownią ma
teriałów i ten fakt niejako prowo
kuje do uodpornienia się na zaopa
trzeniowe nawalanki. Rozbudowu
jemy więc silosy, żeby przyjmować
większe wahadła. Zresztą kolej
przestawia się na tzw. wahadła całopociągowe. Taka dostawa cemen
tu wystarczy już nie na tydzień, a
przynajmniej na 10 dni produkcji. A
ponadto zniżki w taryfie przewozo
wej też nie są do pogardzenia.
Na złą jakość też mają sposób.
Zamiast groszku o wartości opało
wej 5,5—6 Kcal. otrzymują miał
węglowy o 4—4,5 Kcal. Stąd kłopo
ty z utrzymaniem parametrów pary
technologicznej. Aby więc było w
autoklawach minimum 12 atmosfer
przez 8 godzin, powiększa się ko
tłownię o czwarty kocioł.
Takie przedsięwzięcia nie wyma
gają, co prawda, tęgiego myślenia,
ale wśród 250-osobowej załogi —
zapewnia kierownictwo zakładu —
nie brak autentycznych racjonali
zatorów. Przykład . Para technolo
giczna pod ciśnieniem 5 atmosfer
szła w powietrze, bo już nie nada
wała się do ponownego wykorzy
stania w produkcji. Przerobiono
więc stary autoklaw na... wymiennikownię ciepła. Odprowadzana
tam para zamienia się w ciepłą
wodę, która płynie do 36 mieszkań
w przyzakładowych budynkach
oraz zasila kotłownię.
Sobie dobrze, a jak klientom?
Mam
sygnały
spółdzielczości

— Mieliśmy w tym roku 12 rekla
macji wyrobów. Kwestionowano
wymiary i pęknięcia. Zastanawia
jednak, że znacznie mniej u indywi
dualnych, niż u państwowych od
biorców. U tych ostatnich zdarzają
się jeszcze przypadki transporto
wania i wyładunku odlewów samochodami-wywrotkami. Przed uru
chomieniem nowej krajalnicy mie
liśmy pół setki reklamacji rocznie
— głównie z powodu pęknięcia od
lewów.
— Prą do nas klienci także z
południa kraju — ciągnie K. Łosiń
ski. — Wolą postać w kolejkach i
mieć budulec z naturalnego kru
szywa, zamiast z pyłów dymnico
wych. I co ważne, od 1 września br.
cement jest droższy, a u nas pod
wyżki cen wyrobów jeszcze nie by
ło.
Ale pewnie niedługo będzie.
Skąd to wnoszę wiedząc tylko, że
ceny gazobetonowych bloczków,
(obecnie od 43 do 165 zł w zależności
od wymiaru), mieszczą się w śred
nich krajowych, że wartość sprze
daży wyrobow planuje się w br. na
kwotę 775 min zł i że politykę cen
uprawia się na szczeblu „Prefabetu” w Gdańsku? Z tego, że do nie
dawna zakładowi w Osławię Dą
browie wystarczył rozdzielnik dla
odbiorców budulca w wojewódz
twach gdańskim, koszalińskim,
olsztyńskim i słupskim. Owszem,
stosuje się zasadę „bliższa koszula
ciału” i woj. słupskie dostawało
niekiedy jedną trzecią produktów z
Osławy Dąbrowy. Ale gwoli ścisłoś
ci trzeba dodać, że na tę jedną
trzecią składały się także efekty
pracy załogi w wolne soboty i
nadwyżki produkcyjne. Ale to się
pewnie skończy, wszystko pójdzie
na uświęcony latami tradycji roz
dzielnik handlowy. Bo sprzedażą
ząjmuje się już nie producent, ale
powołane przed paru miesiącami
Przedsiębiorstwo Koordynacji Do
staw Elementów Budowlanych
„Elbud” w Warszawie, które zalę
gło się swoją komórką w osławskim
zakładzie. Jeżeli w zamyśle resortu
budownictwa ma to skrócić drogę
od producenta do klienta oraz
wpłynąć na zmniejszenie kosztów
budowania, to nie nazywam się jak
niżej podpisany.

— Jestem byłym żołnierzem lu
dowego Wojska Polskiego. Wiem,
że nic tak nie łączy ludzi, jak krom
ka chleba zjedzona razem w oko
pach. Nic tak nie cementuje przyja
źni, jak wspólnie przelana krew.
Dlatego zdaję sobie sprawę, że nam
starszym, walczącym niegdyś u bo
ku Armii Czerwonej, łatwiej jest
rozumieć wagę tej przyjaźni niż
ludziom młodym. Dlatego też na
nas spoczywa obowiązek przekazy
wania młodzieży tradycji tej przy
jaźni, zrodzonej na polach bitew.
Przekonać młodych ludzi, że wy
maga tego polska racja stanu. Bez
przyjaźni ze Związkiem Radziec
kim, nie możemy mieć gwarancji,
że znowu ktoś nie sięgnie po nasze
ziemie. Że nie poleje się krew.
— O ile dobrze zrozumiałem,
Zarząd Wojewódzki TPPR nie za
mierza spocząć na laurach. Wręcz
przeciwnie, będzie wśród mło
dzieży pogłębiać wiedzę o ZSRR i
narodzie radzieckim. Na tym polu
jest jeszcze wiele do zrobienia.
— Był okres,..kiedy o Związku
Radzieckim wolno było mówić tyl
ko dobrze. Lata te uważamy za
bardzo trudne dla nas, działaczy.
Po dwudziestym siódmym Zjeździe
KPZR mówi się nie tylko o osiąg
nięciach tego państwa, ale tak
że o trudnościach i problemach.
Taka otwartość bardziej przekonu
je nasze społeczeństwo, budzi au
tentyczną ciekawość, zainteresowa
nie tym krajem. Zaczęliśmy też in
tensywniej propagować wiedzę o

I po co od razu
wszystko
demolować!

deszczu nie sposób przejść z mojej
posesji na ulicę, gdyż nogi po
kostki pogrążają się w gliniastej
mazi. Żaden pojazd GS Dygowo
nie może podjechać na zaplecze
sklepu. A najgorsze, że instalacja
odpływowa na moim terenie na
skutek owych nierówności i usko
ków stała się nieszczelna i nieczy
stości wypływają na zewnątrz.
Proszę o pomoc i wyegzekwowa
nie od wykonawcy, by dotrzymał
przyrzeczeń i doprowadził miejsce
robót do takiego stanu, w jakim je
zastał...

Nie jestem przeciwnikiem szko
ły w mojej miejscowości, nie znam
też nazwy przedsiębiorstwa, które
w kwietniu br. rozpoczęło wyko
nanie rurociągu odpływowego z
terenu budowy szkoły do rowu
w środku wsi. Kiedy jednak rozeb
rano drogę, która od mojego do
mu prowadzi do sklepu GS, będą
cą w idealnym stanie, wyłożoną
trylinką, uprzedziłem brygadzistę,
by przy pracach ziemnych nie
uszkodzono przypadkiem instala
cji odpływowej na mojej posesji.
Brygadzista ów przyrzekł mi wów
czas solennie, że koparka nie uszkodzi tej instalacji, a droga zos
tanie przywrócona do poprzed
niego stanu. Były to jednak tylko
obietnice. Trylinką w dalszym cią
gu leży w pryzmach, a wykopy
spowodowały takie obniżenie te
renu, tak głębokie doły, że po

Stały czytelnik
z Dygowa

Stosunek
do zwierząt
świadczy
o człowieku
Trudno nieraz uwierzyć, że żyje
my w szczycących się osiągnię
ciami latach kończących XX wiek
w oczekiwaniu na mający przy
nieść dalszy postęp ludzkości
wiek XXI. O rzeczywistości przy
pomina... wrona przykuta na naj

(zdjęcie autora)

musu ekonomicznego wówczas,
gdy rynek nie może egzekwować swoich
praw. Część z nich — chociaż autorzy
poprawek starają się usilnie, aby np. owo
„wzmocnienie" dyrektorów nie wywołało
nawet wrażenia, iż odbywa się kosztem
pomniejszenia rangi samorządu — wywoła
zapewne burzliwą dyskusję. Ustawa o sa
morządzie nie będzie nowelizowana
wprost, ale jeden z zapisów można trakto
wać jako ograniczenie uprawnień tego gre
mium: proponuje się bowiem wnieść do
ustawy „o poprawie (...) i upadłości" upo
ważnienia dla dyrektora, by zawieszał
uchwały samorządu wówczas, jeśli zagra
żają Uzdrowieniu upadającego
przedsiębiorstwa. Jest to wprawdzie prze
pis na wyjątkowe okazje, przeciw ekono
micznym samobójcom, ale wiele-zależy od
interpretacji.
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oraz zabrania stosowania metod wytwór
czych — i samej produkcji — specjalnie
materiałochłonnej. Wzmożonemu nadzo
rowi poddaje się ceny. Wzmacnia się po

bardzo trudnym politycznie, jakim
był początek lat osiemdziesiątych,
nie spotkaliśmy się z żadnymi szy
kanami na terenie województwa.
Nikt naszych członków nie obrażał
za ich działalność, nie próbował
ośmieszać w oczach społeczeństwa.
Nie ukrywam, że ta powszechna
akceptacja sprawiła i sprawia nam
dużą satysfakcję.
Refleksja druga wiąże się z liczbą
członków naszego Towarzystwa.
Jest ich coraz więcej. Obecnie w
województwie koszalińskim do
TPPR należy około czterdzieści ty
sięcy osób, nie licząc sympatyków,
których mamy także bardzo dużo.
A to dowodzi popularności naszego
Towarzystwa oraz zainteresowania
Krajem Rad. Chcę przy tym dodać,
że członkostwo TPPR nie daje żad
nych uprawnień, czy przywilejów.
— Przyznać trzeba, że jest to
bardzo liczne grono. Prawie co
dwunasty mieszkaniec woje
wództwa koszalińskiego nosi legi
tymację TPPR.
— Należą do nas ludzie starsi,
którzy walczyli o prastare, słowiań
skie ziemie nad Odrą i Bałtykiem,
których nie trzeba uczyć historii,
ani wpąjać im propagandowych ha
seł. Oni stanowili i stanowią człon
naszej organizacji. Ale zrzeszamy
też sporą grupę ludzi młodych —
zarówno w zakładach pracy, jak i w
szkołach. Obliczamy, że tylko w
szkolnych kołach jest od piętnastu
do osiemnastu tysięcy młodzieży.
Opiekunowie tych kół nie zawsze

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

ZAS niszczy nie tylko rzeczy ale
i prawa. Minęły zaledwie cztery la
ta od przyjęcia ustaw wprowadzają
cych reformę gospodarczą a już wiele z
nich, np.: „o przedsiębiorstwach", „o po
prawie działalności przedsiębiorstwa" wy
maga nowelizacji. Wynika to zarówno z
ułomności ludzkiej wyobraźni — wszyst
kiego nie da się przewidzieć — jak też
z naturalnej konieczności dostosowywania
przepisów do życia. Stan gospodarki i
świadomości w roku 1986 różni się znacz
nie od tego sprzed czterech lat.
Rządżgłosił projekt ustawy, która jedno
cześnie ma wnieść uzupełnienia i poprawki
do kilkunastu ustaw. Oto najważniejszepropozycje: Niektóre punkty narodowego
planu traktowane dotąd przez wojewódz
kie rady narodowe (i administrację tereno
wą) jako informacje, stają się zadaniami
obowiązkowymi np. melioracje. Rada Mi
nistrów zyskuje prawo ogłoszenia
zakazu podwyższania płac — na
okres przejściowy. Minister gospodarki
materiałowej i paliwowej określa obowią
zujące normy zużycia surowców

Rozmowa z Bolesławem Bielankiewiczem,
przewodniczącym ZW TPPR w Koszalinie

zycję dyrektora i kontrolę przedsię
biorstw.
Projektowane zmiany podporządkowa
ne są wyraźnie ustanowieniu tzw. przy

NNE projektowane zmiany dopingują
dyrektora materialnie do dbałości o inte
res przedsiębiorstwa w wieloletniej per
spektywie. Ponieważ łatwo zauważyć
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grupie producentów praktyki z okresu
wczesnokapitalistycznego tj. dążenie do
maksymalizacji zysku nawet kosztem ruj
nowania majątku, windowania cen i ogra
niczania produkcji, zamierza się ustanowić
system obowiązkowych ocen przedsię
biorstw powiązany z premiowaniem
dyrektorów. Jeśli przedsiębiorstwo wyka
zuje zdolność do finansowania własnego
rozwoju, jeśli uzyskuje wyniki konkuren
cyjne pod względem technicznym i ekono
micznym, wówczas dyrektor otrzymuje, po
dokonaniu oceny, bardzo wysoką premię
roczną, jako pochodną sprawdzonych wy
ników finansowych a w przypadkach
szczególnych — nagrodę specjalną od mi
nistra bądź wojewody.
Intencje projektodawców są oczywiste:
skłonić dyrektpra, by korzyści dla przedsię
biorstwa odnajdywał w takim prowadzeniu
swojej firmy, które rokuje największe ko
rzyści dla społeczeństwa. Dyrektor, mimo
całego szacunku dla wewnętrznej demo
kracji, powinien być przełożonym.
Nie daje się tego stanu osiągnąć dziś,
ponieważ stanowisko dyrektora przestało
być... atrakcyjne pod względem finanso
w wym.

stamtąd pod wrażeniem ogromne
go postępu, jaki widoczny jest tam
niemal na każdym kroku. Zetknęli
się z ludźmi, poznali ich zwyczaje,
kulturę. Będąc w ZSRR uchodzili
za ambasadorów naszego kraju, zaś
po powrocie stali się ambasadorami
zaprzyjaźnionego z nami sąsiada. I
chyba jest to jedyny sposób, żeby
przekonać społeczeństwo, że zaró
wno tam, jak i tu żyją tacy sami
ludzie o słowiańskich duszach. Że
też mają swoje troski, zmartwienia
i radości.
— Mówi się, że przyjaźń poisko-radziecka zrodziła się dopiero w
okopach drugiej wojny świato
wej. A przecież wystarczy sięgnąć
pamięcią nieco wstecz, aby zna
leźć dowody na to, że ma ona
znacznie dłuższe tradycje.
— Znam dość dobrze dzieje na
szego i sąsiedniego krąju. Zgadzam
się z tym, że przyjacielski stosunek
narodu radzieckiego do Polaków
sięga odległych czasów historycz
nych. W okresie rozbiorów wielu.
Rosjan nigdy nie pógodżiło się z
tym, co spotkało nasz kraj i naród.
Nie zawahali się też oddać życia za
polskich patriotów, prześladowa- '
nych przez cara. Przyjaźni miedzy
narodami nie da się stworzyć w
ciągu dnia, czy miesiąca. Na to po
trzeba długich lat historii:
— Dziękuję za rozmowę

MIROSŁAW KROM
Fot. Jerzy Patan

bardziej widocznym miejscu przy
wjeździe do wsi Trzęsacz. Drga,
jak żywa, za każdym poruszeniem
wiatru na parkanie, otaczającym
stary budynek, przebudowany na
stołówkę. Jest to w pobliżu miejs
ca, gdzie zatrzymują się autokary,
gdzie przechodzą codziennie ty
siące dzieci i kuracjuszy.
Wrona rozpięta przy wjeździe
do wsi Trzęsacz zmusza do reflek
sji, ze względu na brak reakcji ze
strony kierownictwa budowy i
PGR, a także przedstawicieli
władz. Nie świadczy też najlepiej
o wynikach pracy kulturalnej i
oświatowej we wsi, o której piszę.
Toteż prosząc redakcję o podję
cie problemu stosunku człowieka
do zwierząt chciałbym jeszcze do
dać, że w Kołobrzegu, gdzie prze
bywam na kuracji, przykry widok
stanowią pozbawione opieki bez
pańskie psy, wałęsające się po
plaży i ulicach miasta. Wydaje mi
się konieczne uaktywnienie tu
działalności Towarzystwa Przyja
ciół Zwierząt, szczególnie wśród
młodzieży szkolnej.
Stefan Karpowski
Sanatorium „Kombatant"
w Kołobrzegu

Zwolennicy rozwiązań ekonomicznych
z pewnością wniosą zastrzeżenia — nie
tylko przy tej nowelizacji — że znów w try
bie administracyjnych ocen próbuje się
uzyskać, to co powinien załatwiać rynek:
zwłaszcza może zaszokować propozycja
zamrożenia płac. Zgoda, nie są to z pewno
ścią rozwiązania czyste. Dopóki jednak
cecha naszego rynku będzie deficyt a okre
ślenie „konkurencja" pustym dźwiękiem
wobec zmonopolizowania produkcji i
przewagi popytu, trzeba szukać rozwiązań,
które mocno ograniczą grupie, zespołowi
możliwości układania wygodnego życia
sobie — kosztem innych.
OTYCHCZAS rząd był krytykowany
za nadmierną pobłażliwość, za sza
fowanie ulgami. Mówiono z ironią
o „dobrych wujaszkach" reformy. Teraz,
w pierwszych starciach na posiedzeniach
sejmowych komisji zarzucano, że wprowa
dza się przymus oparty na karze i zagroże
niu...
Cóż, po to dyskusja, aby odnaleźć wła
ściwą drogę.

D

DOROTA MARKIEWICZ

Str.4

GLOS

POMORZA

1986

11

06

■MMNi rr Famarol"
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ma pretensje

TO treść noty teleksowej,
podpisanej przez prze
wodniczącego Rady Pra
cowniczej Stanisława Węgrzy
lidnie i wydajnie. Wartość wy
wydrukować wyjaśnienie „Fana i dyrektora naczelnego Fab
produkowanych w trzech kwar
marolu”, w którym zawarta jest
ryki Maszyn Rolniczych w Słup
tałach ub. roku części zamien
korekta wyników ekonomicz
sku Franciszka Knapa, w któ
nych wyniosła 557005 tys. zł, a w
nych. Skoro zdecydowaliśmy
rej oprotestowuje się pozycję
analogicznym okresie br. —
się na to — trudno nas posądzać
przedsiębiorstwa w obrachun
908005 tys. zł, co stanowi 63 proc.
o brak dobrej woli. Ale tu należy
kach gospodarki woj. słupskie
wzrostu. Kosiarki typu Z-413 od
się Czytelnikom dodatkowe wy
go po trzech kwartałach br.: —
powiednio:
6630
szt.
i
9551
szt.,
jaśnienie, dlaczego „Famarol”
Ze zdziwieniem i niedowierza
co stanowi 44,1 proc. wzrostu.
obstaje przy cenach porówny
niem przeczytaliśmy w „Głosie
Kombajny:
944
sztuki
i
968,
co
walnych. Dlatego, że w tym
Pomorza” z 24 października br.
stanowi 2,5 proc. wzrostu. War
przedziale czasowym, który po
w artykule pt. „Przemysł ma
tość sprzedaży wyniosła w porów
służył zarówo WUS jak i autoro
kłopoty, rolnictwo na wyso
nywalnych okresach 3 007 683
wi do dokonania obrachunku
kiej fali”, autorstwa red. Ire
oraz 3 196 247 zł, czyli wzrosła o
(tegoroczna produkcja sprzeda
neusza Wojtkiewicza, o tym, że
6,3
proc.
Wydajność
pracy
w
tys.
na odnoszona do cen stałych z
„Agromet-Famarol” jest autsajzł: 2365 oraz 2624, a więc wzrosła
roku 1984), nastąpiły istotne
derem województwa w zakresie
o 11,7 proc.
zmiany w asortymencie wyro
obniżania podstawowych wska
Od autora:
bów przedsiębiorstwa. W sytua
źników ekonomicznych (...) We
cji, gdy przedsiębiorstwo doko
dług naszych obliczeń, opraco
ĘDZIE
dobrze,
gdy
nuje takich zmian w tym czy
wanych zgodnie z metodyką
przypomnę, iż komen
ubiegłym roku, nie sposób o
GUS i składanych na wzorach
tując wyniki ekonomicz
obiektywną ocenę jego wyni
sprawozdawczych do WUS w
ne przemysłu woj. słupskiego,
ków w odniesieniu do cen sta
Słupsku, wyraźnie widać, że fa
pierwsze zdanie napisałem do
łych roku 1984. Trudno więc
bryka w porównaniu z analogi
kładnie tak: — Przemysł zano
nie zgodzić się z poglądem zastę
cznym okresem roku 1985 osią
tował 2,9-procentowy wzrost
pcy dyrektora „Famarolu” Cze
ga w cenach porównywalnych
produkcji sprzedanej licząc w
sławem Sochaczewskim, iż
wyższe wskaźniki. I tak: sprze
cenach stałych z roku 1984 (—
zmienność asortymentów pro
daż zrealizowano w 106,3 proc.,
podkr. moje). Następne zdania,
dukcji po prostu wypacza sens
a produkcję towarową — w
w których m.in. wymienia się
informacji, sporządzonej wed
107,2 proc. Podanie błędnej i
„Agromet-Famarol” jako autług przyjętej przez WUS meto
nie sprawdzonej do końca infor
sajdera, wiążą się logicznie z
dologii. Ale WUS ma także racmacji o naszym przedsiębior
pierwszym. Tymczhsem w wy
ję, gdy zauważa, iż „Famarol”
stwie wywołuje negatywne i nie
jaśnieniu kierownictwa „Famapowinien dokonać stosownych
pożądane' reakcje wśród solid
rolu” operuje się cenami porów
korekt, przed upływem okresu
nie pracującej załogi, borykają
nywalnymi. Mówimy więc o
sprawozdawczego, a nie wtedy,
cej się z ogromnymi trudnościa
dwóch różnych sprawach, a sam
gdy zostanie skrytykowany.
mi zaopatrzeniowymi. Sugeru
spór o pozycję przedsiębiorstwa
Poza tym autor zapewnia, iż
jemy ponowne zbadanie tematu
sprowadza się w istocie do kwes
nie miał najmniejszego zamiaru
przez autora artykułu, przy
tii odmiennej interpretacji me
„wywoływać negatywnych i
współudziale redakcji, WUS w
todologicznych zasad sprawoz
nieporządanych reakcji wśród
Słupsku i przedstawiciela załogi
dawczości WUS. Zresztą, ten
solidnie pracującej załogi, bory
oraz poinformowanie na łamach
sporny fragment artykułu spra
kającej się z ogromnymi trudno
gazety o błędnej interpretacji
wdzono ponownie u źródła
ściami
zaopatrzeniowymi”.
ekonomicznej”. Dla informacji i
informacji prasowej i jak zapew
Stwierdzeniom o solidności i
redakcyjnego
wykorzystania
nił autora dyrektor WUS, Józef
kłopotach daje zresztą wiarę na
podajemy podstawowe wskaź
Wabiszczewicz — merytorycz
słowo...
niki ekonomiczne za 9 miesięcy
nie wszystko jest w porządku.
1985 i 1986 roku, obrazujące, że
Stwierdził również, iż tylko od
I. WOJTKIEWICZ
załoga naszej fabryki pracuje so
redakcji zależy to, czy zechce
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Powszechne są kłopoty z zakupem pełnych przydziałów węgla kamieńnego czy też koksu. Uzupełnieniem tych przydziałów może być tanie
drewno pochodzące z trzebieży czy cięć sanitarnych, jakie prowadzone są

w lasach. W ostatnim czasie wyraźnie wzrasta zainteresowanie zakupem
takiego drewna opałowego.
CAF — J. Undro

były co najmniej trzy urządzenia
roblem mieszkaniowy jest jednym z najczęś
techniczne. Ekwiwalent ten byłby
ciej podnoszonych w skargach do instancji
liczony w pełnych cenach kosztory
sowych. Idzie o stworzenie systemu
partyjnych i organów terenowej administra
zachęt materialnych, a równocześ
cji* jednym z tych, które znalazły się na czele listy
nie o urealnienie kosztów zamian
społecznych potrzeb, wypunktowanych w uchwale
tak, by związane z nimi opłaty nie
X Zjazdu PZPR. Rozwiązanie tego problemu może
wpływały do prywatnych kieszeni,
tylko do społecznej kasy, z której
przynieść nie tylko tworzenie możliwości szybszej
można byłoby następnie finanso
budowy nowych mieszkań, ale też zapewnienie
wać remonty i modernizację budyn
lepszego niż dotychczas wykorzystywania już po
ków. Ponadto proponuje się pew
siadanej substancji mieszkaniowej. O tym właśnie,
ne rozluźnienie dotychczasowych
rygorów w kwestii obowiązujących
jak poprzez „udrożnienie*’ systemu zamian tych
norm zaludnienia — ale tylko w
mieszkań, którymi dysponujemy, moglibyśmy za
przypadku zamian między osobami
spokoić choć część ogromnych potrzeb w tej dziedzi
bliskimi. Jeśli np. mieszkająca sa
nie, rozmawiamy z zastępcą dyrektora Wydziału
motnie matka chciałaby swe trzy
pokojowe mieszkanie o powierzch
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu
ni 50 m kw. zamienić z córką na jej
Wojewódzkiego w Koszalinie — Alicją Dybowską.
kawalerkę w sytuacji, gdy rodzina
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ROZMOWA O MIESZKANIACH

Zamienię
większe
na mniejsze?
— Pani dyrektor otrzymuje li
czne skargi naszych Czytelników,
którzy zdecydowawszy się zamie
nić posiadany lokal kwaterunko
wy na inny, bardziej im odpowia
dający i zgłosiwszy taki zamiar
organowi lokalowemu w swoim
mieście, następnie całymi latami
oczekują na załatwienie sprawy.
Jak mi wiadomo, w samym Kosza
linie na koniec 1985 r., stwierdzo
no, że około 100 mieszkań wielopo
kojowych zajmuje jedna, dwie osoby, gdy tymczasem kilkaset ro
dzin zgłosiło chęć zamiany mie
szkania na większe, gdyż tłoczą
się w lokalach nadmiernie zagęsz
czonych, tułają się po kawaler
kach itp. W Urzędzie Miejskim
w Koszalinie poinformowano
mnie np., że zgłoszeń takich jest
obecnie — wraz z tymi z lat po
przednich — ok. 600, że w roku
1985 wszystkich zamian — tych „z
urzędu” i tych wzajemnych — by
ło 163, a w roku bieżącym 119
(dane z ubm.) oraz że skala po
trzeb znacznie przewyższa możli
wości ich zaspokojenia. Jak to się
dzieje, że nie można przekazać
mieszkań z nadwyżkami metrażu
tym wieloosobowym rodzinom,
które tłoczą się w zbyt ciasnych
lokalach?
— Liczyliśmy, ustalając stawki
czynszów za powierzchnię ponad
normatywną, że np. osoby starsze,
samotne, zajmujące mieszkania,
w których taka nadwyżka powierz
chni stanowi co najmniej jeden po
kój, będą chciały zamienić za duży
już dla nich lokal na mniejszy, by
nie płacić zbyt wysokiego czynszu.
Ale stawki sprzed paru lat nie sta
nowią dziś dostatecznego bodźca do
takiej zamiany — bodźca negatyw
nego. Przy braku zachęt, polegają
cych albo na korzystniejszym dla
opuszczającego większy lokal rozli
czeniu kosztow zamiany, albo na
wyższym standardzie mniejszego
mieszkania, przy ograniczeniach,
wynikających ze sztywnego usta
lenia norm powierzchni na osobę,
kiedy nie można np. zatwierdzić

zamiany w rodzinie, jeśli się nie
zgadza liczba osób z liczbą metrów
kwadratowych, mamy taką sytua
cję, jaką mamy...
— To znaczy swoistą blokadę,
w której każdy zostaje przy swo
im: jedni przy ciasnocie, a inni
przy nadmetrażu... Ale propono
wane zmiany przepisów prawa
lokalowego, o których ostatnio
znów było głośno i które doczeka
ją się chyba wkrótce sejmowej
debaty, wydają się otwierać tu
nowe możliwości...
— Propozycje te, opracowane je
szcze wiosną br., a następnie oma
wiane przez terenowy aparat admi
nistracyjny, zmierzają — najogól
niej mówiąc — do tego, aby warto
było jednak zwolnić lokal o powie
rzchni przekraczającej potrzeby
nąjemcy i zadowolić się mniejszym.
Ten mniejszy musiałby być odpo
wiednio atrakcyjny. Stąd sugestia,
by część lokali komunalnych z no
wego budownictwa, a także z tzw.
„uzysku”, z góry przeznaczyć na
zamiany z urzędu.
— Bo żeby zachęcić naszych stu
lokatorów zbyt dużych mieszkań
w Koszalinie do przeprowadzki
do lokali mniejszych, trzeba było
by im zapewnić — np. zamiast
dotychczasowego ogrzewania pie
cami — mieszkania z ogrzewa
niem centralnym?
— Właśnie tak. Nadwyżki met
rażu występują przeważnie w sta
rym budownictwie. Trzeba byłoby
też znaleźć środki na modernizację
tych starych zasobów. Skąd? M.in.
z opłat za uzyskaną dodatkową po
wierzchnię przez tych, którzy za
mienią się z lokalu mniejszego na
większy. Tu cenę metra kwadrato
wego proponuje się ustalić w wyso
kości połowy ubiegłorocznej ceny
kosztorysowej w budownictwie uspołecznionym na danym terenie.
A równocześnie ten, kto powierz
chnię oddaje, otrzymałby pienięż
ny ekwiwalent za ten metraż, jeśli
jest to co najmniej jeden pokój po
wyżej 10 m kw. i jeśli w mieszkaniu

YSZARD Grzesik, pseu
Wraz ze znajomymi poszli na
donim „Miś”, odbywał w
dancing do restauracji „Savoy”.
Zakładzie Karnym w Tar
Nie obyło się oczywiście bez al
nowskich Górach karę trzech
koholu. Lokal opuścili po półno
lat i dwóch miesięcy pozbawie
cy. Na ulicy 5 Marca zaintereso
nia wolności. Sąd wymierzył mu
ją za włamanie z kradzieżą do
sklepu monopolowego. „Misio
wi” szybko znudziła się izolacja
od społeczeństwa. 4 czerwca br.
uciekł z zakładu karnego. Ukry
wał się we własnym mieszkaniu
w Gliwicach.
19 lipca wyjechał z żoną Han
v.
ną i niespełna czteroletnim sy
nem do rodziny w Połczynie
Zdroju. I tutaj ponownie wszedł
wali się sklepem z galanterią
w konflikt z prawem.
skórzaną. Postanowili włamać
Wieczorem, 21 lipca małżeń
się do niego. Wybicie szyby w
stwo postanowiło się zabawić.
oknie wystawowym znalezio
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córki ma np. prawo zaledwie do 21
— 30 m kw., bo liczy tylko trzy
osoby, to w obecnym stanie praw
nym nie mogłaby tego uczynić. Pro
jekt przewiduje natomiast dopusz
czalność takiej zamiany, choćby
nadwyżka metrażu w mieszkaniu
matki stanowiła nawet dla rodziny
córki osobny pokój. Projekt mówi
też o zwolnieniu z opłaty kaucji
tych, którzy oddając lokal większy,
przekażą nadwyżkę powierzchni
w postaci co najmniej jednego po
koju, jeśli poprzednio kaucji nie
płacili, albo o zaliczeniu kaucji już
poprzednio wniesionej — bez obo
wiązku dopłaty różnicy wedle no
wych stawek.
— Jak z tych propozycji wyni
ka, system zachęt adresowany
jest szczególnie do posiadaczy za
dużych, w stosunku do ich potrzeb,
lokali mieszkalnych. Im też organ
lokalowy byłby zapewne zobo
wiązany z urzędu pomóc w doko
naniu zamiany mieszkania?
— Tak, najemcy dysponujący
nadwyżką powierzchni, stanowią
cą co najmniej jeden pokój, powinni
być załatwieni w pierwszej kolej
ności — mówi projekt nowego pra
wa lokalowego. Jako uprawnio
nych do pierwszeństwa przy zamia
nach z urzędu wymienia się też
inwalidów, ludzi niepełnospraw
nych oraz inne osoby ubiegające się
o zamianę mieszkania z ważnych
względów zdrowotnych i rodzin
nych. Nie mówi się natomiast o
takich względach, jak poprawa wa
runków mieszkaniowych, zapewne
wychodząc z założenia, że poprawę
musi sobie każdy sam zapewnić we
własnym zakresie...
— Ludzie krytycznie odnoszą
cy się do metody rozwiązywania
trapiących nas kłopotów przy po
mocy nowych uregulowań praw
nych mówią, że od nowelizacji
prawa lokalowego nie przybędzie
nam mieszkań, bo jeszcze żaden
przepis nie stworzył nowych war
tości materialnych... Że brakują
cych izb nie da się „zadekreto
wać”...
— To prawda, ale i nieprawda.
Prawo lokalowe zmieniało się u nas
za często i nie zawsze we właści
wym kierunku. Obecnie rozważa
my, jakie powinno być, żeby w za
kreślonych nim ramach ludzie
chcieli i mogli zaspokajać swoje
mieszkaniowe potrzeby, żeby mie
szkań przybywało i żeby te, które
są, były odpowiednio wykorzysty
wane. Same przepisy tego oczywiś
cie nie zagwarantują. Ale na przy
kładzie tej części projektu, która
dotyczy zamian, chyba udało się
nam pokazać rolę i celowość okreś
lonych uregulowań prawnych.
Propozycje administracji w tym za
kresie rozważy najwyższy organ
przedstawicielski całego społe
czeństwa — Sejm, który też zadecy
duje o ostatecznych kształcie usta
wy.
Rozmawiała:

Po pierwsze:
nie szkodzić!
Powodując się ogólnym dobrem zde
cydowałem się opisać moją „nocną przy
godę” ze służbą zdrowia, która niechaj
będzie sygnałem alarmowym dla ludzi
chorych, a przede wszystkim dla zarzą
dzających lecznictwem w naszym regio
nie.
W dniu 1986.10.22 w nocy, około godz.
3.00 zdecydowaliśmy wspólnie z żoną, że
nie poradzimy sobie sami z jej nagłymi
dolegliwościami serca i wezwiemy pogo
towie. Atak częstoskurczu wystąpił ok.
godz. 1.00 z bardzo zmiennym nasile
niem, powodując w krytycznych mo
mentach całkowity rozstrój organizmu
oraz stan bliski utraty przytomności.
Wahaliśmy się długo, czy zakłócać „noc
ne czuwanie” pogotowia ratunkowego,

ZOFIA BANASIAK

na zewnątrz. Szybko zdjęła z
wieszaków 5 kurtek skórzanych
i podała je przez otwór, a sama
wróciła po następne kurtki.
Przebieg włamania obserwo-

nym kawałkiem betonu nie było
żadnym problemem. Po pew
nym czasie, gdy stwierdzili, że
dźwięk wybitej szyby nie wzbu
dził zainteresowania, Hanna
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Grzesik podeszła do okna. Trze
ba było powiększyć otwór, wy
jąć kawałki szyby. Potem we
szła do środka, a mąż pozostał

a/

wali ze swoich mieszkań dwaj
świadkowie. Jeden z nich wy
biegł z mieszkania i rozpoczął
pościg za Grzesikiem, oddalają

albowiem poprzednie przypadki nau
czyły nas cierpliwości i braku nadziei na
szybkie przybycie. Podczas poprzednie
go ataku czekaliśmy cztery godziny, po
czym żonę p rzewieziono na sygnale do
szpitala ze stwierdzeniem zaniku tętna.
Przytaczam ten przykład na dowód, że
moja relacja nie jest efektem hipochon
drycznych zapędów żony, że choruje ona
od dłuższego czasu i nie mamy zwyczaju
bez widocznych powodów naprzykrzać
się nocą o pomoc.

pełni dyżur w pogotowie. Wówczas le
karz pospiesznie spakował swoje przybory, zwinął ciśnieniomierz (bez doko
nania pomiaru) i opuścił nasze mieszka
nie.

Wracając do omawianej, koszmarnej
nocy nadmieniam, że żona zażyła swój
stały lek na arytmię serca i kiedy nie
odczuła przez 2 godziny poprawy, a na
stępnie pojawiły się bóle w okolicy mo
stka, zdałem się już tylko na szybką
pomoc lekarza. Karetka przybyła pra
wie natychmiast, po upływie 20 minut od
chwili zgłoszenia. W momencie pojawie
nia się lekarza przebieg ataku u żony
prawdopodobnie częściowo złagodniał.
Ale oto po błyskawicznym badaniu ste
toskopem lekarz zakipiał furią i zaczął
nas besztać, jak smarkaczy, stwierdzając
swój brak kompetencji w przypadku
żony i wyrażając oburzenie z powodu
budzenia go w środku nocy. Ponieważ
zachowywał się gwałtownie i agresyw
nie, zapytałem, w jakim celu właściwie

Nad ranem skonstatowaliśmy, że ko
rzystanie z pomocy pogotowia w Lębor
ku stanu zdrowia nie polepsza, a w krań
cowych przypadkach może go znacznie
pogorszyć. Wiem, że generalizowanie
bywa krzywdzące w odniesieniu do tych,
którzy właściwie pojmują istotę swojego
lekarskiego zawodu. Ale opisany tu wy
padek nie jest odosobniony. Na podobne
przykrości skarżą się liczni moi znajomi,
lecz chyba na tym poprzestają. Ja nato
miast zdecydowałem się opisać nasze
przeżycia, ponieważ kosztowały nas
zbyt wiele, aby przejść nad nimi do
porządku dziennego.

cym się z łupem. Pościg nie po
wiódł się i dlatego powrócił pod
sklep. Tutaj wspólnie z drugim
świadkiem ujął na gorącym uczynku Hannę Grzesik, która
słysząc głosy na ulicy, pozosta
wiła w sklepie przygotowany do
zabrania łup i wyskoczyła na
ulicę przez otwór w szybie .
Wkrótce funkcjonariusze MO
ujęli Ryszarda Grzesika. Miał na
sobie jedną ze skradzionych
kurtek. Wskazał też miejsce ukrycia pozostałych kurtek.
Dobrane małżeństwo stanęło
przed Sądem Wojewódzkim w
Koszalinie. Akt oskarżenia za
rzucał mu włamanie się do skle
pu i zagarnięcie 5 kurtek skórza
nych wartości 186,6 tys. zł. oraz

Podczas całego zajścia żona była zszo
kowana i przestraszona. Moje obawy
odnośnie pogorszenia jej stanu spraw
dziły się w kilkanaście minut po wyjściu
lekarza. Ciężki stan wrócił ze wzmożoną
siłą i utrzymywał się prawie 2 godziny.

Czytelnik z Lęborka
(Nazwisko znane redakcji)

usiłowanie zagarnięcia 8 dam
skich i męskich kurtek skórza
nych i damskich spodni zamszo
wych łącznej wartości prawie
300 tys. zł.
Sąd uznał oskarżonych za
winnych popełnienia zarzuca
nych im czynów i skazał Ryszar
da Grzesika na 7 lat, a Hannę
Grzesik na 5 lat pozbawienia
wolności i po 500 tys. zł grzyw
ny. Orzekł także pozbawienie
praw publicznych na 2 lata, kon
fiskatę mienia w całości oraz
zarządził podanie wyroku do
publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w „Głosie Pomorza”.
Wyrok nie jest prawomocny.
(mr)
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Z doświadczeń organizacji partyjnej
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Nasze przedsiębiorstwo produkuje narzędzia dla rolnictwa, przemysłu, instytucji medycznych, szkół średnich i laboratoriów wyżwyż
■
1
szych uczelni. Nakłada
to na kolektyw pracowniczy zakładu szcze
gólnie wysoką odpowiedzialność za efekty pracy. Komuniści i bez
partyjni pracownicy naszego zakładu głęboko studiują materiały
XXVII Zjazdu KPZR, wnoszą konkretne propozycje, których celem
jest podniesienie efektywności produkcji. Szczególnie wiele miejsca
zajmują problemy wdrożenia osiągnięć nauki i techniki, ulepszenia
technologii.

omaawawm
Materiały na kolumnę napisali dziennikarze
i współpracownicy organu Komitetu Obwodowego
Komunistycznej Partii Ukrainy w Połtawie
— „Zoria Połtawszczini"

Nasze zadanie:
poprawić jakość
Wróciłam niedawno z pracy. Eh!
myślę sobie, pójdę do sklepu. Patrzę
przy ladzie tłum. No cóż, kolejki w na
szym życiu — zjawisko niezbyt przy
jemne. Teraz się jednak ucieszyłam,
gdyż właśnie w tym stoisku sprzeda
wano ubranka dziecięce, wykonane
w naszym zakładzie, rękoma moich
koleżanek. Widać tego oczekiwano
— bialutkie, z pięknymi wzorkami,
wykończone czerwoną nitką, na koł
nierzyku sympatyczny haft. Tanie i
piękne. Ludzie chwalą, doceniają fa
chowość, kupują. Bardzo przyjemnie.

*

POMORZA

Tak więc nasze wysiłki wyraź
nego podniesienia jakości pro
dukcji zaczynają przynosić efek
ty. Zawodowa duma podpowia
da nam: rzeczywiście, ileż można
tracić czasu, surowca i pracy by
w sklepie znalazła się jeszcze jed na nieudana seria, jeszcze jedna
brzydka rzecz? Obecnie szcze
gólnie ważne, co podkreślono w
Referacie KC KPZR na XXVII Zjeździe partii to nie ilość, a jakość,
asortyment towarów, a więc to
co szczególnie potrzebne lu
dziom.

Tak, wymagania naszych odbior
ców rosną, co oznacza, że powinniś
my pracować lepiej. Czy jesteśmy
w stanie? Tak! Stwiedzono to w cza
sie zebrania oddziałowej organizacji
partyjnej, kiedy omawialiśmy do
świadczenia kijewskiej fabryki ekspe
rymentalnej „Kijewlianka". Porówna
liśmy: warunki pracy niezbyt się róż
nią, i ludzie u nas pracowici, a pro
dukcja — co tu ukrywać — gorsza.
Jaka przyczyna? Jest ich wiele. Naj
ważniejsze to brak zdyscyplinowania,
surowości, i to, że wciąż idziemy
utartym szlakiem. Trzeba się przesta
wić — wszyscy, i każdy z osobna.
Obecnie komisja wydziałowej or
ganizacji partyjnej do spraw kontroli
administracji i problemów jakości
produkcji nie ogranicza swej pracy li
tylko do konstatacji niedostatków,
braków produkcyjnych itp. jak to da
wniej bywało. To już nie wystarcza,
potrzebna ofensywność, aktywność.

N. I. Jakowienko — przewodni

czący komisji oraz jej członkowie,
robotnice— L. S. Potiukowa, S. F.
Stiefancowa i inni, pełnym głosem
mówią o konieczności bardziej opera
tywnych zmian, rozszerzeniu asorty
mentu, potrzebie wymiany parku ma
szynowego zakładów. Na samym mó
wieniu — zrozumiałe — sprawy się nie
kończą. Już obecnie nasze przedsię
biorstwo wytwarza 24,5 proc. produ
kcji ze znakiem „N" (nowość), a do
końca tej pięciolatki ten wskaźnik
wzrośnie do 35 proc. Tak więc co
czwarty nasz produkt sprzedawany
jest po cenach umownych, a to ozna
cza, że jest on szczególnie modny,
piękny.
Organizacja partyjna szczególnie
dużo uwagi poświęca pracy z nowic
juszami, a także kwestii rozwoju ru
chu dokształcania się. Mamy na wy
dziale grupy młodzieżowo-komsomolskie, które cieszą się autorytetem
całej załogi, zwłaszcza brygada K. W.
Sadowoj, która zwycięża we współ
zawodnictwie pracy. Serdecznie
opiekują się nowicjuszami doświad
czone operatorki maszyn — S. M.
Szijan, A. M. Bezpalko, W. W.
Łogwinienko. Jednakże proble

mów z umocnieniem pozycji młodych
mamy wcale niemało. Mówiliśmy
o tym niedawno na zebraniu partyj
nym, kiedy rozpatrywaliśmy problem
dokształcania się. Dyskusja była ostra, pryncypialna, rzeczowa i co naj
ważniejsze skuteczna. Zauważyły na
sze robotnice, że ciężko jednej instru
ktorce G. W. Szmigol wyuczyć za
wodu początkujące krawcowe. Po
trzebny jeszcze jeden instruktor. Po
stulat uznano za słuszny i obecnie G.
W. Swiczkarz wspomaga koleżan
kę. Początkujące pracownice szybko
podnoszą kwalifikacje.
S. LłNNIK
— sekretarz organizacji partyjnej
wydziału wierzchniej odzieży
głównego zakładu Połtawskiego
Produkcyjnego
Zjednoczenia
Odzieżowego.

Soroczinskij jarmark
Soroczinskij jarmark” to nazwa
dawnego targu na zakarpackiej Ukrainie, wznowionego przed 20 laty
jako święta ludowego Połtawszczyzny. Jest także „Soroczinskij jar
mark” jedną z najwcześniejszych
powieści satyrycznych wielkiego
syna Ukrainy — Nikołaja W. Gogo
la, który właśnie we wsi Wielkije
Soroczińcy przyszedł na świat. I
wreszcie „Soroczinskij jarmark” to
nazwa popularnego dodatku mie
sięcznego dziennika „Zoria Połtawszczizni”. W gogolowskim duchu
poruszane są tu problemy nazywa
ne skrótowo przez naszych połtawskich przyjaciół „bolączkami co

dziennego życiaCzytelnicy znaj
dują tam satyrę, fraszki i inne krót
kie formy literackie wyśmiewające
ludzkie przywary, takie jak pazer
ność, znieczulica, pijaństwo, nie
chlujstwo itp. Dodatek jest także
swoistą czarną tablicą. Dziennika
rze oraz korespondenci terenowi
dziennika informują o przypad
kach bałaganu, niegospodarności,
marnotrawstwa i czynią to bez
owijania w przysłowiową baweł
nę. Efekt tych publikacji, jak stwier
dził sekretarz redakcji, jest wręcz
piorunujący, już w dniu publikacji
dodatku usterki są usuwane.

iedy przed dwoma laty
wszystko wychodziło i Nikołaj
brygadę traktorową nowo Aleksiejewicz często jeździł do
utworzonego kołchozu
sąsiednich gospodarstw podglą
im. Kalinina w rejonie dać jak oni to robią. Pierwszy rok
nowosanżarskim
poinformowano
nowej organizacji pracy przy
o przejściu na system kontraktu
niósłze
jednak spodziewane efek
społowego wywołało to niezadowo ty: plon zbóż zwiększył się śred
lenie pracowników. Jak to — argu
nio o 3,3 q/ha, a buraków cukromentowali — przecież na na
szych ziemiach poprzecinanych jara
mi i wąwozami nawet rozpędzić się
nie można, a płaca zależeć będzie od
końcowych rezultatów... Ale do entu
zjastów nowości należał brygadzista
traktorzystów, doświadczony mechanizator Nikołaj Aleksiejewicz
Szramienko. Nowa forma organiza
cji pracy — rozważał brygadzista —
zadyscyplinuje ludzi, wykształci u
nich poczucie kolektywnej odpowie
dzialności za rezultat przyszłych plo
nów. Dzielił się swymi myślami z
członkami zespołu, przekonywał o wych o 86 q/ha. Łączna produk
korzyściach płynących z wprowadze
nia kontraktu. W końcu ludzie uwie cja w porównaniu ze średnimi re
rzyli w swe siły i jednogłośnie prze zultatami poprzedniej pięciolat
ki, wzrosła o 29 proc.
głosowali — „tak”.
Sukcesy zdopingowały ludzi do je
Wiosną 1984 r. brygada trakto szcze lepszej, wydajniejszej pracy.
rowa leliuchowskiego kołchozu W ub. roku członkowie zespołu zużyli
przeszła na kontrakt zespołowy.
na swich polach średnio po 7,2 tony
Jak to bywa, z początku nie

K

Połtawska fabryka „Elektromo
tor”. Na zdjęciu: jedna z najlep
szych pracownic M. Iwko.
Fot. A. Pasiecznik

Rubel
do rubla...
Stałą praktyką naszego socjali
stycznego ustroju jest uczestnictwo
ludzi pracy w rozpatrywaniu planów
rozwoju społecznego i gospodarcze
go przedsiębiorstw, kołchozów, sowchozów, miast i wsi, rejonów i obwo
du przed ich zatwierdzeniem na po
siedzeniach rad deputowanych ludo
wych. Wnoszone podczas tych ze
brań propozycje pozwalają pełniej za
spokoić wzrastające potrzeby dalsze
go rozwoju gospodarki narodowej
obwodu, więcej uwagi poświęcić po
prawie warunków życia, a także spo
łeczno-kulturalnych, bytowych i ko
munalnych potrzeb ludności.
Właśnie na wniosek kolektywów
pracowniczych, komitety wykonaw
cze lokalnych rad deputowanych
otrzymały ponad 8 min rubli ze środ
ków kołchozów, sowchozów, przed
siębiorstw, instytucji i organizacji,
które uzupełniły nakłady na budow
nictwo mieszkań, obiektów socjalno-kulturalnych, realizację przedsię
wzięć komunalnych. Np. Miejska Ra
da Wykonawcza w Kremieńczugu uzyskała ze środków przedsiębiorstw
dodatkowo 1,6 min rb. Umożliwiło to
ponadplanowo wyremontować za
jezdnię trojlebusową,
naprawić
4,5 km nawierzchni ulic, rozpocząć
budowę szkoły średniej na 1176
uczniów i przedszkola z 290 miejsca
mi.
Z kolei w Gadiaczi, dzięki dodatko
wym środkom z zysków przedsię
biorstw znacznie poprawiono zaopa
trzenie w wodę pitną po oddaniu do
użytku dwóch studzien artezyjskich.
Coraz częściej takie rozumne wy
korzystanie środków finansowych
stosowane jest w innych rejonach,
miastach i wsiach obwodu. Kolekty
wy pracownicze przedsiębiorstw, in
stytucji i organizacji chętnie wykorzy
stują na te cele nadwyżki finansowe.

Tematyce tej organizacja partyjna
zakładu poświęca wiele uwagi. W
sierpniu ub. roku odbyło się otwarte
zebranie partyjne, którego tematem
było „Techniczne przezbrojenie za
kładu i wypływające stąd zadania or
ganizacji partyjnej". Referat wpro
wadzający wygłosił zastępca głów
nego inżyniera zakładu, komunista
W. A. Klimienczenko. Uczestnicy
zebrania poruszali w swych wystą
pieniach problemy nie tyle zwiększe
nia produkcji co przejścia na bardziej
efektywne formy zarządzania, popra
wę gospodarności itp. Zebranie przy
jęło uchwałę o zwiększonej odpowie
dzialności komunistów i aktywizacji
załogi na rzecz wprowadzenia osiąg
nięć nauki i techniki do produkcji.
Zobowiązano głównego konstrukto
ra, I. M. Szinkarenko i kierownika
wydziału planowania Ł. M. Bandur
do określenia nomenklatury wyro
bów i wielkości produkcji w dwuna
stej pięciolatce. Z kolei główny tech
nolog W. I. Gricenko, kierownik
wydziału ds. zatrudnienia i płacy I. O.
Danczewskaja i I. M. Szinjarenko
otrzymali zadanie opracowania proje
ktu planu obniżenia pracochłonności
produkcji, tak by uzyskane efekty
przeznaczyć na wprowadzenie no
wych serii. Administrację z kolei zo
bowiązano do utworzenia brygad kom
pleksowych, a wydział głównego
konstruktora do zarekomendowania
wyrobów, które gwarantowały zwię
kszenie łącznej produkcji zakładów o
1—1,5 min rubli rocznie.
Komitet partyjny na bieżąco ocenia
realizację tych postanowień. Człon
kowie partii odpowiedzialni za wyko
nanie poszczególnych zadań składają
sprawozdanie, co dotychczas zostało
zrobione, jakie występują trudności.
Poszczególne wydziały i odcinki pra
cy otrzymały wykaz zadań, wraz z
niezbędną dokumentacją. Komuniści

modernizacji produkcji stoją komuni
ści.
Nawykłe skomplikowany proces
, szllfowan|e wyrobów szklanych.
Jak usprawnić technologię? —zasta
nawiali się nasi mistrzowie. Za roz
wiązanie tej kwestii zabrali się człon
kowie brygady racjonalizatorskiej, na
której czele stoi główny inżynier za
kładu, komunista M. A. Bakłan. Po
szukiwania dały oczekiwany rezultat:
brygada opracowała „suchą" metodę

Wysiłek ludzi
musi wspierać
nowoczesna technika
I. M. Szinkarenko, W. I. Gricenko, I. O.
Danczewskaja określili niezbędne
środki do obniżenia marnotrawstwa
czasu pracy, a także opracowali plan
przezbrojenia techniczego przedsię
biorstwa. Realizacja tych zadań po
winna znacznie podnieść wydajność
pracy i tym samym obniżyć koszty
produkcji.
Twórczo podeszli do sprawy ko
muniści z wydziału maszynowego,
gdzie sekretarzem organizacji partyj
nej jest M. 0. Poddubnyj. Zapropo
nowali mianowicie, aby formę do wy
twarzania jednego z nowych narzędzi
wykonać nie z drogiego polisterolu,
jak poprzednio to robiono, a z poliety
lenu. Jak obliczono, pozwoli to obni
żyć koszt o 8 tys. rubli.
Dzięki twórczej energii ludzi, ich
nieustannej trosce o podniesienie go
spodarności, oszczędnemu zużyciu
surowców, przedsiębiorstwu udało
się wyraźnie poprawić proces tech
nologiczny. Wykształcenie tych cech
to cel organizatorskiej pracy organi
zacji partyjnej po kwietniowym

szlifowania za pomocą specjalnego
wibratora, który właśnie jest wypróbowywany w warunkach produkcyj
nych.
Administracja i organizacja
partyjna zakładu wiele zrobiły w
ostatnim czasie nie tylko dla
wdrożenia osiągnięć postępu na
ukowo-technicznego, ale także
na rzecz wzmocnienia dyscypli
ny i porządku podczas produkcji,
poprawy jakości pracy, uzdro
wienia moralno-psychologicznego klimatu wśród załogi.
Oczywiście, nie oznacza to, że w
naszym zakładzie wszystkie pro
blemy
zostały
rozwiązane.
Owszem są, i będziemy w tym
celu pracować jeszcze bardziej
ofensywnie
i
nieustępliwie.
XXVII Zjazd KPZR postawił nowe
jakościowo zadania przed partią
i narodem. Nie mamy co do tego
wątpliwości, że narzędziowcy
nie pożałują swych sił dla ich
pomyślnego rozwiązania.
W. PIERIEDIERYJ
— sekretarz organizacji partyjnej
Łochwickiej Fabryki Narzędzi

Błonka
cynkowa
chroni metal

Przed niespełna rokiem w łubień
skim kombinacie materiałów budow
lanych utworzono grupę do s0raw
wdrożenia do produkcji nowej tech
niki i technologii, na której czele
stanął główny inżynier Ł. M. Szewczenko. Wśród ostatnich osiągnięć
grupy znajduje się nowa technika
montażu domów z wielkiej płyty.
Wiadomo, że w budowanych z żelazobetonu obiektach nasłabszym
miejscem są złącza. Konstrukcja trzy
ma się na zespawanych płytach meta
W. DELIJA
lowych, kątownikach. Pod wpływem
instruktor wydziału
wilgoci powierzchnie metalowe po
organizacyjnego
krywają się jednak rdzą, a konstrukcja
Obwodowego Komitetu
Młodzież wsi Głubókaja Dolina odpoczywa nie opodal zabytkowej studni. staje się słabsza. Aby temu zapobiec
Wykonawczego
Fot. A. Zubko powierzchnię przedmiotów metalo
wych maluje się farbą. Jest to jednak
operacja droga i mało efektywna.
Obecnie, po wprowadzeniu nowej
koszyki. Początkowo proste, a z
złącza pokrywane są cie
Odżywa stare, ukraińskie rzemiosło
czasem coraz bardziej złożone, z technologii,
niutką błonką ochronną z cynku.
wzorami, do układania'kompozy
Na jednej z budów w Lubnach
cji kwiatowych. Pokazali swoje ko ślusarze
W. I. Chomkin i G. F. Czaszyki na rejonowej wystawie kwia łyj
oraz mechanik W. I. Sidorow
tów pokojowych i ogrodowych, na
zamontowali doświadczalne stano
której ich kompozycje zajęły pierw
wisko do metalizacji składające się z
sze miejsce.
piaskowych, kompresora
Uczennice czwartej klasy — Ma czyszczarek
i
agregatu
do
nakładania cynku.
Nie krzak i nie kwiat, i zerwać to dyrektor tego zakładu G. S. Pierina
Brodienko,
Walentina
trudno, gdyż rośnie na błotach. To dasz zobaczyła w telewizji pro Wowk, uczniowie szóstej klasy —
L LEGUSZA
zwykła rogoż („typha” — roślina gram pt. ,,0 czym szepcze rogoża?”
Walery Leontjew, Siergiej Skuła i
należąca do klasy jednoliściennych Z zachwytem oglądała wyroby
inni młodzi przyrodnicy są w sta
obejmująca 16 gatunków roślin zie znanego ukraińskiego mistrza rę
nie wykonać z rogoży bardzo skom
lonych wieloletnich rosnących w kodzieła ludowego z Zakarpańa, plikowane figury. Zrobili np. ko
przybrzeżnej strefie zbiorników Jarosława Reminieckiego. Galina siarza, dziewczynę z pszenicznym
wodnych i na bagnach na całej kuli Stiepanowna postanowiła zainte snopem i różnych bohaterów zna
ziemskiej; pałka — przyp. S.). Zo resować tą sztuką młodych słucha nych im z literatury. Uczy ich nie
baczylibyście jednak, jakie piękne czy. Na szczęście rogoży przy wiej tylko Galina Stiepanowna, ale tak
rzeczy wyplatają z niej słuchacze skich strumieniach jest co niemia że ich rodzice, dziadkowie i babcie,
rejonowej stacji młodych przyrod ra.
którzy przypomnieli sobie dawne
ników, znajdującej się we wsi Bieumiejętności. Odżyło to stare i pię
rezowaja Rudka (rejon pripiatińDzieci przygotowały sporo rogo kne rzemiosło.
skij).
ży, wysuszyli ją, aby mogła się
Zaczęło się latem ub. roku, kiedy długo przechować, i zaczęli pleść
O. KULIK

Choć rośnie na błocie

nawozów, co było rekordowym
wskaźnikiem w kołchozie. Przyszło
jednak nieszczęście: zimą wymarzły
zboża. Wiosną trzeba było przeorać
343 ha ozimin i zasiać jęczmień. Jed
nak i w tej sytuacji średni plon zbóż
wyniósł 30,8 q/ha przy obowiązują
cym wskaźniku 29 q/ha (kołchoz mo-

ślić i to, że po raz pierwszy — dzięki
zapobiegliwości członków brygady
— całe stado bydła miało w zimie
zapewnioną karmę. Kołchoz tym spo
sobem uzyskał średni roczny udój
ponad 3000 litrów mleka od krowy.
Wysoki jest przyrost wagi młodego
bydła rzeźnego.

Kontrakt brygadowy - szansą
zwiększenia produkcji rolnej
że sprzedać państwu nadwyżkę za
podwójną cenę — S.). Wyjątkowo
dobrze plonowała kukurydza na ziar
no, której zebrano średnio 64,4 q/ha,
a na niektórych plantacjach nawet po
90 q/ha. W zbiorach buraków koł
choz uplasował się na czwartym miej
scu w rejonie. Trzeba jeszcze podkre-

— Mnie, jako głównemu agrono
mowi kołchozu — mówi N.IN/I. Lasz
ko — przychodzi często spotykać się
z mechanizatorami. Raduje ot co:
wraz z przejściem na kontrakt zespoło
wy zmienił się wśród nich stosunek
do pracy, wzrosła dyscyplina pracy,
codzienną rzeczą stała się samopo

moc, koleżeństwo, odpowiedzial
ność. Teraz w brygadzie nie uświad
czy się bezczynnych traktorów, jak to
poprzednio bywało. Podczas siewów
tokarze i ślusarze idą pracować razem
z robotnikami potowymi, latem zasia
dają za kierownicami kombajnów.
Wszyscy są przecież zainteresowani
końcowym rezultatem.
Po zaznajomieniu się z dokumenta
mi XXVII Zjazdu KPZR, a zwłaszcza
„Podstawowymi kierunkami rozwoju
ekonomicznego i socjalnego ZSRR
w latach 1986 — 1990 i w okresie do
2000 r." członkowie brygady posta
nowili wnieść swój wkład do realiza
cji tego doniosłego celu jakim jest
zwiększenie produktywności ziemi,
a tym samym wzrost plonów.
Może zaimponować troskliwość z
jaką przygotowano 120-hektarowe
pole pod zasiew kukurydzy na ziarno.
Poprzednio rosła tu kukurydza na ki
szonkę i proso. Po zbiorach pole zo
stało dokładnie uprawione, a potem
rozsiano nawozy mineralne. Trzeba
dodać, że wraz z przejściem na kont
rakt brygadowy podwoiło się zużycie
nawozów mineralnych.
J. SZPAK

KREMIENCZUG, drugie co do
wielkości miasto Połtawszczyzny,
liczące ponad 250 tys. mieszkańców
jest wielkim ośrodkiem przemysło
wym. W celu zapewnienia niezbęd
nej energii elektrycznej zbudowano
powyżej miasta na Dnieprze wiel
ką elektrownię wodną. Powstały
przy tym zbiornik wodny długości
ponad 185 km i szerokości 30 km
korzystnie wpłynął na rozwój żeg
lugi. Znacznie rozwinął się dzięki
temu port rzeczny w Kremieńczugu
leżący na ważnym szlaku żeglowym Kijów—Dniepropietrowsk —
Zaporoże — Odessa.
Fot. W. Kałmychow
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sprzedaż sprzętu rolniczego:
ciągnik C-330, nr fabr. 113001, cena wywoławcza 320.800 zł
ciągnik C-330 nr fabr. 285996, cena wywoławcza 383.800 zł
ładowacz cyklop T-214 nr inw. 62/46, cena wywoławcza 86.300 zł
dmuchawa do słomy OS-2 nr inw. 71/47, cena wywoławcza 54.300zł
przyczepa zbierająca T-009 nr inw. 41/99, cena wywoławcza
240.300

ogłasza
informuje^

I PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż pojazdów samochodowych:
Samochód osobowo-terenowy gaz 69, SLI-088B, cena wywoławcza
66.150 zł
Samochód osobowo-terenowy gaz 69, SLI-125B, cena wywoławcza
51.250 zł
Samochód ciężarowy żuk A-13M, SLI-226B, cena wywoławcza
125.000 zł
Samochód ciężarowy żuk A-13B, SLI-122B, cena wywoławcza
228.400 zł
Samochód osobowy wołga gaz 24, SLI-255B, cena wywoławcza
402.650 zł
Przetarg ograniczony odbędzie się w dniu 1986-12-02 o godzinie 9,
PRZETARG NIEOGRANICZONY w dniu 1986-12-02, o godz. 12 w
siedzibie Dyrekcji PGR.
II PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzęt rolniczy i pojazdy
samochodowe nie sprzedane w I przetargu, odbędzie się w dniu 198612-03 o godz. 9 w siedzibie Dyrekcji PGR.
Wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej należy wpłacić do
kasy przedsiębiorstwa do 1986-12-02.
Jednocześnie zastrzega się prawo wycofania sprzętu lub pojazdu
samochodowego z przetargu bez podania przyczyn.
K-4512

na sprzedaż samochodu żuk A-06 rok produkcji 1977, nr rejestracyjny
SLA 198D nr silnika 522958 nr podwozia 0268076, cena wywoławcza
166.100 zł.
Przetarg odbędzie się 18X11986 r. o godz. 12 w siedzibie Spółdzielni
„Słupianka” w Słupsku, ul. Wojska Polskiego 46.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10
proc. ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni w przeddzień przetargu.
Samochód można oglądać na terenie Spółdzielni w dniach 11 i
12X11986 r., oraz w dniu przetargu.
W przypadku niedojścia do I przetargu ogłasza się II PRZETARG na
4 XII1986 r. w czasie i miejscu I przetargu bez ponownego
ogłoszenia.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
K-4513

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI i MONTAŻU
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BUDOWNICTWA
"ELEKTROMONTAŻ”

zatrudni natychmiast
pracowników w zawodzie:

na dobrych warunkach ze skierowaniem z Wydziału
Zatrudnienia

• FREZER
• WYTACZARZ
• ŚLUSARZ SPAWACZ

KIEROWNIKA ROBÓT

FIATA 126p rok prod. 1981 sprzedam. Koło
brzeg, ul. Cmentarna 8A/2, po godz. 19.
Gp-12019
FIATA 126p rok 1982 sprzedam. Koszalin, tel.
334-43.
G-12041
ŁADĘ 1500S sprzedam. Koszalin, tel. 510-17.
G-12042
ŁADĘ 1500S rok 1978, nowy silnik pilnie sprze
dam. Bukowo Morskie 24/4, tel. 80-58.
G-12043
ZUKA A-13 silnik po kapitalnym remoncie
tanio sprzedam. Szczecinek, tel. 404-66 w
godz. 16—18.
Gp-11876-0
7.CJKA skrzyniowca rok prod. 1983 stan idealny
sprzedam. Świdwin, ul. Batalionów Chłop
skich 14/1, tel. 26-74, po osiemnastej.
G-12044
KOMU A JM "istula ze zbiornikiem po remoncie
sprzedam. Witold Mładenowicz, 77-304 Rze
czenica.
„
Gp-12021

MOTOCYKL MZ ETZ 250 sprzedam. Koło
brzeg, tel. 271-83.
Gp-12022
MOTOCYKL WSK 125 rok 1985, akordeon
wostok 80 basów sprzedam. Biesiekierz 11/2.
G-12045
SILNIT v 200D z osprzętem i skrzynią biegów
sprzedam. Maczyszyn. Biała gm. Biały Bór.
Gp-12023
USTKA — domek atrakcyjny sprzedam lub
zamienię na mieszkanie. Oferty Koszalin,
Biuro Ogłoszeń.
Gp-12024
DOM mieszkalny wraz z budynkami gospo
darczymi w Sławie gm. Świdwin sprzedam.
Wiadomość. Zofia Osiak, Sławoborze, ul.
Krzyżowa 8/10.
G-12046
DOM z zabudowaniami 1,5 ha ziemi w Wierzchowie Złocienieckim sprzedam. Wiadomość:
Drawsko Pomorskie, tel. 28-47, po siedemna
stej.
G-12047
DOM, dwa garaże, działkę przy domu sprze
da n. W rozliczeniu mieszkanie dwupokojowe. Koszalin, ul. Brzozowa 10.
__________________________
G-12048

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
SŁUPSK
z SIEDZIBĄ w BRUSKOWIE WIELKIM

ogłasza

PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

kombajn zbożowy bizon Z056
ciągnik ursus C-360
przyczepa samochodowa D-35
przyczepy ciągnikowe wywrotki D-47 i D-45
przyczepa objętościowa PW-4
prasa do słomy K-442
rozsiewacz wapna RCW-3
rozsiewacz nawozu RNP
aparat do bielenia gorczyn

szt.
„
„
„
„
,,
„
„
M

3
4
l
7
l
1
6
1
3

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

kosiarka osa-2
kosiarka rotacyjna Z036
snopowiązałka WC-5
młocarnia MSC-7
wyrywacz lnu TLZ
pług PZ-330
opryskiwacz ORZ-300
siewnik zbożowy poznaniak
sadzarka do ziemniaków BN-62,5
kułtywator zawieszany
samochód star-28
ładowacz chwytakowy T-214

„ 1
„ 1
„ 4
„1
„ 1
„ 2
„5
„ 1
„ 1
„ 1
„ l
„ 1

Szczegółowe dane można uzyskać w biurze SKR, tel. 224-10 na dwa
tygodnie przed przetargiem.
Przetarg odbędzie się 25 XI1986 r., w siedzibie SKR o godz. 11.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10
proc. ceny wywoławczej, najpóźniej do godz. 10 w dniu przetargu i
okazać nakaz podatku gruntowego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-4456-0

—
—
—
—
—
—

KINESKOPY
PRZEWODY
REZYSTORY
KONDENSATORY
UKŁADY SCALONE, MODUŁY
oraz inne części radiowo-telewizyjne.

Wykaz tych materiałów znajduje się w siedzibie Spół
dzielni ul. Zwycięstwa 28, tel.267-02.
K*4441-0

SŁUPSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
76-200 SŁUPSK, ul. PIOTRA SKARGI 8

na terenie Lęborka i Łeby.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Kierownictwo Rejonu
PPiMUEB „Elektromontaż” w Słupsku, ul. Sienkiewicza 3 te!. 26-92.
K-4446-0

że posiada do sprzedaży
części elektryczne:

PRZEDSIĘBIORSTWO
MECHANIZACJI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
„MEPROZET"
w Lęborku, ul. Gdańska 36

zatrudni natychmiast

Sprzedaż

WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„KOFRYZ"
w Koszalinie

ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY „SŁUPIANKA”
w SŁUPSKU, ul. WOJSKA POLSKIEGO 46

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ttommiw*ł.

Bliższych informacji udziela
Dział Służb Pracowniczych, tel. 237-11, wewn. 66.

K-4417-0

MIESZKANIE jednopokojowe sprzedam. W
rozliczeniu przyjmę bony PeKaO. Koszalin,
Kniewskiego 40/19, po szesnastej.
G-12049
SPRZEDAŻ goździków z dostawą. Szczecinek,
tel. 438-65.
Gp-12026-0
PIEC c.o. 16 m sześć, sprzedam. Wrześnica, tel.
88-78.
G-12050
BILARDY oraz atrakcyjne gry TV i płyty
wymienne sprzedam. Szczecinek, tel. 375-23.
G-11852
RADIO merkury pseudokwadro sprzedam.
Koszalin, tel. 314-04.
G-12051
DUŻĄ ładną palmę sprzedam. Mielno, tel. 288.
Kułakowska.
G-12052
MASZYNĘ dziewiarską dwupłytową busch
używaną sprzedam. Sławno, ul. Świerczew
skiego 29. Genowefa Maj. Wiadomość po
szesnastej.
G-12053
OWCE kotne, obornik sprzedam. Karlino, tel.
649.
G-12054
TELEWIZOR czarno-biały, duży ekran tanio
sprzedam. Koszalin, tel. 235-51, po szesnastej.
G-12055
VIDEO VHS. komputer commodore plus 4
sprzedam. Świdwin, tel. 25-86.
G-12056
KROWY, buraki, maszyny rolnicze sprzedam.
Łabusz 15, tel. 501-17.
G-12057
KURTKĘ z tchórzofretek nową sprzedam.
Koszalin, tel. 343-19.
'
G-10588
KURTKĘ z nutrii i kożuszek krąjowy nowe,
rozm. średni sprzedam. Koszalin, tel. 500-88.
G-12059
KOŻUCH damski nowy sprzedam. Słupsk,
Fałata 4/7.
G-12060
KOŻUCH damski, wąski sprzedam. Koszalin.
Hanki Sawickiej 10A/4.
G-12061
KOŻUCH turecki na osobę szczupłą tanio
sprzedam. Koszalin, tel. 524-09, godz. 15—18.
G-12062
SPRZEDAM telewizor Helios. Koszalin, tel.
535-33.
G-12121

Kupno
KUPIĘ dom w Czaplinku lub jego okolicach.
Może być do remontu. Jan Widłak 01-684
Warszawa, Klaudyny 16 m 173.
Gp-12027

Zamiany
KOŁOBRZEG, M-2 (34 m kw.) loggia zamienię
na większe (z dopłatą w bonach PeKaO), tel.
253-96.
Gp-12028
MIESZKANIE trzypokojowe w nowym bloku
zamienię na dwa mniejsze w Szczecinku, tel.
440-66.
Gp-12029-0
MIESZKANIE trzypokojowe 100 m kw. z te
lefonem, w centrum Katowic zamienię na
mieszkanie w Koszalinie. Wiadomość: Kosza
lin, ul. E. Plater 2A/38, po godz.15.
r
G-12063
M-4 zamienię na Słupsk (z telefonem). Ko
szalin, tel. 314-93.
G-12064

Zguby
JUSZCZAK Henryk zam. Biesiekierz zgubił
zaświadczenie do biletu PKS.
G-12070
MISZCZAK Józef zam. Kołobrzeg zgubił świa
dectwo czeladnicze nr 15823 wydane przez
Izbę Rzemieślniczą w Słupsku.
Gp-12073
IZBA Skarbowa w Koszalinie unieważnia le
gitymację służbową nr 0937 wystawioną na
nazwisko Edward Bieleń.
K-4511
ZIENTAL Jarosław zgubił prawo jazdy kat.
ABT nr 5810/83 wydane przez UMiG Świd
win.
Gp-12031
SZCZEPANIK Piotr zam. Czaplinek, ul. Apte
czna 2/4 zgubił prawo jazdy kat. BA nr
1022/86 wydane przez UMiG Czaplinek.
Gp-12032

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
— koparki samochodowej typ KS-251, nr rejestracyjny SLA 184G, nr
inwentarzowy 682, stopień zużycia 75 proc., cena wywoławcza
278 000 zł
— koparki samochodowej typ KS-251, nr rejestracyjny SLA 186G, nr
inwentarzowy 1100, stopień zużycia 60 proc., cena wywoławcza
445.000 zł,
— samochodu samowyładowawczego typ ził 555, nr rejestracyjny
SLA 792G, nr inwentarzowy 913, stopień zużycia 86 proc., cena
wywoławcza 220.400 zł,
— ciągnika rolniczego typ C-330, nr inwentarzowy 948, stopień
zużycia 31 proc., cena wywoławcza 395.000 zł.
Pojazdy można oglądać codziennie na terenie Bazy SPB przy ul.
Słonecznej, w godz. 7—15.
Przetarg odbędzie się w siedzibie naszego zakładu przy nl. Piotra
Skargi 8 w dniu 18X11986 r., o godz. 10.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do
kasy naszego zakładu, najpóźniej w przeddzień przetargu.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu odbędzie się H
PRZETARG 2 XH1986 r.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
K-4509

ZAKŁAD TECHNIKI BIUROWEJ

„Biurotechnika"
w GDAŃSKU 80-341 ul. BAŁTYCKA 5
dystrybutor sprzętu biurowego i specjalistycznych mebli biurowych
dystrybutor sprzętu produkowanego przez firmy ROBOTRON, ELWRO
udziałowiec w Sp z o.o. MIKROKOMPUTERY
~—

OFERUJE
sprzedaż
mikrokomputerów
- JANTAR 0801
- ELWRO 523
- ROBOTRON 5120,
5130, 1715
- 16-bitowych zgodnych
z IBM PC

oprogramowania
— systemowego
— narzędziowego
— użytkowego na mikrokomputery
8 i 16-bitowe

W ramach obsługi klientów związanej z wdrażaniem techniki
mikrokomputerowej gwarantujemy dostawę:
— mikrokomputerów własnym transportem, instalację sprzętu oraz
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
— niezbędnych materiałów eksploatacyjnych: dyskietek, papieru i
taśmy barwiącej do drukarek,
— specjalnych mebli, maszyn do pisania zwykłych, elektrycznych i
elektronicznych.

Lokale
WYDZIERŻAWIĘ sklep 50 m kw. oraz warsztat
100 m kw. Lębork, tel. 22-382.
Gp-12030
LOKAL na niewielką działalność usługową, w
centrum Kołobrzegu odstąpię, tel. 269-30, po
szesnastej.
G-12065

Różne
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 30 października 1986 roku zmarł

Stefan Leśniański
były pracownik „Społem” PSS „Jedność” w Kołobrzegu.
Wyrazy serdecznego współczucia RODZINIE
składają
ZARZĄD i WSPÓŁPRACOWNICY „SPOŁEM”
PSS „JEDNOŚĆ” w KOŁOBRZEGU
K-4515

PRZYJMĘ po opiekę dziecko od 3 lat. Koszalin,
ul. Młyńska &/6.
G-12066
WYRÓB kamiszy z drewna. Słupsk,Szkolna 2,
tel. 228-38. Strzyżewski.
G-12067-0
UKŁADANIE parkietu, cyklinowanie. Kosza
lin, tel. 256-30. Matusik.
G-12068
UKŁADANIE boazerii i podłóg z materiału
powierzonego i własnego. Koszalin, tel.
513-66. Jurek.
G-12069
ZATRUDNIĘ murarzy, uczniów pełnoletnich,
rencistów murarzy. Słupsk, Raszyńska 18.
Żuk.
G-12071
PILNIE potrzebna starsza pani do opieki nad
małym dzieckiem. Słupsk, ul. Sportowa 3C.
G-12072

Bliższych informacji udzielają:
Stanowisko
ds. Marketingu
Gdańsk, ul. Bałtycka 5
tel. 53-09-15 w. 4
tlx 0512401

Ośrodek Projektowania
i Programowania
Systemów Informatycznych
Gdańsk, ul. Piastowska 108
tel. 53-17-18
tlx 051261.8

Filie Ośrodka w Oddziałach:
Bydgoszcz, ul. tłoczna 23/29 tel. 42-16-1
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 19A
tel. 258-88
Olsztyn, ul. Kopernika 14A, tel. 27-40-91
,ix 526428
K-4510-0

1986

—

11—06

GLOS

POMORZA

Str.7

SPORT • WYNIKI • REKORDY • TABELE • CIEKAWOSTKI • SPORT
Trzeci mecz Czarnych

Przed IX Zjazdem TKKF

Akademiczki rywalkami

Sprawy do rozwiązania

Dziś (6 bm.) siatkarki Czarnych Słupsk rozegrają w hali przy ul.
Grottgera trzeci w tym sezonie mecz mistrzowski w AZS AWF Warszawa.
Mistrzynie kraju borykają się z poważnymi trudnościami kadrowymi.
W tym sezonie nie grają : J. Szczygielska (wyjechała do Belgii) i B. Haber
(urlop macierzyński). Ponadto kłopoty zdrowotne ma czołowa atakująca
M. Hanyżewska.
Czy rezerwowe, młode siatkarki potrafią zastąpić swoje rutynowe
koleżanki? Przekonamy się dziś o godz. 17. Zagra w tym meczu m.in. Nina
Muradian-Witek, była rozgrywająca reprezentacji Związku Radzieckie
go, a obecnie AZS AWF. (ebuar)

Z boisk piłkarskich
Patrząc na powyższe zdjęcie można
dojść do wniosku, że koszykówka ma
wiele wspólnego ze wschodnią sztu
ką walki. Tę sytuację nasz fotorepor
ter utrwalił na kliszy podczas meczu
SZS AZS Koszalin z Zastałem Zielona
Góra. (wim)
Fot. Kazimierz Ratajczyk

Siedem
Zwycięstw
W Zielonej Górze odbyły się mię
dzynarodowe zawody pływackie z
udziałem przedstawicieli pięciu
klubów z Belgii i Polski. Pomorze
Środkowe reprezentowali zawo
dnicy SZS AZS Koszalin, uczniowie
SP nr 1.
Zawody przeprowadzono w róż
nych kategoriach wiekowych. Koszalinianie odnieśli w sumie siedem
zwycięstw. Wśród dziewcząt z rocz
nika 1973 M. Kamińska wygrała na
50 m stylem dowolnym. I. Pluciń
ska aż czterokrotnie zajmowała
pierwsze miejsce w rywalizacji
dziewcząt z rocznika 1974. Wygrała
ona na 100 i 200 stylem klasycznym
oraz 100 i 200 — zmiennym. W tej
samej kategorii wiekowej, ale
wśród chłopców, M. Horbacz tri
umfował na dystansach 100 i 400
m stylem dowolnym, (wim)

■ PIŁKARZE praskiej Dukli awansowali do trzeciej rundy roz
grywek o Puchar UEFA W rewan
żowym meczu zremisowali w Le
verkusen z miejscowym zespołem
Baver 1:1 (1:01.
W pierwszym meczu w Pradze
padł remis 0:0.
■PIŁKARZE Glasgow Rangers
zakwalifikowali się do trzeciej run
dy Pucharu UEFA. Szkoci wygrali
także rewanżowy pojedynek w
Porto z miejscowym Boavisto 1:0
(0:0).

Pierwsze spotkanie na swoim te
renie Rangersi wygrali 2:1.

Piłkarze ręczni
na Węgrzech
Kadra piłkarzy ręcznych udała
się wczorąj na Węgry, gdzie weźmie
udział w turnieju o Puchar Sopiana. Polacy zmierzą się kolejno: 7.11
— z drużyną Ukraińskiej SRR, 8.11
— z Austrią i 9.11 — z Węgrami.
Nasza reprezentacja, przygoto
wująca się do mistrzostw świata
grupy „B” w lutym we Włoszech,
startować będzie jeszcze w bieżą
cym roku w trzech imprezach mię
dzynarodowych.

Ujdzie mu płazem

Trener Franz Beckenbauer nie wytrzymał nerwowo wydarzeń podczas
niedawnego meczu piłkarzy Austrii i RFN (4:1) w Wiedniu. Dwa rzuty
karne dla gospodarzy, usunięcie z boiska Lothara Matthaeusaj—• to było
zbyt wiele dla „Kaisera”. Naubliżał włoskiemu arbitrowi Luigi Agnolinowi, m.in. nazywając jego decyzje podczas meczu „żartobliwymi figlami”.
Federacja Piłkarska RFN zwróciła uwagę Beckenbauerowi za jego zacho
wanie, ale-jak stwierdził jej rzecznik — nie wyciągnie wobec niego
żadnych innych konsekwencji.

Na szachownicach
W rozgrywkach jednej z grup II
ligi w Gdyni, Piast Słupsk zajął 4.
miejsce z dorobkiem 41,5 punktów.
Awansował zespół AZS Politechni
ka Wrocław — 48,5 pkt., wyprze
dzając Start Lublin 48 pkt. i Hutni
ka Warszawa — 43,5 pkt., a dla
słupszcząn najwięcej punktów uzy
skali: K. Żołnierowicz — 7,5 pkt. w

CZWARTEK

At [3 Telewizja
PROGRAM i
Dzienniki: 10.00,16.20,19.30, 21.50
i 22.50
9.30 „Domator"
10.10 Dla II zmiany: „Ten szósty”
— film fab. prod, radzieckiej,
reż. S. Gasparow
16.25 Dla młodych widzów: „Adres
— Polska" (Dwanaście na
głych lotów) i „Był sobie kos
mos" — ode. serialu
17.15 Teleexpress
17.30 „Człowiek dla człowieka"
— magazyn PCK
17.40 Wspólna Polska — wspólne
sprawy — pr. publicystyczny
18.05 Wojskowy film dokumentalny
18.30 „Sonda: wiza do Atlantydy"
19.00 Dobranoc: Fred, postrach ko
tów
19.10 Encyklopedia kultury polskiej:
parnas polski
20.00 Radzieckie przyspieszenie, pr.
publicystyczny
20.30 „Ten szósty” radź. film fa
bularny — reżyseria Samwieł
Gasparow

*

Gtos Pomorza
Dziennik Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny •— Andrzej
Lewandowski

■PIŁKARZE „Dniepra” zDniepropetrowska zostali zwycięzcami
pierwszych rozgrywek o Puchar
Piłkarskiej Federacji ZSRR. W fina
łowym meczu pokonali oni w Kiszyniewie leningradzki Zenit 2:0
(0:0).

■ NOWYM prezesem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego wybrany zos
tał przewodniczący GKKFiT, Boles
ław Kapitan. Decyzję tę podjęto na
posiedzeniu zarządu PKOI. w Warsza
wie.
• WOJCIECH FIBAK zakwalifi
kował się do II rundy tenisowego
turnieju w Antwerpii po zwycięstwie
nad U rug wajeżykiem Diego Perezem 6:0, 6:4.
• NA TENISOWYM turnieju we
Florencji John McEnroe pokonał
Paola Cane 6:1, 6:2, a Adriano
Panatta wygrał z llie Nastase 6:2,
6:2.

Idę za
ciosem

Y

11 grach i P. Gdański
partiach.

■W TOWARZYSKIM meczu
piłkarskim Tottenham Hotspur od
niósł wysokie zwycięstwo nad
Hamburger SV 5:1 (2:0). Mirosław
Okoński tym razem nie strzelił go
la.

7 pkt. w 10

W turnieju błyskawicznym, zor
ganizowanym przez ognisko TKKF
„Śródmieście” i PPS „Pionier” w
Koszalinie zwyciężył J. Szramiak
— 8 pkt. w 9 grach, przed J. Pasie
cznikiem i R. Kobusińskim — po 7
pkt.
(msz)

Trwa dobra passa naszych judoków. Ostatnie starty międzynarodowe
przyniosły im sporo sukcesów.
Wystarczy przypomnieć tytuł wicemi
strza świata Marii Gontowicz oraz
punktowane miejsca jej koleżanek;
medalowe pozycje judoków na tur
niejach o Puchar Świata w Wiedniu
czy w prestiżowym turnieju Jigoro
Kano w Japonii.
Nasi judocy „idą za ciosem". 8 bm.
do USA wyjeżdża 9-osobowa ekipa,
by m.in. wziąć udział w trzeciej deka
dzie listopada w międzynarodowym
turnieju w Colorado Springs. W im
prezie tej wystąpią — wicemistrzyni
świata Maria Gontowicz, Joanna
Majdan i Bogusława Olechno
wicz oraz Marek Rybicki, Janusz
Pawłowski, Wiesław Błach, Wal
demar Legień, Jerzy Kolanowski
i Andrzej Basik.

W tym tygodniu w Warszawie
obradował będzie IX Krajowy
Zjazd TKKF. Sprawom upo
wszechniania kultury fizycznej
poświęca się ostatnio wiele miejsca
w dokumentach partii i rządu. Nie
można się temu dziwić, gdyż — jak
dowodzą badania — wyraźnie ma
leje sprawność naszego społeczeń
stwa.
Okazuje się, że statystyczny Po
lak na kulturę fizyczną przeznacza
zaledwie dwie minuty dziennie. Dla
porównania na oglądanie telewizji
poświęca 88 minut. Aktywność ru
chowa, zalecana przez lekarzy, nie
jest w naszym kraju tak powszech
na jak w innych państwach, gdzie
zresztą lepiej dba się o różnorod
ność ofert skierowanych do ludzi
w różnym wieku. Być może to spra
wia, że odsetek polskiego społe
czeństwa, który aktywnie i syste
matycznie uczestniczy w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych, stale się
obniża. Jak informuje PAP, w 1979
roku wynosił on 7,8 procent, a w
ubiegłym roku — 5,6 procent. Zda
rza się jednak, iż możliwości TKKF
w tej sferze ograniczają: brak bazy
sportowej i kadry szkoleniowej.
Województwo koszalińskie także
nie jest wolne od tych problemów.
Nie we wszystkich zakładach pracy
docenia się rolę kultury fizycznej,
chociaż stanowi ona nie tylko szan
sę poprawy zdrowia i samopoczucia
załóg, lecz także pożytecznego
spędzenia wolnego czasu w różno
rodnych formach aktywnego wy
poczynku.
W październiku ubiegłego roku
wysłano pisma do 140 zakładów
pracy w województwie z propozy
cją wzięcia udziału w ogólnopol
skim współzawodnictwie „O zdro
wie i sprawność załogi”. Ta inicja
tywa Ogólnopolskiego Porozumie
nia Związków Zawodowych, Głów
nego Komitetu Kultury Fizycznej
i Turystyki oraz Zarządu Głównego
ZSMP została w Koszalińskiem
podchwycona przez nielicznych.
Przystąpiło doń zaledwie 27 zakła
dów. Na dodatek, nie wszystkie z
nich wysłały w terminie ankiety
konkursowe do wojewódzkiej ko
misji współzawodnictwa.
Działacze ZW TKKF podkreślają,
że zwracali się do zakładów w woje
wództwie również z propozycją
powrotu do organizowanych w cza
sie przerw w pracy — dziesięciominutowych zajęć sportowo-rekrea
cyjnych. Pozostało to bez odezwu,
chociaż oferowano specjalistyczne

25 procent
na straty?
Około jednej czwartej kart wstę
pu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie
w Calgary nie zostanie sprzeda
nych publiczności. Przewodniczą
cy Komitetu Organizacyjnego olimpiady w Calgary, Frank King
oświadczył, że 25 procent ogólnej

22.10 Polityka zagraniczna Michaiła
Gorbaczowa
22.55 Język francuski (5)

Radio

Na
szczeblu
wojewódzkim
dobrze układa się współpraca na
linii TKKF — ZSMP. Owocuje to
wspólną organizacją wielu imprez,
że wspomnimy tylko o corocznym

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, 9.00,10.00,12.05,14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikat energetyczny i gazownictwa:
7.55, 13.00, 21.00

PROGRAM II

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

Zrealizowany przez Nikitę Michałkowa film
„Niewolnica miłości” (pr. II, godz. 21.50) jest
opowieścią o miłości gwiazdy niemego filmu do
operatora kinowego — bolszewika, tropionego
przez carskich wywiadowców. Na plan pier
wszy wysuwa się Jelena Sołowiej (na zdjęciu
— w jednej ze scen tego obrazu), która gra rolę
gwiazdy — Olgi Wozniesienskiej. Przypomnij
my, że „Niewolnica miłości” zrealizowana zo
stała dziesięć lat temu i była wyświetlana w na
szych kinach.
Fot. Archiwum

0.05—4.00 Muzyka nocą 4.00—8.00 Poranne
sygnały 9.00—11.00 Cztery pory roku
11.00 11.57 Koncert przed hejnałem 11.59 Syg
nał czasu i hejnał 12.30 Muzyka ludowa 12.45
Rolniczy kwadrans 13.30 Piosenki naszych
przyjaciół 13.40 Z bliska i z daleka —
14.05—16.00 Mag. „Rytm” 16.05 Muzyka i aktu
alności 17.30 Pogwarki nie tylko o piosence
18.05 Klub zwolenników reformy 18.20 Koncert
dnia 19.25 Odpowiedzi na listy 19.30 Dla dzieci
20.15 Koncert życzeń 20.45 Opowiadania I. Bu
nina 21.05 Kronika sportowa 21.15 Profesoro
wie i ich uczniowie 22.00 Dla kierowców 22,05
Na różnych instrumentach 22.20 Turniej
orkiestr 22.45 Radiowy odeon 23.10 Panorama
świata 23.25—23.59 Jazzowe granie

Wysokie koszty sprawiają też, iż
wielu ognisk TKKF nie stać na
prowadzenie zajęć masowych.
Przykładowo koszaliński OSiR żą
da 800 złotych za godzinny pobyt
w siłowni. Brak funduszy sprawił,
że korzystające zeń ognisko TKKF
„Śródmieście” musiało zrezygnoj
wać z sekcji kulturystyki, choć
zgłosiło się 400 chętnych. Część
członków sekcji przeniosła się do
ogniska TKKF „Przylesie”, które
ma dwie małe siłownie.
Ogniska
TKKF
dysponują
skromnymi funduszami na zakup
sprzętu sportowego i turystyczne
go, który stale drożeje. Bazuje się
więc na starym wyposażeniu. Kie
dyś wypożyczalnie sprzętu były
ogólnodostępne, lecz teraz ogni
skom wystarcza on jedynie na
potrzeby własne. Np. 4-osobowy
namiot kosztuje około 40 tys. zł, co
powoduje, że na jego zakup stać
jedynie większe zakłady pracy.
W tym roku ZW TKKF otrzymał
dotację ze strony WKFSiT UW w
wysokości ok. 8 min zł. Tę kwotę
podzielono między ogniska tereno
we, ale i tak są to środki niewystar
czające. Tylko w Koszalinie, Biało
gardzie i Szczecinku towarzystwo
korzysta z pomocy materialnej
miejskich rad narodowych.
Ostatnio mówi się w Koszalinie
o powołaniu klubu biegacza. Oka
zuje się, że na taką formę rekreacji
istnieje spore zapotrzebowanie,
czego dowodem są masowe impre
zy, organizowane w województwie,
m.in. półmaraton „Wenedów”. Ini
cjatywa godna uznania, ale na uję
cie jej w ramy organizacyjne po
trzeba czasu i środków.
W tej chwili sprawy kultury fizy
cznej najbardziej doceniane są w
spółdzielniach inwalidów, gdzie re
habilitacja zdrowotna osób niepeł
nosprawnych należy do podstawo
wych obowiązków zakładu. Gdyby
tak doceniono to również w „nor
malnych” przedsiębiorstwach, to
mniej byłoby utyskiwań na słabą
kondycję fizyczną naszego społe
czeństwa. (wim)
Fot. K. Ratajczyk

liczby 1,6 miliona biletów nie będzie
sprzedanych.

Wicemistrz Polski
zaprasza

„Przeznaczymy je na potrzeby
oficjalnych gości, członków władz,
organizacji sportowych, sponso
rów, dziennikarzy. Nie możemy za
pomnieć o tym, że do Kanady za
prosiliśmy cały świat. Musimy być
realistami. Jeżeli wszyscy, którzy
chcą oglądać naszą olimpiadę, nie
będą mogli być na zawodach — to
po prostu nie przyjadą”.

Koszaliński klub karate o trudnej
dla laika nazwie, a na pewno wszy
stko mówiącej znawcom — „Kyokus
hinkai" — aktualny drużynowy wice
mistrz Polski — ogłasza zapisy do
sekcji dla początkujących. Zajęcia od
bywają się we wtorki i czwartki o
godz. 18 w Szkole Podstawowej nr
5 przy ul. Niepodległości — Bosmań
ska. (wkć)

PROGRAM II (stereo)

PROGRAM IV

Wiadomości: 6.00, 8.00,13.00, 17.00, 20.05

Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 21.55

Skrócony test stereo: 8.40,10.00,14.00,16.00,
18.30, 20.15, 22.10

PROGRAMY OŚWIATOWE: 9.35
Domowe przedszkole 12.00 — J. pol
ski — kl. VII 12.50 — J. polski — kl.
I lic. 13.30 i 14.00: TV Technikum
Rolnicze 14.30 — TV Kurs Rolniczy
14.50 — Powtórka przed maturą: J.
angielski — I. 9 22.25 — J. francuski
— I. 5

Dzienniki: 19.30 i 23.20
16.55 Program dnia
17.00 „Pół godziny dla rodziny:
męskie sprawy"
18.00 KRONIKA (Szczecin, Kosza
lin, Słupsk i Piła)
18.30 „Kupą mości panowie"
18.55 Henryk Tomaszewski i jego
teatr
19.25 Piosenkarz tygodnia
20.05 Ekspres reporterów
20.20 „Variete, variete" — program
rozrywkowy TV RFN
20.45 Nowosybirska opera z „Hal
ką" Moniuszki w Warszawie
21.50 Kino studyjne: „Niewolnica
miłości” — radź. film fab.,
reż. N. Michałków; w roli tytu
łowej: Jelena Sołowiej

nagrania lub możliwość przeszko
lenia w tym zakresie pracowników
odpowiedzialnych za kulturę fi
zyczną i rekreację.
Wiąże się z tym kolejna sprawa:
zatrudnienie specjalistów do spraw
sportu i rekreacji. W woj. koszaliń
skim tylko w Zakładzie Płyt Wióro
wych i Pilśniowych w Karlinie oraz
Wojewódzkim Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej w Koszali
nie działają specjaliści zatrudnieni
na pełnych etatach. W innych
zakładach pracują oni na pół lub
ćwierć etatu. W większości jednak
wyręczają ich działacze zakłado
wych ognisk TKKF, kół LOK i
PTTK oraz w minimalnym stopniu
pracownicy służb socjalnych. Właś
ciwa działalność możliwa jest dzię
ki dobrej współpracy ze związkami
zawodowymi, radami pracowni
czymi, a także osobistemu zaanga
żowaniu dyrektora. Chlubnymi
przykładami są m.in. PZZ w Mścicach, oddział PKS w Koszalinie,
Oddział Remontowo-Budowlany
Lasów Państwowych w Szczecinku, „Kazel” i OPPM w Koszalinie.

wojewódzkim zlocie członków obu
organizacji w ramach Tygodnia
Kultury Fizycznej.
Wiele problemów przysparza do
stęp do sal treningowych. Ich dy
sponenci każą sobie słono płacić.
W najlepszej sytuacji są zakłady
patronujące placówkom oświato
wym, mogą wówczas nieodpłatnie
korzystać z sal gimnastycznych. In
na sprawa, że z powodu nadmiaru
zajęć szkoły udostępniają swe po
mieszczenia dopiero w późnych go
dzinach wieczornych, co wpływa
ujemnie na frekwencję na trenin
gach.

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 „Wielkie kłopoty” 9.50
„Dziesięciu Murzynków” 10.00 Godzina melo
mana 11.10 Muzyczny non-stop 12.00 Filharmo
nia 13.05 Z malowanej skrzyni 13.30 Album
operowy 14.00 Muzyczny portret A. Pugaczowej 15.10 Jazz 16.00 Dzieła, style, epoki 16.50
„Dziesięciu Murzynków” 18.30 Klub stereo
19.30 Wieczór w filharmonii 21.10 Od ragtime’u do
swinga 21.30 1.00 Wieczór literacko-muzyczny

7.20 Słuchamy piosenek 7.35 Spotkanie z
operetką 8.30 Muzyczne hobby 9.05 J. polski kl.
HI 9.35 Zabawy przy muzyce (dla przedszkoli)
10.00 Biologia kl. Vm 10.30 Muzyka ery kompu
terowej 11.00 Dom i świat — mag. 12.05 Wyzwa
nia współczesności 12.20 Polskie zespoły instr.
13.50 Małe piosenki 14.0(1—17.00 Popołu
dnie młodych 17.05 Sztuka transkrypcji 17.55
Widnokrąg 18.30 J. rosyjski 18.50 Studio eksper
tów 19.35 Lektury Czwórki 19.45 Nie tylko
ballada — aud. 20.15—21.35 Wieczór muzyki i
myśli: Współczesna kultura Kraju Rad — aud.

PROGRAM IU
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 J. Conrad
— „Lord Jim”, powt. ode. 1 10.30 Muzyczny
interklub 11.00 Klasycy jazzu 11.40 Gwiazda
tygodnia 11.50 „Demon z altówką” 12.05 W
tonacji Trójki 13.00 „Ani słowa o Zdrajcach”
13.10 Powtórka z rozrywki 14.00 Mistrzowie
kwartetu smyczkowego (IU) 15.05 Rockowe
dygresje 15.40 Z biblioteki dokumentu
16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki 19.30 Trochę
swinga 20.00 Mini-max 20.45 Warsztaty literac
kie 21.00 Fermata — mag. 21.45 Ludzie i fotogra
fie 22.15 Blues wczoraj i dziś 22.45 Posłuchać
warto 23.00 Opera tygodnia 23.15 Czas relaksu

Koszalin
6.30 Studio Bałtyk (z Okręgowego Przedsię
biorstwa Przemysłu Mięsnego) 13.05 Na stru
nach gitary 17.05 Przegląd aktualności 17.12 Na
marginesie II Forum Związku Zawodowego
Bibliotekarzy — T. Grzechowiak 17.30 Muzyka
z Zamku Książąt Pomorskich — B. Gołembiewska 18.07 „Z pasją i umiłowaniem szkoły” — J.
Koprowska 18.27 Program na jutro
TV i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programach!

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

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

Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w
godzinach 9.30—16 w siedzibie redakcji (III piętro, pok. 313—314); także telefonicznie
pod numerem 250-05.

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

Porady prawne udzielane są w poniedziałki środy i piątki od 13.00 do 15.00, oraz we
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Sklep zaczyna się od... wystawy
Słupsk. Witryna jest wizytówką każdej placówki handlowej i świa
dectwem pracy przedsiębiorstwa czy instytucji. Pierwsze wrażenie
i pierwsza opinia klientów opierają się zazwyczaj na wyglądzie wy
staw, ich twórcami są dekoratorzy. Jedni z zawodu, inni — tylko
z zamiłowania. Odwiedziliśmy pracownie dekoratorskie Powszechnej
Spółdzielni Spożywców „Społem” przy ul. Starzyńskiego i Zygmunta
Augusta.
Pomieszczenia małe, adaptowa
ne. Zagracone blejtramami, półka
mi pełnymi szablonów, elementów
dawnych i przyszłych dekoracji,
puszkami farb, paletami i wszyst
kim, z czego można wymodelować
liście jesienne, letnie kwiaty czy
kiść jarzębiny. Większość prac wy
konuje się w pracowni przy ul.
Starzyńskiego. Tutaj — mimo cias
noty — są lepsze warunki, no i loka
lizacja w samym sercu miasta po
maga w pracy. Duszą i sercem pra
cowni przy ul. Starzyńskiego jest
już od 20 lat Stanisława Moroń,
pod której kierunkiem pracują
młodsze koleżanki i koledzy. Pracy
jest bardzo dużo. Trzeba przynaj
mniej 4 — 5 razy do roku zmieniać
wystawy w 150 sklepach. Dobrze,
że niektóre ekspedientki mają tro
chę zdolności i zadeklarowały urzą
dzanie wystaw we własnym zakre
sie. Trzeba także dbać ciągle o este
tykę zakładów gastronomicznych,
szczególnie w okresie świąt.
— Jesteśmy dekoratorami —
mówi Stanisława Moroń, a niektóre
załogi placówek handlowych i gast
ronomicznych próbują utożsamiać
nas ze sprzątaczkami. — Bywa, że
dopiero pojawienie się dekoratora

mobilizuje personel do general
nych porządków. A powinno być
odwrotnie. Dekorator powinien
zajmować się wyłącznie wystawa
mi. Niestety, bywa że koledzy i ko
leżanki najpierw zakasują rękawy,
ścierają kurze, myją okno wysta
wowe.
Pracownia dekoratorska to nie
tylko przyjemne dla oka i różnobar
wne dekoracje. To także codzienna,
żmudna krzątanina wokół stołu ztysiącami wywieszek cenowych,
szyldów, reklam, napisów i infor
macji. Panią Grażynę Marcinowicz zastaliśmy podczas przygoto
wywania dużych, efektownych liści
na wystawy o tematyce jesiennej.
— Takich liści trzeba zrobić kil
kadziesiąt, dopiero wtedy można
osiągnąć efekty — stwierdza pani
Grażyna. — Są trudności materia
łowe. Czasami można kupić gotowe
elementy zdobnicze — gałązki, list
ki, kwiaty. Agencja reklamowa wGdyni ma bogaty wachlarz propo
zycji dla dekoratorów ale i... wyso
kie ceny. Kwiatek kosztuje 500 —
900 złotych, gałązka — 80 zł. Kupu
jemy tylko niewielkie ilości, głów

Dyżurują radni
Słupsk. Dzisiaj, 6 bm. od godz. 13
do 15 w sali 69 (II piętro) Urzędu
Wojewódzkiego przy ul Bieruta 14,
obywateli w sprawach skarg przyj
mować będzie członek Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej —

...i prawnik
W siedzibie Zarządu Wojewódz
kiego ZSMP przy al. Sienkiewicza
21 bezpłatnych porad z zakresu

Marian Kędzierski.
W ratuszu (pok. 116, I piętro) w
tych samych godzinach dyżurować
będzie członek Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej — Janina
Gut.
prawa pracy, prawa administracyj
nego, rodzinnego, karnego, cywil
nego — udzielać będzie prawnik.
Dzisiejszy dyżur potrwa od godz. 16
do 18, a po poradę zgłaszać się
można osobiście lub telefonicznie
pod numerem: 223-62. (a)

nie na wielkie słupskie imprezy
handlowe. Trochę nam przykro,
gdy obserwujemy zachowanie osób
odwiedzających kiermasze. Bywa
ło, że... zdejmowały gałązki czy
kwiaty z wystaw i dekoracji, zabie
rając je... „na pamiątkę”.
— Wszystkie pory roku widocz
ne są w naszej pracowni jednocześ
nie — zauważa Marek Seweryniuk.
— Na regałach kwiaty pozostałe po
letnich wystawach, na stołach je
sienne liście a w przygotowaniu
mamy gwiazdki, bałwanki, choinki
i sztuczny śnieg, bo do Gwiazdki
i Nowego Roku blisko. Najwięcej
jest pracy podczas przygotowywa
nia kiermaszy okolicznościowych.
Ostatnio w czasie Dni Łodzi w Słup
sku bardzo się napracowaliśmy
wraz z kolegami z drugiej pracow
ni: Krystyną Skrzypek, Henrykiem
Jachimkiem i Jarosławem Udyczem. Wymagania były bardzo wy
sokie, wszystkie elementy rekla
mowe i informacyjne trzeba było
wykony wać ręcznie.
Co roku uczestniczą w konkur
sach na wystawy okolicznościowe
z okazji Dni Słupska, Słupskich Dni
Sportu i Festiwalu Pianistyki Pol
skiej. W bieżącym roku wśród lau
reatów dorocznego konkursu zna
leźli się także nasi sympatyczni roz
mówcy: Stanisława Moroń, Hen
ryk Jachimek i Marek Sewery
niuk — laureat I miejsca: Gratulu
jemy!

EWA CZINKE

W skrócie
W Klubie MPiK —
koncert
Słupsk. Słupskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
zaprasza
dzisiaj, 6 bm. o godzinie 18"do czy
telni Klubu MPiK na recital forte
pianowy. Wykonawcą będzie Rena
to Przech, laureat „Estrady Mło
dych” ubiegłorocznego Festiwalu
Pianistyki Polskiej. W programie
usłyszymy utwory Chopina i Schu
mana. (a)

Uwaga, pracownicy
kultury!
Komitet Środowiskowy Kultury
PZPR zaprasza dzisiaj 6 bm. o godz.
10 do Muzeum Pomorza Środkowe
go na inaugurację szkolenia ideolo
gicznego. Szkolenie poprowadzi le
ktor Komitetu Centralnego doc. dr
hab. Mieczysław Krajewski, (a)

Kto był świadkiem
wypadku?

Motarzyno. W takim oto ładnie utrzymanym, zabytkowym obiekcie
mieści się siedziba Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Gospodarze
zadbali nie tylko o estetykę wnętrz, między innymi świetlicy, salki
konferencyjnej i stołówki pracowniczej,ale również o stary park. (ce)
Fot. Zbigniew Bielecki

Ręczniki
na sklepowe półki!
O tym, jak trudno w Słupskiem
kupić w sklepie ręcznik frotte wie
dobrze każdy klient. Niestety, do
stawy z przemysłu są zbyt małe w
stosunku do potrzeb. Dodatkowym
utrudnieniem były dotychczasowe
liczne zgłoszenia od przedsię
biorstw, instytucji i zakładów pra
cy.
Jak informuje Wydział Handlu
Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku,
wT czwartym kwartale br. oraz w
1987 roku resort przemysłu chemi
cznego i lekkiego oraz Minister

stwo Handlu Wewnętrznego i
Usług wprowadziły nowe zasady
zaopatrzenia klientów zbiorowych
w ręczniki. Wydział Handlu UW w
Słupsku będzie otrzymywał przy
działy tych poszukiwanych towa
rów wyłącznie na indywidualne za
opatrzenie ludności poprzez sklepy
detaliczne. Wszystkie pozostałe in
stytucje mogą zaopatrywać się w
Przedsiębiorstwie Obrotu Towaro
wego Przemysłu Włókienniczego
„Surtex” w Łodzi albo w jego za
kładzie w Gdyni przy ul. Krzywo
ustego nr 5. (ce)

Telefony dla bogaczy?
Słupsk. W ostatnich miesiącach
wielu mieszkańców Słupska otrzy
muje „tasiemcowe” rachunki za
swoje telefony. Ten nieomylny po
noć komputer potrafi na rachunku
naliczyć tyle rozmów pozaabonamentowych, o jakich się nikomu
nie śniło. Posiadacze telefonów,
którzy otrzymują takie rachunki
(1000 i więcej rozmów liczniko
wych) „wychodzą ze skóry”, bo
wiedzą, że znowu muszą wyjść z
pracy, ustawić się w kolejce biura
WUT przy ul. Łukasiewicza, aby
skorygować rachunek i wyjaśnić
swoje racje.
Czytelniczka Helena D. jest u
kresu sił w bieganiu po urzędach,
biurach, aby dociec swoich racji. Do
kwietnia br. rachunki telefoniczne
opiewały na kwoty do 500 zł. Od
maja nie bardzo wiadomo, co dzieje
się z komputerem naliczającym jej

rozmowy, bo kwoty są niewspół
miernie wysokie do poprzednich a i
pozycji coraz to więcej. Twierdzi, że
po podwyżce opłat za rozmowy nie
zwiększała ich ilości, dzwoniąc je
dynie w koniecznych sprawach.

7 października br. w godzinach
wieczornych w miejscowości Zimo
wiska (Grabno) gm. Ustka samo
chód potrącił mężczyznę. Świadko
wie tego wypadku oraz kobieta,
która w tym czasie i w tej samej
miejscowości wsiadała do samocho
du osobowego marki opel-record, a
wysiadła w Słupsku koło mleczar
ni, proszeni są o zgłoszenie się oso
biście lub telefonicznie do Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego WUSW
w Słupsku, ul. 3 Maja 1, pok. 109,
tel. 220-71, wew. 409 lub 427. (a)

Nauka pływania
Słupsk. Prowadzone przez Słup
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji kur
sy pływania dla dzieci i dorosłych
cieszą się ogromną popularnością.
Wszystkie mają pełen komplet, a
wielu słupszczan jeszcze chce nau
czyć swoje pociechy pływać. Wy
chodząc im naprzeciw SOSiR roz
poczyna dodatkowe kursy pływa
nia. W biurze pływalni przy ul.
Szczecińskiej przyjmowane są za
pisy na naukę pływania 1 i 2 stopnia
dla dzieci od 7 do 11 lat oraz 1
stopnia dla dorosłych. Zgłaszać się
można codziennie w godz. 8—15 w
pokoju nr 2 pływalni osobiście, zaś
informacji o warunkach przyjęcia
na naukę zasięgnąć można pod nu
merem telefonu: 340-16. (a)
wiadomo skąd wzięta. Po ponownej
interwencji w WUT kwotę tę odjęto
od rachunku. W lipcu i sierpniu
otrzymała kwity zerowe, na któ
rych księgowane były znowu sumy
z kapelusza. We wrześniu otrzyma
ła rachunek, na którym obok abo
namentu doszły 532 rozmowy licz
nikowe za 1590 zł co zupełnie nie

Komputer - oszust
Pani Helena jest emerytką i musi
się liczyć z każdym wydanym gro
szem. Pod koniec kwietnia rachu
nek jej wynosił już 393 zł więcej,
bowiem zaksięgowano tam kwotę z
poprzedniego miesiąca, już dawno
zapłaconą. To można jeszcze wytłu
maczyć, ale śmiesznym staje się
fakt, kiedy na kwicie z 23 czerwca
dochodzi jeszcze suma 1740 zł. Nie

zgadza się z rejestrem prowadzo
nych rozmów z jej telefonu, który
skrupulatnie prowadziła w tym
miesiącu. Według obliczeń zdespe
rowanej czytelniczki było ich tylko
40 ponad abonament.
Rachunki telefoniczne pani Do
brzyńskiej są tak pogmatwane, że
nawet pracownicy WUT nie są w
stanie ich rozwikłać. Interwenio-

—
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SŁUPSK: 991 — Pogotowie Energetyczne,
992 — Pogotowie Gazownicze, 993 — Pogotowie
Ciepłownicze, 994 — Pogotowie WodnoKanalizacyjne, 997 — MO, 998 — Straż Pożar
na, 999 — Pogotowie Ratunkowe, podstacja
przy ul. Banacha, tel. 31-371, 913 — Biuro
Numerów, 955 — Automatyczna Informacja
Paszportowa, 280-35 — Telefon Zaufania (g.
16—20 codziennie i w sob. g. 9—13); Informacja
Kolejowa: 933 — Pociągi przyjeżdżające do
Słupska, 934 — Pociągi odjeżdżające ze Słupska

SŁUPSK — Apteka nr 77-003, ul. Pawła
Findera 38, tel. 247-16; LĘBORK — Apteka nr
77-007, ul. Czołgistów 33, tel. 21-705

SJ Teatr

Już na święta!
Damnica. Jeszcze nie zapowiedziano pierwszego śniegu, ale w damnickiem zakładzie „Comindexu” już myślą o świętych Bożego Narodzenia.
W Dziale Kandyzowania Owoców przygotowywane są polskie „bakalie”:
jarzębina, czarne porzeczki, gruszki, śliwki i... marchewka. Smakołyki te
przyrządzane w specjalny sposób i nasycone syropem do złudzenia
przypominają rodzynki, koryntki, skórkę pomarańczową. Przewiduje się,
że przed świętami znaczne ilości owoców kandyzowanych trafią na
lokalny rynek. Pierwsze partie już sprzedawane są w lęborskich sklepach
i klienci bardzo je sobie chwalą. Gospodynie domowe są zadowolone, że
będzie czym przybrać świąteczne ciasta, strucle i pierniczki.
Ponadto zakład w Damnicy skieruje przed świętami na lokalny rynek
200 tysięcy tak poszukiwanych plastykowych „cytrynek” z sokiem cytry
nowym. W laboratorium „Comindexu” trwają prace nad atrakcyjnymi
nowościami, ale... ma to być niespodzianka pod choinkę.
Na zdjęciu: mistrz produkcji Zbigniew Turno dokonuje przeglądu
suszących się na sitach polskich „rodzynek” czyli jarzębiny przygotowa
nej do kandyzowania. Po ośmiu godzinach leżakowania w piecu owoce
zostaną nasycone syropem, (ce)
Fot. Zbigniew Bielecki

„Ustka jesienią"
.. .to tytuł wystawy fotograficznej,
która zostanie otwarta dzisiaj 6 bm.,
o godz. 16 sali widowiskowej Miej
skiego Ośrodka Kultury w Słupsku
przy ul. Braci Gierymskich 1.

Zaprezentowane zostaną tu pra
ce instruktorów fotografii z domów
kultury województwa słupskiego i
częstochowskiego wykonane na
plenerze w Ustce, w ub. miesiącu.
(a)

KĘPICE (sala kina „Przyjaźń”): „Księżnicz
ka na opak wywrócona” Calderona de la Barki
— godz. 19 w wykon. Słupskiego TD

Crj
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SŁUPSK
MILENIUM — FX (sensac., USA, 1. 18) — g.
15.30,17.45 i 20 oraz: seans relaksowy: Wejście
smoka (Hongkong-USA, 1. 18) pan. — g. 22
POLONIA — Amadeusz (muz., USA, 1.15) —
g. 16 i 19
DELTA (Rędzikowo) — dziś nieczynne
BYTÓW — Żurawie wracają do gniazd (ch
ski, 1. 12) — studyjny
CZARNE
PRZODOWNIK — Powrót do
przyszłości (USA, 1. 12); WIARUS — Gliniarz z
Beverly Hills (USA, 1. 18)
CZŁUCHÓW (Zamek) — dziś nieczynne
DAMNICA — dziś nieczynne
DĘBNICA KASZUBSKA — dziś nieczynne
DEBRZNO: KLUBOWE — Wystarczy być
(USA, 1. 15); PIONIER — dziś nieczynne
KĘPICE — dziś nieczynne
LĘBORK: FREGATA — Na całość (pol., 1.18)
ŁEBA — dziś nieczynne
MIASTKO — Zaginiony (USA, 1. 15)
PRZECHLEWO — dziś nieczynne
SIEMIROWICE — Piramida strachu (USA,
1. 12)
SŁAWNO (SDK) — dziś nieczynne
USTKA — Dotknięcie meduzy (ang., 1. 18)
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Podajemy na podstawie informacji OPRF!

Warto obejrzeć!

CZYTELNIKÓW
—m|mmmm
Jest
czy nie ma?
Słupsk. — Nie wiemy, czy Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej nr 4 w
Słupsku zatrudnia sprzątaczki czy nie
— sygnalizują mieszkańcy domu nr 2
prz ul. Zawadzkiego w Słupsku. — Na
klatce schodowej jak i całej posesji
jest od wielu miesięcy bardzo brudno.
Sygnalizowaliśmy sprawę w ZGM nr
4 ale bez skutku. Cz trzeba komuś
publicznie przypominać o jego ele
mentarnych obowiązkach? Brawa dla
dozorczyń Słupskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czyn" na Zatorzu.
Może panie ze śródmieścia zatrudnio
ne w gospodarce komunalnej wezmą
przykład z koleżanek? (ce)

Uwaga absolwenci
uczelni radzieckich
Słupsk. Po kilkumiesięcznej
przerwie wznowił działalność 25-osobowy klub absolwentów uczel
ni radzieckich przy Zarządzie Woje
wódzkim TPPR.
We wtorek (11 bm.) o godz. 16
kierownictwo ZW TPPR organizuje
w herbaciarni „Pod Samowarem”
spotkanie członków klubu, poświę
cone omówieniu form dalszych
kontaktów i pracy programowej.
Na spotkaniu mile widziani będą
również ci, którzy studiowali w
ZSRR a nie zgłosili dotychczas dek
laracji członkostwa.
(jel)

Interesująca
wystawa malarska*
Bytów. Interesująca wystawa malarska zorganizowana została kilka dni
temu w klubie Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego 12.
Jest to malarstwo szczere, bezpretensjonalne, przesiąknięte na wskroś
regionem. Chodzi o wystawę wojewódzkiego klubu plastyka amatora, nad
którym od lat sprawuje opiekę instruktor WrDK — Stefan Morawski.
Na wystawie prezentują obrazy olejne twórcy nieprofesjonalni: Alicja
Laga z Lęborka, J. T. Gawrońskie i Regina Łubieńska z Miastka,
Władysław Ruchlewicz ze Sławna, Józef Dzieran i Elżbieta Kulka
z Ustki oraz E. Baran, Stanisław Berbeka, Leszek Brzeziński, Maciej
Gawlak, Joanna Jasiunas, Józefa Jefimow, Maria Michalska, Wacława
Poździk i Czesław Staszewski ze Słupska.
Warto obejrzeć! Ekspozycja czynna będzie do 30 bm. (jel)

mĘgrnmm
na krytyką
Będzie porządek!
Lębork. W odpowiedzi na notat
kę pt.: „Co kto woli: salmonellę czy
złamanie nogi?” Urząd Miejski w
Lęborku informuje, że nieprawi
dłowości wskazane w publikacji zo
stały usunięte. Rejonowe Przedsię
biorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej zobowiązało się
skierować pierwszą nowo zatrud
nioną sprzątaczkę do porządkowa
nia klatki schodowej budynku nr 12
przy ul. Bohaterów Stalingradu.
Ponadto sprzątaczka LSP sprząta
dodatkowo część klatki schodowej
przylegającej do spółdzielni. Rów
nież załogę ciastkarni PSS „Spo
łem” zobowiązano do większej dba

łości o czystość. Polecono, aby wy
roby gotowe nie były ustawiane na
klatce schodowej a pakowane do
pojemników i przenoszone bezpo
średnio do samochodów. Aby pod
czas wynoszenia odpadów popro
dukcyjnych nie brudzono białych
fartuchów pracownicy ciastkarni
zostali wyposażeni w dodatkową
odzież roboczą. Zobowiązano się
wymienić pojemniki na odpady.
Notatka prasowa dotyczyła także
wykopów na ul. 10 Marca. Wykopy
pod ciepłociąg wykonywane są zgo
dnie z cyklem technologicznym. Ze
względu na kolidowanie trasy ciep
łociągu z istniejącymi urządzenia
mi podziemnymi termin zakończe
nia prac został przedłużony. Zgod
nie z deklaracją wykonawcy
(„Zremb”) prace miały być zakoń
czone w dniu 31 października. W
końcowej fazie prac część kanału
ogrodzono i... po raz czwarty wyko-,
nano kładki dla pieszych. Okazało
się, że przypadkowi przechodnie
sami narobili szkód w zabezpiecze
niach i rozkradli deski.
(ce)

Klub „Pod Samowarem" zaprasza
wała u dyrektora urzędu, pisała
odpowiednie pisma o wyjaśnienie
sprawy, sama nawet poświęciła
sporo czasu i z urzędniczką WUT
sprawdzała księgi. Nic z tego jed
nak nie wyszło. Również w paździer
niku otrzymała kwit z 215 dodatko
wymi rozmowami licznikowymi za
860 zł. Rozmowy z jej telefonu pro
wadzone są tylko w obrębie miasta.
Raz jeden dzwoniła w tym czasie do
Grudziądza, zamawiając rozmowę.
Podobnych interwencji mamy
wiele. Wiele osób płaci, czekając
cierpliwie, kiedy komputer „opa
mięta się” i zaksięguje na ich konto
nadpłatę.
Kto może co miesiąc wydawać
połowę pensji za rachunki? Nikt
mnie nie przekona, że nie można
ujarzmić komputerów, które w na
szym WUT mają wyjątkową fantaz
ję. A jeśli nie — wróćmy do liczy
deł... (a)

Słupsk. Ulubione miejsce spotkań wielu
słupszczan — klub-herbaciamia ZW TPPR
„Pod Samowarem” jest znów czynny po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej ko
niecznością poddania obiektu kapitalnemu re
montowi. Zyskał w wyniku remontu elegancki,

Poszukiwane
pamiątki
Słupsk. Niedługo Gwardyjski Klub Sporto
wy „Gryf* w Słupsku obchodzić będzie 40-lecie powstania. W związku z tym kierownic
two klubu prosi byłych zawodników, działaczy
i sympatyków, którzy posiadają jakiekolwiek
pamiętniki z tego okresu (zdjęcia, znaczki, dy
plomy, puchary, wycinki prasowe) o wypoży
czenie ich na organizowaną wystawę dorobku i
osiągnięć klubu. Wystawa otwarta zostanie
przed jubileuszową akademią, 25 bm. Ponadto
pozwolą one uzupełnić materiały przygotowy
wane do opracowania historii klubu. Po wyko
rzystaniu pamiątki zostaną zwrócone właści
cielom.
W tej sprawie należy kontaktować się z sek
retariatem klubu, tel. 284-88, w godz. 7—15.
(a)

stylowy wystrój wnętrz. Pierwsze kameralne
imprezy planowane są na 69. rocznicę Rewolu
cji Październikowej. Godziny otwarcia: 9—21 (w
niedziele, święta i soboty wolne od pracy od 12
do 22).
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