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W. Jaruzelski
wśród żołnierzy
2i bm. żołnierzy I kom
panii I Praskiego Pułku
Zmechanizowanego wizyto
wał — na posterdnkach rcz
lokowanych na obrzeżach
Warszawy w kierunku na
Modlin — przewodniczący
Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego, general armii
Wojciech Jaruzelski.
Przewodniczący
Wojsko
wej Rady Ocalenia Narodo
wego podziękował żołnie
rzom za ich dotychczasową
służbę, życzył, aby jak naj
szybciej mcgij wrócić do
koszar,- do swych codzien
nych, normalnych obowiąz
ków. Przekazał też najlepsze
życzenia świąteczne i nowo
roczne. (PAP)

Posłanie przewod
niczącego Wojskowej
Rady Ocalenia Naro
dowego
gen. armii
Wojciecha Jaruzelskie
go wygłoszone w dniu
24 bm. przed mikrofo
nami Polskiego Radia
zamieszczamy na str. 3

Spotkanie
wigilijne
, Z grupą żołnierzy,. . człon
ków. i aktywistów ZŚMP spot
kały się 24 bm. przedstawicie
łe naczelnych władz organizacji
młodzieżowych.
Obecny, był
członek Wojskowej. Rady Ó.calenia Narodowego, i>płk pi
lot M. Hermaszewski. Spotka
'nie miało świąteczny, wigilij
,ny , nastrój... Najlepszym wrę
czono odznaczenia, im. Janka
Krasickiego

Poniedziałek, 28 grudnia 1981 r.

KOSZALIN, SŁUPSK —

Jak minety święta
Święta w kraju przebie
gły spokojnie, w atmosferze
ładu i porządku. Spędzano
je najczęściej w gronie naj
bliższych. Pracowały zakła
dy o ruchu ciągłym. Mimo
bardzo trudnych
warun
ków atmosferycznych na og'ół regularnie funkcjonował
transport, choć na kolei od
notowano sporo opóźnień.
Jak zawsze, jak we wszy
stkie dni świąteczne, w
dzień i w nocy nieprzerwa
ną służbę pełnili ludzie w
polowych mundurach — żoł
nierze _ i milicjanci, przed
którymi stan wojenny posta
wił odpowiedzialne zadania.
Żołnierzy pełniących służbę

na posterunkach odwiedzi!5
członkowie Wojskowej Ra
dy Ocalenia Narodowego.
Euży ruch pancwał w ckre
sie świąt w pertach mor
skich. Przy nabrzeżach i na
redzie portu gdańskiego prze
bywało 2ć jednostek. Cokerzy wyładowywali zboże a
także owepe cytrusowe. Na
redzie portu gdyńskiego sta
nął w kolejce m/s „Fcwsta
nieć Śląski”, który z Rio
Grande z Brazyli przywiózł
okcłc 30 tys. ton wytłoków
sojowych na paszą.
W Forcie Fółnocnym na
„Ziemię Białostocką” Jadowa
no węgiel i keks na eksport
w porcie gdańskim na spec
jalistyczne trampy —-siar
kę.

Komunikat
o posiedzeniu
Wojskowej Rady
Ocalenia
Narodowego
W nocy z dnia 23 na 24
bm, odbyło się kolejne ple
narne posiedzenie Wojsko
wej Rady Ocalenia Narodo
wego, któremu przewodni
czył gen. armii Wojciech Ja
razelski. Członkowie Rady
złożyli meldunki o stanie
realizacji podjętych dotąd
zadań.
Wojskowa Rada Ocalenia
Narodowego dokonała oce
ny aktualnej sytuacji we
wnętrznej kraju
oraz jej
międzynarodowych
aspek
tów i określiła nowe zada
nia
(PAP)

Plan i budżet na 1982 rok
Wypowiedz Zbigniewa Madeja
Jak wynika z informacji przekazanej na po
siecjzeniu, sejmowej Komisji Planu Gospodar
czego, Budżetu i Finansów, rzqd wycofał z
Sejmu złożone tam na początku grudnia br,
prowizorium "budżetowe. Da Sejmu • nie wpły
nął dotychczas - co w latach poprzednich na
stępowało znacznie, wcześniej - projekt Noro
dowego Planu
Społeczno-Gospodarczego,
dziennikarz PAP zwrócił , się w tej sprawie o
wyjaśnienie do wicepremiera, przewodniczące
go Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
Zbigniewa Madeja.
- Obowiqzujqcy w kraju stan wojenny stwierdził wicepremier Madej - zmusza do
planowania na krótsze niż zazwyczaj okresy:
miesięczne i kwartalne. Mamy zamiar sporzq
azić projekt prowizorium budżetowego na ra-

RESTRYKCYJNE DECYZJE
PREZYDENTA R. REAGANA

Brutalna ingerencja
w polskie sprawy

zie na dwa pierwsze miesiące przyszłego ro
ku, Projekt planu opracowany zostałby nato
miast tyłka na pięrwszy kwartał 1932 r., a w
niektórych ważnych dla gospodarki wycinkach '
- vSydobycie węgla czy zaopatrzenie, rynku ’ nawet na okres 1 nijesiąca.
Zmusza nas do tego potrzeba większej ope
ratywności podyktowana szybko zmieniającymi
się warunkami. Jeśli sytuacja zacznie się sta
bilizo.wać wydłużymy okres
obowiązywania
tych dokumentów. Powstało także wiele nie
wiadomych, najwięcej w sferze handlu zagra
niczneao. Zaistniało np. pewne zagrożenie co
do kredytów i importu materiałowego i koope
rocyjnego z krajów kapitalistycznych,

- (dokończenie na str. 2)

łowowych na wodach ame
rykańskich dla polskich ry
baków, Zwrócił się . też do
sojuszników amerykańskich,
by zaostrzyli restrykcje w
dziedzinie 'sprzedaży Polsce
nowoczesnych technologii. To
ostatnie posunięcie nie zo
stanie zapewne dobrze przy
jęte, gdyż już wcześniej so
jusznicy amerykańscy w Elu
ropie Zachodniej nie okaza
li się skłonni do popiera
nia tej antypolskiej polityki.
Całe przemówienie okraszo
ne było retoryką przypomi
nającą czasy zimnej wojny
Nie zabrakło też niewybred
nych ataków na Związek
Radziecki, a nawet gróźb
podjęcia kroków godzących
w stosunki radzieefco-amery
kańskie, (PAP)

W „Piaście” — bez zmian
W woj. katowickim świę ni sław Zielęcki zapewniał
ta minęły spokojnie. Treskę swojego rozmówcą z dołu,
i niepokój budzi jednak na że w kraju panuje ład. spo
dal sytuacja w kopalni kój. dyscyplina, że górnicy
„Piast” W niedzielę, mime pozostałych kopalni spędza
upływu -świąt, na dole prze li święta w domu Zaręczył,
bywało jeszcze 1.103 osooy. że jeżeli pracownicy „Pia
Mimo utrudnień i presji wy sta” zdecydowaliby się wy'
wieranycb przez organizato jechać z dcłu, wszyscy od
rów strajku w tej kopalni, wiezieni zostaną do domu
autobusami.
na powierzchnię wyjechało kopalnianymi
■cd początku akcji 739 osób. Pułkownik Zisleeki zapew
W drugi dzień świąt, w pod niał, że nie greżą sankcje
prze t rzy mywany m
ziemiach kopalni przebywał c so bono
lekarz. Z jeść opinii wyni pod ziemią; zaproponował
ka. że większość osób kwa też, aby osoby nie ufające
lifikuje się dc. leczenia,, w informacjom przekazywanym
tym część dc leczenia szpi z powierzchni, wyjechały z
talnego. Przebywającym na podziemi, zapoznały . się . z
dcle górnikom rodziny prze sytuacją, skontatkowały się
z. rędzinami górniczymi i
kazują paczki z żywnością.
Pełnomocnik obrony kra powróciły na dół do kopal
ju w kopalni węgla kamień ni, jeśli taka byłaby ich
negc ..Piast ’ płk. dr inż. Bro wola.

Z „Ziemowita” wyjechali
wszyscy górnicy
W dzień wigilijny, 24 bm.
wyjechali na powierzchnię
kopalni w dobrym
stanie
zdrowia i powrócili do naj
bliższych, wszyscy górnicy
kopalni „Ziemowit”. Przy
pomnimy, że organizatorzy
bojkotu pracy przetrzymy
wali tam część załogi od
przeszło tygodnia, wbrew
wszelkiej logice i protestom
większości
zdecydowanej

samych górników i wszys
tkich rozsądnych ludzi.
Wiadomość o powrocie gór
ników „Ziemowita” do swa
ich domów z radością przy
jęli ich najbliżsi; matki, żo
ny,‘ dzieci, rod,ziny, z któ
rymi mogli zasiąść do tra
dycyjnej, wspólnej -wigilij
nej wieczerzy, podzielić s:ę
(dokończenie na str. 2)

W STYCZNIU 1982 ROKU

Zmiany norm
zaopatrzenia kartkowego

ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
27 grudnia 7918 roku wybu
chło
w Poznaniu Powstanie
Wielkopolskie. Powstanie to ode
grało ogromną rolę w procesie
odradzania się przed
63 laty
państwowości polskiej.
W rocznicę tych historycznych
wydarzeń odbyły się w Pozna

niu wczoraj uroczystości. Pod
pomnikami
upamiętniającymi
czyn powstańczy złożono wień
ce i wiązanki kwiatów.
W Polsce żyje dziś 4 682 sędzi
wych weteranów powstania oraz 7190 wdów po poległych
i zmarłych powstańcach.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług informuje:
W oparciu o wcześniejsze decyzje Rady Ministrów,
przygotowano nowe karty zaopatrzenia ludności na
mięso i masło w systemie reglamentowanym na styczeń
1982 roku. Były to normy niższe w stosunku do przydzia
łów w' grudniu br. Tylko górnicy mieli otrzymać taki sam
przydział. Obniżone normy zostały oparte na realnie prze
widywanych dostawach mięsa i masła z produkcji krajo
wej i z importu.

(dokończenie na str. 2) .

WASZYNGTON. Prezydent Ronald Reagan, który już
wcześniej zrobił nieprzyjazny gest pod adresem Polski przyj
mując w Białym Domu dezertera, b. ambasadora Romualda
Spasowskiego, posunął się obecnie znacznie dalej, poświę
cając przemówienie do narodu amerykańskiego wydarze
niom w naszym kraju. Ingerując w sposób nie mający pre
cedensu w polskie sprawy wewnętrzne, pozwolił sobie na
negatywne ocenianie zgodnych z .Konstytucją posunięć le
galnych władz polskich.
Nie zawahał się przed
próbą wywierania presji na
Polskę, zapowiadając wiele
restrykcji, które godzą nie
tylko w normalne stosunki
polsko-amerykańskie,, ale i
w poziom życia rodzin pol
skich,
albowiem zawiesił
wszelkie
popierane przez
rząd amerykański wysyłanie
artykułów rolnych i nabia
łowych dla Polski. Wyjątek
stanowią jedynie przesyłki
płynące — jak to określił -prywatnymi kanałami huma
nitarnymi. Reagan ogłosił
ponadto wstrzymanie odno
wienia rządowych gwaran
cji kredytowych dla Banku
Importowe - Eksportowego,
zawieszenie przywilejów poi
skiego lotnictwa . cywilnego
w USA. zniesienie kwot po

W śląskich kopalniach

H. Schmidt
tv USA
Kinder? He publik i Federal
nej Niemiec. Helmut. Schmidt
przybył' z trzytygodniową wi
żyta prywatną do Stanów Zjed
troczonych Kanclerz zamierza
odpocząć na jednej z wysp u
wybrzeży
Florydy. Agere's
zapowiadają
jednak - spótka-

W SKRÓCIE
nie z prezydentem' Reaganem,
które ma odbyć się '5 stycz
nia oraz rozmowy obu poi!
tyków.

Uran australijski
dla Szwajcarii
Ho dwóch latach negocjacji
Australia i Szwajcaria zawar
Uwaga, .na drogach nadal jiiebezpiecznie

Fot. J. PAT AN

(dokończenie na str. 2)
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Zmiany norm
zaopatrzenia kartkoweg
(dokończenie ze str. 1)
szy skup krajowy, import z
W grudniu br. pokrycie Europejskiej Wspólnoty Go
kartek żywnościowych za spodarczej lub dalszy wzrost
pewniono dzięki dodatkowe importu z krajów socjalisty
mu importowi, zwłaszcza ze cznych. W tym celu zostały
Związku Radzieckiego, nato by wówczas wydane dodat
miast nie udało się zgroma kowe karty zaopatrzenia.
dzić zapasövv mięsa, umożli
Wccec wysokiego medobc
wiających zrealizowanie za ru mięsa i masła zawieszo
ległych kartek. W ciągu kil no uprawnienia rolników
ku ostatnich dni w niektó posiadających lub użytkują
rych województwach wzrósł cych gospodarstwa rclne c
skup, jednakże w ciągu ca powierzchni oowyżej Cy ha
łego grudnia skup w całym do zaopatrywania się w re
kraju jest niższy aż o 49 glamentcwane mięso i masło.
proc. niż w grudniu 1980 r.
Zapewniono sprzedaż ma
Biorąc pod uwagę dalszy sła w systemie reglamento
przewidywany w styczniu wanym także dla dzieci i
1982 r. import z krajów so młodzieży w wieku dc 18
cjalistycznych, Wojskowa Ra lat zarówno w mieście-jak
da Ocalenia
Narodowego i na wsi, według dotychcza
zaleciła wprowadzenie ko sowych norm.
rekt do wcześniejszych usta
Rolnicy, dostawcy mleka
leń rządowych i zachowanie otrzymują uprawnienia dc
dla wszystkich robotników zakupu 25 dkg masła za do
dotychczas obowiązujących stawę 191 litrów mleka, nie
norm, to znaczy będą one więcej jednak niż 2 kg tnie
takie same jak w grudniu sięcznie.
To IG stycznia 1982 r.
br. Jednakże normy dla po
zostałych grup ludności nie ludność otrzyma kartki żyw
mogą być utrzymane na po nościowe, odpowiadające uzłomie grudniowym. 'Wynio stalcnym normom.
są one dla pracowników
Wojskowa Rada Ocalenia
umysłowych, emerytów i Narodowego potwierdzając
rencistów 2,5 kg, a dla osób raz jeszcze trwałość zasad
chorych, kobiet w ciąży oraz polityki rolnej państwa, zwró
młodzieży w wieku od 13 ciła się do rolników indywi
do 18 lat — 4 kg.
dualnych oraz do państwo
wych i spółdzielczych gcspo
Ewentualne podwyższenie darstw rolnych c przyspie
norm do poziomu grudnio szenie dostaw zwierząt, rzeź
wego dla pracowników urny nych, zbóż, mleka i innych
słowych oraz emerytów 'i pledów
rolnych.
Iylko
rencistów, kobiet w ciąży zwiększenie tych dostaw za
oraz młodzieży będzie prze gwarantować może obfitsze
prowadzone dodatkowo, jeśli zaspokajanie potrzeb żyw
uzyska się w styczniu więk nościowych ludności. (PAP)

W śląskich kopalnia
(dokończenie ze str. 1)
swoimi refleksjami, razem
spędzić święta. Z ulgą przy
jęli tę wiadomość współto
warzysze pracy, całe zarrepokojone społeczeństwo.
Celem uzyskania absolut
nej pewności, że żaden z
przetrzymywanych
górni
ków
kopalni „Ziemowit”
nie pozostał na dole, od go
dżin południowych 24 bra.
prowadzona była w kopalni
dokładna penetracja pod

Z

MOSKWA. Dziennik „Pra
wda” zamieścił 24 bm. ko
mentarz, którego autor, W.
Korignow, nawiązując do
kampanii antypolskiej pro
pagandy rozpętanej w tych
dniach w USA i niektórych
innych państwach NATO,
podkreśla, że na tego typu
kampanię można
by nie
zwracać uwagi, gdyby nie
to, iż profesjonalni antykomuniści postawili sobie za
zadanie za każdą cenę wy
paczyć rzeczywisty obraz
spraw w Polsce,
oczernić
patriotyczne siły
w tym
kraju, siły,
które czynią
wszystko, aby ocalić ojczy
znę od katastrofy. Za tymi
insynuacjami jasno widać
zamiar rzucenia cienia na
Związek Radziecki i inne
kraje socjalistyczne, które
zajmują pryncypialne stano
wisko.

Autor wskazuje dalej na
fakty świadczące z całą oczywistością
o mieszaniu
się władz USA w sprawy
polskie. Celem tej Ingeren
cji jest
chęć popchnięcia
Polaków
do
śmiertelnej
walki. Za cenę krwi pano
wie chcieliby umiędzynaro

Zmieniły się także niektóre elementy ekono
miczne wewnątrz kraju. W warunkach stanu
wojennego wydłużony został czas pracy w
wielu gałęziach przemysłu. Przejściowo wpro
wadzona została także zasada obowiązku pra
cy w przypadkach koniecznych, Te uwarunko
wanta, przeliczone na wielkości planu muszą

WOIMI przemyśleniami na temat ce
lów działania „Solidarności” podzielił
się w rozmowie z dziennikarzem PAP
Jarosław Sienkiewicz z kopalni „Borynia”.
W sierpniu 1980 r. stanął on na czele Mię
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego gór
ników w kop. „Manifest Lipcowy”. Był sy
gnatariuszem porozumienia jastrzębskiego, a
nagtępnie przewodniczącym MKR Jastrzębie.
W styczniu 1981 r. ustąpił z tej funkcji ogła
szając, opublikowany w środkach masowego
przekazu — list otwarty. Decyzję swoją uza MKR, i chyba miliony jej członków. W każ
sadnił w liście odejściem MKR-u, którym dym razie tak było na pewno w jastrzęb
kierował, od apolitycznej linii związku zawo skim MKR.
Porozumienie jastrzębskie napisane zostało
dowego i idei reprezentanta interesów ro
botniczych. Jest członkiem PZPR. Wraz z przez samych robotników, prostym, górni
nim z Prezydium MKR wyeliminowanych czym językiem: cała „sztuka” polegała na
zostało wówczas kilkunastu
innych jego wnikliwym słuchaniu ludzi, zanotowaniu ich
myśli, pragnień, żądań. Nie mieliśmy żad
członków należących do parii.

"r\-

dowić
„polski problem”,
przekształcić
wydarzeniamające miejsce w Polsce
w źródło dalszego zaostrze
nia napięcia międzynarodo
wego.
Nie o losy narodu polskie
go troszczą się w Waszyng
tonie i niektórych innych
stolicach Zachodu. Martwi
ich wynik tej przestępczej,
politycznej gry,
w której
agresywne,
a w an t ur n; c ze
kręgi imperializmu postawi
ły na kartę właśnie los poi
skiego narodu Wrogom so
cjalizmu nie( uda się zreali
zować dokładnie przemyśla
nego planu zburzenia socja
lizmu na polskiej ziemi.
Obecnie sytuacja w Polsce
stopniowe normalizuje się,
życie zaczyna płynąć nor
malnym trybem. Ludzie, ktć
rzy byli wystawieni na
msralny i fizyczny terror
przywódców „Solidarności”,
wracają do pracy rozumie
jąc, że tylko w ten sposób
uda się wyprowadzić kraj
z kryzysu.
Wprcwadzenie stanu wo
jennego w Foisee, utworze
nie Wojskowej Rady Ocale
nia Narodowego nie ma nic

(dokończenie ze str. 1)

Przywrócono porządek
w Hucie „Katowice”

wspólnego z przewrotem
wojskowym Jest to działa
nie prawnego rządu, praw
nej władzy zgodnie z kon
stytucją kraju. Było one
spowodowane koniecznością
uprzedzenia
antykomuni
stycznego przewrotu, niedo
puszczenia do przelewu krwi,
dc wojny dcmowej. Iylko
nieodpowiedzialne
esoby,
którym jest obojętnie pa
trzeć na rczpasanie się
kontrrewolucji i anarchii,
nic nie czynią w obliczu
prób awanturników, świado
mie pchających Polską w
przepaść.
Naród polski postanowił
ocalić swćj dom — czytamy
w zakończeniu artykułu. W
rozwiązaniu tegc patriotycz
nego zadania po stronie pra
cującej Polski znajdują się
niezawodni przyjaciele, sym
patia i pcparcie wszystkich,
którym droga jest sprawa
niezawisłości narodowej, po
stępu społecznego, sprawa
pokoju. Tak jak zawsze, w
te trudne dni pc strenie
narodu polskiego znajdują
się jego wierni przyjaciele
— Związek Radziecki i inne
kraje wspólnoty sccjalistycz
nej. (PAP)

wprowadzić niezbędne korekty w dotychcza
sowych opracowaniach.
Wprowadzenie stanu wojennego nie zaha
mowało natomiast prac nad reformą gospo
darczą. Nadal prowadzone będą praktyczne
działania zmierzające do wdrażania — w moi
liwie jak najszerszym zakresie — elementów
nowego systemu ekonomicznego.
Rozmawiał TOMASZ WALAT (PAP)

Wojciech Jaruzelski przyjął
ks. Luigi Poggi
24 bm.
przewodniczący
Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego, prezes Rady
Ministrów, gen. armii Woj
ciech
Jaruzelski przyjął
przebywającego w Polsce
kierownika zespołu do spraw
stałych kontaktów robo-,
czych Stolicy Apostolskiej
z rządem Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej ks. arcybi
skupa Luigi Poggi, nuncju
sza papieskiego do zadań
specjalnych.
Arcybiskup L. Poggi prze
kazał w toku rozmowy list

papieża Jana Pawła II do
prezesa Rady
Ministrów.
Premier podziękował i za
pewnił,. że z uwagą przestu
diuje zawarte w liście opi
nie.
*
-m
Tematami rozmowy były:
sytuacja w Polsce, stosunki
polsko-watykańskie i ksztal
towanie się stosunków po
między państwem a Kościo
łem w naszym kraju.
Rozmowa przebiegała w
duchu wzajemnego zrozu
mienia.
(PAP)

Wypowiedź Jarosława Sienkiewicza
b. przewodniczącego MKR Jastrzębie

Truizmem byłoby — mówi dźiś Jarosław
Sienkiewicz — powracać szerzej do przyczyn
.wybuchu robotniczego, górniczego protestu
W •sierpniu 1980 r. Należy jednak przypom
nieć, że jego podłożem była chęć wpasowa
nia w istniejące struktury polityczno-społe
czne kraju jakiegoś mechanizmu kontrolne
go działającego w imieniu całego społeczeń
stwa, po to, by nigdy już więcej nie doszło
do deformacji w naszym życiu, po to, by
decyzje władz były weryfikowane przez spo
łęczeństwo zgodnie z odczuciem robotników.
....— :i-«j

*--7or>h nrr>

zuimen zawartych w Gdańsku, Szczecinie i
Jastrzębiu. Takie intencje deklarowali tez
Wtedy wszyscy liderzy powstającej „Solidar
iności”. Pod statutem takiego związku pod
pisałem się również ja, jako przewodniczący
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Plan i budżet na 1982 rok

ziemi. Dokonywało ją kilka
naście paroosobow.ych grup:
ratownicy, sztygarzy, gór
nicy. Gdy większość z nas
przygotowywała się i -zasia
dała do wigilijnej wieczerzy,
sprawdzano w kopalni naj
odleglejsze
rejony, m. in.
kilkanaście kilometrów pod
ziemnych dróg Nie znale
23 bm. siły porządkowe
ziono na dole żadnej spo
śród przetrzymywanych tam MO wspólnie z żołnierzami
osób. Akcja poszukiwawcza LWP przywróciły ład i spo
kój w Hucie „Katowice”.
trwała ^do późnej nocy.
Około 2 tys. pracowników z
niektórych wydziałów prze
trzymywanych w hucie od.
wielu dni przez terrorystów
z byłej komisji zakładowej
„Solidarności” udało się do
domów. Wielu hutników zdo
Podczas świąt pracowały na
łałp zresztą wcześniej uciec
Śląsku załogi elektrowni, służ
by komunikacyjne i wszystkie
z huty.
inne zabezpieczające funkcjono
W trakcie działań sił po
wanie
śląskiej
aglomeracji.
rządkowych nikt nie odniósł
.Funkcjonowały także zakłady o
obrażeń. Zatrzymano więk
ruchu
ciągłym a wśród nich
niektóre wydziały Huty „Kato
szość prowokatorów i or gani
wice” gdzie trwały przygotowa
zatorów bojkotu pracy w Hu
nia do podjęcia normalnej pra
cie „Katowice”.
(FAP)
cy od poniedziałku.

S
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Artykuł dziennika „Prawda"
o antypolskiej kampanii

Przygotowania
do podjęcia pracy
W kopalniach węgla kamień
nego na Śląsku trwają przygo
towania
do poniedziałkowego
fedrunku. Wagony zamówiła tak
że kopalnia
„Ziemowit”.
W
drugie święto, załadowano w
całym rejonie 30 tys. ton wę
gla. Na wczorajszy dzień za
mówiono wagony z zamiarem
wyekspediowania 103 tys. ton
węgla.
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nych doradców, prawników, wierzyliśmy tyl
ko samym robotnikom. Dlatego tekst poro
zumienia zawartego w Jastrzębiu różni się
od porozumień sformułowanych na Wybrze
żu z. udziałem doradców.
Dostrzegaliśmy niebezpieczeństwa udziału
w tym nowym ruchu społecznym ludzi z
zewnątrz, ja takż.e. ostrzegałem przed tym,
współ towarzyszy z MKR, że wszelkie dzia
łania polityczne i pseudopolityczne grożą
wmanewrowaniem związku w pułapkę bez
wyjścia.
Każdy, kto miał możliwość wnikliwego ob
serwowania . Schdo^ncści” od wewnątrz móg1
zauważyć, że w pewnym momencie w Gdań
sku powstałe swoiste „biure polityczne” z udziałem działaczy KSS KORiKFN, Na'bazie
„Solidarności” zaczęli oni rozgrywać sprawy
nie mające nic wspólnego z. walką $■ ludzkie

warunki życia i pracy, o ludzką godność —
czego w myśl założeń bronić miał nowy
związek.
Na naszym terenie, na spetkaniach z za
łogami górniczymi zaczęli spotykać się bez
wiedzy MKR działacze z Gdańska i innych
regicnćw, robili tam swoją robotę ... Jastrzęb
ski MKR od początku reprezentował linią
współpracy z władzami, w tym oczywiście
z partią. Była to koncepcja bynajmniej nie#
wydumana tyilcc przeze mnie. Szybko Jastrzę
bie ochrzczono „czerwonym”. Poczytuję ta
sobie za hener.. Robotnicza krew 1 -70 reku
była też czerwona...
Gdy stwierdziłem, że zatraca się w na
szym MKR pierwotny jego robotniczy cha
rakter, a do głosu, dochodzą politykierzy, po
stanowiłem odejść, w momencie — jak sądzą
— kiedy związek „Solidarność ’ byl najsil
niejszy. Broniłem wówczas i będę bronił parNi, partii a ni' jej byłych 'Merów Dy,’ .Ty
czeń 1981 reku. Sformułowałem wtedy swćj
list otwarty. Decyzją moją potraktowano ja
ko zdradę związku. Zrobiono wszystko, żeby
wzbudzić wśród górników brak zaufania dc
mnie, kolportując szeroko najróżniejsze

I
I
I
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(dokończenie ze str. 4 .
ły
wstępne
porozurriieńfiij
przewidujące sprzedaż austral
lijskiego uranu Konfederacji
Helweckiej. Dyskusje w sprf
wie ostatecznego kształtu pó
rozumienia odbędą się ;w stjj
czniu.

Katastrofa
tankowca
4 ofiary śmiertelne 1 4 ma*
rynarzy zaginionych — to b|
lans
pbżaru
kanadyjskiego
tankowca wiozącego przez ZA
toke Św. Wawrzyńca ładunel^j
mazutu. Po 24 godzinach pd
żaru i akcji ratowniczej mat
łe były szanse uratowania pd
zostałych pięciu członków zą
łogi. Pożar wybuchł wieczór
rem 25 bm. w czasie sztor*

Tajny dokument
Biuro premiera Menachemä
Begins potwierdziło doniesie
nia prasowe o tym, że w pcł
siadaniu, rządu
izraelskiego
znajduje się list byłego pre
zydenta USA Geralda Forda
z 1975 r„ w którym zapewnia
on,
iż „Stany
Zjednoczona
nie przeciwstawia się sprawo
waniu władzy przez Izraelczy
ków nad wyżyną Gołan”, __

Nowa napaść
na Angolą?
Ponad dwa tysiące kontrril
wolucjonistów wyszkolonych ;
uzbrojonych przez Stany Zjed
noczone oraz Republikę Pcw
łudniowej Afryki zostało skorj
centrowanych w Zairze, w pd
bliżu granicy z Angolą
po*,
dał portugalski dziennik „Dia.
rio de Lisboa”.
Wspomniane jednostki pod*
legają tzw. komitetowi woja
skowemu angolskiego
oporu
(COMIRA), który zgrupował
je w 15 ośrodkach w Zairze,
Planowane operacje tych sił
na północnej granicy Angoli,
mają przebiegać w ścisłej ko
ordynacji z działającymi
ha
południu kraju siłami organ!
zacji UNITA Jonasa Savimbię
go.'

Zdrada
ambasadora
Dotychczasowy
ambasado#
PRL w Japonii. Zdzisłąw. RU
rarz
dokonał aktu
zdrady,
zwracając się o azyl do am
basady amerykańskiej w To
kio. Jak informują kompetent
ne czynniki japońskie, został
on przewieziony do Stanów
Zjednoczonych.
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych wysLę
puje do naczelnego prokura
tora wojskowego o wszczęcię
postępowania karnego.

Podróż prezydenta Syrii
Prezydent Syrii Asad przy
był wczoraj do Adenu, gdzie
przeprowadzi rozmowy z pre
zydentem Jemeńskiej Republi
ki
Ludowo-Demokratycznej,
Ali Naszhira Muhadadem wi
sprawie wspólnych
działań
krajów arabskich
przeciwko
zaanektowaniu Wzgórz Golan
przez Izrael.
Prezydent
Asad
odwiedził
już Republikę Arabską, Ara
bię Saudyjską, Kuwejt, Bahrajd.
Katar,
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie i Jemen
Północy.

oszczerstwa, plotki. Ale ja nie jestem mię-«
czakiem...
List mój trafi! wówczas w próżnię Stałej,
się tak m. in dlatego, że opinii publicznej
nie były znane wtedy niektóre wypowiedzi
przywódców „Solidarności'’, gdyż nie były,
one publikowane.
Wystąpienia radomskie nie zaskoczyły
mnie, z wyjątkiem wypowiedzi Wałęsy. Głogi
Jurczyka to dla mnie żaden ewenement —
takie wypowiedzi miały miejsce już wcześ
niej. Wielu ich autorów cs-obiście nie znam:
charakterystyczny jest np. dla tonie szcze
gół, że nigdy w „demokratycznym” związku
nie dopuszczone mnie do osobistego kon
taktu, bezpośredniej rozmowy z Wałęsą, na
wet podczas jego wizyt na Śląsku.
Jeszcze jedna refleksja. Podczas gdy my,
jako partia, na IX Zjeździe powiedzieliśmy
wyraźnie i otwarcie cc w niej byłe złe, cc
należy wyeliminować, jednocześnie wszyst
kie negatywne zjawiska, jakim partia wy
dała zdecydowaną walkę zaczęły występować
na co dzień w działaniach „Solidarności”.:
Związek, który głosił hasła demokracji, plu
ralizmu poglądów, w praktyce zaprzeczał ele
mentarnym zasadom demokracji.- wobec
partii, związków branżowych, każdego od
miennego stanowiska. Odmienne zdania, po
lemika z tezami czołówki „Solidarności” by
ły traktowane jakc atak na związek.
Zdemaskowane ostatnio prawdziwe oblicza
przy. ćdcćw ;,.j ... ...hzccji uświadamiają
całą grozę sytuacji: trudno sofcie wyobrazić,
co by tyło, gdyby nie decyzja c stanie wcjennym. Dekret ten uchroni! nas przed
wejną domową, do której dążyli jej przy
wódcy. (PAP|
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Postanie przewodniczącego
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego

gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego
(wygłoszone przed mikrofonami Polskiego Radia
w dniu 24 grudnia br.)
DRODZY RODACY!

J

Zwracam się do Was, w dniu głęboko za
korzenionym w polskiej tradycji, w polskim
obyczaju. Zwracam się do tych, którzy ten wie
czór spędzają w rodzinnym gronie - i do
tych, którzy pozostaję na wszystkich posterun
kach pracy i służby.
Tegoroczne święta obchodzimy w warun
kach szczególnych. Zdaję sobie sprawę jak ob
ostrzenia stanu wojennego skomplikowały co
dzienne życie, jak pokrzyżowały osobiste pla
ny, Prawda jednak jest taka, że przejściowe
ciężary, rygory i ograniczenia sq zdecydowanie
mniejszym złem, niż bratobójczy konflikt, któ
ry jeszcze niedawno stał przed naszym pro
giem.
W historii Polski nie raz zdarzały się chwi
le, kiedy trzeba było wybierać nie między
dobrem i złem, lecz między złem większym i
mniejszym. Dokonaliśmy tego wyboru. Wierzę,
że przyszłość sprawiedliwie wybór ten osadzi.
Do ostatniej chwili nie rozstawaliśmy się z
nadzieją, że środki nadzwyczajne nie będą
konieczne. Czyniliśmy wiele wysiłków aby do
prowadzić do porozumienia narodowego, by
niezbędne reformy realizować w drodze pro
cesów ustawodawczych. Nikt nie ma prawa,
pomawiania rządu o dążenie do konfrontacji.
Wierzyłem, że zostanie znaleziona droga do
kompromisowego wyjścia z niebezpiecznego
kryzysu.
Ale do porozumienia potrzebna jest dobra
wola wszystkich partnerów. Tej dobrej woli za
brakło. Dziś już wiemy kto jej nie okazał, kto
proklamował konfrontację. Dowody są pow
szechnie znane. Stanowią smutną, nieścieral
ną część polskiej historii.
13 grudnia nie było już innego wyjścia.
Niech każdy z nas, we własnym sumieniu od
powie sobie dziś szczerze na pytanie: dokąd
Polska szła? Jak długo mógłby jeszcze prze
trwać kraj szarpany codziennie strajkami, roz
palony od napięć, pogrążający się w klima
cie sztucznie podsycanej nienawiści?
Kieruję to pytanie również pod adresem
tych kół zagranicznych, które jeszcze kilkana
ście dni temu doradzały Polakom wzięcie się
do roboty, zaprowadzenie porządku i dyscyp
liny. Dziś te same kola ubolewają hałaśliwie
nad krokami, jakie właśnie w tym celu zosta
ły podjęte. Można odnieść wrażenie, że ko
muś zależy na tym, aby Polska była krajem
chaosu, niewypłacalnym dłużnikiem, chorym
organizmem kontynentu.
Oświadczani z całą stanowczością, że kłam
stwem są doniesienia o rzekomych dziesiąt
kach czy setkach ofiar śmiertelnych, o prze
trzymywanych na mrozie tysiącach aresztowa
nych, bitych i torturowanych. Prawdy o Pol
sce ukryć w Polsce nie można. Prędzej czy
później będzie ona znana całemu światu.
Wprowadzenie stanu wojennego stanowiło
głęboki wstrząs dla całego społeczeństwa, dla
wszystkich obywateli. Pragnęliśmy aby
nie
doszło do przelania choćby jednej kropli krwi
Liczyliśmy na to. Niestety, nie udało się tego
uniknąć. Bolejemy wszyscy nad wydarzeniami
jakie miały miejsce na terenie kopalni „Wu
jek”, Jest to również mój osobisty dramat. Za
to co się stało odpowiadają ci prowodyrzy,
którzy organizowali i dokonywali aktów agre
sji, łamali prawa stanu wojennego.
OBYWATELKI I OBYWATELE!
Proces rozpadu państwa został zatrzymany.
Anarchii położono kres. Ulega poprawie stan
bezpieczeństwa osobistego obywateli. Kraj std
wił czoła pierwszemu atakowi surowej zimy.
Udaremnienie konfrontacji odsunęło od Pol
ski groźbę, której realność i powaga nie wszę
dzie jeszcze są dostatecznie uświadamiane.

Dopóki istnieje potrzeba, będziemy wyma
gać przestrzegania surowych praw stanu wo
jennego. Oświadczam równocześnie, iż stan
ten nie będzie obowiązywał ani przez godzi
nę dłużej, niż to się okaże konieczne. Im szyb
ciej stracą grunt pod nogami niepoczytalni
agitatorzy złej sprawy, organizatorzy spisko
wych poczynań, tym szybciej wróci pełny spo
kój i ład, nastąpi normalizacja.
Jedyna droga jaka się przed Polską otwie
ra to droga wspólnego zgodnego wysiłku cale
go społeczeństwa, droga pogłębiania socjali
stycznej demokratyzacji. Podstawowych zało
żeń odnowy nikt unieważniać nie zamierza.
Obcy jest nam odwet i niskie porachunki. W
socjalistycznej Polsce nie będzie dyktatury woj
skowej - ale nie będzie też miejsca dla de
montażu państwa, dla rzeczników konfronta
cji.
Przedstawimy wkrótce społeczeństwu pro
gram zamierzeń. Jego celem będzie utrwalę
nie podstawowych, socjalistycznych zdobyczy
klasy robotniczej, chłopów, wszystkich ludzi pra
cy, w tym zachowanie i pogłębienie tych po
żytecznych przemian jakie pojawiły się w na
szym życiu publicznym w ciągu ostatnich kil
kunastu miesięcy.
Trudno dziś występować o kredyt zaufania.
Niech przemawiają za nami nie słowa lecz
czyny. Będziemy wytrwale, krok po kroku, two
rzyć instytucjonalne gwarancje, aby już nigdy
więcej nie mogło powtórzyć się zło i wypa
czenia nagromadzone przed sierpniem 1980
roku, ale także aby wrócić nie mogły zagrożę
nia jakie przyniósł ostatni okres.
W naszym systemie społeczno-ekonomicz
nym jest miejsce na samorządne i rzeczywiś
cie niezależne związki zawodowe — niezależ
ne od państwowego pracodawcy, lecz rów
nież niezależne od manipulacji i terroru nie
odpowiedzialnych politykierów. Jest miejsce na
robotniczą samorządność. Bogactwo form ży
cia społecznego, naukowego i kulturalnego
nie jest sprzeczne z zamiarami władz. Prawa
Kościoła katolickiego w sprawowaniu jego mi
sji gwarantowane są przez Konstytucję. To sa
mo odnosi się do innych wyznań. Porządkowa
nie i unowocześnianie socjalistycznych struk
tur naszego życia publicznego będzie szło w
parze z szacunkiem dla najlepszych, ukształto
wanych przez pokolenia, polskich tradycji na
rodowych. Cennym źródłem inspiracji są i bę
dą również stuletnie dzieje polskiego ruchu
robotniczego.
Szansa porozumienia narodowego jest więc
wciąż otwarta. Co więcej, może okazać się
obecnie bardziej realna niż poprzednio,

I

Nie mogę życzyć dziś Wam wesołych i do
statnich świąt. Tegoroczne święta są skromne
lecz są bezpieczne.
Życzę, aby trudności i ograniczenia obec
nego okresu nie odebrały zasłużonego wypo
czynku.
Tym, którzy pełnią dziś służbę, życzę wy
trwałości w spełnianiu powierzonego obowiąz
ku.
Niechaj to święto rodziny, święto zgody i
pokoju, zapisze się w naszej pamięci jako po
czątek początków drogi ku lepszej szczęśliw
szej Polsce. Niechaj poczucie braterstwa i
wspólnoty polskiego losu weźmie górę nad go
ryczą i lękiem o jutro.
Polska jest jedna. Wspólnymi siłami musimy
ją wydźwignąć z niedoli. Nikt nas w tym nie
wyręczy. Zagaśmy w naszym domu zarzewia
waśni i nienawiści, Oby świąteczny
czas
sprzyjał mądrym, patriotycznym przemyśle
niom. (PAP)

6 min ton węgla dodatkowo
może wyprowadzić gospodarkę z kryzysu
tj. .określonym w tzw. wa
riancie nadziei projektu pla
.nu społeczno-gospodarczego.
Ten węgiel — warunkują
cy zresztą wykonanie przy
szłorocznego planu i hamu
jacy spadek dochodu narodo
wego i produkcji — został
już rozdysponowany przez
planistów. Jeśli nie uda się
zwiększyć wydobycia ponad
planowaną wielkość, możli
we jest
dokonanie takich
przestawień
w przemyśle,

aby — zawieszając na pe
wien okres najbardziej węglochłonną produkcję — wy
gospodarować te 6 min ton
węgla. Stałyby się one nie
jako lokomotywą wyprowa
dzającą naszą
gospodarkę
z kryzysu.
Zdaniem fachowców, ope
racja ta jest w pełni możli
wa. Energochłonne gałęzie
przemysłu zagrożone odcię
ciem dostaw węgla zwrócą
z konieczności większą uwa
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Trwa walka ze spekulacją
Centralna Komisja do Walki ze Spekulacją, pod prze
wodnictwem wicepremiera Jerzego Ozdowskiego, na po
siedzeniu 24 bm, rozpatrzyła aktualne — wynikające z
warunków stanu wojennego — problemy zapobiegania
i zwalczania przestępstw na szkodę nabywcy.

W całym kraju funkcjo
nują wojewódzkie i tereno
we komisje do walki ze spe
kulacją. O działalności jed
nego z takich organów pom
wiceprezydent
formował
Warszawy Stefan Stypułkowski. W woj. stołecznym
zjawisko spekulacji — mi
mo ograniczenia handlu na
bazarach i targowiskach —
nadal istnieje. W ciągu dzie
sięciu ostatnich dni wszezę
to 27 po-stępowań przygoto
wawczych o przestępstwa
na szkodę nabywcy, skiero
wano 58 wniosków do kole
giów, 71 osób ukarano man
datami.
Zakwestionowano
towary wartości 3 min zł.
W trybie doraźnym będzie
skierowana do sądu sprawa
wykrytych ostatnio na Żo
liborzu fałszerstw kart zao
patrzeniowych na alkohol.
Prowadzone jest także śledź
two w sprawie nieprawi
dłowości w zespole gastro
nomicznym w międzynarodo
wym porcie lotniczym Okę
cie, gdzie ujawniono sprze
daż — mimo zakazu — al koholu
wartości ponad 6
min zł ,a także ukrycie na
zapleczu znacznych ilości
wyrobów cukierniczych. We
wszystkich
gminach woj.
stołecznego funkcjonują ze
społy
antyspekulacyjne,
które obecnie
zwracają
szczególną uwagę na kontro
lę obrotu artykułami mono
polowymi i paliwami, nie
prawidłowości w punktach
skupu żywca oraz na skła
dach opałowych. Rozwijana
jest także kontrola we
wnętrzna.
Z informacji
Komendy
Głównej MO, wynika, że
w okresie od 13 do 23 bm.
wszczęto w całym kraju 427
przygotowaw
postępowań
czych w sprawach o speku
lację, skierowano 397 wnios
ków do kolegiów do spraw
wykroczeń, a 871 osoby uka
rano mandatami.
Organy
ścigania i kontroli zakwe
stionowały
towary będące
przedmiotem spekulacji war
tości 385 min zł, oraz ujaw

niły ukryte przed nabywca
mi na zapleczach sklepów
artykuły spożywcze i prze
mysłowe wartości 8,6 min
zł. Wśród ujawnionych prze
stępstw dominował handel
alkoholem i innymi artyku
łami reglamentowanymi, ukrywanie towarów przed na

DRODZY RODACY!
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Specjaliści oceniają, że
wyeksportowanie 6 min ton
węgla dodatkowo pozwoli
łoby zgromadzić środki na
zakup wszystkich potrzeb
nych przemysłowi materia
łów
zaopatrzeniowych
z
krajów
' kapitalistycznych.
Zagwarantowałoby to nie
zakłóconą pracę zakładów.
Poprawa pracy kopalń stwa
rza szansę ustalenia przysz
łorocznego wydobycia węgla
na poziomie 170 min ton,

REGIONU

Kredyty dla młodych
małżeństw
24 bm. odbyło się spotkanie
ministra handlu wewnętrznego
i usług — Zenona Komendera z
przewodniczącym
Zarządu
Głównego Związku Socjalisty
cznej Młodzieży
Polskiej Je
rzym
Jaskiernią.
Omówiono
sprawy związane z doskonale
niem realizacji kredytów dla
młodych, małżeństw oraz z udziałem młodzieży w poprawie
funkcjonowania handlu.
Uznano potrzebę pełnego po
krycia towarowego niezrealizo
wanych kredytów dla młodych
małżeństw wydanych przed 13
grudnia. Postanowiono
powo
łać w tej sprawie wspólny ze
spół , w którego
skład wejdą
przedstawiciele
Ministerstwa
Handlu Wewnętrznego i Usług,
Ministerstwa Finansów, Naro
dowego
Banku
Polskiego ’ i
ZSMP.
(PAP)

gę na oszczędność paliwa.
Świadczy o tym przykład
cementowni „Nowiny”, która
mając przed sobą perspek
tywę postoju, zaczęła spalać
paliwa odpadowe.
Wygospodarowanie dodat
kowego. węgla na eksport
jest tym ważniejsze, że —
jak to już dzisiaj widać —
warunków płatniczych na
szego kraju w roku przysz
łym nie uda się prawie na
pewno poprawić w istotnej
mierze. Oszczędności paliwo
we mogą być wykorzystane
również w rolnictwie, co w
konsekwencji przyczyni się
do zmniejszenia
importu
produktów rolnych. (PAP)

bywcami, nielegalny handel
artykułami pochodzenia za
granicznego, wprowadzanie
do
obrotu sfałszowanych
kart zaopatrzeniowych.
Oto przykłady: Komenda
Miejska MO w Częstocho
wie wszczęła śledztwo prze
ciwko kierownikowi działu
zaopatrzenia
miejscowych
zakładów mięsnych, członko
wi PZPR i NSZZ „Solidar
ność” u którego zakwestio
nowano towary wartości ok.
600 tys. zł. Było wśród nich
m. in. 5 chłodziarek, 2 za
mrażarki, 5 kompletów me
bli, 4 pralki automatyczne,
6 dywanów, 700 1 etyliny,
118 kg szynki, 219 butelek
spirytusu. Ponadto posiadał
on dwa fiaty 126p, skodę
1300,
skodę 105s. Trzy z
tych safochodów były zakon
serwowane i nierejestrowane.
KW MO w
Poznan'u
wszczęła postępowanie - przy
gotowawcze przeciwko ajen
tom i pracownikom lokali
gastronomicznych
„Osie
dle” i „Dobosz” podejrza
nych o spekulację alkoho
lem i osiągnięcie z tego ty
tulu 4,5 min zł zysku. Pro
kurator rejonowy aresz
tował
tymczasowo
sied
miu podejrzanych, u któ
rych znaleziono znaczne iloś
ci gotówki i dewiz, biżute
rię. artykuły przemysłowe
W związku z ciągle licz
nymi nadużyciami w pla
cówkach handlowych minis
ter handlu wewnętrznego i
usług wydał rozporządzeni
wykonawcze do ustawy o
zwalczaniu spekulacji. Wpro
wadza ono między innymi
ścisłe określenie ilości to
warów jaką można sprzeda
wać jednorazowo w placów
ce handlu detalicznego, re
guluje zakupy własne pra
cowników handlu, określa
uprawnienia do zakupu po
za kolejnością. Tekst tego
rozporządzenia będzie opu
blikowany
w najbliższym
Dzienniku Ustaw.
Po licznych interwencjach
i protestach
klientów w
sprawie bezprawnego dzia
łania społecznych komite
tów kolejkowych oraz sy
gnałami o nadużywaniu i
wykorzystywaniu
przez
członków niektórych komite
tów uprawnień powodują
cych nadmierny wykup deficytowych towarów w celu

dalszej ich odsprzedaży 2
zyskiem, minister HWjU
przekazał do centralnycn or
ganizacji handlowych pLmo
w sprawię niehonorowania
przez personel sklepów żad
nych list i ustaleń tych ko
mitetów. Ponadto w resor
cie handlu opracowano no
we zasady rozliczeń z kart
reglamentacyjnych i posta
nowiono zmniejszyć ilość
kart rezerwowych, co ma
zapobiec
nieprawidłowoś
ciom występującym w obrocie towarami reglamento
wanymi.
Systematyczne kontrole w
terenie przeprowadzają pra
cownicy PIH, PKC oraz
państwowej inspekcji skupu
i przetwórstwa artykułów
rolnych. Ich wynikiem jest
ujawnianie coraz to nowych
obszarów spekulacji. Ostat

nio spekulacja objęła także
sferę leków. W Łodzi, w
sklepie „Społem” kontrole
rzy PIH ujawnili wprowa
dzenie przez ajentkę do obrotu leków o wartości 10
tys. zł, zakupionych uprzed
nio od rencistów i emery
tów.
Wicepremier J. Ozdowski.
stwierdził, że obecnie han
del spekulacyjny koncentru
je się w ośmiu obszarach,
artykułów żywnościowych,
opalu i paliwa, leków, ar
tykułów higieny, artyku
łów dziecięcych i młodzie
żowych, . towarów na zaopa
trzenie rolnictwa, punktów
skupu oraz artykułów mo
nopolowych. Główne prze
stępstwa spekulacyjne to:
sprzedaż w placówkach han
dlowych towarów nie pocho
dzących z oficjalnych do
staw, ukrywanie poszukiwa
nych artykułów przed na
bywcami, sprzedaż towarów
poza sklepami. Jak wskazu
je przykład woj. stołeczne
go, dobra
praca komisji
gminnych, prawidłowy sy
stem kontroli wewnętrznej
i ożywienie
autentycznej
kontroli społecznej powodu
je, że walka ze spekulacją
staje się efektywna.
W nawiązaniu do sygnali
zowanej w czasie posiedzę
nia sprawy utrudniania w'
niektórych w o j e wó d zt wac h
(szczecińskie i zielonogór
skie) pracy organów kontrol
nych przez władze admini
stracyjne,
wicepremier
Ozdowski zapowiedział wy
danie decyzji zobowiązują
cej wojewodów do popiera
nia i umacniania działalnoś
ci służb
zajmujących się
walką ze spekulacją.

Przed Sadem Wojewódzkim w Koszalinie

Wyroki za naruszenie
Dekretu o stanie wojennym
(Inf. wł.) W minimy czwar
tek (21 bm.) w Sądzie Wo
jewódzkim w Koszalinie, za
kończył się dwudniowy pro
ces przeciwko czterem pra
cownikom
bialogardzkieec
przedsiębiorstwa
„Unitra-[ ndtech”, którzy w dniach
11—15 grudnia bieżącego r:
ku. zorganizowali i kierowali
strajkiem, naruszając tym
samym artykuł 16, punkt 2
Dekretu z dnia 13 grudnia
br. o stanie wojennym
Oskarżonych
Zdzisława
Bełtkiewicza, Henryka Pod
siadło, Makarego Kalasa o-

raz Pawła Szumskiego uzna
no winnymi zarzucanego im
czynu. Z. Bełtkiewicz ska
zany został na karę trzech
lat i sześciu miesięcy pozba
wienia wolności, natomiast
pozostali oskarżeni — na ka
ry po trzy lata pozbawienia
wolności. Ponadto wszyscy
oskarżeni pozbawieni zostali
praw publicznych na okres
dwóch lat.

Oskarżeni odpowiadali w
trybie doraźnym. Wyrek jest
prawe mc cny i nie służy od
niego odwołanie.

Świąteczny szczyt paczek rozładowany
3 bm. Operacyjny Sztab Anty
kryzysowy postawił przed Mini
sterstwem Łączności zadanie zJik
widowania wszystkich zaległości
w doręczaniu paczek zagranicz
nych. Według stanu z grudnia
wynosiły
one około
270 tys.
sztuk. Jak poinformował 24 bm.
rzecznik prasowy Ministerstwa
Łączności,
zadanie to zostało
wykonane. W ciągu trzech ty
godni grudnia
opracowano i
wyekspediowano łącznie 3,5 min
paczek
likwidując przy
tym

wszelkie zaległości. Obecnie w
magazynach rozdzielczych punk
tów dyspozycyjnych pozostają
tylko te paczki, które są na
bieżąco przyjmowane z transpo
rtów do opracowania i ekspe
dycji. Rzecznik Ministerstwa Łą
czności zaznaczył jednak, że w
opracowaniu bieżącym mogą się
jeszcze znaleźć pojedyńcze pa
czki
pochodzące z wcześniej
szych terminów nadania.
(PAP)
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Groźba powodzi

Od 1 stycznia 1982r.

Odwołani ze stanowisk Podwyższenie zasiłków rodzinnych

W związku z zaniedba
niem obowiązków służbo
wych wojewoda koszakński
zawiesił w czynnościach i
wystąpił
do
jednostek
zwierzchnich o odwołanie
następujących
dyrektorów
i prezesów: Mariana Haskę
— dyr. Zakładu Zespołów
Elektronicznych ..Unitra-Ei
tra'* w Białogardzie, Roma
na Dembca — dyr. Zakła
du Podzespołów Radiowych
„Elwa” w Kołobrzegu, Woj
ciecha Wymysłowsk;ego —
dyr. PBRol. w Szczecinku,
Jerzego Dubickiego — pre
zesa Zarządu GS w Dygo
wie oraz Jana Mączyńskiego — jego zastępcę, Tade
usza Ko-strzewskiego — dyr.
WSS „Społem” w Koszali
nie, Jerzego Nawrockiego
— komendanta wojewódz
kiego
OHP w Koszalinie,
Jerzego . Chmielewskiego —
prezesa Spółdzielni Pracy
Poligraficzno - Papierniczej
„Intropol” w Koszalinie.
Wojewoda koszaliński wy
stąpił również z wnioskiem

do kierowników podległych
mu jednostek o odwołanie:
Zdzisława Nienarta — z-cy
dyr. Okręgowego Przedsię
biorstwa Przemysłu Mię
snego w Koszalin;e, Witoi-j
da
Daszkiewicza — dyr.
Przedsiębiorstwa Dróg i Mo
stów w Koszalinie i Tade
usza Gaczkiewicza — dyr.
GOSiR w Mielnie.
Ponadto wojewoda odwo
łał: Kazimierza Mrożewskie
go — naczelnika gminy Dy
gowo, Karola
Kadleca —
dyr. Koszalińskiej Agencji
Imprez ^Artystycznych, Ta
deusza Maszkowskiego —
dyr. Państwowej Filharmo
nii w Koszalinie, Eugeniu
sza Małygę — dyr. Muzeum
Okręgowego w Koszalinie,
Ekspedyta Wieliczkę — dyr
Wojewódzkiego Szpitala Ze
spolonego w Koszalinie.
Odwołany też został, po
uprzednim złożeniu rezy
gnacji, Benedykt Świat —
naczelnik gminy Ustronie
Morskie.
(jr)

Biuro prasowe rządu
komentuje
Publikowane sq ostatnio na
zwiska osób zwalnianych ze
stanowisk, W ciągu pierwszego,
tygodnia stanu wojennego od
wołano 4 wojewodów, 3 wice
wojewodów, 77 prezydentów i
naczelników miast oraz gmin.
Zmian personalnych dokona
no w 29 na 49 istniejących wo
jewództw. Objęły one w tym
czasie 77 na 2353 istniejących
szefów administracji podstawo
wego szczebla. Mimo więc, że
na tym nie koniec ruchu per
sonalnego, dokonywane zmiany
nie mają skali ilościowej uza
sadniającej pogłoski, że trwa
czystka w administracji Tego ro
dzaju opinie są błędne.
Dymisje dotknęły także niektó
rych kierowników placówek gos
podarczych i dyrektorów fabryk,
prezesów spółdzielni, kierowni
ków służb komunalnych. Jest
to w tej chwili niewielki odse
tek ogólnej liczby szefów insty
tucji tego rodzaju.
Przyczyny zwalniania ze sta
nowisk z konieczności są ogól
ńikowo określane w publikowa
nych informacjach na ten te
mat. Dokładne ich zobrazowa
nie wymagałoby szczegółowego
omawiania każdego z osobna
przypadku, co jest niemożliwe.
Powody sa tak różnorodne, że
trudno
je sprowadzać do
wspólnego mianownika. Można
je co najmniej pogrupować:
Około 2u proc. zmian jakie
nastąpiły między 14 a 22 fcTm.
spowodowane było odejściem
na emeryturę, przeważnie tą
przyspieszoną z mocy lipcowe
go rozporządzenia Rady Mini
strów. Motywy przejścia w stan
spoczynku są różne, często oso
biste. Wnioski o spensjonowanie złożone zostały na ogół
przed 13 grudnia a obecnie po
prostu przyspieszono załatwię
nie tych spraw. Na ogół bo
wiem osoba nastawiona na
odejście nie działa już z taką
energią jakiej wymaga obecna
chwila.
W pozostałych wypadkach,
jako motyw zwolnienia najczęś
ciej podawana była w prasie
nieudolność, zaniedbywanie obowiązków. Pojawiają się w
związku z tym pytania: czemu
dotychczas zachowywali
swe
stanowiska ludzie nieudolni lub
nieobowiązkowi?
Dymisje tego
rodzaju są
przeważnie wynikiem raportów
wojskowych terenowych grup
operacyjnych. Wojskowi ujawni
li zaniedbania w pracy wleliJ
urzędników i ich nieporadność.
W bezpośrednich kontaktach z
ludnością stwierdzili
też kto
stracił zaufanie miejscowej spo
łeczności. Wielu funkcjonariuszy
administracji i gospodarki pra
cowało przecież w zakrzepłych
z dawna, więc chroniących ich

układach personalnych. Poza
tym oceny grup wojskowych oparte były o wyższe od dotych
czasowych kryteria wymagań
wykształcone w sprawnym sy
stemie wojskowym. Wprowadzę
nie stanu wojennego przyspie
szyło proces dokonywania tych
zmian personalnych, które
i
tak by nastąpiły. Zostały one
obecnie skomasowane w cza
sie.
Następna grupa osób, któ
ra musiała pożegnać się ze
swoimi stanowiskami to
ci
członkowie kadry kierowniczej,
którzy dotychczas działali wy
starczająco sprawnie ale nie
potrafili sprostać szczególnym i
podwyższonym
wymaganiom
stanu wojennego. Dobierani by
li w czasach spokojnych i na
wykli do pracy w warunkach
normalnych. Szczególnie szyb
kie,
sprężyste i zdecydowane
działanie jakiego wymaga obec
na sytuacja kłóci się z ich cha
rakterem czy typem uzdolnień.
Wreszcie są wśród zdymisjo
nowanych i tacy
kierownicy,
którzy mimo swej poprzedniej
sprawności utracili predyspozy
cje kierownicze przed 13 grud j
nia w minionych, trudnych mie
siącach. Nowa dla nich sytuac
ja w jakiej się znaleźli, spowo
dowała zagubienie się, niesub
ordynację wobec przełożonych
czy obowiązujących przepisów^
poddawanie się nieuzasadnio
nym naciskom.
Rząd oraz wszystkie ogniwa
administracji publicznej i gos
podarczej zdecydowane są opie
rać się w swej działalności na
dotychczasowej wypróbowanej
sprawnej i ofiarnej kadrze kie
rowniczej. Równie zdecydowane
są jednak rezygnować z pra
cowników opieszałych,
nie
sprawnych, pozbawionych peł
nego
zaufania społecznego.
Stan wojenny stawia wyjątkowe
wymagania przed wszystkimi, a
kadrą kierowniczą szczególnie.
Zaostrza on oceny czynów, po
staw i umiejętności. Sprawne
funkcjonowanie gospodarki i
administracji jest sprawą naj
ważniejszą. Polityka personalna
musi się więc kierować tym wy
łącznie celem.
Każdy okres stwarza nieco in
ne wymagania wobec kadr kie
rujących ważnymi placówkami.
Czasy, które przeżywamy są te
go rodzaju, że nawet dobre
chęci jak najlepsza wola, sto
sowne wykształcenie czy zasługi
nie mogą być wystarczającą Te
gitymacją do piastowania sta
nowisk. Niezbędna więc jest i
będzie weryfikacja kadr oparto
o miarę dzisiejszych zadań
i
potrzeb wynikających ze stanu
wojennego oraz trudnej sy
tuacji gospodarczej. (PAP)

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Gospodarczego Rady Mi
nistrów, podjętymi 21 grudnia br., 1 stycznia 1982 r. wej
dzie w życie drugi etap podwyżki zasiłków rodzinnych. Jest
to jednocześnie drugi etap realizacji wynikającej z porozu
mień społecznych z sierpnia i września ub. r. reformy za
siłków rodzinnych mającej na celu zwiększenie pomocy ro
dzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji ma
terialnej oraz zrównanie uprawnień do tych zasiłków i ich
wysokości dla wszystkich grup społeczno-zawodowych.

Jak podaje Ministerstwo
Pracy, Plac i Spraw Socjal
nych z dniem
1 stycznia
1982 r. wprowadza się czte
ry grupy rodzin według wy
sokości dochodów na osobę
w rodzinie. Do zł 2000, —
na osobę od zł 2001,— do
■2.500,— od zł 2.501 do zł
3.500 i powyżej zł 3.500 mie
sięcznie o odpowiednio zróż
nicowanym, podwyższonym
poziomie
zasiłków. Przy
czym wysokość zasiłków dla
ostatniej grupy nie ulegnie
zmianie. Równocześnie
z
podwyżką rozszerza się za
kres uprawnień do zasiłków
rodzinnych przyznając do
nich prawo
pracownikom
zatrudnionym w nieuspołecz
nionych gospodarstwach rol
nych, oraz pracownikom, któ
rzy sami lub ich małżonko

wie są- podatnikami podat
ku dochodowego lub podat
ku dochodowego i obroto
wego, jeżeli są objęci ubez
pieczeniem społecznym, na
dzieci kształcące
się na
przynajmniej 3-miesięcznych
kursach
kwalifikacyjnych
przysposobienia lub doskona
lenia zawodowego oraz na
dzieci korzystające z inter
natów w szkołach ponad
podstawowych.
Ponadto przyznano prawo
do zasiłków rodzinnych w
podwyższonej
wysokości
500 zł miesięcznie na każ
de dziecko dla rodzin posia
dających pięcio-ro i więcej
dzieci. Dotychczas uznanio
wo były przyznawane za
siłki w tej wysokości dla
rodzin posiadających ośmio-

ro i więcej dzieci; 1000 zł
miesięcznie na
wszystkie
dzieci niepełnosprawne, przy
czym zwiększony zasiłek ro
dzinny w tej
wysokości,
przysługuje również na mał
żonka pracownika gdy. jest
on inwalidą pierwszej gru

pyWażnym elementem refor
my jest likwidacja tzw. okre
su wyczekiwania na zasiłek
rodzinny dla pracowników
podejmujących pierwszą pra
cę w ciągu 3 miesięcy po
ukończeniu szkoły lub kur
su przysposobienia zawodo
wego a także dla pracowni
ków zmieniających miejsce
pracy bez względu na spo
sób rozwiązania stosunku
pracy jeżeli przerwa w za
trudnieniu nie trwała dłu
żej niż 3 miesiące.
Skutki finansowe drugie
go etapu podwyżki zasiłków
rodzinnych wynoszą w ska
li roku około 6,7 mld zł.
Ostatni, trzeci etap pod
wyżki zasiłków rodzinnych
zostanie zrealizowany z po
czątkiem 1933 r.

Obfite opady śniegu mo
gą
spowodować powódź.
Jak informuje PAP, jed
nostki wojskowe przygoto
wują się do takiej ewentu
alności. Specjalnie chronio
ne są 204 obiekty gospodar
ki narodowej, w tym m. in.
mosty, jazy i węzły komu
nikacyjne.
Przygotowano
odpowiednie zespoły fachów
ców oraz sprzęt.

W portach
7 kelejnyeh rejsów pcwrćciły. dc pcrtu Trójmiasta
dwa statki FLO , Kochanow
ski’ i ,Dzieci Falskie’. Frzy
wiczły one m. in. kilka ty
sięcy ton owoców cytruscwych. Fcprzednic przybył
da Gdańska prom .Silesia”,
który powrócił z rejsu dc
Helsinek. Marynarze z tych
statków spędzili święta _w
demu, ale większość załóg
spośród 171 załóg statków
FLO znajduje się obecnie w
pertach oraz na morzach
i oceanach całego świa
ta. Wszystkie jednostki ra
townicze, w tym także lodoiamacze utrzymywane są
w ciągłym pogotowiu

DARY Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH
D!a studentów
W związku z licznymi py
tamami, Ministerstwo Zdro
wia i Opieki Społecznej in
formuje, że studentom i słu
chaczom szkól medycznych,
którzy w obecnej sytuacji
podjęli pracę
w placów
kach służby zdrowia, praca
ta zostanie zaliczona w., po 
czet praktyk wakacyjnych.

Komunikat
Ministerstwa
Łączności
Rzecznik prasowy
Minister
stwa Łączności
informuje: w
celu zabezpieczenia potrzeb te
lekomunikacyjnych
społeczeń
stwa oraz gospodarki narodo
wej w warunkach Wynikają
cych ze sianu wojennego — mi
nister łączności wprowadza co
następuje:
1. Z dniem 24 bm. urucho
mienie dia potrzeb jednostek
gospodarki uspołecznionej punk
tow teleksowych czynnych ca
łą dobę w wojewódzkich urzę
dach pocztowo-telekomunikacyj
nych.
2. W okresie świątecznym —
od 24 bm. do 4.1.1982 r.: — uru
chomienie wszystkich tełefonicz
nych automatów
wrzutowych
w celu uzyskania połączeń ze
służbami
specjalnymi
takimi
jak: Milicja Obywatelska, straż
pożarna, pogotowie ratunkowe;
— wznowienie przez urzędy po
cztowo-telekomunikacyjne nr 1
w miastach wojewódzkich przez
całą dobę przyjmowania i do
ręczania na drukach „telegram’
telegramów krajowych od na
dawców indywidualnych i in
stytucji. Przyjmowanie i dorę
czanie’ telegramów odbywać się
będzie wyłącznie w obszarze
miast wojewódzkich; — umożii
wienie w sprawach rodzinnych
nadawania telegramów do poi
skich jednostek
pływających
oraz
uzyskiwania z załogami
łączności
telefonicznej.
Łącz
ność telefoniczną uzyskać rnoż
na z następujących rozmów
nic wojewódzkich urzędów teie
komunikacyjnych: w Szczecinie
— pi'zy al. Niepodległości 4,
w Koszalinie — przy ul. A Lam
pego 22, w Gdyni — przy ul.
10 Lutego (Poczta Główna) i w
Gdańsku — przy ul. Długiej 22.
Urzędy pocztowe nr 1 w mia
stach wojewódzkich przyjmują
przez całą dobę telegramy na
druku „telegram” do członków
załóg polskich jednostek pływa
jącyeh oraz doręczają telegra
my ze statków adresatom wy
łącznie w obszarze miast woje
wódzkich.
(PAP)

Opieka nad twórcami
.Tak informuje
Ministerstwo
Kultury i Sztuki, określone pra
ce i funkcje związków i sto
warzyszeń twórczych, których
działalność została zawieszona,
przejął resort kultury i sztuki.
Za pośrednictwem specjalnych
pełnomocników ministra konty
nuowana jest działalność w za
krćsie spraw materialnych i so
cjalno-bytowych członków tych
stowarzyszeń. Czynne są dotych
czasowe domy pracy twórczej
i opieki społecznej oraz stołów
ki tych
organizacji. Znacznie
rozszerzono pomoc finansową i
materialną dla tych twórców 1
ich rodzin, którzy takiej porno
cy najbardziej wymagają.
(PAP)

244 tys. ton towarów
24 bm. odbyło się kolejne
posiedzenie — powołanego
zgodnie z decyzją Wojsko
wej Rady Ocalenia Narodo
wego — zespołu do spraw
zagospodarowania darów na
pływających do Polski, w
ramach braterskiej pomocy
z krajów socjalistycznych.
Podczas posiedzenia, któ
re prowadził przewodniczą
cy zespołu wiceminister ON
główny kwatermistrz WP
gen. broni Mieczysław Obie
dziński dokonano bilansu
prac wykonanych przez ze
spół a także jego terenowe
odpowiedniki.
Apel skierowany przez
przewód nic zą ce g o Wojskowej Rady Ocalenia Narodo
wego do krajów socjalistycz
nych o udzielenie narodow’
polskiemu doraźnej pomocy
materialnej — podkreślono
— spotkał się ze szczerym
zrozumieniem rządów i' na
rodów tych krajów. W
dniach od 18 do 23 bm. na
płynęło do kraju łącznie
244 tys. ton towarów; każ
dego dnia na stacjach gra

nicznych m. in. w Małasze
wiczach, Kuźnicy Białostoc
kiej i Medyce przyjmuje się
ok. 39 tys. ton darów, tj.
żywności, leków, środków
higienicznych, odzieży, żaba
wek dziecięcych itp.
Od 15 bm. strona radziec
ka zwiększa sukcesywnie do
stawy do Polski różnych
artykułów7, w tym zwłasz
cza surowców i paliw.
Z NRD otrzymaliśmy tyl
ko w dniach
19—23 bm.
transportem kolejowym ok.
600 wagonów artykułów żyw
ilościowych, odzieży, środ
ków chemicznych, kosmety
ków i leków. Trw7ają też do
stawy w ramach pomocy
współpracujących miast bliź
i
miejscowości
niaczych
przygranicznych.
Z Węgier napłynęło m. in.
1100 ton artykułów żywnoś
ciowych oraz samolotami —
leków. Z Czechosłowacji w
ostatnich dwóch dniach na
deszło ponad 500 ton darów.
Dary napłynęły także 7
Bułgarii. Mongolii i Ru
munii. Trwają rozmowy ze

Zasiłki, stołówki, pomoc emerytom

Działalność socjalna
zakładów pracy
21 hm. Komitet Gospodar
czy Rady Ministrów podjął
decyzję w sprawie uspraw
nienia zakładowej działal
ności sccjalnej w okresie
obowiązywania stanu wo
jennego
Kierownicy zakładów prä
cy zestali zobowiązani dc
przejęcia i ud esk cna leni a
działalności socjalnej prewa
dzunej dotychczas przez
związki zawodowe. Źródłem
finansowania
zakładowej
działalności socjalnej pozo
stają zakładowe fundusze
socjalny i mieszkaniowy oraz środki na działalność
bytewą Przy rozdzielaniu
świadczeń należy prefero
wać potrzeby pracowników
i byłych pracowników —
emerytów i rencistów, któ
rzy znajdują się w szczegół
nie trudnych warunkach ma
teriałnych mają na utrzy
maniu wieloletnie rodziny
lub zestali dotknięci nie
szczęśliwymi
zdarzeniami
losowymi. .
Całokształt obowiązków powin
ny realizować zakładowe służby
pracownicze.
Przejściowo
ze
środków zakładowego funduszu

socjalnego
należy
wypłacać
świadczenia
rekompensujące
pracownikom utratę
zasiłków
statutowych, wypłacanych do
tychczas przez związki zawodo
we z okazji urodzenia dziecka
oraz w przypadku zgonu pra
cownika lub członka jego ro
dziny. Zasiłki te należy przy
znawać w jednakowej wysokości
stosownie do możliwęści finan
sowych funduszu.
Zakładowe służby pracownicze
winny
skoncentrować
swoją
działalność na:
usprawnieniu
przyzakładowego żywienia zbio
rowego, w tym zwłaszcza funk
cjonowania bufetów l stołówek
— organizowaniu w zakładach
pracy sprzedaży artykułów śpo
żywezych w tym mięsnych, wszę
dzie tam. gdzie pozwalają na
to warunki techniczne i sani
tarne; — zapewnieniu ciepłych
napojów oraz posiłków profi
laktycznych i regeneracyjnych
dla osób pracujących na wol
nym powietrzu,

Kierownicy zakładów pra
cy zestali także zobowiązani
dc zapewnienia sprawnego
funkcjonowania
pracowni
czych kas zapcmogowc-pożyczkcwych.
Odpowiedzialność za reali
zację tej decyzji Komitetu
Gospodarczego Rady Mini
strów ponoszą kierownicy
zakładów pracy. (PAP)

stroną rumuńską na temat
dostaw w pierwszych tygod
niach po Nowym Roku mię
sa wieprzowego
(4,5 tys.
ton) i 30 tys. ton kukurydzy
Z darów — co szczególnie
mocno podkreślono — ko
rzystają przede wszystkim
rodziny wielodzietne, ludzie
nie w pełni sprawni, samot
ni i chorzy, a przede wszy
stkim — dzieci.
Część darów udostępniana
jest także na zasadach od
płatności wg. cen obecnie
obowiązujących. Leki i in
ne materiały sanitarne prze
kazywane są bezpośrednio
do centrów farmaceutycz
nych i ich terenowych eks
pozytur.
Podkreślono pomoc i of:ar
ność wszystkich łudzi do
brej woli, uczestniczących
w tej jakże cennej akcji,
zwłaszcza żołnierzy ludowe
go Wojska Polskiego, któ
rzy nie szczędzą trudu w
sprawnym rozładunku i tran
sporcie napływających da
rów.
(PAP)

Oliwny Urząd
Cenzury ostrzega
Główny Urząd Cenzury Mi*
nisterstwa Spraw Wewnętrznych
informuje, iż podczas cenzuro
wania stwierdza się w wielu
przesyłkach listowych,
zawar
tość walorów, pieniężnych. W
związku z tym przypomina się,
że przesyłanie środków płatni
czych w zwykłych przesyłkach !i
stowych jest sprzeczne z prze
pisami pocztowymi i za ich za
ginięcie poczta nie ponosi od
powiedzialności
materialnej.
Jednakże w trosce, cby ocen
zurowane przesyłki z krajów
kapitalistycznych,
zawierające
walory pieniężne, dotarły do
adresatów wraz z ich zawartoś
cią. Główny Urząd
Cenzury
podjął — w porozumieniu z
Głównym Urzędem Przewozu i
Wymiany Poczty - przeasięwzię
cla w celu odpowiedniego za
bezpieczenia
tych przesyłek.
Dodatkowe czynności zabezpie
czające mogą wpłynąć na

późnienie doręczania.
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POLITYKA,

Wszystko dla rolnictwa

Hasło „-Wszystko dla rolnictwa” nieco zagubiło się
■w natłoku wydarzeń społecznych i gospodarczych,
jakie przeżywamy wszyscy. Nie oznacza to,'że je
go założenia przestały być aktualne, że można odło
żyć na później sprawę uruchomienia źródeł dodatko
wej produkcji środków potrzebnych gospodarce żywncrńowej. Wydaje się, że teraz o haśle i związanych
z nim zadaniach można i należy mówić bardziej kon
kretnie.
Poprzednio wspierały je niemal wyłącznie apele
i wezwania o jak najszerszą pomoc rolnictwu. Obec
nie za hasłem opowiadają się coraz silniej racje
ekonomiczne. Nie tylko te podyktowane pilną po
trzebą zwiększenia produkcji żywności. Rygory re
formy gospodarczej zmuszają do najbardziej efek
tywnego wykorzystania potencjału technicznego, do
lokowania jego zdolności wytwórczych w sferach za
pewniających gospodarczy i społeczny zysk. Nie
wolno zapominać, że nabiera powszechności batalia
o korzystny dla załóg front pracy.

Dobrym przykładem dla
ukazania nowej jakości wy
nikającej z reformy
są
przedsiębiorstwa
mechani
zacji rolnictwa.
Duże no
woczesne zakłady, o randze
prawie przemysłu kluczo
wego. I nagle zaczyna im
zagrażać bezrobocie. Po pro
stu, stały, czekający czę
sto w kolejce
do usług
klient zaczyna dokładniej
liczyć. I dochodzi do wnios
ku, że bardziej mu s,:ę opłaca reęnontować maszy
ny i inny sprzęt robrczy
we własnych warsztatach.
Wpra,wdzie ten odwrót od
usług w pomacb jest chw:lo wy i partnerzy po jak koś
czasie ustalą korzystne dla
obu stron
warunki współ
pracy, ale póki
co załogi
przedsiębiorstw
nie mogą
czekać bezczynnie. Obecnie
nikt nie .weźmie, . ich na
swój ..garnuszek”.
Wiele przedsiębiorstw me
chanizacji przewidziało ta
kie skutki reformy gospo
darczej i wcześniej zaczęło
się rozglądać za dodatko
wym frontem pracy. Prezen
towaliśmy już
te najbar
dziej zaradne wraz z tym
co już oferują
rolnictwu.
Należy się spodziewać, że
na tym nie
poprzestaną.
Przedsiębiorstwa mechaniza
cjj v/ warunkach Pomorza
Środkowego są najbardziej
predestynowane do uzupei
niania ciągle
skromnego
rynku
maszyn i narzędzi
rolniczych.

W sytuacji podobnej jak
pomy znajdują się, chociaż

w znacznie mniejszej skali, spółdzielnie kółek rolrnczych. Na pewno nikt ich
nie zastąpi w. usługach po
lowych, zwłaszcza w okre
sie żniw, wykopków, w wy
konywaniu zabiegów ochro
ny roślin. Ale w eskaerach
też są warsztaty i kuźnie,
są okresy przestojów w pra
cy parku maszynowego. N’e
można też godzić się z tym,
aby dość pokaźny potencjał
techniczny był wykorzysta
ny sezonowo, a bilanse wy
kazywały wysokie deficyty.
Porządkowanie gospodar
ki w spółdzielniach
kó
łek rolniczych zaczęto właś
nie od warsztatów. Od wpro
wadzania w nich dodatko
wej produkcji i usług po
szukiwanych przede wszy
stkim przez rolnictwo. Np.

SKR w Barwicach oferuje
rolnikom brony zawieszane
f kultywator (wstępnie 12
kompletów bron i 24 kulty
watory). Może też, jak glo
si oferta, przystąpić do mon
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Wygoda
tażu błotników do trakto
rów. Spółdzielnia w Sławo
borzu zgłosiła wniosek pod
jęcia
produkcji przyczep
jednoosiowych do ciągu ków. Do wytwarzania bron,
kultywatorów, rozdrabniaczy do pasz, przyczep i wóz
ków transportowych żarnie
rzają przystąpić eskaery w
Dygowie, Ustroniu Morskim,
Brzeźnie i Gościnie.
Niektóre spółdzielni kó
łek nawiązały kontakty z
przemysłem, z zakładami
produkującymi na rzecz roi
nictwa. Oferują im części i
podzespoły do wytwarza:
nych maszyn Np. SKR w
Darłowie już dostarcza dla.
„Famarolu”
miejscowego
części do przetrząsaczozgrabiarek. W ciągu roku oko
ło 96 tys. sztuk. SKR w Sia
nowie zaoferowała słupskiej
Fabryce Maszyn Rolrr czych
obróbkę dużych i małych
kół zębatych do zgrabiarek.
Ponadto wiele elementów
z metali dla „Meprozetu”
w Lęborku i ZNMR w Słup
sku. Spółdzielnia Usług Roi
niczych w Białogardzie przy
gotowuje pierścienie, tuleje
i gniazdka dla zakładu „Spo
masz” w Połczynie Zdroju.
SKR w Będzini nawiązuje
kooperację z Fabryką Ma
szyn Budowlanych w Ko
szalinie, a SKR w Koło
brzegu z „Agromą”.
Niemal w
każdej spół
dzielni podjęto
starania o
wprowadzenie dodatkowej,
korzystnej produkcji. War
to też podkreślić, iż w po
rozumieniu z kooperantami
rozważa się możliwości za
instalowania
dodatkowych
urządzeń
w warsztatach i
zapewnienia
potrzebnych
materiałów. Podstawowym
celem jest sprostanie wy
mogom reformy gospodar
czej.

Nie są to jedyne w naszym regionie przykłady,
w jaki sposób można i należy Wcielać w życie zało
żenia hasła „Wszystko dla rolnictwa”. Na liście par
tnerów tego działu gospodarki znajdują się miejskie
zakłady spółdzielcze, rzemieślnicy, a nawet ośrodki
budowlane. Po prostu ci, co umieją prawidłowo
ocenić realia ekonomiczne i wciąż ogromne potrzeby
rolnictwa, ogromny
rynek zbytu na usługi i pro
dukcję. Tego rynku nie wolno pomijać przy plano
waniu zadań w nowym układzie sił — przy wdra
żaniu reformy gospodarczej. Hasło „Wszystko dla
rolnictwa” jest szansą nie tylko dla rolnictwa.
P. SLEWA

ŁNON KCS choć już *r.rai iw.iJv»śc;a 'at pracuje ", lobo *wstu"> nigdy sp-c-alme nie zaorzą
tal sobie uwagi ulepszaniem warsz'atu yaty, toizż je’-zcz-, da rrieiawna nie t<>iol żadnych osiągnięć
w dziedzin e
acjznahzacń i wyna'azc~cści 1 jeg~ poizbnie :ak widu innych
r.c yzstu życie
ni'o do poszukiwań,
twarde, tiu^ne życie rybarca morskiego,
zwłaszcza w czacie doi szewteh żniw Okres
to ł~ardzo ’'zrzystny dla rybackie: kiesze
ni (oczywiście jeśli, jest ryba i me ma
'zictmówi, ale niezwiWe uciążliwy,
bo
pizypada w zimie. Fo cbwdzcnym iok}adzie trudno się w'wczas poruszać cialc
ryba a h-r^puje zimowe i przeciw&ztormo
wę ubranie, prezyzję ■ rąk ograniczają ochrcnne rękawice. Mróz, deszcz
wiatr,
wysoka fala nie mogą powstrzymać rybak'w od wykcnyuania niezbędnych czyn
ności przy rybach na pckladzie. 7<owic.nt
dorsze trzeba wypatroszyć i posortować
Jeszcze do niedawna na większości kutr'w nie byfo innych możliwości patrosze
nia dorszy jak właśnie na pckladzie. Za
’caa Kcł-9 — kutra rutoweic E-41., rod
nego z dwlch takic'-> jednostek należących
Rybolóusl wa Morskiego
dc Spolizie'ni
Bałtyk' w Kołobrzegu tegoroczny dorszo
wy okres przeżyje w znacznie lepszych wa
runkach dzięki własnej zapobieg'iwowi.
— F racujemy w ósemk* — mówi i me
chanik Zenon l<cs — odkjd nesza spół
dzielnia zakupiła tę jednostkę. Stanisław
Niziuk — l szyper
Władysław Oerek —
11 szyper Tadeusz Adamiec — ll mecha
nik, Roman Mcjsiewicz — starszy rybak,
Fcgusław Majzner — rybak Andrzej Uo<
ciniak — młodszy rybak. Marian Skrzyp
czak .■=— kucharz i ja Wszyscy zastanawia
liśmy się cc źrebić, żeby na naszym ku
trze lżej było pracować. zwłaszcza w tym
najtrudniejszym zimowym okresie.
U Stecka stocznia, skąd pochodzi nasz
kuter oddała w nasze ręce dobrą jednost
kę ale konstruktorzy chyba nie do końca
przemyśleli sprawę warunków pracy. Jest
wprawdzie Hnia obróbki śledzia i szprota,
a’e to za małe. Władnie wykorzystując
transporter tej linii oraz część miejsca w
pomieszczeniu przetwórni stworzyliśmy so
bie znośne warunki pracy przy dorszu,
Urządzenie jest bardzo proste. Złowiony
dorsz wrzucony dc szctćw zostaje skiero
wany szuflami na transporter śledziowy
i nim trafia do przetwórni, a nie docho
dzi do scrtcwnicy. Na linii transportera za
instalowano bowiem furtkę', która zamy
ka drogę dc maszyny, Ryba spada na spec
ja1 nie domontewany drewniany stół z bur
tami dcckola. Stół znajduje się już w po
mieszczeniu przetwórni, gdzie można włą
czyć ogrzewanie
w trakcie patroszenia
ryby segreguje się i wrzuca do dorszoweao
transportera, który tak jest podzielony, że
ryby duże i małe spadają do osobnych
pojemników w ładowni. Dorszowy trans
porter jest zakładany tylko na czas obróbki
tej właśnie ryby. Zdejmuje się go i stawia

za grosze
na boku cc pozwa’a na swobodne porusza
nie się po przetwórni. Sfóf przetwórczy
jest wyposażony w kanał odprowadzający
nieczystości prosto za burtę. Stół zresztą
też jest tak wykonany że pc sezonie dor
szowym można go zdemontować.

W całym urządzeniu pomyślane o róż
nych szczegółach, jak choćby kratownicy
pod stołem, żeby ułatwić zmywanie podło
gi. Stół zajmuje miejsce dotąd nie wyko
rzystywane, wystarczyło tylko przesunąć
trochę sza<ę i aluminiową skrzynię.
Teraz po zamontowaniu urządzenia do
przerobu dorsza 'nazwa umowna), na po
kładzie przy złowionej rybie pracuje tylko
jeden człowiek i to krótko — przez tyle
czasu, ile trzeba na zepchnięcie dorszy na
transporter. Wszyscy pracują pod dachem,
w cieple. Wartości tego urządzenia, nie maż
na przedstawić u. złotówkach
chyba że
ktoś w jaki^ sposób ob’iczy, ile warte jest
ludzkie zdrowie i wygoda.
Jak ocenia je Roman Koriko — kierow
nik zakładu połowów spółdzielni ,, bał tyk'?
— f otwierdziłem celowość zastosowania
urządzenia pomysłu Zenona Kosa, bo przy
nosi poprawę warunków pracy i pozwala
na włączenie operacji patroszenia dorszy
do cyklu technologicznego obróbki ryb na
kutrze. Uważam, że pomysł nadaje się dc
rozpowszechnienia. Mam jednak zastrzeże
nie co do materiału zastosowanego do wy
konania stołu. Drewno nie jest dobre do
tego celu ze względów bakteriologicznych
— jest przecież łatwo nasiąkliwe. Widział
bym ic tym miejscu aluminium a może wy
starczyłoby wyłożyć blat stołu i jego bur
ty jakimś innym, nie nasiąkającym mate
riałem. Drewno generalnie eliminuje się
z przetwórni ryb.
Twórca urządzenia i jego koledzy z Koł-9
wybrali drewno, bo po takim stele ryba
się nie ślizga a b czystość blatu potrafią
zadbać. Rzeczywiście, utrzymany jest w
nienagannej czystości.
— Nie miałem żadnych trudności z rea
lizacją pomysłu — wspomina Zenon Kos
— i' lementy wykonane według
naszego
rysunku w warsztacie spółdzielni pod kie
rownictwem mistrza Waldemara Topczew
skiego zamontowaliśmy ria kutrze. Fyly
akurat dni sztormowe.. więc nie trzeba
było przerywać normalnej eksploatacji jed
nostki
Wszystko to stale się w listopa
dzie br. Cd przedstawienia pomysłu do
jego realizacji upłynęły zaledwie dwa ty
godnie. U kosztach urządzenia w ogóle nie
warto wspominać — to doprawdy groszowa
sprawa.
Opisywane urządzenie na Kol-9 zostało
wypróbowane już w grudniu br. Zdało
egzamin. Rybacy dodają. że teraz mogą
nawet wątróbkę z dorsza wybierać, co na
pckladzie było bardzo utrudnione. Może
więc znowu pojawią się w sklepach pysz
ne wątróbki dorszowe w oleju —- wytwarza je przecież również spółdzielnia Bał
tyk . (z)

RYBKA SPOD LODU

ABRYKA
Maszyn Bu
dowlanych „Bumar”, przy
ul, Lechickiej w Kosza li
nie. Załoga liczy 530 osób, do
partii należy 96. Pierwszy ty
dzień stanu wojennego minął
tu bez zakłóceń, bez przerw w
pracy, bez prób strajku. Minę
ła godzina 14 w poniedziałek
21 grudnia br. Rozpoczyna się
zebranie partyjne.
Nastrój jest poważny, W do
datku jeszcze to
przenikliwe
zimno, chłód wciskający
się
przez" wierzctfhie ubranie, ręka
wiczki, Znów w kotłowni była
awaria. Siła złego na jednego,
stwierdza ktoś. Nietrudno się
domyślić, jaki będzie temat ze
brania. Teraz partia się odnaj
duje, więc była potrzeba spot
kania i porozmawiania o tym,
jak działać dalej.
Porządek - sytuacja społecz
no-polityczna oraz zadania dla
członków partii, dyskusja, spra
wy organrzacyjne - został przy
jęty bez zastrzeżeń. Pierwszy,
niejako z urzędu, zabiera głos
dyrektor zakładu,
Mieczysław
Kaim irowicz. Mówi o tym, jak
było w zakładzie po ogłoszeniu
stanu wojennego, jak jest teraz
i że na terenie zakładu bez
zgody dyrektora nie można ro
bić żadnych zebrań. Nie wolno
też opuszczać stanowiska pra
cy.
Pierwszy punkt porządku ze

brania
uzupełnia 1 sekretarz
POP tow. Jerzy Czubak.
- Zaufanie do nas — powie
dział w dyskusji tow. Romański
- opierać się będzie również
na naszej reakcji na drobiazgi,
te życiowe, ludzkie... Bo do tej
pory, towarzysze', to było tak:
jak coś postanawialiśmy, to ba
czyliśmy, co na to powie zjed
noczenie, ostatnio — jak zarea
guje „Solidarność”, teraz rób
my tak, żeby zadowolona była
załoga po prostu nasi ludzie. I
jeszcze jedno,
niech
nas
wreszcie poważnie potraktuje
tow. prezydent Kuć w sprawie
autobusu nr 7, bo ta sprawa
poważnie podrywa naszą wiaty
godność wobec ludzi. A także
wiarygodność władz miejskich.
Sporo mówiono o postawie
członka partii. Między innymi
tow. Ćwirko zauważył, że sekre
tarz i dyrektor nie mogę w cięż
kiej sytuacji działać tylko
w
duecie. Każdy powierzone zada
nie powinien wykonać o wiele
lepiej, ponieważ należy
da
partii. Odnowa sama nie przyj
dzie. Muszą o nią walczyć nie
tylko ci z POP, ale ca
ła załoga. W kontekście tej wy
powiedzi pozostaje uwaga tow
Wołczkiewicza, że czas prze
stać liczyć skreślonych i wyda
lanych z partii, a zacząć li
czyć tych, którzy dzisiaj chcą
do niej wstąpić. Im trzeba po

święcić więcej uwagi i czasu.
Oczywiście nie
przyjmować
według planu i specjalnej mo
bilizacji, ale na zasadach do
browolności i głębokiego zro
zumienia idei PZPR.
Obecna sytuacja wymaga od
obywateli wzmożonej dyscypli
ny. i na tym zebraniu także
mówiono o niej sporo. Tow.
Giera zauważył, że dyscyplina
partyjna powinna być równa
dyscyplinie pracy. Do dyskusji
o dyscyplinie partyjnej
daii
asumpt ci towarzysze,
którzy
nie chodzą na zebrania. Ten
problem wymaga szybkiego uporządkowania, afe zgodnie ze
statutem, którym posłużył się
tow. Żbikowski, Na następnym
zebraniu egzekutywa przedsta
wi wnioski i w stosunku do człon
ków partii zaniedbujących swo
je obowiązki zostaną wyciągnię
te wnioski. Przy okazji rozpatry
wano kwestię, czy lepsza była
by frekwencja, gdyby zebrania
były krótkie. Tow. Giera sprze
ciwił się temu argumentując ta
tak: ja nie chcę siedzieć na
zebraniu jak na szpilkach. To
jest moja organizacja, chcę się
w niej czuć swobodnie, dysku
tować, nie śpieszyć się. W koń
cu zebranie jest tylko raz w
miesiącu i czas kdżdy dobry
członek partii powinien znaleźć.
Towarzysze
przypomniefi
uchwałę, podjętą 2 grudnia br.
Jest ona w całości aktualna i

na dzisiaj. M. in. „uznaje za
konieczne położenie kresu straj
kom, paraliżującym gospodar
kę
narodową. Zobowiązuje
wszystkich członków i kandyda
tow partii do zwalczania wszy
stkiego co jest obce, co szko
dzi partii i Polsce. Przeciwsta
wianie się tym, którzy przyczy
niają się do pogłębienia kry
zysu, osłabiają
socjalistyczne
państwo* jego gospodarkę, ata
kują partię i jej członków. Ze
branie w pełni popiera ideę
utworzenia Frontu Porozumie
nia Narodowego i przyłącza się
do tych wszystkich sił, które wi
dzą we froncie drogę ratowa
nia Polski".
Stan wojenny przydaje ostroś
cl słowom uchwały, której reali
zacja przez wszystkich człon
ków partii stwarza gwarancję
ponownego wyjścia z chaosu i
ujęcia steru odnowy w swoje
ręce. A póki co, towarzysze z
„Bumaru” będą się
musieli
uporać z „cudzymi” zaspami
śnieżnymi, o które potykają się
rano robotnicy i coś zaradzić
na brak salcesonu w bufecie...
Takie czasy. Ideologiczne dyspu
ty, być może powrócą, ale nnj
pierw załóga chce
wiedzieć,
Czy zakładowy lub miejski au
tobus zacznie w końcu dowozić
ich zwyczajnie i porządnie na
eras do pracy.

MARYLA WRONOWSKA

Jeśli lód Jest dostatecznie gruby, można spróbować
typowo zimowej „konkurencji” wędkarskiej, jaką
jest łowienie podlodowe ,w specjalnie do tego celu
nawierconym otworze. Niezbyt to bezpieczne —
zwłaszcza na większych jeziorach >— a i plon poło
wów zazwyczaj nie bywa obfity. Ale prawdziwy węd
karz nie lubi sprzętu wieszać na przysłowiowym kuł
ku. (jap)
v. Na zdjęciu: połów pod lodem.
Fot. K, Ratajczyk
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K-296/B-C

3-LETMIE ZAOCZNIE
TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
w Strzelcach Krajeńskich

ogłasza zapisy

na semestr pierwszy i wyższe

Wszelkich informacji udziela
Sekretariat Szkoły.
K-3244
MERCEDESA BMW, opel,
inny
retro powojenny,
może być do
remontu
kupię.
Warszawa 21,
skrytka 48, tel. 22-68-08. K-303/B
FIATA 125p, rok 1972, stan dobry
sprzedam. Słupsk,
ul. Szkolna
5A/5.
G-10242
PASSATA
1978
rok,
automat,
sprzedam. Słupsk, Królowej Jad
wigi 4/196.
G-19237-0
ZUKA
górnozaworowego
A-03
lux, stan idealny sprzedam. Ko
szalin, Traugutta 6/6.
G-10208-0
PLAC budowlany w Kołobrzegu
sprzedam.
W'arseawa,
Gotarda
10/93.
K-302/B
OWCZARKI niemieckie po rodzi
cach
tresowanych — sprzedam.
Zgłoszenia: Edward Gabryś, Choj
nice, Działki Ogrodowe 325.
K-307/B
BRYLANT czysty kupię. Oferty:
892413 Biuro Ogłoszeń, Warszawa,
Poznańska 38.
K-394/B
CIĄGNIK kupię lub zamienię na
warszawę górnozaworową po re
moncie. Oferty: Poznań, Skry
ta 1 dla 48751g.
K-305/B

Nr 81/81

ORZECZENIE
Kolegium ds. Wykroczeń
przy Naczelniku Gminy
w Malechowie
po
przeprowadzeniu w dniu
14 IX 1981 r. w Malechowie roz
prawy w postępowaniu zwy
czajnym, w sprawie ob. Kry
styny Motylskiej, c. Wojcie
cha, ur. 7 III 1945 r., zam. w
Malechowie, obwinionej o to,
że w dniu 25 VI1981 r„ w cza
sie przeprowadzonej kontroli
stanu zabezpieczenia ppoż. w
gospodarstwie ww. stwierdzo
no poważne
zaniedbania w
zakresie ochrony przeciwpoża
rowej a szczególnie: prowizo
ryczne podłączenie przewodów
elektrycznych na strychu bu
dynku mieszkalnego, na stry
chu
budynku
mieszkalnego
brak porządku oraz składuje
materiały palne na przewodzie
kominowym. Na strychu pobu
dowano gołębnik, brak p orz ad
ku na podwórzu i w obej
ściach gospodarstwa, prowizo
ryczne podłączenie przewodów
elektrycznych, w budynku gos
podarczym. W czasie kontroli
zachowała się w sposób aro
gancki oraz nie okazała do
wodu osobistego. Uznaje obwi
nioną winną
zarzucanego jej
czynu, co stanowi wykrocze
nia z art. 82 § 1 pkt. 3, 4 Kw
i na podstawie tego artykułu
wymierza karę grzywny w wy
sokości 2000 zł, podanie treści
orzeczenia do publicznej wia
domości w „Głosie Pomorza”
na koszt obwinionej oraz kosz
ty postępowania w wysokości
100 zł. ^
K-3248

ogłasza wyprzedaż części

oferuje do sprzedaży

STANOY/SĄCYCH ZAPAS NADMIERNY

szt. 1

Wszystkim Przyjaciołom
Sąsiadom, Radzie Adwo
kackiej i Zespołom Adwo
kackim, a szczególnie Ze
społowi nr 2 w Koszalinie,
którzy okazali pomoc
i współczucie oraz
uczestniczyli w uroczystości j
pogrzebowej mojego
NAJUKOCHAŃSZEGO
MĘŻA
adwokata

Michała
Dubickiego
serdeczne podziękowanie
składają pogrążeni
w głębokim bólu i smutku
ŻONA i SYN z RODZINĄ
G-10236

szt. 1
A waga zegarowa elektryczna ZUP-1
509 kg

CZESŁAW W0LENDER
były wieloletni ceniony kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bobolicach
Wyrazy szczerego współczucia
ZONIE i RODZINIE
składają
DYREKCJA i ZAŁOGA PRZEDSIĘBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ w KOSZALINIE

szt. 1

Informacji udziela Dział Zaopatrzenia

szt. 1
A nadziewarka hydrauliczna KMR 100
szt. 1
A pianino legnica
szt. 1
A hydrofor poj. 1500 I
szt. 1
Oferty przyjmujemy od przedsiębiorstw
państwowych, spółdzielczych
i osób prywatnych
pod adresem:
WSS „Społem", ul. Szczecińska 32
w Koszalinie, pokój nr 21.
K-3247
WSInż. Koszalin zgłasza zgubienie
legitymacji
służbowej nr 93/78,
Elżbiety Kłosowiez.________ G-10214
ROSOŁEK Stanisław, zam. Kuleszewo zgubił kwit na węgiel nr
41096, wydany przez Skład Opało
wy' w Słupsku.
G-10213
ZASADNICZA Szkoła Budowlana
dla Pracujących Koszalin zgłasza
zgubienie
legitymacji
szkolnej,
Dariusza Szmaro.
G-10247
ZESPÓŁ Szkół
Samochodowych
Koszalin, zgłasza zgubienie legity
macji szkolnej,
Zdzisława Za
krzewskiego.
G-10249
BANASIK Andrzej zam. Dunowo
zgubił
zaświadczenie do biletu
miesięcznego PKS.
G-1Ó250

MAGISTER udziela korepetycji ? CIEKAWE, nowoczesne usługi ma
matematyki. Koszalin,
Zwycię trymonialne prowadzi psycholog.
stwa JS7B/4S.
G-7S31-« Dyskrecja zapewniona.
„JUNONA”, Przemyśl, skrytka 148.
URZĄD Wojewódzki w Koszalinie
K-306/B
zgłasza zgubienie legitymacji służ
bowej nr 1278/78, Grażyny Ku NAJSZCZĘŚLIWSZE
małżeństwa
czyńskiej.
G-16243 dyskretnie
kojarzy
„Femina”,
66-400 Gorzów Wlkp., skrytka 10.
SZKOŁA Podstawowa nr 7 w Ko
K-308/B-0
szalinie zgłasza zgubienie legity
macji szkolnej, Dariusza Ruszkow DOKUCZA Ci samotność? Napisz:
skiego.
G-10244 Prywatne Biuro „Venus” Kosza
lin, Czarnieckiego 7. Błyskawicz
ZESPÓŁ Szkół
Samochodowych nie prześlemy krajowe oferty.
Koszalin zgłasza zgubienie legity
___________________________ Gp-1090
macji szkolnej, Dariusza Białośkórskiego.
G-10245 BIURO Matrymonialne EWA po
może Ci w założeniu szczęśliwej
zapewniona.
DNIA 20 XII1981 r. zginęła suka rodziny. Dyskrecja
bokser (ruda). Znalazcę proszę o Gdańsk 6, skrytka pocztowa 237.
______________
K-293/B-8
zwrot psa pod adresem: Koszalin.
Tetmajera 42/8.
G-10246 BIURO Matrymonialne „Westa”
— lekarstwem na samotność. Or
Informacje:
WSInż. Koszalin zgłasza zgubienie ganizujemy wczasy.
legitymacji
studenckiej, Leszka 70-952 Szczecin, skrytka poczto
Gp-9390-0
Chylińskiego.
G-102Ä wa 672.

Wszystkim, którzy okazali
współczucie, pomoc oraz
uczestniczyli w pogrzebie

Jadwidze
Mqczka-Bierówka

Józefa Pirogowicza

z powodu śmierci MĘŻA j

serdeczne podziękowanie

składają
PRACOWNICY
I POWSZECHNEJ
KASY OSZCZĘDNOŚCI
W KOSZALINIE
K-3250

składa
ŻONA
z SYNAMI
G-10235

A CZĘŚCI ZAMIENNE DO CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
Sprzedaż odbywać się będzie codziennie
4 w godz. 8—13

A defibrynator do krwi

Koleżance

A ŁOŻYSKA

szt. 1
A sterylizator do mięsa MSA-5

Wyrazy głębokiego
współczucia

A CZĘŚCI SAMOCHODOWE
ŻUK, NYSA
A ARTYKUŁY ELEKTROTECHNICZNE

A stół do prasowania SP 1A

MIESZKANIE dwupokojowe, spói
dzielcze w Stargardzie Szczeciń
skim. zamienię na podobne lub
wieksze w Słupsku. Oferty pisem
ne: Słupsk, „Głos Pomorza” nr
101S9-0.
G-10189-0

L

między innymi:

nw. masiyny I urządzenia:

MIESZKANIE dwupokojowe,
w
centrum Słupska, z telefon eńi, za MAŁŻEŃSTWO z dzieckiem po
mienię na większe. Słupsk, Mu szukuje pokoju z kuchnią w Słup
rarska 11/2.
G-19210 sku, Siemianicach lub Jezierzy
cach. Oferty: Słupsk, „Głos Po
G-10238-#
M-3 spółdzielcze, zamienię na M-5, morza” nr 10238-0.
budownictwo obojętne. Oferty pi
semne: Słupsk,
„Głos Pomorza” POMIESZCZENIE na warsztat sa
nr 10185-0.
G-10185-0 mochodowy do wynajęcia. Giezko
wo’ 17, poczta Świeszyno, po szes
APARAT
fotograficzny
yusikę nastej.
G-10239
6X6 zamienię na małoobrazkowy.
Koszalin, ul. Bieruta 27/2, w godz. SAMOCHODY kupisz — sprzedasz
18—20.
G -10248 Pośrednictwo — Słupsk, Mostnika
6 Zaborski.
G-9783-9

Zawiadamiamy z żalem, że zmarł
w wieku 70 lat

K-3252

WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA
SPOŻYWCÓW W KOSZALINIE
ul Szczecińska 32 •

A pralnica parowa PGR 69 B

Do podania należy dołączyć oryginał
świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły
zawodowej mechanizacji rolnictwa lub innej
pokrewnej i skierowanie z zakładu pracy

Kolegium ds. Wykroczeń
przy Naczelniku Miasta
w Darłowie
po przeprowadzeniu
w dniu
27 XI1981 r., rozprawy w po
stępowaniu
zwyczajnym, w
sprawie ob. Edwarda Falek, s.
Franciszka, ur. 2 VIII1934 r„
zam. w Darłowie, ul. Obroń
ców Stalingradu 7/2 obwinio
nego o to, że w dniu 11 XI
1981 r., o godz. 12.30, w Darło
wie, zajmując się
zawodowo
świadczeniem usług jako kie
rowca taxi, odmówił odwiezie
nia pasażera do PPiUR „Ku
ter” w ■ Darłowie po
stronie
prawej, uznało
obwinionego
winnym zarzucanego mu czy
nu i na podstawie
art. 133
Kw. wymierzyło karę grzyw
ny w wysokości 3000 zł oraz
karę dodatkową podanie orze
czenia do publicznej wiadomo
ści w prasie na koszt obwi
nionego. Koszty postępowania
w wysokości 100 zł.
K-3249

ZAKŁAD NAPRAWCZY
MECHANIZACJI ROLNICTWA
W MŚCiCACH k. KOSZALINA

szt. 1

do 10 lutego 1982 r.

ORZECZENIE

'

Spoie m

A dźwig towarowo-osobowy 3,209 kg

Termin składania podań

Nr rej. 200/81

V)

Do zakupów zapraszamy przedsiębiorstwa
gospodarki

państwowej* i spółdzielczej
oraz osoby prywatne
K-3245

KOMENDA REJONOWA
STRAŻY POŻARNYCH
W SŁUPSKU

zatrudni:
© ML INSPEKTORA
DS. KWATERMISTRZOWSKICH
Wymagane wykształcenie
zaopatrzeniu

0

średnie i 2 lata praktyki w

MAGAZYNIERA

Wymagane wykształcenie
średnie, 2 lata . praktyki ze
znajomością gospodarki magazynowej.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia
w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych
w Słupsku, ul. Rynek Rybacki 2.
K-3238

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE
w Makzkowie
z tymczasową siedzibą w Łupa wie
76-242 Łupawa

zatrudni

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Zakładzie Rolnym w Karźnicy
Warunki pracy i płacy zgodnie
z UZP v/ Rolnictwie
K-324Q
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
W SZCZECINKU, UL. 3 MAJA 2

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie frezów zataczanych do obróbki <3esv
cŁułeik posadzkowych typ P2 wg PN-73/D-94002, w ilo
ści 30 kpi. w 1982 r. (po ok. 2 kpi. miesięcznie). Przy
bliżona wartość ca 300 tys. zł.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 7. dnia, po uka
zaniu się ogłoszenia, o godz. 10, w Dziale Produkcji,
pokój nr 17. Dokumentacja konstrukcyjna do wgląlu
w Dziale Produkcji.

Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielcze i prywatne.
Zastrzega się dowolny wybór oferenta oraz unieważ
nienie przetargu bez podania przyczyn.
K-3246

c
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Święta w atmosferze powagi i refleksji
woj. koszalińskim...
Tegoroczne święta przeszły spokojnie, większość miesz
kańców woj. koszalińskiego
odpoczywała w rodzinnym
{gronie, w domu lub na krótkich spacerach. Nie obyło się
|>rzy tym bez tradycyjnych, dorocznych uroczystości.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie w oba świą
teczne dni na ślubnym kobiercu stanęły 64 pary.
Dzisiaj (26 bm.) zawar- nym dużo pracy było na
to związki małżeńskie
30 oddziale położniczym. Od ub.

Jpar — mówi kierownik ko
szalińskiego USC, Krzysztof
fWójtacha. — Odbyły się
idwie uroczystości świeckie
go nadania imion. Mimo sta
mu wojennego, wszystkie za
ślubiny odbyły się z pełnym
ceremoniałem, nie brakowa
ło także orszaków ślubnych.
Mimo trudności ze swobod
mym poruszaniem się po kra
ju, wcale nie brakowało
przyjezdnych. Z kolei wielu
ikoszalinian wyjechało na
święta do swoich bliskich,
zamieszkałych w innych re
gionach Poląki.
Przez cztery dni od Wig!fii, w Urzędzie Miejskim w
Koszalinie pracownicy peł
nili dyżury. Zwłaszcza 25
Ibm. mieli wielu interesan
tów. Meldowali się przyjez
dni, po zezwolenia na wy
jazd przychodzili ko sza linia
jnie.
r
\
Zniesienie godżihy milicyj
{nej w noc wigilijną ułatwi
ło wielu koszaliniamom uczę
gtnictwo w tradycyjnej pałuterce.
Kuch na ulicach panował
l«j nocy bardzo duży. Obser
fwowaliśmy
m. in. wiele
Spotkań z żołnierzami peł(piącymi swoją służbę. KoJszaliniamie składali im ży
czenia, dzielili się opłatkiem.
Mróz zelżał,- zapowiadało
Ćię nawet na odwilż. Mogli
Odetchnąć ci koszalinianie,
^ (mieszkaniach których zajCzęły szwankować kaloryfe
ry. Pierwszego dnia świąt do
łfezło bowiem do awarii urzą
ildzeń w dwóch kotłowniach
4— tzw. „FUB” i przy ul.
ffłołdu Pruskiego. Dyżurni
;Jnouterzy, Woj. Przedsiębior
«twa Energetyki Cieplnej
^»usieli interweniować.
' Dyżury „na okrągło” pel-*
filii także pracownicy służb
komunalnych. Nieprzerwanie
|oo ulicach wojewódzkiego
fniasta i po drogach krążysjy pługi odśnieżne, dyżuroIjwali energetycy (przez całe
Ijswięta nie było
wyłączeń
'.«dopływu prądu), pracownicy
irniejskiej gazowni, wodociąJgów i in.
£ W Woj. Szpitalu Zespołom

Oferta

dla młodzieży szkolnej
Działacze ogniska
TKKF w
|)voj. koszalińskim nie szczędzą
śńarań, aby zapewnić dzieciom
I młodzieży jak najlepsze wa
runki do uprawiania sportu i
;|iczestnictwa w zajęciach reki#

H.#eyjnyćh.
tófjpto następne meldunki*
** Ognisko TKKF „Nurt” . w Ko
fobrzegu” wraz że spółdzielnią
(mieszkaniową do 31 bm. co
dziennie, w godz. 10—13 i 14—
16, na osiedlu Lęborskim profwadzi naukę jazdy na łyżwach,
imprezy i zabawy na lodzie ofcaz wypożycza buty z łyżwami.
Współdziałając
ze szkołami,
działacze
„Nurtu’’ na boisku
Szkoły Podstawowej nr 3 — w
tych samych godzinach — or
ganizują
zjazdy
saneczkowe,
ßialomy i wyścigi na sankach,
gaś w sali
„czwórki” — od
godz. 1(1 — codziennie — turlOieje w grach zespołowych.
W

Białogardzie
„Wicher" i
spółdzielni mieszkaniowej
na oświetlonym i zradiofonizo
wanym lodowisku
ną osiedlu
Kochanowskiego organizują co
dziennie, w godz. 9—1K i 17—19
naukę jazdy na łyżwach i
(tąwody . oraz zabawy na lodzie.
Czynna
jest
wypożyczalnia
Sprzętu.

klub

Górka obok lodowiska wyko
fzystywana jest jako tor sane
cżkowy i do zjazdów narciar
skich.
W Spółdzielczym klubie pro
wadzi się turnieje tenisa stało
jWego, szachów i warc-abów oświetlicowe.

czwartku do niedzielnego po
południa w Koszalinie uro
dziło się 22 dzieci.
Oficerowie dyżurni Woje
wódzkiej i Miejskiej Komen
dy MO poinformowali nas,
że święta minęły spokojnie.
Nie byłe ani jednego wypad
ku drogowego, na ulicach i
w domach panował spokój.
W Koszalinie zanotowano
w tym czasie jedno włama
nie — dc magazynu PRIBK
przy ul Mieszka I, w któ
rym znajdował się m. in
sprzęt sportowy. Z kclei w
jednym ze szczecineckich
żłobków wybuchł pożar, spe
wodowany najprawdopodob
niej awarią instalacji elek
trycznej. Straty wyniosły
około ec tys. zł.
Na morzu — niema] sztor
mowo. Wczoraj do południa
rybacy — chociaż gotowi dc
wypłynięcia w morze — nie
uiiei] zaunej
mieli
żadnej pewności, że
otrzymają stossewns zezwolenie. Prognoza jest niepemyśl
na ■—- poinformowane nas
w Kołobrzegu. — Jak dojdzle do „czwórki” (stan ma
rza i stopnie w skali Peauforta), to nie ma mowy o

• ••

wyjściu kutrów na łcwiska.
' Niestety, nie dla wszyst
kich święta ckazały się dnia
mi spokojnego wypoczyn
ku. Nie bacząc na przepisy
stanu wojennego, niektórzy
ludzie zachowywali się nie
odpowiedzialnie Irzeba było
zatrzymać kilku koszalinian,
będących w stanie nietrzeź
wym, wyjeżdżających na ulice prywatnymi samzeheda.
mi bez odpowiedniej prze
pustki, a także przyjezdnych
którzy omijali przepisy do
tyczące zameldowania się czy
uzyskania zezwolenia na wy
jazd z własnego miejsca za
mieszkania 25 bm. takich
sprawców wykroczeń byłe
2? bm. — 10, a wczoraj —
8. Kolegium do Spraw Wy
kroczeń przy Urzędzie Frezy
denta Miasta dyżurowało nie
przerwanie rozpatrując wszy
stkie sprawy w trybie przy
spieszonym. Najczęściej ka
rane grzywnami, szczególnie
surowo traktując nietrzeź
wych.
1
Wczoraj, po dwudniowej
przerwie świątecznej, wzno
wiły kursowanie autobusy
WFKM. Na dworcu FKF
ruch był stosunkowo nie
wielki.
Młodzi koszalinianie ca
łymi dniami korzystali z uro
kćw zimy. M. in. tuż przed
świętami lodowisko przygo
tował „Bałtyk’', czynne były
także inne obiekty Na sta
dionie „Bałtyku” otwarto
wypożyczalnie sprzętu, a na
stekach cd ul. Racławickiej
•— saneczkowe zjazdy.
(el-ef)

woj. słupskim

SŁUPSK. Minione święta były w województwie słupskim
czymś w rodzaju trzydniowej pauzy w paśmie codziennych
trudności, przykrości. Były to święta skromne, spokojne,
sprzyjające głębokiej refleksji nad sytuacją, która doty
czy wszystkich bez wyjątku. Niestety, do świątecznych
stołów nie mogły zasiąść w komplecie wszystkie rodziny.
Wielu mieszkańców województwa słupskiego spędziło ten
okres na posterunkach pracy, służby.
W wieszór wygUijny na
. ulicach. śródmieścia Słupska było dość rojno. Wiele
osób uczestniczyło w trady
cyjnej,
Bożenarodzeniowej
pasterce. Kościół Mariacki
nie pomieścił
wszystkićh.
Spore grupki osób, zwłasz
cza młodzieży, znajdowały
się w czasie pasterki na ulicach, sąsiadujących z koś
ciołem. Dochodziło tu, nie
stety, do drobnych poty
czek wśród wyrostków. Uspokajali
się
oni naty
chmiast na widok patrolu
wojskowego.

Pierwszy dzień świąt oraż
minioną niedzielę lek. med.
Janusz Grocholewski spę
dził na dyżurze, pełniąc obowiązki lekarza dyżurnego
województwa. Dyżur minął,
spokojnie, nie zanotowano
poważniejszych
zdarzeń i
wypadków. Praca przypomi
nałfa normalny, powszedni
dzień.
W okresie świąt było w
sumie 380 wyjazdów kare
tek pogotowia na wezwania,
głównie telefoniczne. Odno
towano 200 zachorowań —
przeważnie na choroby cha

Surowiec warunkuje produkcję
ZŁOCIENIEC. W Zakładach Przemysłu Wełnianego w
Złocieńcu trwa normalna praca. Gdy przed tygodniem od
wiedziliśmy zakład, pracowała tylko jedna zmiana. Dwie
pozostałe poprzednio już odpracowały Wigilię. — Chcieliś
my, aby wszyscy byli w takiej samej sytuacji- — mówi dy
rektor do spraw ekonomiczno-handlowych, Jerzy Szymańi
ski.

<— W ostatnich dniach ob
serwuje się w zakładzie
zwiększoną dyscyplinę pra
cy. Na swe dawne stanowi
ska pracy wrócili działacze
związkowi.
— Sprawą najbardziej tra
piącą kierownictwo i załogę,
jest zabezpieczenie surow
ców do produkcji. Jeśli moż
na powiedzieć* iż. nie najgo
rzej jest z węglem, to z ma
teriałami — inaczej. Właś
nie wróciłem z Lodzi i To
runia, W" toruńskiej „Ela
nie” możemy otrzymać ma
teriał, lecz tylko w kolorze
białym. Do produkcji po
trzebny jest kolorowy. „Tex ,
tilpol” w Łodzi jest w sta
nie ufarbować każdą ilość
materiału.
Zabezpieczymy
transport — mówi dyre
ktor.
Jeśli uda się zrealizować
te zamówienia, to wówczas
zakład będzie miał zapew

niony surowiec do 10 stycz
nia 1982 r.
Istotną sprawą jest brak
części zamiennych. Z olbrzy
mim zadowoleniem przyjęto
więc dostawę rzemyków do
przędzarek; 8 kompletów otrzymanych z zakładów im.
Barlickiego w Łodzi.
Trudno w tej chwili mó
wić o zadaniach na rok
przysżły.
Przeprowadzono
wprawdzie wstępne rozmo
wy ale o nich — dopiero
w roku przyszłym.
Można powiedzieć,, że pra
ca w zakładzie przebiega
normalnie. Służby pracow
nicze przejęły na siebie obo
wiązki związków zawodo
wych, zaopatrzyły załogę w
niektóre artykuły świątecz
ne, pracuje zakładowa sto
łówka, oddelegowano pra
cownicę d,o opieki nad dziać
mi.
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rakterystyczne dla obecnego Ważne dla właścicieli
28 GRUDNIA
okresu » przeziębienia, gry
samochodów
PONIEDZIAŁEK
pę.
W Komendzie Wojewódz
CEZAREGO
kiej Straży
Pożarnych w
Słupsku zastaliśmy w nie Przygotowania
dzielę na dyżurze chor. Ja
do... odwilży
na Falkowskiego. Po inform o
DYŻURY APTEK
wał nas, że w okresie świąt
KOSZALIN. Prezydent miasta
straż interweniowała tylko Koszalina Jan Kuć zalecił
KOSZALIN — Apteka nr 5,
Gospodarki
dwukrotnie:
w Sławnie, Przedsiębiorstwu
ul. Świerczewskiego 32, BIAŁO
oczyszczenie
ze
GARD — Apteka nr 38, pl. Wol
gdzie zaprószono ogień w Komunalnej
śniegu wszystkich parkingów i
ności 6/7; KOŁOBRZEG — Apte
piwnicy oraz we wsi Kusowo zatok
ulicznych. Prace te będą
nr 25, ul.
Młyńska 21;
gdzie
częściowo
spłonął trwały dzisiaj od rana. Następ ka
SZCZECINEK — Apteka nr 2?
nie
wszyscy
właściciele
prywat
pl.
Wolności 8, LĘBORK
—
dom mieszkalny. Straty ma
samochodów muszą, w ter
Apteka nr 77 — 006, ul. Poko
terialne oszacowano wstę nych
minie do godz. 18, przeprowa
ju 4.
pnie na kwotę ok. 50 tys. d/ić na te parkingi pojazdy
zł. Przypuszczalną przyczy zaparkowane na poboczach je
ną pożaru były wady pie zdni.
Niezastosowanie się do tego
ca kaflowego. Pechowych polecenia grozi usunięciem sa
TRAFILI
na koszt właścicieli
lokatorów przekwaterowano niochodów,
przez ekipy PGK.
do mieszkania zastępczego.
W „DZIESIĄTKĘ”
Pilnym zadaniem jest także
W drugi dzień świąt prze oczyszczenie otworów kanaliza
Koszaliński oddział PTTK za
cyjnych,
usunięcie
śniegu
z
da
bywaliśmy na terenie gmi
powiedział
na styczeń i luty
zrywanie sopli lodowych
ny Smołdzino. Towarzyszy zchów,
1982
r. organizację
cyklu im
nad okien itp.
liśmy
tu wojewódzkiemu
prez choinkowych dla dzieci.
A zatem ■— roboty mnóstwo.
Spotkania takie mają odby
kom i s a r zo wi wo j s ko we m u, Apelowaliśmy już do koszali- wać
się w poniedziałki środy,
nian, aby we własnym intere
gen. bryg. Henrykowi Rzep sie
soboty i niedzielę w sali Do
odśnieżyli okienka piwnicz
kowskiemu oraz gospoda ne Trzeba także odśnieżyć bal mu Kultury Budowlanych przy
rzom gminy, którzy intere kony i usunąć sople z nich ul. Orlej i przebiegać pod
wspólnym hasłem „Bolek i Lo
sowali się przebiegiem akcji zwisające.
lek na turystycznych szlakach”.
Również olbrzymie sople przy
przeci wpowodziowej. Topnie dachach
W programie jest szopka
no
grożą
przechodniom.
jący śnieg spowodował zna Wiele sopli można usunąć z o- woroczna, prezentacja muzyki
i
piosenek
turystycznych,
pro
kien
mieszkań
najwyżej
poło
czny przybór wód rzeki Łu
jekcja filmów, wystawa foto
Byłaby to duża pomoc
pawy, zwłaszcza w rejonie żonych.
graficzna, no i oczywiście rnz
dla ekip miejskich służb komu
dawanie paczek: przez dwóch
jej ujścia do jeziora Gar nalnych.
— administratorzy mu
Mikołajów.
dno.
W-cda przekroczyła sząI dalej
znowu zadbać o oczyszczę
stan alarmowy, doszła m, nie chodników i całych tere
Zgłoszenia przyjmują organi
in. w okolice
zabudowań nów położonych przy ich pose zatorzy, w swoim biurze przy
ul.
Świerczewskiego 4/4.
sjach.
Nie
ma
możliwości
wy
Na
rzece
po
gospodarskich.
Koszalińscy działacze turysty
wiezienia śniegu z miasta, trze
wstał też zator lodowy. Nie ba
ki trafili w „dziesiątkę” zain
składać go w pryzmy. W
odzowna stała się zatem po tych warunkach niezbędna jest teresowań i potrzeb młodych
koszalinian. W krótkim czasie
dbałość o oczyszczanie kratek
moc wojska.
zgłosiło. się 15 zakładów pracy,
i jezdni przy kraZastaliśmy tu zmagający ściekowych
Termin
zgłoszeń
upływa
■wężnikaclr, aby woda z rozto
się z ży wiołem od wielu go pów moerła s%vobodnie spływać dniem 10 stycznia 1.982 r.
dzin pododdział saperów. Do do kanalizacji.
(es)
(elf
konali oni m. in. likwidacji
zatoru ' lodowego w okoli
cach ujścia
rzeki Dzięki
ich ofiarnej pomocy i pod
jętej na czas
interwencji
jeszcze w drugi dzień świąt
Działalność Zakładu Produk cji Leśnej
„Las” w Biało
wody rozlanej Łupawy za
gardzie obejmuje wiele pozycji. Produkuje się tu m. in.
częły wracać do jej koryta.
opakowania drewniane dla wielu branż
przemysłowych
Spokojnie minęły święta
funkcjonariuszom Milicji O (m. in. łubianki na eksport), wyroby wikliniarskie w opar
bywatelskiej. Jak nas poin ciu o własną plantację wikliny. Prowadzi się też skup i
formował w niedzielę ofi ubój królików, oraz skup dziczyzny, dostarcza na rynek
uprawiane na własnych plantacjach świerk srebrzysty oraz
cer dyżurny KW MQ, por.
borówki.
Zbigniew Krzymuski, było
znacznie mniej niż w ubie
Zupełnie nieudany był te
głoroczne święta awantur
Gdy dodać do tego, że
domowych czy scysji ulicz goroczny skup grzybów i ja produkcja opakowań i wyro
winowajcą bów wikliniarskich utrzyma
nych. Zdarzały się wpraw . gód. Głównym
dzie przypadki naruszenia była budząca postrach wśród ła się na ubiegłorocznym po
godziny milicyjnej, ale mia koszalińskich leśników mni ziomie, to perspektywy wy
ły one charakter sporadycz szka (tak żarłoczna, że obok konania tegorocznego planu
ny. Ci, którzy nie podpo będących jej tradycyjnym wydawać by się mogły wię
rządkowali się rygorom go pożywieniem drzew 'iglastych cej niż odległe. Nic bardziej
dżiny milicyjnej, byli naj atakowała nawet... dęby). mylącego. Tegoroczny plan
częściej nietrzeźwi.
Wyjedzone korony drzew został tu zrealizowany już
świąteczne przedpołud przepuszczały więcej' niż w końcu października!
ma i popołudnia widywało zwykle promieni słonecz
.się również spore grupy o- nych wysuszających runo
Zakład Produkcji Leśnej
sób na zimowym spacerze, leśne. .Lubiące, wilgoć ma zawdzięcza to celnie strze
odbywanym całymi rodzina ślaki nie pokazały się w lającym myśliwym. W tym
mi bądź korzystających z ogóle. Marne były też zbio roku oddali oni do punk
obecnych warunków atmo ry sprzedawanych w każdej tów skupu aż 813 ton, wy
sferycznych do uprawiania ilości na Zachód kurek (tego syłanej głównie na eksport,
sportu. Na ulicach panował roczny skup — 10 ton w po dziczyzny (w porównaniu z
niewielki ruch samochodów. równaniu z 30 tanami, w 500 tonami w roku ubieg
latach ubiegłych).
łym).
(wir)
Wiosenne przymrozki z
Już w sierpniu przyszłego
kolei fatalnie wpłynęły na roku rozpocznie produkcję;
TURNIEJ
*
urodzaj borówek i jagód. finansowana przez centralę
Ich skup obniżył się aż o handlu zagranicznego „AniDLA TRAMPKARZY ’
ok. 80 proc. Sprytniejsze niż mex”, baza przetwórstwa
KOSZALIN. Dzisiaj -28 zazwyczaj okazały się umie dziczyzny w Białogardzie. In
bm. do godz. 9.30 przyjmo jętnie omijające zastawione westycja ta uczyni eksport,
wane są zgłoszenia 7-osobo sieci, króliki (10 procentowy dziczyzny znacznie bardziej,
wych drużyn piłkarskich do spadek wysyłki żywca do
tu miej u
orga n i zowa nego
Holandii). Mniejsza była też opłacalnym, gdyż w chwili
przez KS Gwardia w Kosza sprzedaż tradycyjnych choi obecnej ok. 75 proc. masy
linie.
nek. Obfite opady śniegu mięsnej eksportuje się
w
W imprezie mogą uczestni uniemożliwiły bowiem wy postaci zamrożonych tusz,
czyć chłopcy z, rocznika 1968 jazd
ciężkiego sprzętu do
i młodsi. Zgłoszenia i tur lasu. Niezwykle ciężki wyy- a przecież za wyroby garma
niej — w hali Gwardii przy siłek pracujących po pas w żeryjne uzyskuje się ceny
ul. Fał a tai,
śniegu drwali nie na wiele kilkakrotnie wyższe, (mer)
(el)
się zdał.

Dopisali tylko myśliwi
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Sportowcy roku
Kcnięc roku jest okresem dokonywania bilansu także w sporcie. Telewizja w pregi unie świątecznym zaprezentowała widzom największe — zdaniem redakcji spor

towej TV — osiągnięcia sportowe w kraju j na święcie w dobiegającym końca
roku. A oto jak XV klasyfikuje sportowców polskich:
Jednym z największych bohaterów roku
był niewątpliwie Janusz Peciak Zdobył on
dwa złe te medale — 7a zwycięstwo Tiiywicualn? i /. sp-'Uws — podczas rezsaranych w Fclsre Mistrzostw Świta w pięcia
boyu nowoczesnym. Miano najlepszego pią
ci' Cj'sty iwi.ata wywalczy! pc dramatycz
nej walce w ~s•'-itnis• Konkurencji piącicroju — fc'Eau pi/ćiajowym,

Autcrs.tr. natomiast naiw'?Ks>?śj sm?ac‘i
ty' stuiem AWF — Dariusz Wódkę. Jego
restawa na S — rr>"tsr:zych MS w szabli
by>a c'trzy mi'i ni 2 s red.Fan*. nawet dla
na.wyt ilniejszych fachowców. Fe as nic
zaliczany i: «rena faworytów, zdobył ?;oty medaz I tytil mistrza «wiata w imponu
jącym stylu.
Frzsz cały sezen nierrawdepedebnie rćwna i wyscka fermą wykazywał inny petski sportcwiec —■ mctcrcw.cdńiaa Walde
mar Marszałek. Od ccc/ątku sezonu wy ary
wał zawedy za zawodami. Ws wrzaW*
w RFN zdety] po ra? trzeci z rz"du tytu!
mistrza świata w Ptasie CA
cm.
Bodzie Polska w fina's piłkarskich VS
czy też nie — te pytanie przez wiele mis
st ocy bul wers c wal ć kibiców naibardziei
popularne i dyscypliny sportu. Sprawa roz
strzygnęła sie na stadionie w Lipsku. Już
pc kilku minutach sry Pclący prowadzili
z icspcdarzami 2-0 i sprawa została prze
sądzona. Mecz z NRL zakończył się osta
tecznie zwycięstwem biąło-czerwonyąh '3:2
i Polacy zajęli w swojej «rupie • pierwsze
’'miejsce, bsz straty punktu awansując dc
finału w MS..
*

*

*

Wiele wspaniałych esiągnięf zanotowali
w tym roku na swym kencie sportowcy za
graniczni. Najwyższa ccenę XV uzyskał an
sielski irednicdystans®wte-c Sebastian Coe.

Rozstrzygnięcie konkursu
na sportowe wspomnienia

NAJLEPSI
W ANKIECIE
AGENCJI TASS
Radziecka agencja ■ TASS
ogłosiła ankietę na najlep
szych sportowców śwista w
tym roku. Ank;eta, w któ
rej uczestniczyły 24 agen
cje światowe,
przyniosła
następujące wyniki.
Najlepszą sportsmenką ro
pływaczkę z
-ku uznano
NRD —
Utę Geweniger.
Wyprzedziła ona radziecką
gimnastyczną Olgę Blezero
wą i lekkoatletkę Antonetę Todorową (Bułgaria)
Wśród mężczyzn zwycię
zcą został szachowy mistrz
świata
Anatol1'j Kar po w
przed brytyjskim lekkoatle
tą Sebastianem Coe i teni
sistą USA Johnem Mc
Enroe.
(p)

0m

mjmummm

Zloty i srebrny fnedali&ta lęrry&k. Olimpii
skich w Moskwie był i w tym reku nie
pokonany W wielu plebiscytach został uznany za najtepŁzeaa sportowca reku. Wy
niki autora wspaniały o* rekordów świata
w biegu na 800 i 1500 m, a także na i mi
lą pozwalają sądzić, że już wkrótce zosta
ną pokonane kolejne bariery ludzkich mc
iii wo«ei
Jedną z największych niespodzianek w
tym reku sprawiła młodziutka, zaledwie
1K-!etnia gimnastyczka radziecka Olga Bl
ezerowa, .zdobywczyni złotesc medalu na
M? w Moskwie.
Wielu fachowe5w uważa że następcą
legendarnego lessie O wens, a będzie rów
nież czarnoskóry sportowiec amerykański
— Carl Levis. Tuż od początku sezonu za
dziwił świat W lutym ustanowił rekord
świata. w skoku w dal w hali -- 8,40 rn
Irzy miesiąc.?, później w Los Angeles Le
vi skacze bardzo daleko — aż 8,63 m. W
tym samym miesiącu przebiegi 1'0 m w
równe w K sek, Fachcwoy są zdania, że
w najbliższym sezonie C. levis jest w sta
nie poprawić rekordy świata w skoku w dal
i w biegu na 100 m.
Inną wielką gwiazdą mijającego sezonu
był również czarnoskóry lekkoatleta USA
— Renaldo Nehemiäh. Jako pierwszy czło
wiek na świeoia przebiegi dystans 110 m
ppł poniżej 13 sęk. Nehemiah wygrywa w
swojej konkurencji w sposób bezapelacyj
ny nie ma obecnie równego na świacie.
Jedną z największych i najciekawszych
imprez reku był I uchar Świata w siatkćw
ce kobiet rozegrany w Tokio z udziałem
i czołowych zespołów świata Finałowy
mecz pcmiędzy zespołami Japonii i CbRf
stał r,a niebywale wysokim poziomie. Fo
d?amtycznej walce wygrały Chinki 3-2.

nnim

Wydział Kultury Fizycz
. Postanowiono
nagrodzie
nej -i Turystyki Urzędu Wo pięć prac. Pierwszej nagro
jewódzkiego w Koszalinie, dy -nie przyznano. Dwie' dr u
Wojewódzka Komisja Pol gię równorzędne nagrody
skiego KomRetu
Olimpij (po 4.000 zł) otrzymali: Je
skiego przy współudziale re rzy Krzysztofowicz ze Słup
dakcji
„Głosu
Pomorza” ska za • pracę-godło „To już
ogłosiły konkurs z dziedzi historia”, i Romuald Subel
ny kultury
fizycznej na- z Koszalina, .za pracę-godi >
„Wspomnienia 35-łecia na ,.52—Trzecią nagrodę
Ziemi Koszalińskiej”.
(3.000 zł.) otrzymał Lubomir
W minionym tygodniu ko Kpiarz z Koszalina za pra
misja konkursowa dokona cę-godło „Dyletant”. Czwar
ła oceny nadesłanych prac. tą nagrodę (2.000 zł) otrzy
Tematyka wspomnieniowa mał Ryszard Wątroba z Sm
ograniczała się do przedsta nawa za pracę-godło „Vic
wienia przez autorów pier-' toria” Wyróżnienie (w wy-'
wszych łat tworzenia zrę . sokbści 1.000 zł) przyznano
bów* sportu na ziemiach za
pracy godło „Górka” dla Ka
chodnich oraz najbardziej zamierza Konarskiego z War
popularnej ■ dyscypliny spor sza wy.
(jot-es)
tu — piłk’ nożnej.
iwwimiuiiMinifiii

friuwiuji Foto - ciekawostki

10.00 Dziennik T.V
10.00—13,30 Teleferk
17.00 Dziennik TV
17.30 Teleferie
„Znak
Orła”
18.00 Godziną z Mieczysławem Foggiem
18.50 Dobranoc oraz komu ni kąty
19.05 „Dla tych w potrze
bie...” program publicysty
czny
19.30 Dziennik TV
20.15 Teatr Telewizji: F
Zabłocki — „Fircyk w za
lotach” reż, Zofia Mrozow
ska
21.20 Nie rzucim ziemi —
program dokumentalny z c
kazji
rocznicy powstania
wielkopolskiego
21.50 Dziennik TV

RADIO
Program nocny ort gortz, 0.00
do 5.00 a w nim: muzyka no
ca_ oraz wiadomości o ąmi/.,:
0.01, 2.00. 3.00
4.00 5.0U; „Dla
tych co na morzu’* od gortz
1.0!) do 2.00. „Żołnierski kwa
drans” o godz. 3.03: 5.10 Roz
maitości rolnicze 5.30 Muzyka
ludowa 6.00 Wiadomości 6.30 Mo
zyka 6.20 Gimnastyka poranna
6.30 Wiadomości, przegląd ora
sy 6.40 Muzyka
7.00 Dziennik
poranny 7.30 Przegląd prasy g.OProgram
publicystyczny
'8.20
Wiadomości 8.40 Żołnierski kwa
drans 9.0S Wiadomości 9.05 „Sza
tan 7. siódmej klasy” K. Maku
szyńskiego
(słuchowisko)
9.35
Muzyka 10.00 Wiadomości 10. in
Album polskiej
piosenki 10.3»
„Czy ktoś nie widział mojego
psa" Słuchowisko A. .Szypulskie
go 11.00 Wiadomości 11.03 Kon
cert muzyki klasycznej tl.o7.sy
gnał czasu 12.05 Dziennik po
łudniowy 12,15 Komunikaty 12.2»
Publicystyczny przegląd prasy
12.35 Muzyka ludowa 12.45 Roi
ni czy kwadrans 13.09 Komuni
kat energetyczny,
wiadomości
13.10
Piosenki
kompozytorów
polskich 14.00 Wiadomości 14.05
Dzień w Polsce — co pisze pra
sa terenowa 14.25 Melodie inspi
rowane folklorem 15.00 Wiado
mości 15.10 Studio Młodych 16,00
Wiadomości 16.10 Muzyka 16.20
„Zbliżenia” — mag. puhl. 16,40
Transkrypcje
muzyczne
17.00
Dziennik
i komunikaty
17.13
Rytmy
młodych 18.00 Wiado
mości 18.05 „Czas refleksji” 18.30
Muzyka barokowa 13,00 Dzien
nik Wieczorny 19.40 Muzyka fil
mowa
20.00 Wiadomości
20,05
Magazyn publi. miedz. 20.30- Z
archiwum polskiego jazzu 21.0»
Komunikat energetyczny, wia
domości 21.10 Wielkie dzieła —
wielcy wykonawcy 22.00 Wiado
mości 22.10 Muzyka 22.20 Teatr
PR — „Miłosierdzie gminy” —
słuch, arch: Marii Konopnickie.)
22.50 Muzyka 23.00 Dziennik 23.40
Muzyczny relaks 23.59 Koniec
programu i hymn

t&tbi
I LOSOWANIE:
4 — 10 — 25 — 31 — 33 — 43
dodatkowo 11
M LOSOWANIE:
4-5—6-19 — 33 - 39
Banderola: 5526

W muzeum w Madrycie udostępniono zwiedzającym
słynny obraz labia ficassa Huermcu'. Obraz znajd u je
się za kuloodporną szybą i jest strzeżony przez uzbrojo
nych gwardzistów.

Jedna 2 ulic Madrytu otrzymała niedawne imię za
mordowanego rok ternu beatlesa Johna len nona Ścier' ę
przy ulicy ozdobiono rysunkami ze znanego jilrnu
ta lód' podwodna'.

Stale rośnie liczba uchodźców opuszczających nielegal
nie Haiti, gdzie panuje terror dyktatora Duiałierg. Na
zdjęciu: na tej łodzi uciekło na hloryclę 276 uchodźców
t Haiti.

,v

i radością wyjawił to i
(Sprzedawca
wszystkie detale biorąc ode mnie pie
niądze i
zapewniał, że motor jesz
cze teraz bez trudu wyciągnie setkę. Po
dziękowałem mu uprzejmie i zostawiłem
motocykl, żeby wmontował mu nowy tłu*
mik, uchwyty, klocki hamulcowe i opony.
Brak prywatnego środka transportu w
Sław nie przeszkadzał mi tak bardzo, i nie
martwiłbym się również o możliwość poru
szania się w Posset, gdyby nie prześlado
wała mnie myśl, że mogę w .pewnym mo
mencie uznaę za wskazane oddalenie się
stamtąd w pośpiechu. Nie mogłem zapom
nieć dziennikarza Tommy Stapletona. Stra
cił dziewięć godzin między Hexham i Yorks
Przełożyła; Aniela Tomaszek
hire, i znaleziono go martwego. Między
Hexham i Yorkshire leży Posset.
<S0)
Pierwszą osobą, jaką cztery dni później
nim. Mimo tej inspekcji nie robił żadnych
zobaczyłem na wyścigach w Newcastle, był
tylko poszedł do bariery dzielącej
mężczyzna
z
czarnymi
wąsikami,
który
oft
a
I1 rowywał mi stałe zajęcie szpiega w stajni. zakładów,
paddock od samego toru. Tu wykonał nie
Stał z boku w kącie blisko wejścia rozma zaplanowany postój przyglądając się farbo
wiając z chłopakiem o wielkich uszach, któ wanemu rudzielcowi w kurtce z żółtawej
rego widziałem później prowadzącego ko skóry leopard a i ciemnoszarej spódnicy.
nia w jednej z najlepiej znanych w kraju
Dziewczyna odwróciła głowę w jego stro
stajni wyścigowych.
nę i zaczęli rozmawiać. Czarny Wąs wyjął
brązową kopertę % wewnętrznej kieszeni ma
Obserwowałem % pewnej odległości jak rynarki i wsunął między kartki programu,
f przekazał stajennemu białą kopertę, odebrał po kilku chwilach niepostrzeżenie wymiemli
| od niego brązową. Pieniądze za informacje, z kobietą programy. Mężczyzna powoli od
| pomyślałem, przekazywane tak ostentacyj- szedł od bariery, a kobieta włożyła pro
gram z kopertą do dużej błyszczącej czarnej
) nie, że wyglądało to całkiem niewinnie.
Szedłem za Czarnym Wąsem, kiedy zakon torby, którą następnie zatrzasnęła. Zza o •
I
czył już transakcję i kierował się do stoisk
słony ostatniego rzędu stoisk bukmacherów
bukmacherów. Podobnie jak poprzednio obserwowałem jak podeszła do wrejścia klu
sprawiał wrażenie,- jak gdyby sprawdzał pro bowego i udała się na miejsca zarezerwo
ponowane stawki zakładów w pierwszej go- wane dla członków klubu. Nie mogłem
[
nitwie, i podobnie jak poprzednio postawi pójść tam za nią, wszedłem jednak na try
łem kilka szylingów na faworyta, na wypa bunę i patrzyłem jak przeszła do następnej
dek gdyby ktoś «zauważył, że szedłem za

trybuny. Wydawało się, że jest dobrze zna
na. Zatrzymała się i rozmawiała z wieloma
osobami..... ze zgarbionym starym mężczyzną
w dużym wymiętym kapeluszu, z grubym
młodzieńcem, który nieustannie poklepywał
ją po ramieniu, % dwiema kobietami w nur
kowych kokonach, z grupką trzech męż
czyzn, którzy śmiali się głośno i zasłaniali
mi ją, tak że nie mogłem zobaczyć, czy od
dała któremuś z nich kopertę z torby.
Konic pogalopowały na początek toru tłum
poruszył się na trybunach, by lepiej widzieć
. gonitwę. Rudzielec zniknął w tłumie na try
banie klubowej,
byłem niepocieszony, że
«traciłem ją z oczu. Gonitwa się skończy
ła faworyt zwyciężył o dziesięć długości..
Tłum zaryczał z uznaniem. Zostałem ua
swoim miejscu, czekając z niewielką nadzśe
ją, że pojawi się rudzielec w skórze leopar
da, podczas gdy obok mnie tłum spływał
z trybuny,
I rzeczywiście okazała mi tę uprzejmość,
że znów się pojawiła. W jednej ręce trzy
mała torebkę, a w drugiej program wyści
gów. Zatrzymała się, by porozmawiać, tym
razem z niskim grubym mężczyzną, i w
końcu przecisnęła się do stoisk bukmache
rów7 usytuowanych przy barierze. Stanęła
przed stoiskiem najbliższym trybun i najbiiż
szym ode mnie. Po raz pierwszy mogłem
wyraźnie zobaczyć jej twarz, była młodsza
niż myślałem , miała grubsze rysy i dużą
przerwę między górnymi zębami.
Powiedziała cienkim, przejmującym gło
sem: — Bimmo, kochanie załatwię moje ra
chunki — i otworzywszy torebkę wyjęła
brązową kopertę, którą podała niskiemu
mężczyźnie w stoisku z napisem „Rimrno
Bognor (zał. w 1920 r.), Manchester i Lon
dyn”.
(c.d.n.)
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„Glos Pomona“ dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej. Redaguje kolegium, ul.
Zwycięstwa 137/139 (Dom Zw.
Zaw.) 75-604 Koszalin. Telefony
centrala 279-21 (łączy ze wszy
stkimi działami), sekretariat na
czelnego redaktora; 226-93, z-cy
sącz. red. 233-09, 242-08, se
kretarz red. 251-01, publicyści:
243-53, 251-57, 251-40, dział re
porterski: 245-59, 233-20, dział
miejski; 224-95, dział sportowy:
233-20 (w dzień}, 246-51 (wie
czorem i w niedzielę),
dział
łączności z czytelnikami: 250-05.
Oddział redakcji w Słupsku -*
uł. Sienkiewicza 20,
76-201
Słupsk, tef. 51-95 (sekretariat
i dział ogłoszeń), 54-66 i 24-56.
Biuro Ogłoszeń - uł. Pawia
Findera 27 A, 75-721 Koszalin,
teleion 222-91.
Prenumeiotę przyjmują
od
działy
RSW
„Prasa-Ksiqżka-Such'* oraz urzędy pocztowe,
doręczyciele do 10
każdego
miesiąca (z wyjątkiem grudnia)
poprzedzającego okres prenu
meraty. Nie zamówionych ręko
pisów redakcja nie zwraca.
Wydawca: Koszalińskie Wydownictwro Prasowe RSW „Proso-Ksśążka-Ruch” w Koszalinie,
uł. P. Findera 27 A, centrala telełonicza 240-27.
Druk: RSW „Prosa-Ksiqxkd-Ruch"1 Prasowe Zakłady Gra
ficzne w Kcszoiinie, uł. A. Lam
pego 18, hr indeksu 35024.

