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oskarżenia

jusze wszystkich krajów łączcie się!

(Amerykańskie sankcje
wobec Libii
Waszyngton (PAiP). Prezydent Reagan ogłosi) we wtorek sankcje
przeciwko Libii, podtrzymując oskarżenia pod adresem tego kraju
o rzekome popieranie międzynarodowego terroryzmu. Podobnie jak
w poprzednich dniach Reagan nie przedstawił żadnych dowodów na
rzekomy współudział Ljbii w zamachach, przeprowadzonych przed
kilkoma dniami na lotniskach w Wiedniu i Rzymie.
Szermując
określeniami
o
„walce z terroryzmem międzynarodowym” prezydent USA ogłoslł jednostronne
zerwanie
wszelkich kontaktów handlowych
z Libią oraz wprowadził natych
miastowy zakaz udzielania przez
instytucje i obywateli
Stanów
Zjednoczonych kredytów i po
życzek rządowi libijskiemu.
Z dniem 1 lutego obowiązywać
ma również zakaz dokonywania
wszelkich transakcji przewozo
wych oraz wykonywania u-

rnów
i
działalności
oby
wateli amerykańskich na tere
nie Libii. Wprowadzane sankcje
i środki dyskryminacyjne
są
następstwem ostatnich nacisków
i gróźb ze strony Waszyngtonu,
którym towarzyszyły kroki woj
skowe oraz demonstracja
siły
przez amerykańską flotę i jed
nostki powietrzne stacjonowane
w rejonie Morza Śródziemnego.
Prezydent Reagan zażądał, by
(dokończenie na str, 2)
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Współpraca polsko-radziecka

Pogłębienie specjalizacji,
Moskwa (PIAlP). W Moskwie zakończyła w środę pracę XXIX sesja
międzyrządowej polsko-radzieckiej komisji wdpółprady gospodarczej i
naukowo-technicznej.

i jego kłopotów
(Inf. wł.) „Społecznym zaangażowaniem i patriotyczną postawą Ochot
nicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej umacnia socjalistyczny ład i po
rządek publiczny”— pod takim hasłem przebiegać będą przypadające
w tym roku obchody 40-lecia powstania ORMO na Pomorzu Środko
wym. W ich programie znajdują się przedsięwzięcia mające na celu za
cieśnienie więzi tej organizacji ze społeczeństwem. Będą podejmowane
zatem zadania i czyny społecznie użyteczne dla zakładu pracy, mia
sta i wsi. Znacznemu ożywieniu ulegnie praca jednostek specjali
stycznych, zakładowych i terenowych, co powinno przynieść wymier
ne efekty w eliminowaniu ujemnych zjawisk w sferze
porządku
publicznego. Dla uczczenia jubileuszu organizowane też będą różue formy współzawodnictwa pomiędzy jednostkami i pododdziałami
ORMO.
członków zarówno w okresie wal
ki o utrwalanie władzy ludo
wej, jak i w latach późniejszych.
Uchwałą Wojewódzkiej
Rady
(dokończenie na str. 2)

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku po
siada dobrze wyposażone zaplecze techniczne. Nie najlepsze zaopatrze
nie ryniku w elementy armatury wodociągowej zmusza często do korzy
stania z usług własnych tokarzy, frezerów itp.
Na zdjęciu: mistrzowie Eugeniusz Gwardiik i Antoni Pejas przy pomia
rze wytoczonych gwintów do przyłączy wodociągowych, (bz)
Fot. Zbigniew Bielecki

Na grzyby w... styczniu
Mimo że zima nie jest dobrym
okresem na grzybobranie, zdarza się
jednak sporadycznie, Ze w zacisz
nych kotlinach leśnych można ze
brać okazałe jadalne okazy. W pierw
szych dniach stycznia br. w Górach
Sowich natknięto się na gąski fiole
towe, natomiast w Kotlinie Dzierżoniowskiej na spróchniałych pniaeh
drzew spotkać można kępy dorod
nych owocników monetki zwanej
pieniążkiem aksamitnotrzonowym.
(PAP)

CZYTELNIKÓW
Czym karmić dziecko?

i

Koszalin. - Zjeździłem już prawie
całe województwo, obleciałem chy
ba wszystkie większe sklepy spożyw
cze w wojewódzkim mieście, a mi
mo to nie znalazłem ani dobrego
mleka ani odżywek dla dzieci stwierdził zdenerwowany Czytelnik z
Kaszaliina. - Raz mi handlowcy mó
wią, że ktoś nie dowiózł, innym ra
żem - że wytwórnia jest tylko jed
na w kraju i nie nastarcza. Czy
mam to przekazać dziecku, ledwo
co przyszłemu na świat?
Sprawdzaliśmy, sytuacja nie jest
wesoła, w zaopatrzeniu dzieci w
podstawowe dla najmłodszego wie
ku rodzaje mleka i odżywki. Braki
występują
niepokojąco
często.
Wrócimy jeszcze do tej sprawy, tym
czasem zaś alarmujemy: drodzy
Handlowcy, przyśpieszcie dostawy,
bo dzieciom nikt nie wyjaśni, że z
tzw. przyczyn obiektywnych muszą
poczekać dzień, tydzień itp. (el)
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podnoszenie efektywności produkcji

40. rocznica ORMO

Obchody 40-leciä będą szcze
gólną okazją do
przybliżenia
społeczeństwu
problematyki
ORMO, jej rodowodu d dorob
ku, ukazania patriotyzmu
jej

Wyd, 2

Komisja pozytywnie oceniła do
ty ehczasowy s/tan współpracy poi
sko-radzieckiej w podstawowych
dziedzinach.
Dokonano kompleksowej oce
ny i stwierdzono postęp we wdra
żaniu w życie podpisanego w
1984 roku „długofalowego progra
mu rozwoju współpracy gospo
darczej i naukowo-technicznej
między PIRL i ZSRR, do roku
2000”. Podkreślono szczególną ro
lę w tym programie wspólnych

W. Jaruzelski
przyjął delegacją
KC KP Wietnamu
Na zaproszenie KC PZPR pd
4 do 8 bm* przebywała w Pol
sce delegacja Komitetu Central
nego Komunistycznej (Partii Wiet
namu z członkiem (Biura Poli
tycznego KC KPW, wiceprzewod
Bieżącym Rady Państwa Wiet
namskiej Republiki Socjalistycz
nej, szefem Głównego {Zarządu
Politycznego Wietnamskiej Ar
mii Ludowej gen. armii Chu Huy
Manem.
Delegacja KC KPW
została
przyjęta przez I sekretarza KC
PZPR, przewodniczącego Rady
Państwa PRL Wojciecha Jaru
zelskiego. W serdecznej, przyja
cielskiej rozmowie poruszono pro
bierny związane z dalszym roz
wojem wszechstronnej współpra
cy pomiędzy PZPR i KPW oraz
PRL i WRS, z aktualną sytuacją
międzynarodową oraz z przygo
towaniami do X Zjazdu PZPR
i VI .Zjazdu KPW.
Delegacja przekazała zaproszę
nie o,d najwyższych władz WRS
dla delegacji partyjno-państwowej PRL pod przewodnictwem
W. Jaruzelskiego do złożenia oficjalnej wizyty w Wietnamie.
Zaproszenie zostało przyjęte z za
dowoleniem. (PAP)

Były premier Belgii przed sądem
Bruksela (PAP). W Brukseli
rozpoczął się 8 hm, proces prze
ci w Paulowi van den Boeynantsowi, który należy do najbar
dziej znanych polityków belgij
skich. Sprawował on min. funk
cję premiera i ministra obrony.
Dochodzenie w sprawie jego wie
lomiilionowych nadużyć podatko
wych rozpoczęło się już przed
4 laty.

Będąc u szczytu kariery po
litycznej Paul van den Boeynants
prowadził jednocześnie wielkie in
terasy finansowe i miał powią
zania ze światem biznesu. Soc
jaliści już dawno zarzucali mu
wykorzystywanie wpływów poli
tycznych do osiągania korzyści
osobistych.

przedsiębiorstw i zjednoczeń näu
kowo-produkcyjnych. jako no
wej formy kontaktów gospo
darczych, stwarzające możliwo
ści zintensyfikowania współpra
cy. Komisja zaleciła koncentra
cję wysiłku ria realizacji kon
kretnych zadań wynikających z
programów współpracy, zwłasz
cza w zarfresie pogłębiania spec
jalizacji i kooperacji, podnosze
nia efektywności produkcji i umocnienia bazy materiałowo-tech

nicznej. Uzgodniono działania or
ganizacyjńe zmierzające do za
pewnienia wysokiej jakości i po
ziomu technicznego, wspólnie pro
d'ukcwanych wyrobów, zwłaszcza
w przemyśle maszynowym.
Omawiane przez komisję za
gadnienia uwzględniają ustalenia
XLI nadzwyczajnej sesji RWPG.
Istotną rolę we wzajemnej
współpracy Polski i Związku Ra
dzieckiego odgrywać będzie wy
miana handlowa. Według wcześ
niej dokonanych ustaleń w ra
mach koordynacji planów spo(dokończenie na str. 2)

Zalecenia Caspara Weittbergera

Pogwałcenie układu
o ograniczeniu

Waszyngton (PAP). Sekretarz obrony USA CASPAR WEINBERGER
zaleci) wiele posunięć sprzecznych z nie ratyfikowanym przez USA
układem o ograniczeniu zbrojeń z 1979 r.—podaje gazeta „New York
Times”.
Weinberger zaleca, by nielikwi
dowano dwóch okrętów podwod
nych klasy „Poseidon”, kiedy nowy
okręt klasy „Trident” zostanie wo
dowany i odbędzie próby mor
skie w maju 1987 r. Jeśli okręty
nie zostaną zlikwidowane będzie
to stanowić naruszenie układu,
który ogranicza liczbę rakiet wie
łogłowicowych.
Chociaż układ nie został raty
fikowany przez USA, dotychczas
zarówno USA jak i ZSRR prze
strzegały go.

Weinberger zaleca, by okręty
wycofano jedynie ze służby czyn
nej i pozostawiono je w takim
stanie jak są, aby były w każdej
chwili zdolne wkroczyć do akcji.
Minister postuluje też, by za
stąpiono rakiety „Minuteman-2”
rakietami „Minuteman-3” wyposa
żonymi w 3 głowice nuklearne,
co jest kolejnym pogwałceniem
układu.
Kolejnym zaleceniem jest zin
tensyfikowanie badań nad bronią
biologiczną i chemiczną.

Czwarta ofiara biegunki noworodków
(Inf. wł.) Jak nas poinformo
wano w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Koszalinie, w po
niedziałek
wieczorem zmarło
czwarte dziecko zarażone gronkowcem złocistym. Jest to naj

prawdopodobniej ostatnia jego ofiara, gdyż ani we wtorek, ani
wczoraj nie odnotowano już zgo
nów (noworodków, spowodowa
nych epidemią biegunki, (mik)

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w
Będzinie trwa remont kapitalny, po
łączony z wymianą niektórych urzą
dzeń i instalacji. Nie ptacuje le
karz ginekolog, w którego gabine
cie trwają prace remontowe. Mimo
tych niemal polowych warunków nor
malnie przyjmuje pacjentów lekarz
ogólny i stomatolog, otwarta jest
apteka. Godny to przykład do na
śladowania, chociaż lekarz wypisu
je recepty na kolanie, bo gabinet
jest właśnie malowany.
Na zdjęciu: lekarz stomatolog Ry
szard Bogurski przy pracy.
Fot. Jerzy Patan

Aresztowanie uczestników
marszu pokoju
Władze salwadorskie aresztowały
ok. 20 uczestników międzynarodowe
go marszu pokoju po krajach Ame
ryki Środkowej. Przybyli oni do Sal
wadaru z wizami turystycznymi. Woj
sko i policja reżimu salwadorskiego
zatrzymały uczestników marszu po
koju oraz ponad 400 salwadorskich
działaczy pokojowych na granicy de
parlamentu Usułutan, skąd zamie
rzali udać się do wschodnich rejo
nów Salwadoru.

Udana akcja celników
Celnicy lotniska rzymskiego prze
chwycili podczas próby przemytu
6,5 kilogramów
heroiny. Według
czoirnorynkowej ceny wartość łupu
celników włoskich wynosi ok. 4,5 min
dolarów. Heroinę próbowało przemy
cić kanadyjskie małżeństwo.

C ÄiiÜMii
W komisji KC
o ochronie zdrowia
Założenia projektu planu i budże
tu ochrony zdrowia i opieki społe
cznej na 1986 r. były tematem po
siedzenia Komisji KC PZPR ds. Ochrany Zdrowia Ludności i środowi
Ska, która obradowała w Warsza
wie pod przewodnictwem członka
Biura Politycznego KC PZPR Stani
sława Opałki.

70. urodziny
Wilhelma Szewczyka
Z Okazji 70 urodzin wybitnego pi
sarza i publicysty Wilhelma Szew
czyka oraz 50-Jecia jego pracy twór
czej odbyło się 8 bm. w Katowi
cach uroczyste spotkanie z jubila
tem, w którym uczestniczyli przed
stawiciele władz woj. katowickiego
oraz środowisk artystycznych tego re
gionu. (Pisarzowi wręczano wielką zło
tą odznakę „Zasłużonemu w rozwo
ju woj. katowickiego”.

Na odnowę
zabytków Krakowa

11

na morzu

.Do Szczecina powrócił kpt. ż.w.j.
Ludomir Mączka, który na jachcie
„Maria” odbył najdłuższy rejs w
•dziejach polskiego i światowego że
glarstwa. Popularny żeglarz opuścił
Szczecin w roku 1973, a w roku 1984,
po m latach pływania, zawinął do
francuskiego portu Le Havre, ogółem
przepłynął prawie 60 tys. mil mor

skich. Nawiązując do tradycji wiel
kich polskich żeglarzy: Józefa Con
rada Korzeniowskiego i Adama Mirosławskiego pływał szlakami, na któ
rych nie było jeszcze polskiej ban
dery. (Przez pokład „Marii”, przeszło
•ponad 100 żeglarzy. Jednak większość
drogi przebył kpt. Ludomir Mączka
samotnie. Jego życiową pasją, oprócz
żeglarstwa, są badania naukowe po
łączone ze studiami nad składem
mineralnym odwiedzanych lądów.
Żeglarz jest bowiem z wykształcenia
geologiem. (PAP)

Argentyna:

Po 30 latach pobytu w Argenty
nie, do Krakowa powrócił były mie
szkaniec tego miasta Julian Knapik,
który ponownie osiedlił się na sta
łe w podwawelskim grodzie. Prze
kazał on na ręce wiceprezydenta
Kratkowa — 1000 dolarów z przez na
czeniem ich na odnowę zabytków
miasta. Stan konta Społecznego Ko
mifetu Odnowy Zaibytków Krakowa
na koniec 1985 r. wyniósł 3 miliar
dy 158 min złotych oraz 245 tys.
dolarów i 41 tys. rubli.

Zadłużenie wzrosło do 50 mld dolarów
Hawano. (PAP). Zadłużenie zagra
nieme Argentyny wynosi obecnie
50 mld dolarów. Suma odsetek, ja
kie kraj ten ma do spłacenia w
1986 r„ wynosi 4,7 mld dolarów.
Poinformował o tym
argentyński
minister finansów, Mario Brodersohn.

1 mądry zbłądzić może, ale trwać
w (błędzie może tylko głupiec
(Cyceron)
Imieniny — Marcjanny, Marcelego

•Minister oznajmił, że jego kraj
nie będzie w stanie spłacić w roku
bieżącym należnych rat wraz z ad
setkami w pełnym wymiarze i trwa
jące obecnie rozmowy z kredyłodaw
cami mają na celu ustalenie wyso
kości sum, jakie Argentyna będzie
musiała uiścić w br.

19618 — na Księżycu
wylądował
amerykański pojazd ko
smiczny „Surveyor 7”
11905
w Petersburgu wojska car
skie salwami, karabinów
rozpędziły demonstrację ro
botników
1890
uródził się Karol Czapek,
czechosłowacki pisarz

BPA: Młodociani w wiązieniach
W więzieniach RPA przebywa wie
le dzieci, zatrzymanych pod zarzu
tem działalności „politycznej”. Po
twierdził to, ja'k pisze miejscowy
dziennik „Cape Times" rasistowski
minister policji i więziennictwa Lo
uis de Grange. O przetrzymywaniu
w więzieniu
nieletnich opowiada

Anar Ismail, który został wtrącony
do więzienia za
antyrasistowskie
przekonania polityczne. Przebywał
on w jednej celi z grupą młodocia
nych. Wymienił nawet ich nazwiska.
Aresztowanych - powiedział Anar
Ismail - prawie codziennie przęsłu
chiwono i torturowano.

Wschód słońca o 7.42, zachód o
15.44.

\V\W

Nowoczesne zpkłGdy nawozów sztucznych w Nuevitas na Kubie zbu
dowane Zostały przy współpracy Związku Radzieckiego. Należą one do
największych w kraju i wpływają na znaczne zwiększenie wydajności ku
bańskiego rolnictwa.
CAiF

Nadal zimowo. Szczecińskie B
ro Prognoz przewiduje, że dziś 5
obszarze Pomorza Środkowego b
dzie zachmurzenie umiarkowar
przejściowo opady śniegu. Temp
ratura od minus 9 do minus 3 i
Wiatr słaby, wschodm. (par)
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Po 4-letniej prierwie

Rady narodowe w nowym roku

Polsko-francuskie

(Inf. wił.) W Koszalinie odbyto ślę wczoraj spotkanie przewodni
czących i pracowników obsługi rad narodowych stopnia podstawo
wego.

rozmowy gospodarcze
W Warszawie Rozpoczęto się 8 bm. {pierwsze od wrześni». 1981 r.,
czyli plo ponad czteroletniej przerwie« posiedzenie polsko-frtoncfiskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej.. Przed
miotem obrad jest Ocena ewolucji dwustronnych obrotów handlo
wych oraz perspektyw i uwarunkowań współpracy w przyszłości.
Jak pisze dziennikarz PAP —
ostatnich kflku lat nie moż
na zaliczyć
do udanych w
stosunkach handlowych z Fran
cją. Nastąpił bardzo znaczny spa
dek wymiany i kooperacji pTze
myślowej. W rekordowym 1980
roku dwustronne obroty towa
rowe wyniosły 1340 min doi., a
w uto.r. juz tylko około 450 min,
doi. A przecież jeszcze w iatacłi
siedemdziesiątych rozwój naszych
obrotów z tym partnerem był
szybszy niż z innymi państwami
kapitalistycznymi. Francja była
przez parę lat drugim po RFN
partnerem wśród krajów kapi
talistycznych właśnie pod wzglę

dem wielkości obrotów. Obecnie
zaś kraj ten zajmuje dopiero 6
miejscć w takiej klasyfikacji. W
szczytowym okresie stosunków
istniało 17 dwustronnych poro
zumień dotyczących kooperacji
przemysłowej. Natomiast w la
tach osiemdziesiątych nie zawar
to żadnych nowych.
Wznowienie
kontaktów . na
szczeblu komisji międzyrządowej
ds. współpracy gospodarczej po
zwala żywić nadzieję, że ten
niekorzystny rozdział polsko-francuskich stosunków ekono
miczno-handlowych ma szanse za
kończyć się z pożytkiem dla obu
państw. (PAP)
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W roku ubiegłym Zakłady nr 2
„Wólczanki” z Ostrowca Swiętokrzy
skiego znacznie zwiększyły produk
cję na eksport Nie uszczupliło to
jednak dostaw na rynek krajowy, na
który skierowano ponad 750 tysięcy
sztuk koszul.
CAF - W. Stan

W pierwszej części spotkania
przewodniczący WRN Jan Kapica omówił zasadnicze kierunki
pracy rad stopnia podstawowego
w 1986 roku. W swoim wystąpię
niu zwrócił on uwagę na takie
sprawy jak: realizacja kontrolnej
funkcji rad narodowych w stosun
ku do urzędów, zwiększenie akty
wności radnych, wzmożenie dy
scypliny wśród osób pełniących
funkcje wybieralne oraz doskona
lenie więzi radnych z działacza
mi samorządów osiedlowych, mie
szkańców i rad sołeckich. Wiele
uwagi poświęcił kwestii podnoszę
nia wiedzy radnych i pracowni
ków administracji, poprzez szkole
nia organizowane przez WRN i
RW PRON. J. Kapica podkreślił
również wielką rolę radnych w
kontroli realizacji postulatów i
wniosków wyborców.

W drugiej części spotkania rad
nych poinformowano o najistot
niejszych problemach wojewódz
twa, w tym realizacji czynów
społecznyćh w trzech kwartałach
minionego roku. Wśród gmin, o
największej wartości wykona
nych czynów przodują: Drawsko
Pomorskie, Ustronie Morskie i
Manowo, zaś najmniej społecznie
pracują mieszkańcy gminy Bobo
lice. W tym roku dotacja woje
wódzka na konto czynów spo
łecznych wynosi 98 milionów zło
tych. Wojewódzka Komisja Czy
nów Społecznych uznała, że naj
większe środki dostaną te gminy,
gdzie robi się najwięcej.
Radni z dużym zainteresowa
niem wysłuchali wiadomości na
temat stanu realizacji uchwały
z sierpnia ubiegłego roku o gospo
darce gruntami i wywłaszczeniu.

Spotkanie

W obliczu prowokacji USA i Izraela

Solidarność Polski z Libią
Minister spraw zagranicznych PRL Marian Orzechowski przyjął
8 bm. sekretarza Komitetu Ludowego Libijskiej Dżamahiriji w Pol
sce, Sulimana A. el Areibi w związku z niebezpieczną dla pokoju
sytuacją w rejonie Morza Śródziemnego, powstałą w wyniku pro
wokacyjnych działań USA i Izraela.
W rozmowie minister M. Orze
chowski podkreślił, że naród i
rząd PRL są głęboko zaniepokojo
ne z powodu niebezpiecznej poli
tyki USA, wrogiej wobec Libij
skiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej, która jest
państwem suwerennym, należą
cym do ONZ i innych organizacji
międzynarodowych oraz aktyw
nym członkiem ruchy państw nie
zaangażowanych.
Polska potępia antylibijski kurs
polityki USA i Izraela oraz wpro
wadzone przez rząd amerykański
wobec Libii restrykcje gospodar
cze jako sprzeczne z prawem mię
dzynarodowym. Wyraża solidar
ność z działaniami
Libijskiej

Arabskiej Dżamahiriji LudowoSocjalistycznej na rzecz obrony
niepodległości i suwerenności.
* * *
Algier (PAP). Obradująca w
Fezie w Maroku konferencja 44
państw islamskich udzieliła zde
cydowanego poparcia Libii, będą
cej w ostatnich dniach obiektem
ataków i pogróżek
ze strony
Waszyngtonu. W oświadczeniu
przyjętym w Fezie stwierdza się,
że „imperialistyczno-syjonistyczne groźby wobec Libii” stanowią
zagrożenie dla całego świata isla
mskiego. Oświadczenie wyraża
pełną solidarność z narodem libij
skim i udziela mu „aktywnego
poparcia w obronie suwerenności,

Bliżej społeczeństwa
(dokończenie ze str. 1)
ORMO utworzono Księgę Hono
rową woj. koszalińskiego,
do
której zostaną wpisani najbar
dziej
zasłużeni
członkowie
ORMO.
W programie obchodów znaj
dują się m. iin. ormowski patro
Iowy rajd samochodowy „Szla
kami miejsc pamięci narodowej
i utrwalania władzy ludowej”,
*m

mm m

m

096427

z wahadłowcami
Waszyngton (PAP). Mimo iż od
momentu rozpoczęcia programu
lotów wahadłowców kosmicznych
upłynęło już prawie pięć lat,
agencja NASA wciąż boryka się
z poważnymi problemami, które
powodują, że wahadłowce są na
dal niepewnym środkiem tran
sportu ludzi i towarów na orbitę

Jeszcze w sprawie
transmisji z Belwederu
W związku ze sprawą znie
kształcenia dźwięku podczas no
worocznej transmisji telewizyjnoradiowej z Belwederu, Polska
Agencja Prasowa informuje, że
zgodnie z sugestią przewodniczą
cego Rady Państwa — prezes Ra
dy Ministrów nie przyjął rezygna
cji z zajmowanego stanowiska
złożonej przez Aleksandra Perczyńskiego, dyrektora generalne
go w Komitecie ds. Radia i Tele
wizji.
Biorąc pod uwagę wyniki jego
dotychczasowej pracy, premier
ograniczył się do udzielenia mu
upomnienia służbowego.
(PAP)

Dlaczego odrodził się
stary zawód?
Madryt (PAP). Od kwietnia br. na
ulicach Madrytu pojawią się... nocni
Stróże. Jednakże nie chodzi o odro
dzenie starego zawodu, lecz o zatrud
nieinie młodych ludzi, nie mogących
znaleźć pracy. W odróżnieniu od
swych poprzedników, którzy pojawili
się w Hiszpanii w XVI wieku, współ
cześni Stróże wyposażeni zostaną w
przenośne nadajniki radiowe. Również
ich zadania będą znacznie rozleglejeze: nie tylko patrolowanie i ochro
na ulic, lecz także wzywanie w razie
potrzeby lekarza, dostarczanie le
karstw, udzielanie pierwszej pomocy
medycznej. Jednakże nie rozwiąże to
problemu bezrobocia. £ wielu tysię
cy chętnych w wyniku konkursu wy
■branych zostanie zaledwie kilkuset
szczęśliwców.

zawody strzeleckie oraz zlot za
daniowo-szkdleniowy
reprezen
tacji poszczególnych jednostek
ORMO.
W prasie, radiu i telewizji w
dniach 16—23 lutego br. trwać
będzie „Tydzień ORMO”. Roz
strzygnięty zostanie konkurs na
opowiadanie —
wspomnienie
związane ze społeczną służbą w
ORMO, na który wpłynęło spo
ro interesujących prac. (mir)
okołoziemską. Szczególnie odnosi
się to do terminowości startów,
które często są odraczane z powo
du złej pogody lub problemów te
chnicznych. Ostatnim tego rodza
ju przykładem jest odroczenie,
już po raz piąty z rzędu, startu
wahadłowca „Columbia”. Obec
nie przewiduje się, że odbędzie
się on w czwartek.
Program budowy i eksploatacji
wahadłowców kosmicznych ko
sztował już 20 mld doi. Dotych
czas odbyły się 23 loty orbitalne.
Jednakże tylko 11 misji rozpoczę
ło się w wyznaczonym terminie.

(dokończenie ze str. 1)

integralności terytorialnej i wód
przybrzeżnych”. Jak podkreślają
agencje, dokument przyjęto w
momencie, gdy amerykańska szó
sta flota dokonuje prowokacyj
nych manewrów w pobliżu wy
brzeży libijskich.
Deklaracja z Fezu wzywa mię
dzynarodową opinię publiczną do
zwrócenia bacznej uwagi na „sta
łe prowokacje i eskalację agresji
ze strony międzynarodowego im
perializmu i syjonizmu wobec
Libii”.
Agencje zwracają uwagę, że
oświadczenie państw islamskich,
wśród których znajdują się takie
prozachodnie kraje, jak Pakistan
i Malezja, a także Turcja, będą
ca członkiem NATO, przyjęte zo
stało jednomyślnie. Podkreśla się
także ostrość i konkretność za
wartych w nim sformułowań.
(PAP)

*

Most-gigant
Dobiega końca budowa mostu,
który połączy terytorium Arabii Sau
dyjskiej z wyspiarskim państwem
Bahrajn, położonym w Zatoce Per
sklej. W 1981 r. oba kraje osiągnę
ły porozumienie o budowie mostu
długości 85 km I szerokości 25 m.
Koszt realizacji projektu obliczono
na miliard dolarów.

V

Nowy „Kuba Rozpruwacz"

*

W komentarzach na
temat
sankcji gospodarczych podkreś
la się, że będą miały one jedy
nie niewielkie znaczenie ekono
miczne dla Libii, ponieważ w
wyniku wcześniej wprowadza
nych ograniczeń i restrykcji, do
tyczących przede wszystkim li
bijskich produktów naftowych,
handel między obydwoma kraja
mi miał ostatnio bardzo ograni
czony zasięg.
Prezydent Reagan wezwał co
prawda sojuszników amerykań
skich do pójścia w ślady Stanów
Zjednoczonych, jednakże z reak
cjii Europy Zachodniej w ostat
nich dniach można wywniosko
wać, że wezwanie to nie przez
wszystkich zostanie zaakceptowa
ne.

jak i poprzednie — stanowi fo
rum podsumowania dorobku w
doskonaleniu gospodarki wojsko
wej. Jej istotę stanowi wyprą co
wanie optymalnych kierunków i
zadań w 1 dziedzinie możliwie
oszczędnego gospodarowania śród
kami przeznaczonymi na cele ob
rönne, przy jednoczesnym wy
konaniu wszystkich założeń, któ
re decydują o utrzymaniu naj
wyższego stopnia zdolności ob
ronnej państwa i niezbędnej go
towości bojowej wojsk. (PAP)

Nowy statek ma być żaglow
cem. Podstawowy napęd mają
stanowić żaglopłaty, które' przy
odpowiednim wietrze zapewnią
jednostce szybkość 11 węzłów. W
rezerwie będą dwa silniki po
750 KM. Jednostka mogłaby za
bierać 200 pasażerów w 2-osobowycih kabinach.
Projekt statku już jest. Teraz
potrzebny jest armator i patron,
który sfinansuje budowę. (PAP)

z kierownictwem
OW „Caritas”

(Inf. wł.). Wicewojewoda słupski
Borys Drobko spotkał się z kierów
nictwem Oddziału Wojewódzkiego
Zrzeszeniu Katolików „Caritas”.
Wicewojewoda poinformował ak
tyw „Caritasu” o rozwoju społeczno-g osp od a reżym województwa w mi
nionym roku oraz o zamierzeniach
na 1986 rok w świetle ustaleń pod
jętych na ostatniej sesji Wojewódz
kiej Rady Narodowej.
W trakcie spotkania podkreślono
znaczenie opieki społecznej, niezbęd
nej wszystkim ludziom oczekującym
Posiedzenie komisji, któremu pomocy. Duży udział w tym wzglę
przewodniczył ze strony polskiej dzie ma właśnie „Caritas”, prowa
domy pomocy społecznej w
wiceprezes Rady Ministrów Wła dzący
i Parchowie. Przedstawi
dysław Gwiazda, a ze strony ra Przytocku
ciele „Caritasu" poinformowali o
dzieckiej zastępca przewodniczą działalności
charytatywnej, którą
cego Rady Ministrów Aleksiej An będą prowadzić
w roku bieżącym z
tonów, stanowiło kolejny ważny uwzględnieniem poprawy
funkcjono
etap w rozwoju wszechstronnej wanta nadzorowanych domów porno
współpracy gospodarczej i nau cy.
kowo-technicznej między Polską
i ZSRR. (PAP)

wszyscy obywatele
amerykań
scy opuścili Libię i zakazał w
przyszłości podróży
obywateli
amerykańskich do tego kraju.

Perspektywa wczasów pod żaglami
Związkowe wczasy na morzu
nie mają w naszym kraju tra
dycji w przeciwieństwie np. do
NORD czy ZtSRiR. Przeszkodą w
realizacji takiej idei był prze
de wszystkim brak odpowiednie
go statku. Może się to jednak
zmienić. W biurze p rojek towo-konsfcrukcyjnym Stoczni Gdań
skiej im. Lenina opracowano za
łożenia budowy polskiego statku
wycieczkowego.

ZSRR. Biorąc pod uwagę ska
lę wzajemnej wymiany, w któ
rej transport jest istotnym czyn
nikiem, komisja podjęła decyzje
dotyczące poprawy organizacji
przewozów między PRL i ZSRRNa zakończenie obrad podpi
sano protokół XXIX sesji oraz
plan współpracy Bezpośredniej za
kładów produkcyjnych i organi
zacji naukowo-technicznych na
1986 rok, a także porozumienia
branżowe dotyczące rozwoju spec
jatlizaoji i kooperacji produkcji
między PRiL i ZSRR w niektó
rych dziedzinach.

(dokończenie ze str. 1)

Racjonalna gospodarka
w siłach zbrojnych
8 bm. rozpoczęła obrady XIII
centralna narada racjonalnego
gospodarowania sił zbrojnych.
Uczestniczą w niej członkowie
kierownictwa Ministerstwa Obro
ny Narodowej, przedstawiciele
instytucji centralnych, okręgów
wojskowych i rodzajów sił zibroj
nych, dowódcy, oficerowie poli
tyczni, służb kwa termistrzowskich
i technicznych, naukowcy z woj
Sikowych placówek naukowo-ba
dawczych, reprezentanci orga
nów kontroli wojskowej.
Obecna narada — podobnie,

łeczno-gcapodarczych obu krajów
na lata 1986—1590, obroty towa
rowe osiągną w tym okresie war
teść 74 mld rubli. Oznacza to
wzrost wzajemnych obrotów mię
dzy Polską i ZSRR o 35 proc.
w stosunku do ubiegłego pięcio
lecia. Znaczna część tego wzro
stu przypadnie na maszyny i
urządzenia. We wzajemnych ob
rotach większą rolę przewidzia
no dla bardziej złożonych form
współpracy gospodarczej i nau
kowo-technicznej, tj. kooperacji
i specjalizacji produkcji. Wzroś
nie też udział inwestycji, w tym
związanych między innymi z mo
dernizacją przez ZSRR pOiskich
Wut i stoczni remontowych. Bę
dą tworzone wspólnie zarządza
ne przedsiębiorstwa o mieszanym
polsko-radzieckim kapitale.
W sumie udział wzajemnych
obrotów zwiększy się na tyle,
iż Polska stanie się ponownie
drugim partnerem handlowym

Amerykańskie sankcje

*

Wyjaśniono im tryb załatwiania
spraw związanych z wykupem zie
mi od rolników i przydziałem
działek.
Zabierając głos, radni podkre
ślili, że pracownicy etatowi UW
powinni częściej być obecni w te
renie —• na sesjach rad, a decyz
je raz podjęte nie powinny być
zmieniane już po kilku miesią
cach. Stwierdzono, że ńależy orga
nizować spotkania przewodniczą
cych rad i naczelników urzędów,
celem lepszej informacji i udziele
nia wyjaśnień nt. konkretnych de
cyzji urzędów. Radni wskazywali
na przykłady nagłego przenosze
nia środków z jednego przedsię
wzięcia na inne, bądź cofania
wcześniej przyznawanych dotacji.
Ustosunkowując się do dyskusji,
J. Kapica zapewnił, że wszystkie
poruszone sprawy zostaną wnikli
wie rozpatrzone przez Prezydium
WRN względnie przekazane zo
staną właściwym organom admi
nistracji. <gk)

Na plaży w rejonie kołobrzeskiego mola jesienne sztormy osadzają
duże ilości piasku. Teraz przystąpiono do usuwania go. Piasek wozi się
w rejon szańca kamiennego a także do wypełniania na budowie nabrze
ży na Wyspie Solnej, (kar)
Fot. K. Ratajczyk

Badania herbaty
ze Sri Lanki
Ottawa
(PAP). Organizacje
członkowskie stowarzyszenia her
baty i kawy Kanady przeprowa
dzają badania herbaty importo
wanej ze Sri Lanki, by stwier
dzić, czy nie została zatruta.
Przedstawiciel stowarzyszenia
zalecił organizacjom, by nie sto
sowały na razie herbaty ze Sri
Lanki w mieszankach dopóki ba
dania nie zostaną zakończone.
iBadania te„ które rozpoczęto
również w USA są skutkiem nie
sprawdzonej informacji jakoby
Taimillowie zagrozili zatruciem
herlbaty cyjankiem potasu, im
porterzy są przekonani, że jest
to wyssane z palca, ale pod na
ciskiem opinii publicznej i ze
względów bezpieczeństwa podjęli
ibadania.

........................
Wyrazy głębokiego
współczucia
Tow.

Mirosławie Kozian
członkowi KC PZPR
z powodu śmierci OJCA
składają

KOMITET WOJEWÓDZKI PZPR
W KOSZALINIE
KOMITET GMINNY PZPR
W SZCZECINKU

Waszyngton (PAP). Policja w Los
Angeles powołała specjalny oddział
do poszukiwania współczesnego „Ku
py Rozpruwacza*', który na przestrze
ni roku zamordował 12 czarnych
prostytutek.
śledztwo jest bardzo trudne, gdyż
morderca nie pozostawiał Żadnych
Siadów. Sporządzono Już jednak por
tret pamięciowy mordercy na podsta
wie opisu dwóch Jego niedoszłych
ofiar. 17 detektywów zostało skiero
wanych do tej sprawy. Policja ma
dotychczas do sprawdzenia ok. 500
poszlak.
Przypomnijmy, że oryginalny „Ku
ba Rozpruwacz” zabijał prostytutki
w Londynie w 1888 r. i nigdy nie
został schwytany.

Nowości przemysłu tytoniowego
W 1985 r. przemysł tytoniowy
wyprodukował ponad 89 mld papierosów, czyli prawie o 2,8 mld
sztuk więcej niż w 1984 r. Mimo
to w niektórych województwach
handei ze względu na wzrost po
pytu miał kłopoty z zapewnieniem ciągłej sprzedaży najbardziej popularnych papierosów z
filtrem.
Przemysł tytoniowy zapowiada
poprawę zaopatrzenia rynku we
wszystkie marki papierosów —
zgodnie z upodobaniami palaczy
— w bieżącym roku, licząc jedno
cześnie, iż odniosą większy skutek ostrzeżenia lekarzy o szkodliwym wpływie palenia tytoniu
na zdrowie.
Wytwórnie krajowe przygoto-

wują również sporo nowości,
Pod koniec grudnia ubr. pojawiły
się na rynku papierosy „Wiarus”,
które są produkowane w Bułgarii z tytoni polskich i bułgarskich. Na razie podpisano kontrakt na dostawę 0,5 mld tych pa
pierosów. Jeśli zdobędą one uzna
nie wśród palaczy jest możliwość
przedłużenia umowy kooperacyjnej. Pod względem jakości są to
papierosy dobre i mniej szkodliwe
dla zdrowia, zawierają bowiem
bardziej skuteczny filtr acetatowy. Niebawem na rynku powinny pojawić się „Caro”, „Carmen”,
„Zefir” i „Ekstra mocne” z filtrem acetatowym. Ich ceny będą
o 5 zł wyższe od papierosów z
filtrem papierowym. (PAP)

.................. ■■■.■■■■■■...ni........... u...........
W (dniu 6 stycznia 1986 roku zmarł
Tow.

KAZIMIERZ ŚLIWIŃSKI
zasłużony działacz ruchu robotniczego, członek PPR i PZPR,
wieloletni 'funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oifaz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
składa
KOMITET WOJEWÓDZKI PZPR W KOSZALINIE

Pogrzeb odbędzie się 10 I 1988 r., o godz. 14,
ria Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu Pomorskim.
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ZIŚ obraduje pleń arbę po niaków — 206 ą z ha. Wykona
siedzenie Komitetu Woje ne zostały/zadania w skupie żyw
wódzkiego PZPR w Kosza ca i mleka, przekroczone w rze
linie. Członkowie KW ocenią
paku, Wypracowane wskaźniki są
działania instancji terenowych lepsze niż poprzedniego roku. Był
PZPiR na. tle sytuacji (społeczno,- to też pierwszy rok odczuwal
-gosipodarozej województwa oraz nej poprawy zaopatrzenia rol
wytyczą zadania wojewódzkiej or nictwa w środki produkcji, jak
ganizacji partyjnej przed X Zjaz również rok wyraźnego postępu
dem. Mówiąc prościej i krócej produkcyjnego w PGR. Ale był
— plenum otworzy kampanią
przedzjazdową w województwie.

D

W minionym roku w działal
ności partyjnej w województwie
nastąpiło
wiele pozytywnych
zmian. Jak stwierdziła Egzeku
tywa KW, komitety terenowe co
raz pełniej wywiązują się z funk
cji kierownika politycznego mia
sta into gminy, zdobywają nowe
doświadczenia, wypracowują sku
teczne metody pozwalające coraz
lepiej" kierować całokształtem ży
cia na swoim terenie. Sprzyjały
temu poczynania Komitetu Wo
jewódzkiego, pracującego, „przy
Otwartej kurtynie”. Posiedzenia
instancji, przygotowywane były
w sposób rzetelny, poprzedzane
gruntownymi badaniami podejmo
wanydh problemów, zasięganiem
opinii także u bezpartyjnych.
,Tak jest i w przypadku dziaiej
Szych obrad plenarnych KIW.
Przez prawie dwa miesiące kon
trałowano pracę terenowych in
stancji i organizacji partyjnych,
próbując znaleźć odpowiedź na
zasadnioze pytanie: jak inspiru
ją one swoich członków w śro
dowisku do .skutecznej realizacji
zadań.
INIONY rok (był, bez prze
sady 'mówiąc, trudnym okre
sem Wałki o wykonanie za
dań społeczno-gospodarczych.
rolnictwie i gospodarce żywnoś
ciowej — podstawowym dziale
gospodarki województwa — mii
mo wyjątkowo nie sprzyjających
warunków klimatycznych i nie
dostatków zaopatrzeniowych, wy
nikł uważać można za dobre. Uzyiskano niezłe efekty w prodUk
cji roślinnej. W gospodarce cal
kowitej osiągnięto plony czte
rech podstawowych zbóż w śred
niej wysokości '28,4 q z ha, ziem

M

to równocześnie rok trudny, je
śli chodzi o budownictwo, na
wsi, o czym przesądziły braki
materiałów budowlanych.
Widoczne korzystne zmiany za
stziły w przemyśle województwa.,
■który 'uplasował się dość wyso
ko w krajowej tabeli statystycz
nęj. Rok zamknięto 4,5-procentowym wskaźnikiem przyrostu
produkcji oraz korzystnym tren
dem w dziedzinie Wydajności pra
jW Wyniki produkcyjne w ko
cy.
szalińskim przemyśle byłyby z
pewnością lepsze, gdyby zaopa
trzenie materiałowe kształtowało
się przynajmniej na poziomie ro
ku poprzedniego. Tak jednak, nie
stety, nie było.
(Mniej korzystnie przedstawia
się realizacja zadań w bUdowni
ctwie. Plan rzeczowy został wy
konany, ale w układzie teryto
rialnym występują odchylenia od
założeń. Nadal problemem jest

REFORMA PROGRAMOWA OŚWIATY

lak wbić kita?
Mimo wielorakich braków1 re
forma oświaty brnie przez naszą
szkołę. W bieżącym roku szkol
nym reforma programowa! obję
ła już klasę ósmą. Do klas pierw
szych szkół ponadpodstawowych
wkroczy ona we wrześniu 1986
roku. Chociaż... słowo „wkroczy”
brzmi może zbyt zwycięsko.
Przez okres dwu i pół
roku
szykowano nowe programy dla
nauczycieli, programy dla opra
cowywania nowych podręczni
ków. Oddano je Wydawnictwom
Szkolnym i Pedagogicznym
w
okresie wakacji roku ubiegłego.
Bagatela! Trzy tysiące stron ma
szynopisu, 80 dokumentów pro
gramowych w objętości do stu
stron ,każdy! Tyle samych pro
gramów, które muszą być wy
drukowane w nakładzie'
blisko
2,5 miliona egzemplarzy!
Zaś
książki, zaś podręczniki?
Podczas niedawnego posiedze
nia Komisji Pedagogicznej ZŃP
dokonano oceny stanu przygoto
wań i programów dla pedago
gów i książek dla uczniów. Oto
jaki jest ten stan: spośród 80
programów nauczania wydruko
wanych zostało 9. Spośród
12
niezbędnych na nowy rok szkol
ny podręczników dla szkół za
sadniczych klas pierwszych —
wydrukowano tylko 4. Takie sa
mo, 30-procentowe zaawansowa
nie prac wydawniczych występu
je w dziale podręczników
dla
klas
pierwszych
wszystkich
szkół średnich. W sumie: ani nau
czyciele nie będą mieli progra
mów do wdrażanej reformy* ani
uczniowie podręczników.
Niestety, na tym nie kończą
się, a może nawet nie zaczynają
problemy z reformą programo
wą. Oto bardzo wielu pedago
gów ma istotne wątpliwości co
do nowych programów, co do
ich formy, treści, co do możli
wości
uczniowskiej
percepcji
tych nowych, ambitnych zadań.
Mówi się o takim przeładowa
niu programów, nie poddanych
wcześniej żadnym
działaniom
eksperymentalnym, że należało
by nie traktować ich może jako
ostateczne.
Tak więc, nie dość, że nie ma
jeszcze wydrukowanych ani pro
gramów dla nauczycieli, ani ksią
żek dla uczniów^ to już nauczy
ciele-praktycy powiadają, że pa
piórowe ambicje twórcpw-teoretyków są nie całkiem
realne.
Młodzież nie mówi nic, bo nie
wie, co ją czeka w tak obiecu
jącym nowym roku szkolnym.
Podczas obrad Komisji Peda
gogicznej ZG Związku Nauczy
cielstwa Polskiego wszyscy uczę
stnicy obrad prezentowali różne

go kalibru sceptycyzm w spra
wie startu reformy.
Najłagod
niejszym był sceptycyzm przed
stawiciela resortu. Uważał on,
że nauczyciele mieli dość cza
su, aby. przygotować się do rea
lizacji nowych programów publi
kowanych wcześniej w
prasie
pedagogicznej, że
nauczycieli
wszystkich nie trzeba specjalnie
szkolić, bo powinni być przygo
towalni do tych zadań z racji po
siadanych dyplomów wyższych
uczelni. A wreszcie, nowe przed
mioty wprowadzi się tam, gdzie
będzie i nauczyciel do wykłada
nia nowych przedmiotów, i od
powiednie środowisko dydaktycz
ne. Słowem: gdzie się da, to się
reformę zrobi.

sprawa jakości mieszkań i ryt
miczności oddawania ich do użytiku. Niestety, nadal wydłuża
ją się cykle ich budowy.
Założenia wojewódzkiego planu
społeczno-gospodarczego zostały
zrealizowane. Nie udało się jed
na;k opanować wysokiej dyna
miki wzrostu wynagrodzeń, któ
ra przekroczyła planowane wskaż

niki o 6 punktów. Nie 'Uzyskano
także założonego tempa wzrostu
eksportu.
SIĄGNIĘTY postęp uzyska
ny jest rezUłtatem wzmożo
nego wysiłku załóg pracow
niczych, lepszej dyscypliny
ganizaaji pracy. iMają w tym
swój niemały udział organizacje
partyjne i poszczególni członko
wie partii. POP — jak stwier
dzono w wyniku wspomnianych
kontroli — są’ inspiratorem ak
tywności politycznej, produkcyj
nej i społecznej. Nie celują w
tym jednak małe POP, liczące
do 15 członków i kandydatów.
Wiele z nich nie przejawia więk
s.zej aktywności, niekiedy nawet
na dłuższy cza® zanika w nich
życie. Sporo- na to przykładów
z terenu wsi, ale nie tylko.
W trakcie badań ujawniono, że
około 10 proc. organizacji par
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tyjnych nie rozpoczęło jeszcze
zebrań szkoleniowych (najsłabiej
jest pod tym względem w gmi
nach Bobolice, Rymań i Tycho
wo). W POP przy FOiM Rymań,
Rolniczej Spółdzielni Produkcyj
nej w Słonowicach, PGR Radaoz
i, w Gościnie od początku kaden
cji nie przydzielono członkom par
tii żadnych zadań partyjnych. W
niektórych organizacjach partyj
nyćh na terenie Polanowa, Sia
nowa, Grzmiącej, Ślinowa Ł Ry
mania nie kontroluje się wyko
nania przydzielonych zadań.
Kontrole unaoczniły zbyt ni
kły,, niezadowalający postęp w
gospodarności wielu środowisk,
w trosce o estetykę otoczenia, jak
również duże dysproporcje mię
dzy gminami. Komitety i orga
nizacje partyjne wobec przykła
dów bałaganu, rozrzutności i na
ruszania zasad sanitarno-porząd
kowych muszą być bardziej od
ważne, pryncypialne i konsek
wentne w działaniu.
Poprawa pracy słabych orga
nizacji partyjnych, wyrównywa
nie frontu oznacza, konieczność
podciągania słabszych ku lep
szym. To ważne zadanie przed
X Zjazdem. Kierownictwo Komi
tetu Wojewódzkiego ma świado
mość braków w pracy POP i im
stancji terenowych. Nie ukrywa
ich i nie tuszuje, nazywa rzeczy
po imieniu, poddaje je dzisiaj
pod ocenę członków wojewódz
kiej instancji. Sprawa aktywno
ści członków partii, podniesienia
temperatury
i efektywności ich
i or
działania, pełniejszej realizacji za
dań partyjnych, produkcyjnych i
społecznych — będą to tematy,
powszechnych rozmów indywidu
sinych przed X .Zjazdem. Cho
dzi o to, by opierając sdę o do
świadczenia i wypracowanie, w
życiu sprawdzone metody leniej
kierować całokształtem żyda wo
jewództwa, poszczególnych miast,
gmin, zakładów prądy. By przy'
gotować partię do podjęta z
pewnością jeszcze trudniejszych,
jeszcze ambitniejszych zadań, ja
kie postawi przed nią X Zjazd.

Honorowa odznaka
im. Ludwika Waryńskiego
Poniedziałkowe spotkanie człon łeczną lub państwową, w twór
ków kierownictwa partyjnego z czość naukową i kulturalną.
Same odznaki, którymi udeko
zasłużonymi działaczami polskie
go ruchu robotniczego wiązało się rowano po raz pierwszy 160 we
z wręczeniem weteranom odznak teranów z cołego kraju, mają for
mę
medalu. Ich artystyczny
im. Ludwika Waryńskiego.
W ten sposób zmaterializowała kształt jest wynikiem konkursu.
się decyzja IX Zjazdu PZPR, aby Spośród zgłoszonych w nim pro
najbardziej zasłużonych ludzi par jektów wybrano pracę artystytii honorować także i w ten spo -rzeźbiarza Józefa Stasińskiego z
sób. Warto więc przypomnieć, że Poznania. Egzemplarze tego me
zgodnie z uchwałą IX Zjazdu dalu wykonane zostały przez za
PZPR pt. „W stulecie polskiego ru kłady „Polsrebro-Jantar” w So
chu robotniczego" Krajowa Kon pocie.
Na awersie medalu widnieje po
ferencja Delegatów PZPR w mar
twórcy i przywódcy
cu 1984 r. zaaprobowała stanowis dobizna
ko Biura Politycznego w sprawie „Wielkiego Proletariatu” Ludwika
ustanowienia honorowej odznaki Waryńskiego, a wokół słowa: Za
partyjnej im. Ludwika Waryń Polskę i socjalizm. Rewers meda
lu symbolizuje korzenie partii,
skiego.
Wyróżnionymi tą odznaką mogą jej rodowód, nazwy: „Wielki Pro
być towarzysze mający za sobą co letariat”, SDKPiL, PPS-Lewica,
najmniej 25-letni staż partyjny, KPP, PPR, PPS, PZPR. Medal
legitymujący się konkretnym oso zawieszony jest na baretce kolo
bistym wkładem w rozwój partii, ru czerwonego z trzema podłuż
w działalność produkcyjną, spo nymi białymi paskami

W Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Słupsku, w ramach
remontów głównych silników ciągnikowych S-4001-2-3, szlifuje się także
wały korbowe.
Na zdjęciu: Mieczysław Wzorek legitymując ®ię 33-letmim stażem pracy w
JBNtMR szlifuje wał korbowy silnika^ciągnikowego C-355. (bz)

Lesław Budzisz

Fot. Zbigniew Bielecki

7 stycznia odbyła się w Warszawie pierwsza w br. nienia z oskarżonymi stanowisk,
jakie mają zająć na rozprawie.
konferencja prasowa rzecznika rzqdu JERZEGO URBA 3 stycznia Sąd Najwyższy posta
NA dla korespondentów zagranicznych i grupy dzienni nowił uwzględnić wniosek obroń
ców.
karzy krajowych. Spotkanie poświęcone było w całości
Odpowiadając na drugie pyta
nie konrespondentki DPA rzecz
odpowiedziom rzecznika rzqdu na zadawane pytania.
Dag Halvorsen z norweskiej ga
zety
„Arbeiderbladet", zapytał
czy planuje się jakieś podwyżki
cen w I kwartale br. oraz czy są
nowe informacje w sprawie
śmierci Marcina Antonowicza.

nego upadku z wysokości na twar
de podłoże. Jest to zbieżne —
powiadają biegli — z tymi ustalę
niami śledztwa, które wskazują,
że Antonowicz wyskoczył z będą
cego w ruchu samochodu „Star”,

nik rządu powiedział* że dopłaty
na fundusz motoryzacyjny, jakie
są powodem wzrostu kosztów na
bycia samochodu o 10 proc. będą
wliczone
do rocznego indeksu
cen.
G. Schubert, korespondent II

błędne wykonanie pracy przez o-

peratorów dźwięku i innych pra
cowników.
M. Ryczkowski z „Interpressu”
spyta! rzecznika czy prawdziwe
są informacje, że Polska nie za
płaciła w ubr. wszystkich odsetek
od zadłużania przypadających do
zapłaty na rok 1985.

Polska nie była w stanie spła
cić wszystkich zobowiązań w ubr.
Przesunięcie tej spłaty zostało
uzgodnione z wierzycielami. Nie
uregulowanie części naszych zobo
Jak już informowałem za po
wiązań wiąże się bezpośrednio z
średnictwem Telewizji Polskiej,
nieuzyskaniem przez Polskę kre
RZECZNIK PRASOWY RZĄDU
odpowiedział rzecznik
rządu,
dytów na rozwój gospodarki, któ
szczegółowe koncepcje polityki
rych oczekiwaliśmy.
Potrzebie
cen na rok 1986 są dopiero opra
pełnej normalizacji stosunków fi
cowywane. Będą one ogłoszone
nansowych obejmujących kredy
po uprzednim przedstawieniu ich
towanie daliśmy wyraz przy pod
reprezentacji związków zawodo
pisywaniu porozumień, wskazując
wych. W tej chwili niczego wię
na uzależnienie' naszych możliwo
cej na ten temat nie można po
ści eksportowych, a co za tym
wiedzieć poza tym, że przyjęty
idzie płatniczych od kredytów.
plan roczny przewiduje jako gór
Polska — powiedział rzecznik —
ny pułap wzrost cen o 9 proc. w
oczekuje pełnej normalizacji sto
ciągu roku, przy założonym wzro
sunków finansowych z Zachodem.
ście produkcji i płac. Rodzi to
zresztą nowe nieporozumienia.
Rozwijając temat J. Urban po
Natomiast inny przedstawiciel Niektórzy ludzie sądzą, że to zna
informował, że we wczorajszym
— Instytutu Programów Szkol czy, iż nic nie może podrożeć
wydaniu „Wall Street Jurnal” za
nych — sugerował aż trzy moż więcej niż o 9 proc. Nie chodzi
mieszczona została informacja o
liwości. Nie tyle wejścia w re tu o maksymalny roczny wskaź
tym, że Polsce przyznano trzy
formę, ile wybrnięcia z sytua nik wzrostu cen wszystkich ra
którym był przewożony po zatrzy programu telewizji RFN, zapytał miesiące na uregulowanie dłu
cji, którą i Instytut,
i resort zem.
maniu go przez funkcjonariuszy czy przyjęta została rezygnacja gów. Nie jest to ścisłe. Spłata zo
sami sobie i szkole zgotowali.
Odpowiadając następnie na py milicji. Biegli lekarze nie stwier A. Perczyńskiego ze stanowiska stała po prostu na trzy miesiące
Oto propozycje, albo: nie wyco
fywać się z żadnych wcześniej tanie w sprawie śledztwa doty dzili takich obrażeń ciała, które dyrektora generalnego Komitetu odroczona, aby był czas na nego
szych ustaleń, albo: odłożyć re czącego śmierci M. Antonowicza wskazywałyby na pobicie Antono ds. Radia i Telewizji oraz prosił cjacje. Na Zachodzie — powie
o wyjaśnienie, jakie problemy te dział następnie rzecznik — ukaza
formę na rok — nie tylko z rzecznik rządu stwierdził, że onoą wieża. Śledztwo jeszcze trwa.
Renate Marsch z zachodnionie- chniczne w Belwederze były po ło się wiele informacji, że sfery
powodu wyżej sygnalizowanych jeszcze się toczy. Zakończył nato
rządowe w niektórych krajach
kłopotów, ale także z powodu miast pracę zespół biegłych leka mieckiej agencji DPA zapytała o wodem tej rezygnacji.
Rezygnacja, którą złożył dyr. sa niezadowolone ze zróżnicowa
kosztów 4 mld złotych rocznie; rzy, który przeprowadzał sekcję przyczyny odroczenia rozprawy
xalbo: wdrażać nowe programy zwłok, a potem badania idące rewizyjnej w sprawie Michnika, Perczyński jest rozpatrywana — nego traktowania różnych wierzy
nauczania, lecz wedle
starych śladem sekcji zwłok. Zespół ten Lisa i Frasyniuka. Poprosiła tak odpowiadał rzecznik rządu — i cieli. W publikacjach tych suge
podręczników, uzależniając rea składał się ze specjalistów Zakla że o wyjaśnienie czy do planowa to czy będzie przyjęta zostanie rowano że Polska spłaca przede
lizację reformy od realnych moż du Medycyny Sądowej w Gdań nych podwyżek cen o 9 proc. wkrótce ogłoszone. Ta publicznie wszystkim długi zaciągnięte w
liwości poszczególnych
szkól sku i Zakładu Medycyny Sądo wlicza się np. wprowadzone ostat ogłoszona rezygnacja jest dobrym bankach prywatnych. Naszą in
kwalifikacyjnych możliwości po wej w Lublinie, których powoła nio dopłaty o 10 proc. do cen sa precedensem wskazującym na po ^ tencją jest równorzędne traktowa
czucie odpowiedzialności przed ‘ nie wszystkich wierzycieli. Jeśli
szczególnych zespołów nauczy no na wniosek rodziny zmarłe mochodów.
opinią publiczną w szczególności nastąpiły jakieś zróżnicowania to
go. Oba te zespoły lekarzy pracu
cielskich.
V
23 grudnia — odpowiadał J. za sprawy, które skupiają uwagę z nie naszej winy i chęci. Jeśli
ją
wspólnie.
Przedłożyły
prokura
Byłoby to tzw. klinowe wdra
ostateczną opinię o przy Urban — obrońcy występujący społeczną. Natomiast jeśli chodzi płacimy jakimkolwiek bankom
żanie reformy. Wszystko byłoby torowi
zgonu Antonowicza. W w sprawie rewizyjnej Michnika, o problemy techniczne: źle nagra zachodnim, to dzieje się to ko
jakby po staremu, lecz tu i ów czynach
świetle
tej
opinii powodujące Lisa i Frasyniuka, wnieśli do Są no rozmowę z przewodniczącym sztem polskiego bilansu, a wzmac
dzie nowe wchodziłaby między
śmierć
obrażenia
ciała Antonowi du Najwyższego o odroczenie pro Rady Państwa do czego doszły nia bilans krajów w których te
stare klinami i nowych przedwady emisji. Było to po prostu banki działają.
cza
powstały
w
wyniku
gwałtów
iniotów,, i nowych programów.
Kliny byłyby takie, na
jakie
szkoły i nauczycieli byłoby stać,
W związku z pojawieniem
oczywiście.
Czy „takie coś”, można w ogó
le nazywać reformą programową
szkoły ponadpodstawowej — to
już zupełnie inna sprawa. Jed
no jest już fcewne: nie uda się
wprowadzić reformy tak, jak na
leżałoby, to znaczy w sposób
przygotowany. Przełożenie
jej
na rok lub dwa jest wyjściem
równie złym, jak
byle jakie
wprowadzenie. Na szczęście od
tych wszystkich zmartwień ma
my: Ministerstwo Oświaty i Wy
chowania, Instytut Programów
Szkolnych, Instytut Kształcenia
Nauczycieli
i
Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne. Te in
stytucje miały osiem
lat
na
przygotowanie przyszłorocznej re
formy. Dziś mają
już
tylko
osiem miesięcy.

Andrzej Tumidis

Sprawy podwyżek cen
Spłata zadłużenia

się ławie dorszowych w rejo
nie Zatoki Gdańskiej koło
brzeska „Barka” skierowała
na tamte łowiska sześć swo
ich kutrów. Złowione dorsze
kołobrzeskie kutry przekazu
ją przetwórni „Dalmoru”.

Pozostała flota łowi śledzie
i dorsze, które są przerabia
ne w Kołobrzegu. Tu między
innymi marynaciarnda dzien
nie produkuje 12 ton mary
nat śledziowych, (kar)
Na Zdjęciach: 1. Tuka (pa
ra kutrów) na łowisku. 2. Pro
dutkeja płatów śledziowych.
Fot. K. Ratajczyk
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ieszczęścia lubię/ chodzić parami. Natomiast sy
tuacje i określenia lubię się powtarzać. Gdy w
centrum miasta wszystko jest na wysoki połysk, zaś
na peryferiach coś szwankuje, mówi się, że to ze wzglę
du na odległość. Lub: „z ratusza tego nie widać91.

N

— Czy uwierzy pan-, że w Ko
sza linie występuje trzęsienie zie
mi? — pyta Stanislaw Gamrot.
— To prawda, chociaż trudno w
nią uwierzyć. Każdy może się
jednak o tym przekonać. Wystar
czy- przyjść na skrzyżowanie ulicy Zwycięstwa z ulicą 1 Maja.
Na cg dzień wstrząsy odczuwa
ją mieszkańcy domów u'sytuowa
nych nie tylko przy tym skrzy
żowaniu, ale także przy placu
Bojowników PPR, ulicy Zwycię
stwą Młyńskiej, .Traugutta i in
nych.
Do skrzyżowania, o którym mo
wa, z ratusza jest zaledwie kil
kadziesiąt metrów. Widać je jak
na dłoni. Ba, słychać nawet ,prze
jeżdżające samochody. Do uli
cy Zwycięstwa, czy Młyńskiej —
nieco dalej. Ale nie aż tak da
leko, żeby nie czuć było trzę
sienia. Co innego z ulicą Trau
gutta, czy Fałata. Stamtąd rze
czywiście trzęsienie może nie do
chodzić. Zresztą są to ulice tak
zwanego szybkiego ruchu, zali
czane do obwodnicy miasta i
takie trzęsienie, silą rzeczy, mu
siało być w to wkalkulowane.
Inaczej sprawa ma się w -przy
padku skrzyżowania, niemal u
stóp ratusza.
Do szału wręcz doprowadza
kierowców, a co dopiero miesz
kańców pobliskich domów, znaj
dująca się w tym miejscu na
jezdni „tarka”. Podskakują na
niej nie tylko lekkie samochody
osobowe, ale także duże, załado
wanie towarem — ciężarowe. Zwla
szcza te ostatnie dają się moc
no we znaki mieszkańcem. Cię
żarówki, przejeżdżające po sfałdowanej jezdni, powodują drga
nia odczuwalne w mieszkaniach.

Są źródłem nie mniej uciążliwe
go hałasu.
Niestety, w Koszalinie nie pro
wadzi się badań natężenia ru
chu pojazdów i jego wpływu na
naturalne środowisko człowieka.

Z

Polska
na specjalny obstalunek

Taki kraj podobno istnieje. Wystar
czy niemal o dowolnej porze włą
czyć odbiornik radiowy i ustawić

trzeba coinąć się o kilka lat.
Do roku 1982. Wtedy nie by
ło jeszcze kłopotów z produk
cją mas bitumicznych. Lepiszcze
do ich produkcji wytwarzano na
miejscu w kraju, zaś te lepsze,
do D50, sprowadzano z zagrani
cy. W owym czasie była już pra
Asfalt D70 był badany w tern wie gotowa dokumentacja tech
peraturze 25 stopni Celsjusza i niczna 1
planowano
remont
zachowywał się właściwie — wy skrzyżowania ulicy Zwycięstwa
jaśnia Andrzej Zubrzycki. — Ale z ulicą Młyńską i ulicą 1 Ma
restrykcje.
już w trakcie robót związanych ja. Lecz przyszły
z remontem tego skrzyżowania, Podjęto produkcję asfaltu
w
postanowiliśmy reklamować jego oparciu o krajowe technologie.

jakość; płynął i pękał.
Instytut Badawczy Dróg i Mo
stów w Warszawie otrzymał po
dcbne sygnały z różnych stron
kraju. D70 poddano dokładnej
analizie. Okazało się, że masa
bitumiczna, sporządzona w opar
ciu o ten asfalt, nie może być
podgrzewana do temperatury 160
stopni Celsjusza, jak to normalpie sję odbywało, bo wtedy zmie
nia swoje właściwości. Zastoso
wano się do tych wskazówek.
D70 znalazł się na koszalińskiej
ulicy. Przyszło lato, zaświeciło
słoneczko i asfalt znowu zaczął
A stan dróg, chodników, au płynąć. Zaś skutki tego widocz
totousowych zatok, obiek ne są do dziś.
Żądna to nowość, bowiem po
tów inżynierskich w mieś
dobne przypadki miały również
cie odpowiada Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów. Dyrektora tego miejsce w wielu krajach Euro
przedsiębiorstwa, Zofię Łukom- py Zachodniej, chociaż tam nie
ską oraz zastępcę do spraw tech stosowano D70. Nasiliły się one
nieznych, Andrzeja Zubrzyckie szczególnie w roku 1976, po wy
go, zapytałem o przyczynę tego jątkowo upalnym lecie.
Ale dlaczego w Koszalinie? 2e
©tanu rzeczy. Odpowiedź otrzy
małem krótką: — Zawinił D70. by odpowiedzieć na to pytanie,

DYWERSJA „GŁOSU AMERYKI"

Cóż to za ikraj, w którym najlepsi
synowie narodu pozbawieni sq wol
ności, represjonowani i wyniszczani
z premedytacją? Kraj, gdzie reżim
systematycznie znęca się nad dzieć
mi, młodzieżą, kobietami i starca
mi? W którym trwa proces biologi
crnego wyniszczenia społeczeństwa,
prowadzi się działalność zmierzajq
cq do rozbicia kultury, prasy i in
stytucji oświatowych, trwa nagonka
na intelektualistów, pod byle pre
tekstem wtrqca się obywateli do
więzień i grozi wywiezieniem na Sy
berię? Kraj w totalnym impasie po
litycznym i ekonomicznym, kraj okropnych warunków życia, kraj bez
szans i perspektyw? Cóż to za kraj,
w którym oderwana od narodu wła
dzo, zagania do roboty więźniów w
obozach pracy - gdyż nikt inny
nie ma ochoty pracować na zły re
żim i ustrój?...

(Pod tym zaszyfrowanym ko
dem kiryje się marka asfaltu, czy
li lepiszcza' używanego do pro
dukcji mas bitumicznych. Jak
się okazało, nie wytrzymało ono
obciążenia i natężenia ruchu sa
moćhodów.

Wracając do „tarki”. Podobny
przypadek miał już miejsce i to
na tym samym skrzyżowaniu.
Niespełna trzy lata temu, a do
kładnie w kwietniu 1983 roku,
przeprowadzono remont kapital
ny tego newralgicznego odcinka
ulic. Wykonawcą byt koszaliński
Rejon Dróg Publicznych. Pomo
gło, ale na krótko. Już po kilku
miesiącach znowu, w tym samym
miejscu, pojawiła się „tarka”. Wy
dano około pięćdziesiąt milionów
złotych, jakby wyrzucono je na
ulicę.
^

skalę na rządową rozgłośnię Sta
nów Zjednoczonych Ameryki, by prze
konać się, że ów kraj istnieje, na
zywany jest w tej rozgłośni Polską,
zaś ludzie przemawiający do nas z
odbiorników w języku polskim prag
nq nam wmówić, iż tó (właśnie ta
przez nich stworzona Polska jest je
dyna i prawdziwa. Polska „madę
in America” na specjalne zamówię
nie rządu USA i pod osobistym pa
tronatem prezydenta Reagana jest
krajem jednoznacznie spisanym na
straty, beznadziejnym i ponurym. I
jedna jest tylko dla tej fikcyjnej
Polski szansa: rewizja Jałty, wyrwa
nie Polski z sojuszu państw socjali
stycznych, powrót do ustroju kopiła
listycznego — nie mówiąc już o od
daniu się w opiekę zaoceaniczne
go- supermocarstwa.
Ukazała się właśnie na rynku in
teresujqca książka „Interpressu" pt.
„Panorama dywersji czyli obraz Pol
ski w propagandzie »»Głosu Amery
ki- w latach 1982-1984”, Praca ta

ukazuije I objaśnia mechanizmy pro
pagandowej dywersji oficjalnej roz
głośni USA wobec naszego kraju.
Czyni to przede wszystkim na kon
kretnych przykładach, z których kil
ka streściłem powyżej. Jest to lek
tura zaskakująca; okazuje się bo
wiem, że w codziennej papce dywersyjno-prapagandowej „Głosu Ametryki” bzdury zlewają się w jedno
ze zwykłą paplaniną, giną w niby to
obojętnych pogadankach, chowają
się za parawan piosenek i muzyki.
Gdy jednak te celowe kłamstwa odrzeć z opakowania i ustawić jedno
obok drugiego, widoczna i jaskrawa
staje się propagandowa koncepcja
oficjalnej, amerykańskiej rozgłośni
dywersyjnej.. Ta koncepcja jest pro
sta : cel uświęca środki. A ponie
waż celem jest w tym wypadku zdys
kredytowanie i osłabienie socjali
stycznej Polski, środki dobierane są
bez specjalnego taktu i umiaru, me
todą znaną na świecie jako „wolna
amerykanka”.
I pomyśleć tylko — co przypomi
na książka „Interpressu” - że w
pierwszej swej audycji, emitowanej
27 lutego 1942 roku, „Głos Amery
ki" zapewniał, iż będzie nadawać
„wiadomości dobre i złe, ale zaw
sze prawdziwe”. Dziś deklaracja ta
musiałaby brzmieć następująco: na
dajemy wiadomości dobre dla nas
i złe dla innych - i mniejsza o to,
czy prawdziwe...

Kazimierz Adamski
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Rafinerie zaczęły dostarczać na
rynek wyrób o innych paramet
rach. Niestety gorszych. Pienią
dze się rozeszły, sytuacja się nie
zmieniła. Ale dalej taka być nie
może. Koszty społeczne, spowo
dowane systematycznym uszka
dzaniem budynków oraz mecha
nizmów przejeżdżających pojaz
dów, nie mówiąc o nadszarpnię
tych nerwach mieszkańców, mo
gą bowiem okazać się o wiele
wyższe, niż ponowny remont te
go skrzyżowania. A swoją dro
gą, czy śródmieście
Koszalina
musi być dostępne dla
wszy
stkich pojazdów, bez względu na
ich rozmiar, przeznaczenie i ła
downość?
Obecny stan dróg
miejskich
Koszalina budzi niepokój
nie
tylko kierowców, ale także pie
szych. Ci pierwsi klną, przejeż
dżając slalomem między wyrwa
mi w jezdni, żeby nie uszkodzić
samochodu. Bo ani części, ani
nowego tak szybko nie kupią.

Ci drudzy robią to samo, z tą montować co najmniej dziesięć
różnicą, że w obawie o własne procent. Czyli na dziewięćdzie
nogi i garderobę. Ta
ostatnia siąt dwa kilometry ulic, przynaj
dość często narażona jest
na mniej dziesięć należałoby pod
ochlapanie błotem przez pokonu dać remontowi kapitalnemu. Co
jest niemożliwe z braku środ
jące kałuże samochody.
do
Co gorsza, dziury są nie tylko ków. Technicznie jesteśmy
w nawierzchniach ulic, ale tak tego przygotowani.
Statystyka minionych kilku lat
że w „miejskim portfelu”. Bra
kuje pieniędzy na remonty. Na nie pozwala na wyciągnięcie ona
1986 rok Przedsiębiorstwo Dróg ptymistycznych wniosków
i Mostów otrzymało z Urzędu przyszłość. O ile w roku 1981 i
Miasta zaledwie 55 milionów zło 1982 wyremontowano po 2 kilo
tych. Czyli niewiele więcej od metry, w 1983 już 3 km, zaś w
kwoty, jaką wydano trzy lata 1984 nawet 6 km, to w 1985 za
temu na remont jednego tylko ledwie 0,3 km nawierzchni. Uskrzyżowania. Gdyby uwzględ rząd Miasta nie przekazał je
nić dzisiejsze ceny materiałów szcze środków na remonty ka
i robocizny, pieniędzy tych nie pitalne. Natomiast te 55 milio
wystarczyłoby Obecnie nawet na nów złotych przeznaczone jest
wykonanie tego jednego zada jedynie na remonty bieżące oraz oznakowania ulic.
nia.
Aby uzdrowić sytuację
i w
Tymczasem na ponad 122 kilo
poprawić
metrów uilic w mieście, w tym sposób odczuwalny
92 o nawierzchni ulepszonej, 40 stan koszalińskich ulic oraz ich
kilometrów ulic wymaga remon wygląd estetyczny, Przedsiębior
tów kapitalnych. Nie mówiąc o stwo Dróg i Mostów potrzebuje
bieżących i o zwykłej konserwa około 360 milionów złotych. Z
cji. Walą ..się,, dosłownie, obiekty tego 100 na remonty bieżące,
inżynierskie. Most w Alei XXX- 1100 na roboty kontynuowane,
-lecia staje się postrachem użyt rozpoczęte w roku ubiegłym oraz
kowników dróg. Pułapką, która 160 na remonty kapitalne. Pod
może spowodować tragedię. Spo warunkiem jednak, że pieniądze
rządzona ekspertyza potwierdza te będą do dyspozycji przedsię
konieczność remontu kapitalne biorstwa już teraz, na początku
go tego obiektu.
Przedsiębior roku, a nie w połowie lub, co
stwo Dróg i Mostów nie jest w gorsze, pod koniec.
stanie go wykonać. Może jedy
PRZEDSIĘBIORSTWO jest
nie naprawić schody, co zamie
■^samodzielne. Działa w orza częściowo w tym roku uczy
■ parciu o trzy „S”. A
to
nić. Koszt tego przedsięwzięcia
oblicza się na sumę 24 milio zmusza do poszukiwania zleceń
nów złotych. Obecnie. Za rok,- i wykonywania prac, nie tylko
może to już kosztować więcej. na rzecz miasta. Prawa ekono
mii są bezwzględne. Jeżeli nie
— W ciągu ostatnich dziesię ibędzie zleceń, bank nie udzieli
ciu lait nastąpiła dalsza dekapi kredytu. A to grozi plajtą. Nic
już
teraz
talizacja nawierzchni ulic, chod więc dziwnego, że
ników oraz obiektów inżynier przedsiębiorstwo przyjęło kilka
skich w mieście — stwierdza dy zleceń spoza miasta. Jeżeli zle
rektor, Zofia Łukomska. — W cenia z Urzędu Miejskiego na
ciągu tego czasu wyremontowa dejdą w późniejszym terminie,
no niecałe dwadzieścia trzy pro przedsiębiorstwo może ich nie
cant uszkodzonych dróg.
Daje zrealizować. Po prostu z braku
to w skali roku zaledwie dwa i mocy.
trzy dziesiąte procent ich ogól
Mirosław Krom
nej długości. A powinniśmy re

nej. Ewenementem w skali krajo
wej był druk w „Głosie Pomorza”
aż dwóch powieści miejscowych
autorów. Władze partyjne zapo
wiedziały dokonanie analizy pro
blematyki literackiej w prasie
Wybrzeża Środkowego i w Pol
skim Radiu. Po to, by rozszerzyć
możliwości publikacji literatury,
recenzji, szkiców i omówień.
W ostatnich dwóch latach —
mimo kłopotów edytorskich — na
kazało się wiele nowych utwo
rów członków' ZLP i auto
rów młodych. Wyszły prace
poetyckie i prozatorskie Cze

Przed niewielu dniami odbyło się zebranie sprawo
zdawczo-wyborcze koszalińskiego oddziału Związku Li
teratów Polskich. Wracamy do tego zdarzenia choćby
z tego względu, że w ten sposób zamknięto pierwsze
dwadzieścia miesięcy ZLP w woj. koszalińskim. Bowiem
pod stałą nazwą działa nieco inna organizacja od roz
wiązanej w 1983 r.

DDZIAŁ koszaliński ZLP ZLP zaznaczył się różnorodnymi
nie rodził się bez trudności, formami udziału środowiska lite
powstał 21 maja 1984 roku, rackiego we wzbogacaniu życia
kulturalnego regionu. Odbywały
jako siedemnasty i ostatni w kra
j,u. Niewielkie liczebnie środowi się tradycyjne w Koszalińskiem
sko literackie było ,po części ofoo
lale z powodu rozbicia wewnętrz
PO SEJMIKU PISARZY
nego Związku, a potem zawieszę
nia i rozwiązania dawnego ZLP.
Indywidualne decyzje O' przystą
pieniu do nowego ZLP prawie w
każdym wypadlku wiązały się z
pewnymi oporami, zastrzeżenia
mi, ale także i z nadziejami. Nie
wtszyiscy zresztą zdobyli się na ta
kie decyzje. Przynależność do
ZLP była równoznaczna z opowie imprezy literackie (Listopad Lite sława Kuriaty powieści Ana
dzeniem się za działaniem na racki, ogólnopolskie konkursy w tola Ulmana, Lecha M. Jakórzecz poprawy sytuacji literatury Świdwinie i Kołobrzegu, regional ba i Jerzego Żelaznego, krótkie
współczesnej w drodze partner ny konkurs literacki), nowością powieści Czesława Forysia i Wa
skiej współpracy z władzami; a stała się październikowa konfe lentyny Trzcińskiej, tomy poezji
nie milczenia lub działania na rencja. w Koszalinie, poświęcona Elżbiety Juszczak i Jana Lechów
płaszczyznach negujących możli najciekawszym zjawiskom w poi skiego. W ostatniej fazie druku
wość współpracy z władzami. skiej prozie i poezji ostatnich lat. (przeważnie opóźnione o dwa la
Współpraca z władzą nie ozna Około 200 słuchaczy referatów, ta) są książki m. in. Piotra Bed
cza uległości wobec niej, z natu w tym grupa nauczycieli poloni narskiego, Jerzego Żelaznego, El
ry rzeczy implikuje istnienie spo stów i licealistów o zainteresowa żbiety Niedźwiadek, Cz. Kuriaty,
rów, dyskusji i sytuacji konflikio niach humanistycznych, potwier L. M. Jakóba, Mirosława Zalew
dziła potrzebę organizowania po skiego i innych. Kilka maszyno
wytch.
pisów leży u wydawców w oćze
dobnych konferencji.
kiwaniu na lepsze czasy w poli
W takiej sytuacji sześciu litera
tów, członków dawnego ZLP, za
Władze wojewódzkie zwiększy grafii i gospodarce papierem.
|A ZEBRANIE sprawozdaw
kładało w Koszalinie nową orga ły fundusze na wydawnictwa pu
czo-wyborcze oddziału ZLP
nizację pisarzy. Sytuację tę kom blikowane w regionie,
stara
zostali zaproszeni i zaproszę
plikowalo1 nadto pogorszenie się niem Koszalińskiego Towarzystwa
nie przyjęli przedstawiciele woje
możliwości wydawniczych oraz Społeczno-Kulturalnego i życzli
zubożenie literatów (podwyżki wych Prasowych Zakładów Grafi wódzfcich władz partyjnych, ad
sitawek autorskich były niepro cznych. Wysiłkiem regionu uka ministracji wojewódzkiej i mia
porcjonalnie skromne do dewatuu zują się rocźnie 2—3 tytuły lite sta Koszalina. Tak nakazuje part
jącej się złotówki). W kolejnych rackie i arkusz poetycki (także nerska zasada współpracy ZLP z
miesiącach do oddziału koszaliń w postaci nadbitki) w „Profilach władzami. Ta zasada dała litera
skiego zgłosiło akces trzech na Kultury”. W 1985 r. przybył no tom prawo powiedzenia gorzkich
stępnych autorów, z dorobkiem wy mecenas twórczości młodych słów pod adresem władz, prawo
dającym prawo do legitymacji autorów — ZW ZSMP. Możliwo do omówienia przykładu, gdy de
ZLP. Nadto spóra grupa autorów ści publikacji książek literac kia,racje władz są rozbieżne z pra
z pierwszymi książkami zabiega kich w regionie i staraniem re ktyką. Przykładem tym jest uta
ła o przyjęcie na kandydatów gionu są większe. Wskazać trze lentowany pisarz młodego poko
ZLP.
ba na istniejącą podobno w Ko lenia, z żoną i dwójką małych
szalinie placówkę szczecińskiej dzieci zajmujący pokój w hotelu
Oddział koszaliński, jak daw Krajowej Agencji Wydawniczej, pracowniczym, któremu w czter
niej, należy do najmniejszych, ale która dotąd nie wykazała zadnite dziestotysięcznym Kołobrzegu nikt
skupia się w nim kilku pisarzy o resowania literatami koszaliński w ciągu 4-4etnich energicznych
starań nie potrafił przyspieszyć
,
uznanym w kraju dorobku i kil mi.
ku młodych, utalentowanych.
Wobec trudności z drukiem ksdą przydziału mieszkania.
Krótki okres istnienia — 20_mie żek, znaczenia nabierają publika
Józef Narkowicz
sięcy — oddziału odrodzonego cje literackie w prasie regional
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Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Płytolen” w Koszali
nie przerabiają len zakupio
ny u producentów z woj.
szczecińskiego i koszalińskie
go. Po odzyskaniu z lnu na
sion, włókna oraz pakuł pozo
stałe paździerze przeznacza
się do produkcji płyt. Znacz
ną czięść płyt uszlachetnia się
przez okleinowanie. Płyty ku
pują między innymi fabryki
mebli, (kar)
Zdjęcia: K. Ratajczyk

Górniczy turnie]
Górniczy Klub „Jubilat” Kopal
ni Węgla Brunatnego „Turów” w
Bogatyni organizuje, trzeci już,
otwarty turniej łgarzy i kuglarzy
o nagrodę im. Kornela Makuszyń
skiego. Jest to impreza ogólnopol
ska organizowana przy współ
udziale Zarządu
Niezależnego
ZZG Kopalni „Turów”, Wydziału
Kultury Urzędu Wojewódzkiego w
Jeleniej Górze, Zarządu ZSMP

Elektrowni i Kopalni „Turów”.
Patronuje jej: Redakcja „Szpilek”
i „Biuletynu Turowa”. Zaś do
współpracy poproszone zostały
także redakcje: „Przyjaciółki”, III
program „Polskiego Radia”, „Jar
marku” TVP, „Karkonoszy”.
W imprezie tej mogą wziąć udział wszyscy, którzy uważają że
swoim kuglarstwem, czy łgar
stwem potrafią zabawić publicz-

mmm mmmmm

ność. Teksty, w dwóch egzempla
rzach przyjmuje KG „Jubilat” w
Bogatyni, kod: 59-920, ul. Poczto
wa 2A, tel. 23-379 do dnia 31
stycznia br. Poza tym można zgła
szać także ofertę występu w jed
nej z następujących kategorii: wy
stęp ze zwierzęciem, żonglerka,
iluzja, gra na nietypowym instru
mencie, zestaw parodii kogoś lub
czegoś.
Rozstrzygnięcie turnieju nastą
pi w Bogatyni, w dniach od 28
lutego do 2 marca br. Życzymy po
wodzenia. „Łgarstwo niech broni
się samo”, (mik)
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Prezentujemy dzisiaj na łamach gazety cykl materiałów
informacyjno-publicystycznych sygnalizujących zaledwie te
matykę trwającej w Kraju Rad ogólnonarodowej dyskusji
przed mającym odbyć się w lutym hr. XXVII Zjazdem Ko
munistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Zjazd ten, określany już dzisiaj przez szerokie gróna pu
blicystów i to nie tylko radzieckich, jako wydarzenie o
znaczeniu historycznym, porównywany jest do okresu prze
łomu, jaki dokonał się w Rosji w wyniku zwycięstwa socja
lizmu. Oczywiście nieporównywalne są ówczesne i obec
ne uwarunkowania, tak zewnętrzne jak i wewnętrzne. Go
spodarka radziecka dysponuje dziś przecież nowoczesnym
potencjałem ekonomicznym, nieprzebranymi zasobami bo
gactw naturalnych, choć — jak się to tu ppdkreśla, coraz to
trudniej dostępnymi.

forma oświaty. Decyzją w tej
sprawie podjęła na niedawnym
posiedzeniu
Had a Najwyższa
ZSRR.
Jak się obliczś* w ciągu naj
bliższych 15 lat, dzięki wprowa
dzeniu kompleksowej automaty
zacji i wdrażaniu techniki elek
troniczno-otoliczen io we j,
głębo
kim zmianom ulegnie struktura
zatrudnienia. Zmieni się charak
ter pracy, a także wymagania
stawiane przed personelem obslu
gującym technikę. Potrzebne sią
więc rąowe kadry, ludzie dla któ
rych obcowanie z komputerem,
będzie czynnością tak normalną,
jak umiejętność czytania i pija
nia.

RAWDZIWY jednak kapitał
stanowią ludzie, wysoko kwa
lifikowana klasa robotnicza;
kadra naukowo-badawcza, milio
ny inżynierów i techników.

P

Projekty opublikowanych doku
mentów zjazdowych, a w tym
nowa redakcja programu KPZR
i podstawowe kierunki społecz
no -gcąpodarczego rozwoju do ro
ku dwutysięcznego, o których to
już wielokrotnie pisaliśmy, są
wyrazem nowoczesnego spojrze
nia ' obecnego, kierownictwa par
tii i państwa na problemy dzi
siejszego świata, jak i dotych
czasowe doświadczenia w budów
nictwie realnego socjalizmu w
samym ZSRR oraz w całej współ
nocie socjalistycznej. Uwzględnia
się tu bogaty d-orobek naukowy,
śmiało; dokonuje korekty dótych
czas funkcjonujących ustaleń i
struktur, które się przeżyły. Jest
to więc program doskonalenia
socjalizmu a zarazem twardo trzy
mający się realiów.
Dla obserwatora dyskusji przed
Zjazdowej, której główne nurty
doskonale oddają środki maso
wej informacji, tematem numer
jeden są problemy ekonomiczne
— przestawienie radzieckiej go

spodarki na tory intensywnego
rozwoju. Wymaga to powiązanych
ze sobą działań dających komplek
sowę rezultaty. Główną rolę gra
tu postęp naukowo-techniczny, au
tomatyzacja i robotyzacja pro
dukcji, wykorzystywanie, w co
raz to szerszym zakresie, techni
ki elektroniczno-obliczeniowej.
Podejmowanie
różnorodnych
działań przez partię, związki za
wodowe i kolektywy pracowni
cze, w sprawie przyspieszenia po
stęp u technicznego, ma swoje głę
bokie uzasadnienie. Chodzi tu o
przekształcenie go
w główną
dźwignię intensyfikacji produk
cji. Chodzi tu nie tylko o infor
mację nauki, techniki i produk
cji, ale także o głębokie zmiany
w inwestycjach, strukturze go
spodarki. Jednym z nowych ele
mentów postępu naukowo-tech
nicznego jest wprowadzana re-

OSTĘP naukowo-technicz
ny, intensyfikacja ekonomi
ki nie są jednak celem sa
mym w sobie. Ich głównym za
daniem jest rozwiązanie proble
mów socjalnych. Zmierzają one
przede wszystkim dó .podniesie
nia dobrobytu ludzi pracy na
jakościowo nowy poziom. W cią
gu 15 lat przewiduje się podwo
jenie środków przeznaczonych na
zaspokojenie potrzeb ludności.
Kontynuowana będzie konsek
wentnie polityka znacznego ogra
niczenia pracy ręcznej, a w per
spektywie zlikwidowanie mono
tonnej, ciężkiej pracy — nie 'wy
magającej szczególnych kwalifi
kacji. Zakłada się, że intensyfi
kacja i wzrost wydajności pra
cy stworzy nowe możliwości skró
cenią dnia pracy, przedłużenia
płatnych urlopów.

P

A. Lewandowski
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Przedsięwzięcie jest ogromne.
Nie darmo prof. Anatolij Aleksan
drów, przewodniczący Akademii
Nauk ZSRR porównał je do ma
sowej kampanii walki z analfabe
tyzmem, w pierwszych latach po
Rewolucji Październikowej. Tym
razem chodzi o rozpoczęcie w
szkołach radzieckich masowej edu
kacji z zakresu informatyki i ob
sługi maszyn elektronicznych.
m
Po raz pierwszy o tak po
wszechnej nauce obsługi kom
puterów w szkołach wspomniano
w zeszłorocznym planie radziec
kiej oświaty. Zadanie to, od tego
czasu, doczekało się bardzo kon
kretnego opracowania, a w końcu
marca tego roku Biuro Politycz
ne KC KPZR zatwierdziło pro
gram, według którego już w nad
chodzącym nowym roku szkol
nym do liceów radzieckich wpro
wadzona zostanie nauka posługi
wania się maszynami elektronicz
nymi.
Celem tego kroku jest — po
pierwsze — przygotowanie liceali
stów do nowego charakteru stu
diów wyższych, gdzie na wielu
wydziałach praca bez maszyn cy
frowych i informatyki jest wręcz
już niemożliwa. Po drugie — po
lityczne kierownictwo radzieckie
uznało, że umiejętność posługiwa
nia się maszynami elektroniczny
mi i elektroniką staje się warun
kiem
odpowiednio
szybkiego
wdrażania postępu technicznego
w całej gospodarce. W komuni
kacie z posiedzenia Biura Poli
tycznego ,KC KPZR podkreślono
ten właśnie . moment, uznając
„ogólne wykształcenie komputero
we
młodych ludzi za ważny
czynnik naukowego i techniczne
go postępu całego kraju”. Decy
zja Biura Politycznego przyspie
sza zakładane przez władze oświa
towe terminy upowszechniania
komputerowego kształcenia mło
dzieży. Pierwotnie planowano, że
podejmie je tylko 180 szkół ekspe
rymentalnie, i to dopiero w 1988
roku. Uznano jednak, że z wielką
akcją nie można czekać i rozpo
cznie się ona za kilka miesięcy
w 60 tysiącach radzieckich szkół
średnich i obejmie łącznie 8 mi
lionów uczniów! Te liczby najle-
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Do 60 tysięcy szkół
wkraczają
1772

piej mówią o skali całego przed
sięwzięcia i w ich świetle porów
nanie prof. Aleksandrowa zysku
je właściwy wymiar.
Powszechna nauka posługiwa
nia się komputerami wymagąćbę
dzie wielkiego wysiłku nie tylko
szkoły. Po pierwsze trzeba za
pewnić odpowiednią kadrę na
uczającą,. W tej dziedzinie zresz
tą już wiele zobiono.
Trwają
specjalne kursy dla nauczycieli,
którzy będą prowadzili zajęcia z
młodzieżą. Duży wysiłek czeka
również przemysł elektroniczny.
Musi on dostarczyć szkołom kom
putery i aparaturę pomocniczą do
zajęć lekcyjnych.
ZSRR produkuje od kilku lat
mały komputer „osobisty” o naz
wie „Agata”, zbliżony w parame
trach technicznych do amerykań
skiego komputera „Apple II”. Ten
komputer uznano jednak za nie
zbyt przydatny w masowej kom
puteryzacji szkół. Toteż liczy się
bardzo na nowy model kompute
ra, już produkowany przez ra
dziecki przemysł elektroniczny, o
nazwie „Timur”. Rzecz w tym, iż
w porównaniu z pilnymi potrzeba
mi szkół produkcja tego kompu

ZIEMIA BEZ TAJEMNIC

Kosmiczna
To, co można było odnaleźć na
powierzchni Ziemi z tradycyjnym
młotkiem geologicznym w ręku, daw
no już odkryto i wykorzystano. Zo
stało to, co leży bardzo głęboko i
w miejscach trudno
dostępnych.
Trzeba więc coraz głębiej badać
Ziemię, stosując najnowocześniejsze
metody naukowe. O takim właśnie
ukierunkowaniu rozwoju współcze
snej geologii radzieckiej mówi się
w projekcie Podstawowych Kierun
ków Rozwoju Gospodarczego i Spo
łecznego ZSRR na lata 1986-1990
i na okres do 2000 roku.

W początkach grudnia do Norylska zawitała polarna
noc. Przez 45 dni nie pokaże się tu słońce. Dziś termomet
ry wskazują minus 35 st. C. Zimno!
— Nie, normalnie!
Walery Leonidowicz Byków, brygadzista norylskiego
kombinatu, były marynarz atomowego lodołamacza mówi:
— W Noryisku i okolicach nigdy jeszcze temperatura nie
spadła poniżej 57 stopni. Co innego w Jakucji, gdzie po
trafi być nawet 70-stopniowy mróz. Tam jest zimno. U nas
nawet śniegu w tym roku mniej niż zazwyczaj. Zaledwie
3 m. A bywały zimy, że i czternaście metrów napadało!
CZORAJ Walery uczestni partych na oszczędzaniu zaso
czył w miejskiej konferen bów...”
*
*
*
cji partyjnej. Dyskusja kon
centrowała się wokół programu
Norylsk — jedno z wielu miast
rozwoju zapolarnego regionu, ale z,a kołem polarnym. Miasto po
Walerego przede wszystkim inte nad ćwierć miliona mieszkańców,
resowała modernizacja norylskie któremu życie dał górniczo-metago kombinatu. Musi być przepro lurgiczny kombinat — sztandaro
wadzona w ciągu najbliższych wa przed laty inwestycja koloro
2—3 lat. W przedzjazdowych do wej metalurgii. Norylsk to nikiel,
kumentach
partii
napisano: miedź i kobalt. To także miasto
„Zwiększyć 2,5—3 razy zastosowa odkrywające wrota do zapolarnie wytapiania w ciekłej wannie, nych pokładów rudy i arktyczzapewnić produkcję 35 proc. mie nych szelfów ropy i gazu.
dzi, ołowiu i niklu z wykorzysta
Możliwości rozwoju naszego za
niem procesów autogenowych o- polarnego regionu są ogromne —

jest pierwsza w Kraju Rad ekspe
rymentalna elektrownia słonecz
na o mocy 5000 kW, w której pa
liwem energetycznym sq promie
nie słoneczne. Wielkie heliostaity, czylli zwierciadło ustawione na
obwodzie koła o średnicy 500
metrów, skupiać będq promie
nie słoneczne na szczycie 89-me
trowej wieży* gdzie znajduje się
„słoneczny kocioł”, czyli genera
tor pory.

Praktycznie wszystkie ostatnie od
krycia geologiczne dokonane zosta
ły dzięki zastosowaniu nowoczesnej
myśli naukowo-technicznej. Np. w
badaniach
zachodniosyberyjskich
złóż ropy naftowej wykorzystano me
todę sejsmometrycznq. Fale sejsmi
czne pozwoliły tam nie tylko na do
kładne określenie złóż, ale i rozpo
znanie budowy podziemnych warstw.
W jamburskim, drugim pod wzglę
dem wielkości (po urengojskim) za
głębiu ropy naftowej i gazu, prak
tycznie zrezygnowano z tradycyjnych
odwiertów geologicznych. Badania
elektromełryczne warstw Ziemi urno
żliwiły dokładne określenie miejsca

stwierdza dyrektor kombinatu Ju
rij Siergiejewicz Aristow. — Po
patrzcie tylko, dziś w kombina
cie, w gotowej produkcji lub pół
fabrykatach, przerabia się 14
pierwiastków z tablicy Mendelejewa. Czy to już ostateczna gra-

szlość radzieckiej ekonomiki jest
ściśle związana z Syberią. Tu na
obszarze zajmującym 40 proc. te
rytorium ZSRR znajduje się prak
tycznie wszystko — od kamienia
budowlanego do diamentów. Tu
taj skoncentrowanych jest 85 proc.

nica? Na pewno nie. Uczeni snu
ją wprost fantastyczne prognozy.
A my mamy tu, w Noryisku, zna
komitą bazę materialno-technicz
ną i doświadczone kadry. Wszyst
ko to pozwala na wybór najlep
szych metod kompleksowego za
gospodarowania regionów Dale
kiej Północy.
Specjaliści są zdania, iż przy-

zasobów energetycznych kraju —
ropy naftowej, gazu, węgla. Sy
beria to połowa światowych po
kładów węgla i piąta część masy
wów leśnych globu.
Stąd właśnie w programie roz
woju ZSRR na lata 1986—90 i na
okres do roku 2000, tak wielką
uwagę poświęca się przyspieszo
nemu rozwojowi i zagospodarowa
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i wielkości zasobów.
Wiceprezydent radzieckiej Akade
miii Nauk - A. Janszin - uważa, że
najważniejszym zadaniem geologii
jako naóki jest obecnie poszukiwa
nie prawidłowości rozmieszczenia
bogactw naturalnych we wnętrzu
Ziemi. Szczególne znaczenie będzie
miał rozwój „geologii kosmicznej1*.
Badania dalekich planet pomaga
jq lepiej poznawać osobliwości bu
dowy geologicznej Ziemi. Pierwsze
zdjęcia Ziemi z kosmosu zostały zro
blone prawie ćwierć wieku temu.
Dzisiaj szeroko wykorzystuje się je
w geologii. Analizując fotografie
wykonane * dużej wysokości specja
lista może określić rejony prawdo
podobnego występowania tego lub
innego surowca. Np. tak było na
wybrzeżu Morza Kaspijskiego, na
półwyspie Buzaczi. Już wcześniej
wiedziano, że istnieje tam złoże ro
py naftowej, zdjęcie z kosmosu wy
kazało w tym miejscu wyraźnie widocznq plamę. Ale taka sama pla
ma była nad inną, jeszcze nie zba
danq częścią półwyspu. Badania
potwierdziły, że i tam jest „czarne
złoto".
Ministerstwo geologii ZSRR rea
lizuje obecnie kompleksowy pro

tera njoże być niedostateczna.
Według przewidywań zachodnich
kompanii elektronicznych, ZSRR
może w najbliższych miesiącach
stać się poważnym importerem
małych komputerów osobistych,
właśnie w związku z wyposaże
niem szkół średnich i to na ska
lę nie znaną dotąd w świecie.
Zrozumiałe, że wśród ludzi in
teresu światowej branży elektro
nicznej cała sprawa wywołuje
wiele zainteresowania. Na po
czątku roku w Moskwie, na mię
dzynarodowych targach elektro
nicznych, pojawiło się Wielu za
granicznych wystawców licząc
właśnie na współpracę i duże za
mówienia. Specjaliści pokładają
jednak nadzieję przede wszy
stkim we własnym przemyśle ele
ktronicznym, który znajduje się
na wysokim światowym pozio
mie. Wystarczy powiedzieć, że na
nim m. in. opiera się radziecka
technika kosmiczna. Toteż wyko
rzystanie tej wysokiej techniki
dla potrzeb produkcji małych
komputerów, najnowszych genera
cji, będzie kwestią krótkiego cza
su.

Marek Sakowski
gram badania składu i budowy głębi
Ziemi, dokonuje się nowych oawier
tów o głębokości 10-15 kilome
trów dla specjalnych badań geologiczno-geofizycznych. Nowym ob
szarem poszukiwań $q dziś dna
mórz i oceanów. Zbyt kosztowna
do niedawna jeszcze eksploatacja
podwodnych złóż w tej chwili, kiedy
surowce sq na Iqdzie tak trudno
dostępne, staje się coraz bardziej
opłacalna.
Ale... im więcej odkryć geologic*
nych, tym głośniej na świecie wyra
ża się obawy, że bogactwa natural
ne wyczenpiq się szybciej, niż nam
iię wydaje. Wspomniany akademik
A. Janszin uważa, jednak, że nie
ma powodu do obaw. Obecnie zna
my i eksploatujemy tylko niewielką
część ogromnych bogactw podziem
nych. W 1910 roku np. zasoby rud
żelaza w Rosji szacowano na 1-2
mid ton, a od tego czasu wydo
bycie rud wzrosło wielokrotnie. Obecnie znane zasoby ocenia się na
70 mid ton, a tymczasem tylko w
jednym u. 1983 roku - odkryto 142
nowe złoża. Ich rozpoznanie i za
gospodarowanie wymagało i wymp
gać będzie specjalnego sprzętu, no
woczesnej aparatury pomiarowej i
dektroniczino-obiiczeniawej. Jest to
właśnie warunek sine qua non zało
ianego na najbliższą perspektywę,
zwiększonego wydobycia surowców
paliwowo-energetycznych.

Jerzy Wrzesiński

niu Syberii. Ten program będzie na to ochrona środowiska. Za
rozpatrzony przez XXVII Zjazd gospodarowanie Syberii wymaga
szczególnej troski, aby człowiek
KPZR.
ERSPEKTYWA zagospoda nie stworzył tu warunków dla
rowania Syberii — to dzie ekologicznej katastrofy. Kraina
siątki, a kto wie, czy nie czystych rzek, czystego powietrza,
zdrowych lasów, tundra i tajga
setki nowych miast, osiedli robot
niczych, kombinatów, zakładów — musi zostać nadal taka sama.
przemysłowych, kopalń. Syberia Dlatego tak wiele mówi się o bez
— główny plac budowy kraju. Ro względnej konieczności stosowa
dzi się jednak pytanie — czy u- nia przez przemysł nowych, bezprzemysłowiona, o wiele gęściej odpadowych technologii.
Wszystkie problemy rozwoju Sy
niż obecnie zaludniona Syberia, po
trafi sama siebie wyżywić w przy berii są rozpatrywane pod kątem
przestawiania ‘ gospodarki na in
szłości?
Na to pytanie już dziś uczeni tensywny rozwój. Dla Syberii
odpowiadają twierdząco. Syberia nadszedł czas nie tyle przebudzę
ich zdaniem jest w stanie wytwo nia, co wielkiego przyspieszenia.
Teraz w zimie trwa budowa li
rzyć tyle żywności, by wystarczy
ło nie tylko dla jej mieszkańców, nii kolejowej prowadzącej do Ja
ale i na dostawy do innych regio kucji. Przez surowe warunki sy
nów kraju. Już dziś np. uczeni beryjskiej zimy, przebijają się po
wyhodowali kilka ozimych od ciągi wiozące bogactwa tej ziemi
mian żyta pastewnego „Sibirska- i wiozące ludzi, którzy jutro zbu
ja kormowaja” — która to odmia dują tu nowe miasta i zakłady
na ma uzupełnić wczesnowiosen przemysłowe. W strefie BAM-u
ny deficyt zielonek. Ewenement wyrosną nowe kombinaty prze
polega na tym, iż po skoszeniu twórstwa ropy naftowej. Kopal
na pasze zielone żyto odrasta i nie węgla i zakłady przeróbki
zapewnia uzyskanie drugiego plo drewna.
nu w postaci ziarna.
Leszek Wyrwicz
I wreszcie sprawa bardzo waż
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PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO OGRODNICZE
Słupsk i/s w 81 orkowi e

OFERUJE
w styczniu! lutym I marcu:
A kwiaty doniczkowe CALCEOLIRIE, CINERARIE
A kwiaty cięte GERBERĘ i FREZJĘ

oraz TULIPANY.
Oferuje również ROZSADY POMIDORA,
OGÓRKA i PAPRYKI.
Zamówienia

prosimy

składać

cło

Działu

Zbytu,

tel. 31-551.

Oferujemy również dla dzlałkowiczów I rolników
laboratoryjne analizy gleby.

K-111
NADLEŚNICTWO GOŚCINO woj. KOSZALIŃSKIE

ogłasza
I i II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu marki żuk, nr silnika 473261, nr podwo
zia 152141, cena wywoławcza 166.000 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Gościno, ul. IV
Dyw. Woj. Polskiego 43, dnia 24 I 1986 r. o godz. 9.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu prze
targu do godz. 9 w Dziale Księgowości.
Pojazd można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa w godz. 8—10
codziennie.
Uwaga:
Ö ile'nie dojdzie do skutku I przetarg, w tym samym dniu o
godzinie 12 odbędzie się II PRZETARG NIEOGRANICZONY.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyny.
*
K-96
SPÓŁDZIELNIA PRACY POLIGRAFII
i RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH
„INTROPOL”
w KOSZALINIE, ul. HIBNERA 85
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż używanego kompletnego nadwozia z samochodu
wołga gaz 24.
Cena wywoławcza wynosi 97.270 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie tutejszej Spółdzielni w dniu
15 I 1986 r. o godz. 16.
Nadwozie można oglądać w dni robocze, w godz. 10—14.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wyso
kości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy Spółdzielni, najpóź
niej w przeddzień przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
K-95
Wyrazy głębokiego
współczucia

Wyrazy głębokiego
współczucia

Koleżance

Koledze

Genowefie Zieniewicz

Czesławowi Dudzicz

z powodu śmierci OJCA

z powodu śmierci OJCA

składają

składają

FSO 1500 rok 1981 oraz kożuch dam
ski sprzedam. Koszalin, tel. 547-80
G-43
FIATY 126p sprzedam. Kobylnica ul.
Młyńska 16. Popiel.
G-44
FIATA I25p sprzedam. Słupsk, Tu
wima 12/19.
G-45
WARTBURGA Delux rok 1982 sprze
dam. Wiadomość: Pieńkowo 77/15
(nowe bloki p-ta Postomino. G-46
NADWOZIE łady 1500 S (rok 1980)
stan bardzo dobry sprzedam. Słupsk
tel. ai-7il4.
G-47
SILNIK do zaporożca nowy typ,
mały przebieg sprzedam. Koszalin,
Tradycji 1/4.
G-48
SILNIK leyland 6C-107 sprzedam.
Słupsk, ul. Koszalińska 10/124. G-49
SILNIK i skrzynią biegów do zasta
wy 1100 sprzedam. Słupsk, tel.
288-17.
G-50
KOSZALIN M-3 sprzedam. Koszalin,
tel. 304-49, w godz. 18—20
G-51
GARAŻ przy ul. Zubrzyckiego sprze
dam. Koszalin, tel. 527-38.
G-52
GORĘ domku w Połczynie Zdroju
sprzedam. Oferty Biuro Ogłoszeń
Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8 dla
36404.
K-7/B
BUDOWĘ w stanie zerowym na
uzbrojonej, atrakcyjnie położonej
działce w Redzie odstąpią. Z. Ullman,
80-952 Gdańsk, ul. Wileńska 55B/3
K-10/B-0
ROZPOCZĘTĄ budową domu jedno
rodzinnego w Słupsku sprzedam.
SłupSk, tel. 29-222.
G-53
DOM 86 m kw, ogród, garaż, telefon,
c.o. sprzedam. W rozliczeniu miesz
kanie dwupokojowe w nowym bu
downictwie w Słupsku. Słupsk, tel.
282-09.
G-54'
mieszkanie własnościowe m-31 w
Słupsku pilnie sprzedam. Słupsk,
ul. Br. Gierymskich 5/19.
G-55
SAD wiśniowy z truskawkami 0,26
ha sprzedam. Koszalin, tel. 258-56
G-58
DZIAŁKĘ truskawkową
sprzedam.
Koszalin, ul. Oskara Langego 25C/7
G-57
NOWY segment kujawiak sprzedam.
Koszalm, Kniewskiego SD/l
G-58
WILCZURA sprzedam. Koszalin, Tu
wima 8/26, po siedemnastej
G-53
DUŻĄ wieżą, kafelki hiszpańskie,
spawarką jednofazową, płyty żerań
skie fotoaparat praktica sprzedam,
Koszalin, Śniadeckich 23/6
G-60
LUNETĘ 8X56M sprzedam. Koszalin,
uil. Kaszubska 6/8.
G-61
ZAMRAŻARKĘ i robot kuchenny
wieloczynnościowy sprzedam. Ko
szalin, tel. 534-74.
G-62
TELEWIZOR kolorowy siemens, video
NEC VHS z kasetami, fiata 126p
sprzedam. Kołobrzeg tel. 253-55, po
dziewiątnastej.
G-64
TELEWIZOR alga tanio sprzedam.
Koszalin, tel. 545-50.
G-65
VIDEO philips VR 2023 sprzedam.
Koszalin, Tetmajera 32/9.
G-6S
KURTKĘ z rudego lisa, kożuch krót
ki damski i dziecięcy sprzedam.
Słupsk tel. E43-04.
G-18Ö62-0
KOŻUCHY długi, krótki sprzedam.
Koszalin tel. 250-91.
G-6,7
KURTKĘ z lisa sprzedam. Koszalin
tel. 314-46.
G-63
KOŻUCH i płaszcz skórzany damski
nowe sprzedam. Koszalin, tel. 3.16-93
G-69
KOŻUCH damski nowy turecki be
żowy, szczupły sprzedam. Słupsk,
tel. 280-59.
G-70
KOMPLET hydrofor 300 ,1 oraz częś
ci syreny 1Ó5 (silnik i skrzynia no
we) tanio sprzedam. Zagórzyca 57,
gm. Damnica.
G-71
WANNĘ dużą, toaletką z 3 lustrami,
radio Juwel i szafą sklepowo-narzędziową sprzedam. Słupsk, ul.
M. Konopnickiej 17/8, tel. 222-72.
G-72

FIATA 123.p, 126p oraz karoserią do
fiatów po wypadku kupią. Kwakowo tel. 11-12-88.
G-1SÖCS-0
PIANINO kupię. Koszalin, tell. 319-50
G-73
SŁOiMĘ żytnią lub pszenną kupią.
Sławno ul. Kosynierów nr 26, tel.
33-93.
Gp-18593-0
KUPIĘ lub wynajmą garaż okolice
ul. Waryńskiego. Koszalin, tel.
2412-53.
G-74

1986 - 01 - 09

POMORZA
GLIWICE M-4 trzy pokoje spółdziel
cze, centrum nowe budownictwo
zamienią na równorzędne w Kosza
linie, Koszalin, tel. 249-63, po sze
snastej.
G-75
DWA mieszkania spółdzielcze dwupokojowe zamienią na jedno czterołub plęciopokojowe albo pół domku. Oferty pisemne Koszalin, Biu
ro Ogłoszeń
G-76
MIESZKANIE Jednopokojowe z wy
godami, I piętro zamienią na wiek
sze. Słupsk Niemcewicza 4/10. G-77
DWA komfortowe M-3 w Słupsku
i Ustce zamienię na jedno większe.
Oferty Słupsk, „Głos Pomorza" nr
<1:891:2
G-18512-0
GLIWtlCE — mieszkanie dwupokojo
we spółdzielcze, telefon zamienią
na Jeden pokój w Słupsku, Lębor
ku, Bytowie lub okolicy. Bytów
Pochyła 7/27 tel. 34-91. Sadłowska.
G-18508-0
KOSZALIN jednopokojowe zamienią
na Słupsk, Lębork. Wiadomość:
Gdynia Gruny 72E/7.
G-78

Róin •
POTRZEBNY pracownik w gospo
darstwie. Samotnemu mieszkanie
zapewniam. Jacek Stec, Włynkówko 22, 76-277 Bydllno, tel. 111-660.
G-79
USŁUGI z zakresu krawiectwa dam
skiego (krótkie terminy) przyjmują.
Koszalin, ul. Podgórna 36/29, tel.
343-18. Mielniczek.
. G-80
MERCEDESY,
volkswageny,
audi,
ople osobowe i dostawcze, silniki,
(blachy, podzespoły i inne części
do mercedesa — poleca Skład Kon
sygnacyjny, Bydgoszcz, Kaszubska 8,
tel. 229-115.
K-335/B-0
PANOWIE! Kilkaset atrakcyjnych
ofert matrymonialnych pań dyskret
nie szybko przesyła LIDO Gdynia
10, skrytka 37.
B-322/B-0

Serdeczne podziękowanie
za udział w pogrzebie
naszego KOCHANEGO
SYNA, BRATA,
SZWAGRA i WUJKA

Mieczysława Kurka

z powodu śmierci MATKI

Koleżance

składają

Elżbiecie Drużba

PRACOWNICY
WOJEWÓDZKIEGO
DOMU KULTURY
W SŁUPSKU

z powodu zgonu OJCA

Wyrok
Wyrokiem Sądu Rejonowego w
Słupsku z dna 20 listopada 1985 r.
sygn. akt H K 1078/85, BRONI
SŁAW KRZYSZTOF GNIEWCZYŃ
SKI s. Józefa i Marianny, ur.
1 IX1956 r., zamieszkały w Sław
nie przy ul. Rapackiego 3/1 ska
zany został z mocy art. 166 fi 2
Kk w zw. z art. 59 § l Kk nai
karą 1 roku i 6 miesięcy pozba
wienia wolności z warunkowym
zawieszeniem wykonania kary na
5 lat, 40.000 zł grzywny oraz na
wiązki po 5.000 zł na rzecz PCK
i PKPS Słupsk i podanie wyroku
do publicznej wiadomości przez
wydrukowanie w „Głosie Pomo
rza” na kószt skazanego za to,
że w dniu 27 lipca 1985 r. w Sław
nie z zupełnie błahego powodu
pobił siedmioletniego chłopca po
wodując u niego obrażenia naru
szające prawidłowe funkcjonowa
nie organizmu na okres do 7 dni.
K-53

c-esi

ZARZĄD 1 PRACOWNICY
KSM „PRZYLESIE"

— KLUB „NADRZECZE" ul. Mieszka I 10
— 22 stycznia 1984 r.

Zebrania rozpoczynają się e godz. 17.
K-93
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ODDZIAŁ
w Koszalinie, ul. Szczecińska 55

—
—
—
—
—
—
—
—
—

WERYFIKATORÓW KART DROGOWYCH —
KONTROLERÓW TECHNICZNYCH
—
SPEDYTORA
—
FAKTURZYSTKĘ USŁUG TRANSPORTU —
KIEROWNIKA MAGAZYNU
—
REFERENTA MAGAZYNU
0 wspólnej odpowiedzialności
—
SPECJALISTĘ ds. SZKÓD, REKLAMACJI
1 PREWENCJI
—
MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH
KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
z I lub II kategorią
plus uprawnienia na przyczepy.
ŁADOWACZY

iH. K. 1274/85

Wyrok

Wyrokiem Sądu Rejonowego w
Słupsku z dnia, 17X11985 r. JE
RZY ZELAZNY syn Stanisława i
Małgorzaty, ur. 30 XI1959 r. w
Miastku zam. Słupsk, ul. Mała
chowskiego 29/6 skazany został za
to, że w restauracji „Zajazd” w
Słupsku bez racjonalnych powo
dów 1 z pobudek chuligańskich
poprzez uderzenie pięścią w twarz
naruszył
nietykalność
cielesną
A. O., to jest o czyn z art.
1180 fi 1 Kk zw z ant, 59 fi 1 Kk
na karą 8 miesięcy pozbawienia
wolności i nawiązką na rzecz
PQK w kwocie 20.000 zł oraz po
danie wyroku do publicznej wia
domości na koszt skazanego.
K-55

wyrokiem Sądu Rejonowego w
Słupsku z dnia 27 czerwca 1985 r.
sygn. akt Id K 390/85, JAN
SZCZURKO s. Bolesława i Tere
sy, ur. 18 U1956 r. zamieszkały w
Warblewle
oraz
BOLESŁAW
SZCZURKO s. Jana i Rozalii ur.
21 V192« f. zam. w Warblewle za
to, że kupując w jednostkach
handlu uspołecznionego alkohol
w postaci wódkd „Cżysta” „Vistu
la” 1 „Bałtycka” zbywali go z
zyskiem po 800 zł za butelką, ska
zanl zostali z mocy art. 43 ust. 1.
ustawy z dnia 26X1980 r. o wy
chowaniu w trzeźwości 1 przeciw
działaniu alkoholizmowi 1 art.
36 fi 3 Kk 1 49 Kk: Jan Szczurko
■na karą 2 lat pozbawienia wol
ności z zawieszeniem wykonania
kary na 5 lat, 80.000 zł grzywny.
Bolesław Szczurko na karą a ro
ku i 8 miesięcy pozbawienia wol
ności z zawieszeniem wykonania'
kary na 5 lat i 70.000 zł grzywny.
Sąd zarządził podanie wyroku do
publicznej wiadomości przez wy
drukowanie w Głosie Pomorza na
koszt skazanych.

z powodu śmierci MATKI

z powodu Śmierci

składają

LESZKA ZIELIŃSKIEGO

RADA, ZARZĄD, DYREKCJA
i PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI
RZEMIEŚLNICZEJ
„WIELOBRANŻOWEJ”
W BIAŁOGARDZIE

składają

Henrykowi

Paschke

Bogusławowi Rzyskiemu

MICHAŁ KUMCZUK

z powodu zgonu OJCA

z powodu zgonu OJCA

DYREKCJA, POP,
ZWIĄZKI ZAWODOWE
oraz
PRACOWNICY KCMB
W KOSZALINIE

Wyrazy głębokiego
współczucia

składają

składają

wieloletni i ceniony kierownik Działu Narzędziowni
Komunalnego Przedsiębiorstwa Naprawy Autobusów w Słupsku.
Za działalność zawodową i społeczną odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medaiem 40-lecia Polski Ludowej oraz wieloma
odznaczeniami resortowymi.
Serdeczne wyrazy współczucia RODZINIE
składają

DYREKCJA
i WSPÓŁPRACOWNICY
WZSMlecz ZAKŁADU OBROTU
TOWAROWEGO
W KOSZALINIE

DONAT STERYN0WICZ
wieloletni zasłużony pracownik rad narodowych
i administracji państwowej w Kołobrzegu.
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
składają
MJEJSKA RADA NARODOWA I PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO w KOŁOBRZEGU.

K-312

K-98

Siagło

z powodu zgonu OJCA
składają
KIEROWNICTWO,
RADA PRACOWNICZA, POP
i WSPÓŁPRACOWNICY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
STRAŻY POŻARNYCH
W SŁUPSKU
K-89

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 3 stycznia 1986 roku, zmarł

DYREKCJA, RADA PRACOWNICZA, KOMITET ZAKŁADOWY PZPR,
ZWIĄZEK ZAWODOWY KAPENA oraz ZAŁOGA
KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NAPRAWY AUTOBUSÓW
W SŁUPSKU.
K-122

W dniu 31 grudnia 1985 roku, zmarł

DYREKCJA
i WSPÓŁPRACOWNICY
FABRYKI POMOCY
NAUKOWYCH
w KOSZALINIE

Koledze
mjr. poż.

Zbigniewowi

LEOPOLD PAC0CHA
były wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego,
pionier Ziemi Słupskiej, szczególnie zasłużony organizator
polśkiej administracji państwowej
po powrocie Słupska do Macierzy.
Oddany działacz społeczny, odznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Cześć Jego Pamięci!
Serdeczne wyrazy współczucia RODZINIE
składają
K-123

PRZEWODNICZĄCY MRN, PREZYDENT M. SŁUPSKA,
KOŁO PIERWSZYCH SŁUPSZCZAN STSK.

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

Zofii

Sumińskiej
i
Koledze

Ryszardowi Kowalikowi
z powodu śmierci OJCA
składają
ZARZĄD, POP,
ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA
i WSPÓŁPRACOWNICY
SKR BĘDZINO

K-aoo

K-57
M K 972/85
Wyrok

IK-87

Koledze

1 osoba

11 JK 390/85

Żonie i Rodzinie

Koledze

1 osoba

Wyrok

Henrykowi
Haweriische

Wyrazy serdecznego
współczucia

osoby
osoby
osoba
osoba
osoba

K-94

Wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia

Serdeczne wyrazy
współczucia

2
2
1
1
1

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dziale
ds. Pracowniczych Koszalin, ul. Szczecińska 5S, tel.
240-11.

K-1Ö1

W dniu 6 stycznia 1986 roku, zmarł nagle

4*4*

— KLUB „EMKA" ul. Zygmunta Augusta 14
— 15, 20, 27 stycznia 1984 r.

Koledze

K-98

K-98

RODZINA

Wyrazy głębokiego
współczucia

składają

składa

— KLUB „SPÓŁDZIELCA" uf. Garncarska 6
— 9,10,14,15,14, 17, 21, 22, 25,
28, 29,50 stycznia 198Ó r.

—

II K 1078/85

Zbigniewowi
Talewskiemu

Wyrazy serdecznego
współczucia

odbywać się będę
w następujących miejscach i terminach:

zatrudni natychmiast

po przeprowadzeniu rozprawy w
postępowaniu zwyczajnym w dniu
22X1965 r., ukarało ob. Bernarda
Swiidwę, syna Lucjana, ur. 20 VIII
1937 r„ zam. Mielno, ul. Sienkie
wicza 2 grzywną w wysokości
30.000 zł z zamianą na 60 dni aresz
sztu zastępczego za to, że bez wy
maganego zezwolenia Urzędu Gmi
ny w Mielnie zabudował taras
uzyskując pomieszczenie o po
wierzchni 18 m kw. Ponadto Ko
legium zarządziło podanie orzecze
nia do publicznej wiadomości w
„Głosie Pomorza” na koszt obwi
nionego oraz obciążyło kosztami
postępowania w wysokości 150 zł.
Po odwołaniu się obwinionego od
orzeczenia Kolegium I instancji
Kolegium ds. Wykroczeń przy Wo
jewodzie Koszalińskim utrzymało
w mocy zaskarżone orzeczenie.
K-28

Serdeczne wyrazy
współczucia

K-sa

i* ZEBRANIA OBWODOWE
dla członków naszej Spółdzielni

Orzeczenie
Rejonowe Kolegium
ds. Wykroczeń
przy
Prezydencie Miasta
Koszalina

Mi;ESZ(KANIE spółdzielcze dwupoko
jowe <53 m kw) zamienią na więk
sze w nowym budownictwie, Ko
szalin. tel. 534-74.
G-63

WSPÓŁPRACOWNICY
W2SR „SCh” ODDZIAŁU
HANDLU OPAŁEM
W KOSZALINIE

INFORMUJE

Nt rej. 3224/85

Z «ni sny

KOLEŻANKI i KOLEDZY
ze SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 9
w KOSZALINIE
G-82

SPOŁEM"
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
w Stupsku

Wyrokiem Sądu Rejonowego w
Słupsku z dnia 121X1985 r.
JÓZEF SENIUK s. Franciszka 1
Rozalii ur. 26 X 1950' r. w Sienia
wie, zam. Ustka ul. Wróblew
skiego 4/106 skazany został za
to, że w okresie od 14 czerwca
do 10 września 1985 r. w Zimo
wiskach woj. słupskie, Jako właś
ciciel baru zawyżał ceną piwa,
uzyskując nienależny zysk w kwo
cle 7.801,75 zł działając na szkodą
konsumentów, to Jest o czyn z
art. 225 fi 1 Kk w zw. z 58 Kk
na karą 1 roku pozbawienia wol
ności z zawieszeniem wykonania
kary na 3 lata 1 150.000 zł grzyw
ny. Jednocześnie orzeczono zakaz
prowadzenia działalności handlo
wej i gastronomicznej na 5 lat
oraz podanie wyroku do publicz
nej wiadomości na koszt skazane
go.
K-58
nr rej. 1249/88
Orzeczenie
Kolegium Rejonowe d/s Wykro
czeń przy Naczelniku Miasta i
Gminy w dniu 9 XII1985 r. w
Drawsku Pomorskim rozprawy w
postępowaniu zwyczajnym w spra
wie Jerzego Bohdanowicza s. Jana
ur. 26 I 1961 r. zam. w Drawsku
pomorskim ul. U Pułku Piechoty
(16/3 obwinionego o to, że w dniu
10X11985 r. około godz. 16 w
Drawsku Pomorskim na stadionie
miejskim wspólnie z Władysła
wem Bałdowsklm i Zdzisławem
Zienkiewiczem zakłócił spokój i
porządek publiczny w ten sposób,
że po zakończonym meczu piłki
nożnej wywołał awanturą z za
wodnikami RS „Olimp” Złocie
niec. Uznaje obwinionego winnym
popełnienia zarzucanego mu czy
nu. co stanowi wykroczenie z art.
51 fi 2 Kodeksu wykroczeń i na
podst. art. SI fi 2 1 31 Kodeksu
wykroczeń wymierza karą zasad
nicza: grzywny w wys. 38.900 zł z
zamianą w razie nieuiszczenla w
terminie na 70 dni aresztu zastęp
czego przyjmując il dzień aresztu
równoważny grzywnie 590 zł. po
danie orzeczenia do publicznej
wiadomości w Głosie Pomorza na
koszt obwinionego, koszty Dostę
powania w wysokości J50 zł.
K-54

GLOS
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CZWARTEK

Program nadawany w wersji stereo

POMORZA

Str.7

SPORT • WYNIKI • REKORDY • CIEKAWOSTKI

Wiad.: 6.00. 8.00, 13.00, 17.00, 21.00
Skrócony test
18.30, 19-30, 22110

P Telewizja
PROGRAM I
Dzienniki: 10,00, 16.25, 17.20, 19.30,
21.20 i 22.45
9.30 „Domator"
10.10 Dla II zmiany: „Ośmiornica*’
ode. I sensac. ser. filmu wło
skiego, rei. D. Damiani
16.30 Dla młodych widzów: „O
mnie, o tobie, o nas" i ode.
filmu z serii — „Byl sobie czło
wiek"
17.30 Wszechnica budowlana
17.50 Recital gitarowy - gra Ch.
Savropoulos
18.05 „Patrol"
18:30 „Sonda"
19.00 Dla dzieci: dobranoc
19.10 „Dom rodzinny"
20.15 „Ośmiornica" - powtórz, ode.
I serialu
21.45 Klub międzynarodowy
22.50 J. francuski - I. 10
PROGRAMY OŚWIATOWE:
Fizyka — kl. VII 9.00 i 14.50
technika - kl. I 9.35 Domowe
szkole 12.50 J. polski - kl.
13.30 i 14.00 TV Technikum
cze 14.30 TV Kurs Rolniczy

8.10
Praca
przed
V-VI
Rolni

PROGRAM II
Dzienniki: 19.30 i 23.10
16.25
16.30
17.00
17.25
18.30
19.00
20.00
20.15
20.40
21.20
22.10

Program dnia
J. francuski — I. 1 (powtórz.)
„Spróbuj sam"
„Sytuacja konfliktowa” - cz.
II radź. filmu fabularnego
KRONIKA (Szczecin, Kosza
lin, Słupsk i Piła)
„Jarmark"
Ekspres reporterów
„Prometeusz" - impresja
balet. RFN do muzyki A.
Skriabina
Gwiazdy wielkiego sportu
„Wielka gra" - teleturniej
„Religie i kościoły w Polsce"

^

stereo: 8.10, 16.30,

8-10 Poranna serenada 8.40 Archi
wum polskiej piosenki 9.00 „Życie
duże i małe” 9.20 Muzyka 9.50 „Zie
mia, którą Bóg dał Kainowi” 10.00
Godzina melomana 11.19 Muzyczny
non stop 12.00 Filharmonia radiowa
13.05 Z malowanej skrzyni 13.30 Album
operowy 14.00 Eddie Murphy — aktor,
piosenkarz, parodysta 15.00 I. Solska
— „Wspomnienia i listy” 15-10 Jazz
16.00 Dzieła, style, epoki 17.03—18.30
Program lokalny 18.30 Klub stereo
19-30 Odtwórz, recitalu fortepianowe
go Johna Ogdona 21.10 Muzyka roz
rywkowa 21.30—1.00 Wieczór literacko-muzyczny
PROGRAM Ul
serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
6.00—9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05
Mała muzyka. 10.00 „Czarodziejska
góra” 10.30 Muzyczny interklUb H.0O
Klasycy Jazzu 11.30 Mikrofon i pióro
11.40 Przeboje tygodnia 11.50 „Przej
ścia” 12.05 W tonacji Trójki 13.00
„Hayzell i kawał łajdaka” 13.10 Pow
tórka. z rozrywki 14.00 Muzyka skrzyp
cowa 115.05 Rock nie zna granic 15.45
„Kuchnia” M. Wańkowicza — aud.
16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki 19.30
Trochę swingu 20.00 Mini-max — ąud.
20.43 Warsztaty literackie 21.00 Ferma
ta — mag. 21.45 Ludzie i ptaki —
aud. 22.15 Blues wczoraj i dziś 22.45
Posłuchać warto 23.00 Zapraszamy do
' Trójki

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58,
6.2», 13.00, 21.00
0.05—3.00 Muzyka nocą 4.00—9.00 Po
ranne sygnały 9.00—11.00 Cztery pory
roku 11.00—ill.57 Koncert przed hej
nałem 11.59 Sygnał czasu i hejnał
12.30 Muzyka Extremadury 12.45 Rol
niczy kwadrans 13-30 Śpiewa P. Otie
wa 13.40 2 Miska i z daleka — mag.
14.05—35.55 Mag. „Rytm” 15.55 Radio
kierowców 16.09 Muzyka i aktualnoś
ci 17.30 Pogwarki nie tylko o pio
sence 18.20 Koncert dnia 19.25 Odpo
wiedzi na listy 19.30 Dla dzieci 20.15
Koncert życzeń 20.40 W kilku tak
tach, w kilku słowach 20.45 Opow.
K. Trueh anowski ego 21.05 Kronika
sportowa 21.35 Co u pana słychać?
22.05 Na różnych instrumentach 22.20
Turniej orkiestr 23.30 Panorama świa
ta 23-23—23.59 Jazzowe granie

Zapowiadany już nowy włoski
serial o mafii — „Ośmiornidk” (pr.
I, g. 10.10 1 20J15) zastąpi nam przez
sześć czwartkowych wieczorów po
pularne „kobry”. Film wyszedł spod
ręki doświadczonego reżysera, Da
miano Damianiego. Ze znanych nam
z kina (i nie tylko) aktorów w seria
lu grają Francois Perier i Florinda.
Bolkan (na zdjęciu: w słynnym
obrazie Viscontiego — „Zmierzch bo
gów”).
Fot. Archiwum

Koszalin

Europa pokonała Azję
W Rzymie odbył się mecz w tenisie stołowym pomiędzy reprezen
tacjami Europy i Azji. Zwycięstwo odniosła drużyna Starego Kon
tynentu 4:3.
Męska reprezentacja Europy „1” odniosła raczej niespodziewane,
wysokie zwycięstwo nad Azją „1” 5:1, a w głównej roli wystąpił
Andrzej Grubba, który zdobył dwa punkty. Również dwa wywalczył
Szwed Michael Appelgren. Piąty zapisał na swoje konto inny przed
stawicie) „Trzech Koron" Jan-Ove Waldner. Jedyne zwycięstwo w
drużynie Azji odniósł Chińczyk Chen Long Can.
Azja „2” pokonała Europę „2” 5:4. Punkty dla Azji zdobyli: Teng
Yi (ChRL) i Kim Song Hui (KRL-D) po dwa oraz Chu Jong Chol
(KRL-D) — 1, dla Europy — Jacques Secretin (Francja) — 2 oraz
Erik Lindh (Szwecja) i Leszek Kucharski (Polska) po 1.
Azja „3" pokonała „Europę „3” 5:2, a Europa „4” zwyciężyła w
takim samym stosunku Azję „4”.
W meczu kobiet wystąpiły po trzy drużyny. Europejki wygrały
dwa razy: Europa „1” — Azja „1” 5:4, Europa „2" *— Azja „2” 5:4,
Azja „3" — Europa „3” 5:1.

Nie tylko Józef
Młynarczyk
opuścił francuski klub piłkarski
Bastia. Jak informują
agencje
— z Bastii, klubu znajdującego
się w stanie kryzysu finansowe
go, odchodzi czołowy
piłkarz
francuski Gerard Soler. Podpi
sał on kontrakt z Lille.
*

*

*

Międzynarodowa
Federacja
Podnoszenia Ciężarów
ogłosiła
wyniki ankiety na najlepszych
ciężarowców 1985 roku. Zdecy
dowane zwycięstwo odniósł Buł
gar NAUM SZAŁAMONOW —
720 punktów. Warto podkreślić,
że po raz pierwszy
uczestnicy
ankiety byli jednomyślni w wy
borze ciężarowca roku.

Ekstraklasa na półmetku

Czy Czarnych stać na obronę
mistrzowskiego tytułu?
Terminarz rozgrywek jest sprzy
jający dla zespołu mistrzyń. Tyl
ko dwa razy wystąpią na wyjeździe, natomiast 7 razy grać będą
przed własną publicznością., w
tym z ŁKS. Na terenie rywalek
wystąpią: w Mielcu i Krakowie.
Zadanie zdobycia mistrzostwa
na pewno realne, aczkolwiek bar
dzo trudne do wykonania. Słupszczanki grają bowiem tylko jed
ną „szóstką". Niestety, w tej run
dzie raczej wykluczony jest udział Barbary Haber, która leczy
poważną kontuzję. Brak jest war
tościowych rezerw. Nie wy korzy
stano wcześniejszej okazji „ogra
nia” i wprowadzenia do zespołu
dublerek.
Czarni rozegrają też wiele spot
kań poza ligą. 15 bm. grać będą
z Tungsramęm w Budapeszcie w
rozgrywkach o Klubowy Puchar
Europy, tydzień później rewanż w
Słupsku. Ponadto słupszczanki ro
zegrają też finał Pucharu Polski.
W dniach 17—19 bm. w Pile od
będzie się turniej z udziałem:
< Dobrze w tegorocznym sezonie, ŁKS, Czarnych, Płomienia i Gwar
spisuje się wrocławska Gwardia dii.
pod wodzą Leszka Milewskiego i
Tegoroczne rozgrywki będą bar
ma poważne szanse na medalową dzo krótkie, bo zakończą się 23
pozycję. Niezbyt przyjemną nie lutego. Polski Związek Piłki Siat
spodzianką jest słaba postawa kowej zrezygnował z organizowa
aktualnych wicemistrzyń kraju — nia czterech finałowych turnie
Wisły Kraków, która dopiero w jów. Zawodów bardzo widowisko
końcowej fazie zaczęła grać w wych, przyciągających rzesze ki
miarę przyzwoicie. Beznadziejnie biców. Ponoć wszystko ma być
spisywał się Start Łódź, naszpiko podporządkowane kadrze. Tyle, że
wany doświadczonymi zawodnicz kadra od kilku miesięcy nie ma
kami i dość niespodziewanie zna swojego trenera. Co zatem będą
lazł się w grupie drużyn zagrożo robiły siatkarki po zakończeniu
nych spadkiem.
„ekspresowej” ligi? (ebuar)

W „ekspresowej" I lidze siat
karek rozegrano już 45 spotkań
mistrzowskich. Co ciekawe, tylko
17 razy zwyciężały zespoły gos
podarzy, zaś 28 spotkań zakończy
ło się wygraną zespołów przyjezd
nych.
Na półmetku rozgrywek bez
sprzecznie najlepszym okazał się
team przygotowany przez znane
go szkoleniowca Jerzego Matlaka
— ŁKS. Trzeci zespół ubiegłego
sezonu odniósł w pierwszej run
dzie spotkań, komplet (9) zwy
cięstw i z 18 pkt. (stosunek se
tów 27:4) przewodzi stawce. Na
drugim miejscu są obrońcżynie
tytułu — siatkarki Czarnych
Słupsk (17 pkt. 24:8), które grały
tylko dwa spotkania u siebie i
aż 7 na boiskach przeciwniczek.
Trzecie miejsce w tabeli zajmu
je — Płomień Sosnowiec. Zespół
trenera Jana Rogowicza przegrał
tylko z Czarnymi, ŁKS i Gwar
dią, ale za to na własnym bois
ku. Sosnowiczanki poradziły so
bie we wszystkich meczach na wy
jeździe.

Szczęśliwe liczby

PR1TV zastrzegają sobie możliwość
zmian w programach!

Express Lotek: 1, 10, 25, 31, 38.

Glos Pomorza
„Glos Pomorza" Dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej.
Redaguje zespól.
-

Angielscy dziennikarze sq zdania,
że w poszczególnych grupach (w
pierwszej rundzie mistrzostw świa
ta) pierwsze miejsce zajmqi piłka
rze: Włoch, Meksyku, Francji, Brązy
lii, RFN i Polski. A oto szanse po
szczególnych drużyn w mistrzostwach
świata (według angielskich dzienni
ikarzy): Brazylia 11:4, Argentyna 9:2,
Urugwaj* 7:1, Meksyk 11:1, Włochy,
RFN, Anglia Dania, Francja - po
14:1, ZSRIR 20:1, Polska, Hiszpania,
Węgry, Belgia, Paragwaj, Szkocja
— ,po 25:1, Portugalia 33:1, Bułga
ria 66:1, Irlandia Płn. 80:1, Korea
Płd. 250:1, Algieria 400:1, Maroko,
Irak, Kanada — po 500:1.

6.30 Studio Bałtyk 7.30 Wiad. 7.35
Przed plenum KiW PZPR w Kosza
linie — aud. J. Blicharskiego 13.05
Koncert chopinowski 17.05 Przegląd
aktualności a7A2 Z książką przez 40
lat — aud. A- Łuczak 17.30 Mel.
dnia 18.10 Relacja z plenum KW
PZPR w Koszalinie 18.27 Program na
jutro.

Postawił wszystko na kartę swojej niezwykłej
siły. Uczepił się poziomego dźwigara, nachylił i spój
rżał w dół, szukając najbliższej poziomej belki.
Znajdowała się dwa i pół metra pod nim.
— Zapnij pasy! — rzucił do Adeli, przekrzykując
wiatr. Uścisk na jego szyi i piersi wzmógł się. C. W.
zacisnął zęby, skoczył w dół i krzyknął, gdy jego
ręce zacisnęły się na zimnej belce, a okrutne szarp
nięcie przeszyło bólem mięśnie jego ramion.
— Masz zamiar to jeszcze powtórzyć? — szep
nęła Adela.
— Uhm — mruknął. — I to nie raz. — Przy osia
tnim słowie znowu skoczył w dół, jak kamień spa
dając na następny poziomy dźwigar.

Redaktor naczelny
Lewandowski.

rt

Wiad.: 7.00. 12.05, 17.00, 19.30, 23.50
7.40 J. angielski ,7.55 Piosenki znad
Tamizy 8.30 Nuty spod lekkiej ba
tuty 9.05 Przyroda kl. III 10.00 Bio
logia kl. VIII 10.30 Z kolekcji płyto
wej 11.00 Biologia kl. lic. 11.30 Bar
wy muzycznego baroku 12.10 Lektu
ry kształcą 12.20 Polskie zespoły instrum. 12.30 Radio Praha 13.50 Małe
piosenki 14.00—16.00 Popołudnie mło
dych 16-10 Encyklopedia operetki 17.05
Sztuka transkrypcji 18.00 przyjaciele,
sympatycy, zainteresowani — aud.
18-20 Muzyczne hobby
18.40 Studio
ekspertów 19.40 J. rosyjski 19.55
iNTUlRT 20.20—22.00 Wieczór muzyki
i myśli: Chemia i osobowość — aud.

PROGRAM I

Komunikat energetyczny i gazow
nictwa: 7.55, 13.00, 21.00

„Mexico-86

Rozmaitości

PROGRAM IV

Radio

Wiad.: 0.U1, 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, 21.00

Dobra gra Polaków

Faworyci

Andrzej

Dobiega powoli końca nasz konkurs-plebiscyt na najlepszych spor
towców i trenerów Pomorza Środkowego w 1985 roku. Jutro po raz
ostatni zamieścimy kupon konkursowy, a przyjmowanie zgłoszeń za
kończymy w przyszłym tygodniu. Trwa już podliczanie głosów!
Wczoraj podawaliśmy kandydatury zgłoszone przez kibiców z woj.
słupskiego, a dzisiaj prezentujemy propozycje z sąsiedniego okręgu.
Jak co roku swoje typy nadesłał nam sędzia piłkarski, Ryszard
Chmielewski z Kołobrzegu. Oczywiście, nie zapomniał o przedstawi
cielach futbolu i zgłosił trenera juniorów Gwardii Koszalin, Andrze
ja Szygendę. Zdaniem Czytelnika ma on duży udział w sukcesach
seniorów, bowiem młodzi zawodnicy są podporami zespołu lidera
III ligi.
Prezes MKS Sztorm Kołobrzeg, Andrzej Celer upomina się o re
prezentantów sportu młodzieżowego i przypomina ubiegłoroczne osiąg
nięcia zawodniczek sekcji akrobatyki sportowej: Doroty Mioduszew
skiej. Joanny Lipińskiej i Lidii Szczerby oraz lekkoatletów: Toma
sza Ziomka i Dariusza Krawca, a także podkreśla rolę ich opieku
nów: Romana Górala i Stanisława Krawca.
W listach Czytelników znaleźliśmy ponadto kandydatury koszyka
rzy SZS AZS Koszalin i Kotwicy Kołobrzeg, tenisistów stołowych
Spójni Świdwin, kajakarzy Hubertusa Biały Bór oraz szokleniowców siatkówki: Kazimierza Kławsiucia z MKS Mieszko Połczyn
Zdrój i Andrzeja Gajka z Budowlanych Koszalin oraz trenera ka
jakarstwa Jerzego Szuberta z Hubertusa Biały Bór.

^Czekam^i^ostatnHMJrogozycoeMtv^^

KUPON KONKURSOWY
woj. koszaliński*
Sportowcy
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Do ziemi zostały jeszcze dwa... Ć. W. ześliznął się
na pierwszy i triumfalnie zeskoczył z niego na
asfalt. Przyjął na siebie większą część zderzenia,
choć i maitki prezydenta, wczepionej kurczowo w
jego plecy, nie ominęły skutki upadku.
— Nie puszczaj się mnie pod żadnym pozorem
— przykazał C. W. — Jesteśmy już na ziemi, ale
może to tutaj zacznie się dopiero najtrudniejsza
część.
— Naprawdę jesteśmy już na ziemi? — zapytała
płaczliwym .głosem. — Naprawdę zeszliśmy na dół..
zniosłeś mnie na plecach?
— Jasne, proszę pani. — C. W. wyszczerzył zęby.
— Zeszliśmy, chociaż nikt nam w to nie uwierzy.
C. W. miał ochotę śpiewać, aie pohamował się. Ade
la Wheeler obejmowała go kurczowo. Odwrócił się
w jej ramionach, stając twarzą do niej.
— Nic ci nie zrobiłam? — zapytała troskliwie,
widząc jego niewiarygodnie napiętą twarz.
— Nic, poza tym, że mnie udusiłaś. — C. W.
skrzywił się z bólu. — No, ale teraz mamy pro
blem.
Wyjaśnił jej, że zgubił swoją płytkę ochronną i
że fakt, że lasery nie zestrzeliły ich, kiedy schodzili
z wieży, nie oznacza wcale, że nie zareagują, kiedy
wyjdą na otwarty teren.
— Mamy tylko jedną płytkę na nas dwoje —
powiedział. — Tę, którą Mike zabrał Claude’owi.
Ale nie wiem, czy taka jedna płytka może chronić
dwie osoby. Tak czy inaczej, zaryzykujemy. Jak już
zeszliśmy z wieży, to głupio byłoby tu sterczeć i
dać się złapać w pułapkę jak szczury, jeżeli Smith
postanowi wysłać kogoś na dół. Cc ty na to?
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Trenerzy
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Adres..................... .................................................................................................
Kupon należy przesiać pod adresem: „Glos Pomorza”, ul. zwycię
stwa 137/139, 75-804 Koszalin ul. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk z do
piskiem „Konkurs-plebiscyt”.

Adela była całkiem spokojna.
— Jak powiedziałam w tej audycji telewizyjnej
— a swoją drogą, było to najgorsze, co mogłam
zrobić — jestem za stara, żeby się przejmować
śmiercią. Jeżeli... jeżeli te urządzenia tam na gó
rze mają nas zabić, to trudno. Umrę z człowiekiem,
’którego podziwiam, a dla takiej głupiej kobiety,
jak ja, to wiele znaczy. W dodatku w dobrej wie
rze... żeby zniszczyć Smitha. A więc... w drogę.
Ruszyli, obejmując się nawzajem. C. W. trzymał
płytkę ponad ich głowami; jego sztywne czarne lo
ki dotykały jej siwych, przerzedzonych włosów.
Kiedy wyszli na otwarty teren, Murzyn spojrzał
w górę. Mógłby przysiąc, że ujrzał drgnięcie lasera.
Pei, który z powrotem dyżurował przy kompute
rze, nagle krzyknął do Smitha:
— Lasery coś śledzą! Na ziemi! To musi być czło
wiek. Porusza się chwiejnie, ale oddala od wieży.
Duży kształt!
Smith podbiegł do pulpitu sterowniczego kompu
tera i spojrzał na migający ekran.
— Reflektory! — krzyknął i wybiegł na taras.
Adela Wheeler i C. W. szli powoli, lecz zdecydo
wanie, uważając, by przez cały czas trzymać nogi
w jednej linii. C. W. instynktownie wyczuł na sobie
celownik laserów i włosy z jeżyły mu Się na gło
wie.
Nie oglądał się za siebie, ale miał .rację: oba Lap-lasery skierowały na nich swe lufy; oba wysyłały
do kumptera pytanie — czy jedna płytka może
chronić dwie osoby?
Nagle uciekającą parę zalało światło reflektorów
z wieży.

• Adres Redakcji: ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin, telex - 0532275.»
Centrala telefoniczna - 279-21. (łqczy ze wszystkimi, dziennikarzami zespołu); te
lefony bezpośrednie: 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).
Dział Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w go
dzinach 9.30-14 w siedzibie redakcji (III piętro pok. 313-314); ponadto można tu
uzyskać porady prawne lub pomoc w sprawie interwencyjnej, także telefonicznie 250-05.

.
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Imię ,1 nazwisko

Mały Lotek:
I losowanie r 8, 9, 18, 21, 32.
II losowanie - 5, 10, 25, 29, 33.

woj. stupskie

— To Czarny — usłyszeli warknięcie Smitha. —
Ma panią Wheeler. Niech go jasna, ciężka cholera!
Za linią otaczającą wieżę również rozbłysły refle
ktory. Philpott wykonywał szaleńczy taniec radości.
— Dasz radę, C. W., złooiutki, dasz sobie radę.
Jeszcze kilka kroków. Jeszcze troszeczkę.
C. W. uśmiechnął się.
— Może byś tak się zamknął, co? — krzyknął.
— Nie musisz robić z siebie wariata, i tak jest
śmiesznie!
Na wieży Smith szalał z wściekłości.
— Dlaczego lasery nie strzelają, psiakrew?! —
ryknął.
— Oni mają płytkę ochronną, proszę pana —
odrzekł Pei. — Whitlock trzyma ją nad głowami
obojga. To pewnie płytka Claude’a.
Tote ryknął wściekle i wyrwał pistolet automa
tyczny najbliższemu komandosowi. Wycelował i,
zanim Smith zdążył go powstrzymać, wystrzelił se
rię kul za oddalającą się niemrawo parą.
Pociski wleciały dokładnie pod lufy Lap-laserów,
lasery zaś z radością wykryły nie chroniony cel.
Ich lufy rozjarzyły się i wiązki promieni świetl
nych zgasiły kule, tak jak polujące osy gaszą świe
tliki.
— Przez to wyjdziemy tylko na durniów! — rzu
cił Smith wściekle. — Straciliśmy ich. Zachowaj le
piej energię i amunicję. Zgaście reflektory i wra
cajcie wszyscy do środka. Mamy jeszcze mnóstwo
roboty, a robi się późno.
(c.d.nJ

• Oddział Redakcji
Słupsku: ai. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: se
kretariat i dział ogłoszeń - 25i-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-Ksiqżka-Ruch",
ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna - 240-27, telex 0532264.
• Biuro ogłoszeń: ul. P. Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel.: 222-91. Redakcja nie
odpowiada za treść ogłoszeń.
• Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Ksiqżka-Ruch" w Koszalinie. D-12
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Tytuł zobowiązuje
i

.

Słupsk. W nowy rok junacy i kadra ochotniczych hufców pracy woje
wództwa słupskiego wkroczyli jako najlepsi w kraju. Tytuł — usłyszeliś
my w Komendzie Wojewódzkiej OHP — mobilizuje i zobowiązuje do
jeszcze wydajniejszej pracy. Co zadecydowało o wyróżnieniu słupskich OHP?
Panujący ład i porządek spotykamy na każdym kroku przez kontrolujących
pracę hufców stacjonarnych i komend. A wszystko w trudniejszych wa
runkach i skromniejszych możliwościach finansowych.
Rok 1935 zaznaczył się zahamowa
niem spadiku liczby hufców stacjonai
nych, co jest szczególnie ważnym
osiągnięciem w warunkach niełatwej
sytuacji lokalowej. W chwili obec
nej na rzecz gospodarki pracuje 12
hufców pracy, w tym 6 stacjonar
nych i 6 dochodzących. Młodzież w
błękitnych mundurach pracuje w 15
przedsiębiorstwach Słupska, Miastka,
Lęborka, Człuchowa, Bytowa i Ustki,
jest obecna na prawie wszystkich
najważniejszych inwestycjach prowa
dzonych na terenie województwa.
Ważną dziedziną pracy OHP jest
działalność oświatowa. We wszyst
kich hufcach, obok nauki zawodu,
młodzież uzupełnia wykształcenie na
poziomie szkoły podstawowej czy
średniej.
Na tytuł zapracowano także orga
nizacją sezonowych form OHP, głów
nie zaś akcją letnią, w której uczestniczyło blisko 5 tysięcy dziew
cząt i chłopców. Istnieją, jak przy
znaje się w K:W OHP, możliwości
zwiększenia liczby uczestników akcji
„Lato OH3P”, głównie ze szkół ponad
podstawowych. Wiąże się to jednak

Podwójne ogrodzenie dzieło samych gospodarzy
Sławno. Na sygnał Czytelnika,
oburzonego na podwójne grodze
nie jednej i tej samej posesji,
odpowiedział jej gospodarz —
Oddział Terenowy Wojewódzkie
go Zakładu Weterynarii:
„Siatka, o której mowa w no
tatce „Mamy gest” została zało
żona na zlecenie naszego zakła
du — czytamy w piśmie. Poprzed
nia założona w 1973 r. była w
wielu miejscach przerdzewiała i
uszkodzona. Wymiana siatki w
ramkach (jaka była) kosztowała
by więcej, niż założenie nowej
jednolitej. Stare słupki i rury
wykorzystano do jej zamocowa
nia. Tak więc, nie usuwając sta
rej, założono nową. Dawna siat
ka nie była malowana w tej czę-

z koniecznością nawiązania bliższej
współpracy z wieloma zakładami
poza granicami województwa słup
skiego i aktywizacją komend szkol
nych OHP. Działa ich w wojewódz
twie 25, ale faktyczny wkład w orga
nlzację akcji miały tylko 22.
KW OHP myśli również o rozsze
rzeniu działalności śródrocznej —
głównie w czasie zimowych i wio
sennych ferii szkolnych. Główną
przeszkodę stanowi brak większego
zainteresowania tą formą ze strony
zakładów pracy.
Spore sukcesy na swoim koncie za
notowali też Junacy oddziałów obro
ny cywilnej, którzy obok pracy na
rzecz przedsiębiorstw, głównie bu
dowlanych, odbywają służbę wojsko
wą. W województwie słupskim dzia
łają trzy tego typu jednostki, a od
dział OC z Człuchowa uznany został
za najlepszy w kraju. „Junak”, „Ju
nacki horyzont”, „Junacki kunszt”
to kryptonimy, pod którymi kryją
się manewry
szkoleniowo-obronne
oddziałów OC Traktowane są one
jako praktyczny sprawdzian umie
jętności ratowania ludności i ma

ści płotu od chwili postawienia
tj. 12 lat. Konserwowano tylko
partie płotu od ul. Sempołowskiej f to około 8 lat temu. Jed
nocześnie informujemy — dodaje
kierownictwo weterynarii — że w
roku 1986 będziemy zmuszeni wy
mienić do końca ogrodzenie, ale
mając na uwadze estetykę usunie
my starą siatkę”.
Przydałaby się konkluzja, ale
o wnioski niełatwo. Nasz Czytel
nik albo pospieszył się z kryty
ką marnotrawstwa widząc po
dwójne ogrodzenie, albo spóźnił
się nie czyniąc wcześniej zarzu
tów, iż stara siatka nie była kon
serwowana. Poza wszelkim po
dejrzeniem pozostają za ta budo
wlańcy, których mieszkańcy Sła
wna posądzili o nadgorliwość.
Jest przynajmniej nadzieja, że
„sygnał” przyczyni się do estety
ki ogrodzenia posesji lecznicy
dla zwierząt. W dalszym ciągu
nie wiemy natomiast, kto jest
winny zniszczenia płotu od stro
ny ogródków działkowych. Może
również właściciele?
(mim)

Arogancką konduktorkę ukarano
W listopadzie opisaliśmy incydent w pociągu relacji Szczecin —
Białystok, gdzie konduktorka pozwoliła sobie na niestosowne głoś
ne uwagi wobec pasażerki, nauczycielki. z Lęborka. Sprawa trafiła
do dyrekcji Rejonu Przewozów Kolejowych w Bydgoszczy, która
odpisała nam, że:
— W stosunku do konduktorki rewizyjnej, która obsługując po
ciąg pospieszny 16 listopada 1985 r. bardzo nietaktownie zachowała
się podczas kontroli biletów, przeprowadzono postępowanie i wy
ciągnięto odpowiednie wnioski służbowe. Jednocześnie
tutejszy
Rejon — czytamy — uprzejmie przeprasza pasażerkę za przykrości,
wynikające z niewłaściwej postawy konduktorki, (mim)

Powstał klub weteranów wojny
Słupsk. Przy Wojewódzkim Do godz. 18 w sali WDK przy ul.
mu .Kultury w Słupsku powoła- Pawła Findera 3, na które or
ny został Klub Weteranów Woj . ganizatorzy zapraszają wszystkich
ny. Inauguracyjne otwarcie kiu zainteresowanych, (a)
bu- nastąpi w piątek, 10 bm. o

Sieg i przełajowe

Słupsk. Jako pierwsi do udzia
łu w V Piłkarskim .Turnieju Wy
Zwolenia o puchar SP-15 zgłosi
li się zawodnicy ze Szkoły Pod
stawowej nr- 16 (dwa zespoły) oraz drużyny z Damna i Sława
Sławno.
Przypominamy, iż drużyna skła
da się z pięciu zawodników plus
pięciu rezerwowych i każda po
siada dorosłego opiekuna. W tym
roku chłopcy startują w pięciu
kategoriach wiekowych. Mecze od
bywają się osobno w każdym
roczniku od 1971 do 1975.
iLosowanie drużyn odbędzie się
14 stycznia br., a nie jak uprzed
nio podawaliśmy, o godz. 16 w
Szkole Podstawowej nr 15. Re
gulaminy otrzymają kapitanowie
drużyn podczas losowania, a ze
spały spoza Słupska — pocztą,
jeśli oczywiście na zgłoszeniu bę
dzie dokładny adres.
Pierwsi grać będą chłopcy z
rocznika 1971. (a)

Najlepsze sklepy
Debrzno. W ubiegłym roku sługuje na wyróżnienie za wie
Gminna Spółdzielnia „Samopo loletnią wzorową pracę. W za
moc Chłopska" poczyniła znacz rządzie wymienia się tu takich
ne postępy w zakresie podnie handlowców, ja'k: Brygida Dalec
sienia estetyki swoich placówek Ira, Barbara Falkowska, Adela
handlowych i kultury obsługi kii Hibner, Bronisława Król, Włady
entów. Ogłoszono m. in. kon sław Maślanyk, Eugeniusz Reli
kurs na najczystszy sklep spożyw ga, Henryka Religa, Kordula Si
czy na terenie miasta i gminy, kora, Irena Szymanówka oraz ma
który obecnie został rozstrzyg gazyniera Jana Bednarczyka i
nięty. I miejsce na terenie Deb kierownika masami Udaryka
rzną zajął sklep spożywczy nr Góreckiego.
Współzawodnictwo sklepów o41, II miejsce sklep masamiczy
nr 7, a III sklep nr 31. Na ob głoszono również w roku bieżą
szarze gminy trzy kolejne miej cym, rozszerzając je także na pla
sca zajęły sklepy we wsiach: Ro cówki przemysłowe. Konkurs na
zwory, Cierznie, Strzeczona. Pra najlepszy sklep obejmować bę
cownikom wyróżnionych placó dzie ocenę kultury obsługi klien
tów, zaopatrzenie, czystość, este
wek wręczono nagrody.
Wśród 220 osobowej załogi tykę pomieszczeń itp. (ho)
spółdzielni wielu pracowników za

Mini „Agrarna”

Kolejowy wiec

Gest
za 1000
złotych
Podróżowanie Polskimi Koleją
mi Państwowymi wywołuje zbyt
często wiele negatywnych erriocji. Nastał sezon narciarski i w
związku z tym wzmógł się ruch
przewozowy. Kilkunastoosobowa
grupa słupskich studentów wra
cająca 4 stycznia pociągiem nr
68904 relacji Wroclaw — Słupsk
zarezerwowała sobie kilka prze
działów. W jednym z przedzia
łów siedziały matki z dziećmi i
dwie starsze kobiety, jedna z ko
biet była chora i poprosiła by
ustąpić jej miejsca tak, by mog
ła się położyć. Studenci, jak,o że
młodzi i naładowani
świeżym
górskim powietrzem,
ustąpili
miejsca i usiedli zamiast
w
sześć osób w przedziale — w
dziesiątkę. Współpasażerki były
wdzięczne, wygodnie jechała owa chora kobieta i dwoje maleń
kich dzieci. Jednak
kierownik
pociągu, nie zważając na huma
nitarny gest, powołując się na
§
5
regulaminu
dotyczą
cego
obowiązków
pasażerów
PKP
ukarał
grupę
1000złotowym mandatem. Gwoli wy
jaśnienia paragraf ten mówi, że
nie wolno organizować zebrań
publicznych w pociągu bez zgo
dy kierownika. Swoją drogą cie
kawę od ilu osób zaczynają się
zebrania publiczne? (emi)

Czarne. Rolnicy z
pobliskich
miejscowości chętnie korzystają
z usług handlowych miejscowej
Gminnej Spółdzielni
„Samopo
moc Chłopska”. Sklep z artyku
łami do produkcji rolnej jest
dobrze zaopatrzony. Dzięki dob
rej współpracy placówki z „Agromą” można tu kupić maszy
ny, części zamienne, akcesoria.
Klienci twierdzą, że w sklepie
GS zaopatrzenie jest tak dobre,
jak w miejskiej składnicy ma
szyn.
JAN DOŁGOWSKI i
CZE
SŁAW GALANTY są
stałymi
klientami tego sklepu. Mają dob
re zdanie nie tylko o poziomie
zaopatrzenia ale i obsłudze. Cie
sżą się, gdy sami mogą sobie po
przebierać w akcesoriach i częś
ciach i wybrać to, co im akurat
potrzebne. Kierownik
sklepu
KRZYSZTOF WIRKUS (na zdję
ciu) chętnie pozwala na
takie

„konsultacje” i jest wyrozumia
ły dla zapaleńców mechaniza
cji.
— Miesięcznie, w zależności od
kalendarza prac polowych
w
rolnictwie sprzedajemy towary
o wartości 4—8 milionów zło
tych — informuje
Krzysztof
Wirkus. — Dostawy otrzymuje
my ze Słupska, Koszalina, Szcze
cinka, Lęborka i Sławna. Uwa
żam, że najlepszym naszym do
stawcą jest baza Wojewódzkie
go Związku Spółdzielni Rolni
czych w Sławnie. Chwalę sobie
również kontakty i współpracę
z bazą WZSR i bazą „Agromy”
w Lęborku. Lista zamówień rea
lizowana jest w większej czę
ści, ale nadal brakuje na rynku
narzędzi, elektronarzędzi, wier
tarek, o które ciągle pytają maj
Sterkowicze. (ce)
Fot. Zbigniew Bielecki

Operetka w przekroju

Koncert Noworoczny
Na pierwszy swój koncert w 1985 roku Słupska Orkiestra Kame
ralna przygotowała znane i łubiane melodie. Z cyklu „Operetka w
przekroju” zostaną przedstawione fragmenty „Zemsty nietoperza”
J. Straussa. Wystąpią soliści Opery Bydgoskiej: URSZULA WA
LASZEK, MAŁGORZATA WITKOWSKA i PIOTR TRELLA. Słup
ską Orkiestrę Kameralną gościnnie poprowadzi również dyrygent
z Bydgoszczy JOZEF KLIM ANEK.
Noworoczny Koncert SOK odbędzie się w piątek, 10 bm., o godz.
18 w sali Słupskiego Teatru Dramatycznego przy ul. Wałowej 3.
Przedsprzedaż biletów — w kasie pod tym samym adresem, (mim)

Telefony \
SŁUPSK: 987 — WDO, 886 — Straż
pożarna, 998 — Pogotowie- Ratunko
we (podstacja przy ul. Banacha, ted.
31-321), Biuro Numerów — 933, Infor
macja kolejowa: 934 — Pociągi przy
jeżdżające do^ Słupska, 90S — Pociągi
odjeżdżające że Słupska.

Koncerty
SŁUPSK — Sala Teatru, godz. 13.30:
koncert Słupskiej Orkiestry Kame
ralnej; LĘBORK — Sala Szkoły Mu
zycznej, godz. 17.30: koncertuje Słup
ska Orkiestra Kameralna

Teatr
SŁUPSK — Sala Teatru Dramatycz
nego, godz. 17 i 19: gościnne wystę
py Teatru „Wybrzeże” z Gdańska:
„Wańkowicz krzepi”

[X] Kino
SŁUPSK
MILENIUM — Greystoke — legen
da Tarzana, króla małp (a,ng., 1. 16)
— g. 18 i 19
POLONIA — Nadzór (pol., 1. 18) —
g. 15.30, 17.45 i BO
■DELTA (Rędzikowo) — dziś nie
czynne
BYTÖW — Żandarm na emerytu
rze <fr.) pan. — studyjny (pożegna
nie z filmem!) — godz. 18
CZARNE: PRZODOWNIK — Miłość
Swanna <franc.-RPN, 1. 18); WIARUS
— Kim jest ten człowiek (pol., 1. 15)
DAMNICA —• dziś nieczynne
,DĘBNICA KASZUBSKA — dziś nie
czynne
DEBRZNO: KLUBOWE — 1941
(USA, 1. 16) pan.; PIONIER — dziś
nieczynne
KĘPICE — dziś nieczynne
LĘBORK: FREGATA — Indiana
Jones (USA, 1. a5)
ŁEBA — dziś nieczynne
MIASTKO — Przemytnicy (pol., 1.
16)
PRZECHLEWO — dziś nieczynne
SIEMIRO WICE — Pod boreuczą
skałą (CSRS) oraz: Cichy zaułek
(chiński, 1. 15)
SŁAWNO — Paryż', Teksas (fr.-RFN,
ł. 18)
USTKA — Miłość, szmaTagd i kro
kodyl (USA, 1. 15)

Dyżuruje radny,..
Słupsk. Dzisiaj, 9 bm. od godz.
13 do 15 w ratuszu (pok. 116,
I piętro) obywateli przyjmować
będzie przewodniozący Miejskiej
Rady Narodowej — Józef Grzelak.

...i prawnicy
W siedzibie Zarządu Wojewódz
kiego ZSMP w Słupsku przy a!
Sienkiewicza 21 bezpłatnych po
rad z zakresu prawa pracy, pra
wa administracyjnego, karnego,
cywilnego i rodzinnego — udzie
lać będzie prawnik. Po poradę
można się zgłaszać osobiście bądź
telefonicznie .(nr teł. 223-62 Into
260-80) w godz. 18—18.
(W Lęborku tego samego; dnia
radca prawny dyżurować będzie
od godz. 17 do 19 w Zarządzie
Miejskiilm ZSMP przy ul. M.Skło
dowsikiej Curie 3. I tu również po
paradę prawną zgłaszać się moż
na telefonicznie
(tel. 22-886,
.22-174) bądź osobiście, (a)

W sobotę (11 bm.) o godz. 11
na obiektach Miejskiego Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Miast
ku odbędą się IV Noworoczne
Biegi Przełajowe. Udział wezmą
uczniowie szkół podstawowych i
średnich. Zawody rozegrane zo
staną na następujących dystan
sach: dziewczęta — 1000 i 1500 m,
dhłopcy — 1500 i 2500 m.
Przewidziano
również bieg
otwarty dla kobiet na dystan
sie 2500 i mężczyzn — 3000 m.
Organizatorami są: ZOW SZS,
MOSiiR, Urząd Miejsko-Gminny i
Wydział Oświaty i Wychowania
w Miastku. Dla zwycięzców ufundowano puchary, dyplomy i
nagrody rzeczowe, (ebuar)

Kto chce zostać
kulturystą ?
Słupsk. Ognisko TKKF „Słu
pia” przy SM „Kolejarz” przyj
muje chłopców i dziewczęta do
sekcji kulturystycznej. Zajęcia w
siłowni odbywać się będą trzy
razy w tygodniu.
■Zapisy Chętnych — codziennie,
do 20 ,bm. włącznie w godz. 17—
19 przy ul. Pstrowskiego 3 (si
łownia). (a)

Handlowcy specjalnie przygotowani
W województwie słupskim w placówkach WPHW jest ich tylko
kilkoro. Mają zawodowe przygotowanie handlowe, ale... nie są zwy
kłymi sprzedawcami. Ci ludzie mają specyficzną pracę i specjalne
przygotowanie. Kiedyś określano ten zawód nazwą: wizarzysta.
— Jak dzisiaj mówi się na pra
cownika sklepu i pracowni „Foto
-Optyki”?
— Po prostu: sprzedawca z do
datkowymi kwalifikacjami — mó
wi kierowniczka sklepu „FotoOptyki” przy al. 3 Maja w Słup
sku Wanda Motowidło. (na zdję
ciu: pierwsza z lewej)
— Jakie dodatkowe kwalifika
cje są potrzebne?
— Ukończyłam najpierw Te
chnikum Handlowe przy czym
praktykę zawodową odbywałam
pod kierunkiem jednego z najlep
szych fachowców w branży opty
cznej — Kazimierza Tańskiego.
Ponadto uzyskałam dyplom uprą
wniający do sprzedaży artyku
łów oftalmicznych, precyzyjnych
i fotograficznych. W zawodzie
optyka-sprzedawcy pracuję 22 la
ta. Tutaj trzeba być przede wszy
stkim dobrym psychologiem i
znawcą ludzkich słabostek. Trze
ba być taktownym, wyrozumia
łym a przede wszystkim stanow
czym. Sytuacje bywają różne.
Klient przychodzi z receptą do
sklepu. Optyk i sprzedawca kon
tynuują pracę lekarza. ...Czło
wiek, który pierwszy raz w życiu
zakłada okulary bardzo przeżywa
ten fakt. Najczęściej głośno wy
raża, swoją awersję do szkieł,

przebiera w oprawkach, bywa
drażliwy. Moim zadaniem jest
umiejętne przekonanie tego czło
wieka do noszenia
okularów.
Oczywiście trzeba dobrać opraw
ki do charakteru twarzy, wieku
pacjenta, jego potrzeb.
— Czy osobiście obrabia Pani
szkła?
— Czasami, gdy zachodzi taka
potrzeba. Na co dzień ściśle współ
pracuję z cenionym mistrzem-optykiem, panią Haliną Stole. Pra
cownia mieści się przy ul. Woj
ska Polskiego. To, że nie wykonu
ję prac technicznych nie zwalnia
mnie ze znajomości oftalmiki. Mu
szę odczytywać recepty, dopaso
wywać szkła i oprawy zgodnie z
układem oczu i budową twarzy.
W sklepie „Foto-Optyki” trzeba
posiadać również szeroką wiedzę
z zakresu fotochemii i aparatury
fotograficznej.
— W Słupsku istnieją dwa skle
py „Foto-Optyki”
podlegające
Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu
Handlu Wewnętrznego oraz jed
na pracownia optyczna. Gdzie
pracują pozostali Pani koledzy po
fachu?
— Sklepy „Foto-Optyki” WPHW,
w których pracują koleżanki i ko
ledzy działają w Miastku, Lębor
ku, Bytowie i Człuchowie. Przy

mnie uczy się zawodu koleżanka
Danuta Zięba. Uważam, że takie
rozmieszczenie placówek świad
czących usługi optyczne jest pra
widłowe, gdyż mieszkańcy woje
wództwa słupskiego nie muszą
jeździć po okulary zbyt daleko
od swoich miejscowości.
— Tak tu cicho, czysto, spokoj
nie...
— Cóż, to placówka pokrewna
służbie zdrowia. W aptekach tak

i

Podajemy na podstawie informacji
OPRĘ!

i
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Losowanie drużyn
— 14 bm

W całości zrealizowano kalendarz
imprez sportowych, wyraźny wzrost
efektów zanotowano w ruchu przo
downictwa 1 współzawodnictwa, w
którym uczestniczą wszystkie jednost
ki.
Na osiągnięte wyniki wpływ miała
poprawa dyscypliny pracy. W ciągu
dwu ostatnich lat szeregi OHP opuś
ciło 30 procent kadry, ci którzy zna
leźli, się tu przypadkowo, którym
praca z młodzieżą nie odpowiadała.
Wpływ na poprawę w tym zakresie
miał niewątpliwie system mobilizu
jący do osiągnięcia coraz lepszych
wyników.
Takie są pozytywy. Wyróżnieni —
co warte szczególnej uwagi — przy
znają się też i do niedociągnięć.
Zdaniem kierownictwa KW OHP,
1986 rok, obok realizacji programu,
upłynąć musi także pod znakiem
poprawy wyników szkolno-wycho
wawczych i produkcyjnych. Działa
nia te doprowadzić mają .do zmniej
szenia liczby wykroczeń, polegają
cych na łamaniu regulaminów we
wnętrznych. Nie udało się również
• doprowadzić do rozwoju bazy szkole
niowej. Nie we wszystkich Jednost
kach OHP widać było dobrą orga
nizację pracy. To dobrze, że wyróż
nienia nie skłaniają laureatów do
fetowania sukcesu, (gip)

Nazwiska członków „publicz
nego zebrania” znane redakcji.

*

V

jątku narodowego, są Jednym * ele
mentów programu szkolenia.
Zakończony rok obfitował w sporą
ilość ciekawych imprez. Najważniej
szą było wojewódzkie ślubowanie
uczestników OHP, połączone z aktem
uroczystego nadania imienia dla huf
ca 38-5 pracującego na rzecz Człuchowskiiego Przedsiębiorstwa Budowla
nego.
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że trzeba zachowywać spokój i
skupienie. Lubię swoją pracę i
dlatego dbam o stworzenie wła
ściwego klimatu moim klientom.
Staramy się z koleżanką, by za
wsze było tu wiele roślin, cieka
wych przedmiotów i ładne ekspo
zycje fotograficzne.
— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:

Ewa Czinke
Fot. Zbigniew Bielecki

L.
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