
spoinę posiedzenie Prezydium Rzgdu i Prezydium Rody Krajowej PRON

Wnioski możliwe do wykonania
musza być realizowane

W Urzędzie Rady Ministrów odbyło się wczoraj wspólne posie
dzenie Prezydium Rządu i Prezydium Komitetu Wykonawczego 
Rady Krajowej PRON. Oceniano realizację wniosków obywatel
skich, zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu. Obradom prze
wodniczyli: ZBIGNIEW MESSNER i JAN DOBRACZYŃSKI.

Spośród tysięcy postulatów i 
propozycji przedstawionych w 
czasie przedwyborczych spotkań, 
większość adresowana była do 
terenowych organów administra 
cji państwowej. Zostały one zo
bowiązane przez rząd do starań 
nego ich rozpatrzenia i wykona 
nia. Na wnioski niemożliwe do 
zrealizowania lub niesłuszne oby 
watel musi otrzymać wyczerpu
jącą odpowiedź. Rząd wymaga 
takiego podejścia od wszystkich

organów państwowych. Sprawa
mi tymi na bieżąco interesują 
się ogniwa i rady PRON, które 
traktują wykonanie zobowiązań 
przedwyborczych jako jeden ze 
sprawdzianów wiarygodności ru
chu.

Do rozpatrzenia przez organy 
centralne, w tym i poszczególne 
resorty zakwalifikowano 3271 
wniosków. Mają one charakter 
problemowy, ogólnospołeczny. I 
tak np. wśród ok. 250 postula

tów dotyczących budownictwa i 
gospodarki mieszkaniowej więk
szość wiązała się ze zwiększe
niem środków finansowych i na 
kładów na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i przemysłu ma 
teriałów budowlanych. Okazało 
się, że wnioski te były zbieżne 
z propozycjami resortu budowni 
etwa, zawartymi w programie 
rozwoju budownictwa mieszka
niowego do 1990 ar. oraz z przy 
jętym w styczniu br, przez sej
mową Komisję Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej, Komu 
nalnej i Mieszkaniowej „Pro
gramem rozwoju lokalnej produk

(dokończenie na str. 2)

41. rocznica 
wyzwolenia Węgier 
- depesza z Polski

Z okazji 41. rocznicy wyzwole
nia Węgier I sekretarz KC PZPR, 
przewodniczący Rady Państwa Woj 
ciech Jaruzelski i prezes Rady Mi 
nistrów Zbigniew Messner przesłali 
depeszę do sekretarza generalnego 
WSPR Janota Kedoro, przewodni
czącego Rady Prezydialnej WRL 
Pola Losonczi i przewodniczącego 
Rady Ministrów WRL Gyeorgy Laza 
ra.

Depesza» wystosowana w imie
niu KC PZPR, Rady Państwa i 
Rady Ministrów PRL oraz narodu 
polskiego przekazuje węgierskim 
przywódcom i bratniemu narodowi 
węgierskiemu gorące pozdrowienia 
i najlepsze życzenia dalszych suk 
cesów na drodze wszechstronnego 
rozwoju socjalistycznych Węgier, w 
umacnianiu międzynarodowej pozy 
oji WRL

ŚSf!?ts[A ŚWtECte

Wymiana młediieiy
10 tys. młodych ludzi w wieku 

od 15 do 35 lat weźmie udział w 
wymianie delegacji młodzieżowych 
między Polską a Czechosłowacją. 
W pięcio- i dziesięciodniowych po
dróżach, których celem jest zapo
znanie młodzieży polskiej i czecho 
słowackiej z życiem ich rówieśni
ków w bratnim kraju, uczestniczyć 
będą przede wszystkim aktywiści or 
ganizacji młodzieżowych.

Walki w Bejrucie
Palestyńscy partyzanci zaatakowa 

li na trzech frontach w obozach 
dla uchodźców Sabra i Szabla 
przedstawicieli milicji szyickiej 
„Amal". Źródła palestyńskie zapew 
niają, że partyzantom udało się 
zdobyć trzy ważne pozycje, nato
miast komunikat szyickiego ruchu 
„Amal" utrzymuje, iż atak napa
stników został odparty. Od ub. pią 
tku zginęło łącznie 26 osób, a pra 
wie 60 zostało rannych.

Szwecja: Spis rewolwerów

Policja prowadząca śledztwo w 
sprawie zabójstwa byłego premiera 
Szwecji, Olofa Palmego podjęła de 
cyzję, o przeprowadzeniu ogółnokra 
jowego spisu wszystkich rewolwe
rów marki Smith an Wesson kalib 
ru 357 magnum. Akcja ta ma na 
celu odnalezienie broni, z której 
strzelał zamachowiec.

Delegacja „Pax” 
w Moskwie

Na zaproszenie rosyjskiego Ko
ścioła prawosławnego w ZSRR prze 
bywa delegacja „Pax" z, przewodni 
czącym Zarządu Głównego Stowa
rzyszenia, wiceprzewodniczącym Ra 

, dy Państwa Z. Komandorem.

ÜÄIi
Targi miKroKomputerów

W gdańskim Domu Technika 
rozpoczęły się wczoraj organizowa
ne po raz pierwszy w kraju targi 
oprogramowania i mikrokompute
rów. Na tej dwudniowej imprezie 
prezentowane są trzy rodzaje mi
krokomputerów: Robotron produkcji 
NRD oraz dwa naszej krajowej - 
ELWRO-523 ' oraz Jantar-0801. 
Ten ostatni został wyprodukowany 
przez Zakład Techniki Biurowej 
„Biurotechnika" w Gdańsku i jego 
koszt zakupu wynosi 2,4 min zł. 
Podczas targów można zamówić 
dowolnie wybrany mikrokomputer i 
oprogramowanie.

Polscy rybacy 
na szwedzkich wodach

Przyjęte zostały 
Wrjnrp teaorocznv

ustalenia doty
czące tegorocznych połowów pol
skich rybaków w szwedzkiej strefie 
Bałtyku, Zjawią się oni w tym re
jonie w pierwszych dniach czerwca. 
W tym roku będą mogli złowić w 
szwedzkiej strefie 12,5 tys. ton śle
dzi. Współpraca rozwijana jest na 
zasadzie wzajemności - rybacy 
szwedzcy złowią w polskiej strefie 
Morza Bałtyckiego 4 tys. ton dor
szy oraz 60 ton łososia.

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!
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Jutro
w Magazynie
Jak to gęsi i śledzie 
ratuję świniarnię 
Trzeci etap 
Demofobia 
Na marginesie 
Na przełomie zaborów 
i niepodległości (2) 
Zwiadowcy 
Głos dzieci

Społeczni kontrolerzy wizytują urzędników

Herbatki i ploteczki 
czy uczciwa,
<lnf. wł.). Obiegowo uważa się, 

że dużą część czasu pracy urzęd 
miłków wypełniają herbatki, plo
teczki,, wyjścia po zakupy. Stąd 
potrzeba ciągłej kontroli dyscyp 
liny, rygorystycznego egzefcwowa 
nia urzędniczych powinności. Z 
elementarnymi wymogami, w tej 
kwestii kojarzą się nam przede

wszystkim listy obecności i wyjść, 
czytelna ewidencja, system cdpra 
cowywainia czasu wykorzystane
go na cele prywatne w godzinach 
pracy. Są to, rzecz jasna, podsta 
wowe powinności pracowników 
adminiisifcraicjii. Jak to wygląda na 
co dziień?

(dokończenie na str. 2)
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Inauguracja obchodów 
Miesiąca Pamięci Narodowej
W Poznaniu odbyły się wczoraj 

centralne obchody, inaugurujące 
„Miesiąc Pamięci Narodowej". Za 
początkowane zostały otwarciem 
wystawy „Wielkopolanie w hitlerow 
skieb więzieniach i obozach kon
centracyjnych" zorganizowanej sta
raniem Muzeum Ruchu Robotnicze 
go im. Marcina Kasprzaka. Przed
stawiciele władz spotkali się z by
łymi węiniomi niemieckich obozów

zagłady. Punktem kulminacyjnym 
obchodów był wiec mieszkańców 
stolicy Wielkopolski oraz byłych 
więźniów niemieckich obozów, kom 
batantów i młodzieży w forcie VII 
w Poznaniu - miejscu kaźni tysięcy 
wielkopolskich patriotów i mieszkań 
ców innych regionów kraju oraz 
więźniów innych narodowości i jeń 
ców wojennych, męczonych tu i 
mordowanych w bestiplski sposób.

Dr E. Zuber
prezydentem
Koszalina

(Inf. wU. Na wczorajszej sesji 
MRN w Koszalinie poinformowa 
no radnych, że dotychczasowy pre 
zydehit miasta Koszalina dr Sta
nisław Mazur na ręce wojewody 
koszalińskiego złożył rezygnację 
w związku z odejściem na eme
ryturę. Przedstawiciele władz par 
tyjinych i administracyjnych mia 
sta i wojewóid,z!tłw& przekazali dr; 
St. Mazurowi serdeczne podzięko
wania za długoletnią pracę dla 
miasta. Były również kwiaty od 
radnych i współpracowników.

Nowym prezydentem miasta Ko 
szalina został dr Eugeniusz Żu- 
ber, dotychczasowy wiceprezy
dent. (kon)

•• .jeszcze się nie
(Inf. wł.). Wiosna, na dobre zaczyna swoje panowanie. Czy zawi

tała już także na koszalińsko-słupski „zielony rynek”?

W placówkach Koszalińskiej 
Spółdzielni Ogrodniczo-Rszczeiar- 
sklej już od dłuższego czasu są 
w sprzedaży: sałata, szczypior, 
na tka pietruszki i świeże ogórki. 
Te .ostatnie, kosztujące jeszcze 
wczoraj 500 zł za kilogram, dzi
siaj tanieją o 50 zł. W najbliż
szym czasie pojawi się pierwsza 
partia pomidorów, sprowadzo
nych ze złocienieekiego kombina
tu ogrodniczego. -Niestety, cena 
bardzo jeszcze wygórowana: 1400

zł za kilogram. Jeszcze w tym 
tygodlniu handlowcy z KSOP za
powiadają dostawy rzodkiewki. 
W sprzedaży jest kapusta kwaiszo 
na i — jak podkreślają w KSOP 
— tylko w tej jedinej spółdzielni 
spośród wszystkich w wojewódz
twie koszalińskim, uchowała się 
jeszcze kapusta świeża. Przez 
ostatnie dwa dni największą 
atrakcją w placówkach KSOP nie

/ (dokończenie na str. 2)
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Fabryka Pomocy Naukowych w Koszalinie produkuje meble szkolne 
i sprzęt specjalistyczny do szkół i przedszkoli. Plan I kwartału br. wyko- 
nono w 100,7 prac.

No zdjęciu: Lesław Lisowski i Waldemar Dębicki przy obróbce części 
metalowych krzesła uczniowskiego.

Fot. Jerzy Foton

Przemysł po i kwartale

W słupskim ZNMR brakuje

(Inf. wł.) Pierwszy kwartał nie był zbyt udanym okresem pracy 
załogi Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Słupsku. 
Wprawdzie sprostano potrzebom klientów na naprawy gruntowne 
silników ciągnikowych, ale planowana, kwartalna wartość produkcji 
została osiągnięta w 92,5 proc.

— Zabrakło do planu 290 wy
remontowanych silników ciągni
kowych — mówi Zygmunt Ole- 
jarczyk, z-ca dyrektora ds. tech
nicznych. — To niepowodzenie, 
wierzymy, że tylko chwilowe, 
wynikło z kilku powodów. Prze 
de wszystkim notujemy spadek 
zapotrzebowania na usługi re
montowe. Do naprawy trafiają 
silniki maksymalnie wyeksploa 
towane — praktycznie szmelc. 
Ale nie to jest najgorsze, bo ja
koś dajemy sobie radę z tymi

trudnościami. Byłoby znacznie 
gorzej, gdybyśmy nie byli kon
kurencyjni wśród pokrewnych 
zakładów pod względem cen za 
remonty. To po prostu nas ra
tuje. Warto jednak wiedzieć, że 
mamy możliwość remontowania 
100 silników dziennie. Tymcza
sem niższy popyt zmusza do pla 
nowania remontów 85 silników 
dziennie, a faktycznie wykonuje 
my ponad "70. 2 tym wiążą się z

(dokończenie na str. 2)

Próby jądrowe USA służą 
„wojnom

Londyn, Moskwa (iPAiP). Zachodnie agencje informacyjne z uwagą 
odnotowały wypowiedź szefa zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbroj
nych ZSRR, gen. płk. Nikołaja Czerwowa przed kamerami telewizji 
radzieckiej, w której przedstawił dane świadczące, że w USA prze
prowadzono o blisko 1/3 więcej wybuchów jądrowych niż w ZSRR, 
a więc nieprawdziwe jest twierdzenie rządu USA, jakoby Stany 
Zjednoczone pozostawały w tyle za Związkiem Radzieckim w tej 
dziedzinie.

Agencja A(FP przytoczyła w de 
peszy z Moskwy ten fragment 
wypowiedzi gen. Czerwowa, w 
którym podkreślił, że USA dla

tego przeciwstawiają się pow

szechnemu i całkowitemu zaka
zowi doświadczeń jądrowych, 
gdyż chcą je nadal prowadzić,

(dokończenie na str. 2)

Iran: Wszyscy mężczyźni stanę do walki
Teheran, Bagdad (PAP). Rozgłośnia 

irańska poinformowała, że W Tehe
ranie czołowi przywódcy irańscy, w 
tym prezydent Sadje Ali Chameiei i 
premier Mir Hossein Musawi onjówili 
możliwości zwiększenia wysiłku' wo
jennego i zaangażowania do walki 
wszystkich pełnosprawnych mężczyzn.

Z wezwaniem takim wystąpił nie
dawno przywódca duchowo-politycz- 
ny Iranu, ajatollah Chomeini.

Jak oświadczył rzecznik wojskowy 
Iraku, samoloty tego kraju przepro
wadziły w środę skuteczny atak na 
„duży obiekt morski” w pobliżu wy 
brzeża Iranu.

Czas oszczędnego
O realizacji rządowego programu oszczędnościo

wego w minionym trzyleciu poinformował wczo
raj dziennikarzy minister gospodarki materiało
wej i paliwowej Jerzy Wożniak. Generalny cel 
osiągnięto: połowę przyrostu produkcji uzyskano 
dzięki oszczędności materiałów. Nie wykonało jed
nak swoich zamierzeń oszczędnościowych budow
nictwo, a ponadto w całej gospodarce zanotowa
no zbyt mały postęp w obniżaniu energochłonno
ści produkcji. W części było to wynikiem wyjąt
kowo trudnych warunków atmosferycznych pod
czas ubiegłorocznej zimy.

Do najważniejszych efektów programu — powie
dział — zaliczyć należy stworzenie systemu eko-

1
nomicznego i organizacyjnego, który powinien 
skłaniać przedsiębiorstwa do efektywnego gospo
darowania. Jeśli niejednokrotnie tak się nie dzie
je wynika to być może ze zbyt rozbudowanej sfe
ry zachęt do oszczędzania, w stosunku do sfery 
przymusu ekonomicznego. Ze zmianą obecnych 
mechanizmów nie należy się jednak śpieszyć, gdyż 
będą one coraz skuteczniejsze w miarę przywra
cania równowagi gospodarczej.

Nie można jednak twierdzić, że oszczędzanie się 
nie opłaca, gdyż brak inicjatyw w tej dziedzinie 
może wynikać wyłącznie z nieznajomości obowią-

(dokończenie na str. 2)

Zamach no samolot TWA
Ateny. (PAP). Trwają posauki 

wania sprawców zamachu na sa 
moiot amerykańskiej litnii TWA, 
w którymi w środę wybuchła 
bomba podczas przelotu nad te 
ryifcoriium greckim. Do podłoże
nia bomby przyznała się w Bej
rucie grupa, pod nazwą „Arab
skie Komórki Rewolucyjne”, któ 
ra zapowiedziała, że zamach ma 
zapoczątkować całą serię podo
bnych akcji w przyszłości w od 
wecie za akcję USA przeciwko 
Libii. (Jak twierdzą władże wło
skie terrorysta wsiadł do samo
lotu w Kairze i. wysiadł w Ate
nach). Przywódca libijski M. Ka

dafi odpowiedział na insynuacje 
związane z katastrofą zaprzecza 
jąo stanowczo jakimikolwiek związ 
kom jego kraju ze sprawcami ka 
tastrofy.

Według doniesień z Aten', ży
ciu 9 rannych nie zagraża żadne 
niebezpieczeństwo. Większość z 
nich przebywa nadal w szpitalu. 
Trzy osoby i kilkumiesięczne nie 
mówię zginęły w następstwie wy 
buchu. Ich ciała zostały wyrzuco 
ne na zewnątrz podmuchem po
wietrza wyssanego z samolotu 
przez wyrwę w jego burcie.

W miarę wzrostu bogactwo iwa
nie i chciwość, i im więcej kto 
ma tym więcej pragnie.

(Owidiusz)
PIĄTEK

Imieniny — Benedykta, Wacława
1968 — w Memphis (USA) zamor

dowano przywódcę ruchu o 
prawa Murzynów amerykan 
skich Martina Luthera Kin
ga

I960 — Senegal, była kolonia fran
cuska, uzyskał niepodleg
łość

1949 — utworzono Pakt Północno
atlantycki

1945 — Węgry zostały całkowicie 
wyzwolone przez Armię Ra
dziecką.

Słońce wschodzi o 6.0?, zachodzi o 
19 13,

Szczecińskie Biuro Prognoz prze
widuje na dziś zachmurzenie du
że, miejscami opady desjtczu. Tem 
peratura w nocy 2—4 st. C. w 
ciągu dnia 7—10 st. C. Wiatr slaby 
i umiarkowany, wschodni. <s)



„Zielony Rynek" na Pomorzu Środkowym

...jeszcze się
(dokończenie ze str. 1)

były jednak nowalijki, lecz... cy
tryny greckie. Mimo dość wygó
rowanej ceny (500 zl za kilogram) 
„szły” jak woda, ustawiały się po 
nie długie kolejki.

Kiedy KSOP uruchomi sezono
we punkty sprzedaży? Obecnie w 
Urzędzie Miejskim zapadają de
cyzje co do lokalizacji takich kio
sków. Zanim do tego dojdzie, war 
to zwrócić uwagę nu handlową 
pustynię w przypadku „zielonego 
rynku” (choć nie tylko) panującą 
od lat w dzielnicy Rokosowo.

KPGO w Kaimie, sze.wi.cach za po 
wiada pełne pokrycie zapotrzebo 
waiita województwa w ogórki. W 
tym roku notuje się obfite ich 
zbiory, a cena — od poniedział
ku — spadnie d'o 400 zł za kilo
gram. Podobnie wysoka jest po
daż sałaty, szczypiorku, natki pie 
truszki Ż początkiem przyszłego 
.tygodnia trafi do karnieszewic- 
kich ■ placówek 30 tys. pęczków 
(rzodkiewki. Gorzej jest z pomido- 
raml — pferwsze dostawy z wła 
snej produkcji zapowiadane są do 
pi ero na połowę bm., za to ich 
cena spadnie już poniżej l tys. zł.

Jeszcze nie zarumienił się pomi 
darem i rzodkiewką słupski .ry
nek, ale wczoraj pojawiły się w 
placówkach Wojewódzkiej Spół
dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej

nie zarumienił
natki selera, a dziś rozpocznie się 
sprzedaż ćwikły, W pełnej poda
ży jest sałata, nieco tańsza niż w 
Koszalinie, szezypłor, nać pie
truszki, ogórki krótkie i długie. 
W przeciwieństwie -do KSOP, 
WSOP w Słupsku nie zakontrak
towała u prywatnych ogrodników 
rzodkiewki, toteż liczyć może na 
to, co „s kapnie” z innych spół
dzielni z kraju. Jak dotąd, tylko 
spółdzielnia z Piotrkowa Tryb. 
oferuje nadwyżki tej nowalijki, 
koszty transportu jednak z pew
nością odbiją się na cenie. Zielo
nego fo-waru w WSOP i jej od
działach w woj. słupskim jednak 
n.Te brakuje (szczególnie dobrze 
zaopatrzony jest Lębork i Człu
chów), planuje się więc wcześniej 
niż z%kle uruchomić sezonową 
sieć sprzedaży. WSOP zakupiła 
now,e kioski, które zostaną ot was
te w Słupsku ii Ustce już w po
łowie tego meisiąca.

Zatem: niektóre nowalijki już 
są, inne pojawią się w naszych 
śnodkowOipo,morskich sklepach nie 
co wcześniej (i w większym wy
borze, niż to przed laty bywa
ło. Powoli lokalny „zielony ry
nek” nabiera rumieńców. Oby nie 
były to jednak pochwały przed
wczesne, a handlowcy zapewnia
jący ciągłą sprzedaż zielonego to 
waru, nie musieli się... rumienić 
ze wstydu, (awo)

Prezes CZSS „Społem" w Koszalińskiem
(Inf. wł.). Wczoraj w woj. ko

szalińskim przebywał prezes Cen
tralnego Związku Spółdzielni Spo 
żywców „Społem”, Bogdan Augu
styn. Gościa przyjął I sekretarz 
KW PZPR, Eugeniusz Jakubaszck. 
Dyskutowano o aktualnej sytua

cji spółdzielczości i perspekty
wach jej rozwoju w najbliższych 
5 latach. B. Augustyn w towarzy 
stwie I sekretarza KW zwizyto
wali spółdzielnie „Społem” m. in. 
w Połczynie Zdroju i Złocień - 
cu. (pl)

W słupskim ZNMR brakuje

(dokończenie ze str. 1)

kolei,„iane^klopoty:. ^piedosiatek 
narzędzi oraz fachowców.- Mógł 
bym przyjąć natychmiast 20 wy 
^wali^k^ftpych prącą wnjkqvy 
— tokarzy, frezerów, ślusarzy.

Ten miesiąc będzie okresem od 
rabiania zaległości produkcyj
nych w ZNMR. Czy to się uda? 
Pewnie tak, skoro zadania piano 
we kwietnia nie są zbyt wygóro
wane, a poza tym część załogi 
mobilizuje się do dodatkowej

pracy. m.in. w ramach zespołów 
gospodarczych. Zęby jednak uni 

dępąpyiWs^yszlpŚpj,, ^ppdobnych 
„wpadek” myśli się w ZNMR o 
automatyzacji procesów tóchno- 
lągiCżpycK. Bo . oskoro,- brakuje 
rąk do pracy i nie ma widoków 
na rychłe zwiększenie stanu za
trudnienia w' grupie pracowni
ków w bezpośredniej produkcji, 
to należy wyręczać się automa
tami. Nie zaszkodziłoby również 
dokonanie gruntownej atestacji 
stanowisk pracy, (wir)

Komunikat Herbatki i

Wnioski możliwe do wykonania
muszą być zrealizowane

(dokończenie ze str. 1)

cji materiałów budowlanych i 
surowców miejscowych na lata 
1986—1990”.

Licznie zgłaszane wnioski z za 
kresu ochrony zdrowia — było 
ich 216 —• dotyczyły przede
wszystkim funkcjonowania zakła 
dowej służby zdrowia i poprawy 
zaopatrzenia w leki. W wyniku 
przeprowadzonej szczegółowej a- 
nalizy zaktualizowano program 
rozwoju ochrony zdrowia załóg 

'robotniczych. Postanowieniem 
Prezydium Rządu zobligowano 
przemysł farmaceutyczny do pod 
jęcia dodatkowej produkcji le
ków, wartości 4,6 mld zł ponad 
pierwotne ustalenia, w tym głów 
nie artykułów sanitarnych.

Stanowisko Komitetu Wyko
nawczego Rady Krajowej PRON

w sprawie urzeczywistnienia ce
lów zawartych w Deklaracji Wy 
borczej PRON oraz realizacji 
wniosków i postulatów obywatel 
skich przedstawił następnie se
kretarz generalny RK PRON Je 
rzy Jaskiernia. Rzetelne rozwa
żenie możliwości urzeczywistnie
nia wniosków i postulatów wy
borców — podkreślił — jest nie 
tylko źródłem aktywizowania 
społeczeństwa, ale także probie
rzem wiarygodności ruchu. Przy 
pomniał, że w kampanii wybór 
czej zgłoszono przeszło 40 tysię
cy opinii, wniosków i postula
tów, z których około 3,5 tys. 
ma charakter ogólnokrajowy.

Z kolei szef Urzędu Rady Mi
nistrów min. Michał Janiszewski 
podkreślił, że z punktu widze
nia rządu przebieg kampanii wy

borczój wykazał znaczne zainte 
resowanie społeczeństwa zarów
no sprawami lokalnymi jak i o- 
gólnokrajowymi. Możliwość zgla 
szania wniosków była elemen
tem współudziału obywateli w 
zarządzaniu sprawami własnej 
gminy, województwa, całego kra 
ju. Stąd też rząd przykłada wiel 
ką wagę do tego, by szybko po 
grupować wnioski, w trybie na 
tychmiastowym zrealizować mnóż 
liwe do wykonania indywidualne 
postulaty i jak najszybciej poin
formować społeczeństwo o tym, 
co dzieje się z zasygnalizowany 
mi sprawami. M. Janiszewski po 
informował, że ok. 20—25 proc. 
wniosków zgłoszonych w tere
nie zostało już zrealizowanych, 
a w niektórych województwach 
wskaźnik ten przekracza 50 
procent.

Rąbino
przed X Zjazdem

(Inf. wł.) W gminie Rąbino A
podjęto wiele cennych zobowią- jflB
zań przedzjazdowych. Załoga rT'
miejscowego przedsiębiorstwa roi 
nego pracować będzie przy do
budowie skrzydła chlewni, po
szerzając je o kilkadziesiąt sta
nowisk dla trzody. Załoga Za
kładu Usług Techniczny eh podej 
mie dodatkowe prace przy adap 
tacji budynku magazynowego na 
stację diagnostyczną, świadczącą 
usługi w zakresie badania spraw 
ności pojazdów, także dla rolni 
ków indywidualnych. Dzięki za
stosowaniu nowych rozwiązań 
technicznych, m. in. uruchomie
niu taśmociągu do załadunku sa 
mol ot u rolniczego, zaoszczędzi 
się rocznie około 300 tys. złotych.

Członkowie POP Kłodzino zbu 
dują w czynie społecznym boisko 
sportowe i plac zabaw dla 
dzieci. (Ib)

.Wizyta konsula ZSRR 
w miasteckiej FRiOS
(Inf. wł.). Wczoraj w Fabryce 

Rękawiczek .i Odzieży Skórzanej 
w Miastku przebywał .konsul Kon 
sulatu Generalnego ZSRR w 
Gdańsku Walery Szwiec, który 
zapoznał się z warunkami .pracy 
załogi i przebiegiem procesu pro
dukcyjnego. Odbyło się spotkanie 
aktywu społeczno-gospodarczego 
oraz działaczy fabrycznej organi
zacji TPPR z konsulem. Wymie
niono poglądy na temat odbytego

niedawno XXVII Zjazdu KPZR. 
Konsul udzielił również odpowie
dzi na wiele pytań. Dotyczyły 
One m. in. sposobów wdrażania w 
życie postanowień najwyższego fo 
rum partyjnego ZSRR, jak też 
warunków życia w Kraju Rad.

Konsul W. Szwiec został przy
jęty w KW PZPR przez przed
stawicieli kierownictwa woje wódź 
kiej instancji partyjnej, (wir)

Pogrzeb J. K. Wendego
Na Cmentarzu Ewangelicko- 

-Augsburskim w Warszawie od
były się wczoraj uroczystości po 
grzebowe zmarłego w wieku 76 
lat JANA KAROLA WENDEGO, 
wybitnego działacza państwowe- 
go i Stronnictwa Demokratycz
nego.

Nad grobem pożegnał zmarłe
go MY(ię,e.pi;?.ęwpilp^ząęy „CP:.. SP. 
wicemarszałek Sejmu, Marek Wie 
ozorek. Wieńce i kwiaty złożyli 
członkowie kierownictwa - SD- , z 
Tadeuszem Witoldem Młyńcza
kiem, przedstawiciele KC PZPR. 
z Włodzimierżem Mokrzyszcza- 
kiem oraz przewodniczący Naro 
dowej Rady Kultury prof. Bog
dan Suchodolski. Kompania Re
prezentacyjna WP oddała hono
ry wojskowe. (PAP) kontrolerów ruchu domagających się 

podwyżki płac i lepszych świadczeń 
socjalnych. Do strajku przyłączyło 
się ostatnio kilkuset pracowników 
przemysłu metalowego, którzy popie
rają żądania kontrolerów. Na zdję
ciu: pikiety przed biurem linii lotni 
ezych TWA w Pittsburg u.

CAF — AP — telefoto

Andrzej M. Marczewski dyrektorem BTD

Spotkanie dziennikarzy
w KW PZPR w Koszalinie *

(Inf. wł.) 2 bm. w Komitecie 
Wojewódzkim PZPR w Koszali 
nie odbyło się cykliczne spotka
nie dziennikarzy prasy, radia i 
telewizji zajmujących się próbie 
matyką kulturalną. Uczestniczy
li w nim sekretarz KW PZPR 
Zdzisław Wieliczko oraz dyrek
tor Departamentu Teatru i Estra 
dy Ministerstwa Kultury i Sztu 
ki Janusz Trzciński.

Sekretarz KW PZPR Z. Wie 
liczko przedstawił dziennikarzom 
nowego dyrektora Bałtyckiego

Teatru Dramatycznego w Kosza 
linie Andrzeja Marię Mtarczew-
skiego, który powiedział o swo
jej dotychczasowej pracy zawo
dowej i najbliższych planach 
związanych z koszalińską sceną.

Uczestniczący w spotkaniu dy 
rektor Wydziału Kultury i Sztu 
ki Urzędu Wojewódzkiego Janusz 
Bastrzyk poinformował następnie 
o podstawowych problemach kul 
tury w br. w województwie ko 
Szalińskim, (ks)

XIII Zjazd BPK kontynuuje obrady
Sofia (PAP). XIII Zjazd Buł

garskiej Partii Komunistycznej 
kontynuuje obrady. Wczoraj to
czyła, jńę.dyskusja plenarna*. _.a 
po południu debatowano w 5 ze 
społach problemowych. Z trybu
ny zjazdu zabrali r -tego - dnia 
głos kolejni przewodniczący dele 
gacji zagranicznych. Przed mau 
zoleum twórcy socjalistycznej Buł 
garii — Georgi 'Dymitrowa odby 
ła się uroczystość złożenia wień 
ców od zagraniczych uczestników. 
Zjazdu. Delegacja PZPR z Tade
uszem Porębskim udała się do o- 
kręgu płowdiwskiego.

Dyskusja koncentruje się głów 
nie wokół problemów przyszło
ści kraju, przede wszystkim zaś 
tego co tak mocno akcentuje o- 
becnie partia bułgarskich komu

nistów. Chodzi, najogólniej mó
wiąc, o to by hasło o .potrzebie 
wprowadzenia w życie osiągnięć 
rewolucji naukowo-technicznej 
przemienić w rzeczywiście sku
teczny system wykorzystania do 
robku własnej i zagranicznej 
myśli technicznej. Nie jest to — 
jak wynika z przedstawionych 
delegatom dokumentów i wypo 
wiedzi uczestników zjazdu — 
sprawa prosta. Z trybuny pada
ją ostre słowa krytyki zarówno 
pod adresem ludzi nauki, któ
rym zarzuca się oderwanie od 
praktyki, jak i pod adresem 
niektórych skostniałych działa
czy partyjnych, państwowych i 
gospodarczych:, którym obojętny 
jest postęp naukowo-techniczny 
i którzy boją się wszystkiego co 
nowe.

Prokuratury Wojewódzkiej
w Koszalinie czy uczciwa praca?

W Prokuraturze Wojewódzkie) w 
Koszalinie prowadzone jest aktualnie 
śledztwo o poważne przestępstwo za
garnięcia mienia społecznego przy wy 
korzystaniu skupu mieka od produ
centów. Między innymi ustalono, że 
w punkcie skupu mleka w Wiekowie, 
podległym Okręgowej Spółdzielni Mle 
Czarskiej w Koszalinie klasyfikatorka 
mleka Halina P., działając w. porozu
mieniu z niektórymi indywidualnymi 
producentami fałszowała ilość dostar 
czonego mleka przez wykazywanie w 
rejestrach znacznie zawyżonych wiel
kości. Sprawcy dzielili się gotówką 
wypłaconą za rzekomo dostarczone 
mleko, przy czym producenci uzyskali 
nadto większe przydziały paszy i węg 
la.

Aktualne wyniki śledztwa wskazują, 
że Halina P. w okresie od stycznia 
1984 r. do, lutego 1986 r. zagarnęła w 
ten sposób co najmniej 350 tys. zł.

W stosunku do podejrzanej oraz 
jednego z indywidualnych producen
tów Adama D„ który uczestniczył w 
zagarnięciu co najmniej 300 tys. zł 
zastosowany został areszt. Zabezpie
czone zostało także ich mienie o łącz 
nej wartości 1.290 tys. zł.

(dokończenie ze str. I)

Sprawami tymi nie po. raz pier 
wszy za jęli* się społeczni kontrole 
rzv Inspekcji Robotniczo-Chłop
skiej. Zwizytowali od 7 marca 
1936 r. 14 różnych zakładów pra 
ey w Koszalinie — spółdzielnie, 
urzędy, biura”- przedsiębiorstw. 
Tym razem nie stwierdzono ra
żących nieprawidłowości. Nie
mniej w 7 jednostkach stwierdzo 
no różnego rodzaju uchybienia. 
Najwięcej było ich w biurach 
P9S „Pionier”. Czego dotyczyły?

W listach obecności w marcu 
br. nie odnotowano spóźnień pra 
cewników, choć fakt ten wynikał 
z innych dokumentów. Brakowa 
lo informacji o dalszym postępo 
waniu w tych sprawach. Killku 
pracowników w tym dniu opuści 
ło zakład pracy bez jakiejkolwiek

adnotacji w książce wyjść.
Podobne nieprawidłowości do

tyczące zwłaszcza mepociaisy wa
dia listy obecności, niepełnej e- 
widcnciji wyjść, nierozMczania 
czasu wykorzystanego dla celów 
prywatnych odnotowano także w 
M iędzywoj ew ódzkie j Spółdzi ein i 
Inwalidów Usług Różnych, Spół 
dzielni „Akcrd”, WPHW. ZUS. W 
Dyrekcji Okręgowej Dróg Bubli 
cznych o 14.00 zwolniono 20 pra 
cow ników z pozostałej części 
dnia roboczego.

Niemal we wszystkich jedno
stkach natychmiast założono lub 
uzupełniono odpowiednią doku
mentację. Ich kierownicy podjęli 

• działania eliminujące uchybie
nia. Na ile będą one skuteczne o- 
(każe się, kiedy inspektorzy IRCh 
dokonają ponownych kontroli.

(jr>

Czas oszczędnego gospodarowania
(dokończenie ze str. I)

żujących zasad, bądź też z niechęci ich stosowa
nia. Przykładem może być mechanizm umożliwia
jący nagradzanie przedsiębiorstw i ich załóg za 
wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych przynoszących oszczędności w 
wykorzystywaniu materiałów, paliw i energii! pór 
ki był to system eksperymentalny — niemal 
wszystkie przedsiębiorstwa dopominały się o jego 
wprowadzenie. Gdy taką możliwość stworzono — 
skorzystało z .niej zaledwie ok. 150 .przedsiębiorstw, 

W obecnej pięciolatce zadania oszczędnościowe 
będą jeszcze trudniejsze do wykonania, dwie trze
cie wzrostu dochodu narodowego i produkcji musi 
być efektem oszczędniejszego zużycia materiałów. 
Uzyskanie tych efektów jest realne, ale wymaga 
bardziej zdecydowanego sięgnięcia po rezerwy 
złożone, znacznie trudniejsze do wykorzystania. 
Nie oznacza to, że nie ma jeszcze rezerw .prostych, 
do których można sięgać bez nakładów finanso

wych, poprawiając przede wszystkim organizację 
pracy.

Opracowany program wzrostu efektywności wy
korzystania zasobów materiałowych i paliwowo- 
-energetycznych na lata 1986—90 stanowić będzie 
integralną część planu pięcioletniego. Najważniej
sze przedsięwzięcia, decydujące o zmniejszeniu 
energo-i materiałochłonności produkcji będą wspo
magane centralnie, część efektów powinna wyni
kać z programowych zmian strukturalnych gospo
darki. Jednak największe możliwości oszczędzania 
tkwią w samych przedsiębiorstwach.

Przypominając podstawowe zasady zaopatrzenia 
materiałowego i surowcowego w najbliższych la
tach J. Woźniak podkreślił, że dążeniem rządu 
jest dalsze ograniczenie reglamentacji i rozszerze
nie wolnego obrotu materiałowego. Trzeba jedno
cześnie zwiększyć rangę umów wieloletnich w tej 
dziedzinie pomiędzy poszczególnymi przedsiębior
stwami. (PAP)

(dokończenie ze str. 1)

aby tworzyć nowe rodzaje tych 
broni i rozbudowywać swój ar
senał nuklearny. Chodzi więc o 
zamiar naruszenia równowagi mi 
litarnej na korzyść USA. AFP 
podkreśla ocenę,, że taki jest 
właśnie cel programu „wojen 
gwiezdnych" i tworzenia nowych 
systemów broni strategicznej, w 
szczególności rakiet balistycznych 
MX, „Mitgetman” i „Trident” II.

Oceny gen. Czerwowa w pełni

pokrywają się z ocenami Sztok
holmskiego Międzynarodowego 
Instytutu Badania Pokoju 
SIPRI), który w tych dniach 
rozpowszechnił z wyprzedzeniem 
poświęcony tej problematyce roz 
dział mającego się ukazać w 
czerwcu br. kolejnego wydania 
publikacji „Światowa ■ zbrojenia 
i rozbrojenia, rocznik SIPRI 
1986”. Czytamy tam min., ie mo 
ratorium na próby jądrowe 
„przerwałoby dalszy rozwój (w 
Stanach Zjednoczonych — przyp.

PAP) lasera na promienie rent
genowskie „Excalibur”, który sta 
nowi jeden z ewentualnych kom 
ponentów inicjatywy obrony stra 
tegicznej (SDI)”.

SIPRI zaznacza, że gdyby broń 
taką miano skonstruować, wyma 
gałoby to przeprowadzenia eks
plozji ładunku jądrowego w prze 
strzeni kosmicznej. Próba taka 
miałaby ustalić, czy ładunki ją
drowe mogą być źródłem pro
mieni rentgenowskich do niszczę 
nia rakiet i satelitów'.

A Ocenie stanu realizacji uchwały Rody Krajowej dotyczącej 
zodań PRON w urzeczywistnianiu odrodzenia moralnego i społecznej 
edukacji obywatelskiej poświęcone było posiedzenie Komitetu Wyko
nawczego Rady Krajowej PRON, które odbyło się wczoraj w War
szawie. -i . '

A Na zakończenie X sesji polsko-indyjskiej komisji mieszanej wi
cepremier Wł. Gwiazda został przyjęty przez premiera Indii, R. Gan- 
diego. Z zadowoleniem stwierdzono, że istnieją duże możliwości dal
szego wzrostu wymiany handlowej i poszerzenia obopólnie korzystnej, 
dobrze układającej się kooperacji dwustronnej.

A Na Bałtyku w rejonie szelfu wód NRD doszło do tragicznej w 
skutkach katastrofy. Świgłowiec wyczarterowany od Przedsiębiorstwa 
Usług Lotniczych w Gdońsku-Rębiechowie, podczas podchodzenia 
do znajdującej się na szelfie NRD platformy wiertniczej należącej do 
organizacji „Petrobaltic’' z nieustalonych dotychczas przyczyn runął 
do wody. Spośród 19 osób znajdujących się w śmigłowcu, cztery 
poniosły śmierć w tym obaj piloci, a trzy zostały ranne.

A Masowe demonstracje protestacyjne przeciwko rządom junty 
Pinocheto przetoczyły się przez kilka miast w Chile w związku z rocz
nicą brutalnego zabójstwa trzech wybitnych działaczy komunistycz
nych w marcu ubiegłego roku. Jak wynika z doniesień napływają
cych z Santiago, demonstracje i wiece odbyły się na stołecznym uni
wersytecie. ich uczestnicy zażądali przerwania terroru i przywrócenia 
demokracji w kraju? Podobne wystąpienia miały miejsce również w 
Valparaiso i Temuco.

Planowano inwazję 
w stylu „Grenady“*
Waszyngton (PAP). Niedawna akcja 

zbrojna amerykańskiej VI Floty u Wy 
brzeży libijskich — to zaledwie cześć 
opracowanego przez Waszyngton pla
nu agresji przeciwko Libii. Taki wnio 
sek nasuwa się po przeczytaniu arty 
kulu w środowym wydaniu dzienni
ka „Washington i Post”.

Powołując się na dobrze polnformo 
wane źródła w USA oraz na kairski 
dziennik „Al Ahram” waszyngtońska 
gazeta pisze, iż jeden z wariantów 
antylibijskiego działania przewidywał 
dokonanie zmasowanego uderzenia 
sil powietrznych USA na terytorium 
Libii. Opracowywanie podobnych pla 
nów zlecono doradcy prezydenta* ds. 
bezpieczeństwa narodowego J. Poln- 
dexterowi oraz wysokiej rangi urzęd 
nikom Pentagonu. Waszyngton trzy
krotnie usiłował sprowokować zbrojny 
konflikt między Libią i Egiptem, aby 
następnie rzucić amerykańskie siły 
zbrojne na „pomoc Egiptowi”. Jed
nakże rząd egipski odmówił udziału 
w niebezpiecznej prowokacji.

W trakcie omawiania planów na
paści na Libię — pisze „Washington 
Post” — często padało słowo „Grena
da”; proponowano mianowicie podję
cie nrzeciwko Libii podobnej akcji 
zbrojne 1 jak na Grenadzie. Jednakże 
— podkreśla dziennik — w Pentago
nie doszli do wniosku, że Libia nie 
jest mimo wszystko maleńkim, bez
bronnym państwem jak wspomniana 
wyżej wysepka na Morzu Karaib
skim,



1 bm. odbyło się wspólne posiedzenie Biura Politycz
nego KC PZPR i Prezydium NK ZSL, poświęcone ocenie 
realizacji uchwały wspólnego XI Plenum w sprawie roz
woju wsi i rolnictwa oraz osiqgania samowystarczalno
ści żywnościowej kraju. Dokonujqc kolejnego już podsu
mowania wyników polityki rolnej PZPR i ZSL podkreślo
no, że przynosi ona pozytywne rezultaty i odpowiada 
społeczno-gospodarczym potrzebom kraju.

STWIERDZONO, iż w la
tach 1982—1985 zwiększona 
została produkcja rolna i 
żywności. Na podkreślenie za

sługuje znaczny postęp w pro
dukcji roślinnej, zwłaszcza zbóż 
i roślin oleistych. Powiększone 
zostały krajowe zasoby pasz. 
Znacznie zmniejszył się import 
zbóż. Wyższa jest produkcja 
zwierzęca, głównie hodowla trzo
dy chlewnej, owiec i drobiu.

Realizacja wspólnej polityki 
zaowocowała poprawą rynku 
żywnościowego, wpłynęła na je-

rolnictwa i gospodarki żywno
ściowej. O ich istnieniu świad
czy duże zróżnicowanie pozio
mu produkcji rolniczej między 
regionami, sąsiadującymi wsiami 
oraz pomiędzy poszczególnymi 
gospodarstwami działającymi w 
identycznych luib zbliżonych wa
runkach.

Nie wszyscy użytkownicy do
brze wykorzystują ziemię. Sła
bo przebiega proces scalania 
gruntów. Tempo melioracji nie 
jest wystarczające, a także nie

*

go stabilizację. Stopniowo rezyg
nowano z reglamentowanej sprze 
dąży artykułów spożywczych. 
Zaopatrzenie polepszyło się mi
mo dużego przyrostu liczby lud
ności. Dalsze umacnianie rynku 
żywnościowego wymaga wielo
stronnych, systematycznych wy
siłków, w tym tworzenia odpo
wiednich rezerw na wypadek nie 
urodzaju.

Dobre wyniki rolnictwa 1 go
spodarki żywnościowej przybliży 
ły osiągnięcie samowystarczalno 
ścl żywnościowej. Zdecydowanie 
wzrósł eksport i wydatnie poprą 
wionę zostało saldo handlu za
granicznego produktami rolno- 

i -spożywczymi.

' W rolnictwie wdrożono zasa- 
ydy reformy gospodarczej dosto
sowując się właściwie do no

wych warunków ekonomicznych. 
j Efektem tego jest lepsze, bar- 
< dziej racjonalne gospodarowanie 

oraz poprawa warunków socjal
no-bytowych we wszystkich sek- 

■ torach rolnictwa. Nastąpiły ko
rzystne zmiany w sposobie i wy 
nikach gospodarowania w rolnic
twie. Elastyczna polityka cen po 
wodowała pożądane przemiany 
produkcyjno-ekonomiczne.

Wyniki byłyby jeszcze wyższe 
przy lepszym zaopatrzeniu rol
nictwa w środki produkcji i jed 
nocześnie skuteczniejszym wyko 
rzystaniu wewnętrznych rezerw

wszędzie właściwa jest konser
wacja urządzeń melioracyjnych. 
Nie jest systematycznie przepro
wadzana i powszechnie wykorzy 
stywana atestacja gleb. Niewy
starczająco rozwija się hodowla 
i produkcja ziemniaka, głównie 
odmian wysokoskrobiowych. Za 
rysowuje się niekorzystna sytua 
cja w chowie bydła i produkcji 
mleka.

Samorząd rolniczy, korzystając 
w pełni z ustawowych upraw
nień musi operatywniej wykry
wać i ostrzej reagować na licz
ne przejawy niegospodarności, 
nieporządku, lekceważenia pod
stawowych Obowiązków. Inspek
cja Robotniczo-Chłopska wykona 
ła sumiennie dużą pracę ujawnia 
jąc wiele zaniedbań, zwłaszcza 
w eksploatacji i konserwacji 
sprzętu rolniczego, w organizacji 
usług produkcyjnych, specjali
stycznych i naprawczych.

Trzeba wzmocnić SKR, umożli 
włając korzystanie z ich usług 
większej liczbie rolników. Wyma 
gają dalszej rozbudowy i popra
wy zaopatrzenia: wiejski handel 
oraz inne placówki usługowe. 
Sprawniej muszą wywiązywać 
się ze swoich zobowiązań służby 
obsługi rolnictwa, m.in. punkty 
skupu.

iPotrzeby żywnościowe kraju 
wymagają skupienia maksymal
nej uwagi wszystkich rolników

oraz całej obsługi rolnictwa na 
pełnym wykorzystaniu rezerw i 
potencjału jakim dysponuje rol
nictwo i gospodarka żywnościo
wa. Niezbędny jest wzrost roli 
zaplecza naukowo-badawczego, a 
zwłaszcza rozwijania i upowsze
chnianie postępu agrotechniczne
go. Biuro Polityczne KC PZPiR 
i Prezydium NK ZSL oczekują 
od organizacji społeczno-zawodo 
wy eh rolników, ogniw samorzą
du na wsi i w rolnictwie wzro
stu gospodarności, przyspieszenia 
postępu rolniczego, umacniania 
współpracy między wszystkimi 
sektorami rolnictwa, w czym 
szczególnie ważną rolę do speł
nienia mają PGR i RSP.

BIURO Polityczne KC i Fre 
zydium NK stwierdzają, że 
przemysł mimo trudności 
w coraz większym stopniu za

spokaja potrzeby rolnictwa, eli
minując stopniowo tak dokuczli 
we jeszcze niedawno niedobory. 
Zaspokojone jest m. in. zapotrze 
bowanie na narzędzia konne, 

- sprzęt ogrodniczy, akumulatory, 
odzież i Obuwie robocze. Osią
gnięto postęp w dostawach nie
których maszyn ciągnikowych. 
Nadal jednak nie wystarcza na
wozów azotowych, wapna, środ
ków ochrony roślin, paliw, ce
mentu, sprzętu melioracyjnego, 
a zwłaszcza części do maszyn. 
Zbyt wolno wzrastają moce prze 
robowe przemysłu rolno-spożyw
czego.

Nie można — podkreślono — 
dopuścić do spadku tempa in
westowania w rolnictwie i prze
myśle rolno-spożywczym. Pierw
szeństwo należy dać przedsię
wzięciom, które mogą przynieść 
najszybciej największe efekty. 
Rolnictwo powinno w coraz wię 
kszym stopniu stawać się pro
eksportową dziedziną gospodar
ki.

W pełni zachowują swą aktual 
ność ubiegłoroczne ustalenia Bi u 
ra Politycznego KC PZPR i Pre
zydium NK ZSL, zwłaszcza do
tyczące przemysłu przetwórcze
go, chemicznego i maszynowego.

Realizowana wspólna polityka 
rolna sprawdza się w praktyce. 
Opublikowany projekt Progra
mu partii oraz tezy na X Zjazd 
PZPR zawierają główne kierun
ki dalszego rozwoju rolnictwa i 
gospodarki żywnościowej.

BIURO Polityczne KC i Pre 
zydium NK zwróciło się 
do wszystkich członków 
PZPR i 2»SL, do wszystkich rol

ników o aktywny udział w dy
skusji nad opublikowanymi do
kumentami i wniesienie kon
struktywnych propozycji. Od 
wspólnego zaangażowania w kon 
sekwentne urzeczywistnianie 
wspólnej polityki rolnej zależy 
postęp w zaspokajaniu potrzeb 
żywnościowych narodu oraz ule 
pszanie warunków życia miesz
kańców wsi.

Przyjęte zostały ustalenia okre 
ślające zadania i harmonogram 
ich wykonania w dalszej realiza 
ej i wspólnej polityki rolnej 
PZPR i ZSL.

Niecodzienna
godzina
wychowawcza

Do koszalińskiego kalendarza imprez organizowanych 
przez Zarzqd Wojewódzki ZSMP, Wojewódzki Uniwersy
tet Robotniczy i Zarzqd Wojewódzki TKKS na stałe wpi
sały się konferencje pod hasłem „Postawy, poglqdy mło- 
dneży lat osiemdziesiqtych”. Odbywajq się one w szko
łach i zakładach pracy. Ostatnia miała miejsce w Ze
spole Szkół Ogólnokształcqcych nr 2 y Koszalinie.

OTWIERAŁY ją dwa wy
stąpienia, nadawane przez 
radiowęzeł, Ewy Masłow

skiej z Koszalińskiego Ośrodka 
Naukowo-Badawczego i prokura 
tora Andrzeja Siuchty.

Ewa Masłowska zaprezentowa
ła młodzieży próbę własnej od
powiedzi na pytanie: jaki jest 
dzisiejszy młody Polak, czego o- 
czekuje od życia. Swe wywody 
oparła na badaniach, przepro
wadzonych w sześciu szkołach 
średnich różnych typów w Ko
szalinie.

Uzyskane przez nią wyniki 
mogły zaskoczyć dorosłego słu
chacza, bowiem okazało się, że 
w hierarchii wartości, uznawa
nych przez młodzież za najważ
niejsze znalazły się w kolejno
ści: miłość, godne życie w rodzi 
nie, życie dostatnie. Zaś działa
nie społeczne — zdaniem respon 
dentów — nie jest sposobem na 
życie.

Czasami wzorem są dla nich 
rodzjce, chociaż często brakuje 
między nimi pokoleniowych więzi 
emocjonalnych.
.Wydźwięk wypowiedzi A. Siuch 

ty był nieco odmienny, uzmysła 
wiający słuchaczom skalę próbie 
mu alkoholizmu, narkomanii, u- 
zależnień lekomanii w wojewódz 
twie. Przerażające są dane sta
tystyczne, konkretne przykłady 
śmierci młodocianych z powodu 
nadużycia narkotyku czy alkoho 
lu. A. Siuchta podkreślił, że naj 
więcej spośród osób uzależnio
nych jest w wieku od 18 do 25 
lat. Liczba 288 osób uzależnio
nych w Koszalińskiem, powinna 
skłonić do głąbszfcgo zaintereso
wania się problemem.

Po referatach, w poszczegól
nych klasach odbyły się dysku
sje młodzieży z gośćmi z zew
nątrz, Danutą Mikułą, Adamem 
Krupskim, Mieczysławem Kocen 
tem i referującymi.

Każda klasa zgłaszała także 
pytania do E. Masłowskiej i A. 
Siuchty. Odpowiadano na nie 
od razu.

Uczestniczyłam w dyskusji pro 
wadzonej w dwóch klasach czwar 
tych, IVa i IVc.

Posługując się danymi z .ba
dań Ewy Masłowskiej, można 
wnioskować, że zjawiska narko
manii najbardziej dotykają mło 
dzieży wywodzącej się ze środo 
wisk robotniczych. Pierwszy dy
skutant, Przemek, odpierał tę te 
zę, twierdząc, że cl z ogólniaka 
postępują podobnie jak ich ko
ledzy z zawodówki, z tą różni
cą, że ci pierwsi działają skry
cie. Koledzy z zawodówki chcąc 
podkreślić swoją dorosłość, się 
gają po kieliszki alkoholu szyb
ciej i wcześniej.

— Dlaczego nie zastanawia
my się nad tym, że dorośli piją 
trzy razy więcej niż młodzież 
— mówiono. O każdej porze dnia 
i nocy, można zobaczyć pija
nych na ulicy. Pije się w świą
tek i piątek, nawet w czasie pra 
cy w zakładach.

— Słyszymy o konflikcie po
koleń, a czym my się różnimy 
od naszych rodziców, młodzieży 
lat 50-ych — pytał Krzysiek. — 
Chyba tym, że tańczymy rock 
and roiła, ubieramy się według 
współczesnych wymogów mody. 
Zarzuca się nam brak patriotyz 
mu. Nie możemy go pokazać w 
walce, to prawda i lepiej żeby 
takich okazji nie było. Ale gdy
by była, wszyscy stanęliby po 
stronie ojczyzny, wszak wiemy 
co jej zawdzięczamy, jakie prze
miany dokonały się w 40-leciu.

Beata mówiła: — Ogólna apa 
tia i zmęczenie - towarzyszące 
nam na co dzień mają podłoże 
ogólnospołeczne, rodzinne. Dzi
siejsza młodzież nie ma perspek 
tyw. Dlaczego? Najpierw musi 
długo się uczyć, aby potem, po 
skończeniu studiów, wykonywać 
pracę za minimalną płacę, pod
czas gdy robotnik często bez 
wykształcenia zarabia 3 a nawet 
4 razy więcej. Z drugiej strony 
ciągłe zagrożenie wojną, niepew 
na sytuacja polityczna, strach 
przed wybuchem bomby jądro
wej oraz świadomość, że z nor
malnej pracy ciężko wyżywić ro 
dzinę, nie napawają nas opty
mizmem. Dlatego większość koń 
czy szkoły, aby mieć zawód, a 
później rozgląda się, gdzie moż
na więcej zarobić.

—- Dlaczego nie mówi się głoś 
no o tym, że 90 procent idących 
na studia to ludzie, którzy w 
ten sposób przedłużają sobie mło 
dość, ich celem jest nie tyle 
zdobycie wykształcenia, zgodne
go z zainteresowaniami — co u- 
zyskanie papierka, otwierającego 
drzwi w dorosłość.

Beata odpierała ten zarzut, *no 
tywując swoją decyzję wyboru 
studiów polonistycznych swoim 
zainteresowaniem. A inni?

Krzysiek podawał przykład 
starszego kolegi, absolwenta 
WSInż. w Koszalinie, który po
wiesił swój dyplom na ścianie, 
a podjął się pracy ajenta stacji 
CPN i sobie chwali.

Druga Beata ma inny pogląd 
na tę sprawę. Jej zdaniem, lu
dzi trzeba przyzwyczaić do pra 
cy. Jednak ta praca musi się 
opłacać, dać szansę wyjazdu na 
urlop, odpoczynku, poznania 
świata, uczestnictwa w kultu
rze.

Przez dyskusję przewijały się 
dwa zasadnicze wątki: czy warto 
coś robić i uczyć się, gdyż woj
na jest nieunikniona, i drugi — 
młodzieży nie zadowalają dyplo 
my, medale czy listy pochwalne, 
poza tą formą gratyfikacji po
winno się rzetelnie realizować w 
płacach zasadę: każdemu wed
ług jego pracy. Tych, którzy do 
brze pracują, powinno być stać 
na życie na o wiele wyższym 
poziomie, niż żyją przeciętne ro 
dżiny obecnie.

Jedna z dziewczyn, zwolennicz 
ka tezy, że zapracowani rodzi
ce, łapiąc różne dodatkowe/»zaję
cia, by związać koniec z końcem, 
nie mają czasu na wychowanie 
dzieci i stąd kłopoty wychowaw 
cze z młodymi, została storpedo 
wana przez koleżanki, bo sen
sem jej słów była m. in. propo
zycja, aby mężowie mogli zaro
bić tyle pieniędzy, ile wystarczy 
na utrzymanie rodziny, a matki 
i żony zajęły się wychowaniem 
dzieci. Dziś kobieta to przecież 
nie kucharka i bona do wycho
wywania dzieci — mówiono — 
lecz pełnoprawny członek społecz 
ności.

Kiedy nasze rozmowy zbliża
ły się ku końcowi, jeden z mło 
dych ludzi powiedział. — Nie 
mogę pojąć czemu wciąż dysku 
tujemy, podejmuje się coraz to 
nowe uchwały i postanowienia, 
prawie co dzień obradujemy, a 
z tego niewiele albo bardzo ma
ło wynika. „Naradomanla”' to 
społeczna choroba — argumento 
wano — może nawet większa 
niż narkomania i trzeba z nią 
podjąć walkę.

NA koniec warto przyto
czyć jeszcze jedną myśl 
osiemnastolatka z drugie
go ogólniaka: — Zapraszamy na 

swoje lekcje ludzi z zewnątrz, 
osoby piastujące ważne funkcje 
społeczne i państwowe. Ci nie 
chcą do nas przychodzić, dlacze 
go? Czy boją się konfrontacji 
poglądów?

Grażyna Kończak

PHS
jeszcze

W ODCZUCIU przeciętne 
go klienta, konsumen
ta dóbr spożywczych 

działalność, Przedsiębiorstwa 
Hurtu Spożywczego ma prze
de wszystkim sens o tyle, o 
ile na rynku handlowym po
jawią się nowe sklepy z je
go znaczkiem firmowym i na 

f ile półki tych sklepów wy
pełnią się dodatkowymi i po 
szukiwanymi artykułami, spo 
za centralnych rozdzielników. 
Koszaliński Oddział PHS w 
obu tych przypadkach odno
tował dobre wyniki w ubieg
łym roku z perspektywą ich 
poprawy w 1986 r.

Uwagę zwraca przede wszyst
kim szybki rozwój sieci sklepów 
•detalicznych. W województwie, w 
1984 r. było tych sklepów tylko 
15, ale w rok później liczba ta 
się już podwoiła. Zakupiono też 
bezpośrednio od producentów w 
różnych częściach kraju towarów 
o wartości 1 miliard 200 min,, zł. 
Wzbogaciły one ofertę handlową 
sklepów PHS i nie tylko. Nic 
więc dziwnego,. że uzyskano wy
soką dynamikę sprzedaży w dęta 
'■lu, WTęcz rekordową, bo 178 proc., 
znacznie wyższą od średniej kra
jowej. A co przyniesie 1986 r.? 
PHS obiecuje sprowadzić jeszcze 
•większe ilości towarów od pro
ducentów, lepsze zaopatrzenie

zaopatrzenie
swoich sklepów. W drugim k-w-ar 
tale 1986 r. w sklepach tego przed 
siębiorstwa ma się więc pojawić 
kwasek cytrynowy, dobrej jakoś 
ci słodycze (wyroby czekoladopo- 
dobne) z talk renomowanych firm, 
jak „Wawel” w Krakowie i 
„Gryf” w Szczecinie, szeroki asor
tyment konserw rybnych z prze
twórni w Chojnicach, poszukiwa
na fasolka konserwowa, wreszcie 
konserwy mięisne bez kartek w 
urozmaiconym wyborze. Przybę
dzie też nowych sklepów detalicz 
nych, m.in. w Koszalinie, duży 
sklep wzorcowy w Połczynie Zdro 
ju, sklep spożywczy w Świdwi
nie.

Jednak tempo rozbudowy sieci 
detalicznej nie będzie już tak szyb 
kie, jak do tej pory. Proste re
zerwy w postaci wolnych lokali 
sklepowych zostały już wykorzy
stane. PHS nie stać na razie na 
budowę nowych sklepów. Może 
natomiast lokale takie wydzierża 
,wiać luib wykupywać od spółdziel 
czości mieszkaniowej, urzędów 
miast. Tak -więc wszystko w rę
kach i głowach naczelników 
miast i zarządów spółdzielni miesz 
kaniowych.

Z zadowoleniem trzeba przy
jąć zapowiedź dyrekcji oddziału 
rozbudowy sieci straganów sezo
nowych na okres lata w Kosza
linie i znanych miejscowościach 
wczasowych nad morzem. W 1985 
roku dobrze zdały one egzamin 
w Mielnie i Łazach, fjr)

DLA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

Nowo zbudowany zakład 
przyrodoleczniczny nr 2 w 
Kołobrzegu cieszy się du
żym zainteresowaniem nie 
tylko kuracjuszy, ale i miesz 
kańców. Jest on wyposażany 
w najnowocześniejszy sprzęit, 
a mianowicie do inhalacji 
zbiorowych i indywidual
nych, dwie sale rehabilitacyj 
ne, basen, urządzenia do ką
pieli borowinowywch, saunę. 
Po zabiegach i odpoczynku 
można skorzystać z ogólmodo 
stępnej kawiarni „Borowin- 
ka”. (kar)

■Na zdjęciu: zabieg kąpieli 
czterokomorowe j.

Fot. K. Rata jeżyk

Konkurs pn: „Ochrona 
środowiska wodnego“
Zarząd Główny Polskiego 

Związku Wędkarskiego i Za
rząd Główny Ligi Ochrony 
Przyrody ogłaszają konkurs 
pod hasłem „Ochrona środo
wiska wodnego”. Konkurs or 
ganizowany z okazji XX Ty
godnia Czystości Wód adreso 
wany jest głównie do mło
dzieży. Przewidywane są 
dwie grupy wiekowe: mło

dzież szkolna do lat 14 i po
wyżej.

Celem konkursu jest zain
teresowanie młodzieży ochro 
ną środowiska wodnego i u- 
możliwienie jej przekazania 
swoich obserwacji na ten te
mat. Na konkurs można nad 
syłać prace pisemne o obję
tości do 5 stron, zawierające 
opis wybranego akwenu

(staw, jezioro, rzeka), oraz 
występujących tam zagrożeń 
dla środowiska wodnego i 
zmian, jakie nastąpiły lub na 
stępują pod wpływem zanie
czyszczeń. Opis ewentualnych 
przedsięwzięć z zakresu ochro 
ny środowiska, podejmowa
nych przez organizacje spo
łeczne, zakłady pracy, insty
tucje, a dotyczących opisywa

nego akwenu.
Za umieszczenie rysunków 

lub mapek organizatorzy kon 
kursu przewidują dodatkową 
punktację.

Termin nadsyłania prac 
upływa z dniem 31 maja bie 
żącego roku. Należy nadsy
łać je na adres: Zarząd Głów 
ny FZW, 00-831 Warszawa, 
ul. Krajowej Rady Narodo
wej 42, z dopiskiem na ko
percie „Konkurs XX TCW”. 
Nadesłane prace oceni sąd 
konkursowy złożony z dzia
łaczy PZW i LOP, zaś na 
uczestników czekają nagrody 
w postaci książek o tematy
ce wędkarskiej, przyrodniczej 
i dyplomy. <mlk)



W Odpowiedzi 
na Krytykę

GLOS POMORZA

— Na temat fana kiosku sły
szałam wiele „ochów” i „achów”. 
Rzeczywiście, jest świetnie za
opatrzony. Towar ma Pan dobrej 
jakości 1 w szerokim wyborze. 
Jak to się dzieje, że są tu np. jabł 
ka w dziewięciu gatunkach, wy
boru ekstra, I gatunku i tzw. po
za wyborem, czemu odpowiada 
zróżnicowanie cen, a w innych 
— myślę zwłaszcza o podobnych 
placówkach uspołecznionych — 
nie? Ze u Pana są zawsze wszy
stkie podstawowe warzywa, od 
marchwi po por, są ziemniaki, 
zaś gdzie indziej o tej porze ro
ku coraz rzadziej można to zoba
czyć?

— Zęby mieć dobry towar, trze 
ba się o niego starać — i to

gorsae, słata&ae tradycje sadowni
cze i po jabłku to widać.

— Więc lubi Pan klientowi do
gadzać? Nie lepiej wejść — jak 
to Pan mówi — w układ z miej
scowym rolnikiem i więcej zara
biać na marży?

— Sądzi pand, że nóe chcę wię
cej zarobić, że nie chcę prowa
dzić bardziej opłacalnego intere
su? Zastanawiam się, czy nie 
zrezygnować, ale z całkiem in
nych względów. Jeśli porzucę tę 
pracę, to na rzecz zupełnie innej 
branży. Oczywiście, kalkuluję. To, 
że mam lepszy towar niż wielu 
innych sprzedawców, wynika rze 
czywiście z chęci zdobycia klien
ta. Ja jego i swoją pracę traktu
ję poważnie. Jeśli sprzedaję, pozo 
stańmy przy tych jabłkach, w I

nie tyilko na miejscu. Jeżdżę po 
niego do Warszawy. Wszyscy moi 
koledzy z branży, którzy tam jeż
dżą, mąją dobry towar, ale... to 
jest znikomy procent wśród; lu
dzi handlujących warzywami i 
.owiocamd w naszym mieście.

— Czy to znaczy, że w stolicy 
kupuje się taniej?

— Ależ skąd! Taniego towaru 
w Warszawie nie ma. ■ To nie 
wchodzi w rachubę.

— Musi się jednak Panu opła
cać?

— Opłaca się mieć towar do
brej jakości, wtedy szybciej 
„idzie”, choć zysk jest mniejszy 
na .kilogramie przywiezionym 
stamtąd niż kupionym tutaj. Na 
przykład — bankrofty kupuję po 
80, a sprzedaję ,po /100 zł za kilo
gram, sipartany kupuję po 87, 
sprzedaję po 110 zł. Cd, którzy za
opatrują się u koszalińskich rol
ników, biorą gotrszy towar i za
rabiają na nim więcej, niż ja. Ja 
nie mam układów z rolnikami, 
wyjazdy do Warszawy są więc 
poniekąd koniecznością.

— Nie powie mi Pan, że jabł- 
kp JL gatunkuj kupione od koszar. . 
lińskiego sadownika jest gorsze 
od tego z centralnej Polski?

— To proszę bardzo, niech Pa
ni spróbuje: dwa jabłka, gatunek 
kształt, kolor ten sam, no, może 
to drugie nieco bardziej czerwo
ne. Jest różnica?

— Istotnie, to drugie jest słód 
sze, bardziej soczyste, smaczniej
sze.

— .A, widzi Pani, bo wyrosło 
pod Warszawą, na lepszych zie
miach, w lepszym sadzie. To dru
gie natomiast jest stąd. Ziemie tu

gatunku, to wśród jabłek ładnych 
nie wcisnę klientowi — jak to się 
w wielu sklepach zdarza — zgni
łego. A przecież gniją — w każ
dym gatunku, codziennie jedna 
skrzynka jest do wyrzucenia, ta
kie są teraz ubytki. Towar uszko
dzony odkładam i przeceniam.

— Klienci chwalą towar w pry 
watnych warzywniakach, ale czę
sto narzekają na drożyznę...

— Uważam, że stosuję przy
zwoite ceny. Za towar kupiony w 
Warszawie biorę mniej niż war
szawscy detaliści na swoim ryn
ku. A im odpadają koszty tran
sportu, nie mają tylu ubytków, 
bo mogą kupować w hurcie na 
bieżąco, 'po kilka skrzynek. Ja 
zaopatruję się rzadziej i biorę 
większe ilości. Zrobiłem niedaw
no kurs, po któryirp miałem 5 ty
sięcy „do tyłu”. Takie jest ryzy
ko w interesie.

— „Zielony rynek” stolicy, my
ślę o hurcie, rządzi się swoimi 
prawami. Fama niesie, że kto nie 
jest kuty na cztery nogi, tego 
warszawski cwaniak „wystawi do 
wiatru”...

—r To prawda. Chociaż wydep
tałem już swoje ścieżki, mam 
swoich dostawców, którzy — wi
dząc, że jestem .ich stałym klien
tem — lepiej mnie traktują — 
uprzedzą, na przykład', jeśli to
war jest gorszy — to jednak mu
szę z góry założyć 10-procentową 
stratę na jednej skrzynce. Oni 
■tak sprzedają, że upchną wszyst
ko, co chcą. Móvvią: możesz nie 
kupić, poszukaj u kogoś innego, 
ale później u mnie już nie bę
dzie... Tam idżie twarda gra. A 
mojego klienta to nie obchodzi,

że muszę wynająć transport, bo 
własnego nie mam, tłuc się nocą 
setki kilometrów, w zimnie d wie 
trze ładować towar, aż łapy gra
bieją, wracać z tym wszystkim, 
układać w sklepie d stać potem 
za ladą do wieczora. To napraw
dę bardzo ciężka praca.

— Rysuje Pan przede mną 
obraz człowieka tyrającego od ra
na do nocy za zbyt małe pienią
dze?

— Nie zarabiam tyle, ile za ta
ką pracę — po odliczeniu kosz
tów transportu i opłaty za dzier
żawę kiosku — powinienem mieć. 
Pracuje ze mną żona. Praktycz
nie oboje jesteśmy cały dzień po
za domem. Dzieci widujemy na 
dobrą sprawę tylko w soboty i 
niedziele, opiekuje się nimi teś
ciowa. Moja satysfakcja jest ta
ka, że .w domu nie brakuje do
brego jedzenia, że dzieci są do
brze ubrane, że przywożę im z 
Warszawy pomarańcze i banany. 
Po to pracuję, ja sam tego nie 
miałem.

— I myśli Pan o zmianie pra
cy...?

— Tak. Teraz, na przednówku, 
zaczyna być ciężko. Ceny idą w 
górę. boję rię, że ludzie będą 
mniej kupować. W końcu mało 
kogo stać na sto .złotych dzien
nie za kilogram jabłek. A latem 
przybędzie .konkurencja pod super 
samem. Podljedzie facet starem i 
z platformy sprzeda jabłka, po 
cenie niższej niż ja, bo ma swój 
transport, kupi tanio owoc w 
Grójcu i będzie go zbywał z po
minięciem handlu. To się opłaca!

Filmowe premiery
w kwietniu

Trzynaście nowych filmów o- 
bejrzą w tym miesiącu widzowie 
z województw koszalińskiego i 
słupskiego. Większość z nich po
wstała w Kraju Rad, jako że 
kwiecień jest miesiącem filmu 
radzieckiego. Znakomitą aktorkę 
Ludmiłę Gurczenko zobaczymy 
w obyczajowym obrazie Wikto
ra Buturlina pt. „OWACJE”, 
gdzie zagra „.gwiazdę filmów 
muzycznych. Bohaterka po dwu 
dziestu latach pełnych sukcesów 
pragnie zmienić emploi. „WIA
RĄ, NADZIEJA, MIŁOŚĆ” Wla 
dimira Grammatikowa przedsta
wia przygody osieroconego chłop 
ca, obdarzonego talentem poety
ckim i opiekującego się nim żoł 
nierza. Obaj przedzierają się do 
Moskwy,, co nie jest rzeczą łat
wą, bo dzieje się to podczas woj 
ny domowej. Z kolei „CZŁO
WIEK Z AKORDEONEM” Niko 
łaja Dostała opowiada o byłym 
soliście operetki, który w wyni
ku rany odniesionej pod koniec 
wojny musiał zrezygnować z do 
brze zapowiadającej się kariery 
artystycznej. Pozostał jednak 
wierny muzyce, stąd tytuł filmu.

Wystąpią w nim m. in. Wale 
rij Zołotuchin i Irina Ałfłerowa. 
W czasach II wojny rozgrywa 
się akcja „FIKCYJNEGO ŚLU
BU” Alberta Mkrtcziana. I 
znów główną postacią jest aktor, 
tym razem młody i utalentowa
ny, który z Moskwy zostaje ewa 
kuowany do środkowej Azji. PO 
zna je tam dziewczynę chorą na 
złośliwą odmianę malarii. Wojen 
ne prawo nie zezwala jej na 
Opuszczenie miejsca zamieszka
nia mimo takiej konieczności. 
Wobec tego aktor bierze z dziew 
czyną fikcyjny ślub. Grają: Nata 
lia Biełochwostikowa i Igor Ko- 
stolewski. „TAJEMNICE RODZIN 
NE” Walerija Achadowa to hi
storia rozpadu tadżyckiej rodzi
ny, której członkowie buntują 
się przeciwko apodyktycznym 
rządom patriarchy rodu. Wresz
cie „SŁOŃCE W KIESZENI” 
Eduarda Gawriłowa przedstawia 
przeżycia pierwszoklasistki roz
poczynającej szkolne życie i sty 
kającej się z nowymi dlań obo 
wiązkami i zjawiskami. Film 
jest adresowany do dzieci, choć 
nie tylko..

W tym miesiącu premiery toę 
dą miały cztery polskie filmy. 
„DZIEWCZĘTA Z NOWOLIPEK” 
i „RAJSKA JABŁOŃ” Barbary 
Sass są kolejnymi adaptacjami 
powieści Poli Gojawiczyńskiej. 
Ekranizacją powieści, tym razem 
Jana Dobraczyńskiego jest obraz 
pt. „W CIENIU NIENAWIŚCI” 
Wojciecha Żółtowskiego. Opowia 
da on historię żydowskiej dziew 
czynki, którą w czasie okupacji 
ukrywa polska rodzina. Grają 

m. in. Bożena Adamek i Wanda 
Łużycka. Do lat wojny odwołuje 
się też Wanda Jakubowska w 
„ZAPROSZENIU”, gdzie przedsta 
wda lekarkę powracającą pamię
cią do pobytu w Oświęcimiu.

Pal Gabor reżyserował wągier 
sko-amerykański film „GALO
PEM PRZEZ PUSZTĘ”, którego 
akcja rozgrywa się na jesieni 
1944 r. na terenach Węgier. 
Tant, nad pusztą, zastaje zestrze 
lony amerykański pilot, który 
usiłuje przedostać się do swoich.

W latach trzydziestych toczy 
się akcja „SUTENERA” (NRD) 
Hoxsta E. Brandta. Film opowia 
da o życiu berlińskiego półświat 
ka i robotniczej dzielnicy w o- 
kresie narastającego bezrobocia 
i faszyzmu.

Jak zakończyły się wszystkie 
omówione tu obrazy, warto zo
baczyć w kinie do czego nama
wia

Wanda Konarska

— To dlaczego Pan nie poje- 
dzie do Grójca?

— Bo ja nie handluję tylko 
jabłkami. Mam jeszcae masę in
nego towaru; w warzywmiaiku 
musi być wszystko — od suszonej 
śliwki, chrzanu po ziemniaki. „Za 
jednym kursem”, muszę się zao
patrzyć we wszystko, i to możli
wie w jednym miejscu. Długo i 
dioibrze. w tej branży może pra
cować ktoś, kto zainwestował pie 
niądze, ma własny transport i pa
wilon. Zabrałem się do tego in
teresu jako „golec”, najpierw mia 
łeirn ajencję w peesesie, teraz 
dzierżawię. Dorobiłem się trochę, 
ale jak patrzę, że za te same 
pieniądze .niejeden dyrektor siedzi 
za biurkiem po osiem, niech bę
dzie dziesięć godzin dziennie, to 
mnie diabli biorą. On w dodatku 
może iść na zwolnienie, u mnie 
jest to niemożliwe.

— A jakie ma Pan wykształce
nie? V-....... ^ ^ mu

— Średnie!"
— Dlaczego nie- chce Pan u jaw 

nić swojego nazwiska? Obawa 
przed konkurencją, ludzką złośli
wością?...

— Proszę pani, ludzie od razu 
wzięliby mnie pod lupę. Napisze 
pani o mnie dobrze, a ja się po
tem nie pozbieram.

— No, cóż, dał mi Pan do my
ślenia — nie tylko na temat po
tęgi prasy. Ustępuję i dziękuję za 
rozmowę.

'Rozmawiała:
Aleksandra Worsztynowlcz

Kolęj inwestuje
W latach 1983—1985 zelektryfi 

kowano prawie półtora tysiąca 
kilometrów, czyli o 150 km wię
cej niż przewidywano. Umożli
wiono jazdę lokomotyw elek
trycznych m.in. na trasach To
ruń — Inowrocław, Małkinia — 
Białystok, Toruń — Bydgoszcz, 
Kutno — Płock, Kutno — Toruń, 
Wyszków — Ostrołęka, magistra, 
lą nadodrzańską ze Śląska na 
Wybrzeże szczecińskie, Warsza
wa — Gdańsk. Zmodernizowano 
ponadto szereg stacji rozrządo
wych, przystosowując je do za
instalowania urządzeń automa
tycznych.

Wzbogaciło się zaplecze tech
niczno-eksploatacyjne, gdyż n,p. 
oddano do użytku 425 krytych 
stanowisk do napraw wagonów 
oraz lokomotywownię w Czer
wieńsku.

Ale plany były ambitniejsze. 
Zabrakło jednak przede wszyst
kim pieniędzy, gdyż zmalał u- 
dział dotacji budżetowych. W 
1983 r. wynosił on jeszcze prze
szło 24 proc., dwa lata temu 
16,6 proc. a w ub. roku 12 proc. 
W rezultacie inwestycje w la
tach 1983—85 były finansowane 
w głównej mierze (ponad 77 pro 
cent) ze środków własnych * ko
lei. Sytuację skomplikował nie 
przewidziany wzrost wydatków 
na tabor, którego zakupy finan 
sowane są ze środków inwesty
cyjnych.

(PAP)

W Izbie Tradycji 
Wyższej Szkoły Morskiej

Dziennikarz: — Kogo pani wi 
ni za tę sytuację?

Kobieta — Kogo winię? (we
stchnienie i zastanowienie). W 
znacznej części może i siebie, a 
po drugie chłopca, który mnie 
zostawił, a obiecał, że się ze 
mną ożeni, że jakoś będzie.

D.: — Ile ma pani lat?
K.: — W tej chwili skończone 

26 lat. Jest to moja pierwsza cią 
ża, nigdy nie byłam w ciąży i 
(dziewczyna zaczyna szlochać), 
nawet gdybym mogła pójść do 
lekarza, to było za późno, a po
za tym bałam się.

D.: — Mając 26 lat, podjęła pa 
ni taką a nie inną decyzję. Trud 
no powiedzieć, że postąpiła pani 
lekkomyślnie, skoro chce pani 
urodzić dziecko.

K.: — Ja chcę je sama wy
chować, nie chcę, by państwo się 
tym zajmowało tylko dlatego że 
mam taką ciężką sytuację życio
wą. (Dziewczyna mówi szlocha
jąc). Wszystkie grosiki składam, 
nabawiłam się anemii, leżałam 
na patolog ii,.ciąży, £eby tylko 
coś temu dziecku kupić, bo dzi
siaj jest ciężko o rzeczy dla ma- 
luszkaVä Ihüfto to' prawie wszy
stko kupiłam.' Nie pozwolę, po
wiedziałam sobie, nie wiem, co 
jeszcze zrobię, i dokąd pójdę, ale 
nić zostawię nikomu mojego 
dziecka”.

(Zenon Suszycki: „...zostałam po
rzucona w piątym miesiącu cią
ży”)

* * *

„Pełna likwidacja dysproporcji 
warunków życia na wsi i w mie 
ście jest utopią. Zresztą doświad 
czenia »agromiast« budowanych 
w latach siedemdziesiątych w 
państwowych gospodarstwach roi 
nych wskazują, że przeniesienie 
wzorców miejskich na wieś nie 
zdaje egzaminu. »Agromiasta« 
nie są funkcjonalne tak ze 
względu ma potrzeby rolnictwa, 
jak i zatrudnionych w nim lu
dzi. Zatem w grę wchodzi tylko 
łagodzenie dysproporcji i to 
tych, które są przez ludność wiej 
ską odbierane jako krzywdzące”.

(Jan Kolski: „Dylemat krawca”)
* >* *

%
„Stanisław Jułczak: — Znam 

z doświadczenia takie przykłady, 
kiedy z ambitnego, pełnego za
pału do pracy chłopaka robił się 
cwaniak i obibok. Tak będzie, 
dopóki o wynagrodzeniu decydo 
wać będą Siatka płac i niefor
malne układy, a nie rzeczywista 
przydatność i fachowość, Ale 
jest też druga strona medalu. 
Młodzi przychodzą do zakładu i 
jest to dla'nlch coś nowego. W 
tym momencie kształtuje się ich 
stosunek do pracy. Jeśli teraz, 
zamiast życzliwego zainteresowa 
nia, spotkają się z lekceważe
niem czy są wysyłani po pół li
tra, to trudno spodziewać się, 
żeby w przyszłości byli solidny
mi pracownikami i inaczej trak 
towali swoich młodszych kole
gów. No, bo powiedzmy sobie‘ ' * łatriP• clrdrl Kior7ö

zjawisko, jak zła jakość pracy 
wśród młodzieży. Przecież to ce 
cha nabyta od pokolenia rodzi
ców i opiekunów”.

(„Tyle szans, ile barter”)

* *
W zeszłym tygodniu obe

szłam domy rodziców czwor
ga moich podopiecznych. Je
stem bowiem, jak wszyscy 
prawie nauczyciele, wycho
wawczynią klasy. A tych czworo 
rodziców przyrzekło mi na spot
kaniu klasowym, prawda że przy 
rzekło pod pewną presją moral
ną, że udzieli pomocy w przygo
towywanym przez dzieci, ich tak 
że, przedstawieniu. Stolarz wy
buduje skromną dekorację, ma
larz pomaluje, krawcowa pomoże 
uszyć kostiumy, dyrektor zakła
du umożliwi tani zakup odpa
dów drewna i materiałów włó- ) 
kienniczych. * : .. . ą

Wszędzie odesłano mnie jak 
żeb rączkę.

Nie mogą, nie chcą, nie za
wracać im spracowanych głów. 
Wszyscy się wycofali. W obec 
ności swoich dzieci”.

(„Trzy listy o wychowaniu”)

* * *

.^Wszystko opowiedziała Danie 
łowi przez telefon. Wyraziła rów 
nież przypuszczenie, iż byłoby 
bardzo śmiesznie, gdyby musiała 
rozebrać się i naga paradować 
przed nie znanym chłopakiem.
— Cóż — powiedział Daniel — 
skoro chcesz. — Nie chcę prze
cież. — To chyba musisz — do
dał jej sił. — Kocham cię, Anno.
— Kocham cię, Danielu”.

(Róża 1 Andrzej Nullusowie: „I 
znów przyszedł chłopak, żebym 
mu pokazała...”)

* jfc *

„Z powołaniem się na te prze 
pisy i precedensy sądowe Wro
cławski Ośrodek Choreograficzny 
i Teatrzyk Tańca »Arabeska« we 
Wrocławiu wystąpił przeciwko 
słupskiej grupie baletowej »Ara 
beska« w Słupsku z pozwem o 
ustalenie, że prawo do używania 
nazwy »Arabeska« służy wyłącz
nie jemu. W ramach procesu 
»Arabeska» kontra »Arabeska« 
sąd miał orżec zakaz używania 
nazwy przez zespół słupski oraz 
nakaz ogłoszenia wyroku, uwzględ 
mającego te żądania, w tygodni
kach »Kultura« oraz »Radio i Te 
lewizja«. Wraz z koleżanką, rad
cą prawnym Urzędu Wojewódz
kiego w Słupsku, mieliśmy nie
wątpliwą przyjemność wystąpię 
nia w tym niecodziennym pro
cesie, broniąc interesów naszego 
rodzimego zespołu”.

(Antoni Sweden „Sąd nad 
»Arabeską«”)

Fot, Zb. Bielecki

Niedawno pisząc o zasadach 
gospodarowania funduszem so
cjalnym wspomnieliśmy, że do 
rzadkich należą przypadki pre
miowania wczasami przodujących 
w pracy, wyróżniających się ra
cjonalizatorów czy szczególnie za 
służonych pracowników. W od
powiedzi otrzymaliśmy list z Ze 
społu Opiekł Zdrowotnej w Ko
łobrzegu. Zespół informuje, że

od 1985 roku stosuje formę bez 
płatnych skierowań na wczasy 
dla długoletnich i zasłużonych 
pracowników służby zdrowia. Z 
tej formy skorzystało dotych
czas około 40 osób. „Tak więc 
nie tylko Zakłady Płyt Wióro
wych w Szczecinku — czytamy 
w liście —• stosują tę formę na
gradzania długoletnich pracow
ników”. (ew)

Jesiose
|tden
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TECHNIKA * NOWINKI CIEKAWOSTKI
U nas I na Świeci«

Co robić aby sondy kostnic z 
ne nie zgubiły się w pustce 
kosmosu? Z pomocą przyjdzie 
telegwiazda — oryginalne pol
skie urządzenie służące do o- 
rientacji Lotów sztucznych sate 
litów względem gwiazd. Urzą
dzenie to będące wspólnym 
dziełem specjalistów z Cen
trum Badań Kosmicznych

pu sond kosmicznych i sateli
tów. Wzbudziła ona duże za
interesowanie w ZWiązku Ra
dzieckim. Ma szanse stać się 
podstawowym elementem wy
posażenia orbitalnych telesko
pów astronomicznych różnych 
typów — przystosowanych do 
obserwacji w świetle widzial
nym, promieniowaniu rentge-

Polska telegwiazda
PAN oraz Politechniki. War
szawskiej składa się z bloku 
kamer oraz bloku elektronicz
nego. Kamery rejestrują jas
ność i położenie dwóch wybra 
nych jako drogowskaz gwiazd. 
Namiary tych gwiazd przeka 
zywane są następnie do pokła 
dowego komputera sondy lub 
satelity, albo też bezpośrednio 
na Ziemię. W ten sposób son
da wyposażona w polską te- 
łegwiiazdę nie straci orientacji 
w kosmosie.

Polska tedegiWiaBdia może 
mieć wszechstronne zastosowa 
nie. Nadaje się do różnego ty-

nowskim czy promieniowaniu 
gamma. Telegwiazda umożliwi 
właściwą orientację kosmicz
nych obserwatoriów i napro
wadzanie teleskopów na okreś 
lone obiekty. Jest to ważne 
dla identyfikacji badanych 
gwiazd lub źródeł promienio
wania rentgenowskiego czy 
promieniowania gamma. Or
bitalne teleśkopy będą praco
wać na zasadzie telemetrii czy 
li zdalnego przekazywania da 
nych. Sterować się będzie nimi 
bezpośrednio z Ziemi. Dlate
go szczególnej wagi nabiera 
precyzyjny system orientacji 
całego urządzenia w kosmosie.

Samoloty kontra owady
Konstruktorzy samolotów, 

chcąc zapewnić konkurencyj
ność swoim maszynom, wal
czą o każdą tonę zużywanego 
paliwa. Budują więc coraz osz 
czędniejsze silniki, a także szu 
kają optymalnych kształtów i 
profili skrzydeł, które zmini
malizują opory aernciynarń.ez 
ne. Aby uzyskać tzw laminar 
ny opływ powietrza do projek 
towania samolotów coraz częś 
ciej wykorzystuje się techni
ki komputerowe. Modele spraw 
dza się następnie w tunelach 
aerodynamicznych, jednak w 
naturalnych warunkach. W 
powietrzu trudno jest-, uzys
kać takie laminame opływy, a

to głównie dlatego, że na .skrzy 
dłach samolotów rozbijają się 
miliony owadów. Ich zeschłe 
szczątki powodują mikrozawi- 
rowania powietrza, co odbija 
się na zużyciu paliwa. Zabra
no się więc do rozwiązania te 
go problemu.

NASA przystosowała niewiel 
ki odrzutowiec Locheed „Jet 
Star” do badań nowych „wy
cieraczek”, które w trakcie lo 
tu czyściłyby samolot z owa
dów. Problem owadów wystę 

“pUje jedynie w początkowej fa 
zie lotu, podczas wznoszenia się 
samolotu do wysokości 2000 m. 
Latające laboratorium NASA

próbuje dwóch metod oczysz
czania skrzydeł.

Pierwsza polega na tym, by 
w części skrzydeł umieścić 27 
wąskich szczelin o szerokości 
0,07 mm każda. Przez te szcze 
liny powietrze byłoby zasysa
ne, a następnie przez inne wy 
rzucane wraz z mieszanką wody 
i alkoholu, która zmywałaby 
resztki owadów. Drugi spo
sób polega na wywierceniu w 
skrzydle miliona otworów o 
średnicy 0,06 min. Przez nie 
wytłaczane byłoby powietrze, 
które na krawędzi natarcia 
tworzyłoby w fazie wznoszenia 
rodzaj ekranu ochronnego. Po
nadto w razie potrzeby można 
by przez nie pompować wspom

nianą mieszankę wody 
holu.

alkc

Badania te z zaciekawieniem 
śledzą producenci wielkich sa 
moiotów pasażerskich. Słychać 
raczej powątpiewania, czy tak 
skomplikowane „wycieraczki” 
będą rzeczywiście skuteczne i 
opłacalne. NASA nie przejmu 
je się tymi opiniami, bowiem 
problemu nie da się uniknąć 
w przyszłościowych konstruk
cjach samolotów latających z 
dużymi prędkościami. Na razie 
linie lotnicze radzą sobie z ta 
kim kłopotem myjąc często sa 
moloty gorącą parą.

„Sciences et Abenir’’

Paliwo z łusek i
Dwie firmy węgierskie oprą 

cowały metodę produkcji no
wego paliwa opałowego. Jed
ną z nich jest fabryka oleju 
„Martfu”, która wytwarza pa 
llwo z łusek i łodyg słoneczni 
ka. Firma ta sprzedaje też łus 
ki słonecznikowe browarowi,

który zużywa je do palenia w 
piecach w celu otrzymywania 
odpowiedniej pary. Z kolei 
przędzalnia w Szeged przetwa 
rza pakuły z konopi, które są 
prasowane w cegiełki i sprze 
dawane jako paliwo opałowe 
w kraju i za granicą.

Technicy i ortopedzi z Lu
beki (RFN) skonstruowali pro 
tezę kości dla młodocianych, 
która wmontowana w miejsce 
stawu kolanowego, może być 
powiększana aż o 4 cm ,w 
miarę jak młody pacjent roś
nie. Przy pomocy tego typu 
„rosnących” protez mogą być 
zastępowane kości od stawu 
biodrowego począwszy, po
przez staw kolanowy na koś
ciach gołębiowych kończąc.

Po raz pierwszy proteza ta
ka została wstawiona młode
mu chłopcu choremu na raka 
kości przed dwoma laty. Od 
tego czasu była kilkakrotnie 
powiększana tak, aby długość 
chorej nogi dopasować do 
wzrostu zdrowej. Twórcy tej 
protezy uważają, że wszystko 
wskazuje na to, że ekspery
ment zakończy się sukcesem.

„Der Spiegel”

fotograficzny

V <r V*

' ......." & '

Poznańcy rzemieślnicy zrzeszeni w Spółdzielni „Motor” wyko
nali serię oszczędnościowych zestawów inżyniera Alojzego Ko
walskiego. Zostały one zamontowane do samochodów i poddawa
ne są testom, co pozwala na dokonywanie zmian d ulepszeń oczy
wiście pr,zy ścisłej współpracy z ijnż. Kowalskim. Są to na razie 
urządzenia traktowane prototypowo — po załatwieniu wszyst
kich formalności będzie można przystąpić do masowej, produkcji.

Na zdjęciu: montaż urządzenia oszczędzającego zniżycie paliwa w 
samochodzie ,^Polonez”; poniżej: różne elementy tego. urządzenia.

CAF — Z. Staazyszyn

Układ ;
Prawie wszystkie komputery oso

biste posiadają wbudowany specjał 
ny układ zwany programowanym 
generatorem dźwięku lub proceso
rem dźwiękowym (inne spotykane na 
zwy to syntetyzer lub syntezator 
dźwięku) umożliwiający realizację 
różnorodnych efektów dźwiękowych. 
Dźwięk wykorzystywany jest w mi
krokomputerach do: sygnalizacji pra 
cy systemu, tworzenia muzyki, two 
rżenia efektów dźwiękowych będą
cych oprawą programów np. gier 
(wybuchy, strzały, zderzenia itip).

Możliwości tworzenia dźwięku po 
każemy na przykładzie mikrakompu 
tera Commodore 64, który uchodzi 
w powszechnej opinii za bezkonku 
rencyjny w tym zakresie. Użytkow
nik opracowując program muzyczny 
(dźwiękowy) ma do dyspozycji 3 gło 
sy. Można programować muzykę tyl 
ko na jeden głos lub wszystkie mo 
żlijwe kombinacje pierwszego, drugie 
go i trzeciego głosu ze sobą lub 3 
głosów razem. W ramach każdego 
głosu Istnieje 5 parametrów stero 
wania, które określa użytkownik po 
dając konkretne wartości liczbowe. 
Są to: siłą głosu, narastanie (zani 
kanie, przedłużanie), skracanie, ste 
rowanie falowaniem, wysoka często

tliwość (niska częstotliwość). Każdy 
z tych parametrów posiada, odpo
wiedni przedział wartości, którymi 
można operować. .Dane te sq szcze 
gółowo omówione w instrukcji użył 
kowinika. Np. siłę głosu można u- 
stalać podając wartość z przedzia
łu od 0-15. Dla każdego z parame 
trów narastania (zanikania i przed 
łużania) skracania Istnieje możli
wość podania .nastawienia według 
jednej z 4 wielkości: wysoki, średni1, 
niski, najniższy. W zakresie falowa
nia można określić jeden z 4 ty
pów.

Wysoką i niską częstotliwość trze 
ba podać dla każdej nuty (tonu). 
Obok tych parametrów użytkownik 
musi określić ,dla każdej nuty czas 
jej grania. Odpowiedni1 dobór war 
tości przedstawionych wyżej, ich 
kombinacje stwarzają użytkowniko- 
kowi nieograniczone możliwości two 
rżenia dźwięków. Największą zaletą 
programowania dźwięku przy porno 
cy komputera jest zastąpienie zapi 
su nutowego zapisem liczbowym. 
Mając np. zapis nutowy znanego 
przeboju można zaprogramować 
komputer zastępując każdą nutę od 
powiednią wartością liczbową i o-

Komputer roku 1985
Z inicjatywy zachodnioniemiedkie 

go czasopisma „Chip" międzynaro 
dowe jury dokonało niedawno wybo 
ru najlepszych komputerów w czte 
rech różnych kategoriach: w grupie 
komputerów domowych (Home com 
puter), osobistych (Personal campu 
ter), podręcznych (Hamd-held-com 
puter) i przenośnych (Portable-com 
puter).

Takie rozgraniczenie zostało po
dyktowane dlużym zróżnicowaniem 
właściwości i cech indywidualnych 
poszczególnych minikomputerów. In 
ne cechy brane są przecież pod u- 
wagę przy wykorzystaniu kompute
ra do celów zabawowych, a inne 
do cellów typowo-informatycznych, 
jak np., do prowadzenia księgowo 
ści lub nauki języków obcych.

W składzie jury znalazło się 7

dziennikarzy - ekspertów ze zna
nych pism mikrokomputerowych z 
USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Frań 
cjT, Holandii, Hiszpanii i RFN.

Przy wyborze kierowali się oni ta 
kim i kryteriami jak: prezentowana 
dojrzałość systemu, popularność na 
rynku, nowatorstwo oraz nadążanie 
za aktualnymi kierunkami w rozwo 
ju techniki mikrokomputerowej.

Rywalizacja była bardzo silna, 
gdyż rynek komputerowy w ubieg
łym roku, jak nigdy przedtem, za- 
obfitował w zupełni© nowe modele 
mikrokomputerów oraz nowinki tech 
niczne.

Jedynie w kategorii komputerów 
domowych zdecydowanie zdystanso 
wał pozostałych rywali SCHNEIDER 
CPC, znany również pod nazwa
„AMSTRAD CPC\

Mikrokomputer

kreślając parametry opisane powy 
i ej.

Układ dźwięku wyikarzystują zali 
czane do przystawek syntezatory mo 
wy. Są to specjalne urządzenia, któ 
re przyłączane do komutera powo
dują, że zaczyna on „mówić". Syn 
teza mowy jest najbardziej skompli 
kowaną metodą programowania 
dźwięku. Zwykle zasób słów jest o- 
graniczony, a „mowa” komputera 
polega na komunikowaniu głosem 
obsługującemu o reakcji maszyny 
na jego polecenie.

Dzisiejszym odcinkiem kończymy 
przedstawianie ogólnych zagadnień 
związanych ze sprzętem mikrokom 
puterowym. W następnym numerze 
rozpoczniemy omawianie oprogra
mowania. Dla Czytelników, którzy 
chcieliby pogłębić wiadomości z 
zakresu sprzętu komputerowego po
lecam następujące pozycje książko 
We:
Praca zbiorowa „Modułowe syste
my mikrokomputerowe” WNT 1984 
A. Niederliński „Mikrokomputery I 
minikomputery” WSziP 1978

mgr Janusz Walkowiak

Na drugim \ trzecim miejscu zna 
lazły się ATARI 130-XE oraz COM
MODORE 128. W grupie kompute
rów prywatnych za najlepszy uzna 
ny został model ATARI 520 ST, nie
znacznie wyprzedzając IBM PC-AT 
i Compaq 286.

Amerykanie zaproponowali do tej 
kategorii również najnowszy model 
COMODORE - AMIGĘ, jednakże 
ze względu na zbyt ograniczony je 
szcze dostęp do tego komputera na 
rynku europejskim, nie wytrzymał 
on konkurencji z pozostałymi kom
puterami.

Najlepszym komputerem przenoś 
nym okazał się AT-COMPAQ 286, 
tuż przed DG-1, zaś trzecie miejsce 
przyznano ex-aequo Apricot Portab 
le oraz OLIVETTI M21.

Natomiast wśród komputerów pod 
ręcznych praktycznie równorzędnie 
wyróżniane zostały EPSON PX-4, 
TANDY 200 i TOSHIBA T-1100.

Cezary Mikita

Kącik dla pomysłowych
W Koszalińskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Płytolen” do 

niedawna znacznym problemem było uzyskiwanie lnianych włó
kien krótkich - pakuł z różnego rodzaju surowca lniarskiego.

Np. dla przeróbki słomy lnianej należało formować inny zespół 
pakulany niż dla obróbki np. wytrzep, czy targanu surowego.

Problem został całkowicie rozwiązany przez zespół twórców, pra
cowników „Płytolenu” kol. kol. Jacka Kosmicza, Eugeniusza Pia
seckiego oraz Andrzeja Kodyma, którzy zaprojektowali agregat pa- 
kulny przystosowany do przeróbki każdego rodzaju surowca. Agre
gat zestawiono z takich urządzeń jak zasilarka, międlarki, suszar
ka, wytrzqsacze, pakularka właściwa i stół odbierajqcy. Maszyny te

Sposób na pakuły
połączono bezpośrednio ze sobą eliminując tzw. przenośniki szcze- 
blakowe, oraz umieszczono je na różnych poziomach względem 
siebie. Ponadto całkowicie zmodernizowano wytrząsacze, oraz ze
społy napędowe poszczególnych maszyn. Tak wykonany agregat 
pakulany został zgłoszony do ochrony prawnej w Urzędzie Paten
towym PRL - zgłoszono jeden wynalazek i dwa wzory użytkowe.

Agregat został praktycznie zastosowany w KPZL „Płytolen" w 
Koszalinie. Oszczędności wskutek jego zastosowania wynoszq po
nad 7 min zł w ciągu roku.

Nowy agregat wzbudził duże zainteresowanie wśród przedsię
biorstw branży pokrewnej. KZPL „Płytolen” udzielają licencji innym 
jednostkom na stosowanie w/wym. agregatu. Produkcji agregatu 
podjęła się Fabryka Części i Urządzeń do Maszyn Roszarniczych 
„NOTEĆ” w Pakości.

inż. Ryszard Jańczuk

ffkret"
„Kret” jest urządzeniem służącym do przebijania rur pod ziemią. 

W kraju znanych jest kilka jego odmian, wszystkie jednak posia
dają wspólną wadę: na dłuższym odcinku pracy pod ziemią zba
czają z ustalonego toru, a jeśli natrafią na twardą przeszkodę, 
odchylenie jest dość znaczne.

Zespół naukowców z pilskiej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samo
chodowej im. gen. A. Waszkiewicza pod kierownictwem mjr dr inż. 
Janusza Boruty opracował ulepszoną wersję „kreta”. Urządzenie 
charakteryzuje się niewielkimi gabarytami i większą dokładnością 
drążenia.

Na 30 m pracy pod ziemią zbacza z wyznaczonej trasy zaledwie 
do 15 om. Dodatkowym walorem zmodernizowanego „kreta” jest 
i to, że może być zasilany przez typowe sprężarki, takie - w jakie 
wyposażone są ciągniki i koparki.

Warto, by tym cennym pomysłem szerzej zainteresować drogo
wców, budowlanych i służby telekomunikacyjne. Prototyp zmoder
nizowanego urządzenia kosztował ok. miliona zł. Nakład ten szyb
ko się zwróci, bowiem „kret” przynosi znaczne oszczędności w 
pracy, jest parokrotnie ekonomiczniejszy od dotychczas stosowa
nych maszyn. Koszt w produkcji seryjnej będzie, oczywiście, mniej
szy. Jak dotychczas, ofertę budowy nowej odmiany „kreta” w pro
dukcji ciągłej zgłosiły zakłady „ZREMB” w Solcu Kujawskim.

Zbigniew Pazdowski

Uwaga,
- rolnicy 
racjonalizatorzy

Od 1 stycznia 1986 r. w Wo
jewódzkim Ośrodku Postępu Roi 
niczego w Grzmiącej powołano 
Zakładowy Klub Techniki l Ra
cjonalizacji, który obejmuje pa
tronat nad projektami wynalaz
czymi zgłaszanymi przez rolni
ków indywidualnych ł rzemie
ślników, udziela pomocy w oprą 
cowanłu odpowiedniej dokumen 
tacji, opracowaniu projektów, 
sporządzeniu prototypu itp. Wy
nalazki i usprawnienia, które ce 
chujq wysokie walory użytkowe 
będą upowszechniane a łch 
twórcy odpowiednio nagradzani. 
Szczególnych informacji na ten 
temat udzielają zainteresowa
nym rolnikom wszyscy specjali
ści WOPR, którzy również przyj 
mujq formalne zgłoszenia wyna 
lazków czy usprawnień.

Przyjmowane sq zgłoszenia 
projektów wynalazczych z za
kresu mechaniki, budownictwa 
inwentarskiego, przechowalni
ctwa i konserwacji płodów, pro
cesów technologicznych, organi
zacji pracy, oszczędności mate
riałów, paliw i energii.

W dniach od 1.0—30 czerwca 
br. w WOPR Przysiek (woj. to
ruńskie) odbędzie się Krajowa 
Wystawa Wynalazczości i Racjo 
nalizacji w Rolnictwie, której pa 
tronuje minister rolnictwa, le
śnictwa i gospodarki żywno
ściowej. Apelujemy więc do rol
ników o zgłaszanie funkcjonal
nych usprawnień, które mogłyby 
reprezentować rolnictwo nasze
go województwa na tej wysta
wie.

m mgr inż.
Eugeniusz Mrówczyński

WOPR Grzmiąca

0777
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SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH 
w Sławoborzu

ZAWIADAMIA
ie wykonuje usługi w zakresie:

KONSERWACJI ANTYKOROZYJNEJ SAMOCHODÓW - pod
wozi i przestrzeni zamkniętych a na życzenie klientów 
montujemy również osłony plastykowe na nadkola 
KONSERWACJĘ OPON - specjalnym środkiem hamującym 
procesy starzenia się gumy

WULKANIZACJĘ i NAPRAWY DĘTEK i OPON - *ta kanadyj
skich urządzeniach naprawczych typu „Vulcan" 

BIEŻNIKOWANIE OPON o rozmiarach 600X16f 600X18,, 
650X16, 155X15, 165X13 I 135X12 - usługę wykonu
jemy w ciągu 7 dni

SKUPUJEMY OPONY wszystkich rozmiarów do napraw 
i bieżnikowania.

Oprócz korzystnych cen skupu kwit PZO upoważnia przed
siębiorstwa do zakupu opon nowych bez kaucji. 
Równocześnie bezpośrednio w SKR można otrzymać co 
najmniej połowę z dostarczonych opon już po bieżniko
waniu. Dotyczy to rozmiarów 750X20. 825X20, 1000X20, 
1100X20, 11X28, 13X28, 10X15, 11,5X15.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług codziennie 
w godzinach 7-15.
Nasz adres: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sławoborzu, 
78-314 Sławoborze, tel. 551 lub 555.

K-1465

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 

w Koszalinie

zatrudni
INŻYNIERÓW lub TECHNIKÓW ROBÓT INSTALACYJNYCH 
WODNO-KANALIZACYJNYCH zewnętrznych i ciepłowni
czych na stanowiska kierowników budów:

w Koszalinie, Białogardzie I Kołobrzegu 
oraz na terenie Koszalina:

SPAWACZY
MONTERÓW sieci instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych 
zewnętrznych 

MURARZY-TYNKARZY 

CIEŚLI BUDOWLANYCH 

BETOHIARZY-ZBROJARZY 

ROBOTNIKÓW
OPERATORÓW KOPAREK HYDRAULICZNYCH typu kastor

OPERATORA KOPARKI K-4Ö7 (wymagane prawo jazdy 
kat. C)

na terenie Darłewo:

ROBOTNIKÓW DROGOWYCH
- MONTERÓW sieci instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych 

zewnętrznych

na terenie Kołobrzegu:

- SPAWACZA
ROBOTNIKÓW BUDOWLANYCH
OPERATORA KOPARKI K-407 (wymagano prawo jazdy 
kat. C)

- KIEROWCÓW z prawem jazdy B ł C

Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Pracowni
czych PRIBK w Koszalinie, ul. Mieszka I 30, tel. 262-94 do 
97 oraz w zakresie zatrudnienia pracowników no terenie 
Kołobrzegu K&R w Kołobrzegu, ui Rolna 2, teł, 252-52.

K-1188-0

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH 
w SŁAWOBORZU

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samochodu marki żuk A-09 oblachowany furgon, 
nr rej. KOA 2380, cena wywoławcza 201.000 .zł.
Przetarg odbędzie się 11IV 1986 r. o godz. II w siedzibie SKR, 
II PRZETARG w tym samym dniu, o godz, 12.
Przed przetargiem należy wpłacić wadium w wysokości 10 proc. 
ceny wywoławczej.
Zastrzegamy .sobie prawo wycofania sprzętu z przetargu.

K-1464

NARODOWY BANK POLSKI III ODDZIAŁ 
W KOSZALINIE UL. 1 MAJA 36

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie rolbót malarskich w pomieszczeniach budynku.

/Termini wykonania robót do 30 VI 1986 r. Jrienjtacyjmy koszt 
1.000.000 zl
Kosztorys ślepy na w w. roboty do Wglądu w siedzibie Oddziału 
(pokój nr 15).

Przetarg odbędzie się w 8 dniu (roboczym od daty ukazania się 
ogłoszenia w prasie o godz. 10 w Oddziale.
Zastrzega się wybór oferenta oraz prawo unieważnienia prze
targu bez podaraa przyczyn.

K-1483

MERCEDESA 200D sprzedam lub za 
mienię na 207 oraz Zuka blaszaka 
sprzedam, Dartówek, tel. 21-31.

Gp-3217-0
FSO 1500 (fabrycznie nowy) sprzedam 

tub zamienię na nowego fiata 12&p. 
Jan Jankowski, Osiedle Piastowskie 
2/31, Człuchów. Gp-328l

SKODĘ 105, telewizor kolorowy sprze 
dam. Koszalin, tel. 313-80, G-3396

ZUKA skrzyni owe a sprzedam. Słupsk, 
Marchlewskiego 7/111, po osiemna
stej. G-3397

SAMOCHÓD marki tuk A-06 blaszak, 
rok 1978, stan dobry sprzedam. Ro
wy 59. Cyman. G-3399

PRZYCZEPĘ campingową N 126 fa
brycznie nową sprzedam. Słupsk, Ko 
chanowskiego 5. 0-3400

DZIAŁKĘ truskawkową 0,25 ha dru- 
goroczną tando sprzedam. Słupsk, 
Wyszyńskiego 3/16. G-3401

DZIAŁKĘ ogrodową zagospodarowaną 
sprzedam. Sł/upsk, Prosta 2/3.

G-3402
DZIAŁKĘ 5 arów owocową warzyw

ną, z altanką dobrze zagospodaro
waną oraz rower dwuosobowy tan
dem sprzedam. Koszalin, Findera 
24/4, G-3542

GOSPODARSTWO rol-ne 8,43 ha mie
szkanie, budynki gospodarcze w 
Siewierzynce, 3, km od Koszalina 
sprzedam. Koszalin, tel. 242-06, po 
szesnastej. Maliszewska. G-3543

ZABUDOWANIA gospodarcze, (stare 
budownictwo) działka 7 arów żarnie 
nię na jeden pokój kwaterunkowy, 
sprzedam. Koszalin, Westerplatte 24.

G-3418
DOM dwurodzinny o pow. 200 m kw 

na działce 8 arów sprzedam. W roz
liczeniu mogą być dwa mieszkania 
w Słupsku. Oferty pisemne: Słupsk, 
„Głos Pomorza” nr 3403. G-3403

KIOSK warzywny w Słupsku przy 
ul. Sobieskiego 15 sprzedam w 
godz. 10—16 Nazarewicz. G-3404 

KOSZALIN — mieszkanie spółdziel
cze własnościowe trzypokojowe 53 
m kw sprzedam. Oferty pisemne: 
Koszalin. Biuro Ogłoszeń. G-3412 

USTKA — atrakcyjne mieszkanie blis 
ko morza 100 m kw, z telefonem, 
ogródkiem sprzedam. Słupsk, tel. 
221-59. G-3405

ANTYCZNĄ białą sypialnię, bibliotecz 
kę, biurko oraz dziecinny biały seg 
meint sprzedam. Słupsk, teł. 221-59.

G-3406
SPRZĘT gastronomiczny do produkcji 

frytek, placków sprzedam. Kosza
lin. tel. 221-94. Chreptowicz. .G-3177-0 

SPECTRUM joystick interface sprze
dam. Słupsk, tel. 32-391, G-3408

Kupno
KUPIĘ działkę pod letniak blisko mo

rza. Oferty 2528g Biuro Ogłoszeń Poz
nań, Skryta 1. K-87/B

Zamiany
MIESZKANIE 82 m kw ogrzewanie 

etażowe zamienię na trzy- dwupoko 
jowe nowe budownictwo. Słupsk. Tu 
Wima 20A/2, tel. 344-77, 0-3409

DOM piętrowy szeregowy z ogrodem 
stare budownictwo zamienię na ma
łe mieszkanie własnościowe. Słupsk,
tel. 23-310, po szesnastej. G-3410

M-4 Łódź zamienię na równorzędne
w Kołobrzegu, tel. 87-07-16. 
____________________________ K-99/iB-O

Wszystkim, którzy okazali 
nam dużo serca 

i współczucia oraz 
wzięli udział w pogrzebie 

naszego
KOCHANEGO SYNA

Hory odszedł bdTnas 
21 III 1986 r. 

w wieku 20 lat

Marek Kiejnich
serdeczne podziękowania 

składa

JEDEN pokój z kuchnią Wóda, gaz, 
ubikacja, ogródek przydomowy,! plę 
tro zamienię na jeden pokój z kuch 
nią w nowym budownictwie (naj
chętniej kwaterunkowe) z dopłatą. 
Stupsk, tel. 252-80. G-3411

DOMEK jednorodzinny z dużym ogro 
dem zamienię na mieszkanie w Ko
szalinie. Złocieniec, Prusa 36, tel. 
718-90. Ajzyk. Gp-3305-0

Lokalu
KAWALERKĘ lub pokój w Kołobrze

gu na lipiec i sierpień wynajmę. 
Warszawa, tel. 29-69-41. K-88/B

Różne
SEGMENTY pokojowe, szafki kuchen 

ne wykonuje stolarnia. Świeszyno 18. 
Karaśkiewicz. G-3413-0

NOWOCZESNE freski ścienne oferu
je pracownia plastyczna Ewy Grę- 
dy. Informacje Słupsk, tel. 247-17.

' 0 G-3414-0
ZATRUDNIĘ od 1 VI 1986 r. cukier

ników, ekspedientki d sprzątaczkę 
na bardzo dobrych warunkach . (z 
ważnymi świadectwami zdrowia). Ro 
wy 59. Cukiernia. Cyman. G-3398-0 

UCZNIÓW do nauki elektroinstalator 
stwa przyjmę. Słupsk, Banacha 1/56 
Tulejko. G-3415

ELEKTRYKÓW zatrudnię. Usługowy 
Zakład instalacyjno-Elektryczny. 
Słuipsk, ul. Mickiewicza 7, tel. 243-70. 
Witold Muchnicki. G-3416

ZATRUDNIĘ szefa kuchni, kelnerki. 
Koszalin, tel. 283-40. Zalewska.

G-3417-0
KOMPUTEROWY System Matrymo

nialny RAZEM. Tysiące ofert. Ośro
dek Obliczeniowy 80-958 Gdańsk 50. 
skr. 195. K-18-0

OŚRODEK Kształcenia Kierowców 
ZDZ Słupsk przyjmuje zapisy na 
kursy kierowców kat. A, B, BA. 
Interesantów przyjmujemy codzien
nie w godz. 8—16 przy ul. Grodz
kiej 8, pokój 7, tel. 220-01. K-457-0

Zguby
ZGUBIONO pieczątkę o treści: Pre

zes Zarządu mgr Karol Patryka.
K-1387

G-3395
MATKA z RODZINĄ

Wszystkim Przyjaciołom, 
Znajomym Sąsiadkom, 

Dyrekcji i Pracownikom 
WPKM za okazaną pomoc“ 

i uczestniczenie 
w ostatniej drodze

Jana Kmity
serdeczne podziękowania 

składa

G-3393
TERESA SAKRO

Serdeczne podziękowanie 
wszystkim, 

którzy okazali pomoc 
i dużo serca, 

Przyjaciołom, Sąsiadom 
i Znajomym 

oraz Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze naszej 
UKOCHANEJ MATKI, 
BABCI i PRABABCI

Stefanii
Tarnogrodzkiej

składają
SYN l CÓRKI Ä RODZINAMI 

G-3394

Przyjaciołom, Kolegom, 
Sąsiadom, Zakładowi 

„Budrem" oraz 
wszystkim, którzy wzięli 

udział w ostatniej, 
drodze mojego 

KOCHANEGO MĘŻA,
— - OJCA U DZIADKA s

Wojciecha 'Hqczki
serdeczne podziękowania 

składają

ZONA z DZIEĆMI i WNUKAMI 
G-3392

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Halinie i Ryszardowi 
Ecker

z powodu zgonu 

MATKI i TEŚCIOWEJ 

składają
Dyrekcja,

ORGANIZACJE SPOŁECZNE 
oraz WSPÓŁPRACOWNICY 

ODDZIAŁU RSW 
„PRASA — KSIĄŻKA — RUCH” 

W SZCZECINKU
K-146-2_____________

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

W SŁUPSKU UL. LIPOWA 1

ogłasza
PRZETARG

na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:
— skoda 706 RT bez skrzyni ładunkowej, rok prod. 1969, cena 

wywoławcza 400.000 zł
— star 25 furgon, rok prod. 1962, cena wywoławcza 100.000 zł 
Przetarg odbędzie się 16 IV 1986 r. o godz. 11 w Zakładzie Este- 
tyzacji i Ochrony Środowiska przy ui. Szczecińskiej 112.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II PRZETARG 
odbędzie się 18 IV 1986 r. o godz. 11 w ZEiOS przy ul. Szcze
cińskiej 112.
Pojazdy można oglądać w dniach pracy od 1 do 15 IV 1986 r. 
w godz. 7—15.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa 
przy ul, Lipowej 1, najpóźniej w przeddzień przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
K-1435

W dniu 2 kwietnia 1986 roku /zmarł 
w wieku 42 łat

WOJCIECH BŁAŻEJCZYK
o czym zawiadamiają pogrążeni 

w głębokim smutku

ZONA z DZIEĆMI i RODŻINA

Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 IV 1986 r. (sobota) 
o godz. 15 na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku 

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

PRZEDSIĘBIORSTWO TRIXSP0RT0WB 
HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

w Szczecinie 
ODDZIAŁ

Koszalin, ul. Mieszka 1 25

zatrudni natychmiast
pracownika na stanowisko 

KIEROWNIKA FILII w Świdwinie.

Warunki pracy I płacy do omówienia w Dyrekcji Oddziału 
w Koszalinie, ul. Mieszka i 25, tel. 254*24 da 26.

K*1438*0

SPÓŁDZIELNIA BUD0WLAX0-M2ESZX1XI0WA 
„BUDOWLANI" 
w Koszalinie

ZATRUDNI
- MONTAŻYSTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
- BETONIARZY
- MURARZY
- TYNKARZY 
~ CIEŚLI
- ROBOTNIKÓW BUDOWLANYCH.

Warunki procy i płacy do uzgodnienia na miejscu, 
istnieje możliwość ubiegania się e przyjęcie na członka 
Spółdzielni i otrzymania mieszkania w okresie 5 lat

Bliższych informacji udziela Dział Kadr, id. Władysła
wa IV nr 137/139, tel 523-35.

K4404-0

KOMBINAT ROLNY „REDŁ0"
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY 

w Miłobmegach

ZATRUDNI
- KIEROWNIKA BUDOWY z uprawnieniami budowlanym!
- MAJSTRA BUDOWY
- MURARZY-TYNKARZY
- BLACHARZA
- ELEKTRYKA ,
- STOLARZA-CIEŚLĘ

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Dyrekcji Zakładu, 
tel 26-43, 21-74 Świdwin.
Po dwóch latach nienagannej 1 wydolnej pracy istnieje 
możliwość otrzymania mieszkania zakładowego.

K-137Ó-Ó

G-3559

UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI 
KLAS ÓSMYCH I

DYBEKCJA ZASADNICZEJ SZKOŁY BUDOWLANEJ 
KOMBINATU BUDOWLANEGO 

w Kołobmgu

ogłasza zapisy do klas pierwszych
na rak szkolny 198Ó/87 w zawodach:

- MURARZ-TYNKARZ
- BET0NIARZ-ZBR0JAR2
- MALARZ
- MONTER INSTALACJI BUDOWLANYCH (hydraulik)
- ELEKTROMONTER
- STOLARZ 
~ CIEŚLA
- MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH

We wszystkich zawodach nauka trwa trzy lata.

W czasie nauki uczniowie otrzymują:
- wynagrodzenie miesięczne wraz z premią od 3*000 zł 

do 4.S00 zł
- nieodpłatnie drugie śniadanie w szkole i na budowach
- bezpłatne zakwaterowanie w internacie
- bezpłatne wyżywienie w internacie dla uczniów klas 

pierwszych (murarz, betoniarz i cieśla)
- 35 procent dopłaty za wyżywienie w internacie dla ucz

niów w pozostałych zawodach
- możliwość otrzymania stypendium fundowanego W Wy

sokości 1.600 zł.
Najlepsi uczniowie majq możliwość spędzenia nieodpłatnie urlopu w 
NRD oraz odbycia czasowych praktyk zagranicznych.
Przyjęcie do szkoły następuje bez egzaminów wstępnyćh.
Kombinat Budowlany zbpewnia absolwentom szko
ły, przyszłym swoim pracownikom:
- dobrze płatną pracę w budownictwie
- możliwość zamieszkania w hotelu robotniczym, a na

stępnie w domu młodego robotnika
- możliwość spędzenia urlopu we własnym ośrodku nad

jeziorem Lubię lub w NRD , t
- możliwość korzystania z szerokiej bazy kulturalnej i 

rekreacyjno-sportowej
- dla chętnych możliwość ukończenia nauki w naszym 

3-leinim technikum wieczorowym
- inne uprawnienia wynikające z Karty Budowlanych.

Podania należy kierować pod adresem:
ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA 

ul. 1 Majo 47 
78-100 KOŁOBRZEG

Do podania należy dołączyć:
- świadectwo zdrowia o przydatności do zawodu
- akt urodzenia
- cztery fotografie
- życiorys . .... , , . .- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub zaświadczenie o 

uczęszczaniu do klasy ósmej. W roku szkolnym 1986/87 przyjmuje
my uczniów w granicy wieku 15«! 9 lat

SKORZYSTAJCIE
NIE ZWLEKAJCIE Z DECYZJĘ! _
JCIE Z SZANSY JAKA STOI PBZED WAMI

K-1407-0
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PI fyJEK

Ql Telewizja
program i

Dzienniki: 10.00, 16.25, 17.20,19,30,
22.10 i 23.30

9,30-12.30 „Domator”
10.10 Dla II zmiany; „Pora pra

gnień" - film fab, prod, ra
dzieckiej, reż, Julij Rajzman

16.30 Dlo młodych widzów. „Maj-
sterklepka" i „Piątek z Pan
kracym” V

17.30 „Gra o milion”
18.00 „Bez próby; Oset 86"
18.50 Wystqpienie ambasadora Wę 

gier w PRL
19.00 Dla dzieci: dobranoc
19.10 „Studium: na wulkanie”
20.00 Monitor Rządowy
20.30 „Pora pragnień” - powtó

rzenie filmu
22.35 „Kontakty”
23.05 „Jazz Jamboree 85”: U. Du

dziak - Bobby Mc Ferrin 
PROGRAMY OŚWIATOWE: 9,00 i
14.50 Wokół nas - ki I-II 12.00 
Historia — kl. III lic. 13.30 i 14.00: 
TV Technikum Rolnicze 15,35 W 
szkole i w domu 15.55 NURT (Bio
logia)

PROGRAM II

Dzienniki: 19,30 1 0.30

17.25
17.30 
18.00 
18.20
18.30

19.05

20.00

20.30

21.30 
21.30 
22.10

23.50

Program dnia
„Aut” - program sportowy 
„Zatrzymane w kadrze” 
Przeboje
KRONIKA (Szczecin, Kosza
lin, Słupsk i Pila)
„Przygody Guliwera” — ode. 
animow. filmu
Galerie świata - „Ermitaż”: 
Cezanne, Van Gogh i Gau
guin”
- dok. film radziecki 
„Duran, Duran" - występy 
zespołu angielskiego 
Śpiewa J. J. Należyty 
O powinnościach artysty 
Jean Gąbin w filmie: „Reki
ny finansjery” - franc, film 
fab. reż. D. de la Potelliere; 
grają ..ponadto: J. Desailly,
B. Slier, P. Brasseur 
„Stan krytyczny: potologio
życia rodzinnego” (I)

i'UOtiRAM u (stereo»

WiaU.: «,00, #.00, 10.00* 17.00, 20,3''

Skrócony test stereo; 8.40, 14.30. 18.30, 
10.30. 22.10

fUO Poranna serenada 8.40 A vein- 
wiuin polskiej piosenki 0.00 „Neron" 

ode. pcw. 9.20 Muzyka 9.50 „Płat
ne przed gonitwą’' 10.00 Godzina me 
lomana li.io Muzyczny non stop 12.00 
Z muzyką polkką przez wieki 12.25 
Jazz ze Szwecji 13.05 Z malowanej 
skrzyni 13.30 Album operowy 14.00 No 
wośei krajowej fonografii 14.30 Fol
klor 15.00 Pamiętniki i wspomnienia
15.10 Znane czy nieznane? 15.30 Mu
zyka na syntezatory — aud. 16.00 Dzie 
ta. style, epoki 10.50 „Płatne przed 
gonitwą" 17.05—18.30 Program lokalny 
18.30 Klub stereo 19.30—21.30 Wieczór 
w filharmonii 21.30—1.00 Wieczór lite
ra c k o-rniK y c z. n y.

PROGRAM III
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 
Gwiazda tygodnia 9.20 Mała muzyka 
10.15 Muzyczny interklub 11.00 To tyl 
ko blues 11.30* Klakson 11.50 Fazenda 
sao Bernardo" 12.05 W tonacji Trójki
13.10 Powtórka z rozrywki 14.00 Wios 
na w muzyce 15.05 Rock po polsku 
16.00—19.00 Zapraszamy do Trójki 19.00 
„ Faraon" — ode. pów. 19.30 Trochę 
sWingu 20.00 TSA na płycie „Mega” 
20.45 Klub Trójki 21.00 Trzy kwadran
se jazzu 21.45 Klub Trójki (II) 22.15 
Lubię szum starej płyty 22.455 Zycie 
Horatio Hornllowera — aud, 23.00—1.00 
Zapraszamy do Trójki

PROGRAM IV
W lad.: 7.00, 12.03. 17.00 19.30. 23.50

7.40 J. rosyjski 7.55 Piosenki radziec
kie 8.30 Muzyczne wycinanki 9.50 J. 
polski dla sześciolatków 9.35 Notatnik 
kulturalny 10.00 Biologia ki. IV 10.30 
Z kolekcji „Polskich Nagrań" 11.00 
Wychów, muzyczne kl. Hę. 11.30 Pol 
ska muzyka skrzypcowa (IV) 12.10 Roz 
mowy o wychowaniu — aud. 12.20 Pol 
rkie zespoły iinstrum. 12.30 Radio 
Moskwa 1372S Sukces w Zamościu i co 
dalej? — a,ud. 14.00—16.00 Popołudnie 
młodych 16.10 40 lat minęło z piosen
ką - aud. 16.30 Widnokrąg 17.05 Mu
zyka oratoryjna 18.00 „Moje hobby ’ 
18.20 Muzyczne hobby 18.40 Studio 
ekspertów 19.40 1. angielski 20.20-22.Uu 
Wieczór muzyki : mvśli: Nienawiść,
anarchia, terror - aud

Radio
PROGRAM I

Wiad.: 0.01. 1,00, .2.00. 3.00, 4.00, 5.00, 
5.30, 6.00, 77.0(1, 8.00. 9.00, 10.00, 12.05,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00. 20.00, 22.00. 23.00

Komunikat energetyczny i gazow
nictwa: 7.55. 13.00, 21.00

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58 
6.28, 13.00. 21.00

0.05—4.00 Muzyka nocą 4,00—8.00 Po
ranne sygnały 8.15—8.45 Muzyka po
ranna 9.00—41.00 Cztery pory roku 
11.00—11.57 Koncert przed hejnałem 
11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.30 Wę
gierskie zespoły młodzieżowe 12.45 Roi 
niczy kwadrans 13.30 Cudze chwalicie, 
swego nie znacie 14.05—15.55 Mag. 
„Rytm” 16.05 Prezentacje 16.10 Muzy
ka i aktualności 17.30 Piosenki 18.05 
Merkuriusz rządowy 18.20 Koncert dnia 
19.30 Dla dzieci 20.15 Koncert życzeń 
20.35 Wiersze dla ciebie 2-1.05 Kroni
ka sportowa 21.15 Muzyka baroku 
22.05 Znani i nieznani 22.20 Repety- 
cje 7, jazzu 23.10 Panorama świata 
23,25—23.59 Dyskoteka przed sobotą

Koleiny tllm / Jeanem Ca tunelu 
(rTa £djęciu)*W zfSańy z 'daskych ekra
nów obraz „Rekiny finansjery" (pr. 
II, gedz. 22.10). Film zrealizował w 
1958 roku Denys de la Patelliere wg 
powieści Maurice Druona (tego od 
„Królów przeklętych”!). Zwraca uwa 
gę doskonała obsada aktorska.

Fot. CAF Archiwum

Koszalin
6.30 Studio Bałtyk 7.30 Wiado

mości 7.35 Muzyka i reklama 7.40 Mu 
zyczne propozycje do koncertów ży
czeń — audycja Wincentego Sta- 
chowskiego 13.05 Rozmaitości rolni
cze — T. Tałanda 17.05 Przegląd 
aktualności 17.12 Mel. i piosenki re
tro 17.40 Radiowe Studio Stereo — 
aud. W. Stachowskiego 18.27 Program 
na jutro

PR i TV zastrzegają sobie możli
wość zmian w programach!

SPORT • WYNIKI • REKORDY «CIEKAWOSTKI

z Grecją
W Budapeszcie ustalono ka

lendarz spotkań eliminacyjnych 
grupy 5. piłkarskich mistrzostw 
Europy 1988 r. W grupie tej wv 
stępuje również Polska. Sześć 
meczów eliminacyjnych odbędzie 
się jeszcze w tym roku, nato
miast pozostałe w 1987 r,

Reprezentacja Polski swoje 
pierwsze spotkanie rozegra 15 
października br. w kraju z Gre 
cją, a~ drugi mecz w tym roku 
— 19 listopada — z Holandią, 
na boisku przeciwnika.

Oto kalendarz spotkań grupy
5:

1986

Polska — Grecja oraz 15.10 
Węgry — Holandia; 12.11. Grecja 
— Węgry; 19.11. Holandia — 
Polska; 3.12. Cypr — Grecja; 
21.12. Cypr — Holandia.

1987

14.01. Grecja — Cypr; 8.02. Cypr 
— Węgry; 25.03 Holandia — Gre 
cja; 12.04. Polska — Cypr; 29.04. 
Holandia — Węgry i Grecja — 
Polska; 17.05. Węgry — Polska; 
23.09 Polska — Węgry; 14.10. Wę 
gry — Grecja i Polska — Holan 
dia; 28.10. Holandia — Cypr; 
11.11. Cypr — Polska; 2.12. Wę
gry — Cypr; 16.12. Grecja — Ho 
landia.

W sobotę pociqtek ME w Prodre

P ie rwsze mistrzos.t w a E ur.opy 
w tenisie stołowym rozegrano w 
Budapeszcie w 1958 roku, Do osia 
mich, które odbyły się przed dwa 
ma laty w Moskwie, Polacy nie 
odnosili większych sukcesów. Brą 
zcwe medale w grze podwójnej 
kobiet zdobyły Danuta Galiń
ska z Czesławą Noworytą w 
1970 r. oraz Jolanta Szatko 1 Mai 
gorzała Urbańska w 1980. W 
1982 r. w Budapeszcie Andrzej 
Grubba z Ho len d enk ą Bettiną 
Vriesekoop sięgnęli po „złoto”. Mi 
strzostwa Europy w Moskwie w 
1981 t. przyniosły Polsce dwa 
srebrne medale w turnieju dru
żynowym i Andrzeja Grubby w 
grze pojedynczej oraz brąz tego 
ostatniego i Vriesekoop w mik
ście.

W okresie ostatnich dwóch lat 
■ranga polskiego tenisa stołowego 
r.a arenie międzynarodowej jesz 
eze bardziej wzrosła. Nic też dziw

■ne,go, że z rozpoczynającymi się 
w najbliższą sobotę w Pradze 
XV Mistrzostwami Europy kibice 
wiążą nadzieje.

Ostatnie kilka tygodni zawod
niczki i zawodnicy solidnie prze 
pracowali, m. in. przebywali na 
tygodniowym zgrupowaniu w Pa
ryżu wraz z zespołem Francji. W 
grach kontrolnych Andrzej Grub
ba, Leszek Kucharski, Stefan Dry 
szel i Andrzej Jakubowicz zdecy
dowanie .przewyższali Jacquesa 
Secretina oraz diwóch Patricków 
—■ Renverse d Birocheau. Przez 
ostatni tydzień trenowali w Gdań 
siku.

Ekipa w sikładizie: Jadwiga Ka
wałek, Katarzyna Calińska, Jolan 
ta Szatko, Andrzej Grubba, Le
szek Kucharski, Stefan Dryszel, 
Andrzzej Jakubowicz i Norbert 
Mnich, odleciała db Pragi wczo
raj. Na turniej indywddiualny do
łączą do nich Joanna Konopa i 
Zbigniew Mojski.

Bestseller?
Podczas towarzyskiego meczu 

reprezentacji Argentyny z wło
skim klubem Napoli sprzedano 
pierwsze egzemplarze książki na 
pisanej przez Diego Maradonę 
wspólnie z włoskim dziennika
rzem Guillermo Blanco. Jej ty
tuł — „Maradona — człowiek, 
mit, mistrzW książce, obole 
tekstu, znajduje się ponad SU 
zdjęć piłkarza.

Nowy trener Realu Madryt
Były trener reprezentacji Holandii, Leo Beenhakker od nowego 

sezonu będzie prowadził piłkarzy Realu Madryt. Poinformował 
o tym dziennikarzy prezes madryckiego klubu, Ramon Mendoza pod
czas tradycyjnego śniadania przejd meczem drużyny Realu — tym 
razem w Mediolanie z finiterem. Beenhakker zastąpi 6.0-letniego 
Luisa Molcwnego.

Na ringu w Koszalinie
&
A

W dniach 19—25 maja br. na 
.ringu- we Włocławku odbędzie się 
finałowy turniej .mistrzostw Pol
ski juniorów w boksie. Poprze
dzą go zawody strefowe w sześciu 
miastach naszego kraju. Jeden z 
turniejów odbędzie się w Kosza
linie.

W hali KS Gwardia .wystąpi 36 
pięściarzy. Potwierdziły swój 
udział w turnieju ekipy: Olimpii 
Poznań, Sokola Pila, Pogoni Szcze 
ein, Stali Gorzów, Stali Stocznia 
Szczecin, Łucznika Strzelce Kra
jeńskie oraz zespołu gospodarzy. 
Gwardzistów reprezentować bę
dzie trzech zawodników: D. Gu
mowski w kategorii lekkiej, W. 
Nowacki w wadze lek kopo 1 śród-

niej oraz J. Szczepaniak w kate
gorii ciężkiej.

Dzisiaj, 4 hm. o-godz. 15.45 na
stąpi uroczyste otwarcie, zawodów. 
Potem -rozpoczną się walki eli
minacyjne. Następnego dnia o 
godz. 16 — pojedynka półfinało
we. a finały odbędą się w nie
dzielę, 6 bm. o godz. 11.

Równocześnie zawiadamiamy 
sympatyków boksu, że zawodnicy 
Gwardii najbliższy mecz rozgry
wek o wejście do II ligi stoczą 
13 bm., u siebie. Rywalem kosza- 
lindan będzie Hutnik Kraków. Po 
czątek spotkania o godz. 11. Miej
scem zawodów będzie hala spor
towa przy ul. Fałat a 34. (wim)

Derby
Pomorza

Inauguracja rundy wiosennej 
w III lidze piłkarskiej nie wypad 
la zbyt okazale dla drużyn Porno 
rza Środkowego. Nąjlespięj zaprę 
zentowali się zawodnicy Czarnych 
Słupsk, którzy na wyjaździe are 
m kowali z wieeliderem rozgry
wek — Wisłą Tczew (1:1). Los 
nie oszczędza slupszczan bowiem 
w najbliższą niedzielę o godz. 11 
na boisku przy ul. Zielonej po
dejmą oni Gwardię Koszalin. Li
der tabeli nie błyszczał formą w 
spotkaniu z MRKS Gdańsk* co 
zwiększa szanse Czarnych. Przy 
pomnijmy, że w I rundzie kosza 
linianie wygrali u siebie 3:1.

Wielim Szczecinek wystąpi w 
Gdańsku, gdzie za rywali ma pił 
karzy MRKS. Gospodarze walczą 
o utrzymanie się w III lidze, to
też niełatwo będzie Wielimowi 
zdobyć punikity. Poprzednio szcze 
cinecki zespól wygrał z MRKS 
1:0.

Rozczarowuje Gryf Słupsk. Tym 
razem spotka się ca w Inowroeła 
wij z Goplanią. W Słupsku te 
drużyny podzieliły się punktami 
(0:0). Teraz sytuacja może się po 
wtórzyć.

Oto pozostałe zestawy par (w* 
naw: asach rezultaty z poprzed
niej rundy rozgrywek): Wda Swie 
cie — Wisła Tczew (1:2), Łubu 
szanin Trzcianka — Polonia 
Bydgoszcz (2:1), Wisła Tczew — 
Stoczniowiec Gdańsk (1:2), Che
mik Bydgoszcz — Chojniczanka 
(0:1). (wim)

nie zabrakło
Na sześciu stadionach europej 

skich odbyły się mecze półfina 
lowe piłkarskich pucharów. Me 
cze oglądało łącznie 333 tys. ki 
biiców. Najwięcej zjawiło się ich 
na stadionie w Kijowie. 100 tys, 
osób było świadkami doskonale 
go występu Dynama, które pod 
wodzą rutynowanego Olega 316 
china (zdobył dwa gole!) p ko
nało Duklę Praga i jest niemal 
pewnym kandydatem do gry w 
finale P,ucha.ru Zdobywców? Bu 
char ów.

Największą sensacją była wy 
soika porażka CF Barcelona, któ 
ry wyraźnie zlekceważył rywa
li. Tym samym IFK Goeteborg 
niespodziewanie - zyskał szansę 
na udział w finale Pucharu Euro 
py. W ogóle hiszpańskie kluby 
rozczarowały, bowiem wszystkie 
przegrały swoje mecze, W Pu
charze UEFA Inter Mediolan po 
dramatycznym boju wygrał z Re 
alem Madryt. Hiszpanie w 87 min. 
zmniejszyli rozmiary porażki na 
1:2, lecz za chwilę pechowo stra 
ciii gola ze strzału samobójczego. 
Pewnym finalistą jest za to za- 
chodnioniemiecki FC Koeln, któ 
ry rozgromił Waregem.

Oto wyniki:
Puchar Europy — IFK Goete

borg — Barcelona 3:0 (2:0), Ander 
i echt Bruksela — Steaua Buka
reszt 1:0 (0:0).

Puchar Zdobywców Pucharów
— Dynamo Kijów — Dukla Pra 
ga 3:0 (3:0), Atietico Madryt — 
Bayer Uerdingen 1:0 (0:0).

■Puchar UEFA — Inter Medio
lan — Real Madryt 3:1 (1:0), FC 
Koeln — Waregem 4:0 (1:0).

Rewanżowe spotkania odbędą 
się 16 kwietnia, (opr. wim)

Wkrótce odlot
W Zakopiańskim COS trenuje 

ośmiu polskich pięściarzy, przy
gotowujących się do startu w mi 
strzostwach świata w Reno (7—. 
17 ma ja). - Mirosław Kliś, To
masz Nowak, Krzysztof Kosedo 
wski, Dariusz Czernij, Henryk 
Petrich, Stanisław Łakomieć, 
Wiesław Dyła i Janusz Zaren-
kiewicz. »-***...... -

„To już nasze ostatnie dni w 
kraju — powiedział .trener An
drzej Gmitruk. — 8 kwietnia 
wracamy do Warszawy, gdzie re 
prezentanci poddani zostaną 
wszechstronnym badaniom lekar 
skim, zaś 11 kwietnia odlatuje
my do Meksyku. Tam — w Oś
rodku Olimpijskich Mexico City 
— trenować będziemy przez trzy 
tygodnie, a potem udamy się 
wprost do Reno.

Becker i Edberg odpadli
„ w .drfl^ie? ™ńdzie .zakończyli występy w turnieju Grand Prix 
•w Atlancie BonS Becker i Stefan Edberg. Becker przegrał z Timem
^5 ^6nCm 2 6’ 6 2, 1:6’ 3 Edberg ule!gi Miehael°wi Pernforsowi 5 7

J

MAREK HEMERLINGW
DIABELSKA

wm

- IsküM
(A. Song for Ba)

— Gelwona jest bezpieczna — pomyślał Fuertad 
i uczucie błogiego spokoju rozlało się na jego 
twarzy szeroką strugą — To moja zasługa, tylko 
moja. Główny Modyfikator z pewnością zauważy 
ten istotny szczegół — zachichotał triumfalnie — 
Sprawię ci godny pogrzeb, obel-borcie, a jeśli 
przez .przypadek wyniosłeś z tego piekła cało 
głowę, postaram się, by przyozdobiono ci ją koro
ną szaleństwa.

Szturmowce wracały do swojego legowiska. Na 
pokładzie jednego z nich starszy bort Howden 
drżącą ręką wystukiwał treść zupełnie niepotrzeb
nego rąportu, który miał w pełni zadowolić krea
tora, a autorowi zapewnić spokojną egzystencję 
u boku zwycięzcy. Mózg jest przecież takim sa
mym wynalazkiem ewolucji, jak pazury i kły — 
ma ułatwić przeżycie.

33 —

Tom Edgins nie rniał pojęcia o istnieniu nie
przekraczalnej bariery, która otaczała Gelwonę 
wraz ze Stacją od momentu wprowadzenia Proce

dury Obszaru Zamkniętego, Nie wiedział więc. że 
dokonał rzeczy niemożliwej. Po prostu wy&tarto/ 
wal z powierzchni planety i przebiwszy warstwę 
siąpiących deszczem chmur trafił między cztery 
szturmowce. Powitały go salwą pokładowych plaz
mę ró w. Przyj emn laczki.
-- Igracie z ogniem, dzieci — myślał klucząc 

między złotymi smugami zniszczenia. Nie bał się. 
Miał pewność, że z ich strony nie zagraża mu żad
ne niebezpieczeństwo. Mógł unicestwić prześla
dowców drobnym odpryskiem myśli, ale nie zrobił 
tego. mimo gwałtownego nasilenia zawodzących 
dźwięków. Aż mu leb pękał.

Pokonał ten obcy impuls — umiał już przeciw
stawiać się woli swoich animatorów. A gdy od
skoczył na bezpieczną odległość, włączył aparaturę 
transforacyjną.

— Parametry celu — przez chwilę palce Edginsa 
spoczywały nieruchomo na kołpaku programato
ra. — Wszystko jedno, byle dalej...

Zdecydował się na „ślepy skok”. Rozwiązanie 
równie dobre, jak każde inne. I tak musi uciec 
z tego świata i stworzyć gdzieś indziej swój włas
ny — taki, w którym da się jakoś żyć. Tutaj nie 
znajdzie już dla siebie miejsca. Choćby pękł. A więc 
— naprzód!

— Swój własny świat — mruknął układając się 
wygodnie w łożysku spoczynkowym. — Pojęcia nie 
mam. jak toto będzie wyglądało.

Perspektywa zabawna, miejscami nawet intere
sująca. Własny świat... A może to /wcale nie jest 
tak jak myśli? Może te bezsensowne schody kła
mały, chcąc się go tylko pozbyć? Zamiast sielan
kowego raju — śmierć.

— Śmierć! — nie mógł powstrzymać gwałtow
nego śmiechu. — Na dobrą sprawę jestem mart
wy od samego początku tej wariackiej historii. 
Któż to zresztą może wiedzieć na pewno?

Licznik transforatora dobijał do zera. Edgins 
wyjął z kieszeni skafandra pierścień i jeszcze raz 
go sobie obejrzał.

— Całkiem ładny drobiazg — stwierdził w du
chu, wsuwając podarunek Ubira na serdeczny pa
lec prawej ręki. Pasował, jakby był robiony na 
miarę. Odruchowe spojrzenie na wnętrze iewej 
dłoni — czyste. Dobre choć i to.

Przeskok. Tom poczuł, jak przez jego ciało prze
latuje ledwie zauważalna ^fala ciepła. Zaraz po
tem ośrodek równowagi zasygnalizował utratę 
orientacji przestrzennej i to było wszystko. Kur
tyna zaciśniętych powiek uchyliła się — tyle tyl
ko, by wzrok mógł dotrzeć do pulpitów sterowni
czych. •

— Już?
Na ekranach dalekie gwiazdy — ani śladu Gel- 

wony z jej niszczycielską eskortą. I drugie pytanie:
— Gdzie jestem? — I strach, że to, z czym wiązał 
tyle nadziei, okaże się totalną bzdurą.

— Przecież nie żądam wiele — myślał z trwogą.
— Chcę mieć tylko własny kąt, coś takiego, co 
pozwoli mi normalnie żyć...

1 nagle ekrany zakryła lepka mgła.

— A dalej? — w zdenerwowaniu dygotały mu 
ręce, serce kołatało wysilonym rytmem. — Powi
nienem chyba coś zrobić, tylko co? — bał się o 
czymkolwiek pomyśleć, ale wiedział, że jego pod
świadomość nie próżnuje, kreując za mglistym ca
łunem świat, w którym przyjdzie mu żyć do sa
mego końca.

~ Jeżeli w ogóle okaże się to możliwe — mru
knął. — Projekcje lęków, niepokoi, nadziei. O Nie
ba, co z tego wyniknie?!

Jakby w odpowiedzi na jego pytanie lepka za
słona uniosła się nieco, odsłaniając fragment pia
szczystego terenu. Zwlekał z wyjściem, choć wie
dział, że prędzej czy później będzie musiał to zro
bić. Wreszcie zewnętrzna klapa ustąpiła, pchnięta 
desperackim gestem ramienia. Edgins ostrożnie na
pełnił płuca powietrzem, wiatr wcisnął mu w oczy 
garść drobnego piachu.

Pustynia? — zdziwił się Tom schodząc po 
metalowym trapie — Niemożliwe, żeby to było 
moim podświadomym marzeniem — stał, nie bar
dzo wiedząc, w którą stronę powinien teraz pójść

To przecież nie powinno mieć najmniejszego 
znaczenia. Tak mi się przynajmniej wydaje.

Mgła rzedła, odsłaniając coraz większy obszar — 
kilkusetmetrowy krąg piaszczystego terenu. Liczne 
garby ruchomych wydm upodabniały krajobraz do 
powierzchni leniwego oceanu.

(e.d.n)

Glos Pomorza
„Głos Pomorza” Dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot 
niczej.
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Nierytmiczne dostawy 
węgla dla rolników

Konarzyny Z niektórych rejo
nów województwa docierają do 
nas skargi rolników indywidual
nych na okresowe braki węgla w 
geesowskich składnicach opalu. 
Jak przedstawia się sytuacja na 
waszym terenie — Zwracamy 
się do prezesa zarządu Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop
ska”, Jana Kozieła:

Kłopotów przysparza nam 
przede wszystkim odrabianie u- 
biegłorocznych zaległości' w do
stawach. które wyniosły pod ko 
nieć grudnia aż 300 ton. W pier 
wszym kwartale br. otrzymaliś
my 450 t. Obecnie pozostało nam 
zaledwie 350 t. Trochę poratował 
nas ostatni przydział dwóch wa
gonów węgla (48 t.). Kierowni
ctwo W2SR oibieoało ponadto do 
starczenie w kwietniu, w trybie 
interwencyjnym dodatkowych 200 
t. węgla. Może dzięki temu wy

brniemy jakoś z opresji. Bo czas 
przecież nagli — do czerwca mu 
simy wywiązać się z wszystkich, 
aktualnych i zaległych umów za 
wartych z rolnikami — produce« 
I a mi mleka.

Na szczęście, część naszych kcn 
trahentów nie spieszy się z odbio 
rem węgla. Nie wiadomo jednak,, 
czy zapowiedź podwyższenia cen 
mleka nie spowoduje nagłego i 
masowego „upomnienia się o swo 
je”. 30-tcnowy zapas koksu w 
niczym nie poprawi sytuacji, 
gdyż nikt w gminie nie ma już 
limitu. Rolnicy i zakłady pracy 
wykorzystały go w okresie mroź 
nej zimy. Dala się ona i nam we 
znaki. Trzeba było wesprzeć w 
większym niż zwykle stopniu pla 
cewki oświatowe, zakłady pracy. 
Dziś jesteśmy na przysłowiowym 
„styku” jeśli idzie o zaopatrzenie 
wsi w węgiel, (jel)

W bytowskim MDK
Zapisy kandydatów 
do Zespółu Pieśni i Tańca

Kaszubski Zespół Pieśni i Tań 
ca „Bytów” przygotowuje — 
jak poinformował nas dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury Ro
man Szymański — nowy pro
gram estradowy, który zaprezen 
towany zostanić mieszkańcom 
Bytowszczyzny w trzeciej deka
dzie września — w 40. rocznicę 
powstania tego zasłużonego dla 
regionu zespołu. Wiele wskazuje 
na to, że w nieco późniejszym ter 
minie występy sceniczne podo
piecznych Jana Steca obejrzą mi 
łośnicy folkloru na zaprzyjaźnić»

nej z województwem słupskim 
Połtawszczyźnie oraz w okręgu 
Neubrandenburg (NRD).

Kierownictwo zespołu postano- 
v. iło powiększyć jego skład oso 
bowy — przed zbliżającym się 
wyjazdem na specjalne warszta 
ty artystyczne — o kilkunastu 
młodych wokalistów, instrumen
talistę i tancerzy. Zapisy kandy
datów przyjmowane będą w se 
kretariacie MDK (w poniedział 
ki, środy i piątki w godz. 16— 
20) do 20 bm. (jel)

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ RECYTATORSKI

Dobiegły końca eliminacje śro 
dowiskowe do tradycyjnego w 
naszym . regionie konkursu recy
tatorskiego dla dzieci wiejskich 
np. „Ptaki i ptaszki polne”. 10 
bm. o godz. 14 w sali widowisko 
wej MDK pohad stu laureatów

tych eliminacji weźmie udział w 
przeglądzie gminnym i zarazem 
rejonowym. Gospodarze imprezy 
zapraszają do udziału w niej 
wszystkich miłośników żywego 
słowa. Wstęp, oczywiście, wolny.

(jel)

Na rajdowym szlaku
Człuchów. Z okazji rocznicy 

wyzwolenia miasta odbył się tu 
rajd pieszy zorganizowany przez 
Oddział PTTK. Uczestniczyło w 
nim ponad 150 osób. a przede 
wszystkim młodzież ze szkół 
podstawowych, harcerze z Czar
nego i Polnicy. członkowie 
ZMW. Po złożeniu wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Wdzięcz 
ności wyruszono na rajdowy

szlak. W programie, obok konku 
rencji sportowych, były gry i za 
bawy sprawnościowe oraz kon 
kursy z nagrodami. W ogólnej 
punktacji pierwsze miejsce zaję
ła drużyna ze Szkoły Podstawo 
wej w Bar ko wie, drugie — z 
Państwowego Młodzieżowego Oś 
rodka Wychowawczego w Debrz 
nie. trzecie — ze Szkoły Podsta 
wowej w Czarnem. (a)

Komunikat PKP
Jak nas informuje Rejon Prze

wozów Kolejowych w Gdyni, w 
dniach 5 i 6 kwietnia- br., w 
związku z koniecznością przępro 
wadzenia prac torowych, na linii 
kolejowej Garczegorze — Cho
czewo nie będzie kursować w 
sobotę, 5 bm. i w niedzielę, 
6 bm. pięć pociągów osobowych. 
Na odcinku tym PKP uruchomią 
zastępcza komunikację autobuso 
wą. a przejazd autobusami bę
dzie się odbywał na podstawie 
biletów kolejowych. Przesiadki z 
pociągów do autobusów i od
wrotnie — na stacjach Garcze
gorze i Choczewo. Szczegółowe 
informacje na ten temat umiesz
czono na tablicach ogłoszeń na 
stacjach: Lębork, Garczegorze i 
Choczewo (w)

W trosce o zdrowie
Bytów. W u.b, tygodniu odbyło 

ię tu podsumowanie mającego 
uż swoją tradycję konkursu na 
y.lakat z okazji dni walki z gruź 
icą, chorobami płuc ix alko holi z- 
nem ogłoszonego dla uczniów 
■zkól ponadpodstawowych z Byto 
V a.

Nagrody zespołowe ufundowa- 
ie przez Wojewódzką Stację Sa- 
ritanno-Epidemiologiczną w Słup 
ku otrzymały kolejno: Zespól

5 zikó 1 Bko nom fczno-Rolniczy Ch,
Zespół Szkół Zawodowych i Ze
spół Szkół Ogólnokształcących, 
indywidualnie nagrodzono dzie
sięć osób. Wśród nich na szcze
gólne wyróżnienie zasłużyły pra- 
;e Waldemara Sekulskiego z Ze 
polu Szkól Ekonom.-Roln. i Mario 

Mądrej z Zesp. Szkół Ggólno- 
szstałcących w Bytowie. Najlepsze 
>race obejrzeć można w pizy- 
rhodni rejonów , ca)

Pies wymaga opieki
Ustka, „Mieszkam 35 lat w 

Ustce, To, co się ostatnio dzieje - 
czytamy w liście do redakcji — to 
skandal. Psy goniq samochody, mo 
tory, rowerzystom trudno się poru 
szać bo grozi to oberwaniem spod 
ni. Byłem w wielu krajach, tam 
psy nie biegają samowolnie”.

Skargę naszego Czytelnika kięru 
jemy przede wszystkim pod adre 
sem właścicieli psów. Łagodny w 
ich mniemaniu pies, obcemu czło 
wiekowi może wydać się groźnym 
zwierzęciem i być rzeczywiście nie 
bezpieczny. Być może nadawcy li 
stu dały się we znaki psy bezpań 
skie, takimi powinny zająć się od 
powiedzialne służby. (mim)

Ustka. Widok na port „Korabia”. Fot. ZBIGNIEW BIELECKI

„Pogromca ognia”

Pożyteczny konkurs
Słupsk. Komenda Wojewódzka 

Straży Pożarnych, Zarząd Woje
wódzki Związku OSP oraz Kura 
torium Oświaty i Wychowania 
w Słupsku przeprowadziły w o- 
kresie od 10 listopada 1985 r. 
do 10 stycznia br. kampanię pro 
pagandową pri. „Pogromca o- 
gnia”. Akcja, będąca jednocześ
nie konkursem, została rozpo
wszechniona w szkołach podsta
wowych województwa słupskie
go. Jej głównym celem była sze 
roko rozumiana profilaktyka 
związana z zagrożeniem pożaro
wym jesieńią i zimą. Stąd, prócz 
teoretycznych wiadomości, wy
magano umiejętności praktycz
nych, takich jaik: naprawa i kon
serwacja sprzętu gaśniczego, od 
powiędnie przygotowanie stry
chów,, obejść gospodarskich, 
dróg ewakuacyjnych.

Do konkursu przystąpiło 65 
szkól z 31 gmin. 37 szikół speł
niło założenia regulaminowe. Spe

cjalna komisja, po kontroli prze 
prowadzonej w okresie od poło 

* wy lutego do 10 marca br., usta 
liła klasyfikację pierwszego, je
sienno-zimowego, etapu konkur
su. Spośród szkół filialnych I 
miejsce zajęła Szkoła Podstawo
wa w Słonowicach, zaś II — 
Szkoła Podstawowa w Role. Wy 
typowano też pięć najlepszych» 
szkół ośmioklasowych. Są to w 
kolejności szkoły podstawowe: 
nr 1 w Miastku oraz w Sucho
rzu, Sławsku, Nakli i Czarnem. 
Zwycięzców uhonorowano nagro 
darni pieniężnymi.

Organizatorzy wysoko ocenili 
efekty konkursu, na które złoży 
ła się praca uczniów, nauczycie
li i rodziców. Oczyszczono setki 
strychów, naprawiono kilkadzie
siąt uszkodzonych kominów, u- 
porządkowano obejścia gospodar 
skie, wykonano dziesiątki tablic 
informacyjno-ostrzegawczych.

(mim)

Apel do strażaków
Pod hasłem „Strażacki trud Ojczyźnie Ludowej” przebiegać 

będzie 18 i 19 bm. czyn strażacki w całym woj. słupskim. 
Apel dotyczący podejmowania prac porządkowych i estety- 
zujących w swoim środowisku, wsi, osiedlu, mieście, ogłoszony 
został wspólnie przez prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, 
wicewojewodę słupskiego Borysa Drobkę i komendanta woje
wódzkiego SP Franciszka Gumińskiego. Mamy nadzieję, że 
apel spotka się z aprobatą zarówno strażaków zawodowych 
jak i ochotników, (kr)

Wpłaty
na ‘ . szpitala

Udział w budowie szpitala woje
wódzkiego zadeklarowała załoga 
Oddziału Wojewódzkiego „Społem” | 
CZSS w Słupsku. Z inicjatywy POP 
został tam powołany komitet zakła 
dowy pomocy w budowie szpitala 
wojewódzkiego. Jego członkowie za 
deklarowali kwoty od 1 do 2 tys. 
zł. Ponadto komitet zebrał od pro 
cowników i wpłacił na konto budo 
wy szpitala 102 tys. zł.

O dużej ofiarności pracowników 
„Społem” świadczy przykład kie
rowcy Mieczysława Urbaniaka, któ 
ry wpłacił 5 tys. zł, jak również Je 
rzego Bieleckiego, emeryta, który 
przekazał 2 tys. zł. Niezależnie od 
wspomnianych deklaracji, oddział 
spółdzielni 20 marca przelał na 
społeczny fundusz budowy szpitala 
6 milionów zł.

Do grona tych, którzy dąbrowo! 
nymi datkami popierają piękną 
inicjatywę, dołączyli też pracowni, 
cy bytowskiego Przedsiębiorstwa 
Państwowych Gospodarstw Rolnych. 
W ich imieniu Rada Pracownicza 
przekazała na konto budowy szpi
tala 1,1 min zł. Załoga PPGR za
deklarowała także dobrowolne opo 
datkowanie w wysokości 0,3 proc. 
od wynagrodzeń zasadniczych na 
rzecz Narodowego Funduszu Ochro 
ny Zdrowia. (mim)

Uwaga, roztargnieni 
pasażerowie!

Słupsk. Zrzeszenie Transportu 
Prywatnego w Słupsku, poinfor
mowało nas, że w biurze ZTP 
.kierowcy taksówek zdeponowali 
dwa portfele pozostawione w ta 
ksówkach przez roztargnionych 
pasażerów. Zguby wraz z zawar 

-tością są do odebrania w Zrze
szeniu Transportu Prywatnego 
przy ul. Tuwima 23, w godzinach 
od 8 do 15. (mim)

© Telefony
SŁUPSK: 997 - MO, 998 — Straż 

Pożarna, 999 — Pogotowie Ratunko
we (podstacja przy ul. Banacha, tel. 
31-371), 913 — Biuro Numerów, 965 — 
Automatyczna informacja Paszporto
wa, Informacja kolejowa: 933 — Po
ciągi przyjeżdżające do Słupska, 934 
— Pociągi odjeżdżające ze Słupska.

Dyżury
SŁUPSK - Apteka nr 77-002, ul. 

Wojska Polskiego 9, tel. 228-93; LĘ
BORK — Apteka nr 77-008, ul. Poko
ju 4. tel.

Teatr
SŁUPSK — Słupski Teatr Drama

tyczny: „Antygona” Sofoklesa — g. 
18

PX1 Kino
SŁUPSK
MILENIUM — Karatecy z kanionu 

Żółtej Rzeki (chiński, 1. 15) — g. 16. 
Thals (pol., 1. 18) — g. 18 OTaz’ Dzieje 
grzechu (pol., 1. 18) — g. 20

POLONIA — Duch (USA, 1. 15) — g. 
15.30 i 17.45 oraz: Popiół 1 diament 
(pol., 1. 15) — g. 20

DELTA (Rędzikofwo) — Werdykt 
(USA, 1. 15)

BYTÖW — Karate po polsku Opól., 
1. 18) — g. 18.30 i 19

CZARNE: PRZODOWNIK — Nieocze 
kiwana zmiana miejsc (USA, 1. 15); 
WIARUS — Czy leci z nami pilot 
(USA, 1. 12)

DAMNICA — Miłość Swamna (franc. 
- RFN, 1. 18)
DĘBNICA KASZUBSKA — Medium 

(pol., 1. 18)
DEBRZNO: KLUBOWE — GremUn- 

sy rozrabiają (USA, 1. 12); PIONIER 
— Star 80 (USA, 1. 18)

KĘPICE — Zwykli ludzie (USA, 1. 
15)

LĘBORK: FREGATA — Seksmisja 
(pol., 1. 15)

ŁEBA — Nieoczekiwana zmiana 
miejsc (USA, 1. 15)

MIASTKO — Superman III (USA, 1. 
12) oraz: Wielki Szu (poi., 1. 18)

PRZECHLEWO — Ucieczka z Alca
traz (USA, L 15)

SIEMIROWICE — Greystoko — le- 
i genda Tarzana, władcy małp (ang., 

1. 15)
SŁAWNO (SDK — Miłość, szmaragd 

i krokodyl (USA, 1, 15)
USTKA — Czułe słówka (USA, l. 

15)
Podajemy na podstawie informacji 

IOPRFJ

W Państwowym Gospodar
stwie Rolnym w Objeździe za
kończono nawożenie ozimin, na 
pola wyjechały rozrzutniki obor
nika. Tymczasem w warsztatach 
zakładów rolnych PGR dobiega
ją końca remonty maszyn i urzą 
dzeń.

Na zdjęciu: FRYDERYK JU
REK z Zakładu Rolnego w Zi
mowiskach regeneruje lemiesz 
pługa, (gip)

Fo.t Z. BIELECKI

Miotły, grabie i pędzle poszły w ruch

Jeszcze nie wszędzie

Cora> mniejszym asortymentem dysponują sklepy z artykułami 
armatury wodnej. Pod dostatkiem musi ich być jednak w Woje
wódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. 
Zdarzające się awarie wymagają sporych zasobów \złączek, trójni
ków itp.

Na zdjęciu: KRYSTYNA WOLSKA i MIROSŁAW LEWKO w ma
gazynie głównym WPWiK wydają elementy urządzeń wodociągo
wych. fbz)

Fot. ZBIGNIEW BIELECKI

W czwartek przedstawiciele 
(Wojewódzkiego sztabu do spraw 
ładu, porządku i estetyki .mieli 
kontrolować gminy i wsiie od 
Słupska dio Miastka. Tą samą tra 
są dziennikarz „Głosu” pojechał 
w przeddzień,

Kobylnica. Obserwujemy uwija
jących się pray porządkach lu
dzi. Przed wieloma domami upo
rządkowano chodniki, zadbano o 
uporządkowanie kwietników. Czy 
sto jest nawet przy domach od
suniętych od szlaku. Na głów
nej drodze uderzamy głową w 
dach samochoidu „skaczącego” po 
kocich łbach. Kierowca żuka z 
Włocławka, Wacław Swierczyński 
mówi :

— Jest to najgorszy odcinek 
drogi na trasie z Warszawy do 
Słupska. Fatalnie wygląda wjazd 
dio wojewódzkiego miasta. Dziu
ry w kamiennej jezdni zalano 
asfaltem, który wystaje teraz kil 
kanaście centymetrów nad po
ziom drogi. Jacy „fachowcy” to 
.robili. Złapałem gumę, a .czeka 
mnie jeszcze 400 kilometrów jaz
dy.

W Łosinie jest czyściej, .niż na 
ul.. Poznańskiej w Słupsku, gdzie 
(Straszy wszystkich rozwalony 
dach przystanku autobusowego. 
WPK. Natomiast w Łosinie wi
dać świeże ślady mioteł i grabi. 
Mimo kłopotów z nabyciem farb, 
wielu mieszkańców pomalowało

&

płoty. Przy jedlnym z domów, 
przy bocznej drodze dio Krępy — 
niewielkie składowisko złomu. Me 
talowe części, kawałki blach, 
(wszystko jednak posegregowane, 
uporządkowane. Po drodze mija
my zakurzone i zachlapane bło
tem znaki drogowe. Zatrzymuje
my się przy jednym z leśnych

Rajd „Głosu” 
Słupsk - Miastko

parkingów. Jeszcze tydzień temu 
śmieci walały się po całym pla
cu, wypełnione zgniłymi odpadka
mi 'kosze straszyły swoim wyglą
dem, jakieś części dlrewnianych 
urządzeń tarasowały przejazd. 
Dziś jest czysto i schludnie, do
wieziono żwir, którym wypełnio
no ubytki na placu.

Kwakowo wita nas białymi 'kra 
wężnikami, odnowionymi płotami, 
barwnymi elewacjami domów. 
(Wapna i emulsji nikt nie żało
wał. Mniej efektownie prezentuje 
isię Kruszyna, gdlzie porządki ogra 
nic żyły się chyba tylko db użycia 
miotły. Drogowcy zadbali o na
wierzchnię. Niewielkie ubytki po
wstałe tej zimy zoistały szybko 
usunięte. Niestety z dużym opóź 
mieniem zabrała się za pracę za
łoga Państwowej Komunikacji Sa

mo chodowej. Przystanek PKS w 
Objezierzu znajduje się ,w opłaka
nym stanie. W Zieliniu tablica z 
nieaktualnym rozkładem jazdy, w 
części zniszczona. Nie ma koszy 
na śmieci.

Siady .porządków widać także 
w Suchorzu. Czysto jest na osie
dlu i działkach przyzagrodowych 
PGR, ale nikt nie pomyślał o 
ustawieniu barierek drogowych, 
przewróconych podczas jakiegoś 
wypadku.

W Dretyniu najefektowniej pra 
zentuje się budynek nadleśnictwa. 
Barwna elewacja, chodlniczek, po
rządek na podwórku. Za .miotły 
chwycili mieszkańcy i właściciele 
innych budynków, ale... daremnie 
od kilku lat proszą o uporządko
wanie ścieków płynących rowem 
odwadniającym.

— Latem zaduch we wsi jest 
tak duży, że nie można wytrzy
mać — mówi napotkana przez 
nas kobieta. — Interweniowaliś
my w Spółdzielni Kółek Rolni
czych, u naczelnika. Nikt jednak 
się nie przejmuje. Gnojówka pły 
nie rowem znajdującym się w 
bezpośrednim sąsiedztwie sklepu 
spożywczego.

Miastko. Ubytki w jezdniach 
wypełnione. /Barierki drogowe nie 
odmalowane, brudne znaki drogo
we. Nie jest to najczyściejszy od
cinek na tej dlrodze. (gip) *

Kulturyści na start!

Lębork. Zarząd Miejski Towa
rzystwa Krzewienia Kultury Fi
zycznej w Lęborku i ognisko 
TKKF „Znicz” organizują 13 bm. 
otwarte mistrzostwa wojewódz
twa słupskiego w kulturystycz
nym trójboju siłowym, które bę
dą eliminacją do mistrzostw Pol 
ski. Organizatorzy spodziewają 
się udziału reprezentacji innych 
województw, m.in. — gdańskie
go pilskiego, bydgoskiego, szcze
cińskiego, Zapraszają nadal wszy 
stkich chętnych z województwa 
słupskiego oraz koszalińskiego. 
Lista startujących jest wciąż 
otwarta. Zgłoszenia będą przyj
mowane w dniu zawodów od go 
dżiny 8.30 do 9.30. Rozgrywki 
rozpoczną się o godz. 10 w klu
bie Zakładów Drzewnych „So~ 
senka,” przy ul. Żeromskiego w 
Lęborku, (mim)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 2 kwietifia 1986 roku

zmarł nasz nieodżałowany Kolega i Współpracownik

mgr

WOJCIECH BŁAŻEJCZYK
kierownik Działu Sieci i zastępca dyrektora IMGW w Słupsku

Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE 
składają:

DYREKCJA INSTYTUTU METEOROLOGII J GOSPODARKI WODNEJ, 
POP, ZWIĄZEK ZAWODOWY, KOŁO ZAKŁADOWE NOT, 

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Pogrzeb odbędzie się 5 kwietnia br. o godzinie 15.00 
na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku

9931


