Centralne obchody „Dni Morza 88"
Akademia we Władysławowie
Gospodarzem centralnych obchodów tegorocznych Oni Mo
rza było Władysławowo. W tym roku przypada 50-tecie ist
nienia tam naszego największego portu rybackiego oraz 25-lecia nadania praw miejskich.
Punktem kulminacyjnym uroczys
tości była centralna akademia w no
wej hali sportowej Centralnego Oś
rodka Sportu w Cetniewie — jednej z
dzielnic Władysławowa. Obok licz
nych przedstawicieli wszystkich za

kładów pracy gospodarki morskiej
wybrzeża gdańskiego, obecni też byli
.reprezentanci pozostałych nadmors
kich województw: elbląskiego, ko
szalińskiego, słupskiego i szczeciń
skiego.

Zwracając się do nich członek Biura
Politycznego, sekretarz KC PZPR Jan
Główczyk powiedział m.in. „Dziś
pracują na morzu i dla morza wnuki
prawnuki tych, którzy przywracali Bał
tyk Polsce. To dzięki nim Polska jest
państwem morskim. Szczególnie we
teranom pracy, służby na morzu nale
żą się gorące słowa podziękowania
W obecnym etapie reformy gospodar
czej trzeba położyć akcent na zwięk
szenie efektywności ekonomicznej
przedsiębiorstw morskich oraz wzrost
ich wpływu na poprawę bilansu płat-

'

(dokończenie na str. 2)

Gospodarka morska przed półroczem
• Rekordowy ruch na promach
• Śledzie zalegają w portach
(Inf. wł.) Morskie zakłady produkcyjne i transportowe Wybrzeża
Środkowego tradycyjne Dni Morza witały dobrymi lub zadowalają
cymi wynikami ekonomicznymi. Dotyczy to rybołówstwa, obrotów
w portach handlowych i przewozów promami.
Po rekordowym w dziejach Polskiej
Żeglugi Bałtyckiej 1987 roku, także od
początku roku obecnego znacznie wzras
tają przewozy pasażerów i samochodów.
Przewozy pasażerów — choć to jeszcze nie

sezon turystyczny — są wyższe o 30 proc.
'w porównęniu z takim samym okresem
roku ubiegłego. O blisko 30 proc. zwięk
szyły się przewozy samochodów osobo
wych i prawie o 15 proc. transport ciężaró

Wczoraj w południe we Wrocławiu gospodarze miasta nad Odrą, a
także delegacje młodzieży polskiej, pożegnali udającą się w drogę
powrotną do kraju kilkusetosobową grupę młodych obywateli IV RD
— uczestników IV Spotkań Przyjaźni Młodzieży Polski i Niemieckiej
Republiki Demokratycznej.

wek. Tradycyjnie, największy ruch notuje
się na linii Świnoujście — Ystad.
Niezłe obroty mają porty handlowe na
Wybrzeżu Środkowym. W Kołobrzegu od
początku roku przeładowano blisko 145
tys. ton drobnicy, a w Darłowie — prawie
20 tys. ton zrębków.
W czerwcu flotylla państwowych przed
siębiorstw rybackich łowi śledzie na wo
dach Szwecji i na łowiskach polskich, po
łożonych tuż przy granicy strefy pols
ko-szwedzkiej. Po prostu tam, z dala od
polskich brzegów, występują skupiska śle
dzi. Wydajności połowowe są dobre, kutry

atew

Co roku wybrane kamienice
słupskiej Starówki przecho
dzą odnowę. Świeże elewacje
dodają im blasku. Przyszła po
ra na odnowienie budynku na
rogu ulic Zamenhofa i Piekieł
ko.

(bz)
Fot. Zb. Bielecki

W Kairze zakończyły się czterostronne rozmowy
przedstawicieli USA, Kuby, Angoli i RPA po
święcone sytuacji w południowo-zachodniej czę
ści Afryki. Po zakończeniu 2-dniowego spotkania
w Kairze angolański minister spraw zagranicznych
A. van Dunen stwierdził, że dokonano znacznego
postępu w uzgadnianiu stanowisk oraz postano
wiono kontynuować rozmowy. Kolejna ich runda
odbędzie się 11 lipca, prawdopodobnie w Nowym
Jorku.

(dokończenie na str. 2)

Francja krytykuje Izrael
Francuski minister spraw zagranicznych Ro
land Dumas oświadczył, że polityka Izraela na
ziemiach okupowanych „nie może być dalej kon
tynuowana". Występując na spotkaniu z ambasa
dorami państw arabskich Dumas zapowiedział, że
Francja zamierza wkrótce wystąpić z własną pro
pozycją zwołania międzynarodowej konferencji w
sprawie Bliskiego Wschodu.

Wzrost emerytur i rent
w Rumunii

f:

,

Dostawy Bebika i Laktovitu
pokrywają ok.1/3 zapotrzebowania
Rzecznik rządu Jerzy Urban na konferencji prasowej 21 bm. potwierdził,
wbrew opinii resortu handlu — że polskie matki mają znaczne trudności ze
zdobyciem właściwego mleka dla niemowląt. Do ich karmienia nadaje się
tylko — jak wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia — importowana Humana oraz
polskie Bebiko i Laktovit. Produktów tych rocznie potrzeba ponad 20 tys. ton,
a bebika i laktovitu w tym roku wyprodukuje się tylko 6,3 tys. ton. Jest to więc
ilość nie pokrywająca nawet 1/3 zapotrzebowania. Mleko pełne w proszku,
którego dostawa na rynek ma w tym roku wynieść 26 tys. ton, nie nadaje się
— zdaniem Ministerstwa Zdrowia — do karmienia niemowląt.

Ponad 30 tys. hindusów i muzułmanów, brało
udział w zamieszkach, do których doszło w rejonie
Berhampore, w stanie Bengal Zachodni. Przy
czyną zamieszek jest spór obu grup wyznanio
wych o prawo do korzystania z budynku meczetu
Katara uznanego przez władze za zabytek. Zginęło
8 osób, a prawie 100 odniosło obrażenia.

Walki w obozach
palestyńskich

„Przeprawa" w kinach
25 bm. w siedzibie redakcji „ Trybuny Ludu " w Warszawie laureatom wręczono
tegoroczne nagrody tej gazety. W uroczystościach m. in. wziął udział I sekretarz
KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski. W imieniu
gazety gratulacje i słowa uznania przekazał laureatom redaktor naczelny
„Trybuny Ludu" Jerzy Majka.
CAF — Henryk Rosiak — telefoto

BM

2800 statków różnych bander obsłużyły w ub. i
stocznie remontowe w Gdańsku, Gdyni, Szczeci
nie i Świnoujściu wykonując remonty bieżące,
okresowe i kapitalne. Stocznie te budowały rów
nież kutry, barki i małe jednostki frachtowe. War
tość usług i produkcji w stoczniach remontowych
była w ub. r. o 25 proc. wyższa niż w 1986 r.

Więcej farb i lakierów
Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena-Astra w
Przemyślu jedyny w kraju producent artystycz
nych farb olejnych dostarczą w br. 25 tys. kaset z
farbami o 12 kolorach, 10 tys, kpset z zestawami
24 kolorów, a ponadto luzem 750 tys. tubek.
Zakłady nawiązały kontakt z jedną z firm ameryka
ńskich, która jest zainteresowana utworzeniem
spółki z zakupem wyrobów tego zakładu.

Usuwanie „białych plam"
W dniach 22—25 bm. w Warszawie w ANS
PZPR odbyło się spotkanie grupy roboczej wspól
nej komisji partyjnych historyków ds, historii sto
sunków polsko-radzieckich. Grupa pod kierovynictwem współprzewodniczącego komisji prof. J.
Maciszewskiego kontynuowała opracowanie za
gadnień określonych programem prac komisji.

„O zdrowe wakacje"
Pod hasłem ,,0 zdrowe wakacje" Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii rozpoczęło w Toruniu
cykl spotkań propagujących wśród młodzieży ży
cie bez nałogów. Uruchomiono punkty poradnict
wa medycznego i psychologicznego dla narkoma
nów i ich rodzin, przygotowuję się wystawy i
spektakle teatralne.

IN Zlot Krajów
Nadbałtyckich
(Inf. wł.) Wczoraj na terenie
„Intercampu '88" w Łebie odbyła
się uroczysta inauguracja III Zlo
tu Krajów Nadbałtyckich. W ot
warciu udział wzięli przedstawi
ciele województwa i miasta Łe
by.

Spotkanie
na „Intercampie"
W pobliżu Słowińskiego Parku Na
rodowego, uznanego w 1977 r. przez
UNESCO za światowy rezerwat bio
sfery, wędrujących wydm nadmors
kich zaliczanych do najciekawszych
fenomenów przyrody w Europie znaj
dują się obiekty największego na wy
brzeżu Bałtyku campingu. Są więc
warunki do wspaniałego letniego
wypoczynku i obcowania z bagactwem przyrody. Jest to także szczegól
ne miejsce do organizowania różno
rodnych imprez turystycznych i re-

(dokończenie na str. 2)

1950 — USA rozpoczęły interwencję w Ko
rei
1905 — na pancerhiku „Potiomkin" wybu
chło powstanie
Jadąc za morze klimat zmieniamy, nie sie
bie. *
(Horacy)

Imieniny — Marii, Władysława
1980 — Francja wypróbowała broń neutro
nową
1978 — ha statku kosmicznym „Sojuz-30"
wystartował Pelak mjr. Mirosław
Hermaszewski
1954 — pierwsza w świecie elektrownia atomowa w Obnińsku (ZSRR) —
włączona-do eksploatacji
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Starcia religijne

Dobry rok stoczni
remontowych

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

portu. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się ryedzielne Neptunalia na promenadzie
w Ustce. Nie brakło także okazji do wielu
spotkań dziennikarzy „Rzeczypospolitej" z
czytelnikami.

1 sierpnia br. jednocześnie z podwyżkami płac,
w Rumunii rozpocznie się podnoszenie najniż
szych emerytur i rent. Średnio wzrosną one o
8 proc., przy czym o przeszło 25 proc zostaną
podniesione emerytury najniższe.

Na terenie obozów palestyńskich pod Bejrutem
trwały zacięte walki między rywalizującymi ugru
powaniami palestyńskimi. W wyniku starć zginęło
10 osób, a co najmniej 35 zostało rannych. W
rezultacie ostrzału artyleryjskiego w obozie Szatila zniszczony, został budynek szpitala.

Na str. 5 zamieszczamy
omówienie układu o
„Dziele przyjaźni"

Głos _
Pomorza

■

Wypełniły ją m.in, liczne zawody spor
towe, pokazy spadochroniarzy, sprawności
marynarzy Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej. Wielu widzów przyciągnęły
koncerty orkiestr i zespołów Marynarki
Wojennej. Wiele osób zwiedziło okręty
wojenne, które wpłynęły do usteckiego

(PAP)

KOSZALIN
SŁUPSK

Święto Marynarki Wojennej
i dziennika „Rzeczpospolita"
(Inf. wł.) Miniona sobota i niedziela były kulminacyjnymi dniami
obchodów święta Marynarki Wojennej oraz Dni dziennika „Rzecz
pospolita" w woj. słupskim. Stali mieszkańcy i goście Słupska,
Ustki i Łeby skorzystali z bogatej oferty kulturalnej, sportowej,
rekreacyjnej i rozrywkowej.

W sobotę podpisano także porozumienie
„Wspólnota"
konkretyzujące
kierunki
współpracy (w ramach RWPG) między

socjalistycznymi związkami młodzieży i
studentów Polski a FDJ. W Akademickim
Centrufn Kultury „Pałacyk" we Wrocławiu
rozmawiano o wzajemnych kontaktach w
ramach działania „miast bliźniaczych". W
Teatrze Polskim odbył się finałowy koncert
w wykonaniu młodzieży NRD i Polski.

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się)

Spotkania, pokazy, zawody sportowe,
neptunalia w Ustce, Łebie i Słupsku
Rozmowy w sprawie pokoju
na południu Afryki

Trwające we Wrocławiu przez cztery dni
spotkania dobiegły końca. Bogaty i różno
rodny program spotkań, seminariów, dys
kusji, imprez kulturalnych i sportowych
umożliwił młodym obywatelom obu
państw wymianę doświadczeń, lepsze
wzajemne poznanie się, przedyskutowanie
tematów najważniejszych dla młodego po
kolenia.

Na ekrany kin wejdzie w najbliższych
dniach „Przeprawa”. Ten polsko-radziecki
film wojenny porusza wiele tematów draż
liwych i do niedawna pomijanych milcze
niem. „Przeprawa" poświęcona jest wspól
nej walce polskich i radzieckich partyzan
tów z hitlerowskim okupantem w czasie
bitwy w Lasach Janowskich w czerwcu
1944 r.

Szansa na współpracę gospodarczą
oraz w sferze technologii i ekologii

Luksemburg (PAP). W luksemburskiej siedzibie EWG podpisano
wspólną deklarację EWG — RWPG o ustanowieniu oficjalnych
stosunków między obu organizacjami i rozwijaniu współpracy w
dziedzinach, które „są przedmiotem wspólnego zainteresowania".
czego RWPG i sekretarz RWPG Wiaczes
ław Syczow.
Przewodniczący Rady Ministrów
EWG Hans-Dietrich Genscher oświa
dczył po podpisaniu deklaracji, że zo
stała otwarta nowa karta w powojen
nej historii Europy. Potrzebna od da
wna normalizacja stosunków między

(dokończenie na str. 2)

W POŁCZYNIE ZDROJU

Immunologów
W zjeździe, którego wiodącym te
matem jest regulacja procesów od
pornościowych, bierze udział ok. 200
lekarzy, naukowców i specjalistów
reprezentujących różne ośrodki i dzie

dziny medycyny z Polski i z zagranicy
m.in. z Danii, Belgii, Hiszpanii, RFN,
NRD, W. Brytanii, Finlandii, Szwaj
carii, ZSRR, USA i Japonii. Jest

Zakończenie

Komunikat „Polmozbytu"

sesji rozbrojeniowej
Nowy Jork (PAP). W nowojorskiej siedzibie
Organizacji Narodów Zjednoczonych zakończyła
się trzecia specjalna sesja rozbrojeniowa Zgroma
dzenia Ogólnego NZ. Przemówienie końcowe
wygłosił jej przewodniczący, Peter Florin. Wyra
ził ubolewanie, że uczestniczącym w niej delega
tom 159. państw nie udało się osiągnąć kom
promisu i opracować wspólnego dokumentu koń
cowego Dyskusje na sesji cechowało jednak,
wszechstronne podejście do problemów ograni
czenia wyścigu zbrojeń i rozbrojenia.

Kraj Rad przed XIXOgólnozwiązkową Konferencją KPZR

Delegaci to wszystko wiedzą...
o to, by określić, kto jest przeciwnikiem pieriestrojki, nie
potrzeba wróżyć z fusów lub przeprowadzać ogólnego1
badania opinii. Wystarczy, że się rozpocznie powszechne
przechodzenie nie na formalną, lecz pełną samorządność w całym
tego słowa znaczeniu. Umożliwi to natychmiastowe postawienie
ścisłej diagnozy kto naprawdę boleje za wspólną sprawę, a kto
chytrze to symuluje. Wówczas przeciwnicy zasadniczych zmian
będą zmuszeni wyjść na światło dzienne z ciszy swych gabinetów,
ujawnić swe prawdziwe oblicze, przy wszystkich wywlec z łachów
demagogii swe chciwe cele. Jak to na przykład było, po jednej z
niedawnych decyzji budowniczych z miasta Niżniewartowska
obwodu tiumeńskiego.
Corocznie pracownicy Zjednoczenia „Niżniewartowskstroj"
przekazywali ze swych zysków na utrzymanie aparatu głównego
zarządu i ministerstwa około 600 tys. rubli. W zamian za to
otrzymywali z tych instytucji stosy niepotrzebnych papierów i

(dokończenie na str. 2)

. (Inf. wł.) Dorobek i najnowsze zdobycze światowej medycyny z:
zakresu immunologii oraz możliwość ich praktycznego wykorzy
stania w różnych formach lecznictwa są głównym tematem roz
poczętego wczoraj w Połczynie Zdroju Międzynarodowego Zjazdu
Immunologów.

EWG — RWPG: Podpisanie
wspólnej deklaracji
W imieniu „dwunastki" , podpisy pod
dokumentami złożyli: minister spraw za
granicznych RFN Hans-Dietrich Gen
scher, jako przewodniczący Rady Minist
rów EWG oraz komisarz EWG (ds. stosun
ków zewnętrznych Willy de Clercq. W
imieniu ugrupowania gospodarczego kra
jów socjalistycznych uczynili to: pierwszy
wicepremier CSRS Rudolf Rohliczek,
jako przewodniczący Komitetu Wykonaw

Co pan na to? — zapytał dziennikarz
PAP wiceprezesa Zarządu Centralnego
Związku Spółdzielczości Mleczarskiej Ro
mana Szagałę. Mleko w proszku pełne —
stwierdził R. Szagała — oczywiście nadaje
się do karmienia niemowląt i dzieci. Od
powiednią zgodę na produkcję tego mleka i
dopuszczenie do sprzedaży wydał w grud
niu 1971 r. minister zdrowia i opieki społe
cznej. Nieporozumienie polega na tym, że
chorym niemowlętom zamiast mleka peł-

instrukcji, najczęściej przeszkadzających w pracy. Niekiedy przyla
tują samolotem urzędnicy i Tiumeni lub z Moskwy z ministerstwa,
wdrapują się na trybunę i wygłaszają wyświechtane przemówienie:
„pieriestrojka —- to rewolucja dziś. Znajdujemy się na jej pierwszej
linii i nikomu nie pozwolimy zahamować odnowy. Śmiało do
dzieła"!
I budowniczowie zabrali się do dzieła. Na naradzie'zespołu
pracowniczego zjednoczenia, które przeszło na samofinansowa
nie, pomyślano tak: po co ze szkodą dla siebie utrzymywać przy
pomocy swych ogromnych przekazywanych funduszy tylu darmo
zjadów? Czy nie lepiej zostawić część tych pieniędzy na zasiłki dla
kobiet zatrudnionych na budowach, dla matek. Niech nie „szarpią
się" na obiektach, lecz siedzą w domu i w spokoju wychowują
dzieci prz^z trzy lata. Zjednoczenie będzie więc pomagało im

(dokończenie na str. 2)
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Drożeją
samochody
W związku ze znacznym wzrostem
kosztów produkcji samochodów oso
bowych, spowodowanych zmianą
cen materiałów, energii i innych po
zycji kosztów, a także zmianami kur
sów dewizowych w obrotach z za
granicą — Fabryka Samochodów
Osobowych w Warszawie, Fabryka
Samochodów Małolitrażowych w Biel
sku-Białej oraz PHZ POL-Mot Spółka
z o.o. uzgodniły z Polmozbytem no
we, podwyższone średnio o 40 proc.
ceny detaliczne samochodów osobo
wych produkcji krajowej i dostarcza
nych z importu z krajów socjalistycz
nych.
Uzgodniono, że nowe ceny detaliczne
samochodów osobovyych obowiązywać
będą od 27 czerwca 1988 r.
Poziom nowych cen detalicznych dla
poszczególnych marek i podstawowych

(dokończenie na str. 2)

Likwidacja uczelni
Moskwa (PAP). W wyniku kontroli stwier
dzono poważne zaniedbania i niekorzystne zjawi
ska w działalności Przewalskiego Instytutu Peda
gogicznego w Kirgizji. Objęły one zarówno
prace wychowawczą ze studentami'tej'wyż
szej uczelni, jak i prace naukowe. Stworzyło
to warunki do kumoterstwa, protekcjoniz
mu i poważnego naruszania dyscypliny pań
stwowej, także przy przyjmowaniu studen
tów na studia. Stwierdzono też duże niedo
statki w ideologicznym i internacjonalistycznym wychowywaniu słuchaczy tej uczel
ni. Rada Ministrów ZSRR podjęła decyzję o
rozwiązaniu Instytutu. Na miejsce tej placówki
powstanie filia Kirgiskiego Uniwersytetu Państwoweo
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Spotkanie
Międzynarodowy Zjazd
na „Intercampie" Immunologów

Centralne obchody Dni Morza 88
(dokończenie ze str. 1)
niczego kraju, na pełniejsze wykorzy
stanie możliwości tkwiących w mię
dzynarodowym podziale pracy, zwła
szcza w ramach RWPG. Sekretarz KC
zwrócił uwagę na fakt, że latem na
Wybrzeże przyjeżdża co roku po wy
poczynek 17 mlp rodaków — co tym

bardziej zobowiązuje do zachowania
czystości nadmorskich plaż.
Miniony rok był pomyślny dla gos
podarki morskiej stwierdził minister
transportu, żeglugi i łączności Ja
nusz Kamiński. Zmalały dotacje bud
żetowe, zakupiono dla naszej floty
handlowej 9 nowoczesnych statków,
w tym 7 w stoczniach krajowych. Nie
znaczy to jednak, że ta sfera gos

podarki jest wolna do różnych kłopo
tów. Zbyt wolno przebiega moder
nizacja naszej floty handlowej i ryba
ckiej. Nastąpił spadek przewozów ła
dunków tranzytowych. Są to jednak
problemy — do przezwyciężenia.
Zasłużeni ludzie morza i gospodarki
morskiej zostali udekorowani odzna
czeniami państwowymi oraz wyróż
nieni tytułami honorowego stocznio
wca i portowca.

Gospodarka morska przed półroczem
(dokończenie ze str. 1)
„Korabia" w Ustce ostatnio wydobywały z
zaciągu po 10 ton ryb. Część ryb kutry
wyładowują w morzu na statki-przetwórgie (np. „Korab" i „Barka"), co zmniejsza
zużycie paliwa i czasu na bezproduktywne
przeloty
statków
między
łowiskami
i portami.
Sytuację w rybołówstwie bałtyckim tuż
przed półroczem dobrze charakteryzują
przykłady przedsiębiorstwa „Korab" z woj.
słupskiego i „Barki” z woj. koszalińskiego.
Rybacy „Korabia" z Ustki od począt
ku roku złowili ponad 11 tys. ton ryb.
Jednak struktura połowów jest gorsza, niz
przed rokiem. Do sieci trafiło tylko 2,2 tys.
ton dorszy— prawie o tysiąc ton mniej, niż
przed rokiem. Do 6 tys. ton wzrosły połowy
szprotów (1,3 tys. ton wyeksportowano do
ZSRR).
Sprzedaż wyrobów rybnych „Korabia"
osiągnęła wartość 2,4 mld zł i jest wyższa
od planowanej. Także produkcja czerw
cowa o 60 min zł przekracza plany. Rynek
krajowy otrzymał z „Korabia " 7,4 tys. ton

wyrobów rybnych. Wydajność pacy rosła
szybciej od wynagrodzeń pracowniczych.
Wyeksportowano ryby o wartości 710 min
zł, co stanowi trzecią część wpływów
przedsiębiorstwa.^
Flota „Barki" w Kołobrzegu złowiła
dotąd 10 tys. ton ryb. W tych połowach
przeważały śledzie, udało się wydobyć z
morza ponad 3 tys. ton dorszy. Ponadto na
wodach Norwegii kutry kołobrzeskie zło
wiły blisko tysiąc ton czarniaka (dorszowate). Stosunkowo niewiele — 3 tys. ton -r—
złowiono szprotów. Zdaniem rybaków
„Barki”, poprawiła się nieco sytuacja w
połowach śledzi, natomiast złowienie tony
dorszy wiąże się z coraz większymi na
kładami— zużyciem paliwa, czasu i nowo
czesnego sprzętu.
W dostawach rynkowych „Barki w tym
roku było aż 2,5 tys) ton dalekomorskich
śledzi, importowanych za sprzedane wcze
śniej dorsze. Na rynek trafiło także ponad
tysiąc ton marynat. Sprzedane wyroby ko
łobrzeskiego przedsiębiorstwa mają war
tość 3 mldttł. Wpływy z eksportu prze

kroczyły 1,1 mld zł (ponad 30 proc. wartoś
ci sprzedaży).
Atmosferę świąteczną w przedsiębiorst
wach rybackich psuła jednak sytuacja w
■handlu rybnym. Po kilku ciepłych tygod
niach czerwca już wystąpiły znaczne kło
poty w sprzedaży ryb bałtyckich. W portach
leżały setki ton wyrobów rybnych, które hie
mają nabywców. A wiadomo, ryby są to
warem szybko psującym się. Handel —- nie
pierwszy raz w okresie letnim — zachowuje
nadmierną ostrożność, według zasady: nie
ryzykować, nie martwić się o to, że półki są
przerzedzone.
„Kuter" z Darłowa w tej sytuacji za
mieścił ogłoszenia w prasie na Śląsku z
ofertą dostaw po niskich cenach śledzi
świeżych, wędzonych i marynat. Dyrekcja
„Korabia" w Ustce skierowała pisma do
wicewojewodów w całym kraju z infor
macją, że rybami z Ustki mogą uzupełnić
znakomicie luki na rynku żywnościowym.
Mając w pamięci praktyki handlu w
okresie letnim w latach ubiegłych, przed
siębiorstwa połowów bałtyckich zamierza
ją w lipcu znaczną część floty zatrzymać w
portach, wysyłając rybaków na urlopy, (jn)

Święto Marynarki Wojennej i „Rzeczypospolitej"
(dokończenie ze str. 1)
W minioną sobotę w KW PZPR w Słups
ku z dziennikarzami „Rzeczypospolitej", re
dakcji „Zbliżeń" i „Głosu Pomorza" oraz
kadrą Marynarki Wojennej spotkał się szef
Urzędu Rady Ministrów Michał Janisze
wski i kierownik Wydziału Nauki, Oświaty
i Postępu Naukowo-Technicznego KC
PZPR Bogusław Kędzia.
Sekretarz KW PZPR, Borys Drobko poin
formował gości o sytuacji społeczno-poli
tycznej i gospodarczej w woj. słupśkim.'

Do Polski przybyła grupa dyrekto
rów wykonawczych, członków Za
rządu Międzynarodowego Banku Od
budowy i Rozwoju znanego pod na
zwą Bank Światowy. Zarząd jest naj
wyższym po Radzie Gubernatorów, która
, zbiera się raz do roku, organem decyzyjnym
banku. Ustala on kierunki działania, decy
duje o poszczególnych pożyczkach i nad
zoruje bieżącą działalność Banku Świato
wego. W skład Zarządu wchodzą dyrek-

Członkowie władz
Banku Światowego
w Polsce
torzy wykonawczy wybierani przez tzw.
grupy regionalne dla reprezentacji intere
sów skupionych w nich krajach.
Do Polski przybyli: Felix A. Camarasa
— dyrektor wykonawczy reprezentujący
grupę regionalną kilku krajów Ameryki Po
łudniowej, Mitsukazu Ishikawa reprezen
tujący (Japonię, Frank Potter — dyrektor
wykonawczy grupy skupiającej Kanadę,
Irlandię i państwa Morza Karaibskiego,
Veikko Kantola —■ zastępca dyrektora
grupy państw skandynawskich oraz
Zhang Junyi — zastępca dyrektora wyko
nawczego reprezentujący ChRL.
Celem wizyty jest zaznajomienie władz
MBOiR z sytuacją ekonomiczną Polski oraz
przemianami wynikającymi z reformy gos
podarczej. Można się spodziewać, że w
czasie rozmów strona polska podkreśli zna
czenie normalizacji stosunków kredytowo-finansowych d|a postępu reformy i
przyspieszenia zmian strukturalnych w go
spodarce. Delegacja zapozna się z projek
tami przedsięwzięć, które mogą być objęte
fiansowaniem przez Bank Światowy. Kraje
reprezentowane przez goszczących w Pol
sce dyrektorów dysponują w Banku Świa
towym blisko 1/5 głosów. (PAP)

Podkreślił, iż osiągnięcia regionu w prze
myśle, budownictwie mieszkaniowym, rol
nictwie, ochronie naturajnego środowiska,
plasują województwo wśród najprężniej
rozwijających się ośrodków.
Wojewoda Ryszard Kurylczyk wska
zał w swoim wystąpieniu na wzajemne
korzyści, płynące ze współpracy vyoj. słup
skiego ze środowiskami zawodowymi gór
ników i hutników, których przedstawiciele
również byli uczestnikami imprez w Słups
kiem. Ubiegłoroczna wymiana towarów,
prowadzona w ramach tzw. otwarcia woj.
słupskiego na kraj, zamknęła się kwotą ok.
10 miliardów złotych.

Nawiązując do tych wypowiedzi szef
URM Michał Janiszewski stwierdził
m.in., iż mamy jedno morze, jedną Maryna
rkę Wojenną i wyróżniające się w wielu
dziedzinach nadmorskie woj. słupskie. Zor
ganizowane tu święta są przykładem cen
nych skojarzeń spraw gospodarczych, mo
rskich, wojskowych.
Spotkanie zakończyło się wizytacją bu
dów szpitala wojewódzkiego, dworca ko
lejowego, osiedla im. Budowniczych Pol
ski Ludowej. Ponadto goście zwiedżi|^oś^

(dokończenie ze str. 1)
kreacyjnych. Baza zlotu pósjada peł
ne zabezpieczenie w zakfesie usług
gastronomicznych, handlowych, wy
pożyczalnię sprzętu sportowego i tu
rystycznego.
Organizatorami tegorocznego Zlo
tu Krajów Nadbałtyckich są: Polska
Federacja Campingu i Carawaningu
oraz SPT „Przymorze". W zlocie uczestniczy około 300 osób z 20 klu
bów polskich oraz z NRD, Czecho
słowacji, RFN i Danii. Zlot potrwa do
3 lipca. Program jest bardzo bogaty i
obejmuje imprezy turystyczne,, kultu
ralne, sportowe, (elg.)

Z POMORZA
Prokurator generalny
Józef Żyta
w Koszalińskiem
24 czerwca br. Prokurator Generalny PRL Józef
Zyta spotkał się z kierowniczą kadrą prokuratorską
województwa koszalińskiego. Podczas spótkania,
w którym uczestniczyli również prokuratorzy wo
jewódzcy z Elbląga, Gdańska, Słupska, Szczecina,
Bydgoszczy i Gorzowa, przedstawiono i omówio
no wyniki wizytacji, przeprowadzonej w prokura
turach woj. koszalińskiego przez zespół Prokura
tury Generalnej.
Uwzględniając ustalenia wizytacji Prokurator
Generalny PRL stwierdził, że prokuratury woj.
koszalińskiego prawidłowo realizują stojące przed
nimi konstytucyjne i ustawoyve zadania.
Nawiązując do treści uchwały VII Plenum KC
PZPR prokurator generalny podkreślił społeczne
znaczenie tych działań prokuratury, przez które
realizowana jest jej funkcja rzecznika i strażnika
praworządności, strażnika i rzecznika praw i obo
wiązków obywateli. Zwrócił szczególną uwagę na
fakt, że potrzeba nowego widzenia procesów
społecznych w państwie, nowego rozwiązywania
problemów ekonomicznych, stawia także przed
prokuratorami zadania włączenia się w nurt tych
procesów i prawnej ochrony ich właściwego prze
biegu.
Prokurator generalny podkreślił nadto, że coraz
większej wagi w działaniu prokuratury nabierają
prokuratorska kontrola przestrzegania prawa i pro
filaktyka jako formy strzeżenia praworządności w
państwie. Ich trafność i skuteczność w znacznym
stopniu wpływają na sprawność i efektywność
działania aparatu państwowego.
Idea odnowy i nowego myślenia jest nieodzow
nym warunkiem prawidłowej realizacji zadań.
Dziękując kadrze prokuratorów województwa
koszalińskiego za zaangażowanie w realizacji za
dań prokuratury, prokurator generalny podkreślił
jej dbałość o społeczny prestiż, o rzeczywistą
~’,T6aftWŁlyMniwiirwinwtngj‘żt»s»idwa»j,rówwoś»'pi'i»-

wa wobec wszystkich i równość wszystkich wo
bec pława.

i Noskowie ojaz Słowiński Park Narodowy.
(wir).
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Katastrofa na przejeździe

Czym nakarmić niemowlęta?
(dokończenie ze str. 1)
nego w proszku powinno się ordynować
żywność odpowiednio spreparowaną, do
stosowaną do możliwości wchłaniania
przez organizm. Natomiast dzieci zdrowe
mogą bez żadnych zatrzeżeń spożywać
mleko w proszku, sprzedawane na rynku w .
0,5 kg opakowaniach. Z tego samego mle
ka wytwarza się zresztą wszystkie rodzaje
odżywek krajowych, w tym także Bebiko,
laktowity i mleko witaminizowane.
Natomiast dyr. ds. produkcji w Zakła
dach Koncentratów Spożywczych w Opo
lu Krystyna Werner w odpowiedzi na to
samo pytanie oświadczyła, że ponieważ
każdy ssak dostosowuje swój pokarm do^
karmienia własnego potomstwa, to mleko
krowie, także sproszkowane nie może być
dobrym pokarmem dla niemowląt. Oczy
wiście przez vviele lat mleko to rozwiązy
wało problem żywienia najmłodszych dzie
ci, bo po prostu nie było innego wyjścia.
Jednak w miarę rozwoju nauki o żywieniu
okazało się, że bardziej korzystne z punktu

widzenia potrzeb organizmu jest karmienie
mlekiem najbardziej upodobnionym do po
karmu matki. Rolę tę spełniają właśnie
odżywki typu Humana, Bebiko i Laktovit.
Uważam — powiedziała K. Werner — że
dzieci starsze mogą być karmione mlekiem
pełnym w proszku, ale niemowlęta powin
ny otrzymywać odżywki humanizowane.
Maria Skomra —- lekarz-gastrolog ze
Skierniewic, matka dwojga dzieci, stwier
dziła, że rzeczywiście zapotrzebowanie na
zmodyfikowane odżywki dla dzieci jest
coraz większe. Jest to spowodowane coraz
częstszymi przypadkami schorzeń układu
pokarmowego oraz alergii wśród niemow
ląt i dzieci. Nie mogą one więc spożywać
mleka krowiego. Ale nic nie stoi na prze
szkodzie, jej zdaniem, aby zdrowe dzieci
piły mleko sporządzone z proszku. A w
ogóle najbardziej odpowiednim pożywie
niem dla niemowląt jest pokarm matki. Ta
metoda karmienia powinna być stosowana
przez matki możliwie jak najszerzej i jak
najdłużej. (PAP)

Drożeją samochody
(dokończenie ze str. 1)
typów samochodów osobowych wynosić
będzie: fiat 126 p FL (Face Lifting) standard
— 1.000 tys. zł; fiat 126 p 703 bis restyling
— 1.600 tys. zł; fiat 126 p 650 FL (w
wersjach inwalidzkich) — 700 tys. zł; FŚO
125 p 1500 standard 1 ,c c — 1.900 tys. zł;
polonez standard 1,5 ce — 2.500 tys. zł;
. WAZ łada 21072 1300 ccm — 2.450 tys. zł;
WAZ niwa 2121 — 3.500 tys. zł; ZAZ 968
zaporożec — 880 tys. zł; wołga GAZ 2410
— 3.000 tys. zł; skoda 105 L — 1.950 tys. zł;
skoda 120 I — 2.000 tys. zł; trabant 601
limuzyna s — 750 tys. zł; trabant 601
uniwersał s — 800 tys. zł; trabant 601
hycomat limuzyna s — 500 tys. zł; wartburg
353 limuzyna S —-1.600 tys. zł; wartburg
353 w tourist — 1.800 tys. zł.
Również z dniem 27 czerwca 1988 r.

(dokończenie ze str. 1)

ulega zmianie wysokość dopłat z tytułu
dodatkowego wyposażenia samochodów.
Przy sprzedaży od dnia 27 czerwca 1988 r.
posiadaczom przedpłat, którzy uzyskali uprawnienia do nabycia samochodów w
terminie wcześniejszym będą udzielane
bonifikaty od nowych cen detalicznych w
kwotach:
.
...
1. Posiadaczom przedpłat, którzy uzyskali
uprawnienia do nabycia samochodów do
dnia 31 grudnia 1986 r. kwoty: — sam. fiat
126 p FL standard — 484 tys. zł; — sam.
FSO 125 p standard 1,5 c — 1061 tys. zł.
2. Posiadaczom przedpłat, którzy uzys
kali uprawnienia do nabycia samochodów
w 1987 r. kwoty: — sam. fiat 126 p FL
standard 1,5 c— 550 tys. zł.
W przypadku dokonania zamiany marki
pojazdu w ramach realizacji zaległych
przedpłat bonifikaty nie będą udzielane.
(PAP)

instrukcji zakazujących i aktów prawnych, wielostopniową obronę
przed natarciem demokracji.
Aby tę obronę pokonać na drodze do samorządności, trzeba
bardzo wiele spraw anulować, zrewidować, powziąć nowe
ustalenia. Z kolei „anulować" i „rewidować” znów powinien
aparat, ponieważ jest on gospodarzem na wszystkich etapach
przygotowania, uzgadniania i zatwierdzania decyzji. I w tym

materialnie. Tak też zadecydowano. I właśnie wówczas „specjali
ści od przebudowy” z nadrzędnych biur ruszyli do otwartego1
natarcia
Moim zdaniem, ten dobitny przykład dowodzi, jak i kiedy,
powstaje opór na górnym szczeblu gospodarki. Dopóki reformy nie(
naruszają osobistych interesów przedstawicieli tego szczebla,,
tolerują one lub nawet aprobują przemiany. Ale oto wyrocznie z
zarządów, gdy ich poproszono o ograniczenie swych praw,
natychmiast połączyły swe siły w obronie swych klanowych
interesów.
Wydawałoby się, co mogłoby przeszkadzać w śmiałym pokona
niu ambicji jednej takiej warstwy społecznej, by szybko wdrożyć
samorządność w całym społeczeństwie? Przecież dopóki samo
rządność nie umocni się, przebudowa będzie szła niepewnie, jak
gdyby w pantoflach na rozchwianych obcasach. Ale pokonać
przeszkodę nie jest wcale sprawą łatwą. W ZSRR, z jego historycz
nie ukształtowanym jednopartyjnym systemem, muskularni od
dziesięcioleci pompowanymi przez centralizm, waraźnie zaznaczył przypadku niewielkie przeniesienie akcentu w zamyśle kierowni
się-wysoki poziom koncentracji władzy. Nie podlegające kontroli ctwa partii, to znów aneks sformułowany rozmyślnie dwuznacznie
ogniw oddolnych kierownictwo „grabiło" je na mocy swych — i ze śmiałych propozycji pozostają czcze słowa. Dlatego tak
decyzji i ze środków przedsiębiorstw, nie krępując się wcale, wiele publikacji w radzieckich środkach masowej informacji o
sabotażu administracyjnej biurqkracji.
ło z „kolczastych zasieków"
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Minimum 25 osób poniosło śmierć, a 40 zostało
rannych w katastrofie, która wydarzyła się w
pobliżu stolicy Kuby. Na autobus wypełniony
pasażerami najechał na przejeździe kolejowym
pociąg osobowy. Wśród śmiertelnych ofiar kata
strofy znajduje się przynajmniej troje dzieci.

Eksplozja w hotelu
.

W jednym z hoteli W pakistańskim mieście
Peszawar wybuchła w sobotę rano bomba. W
wyniku eksplozji budynek hotelu zawalił się. Do
tej pory pod gruzami odnaleziono 9 ciał.

(dokończenie ze str. 1)
wśród nich prezydent Światowej Unii
Towarzystw Immunologicznych, prof.
Jacob IMatvig z Norwegii.

Uczestnicy sympozjum obradują w
sesjach roboczych i plenarnych w
kinie zdrojowym „Podhale", w któ
rym urządzono także wystawę spe
cjalistycznych urządzeń i aparatury

Większość festiwalowych laurów
przypadła gospodarzom
(Korespondencja z Torunia)
30. Festiwal Teatrów Polski Pół
nocnej zakończył się sukcesem sceny
toruńskiej. Tak jak przed rokiem, Teatr
■im. Wilama Horzycy zdobył więk
szość festiwalowych laurów, chociaż
zgodnie z przypuszczeniami, jury nie
przyznało nagrody głównej wojewo
dy toruńskiego, bo też i rewelacji
zasługujących na Grand Prix w tym
roku zabrakło.
Jak relacjonowałam, teatr gospo
darzy przedstawił w konkursie „Man
dat” Erdmana i za tę realizację jury
przyznało mu nagrodę zespołową
prezydenta miasta Torunia. Nagrodę
stanowi rzeźba i kwota 120 tys. zł.
Scenograf tego spektaklu Marek
Braun otrzymał 120 tys. zł — na
grodę im. Hugona Morycińskiego,
twórcy toruńskich festiwali, przyzna
waną młodym artystom. Tradycyjne
nagrody lokalnych dzienników rów
nież przypadły torunianom: „Gazety
-Pomorskiej" (120 tys. zł) — dla Ja
nusza Grzelaka za rolę Waleriana
Śmietanina, natomiast „Nowości." w
tej samej wysokości — dla Jadwigi
Kuty za rolę Barbary Sergiejewny.
Wyróżnieniami jury obdzieliło: He
nryka Bistę za rolę Bartodzieja i
Krzysztofa Gordona za rolę Anato
la w „Portrecie" Mrożka, wystawio

(dokończenie ze str. 1)

Pożar w metrze
mediolańskim
Rzym (PAP). Chwile grozy prze
żyli w niedzielę, 26 bm. pasażerowie
jednego z pociągów metra mediolań
skiego. W tunelu, między dwiema

nym przez Teatr „Wybrzeże z Gdańs
ka, Leszka Czarnotę — za kompo
zycję ruchu scenicznego w przedsta
wieniu białostockim „Bal manekinów" oraz Krzysztofa Stroińskie
go za rolę Emanou w — „Cmen
tarzysku samochodów" wystawio
nym przez Teatr „Wybrzeże" z Gdańsny.
Swoją nagrodę przyznali również
dziennikarze akredytowani przy 30.
FTPP. Przypadła ona w udziale Hen
rykowi Brście. Decyzję tę jednak
podjęliśmy po długiej dyskusji, po
nieważ poważnym kontrkandydatem
był tutaj młody aktor teatru białostoc
kiego Paweł Korombel, odtwórca
głównej roli w „Balu manekinów”.
I tak w jubileuszowym nastroju
lecz, bez wydarzeń artystycznych
wielkiej miary minął zasłużony toruń
ski festiwal. Ich brak zrekompensował
Stary Teatr w Krakowie, który poza
konkursem wystawił rewelacyjny
spektakl „Wiosna narodów w cichym
zakątku" w reż. Tadeusza Bradeckiego z popisowymi kreacjami Anny Po
lony, Tadeusza Huka, Jerzego Grałka,
a właściwie całego zespołu.
Mirosława Mirecka

Wspólny samolot chińsko-włoski
Pekin (PAP). W lipcu tego roku Chiny
zamierzają zaprezentować nowy samolot
bojowy; skonstruowany-•wspólnie-z Wier
chami. Według informacji dziennika „Chi-■
na Daily" ta jednoosobowa, dwusilnikową
maszypą npsząęą.osnąkpwanję Ą-5M jest
przeznaczona zarówno na uzbrojenie chiń
skiego lotnictwa wojskowego, jak i na

Awaria w kombinacie
Moskwa (PAP). W chłodni w jaro
sławskim kombinacie mięsnym nastąpił
wybuch. Jak informuje agencja TASS,
podczas odmrażania systemu chłodnicze
go pękła rura. Do atmosfery wyciekł amo
niak, który przedostał się do sąsiedniego
pomieszczenia, gdzie nastąpiła eksplozja.

EWG-RWPG; Podpisanie
wspólnej deklaracji
obu organizacjami stała się obecnie
rzeczywistością. Wspólnota — powie
dział — chce dalej konkretyzować tę
współpracę przez zawieranie umów o han
dlu i kooperacji z poszczególnymi krajami
RWPG, według Genschera, EWG jest zain
teresowana poprawą sytuacji gospodar
czej w krąjach RWPG. Głęboko sięgające
zmiany strukturalne w tych krajach — pod
kreślił —• mogą otworzyć nowe przyszłoś
ciowe dziedziny konkretnej współpracy.
W imieniu RWPG Rudolf Rohliczek
przypomniał, że do wspólnej deklara
cji wiodła długa droga. Obecnie udało
się zasady nowego myślenia wpro
wadzić w czyn. Przyszła współpraca mię-

medycznej. Przygotowano ponadto
wiele imprez towarzyszących.
Wczoraj w godzinach wieczornych
nastąpiło oficjalne otwarcie zjazdu. W
uroczystości uczestniczyli m.in. z-ca
przewodniczącego Rady. Państwa
Kazimierz Barcikowski, minister
zdrowia i opieki społecznej prof. Ja
nusz Körnender, I sekretarz KW
PZPR w Koszalinie Eugeniusz Jakubaszek. (jr)

będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu
i postępowi społecznemu. Jej pole jest
szerokie. Obie strony wypowiedziały się nie
tylko za współpracą gospodarczą, lecz ró
wnież w sferze technologii i ekologii.
Inny ważny aspekt: jest to dowód, że
przy dobrej woli państwa o różnych sys
temach mogą zawierać porozumienia o
wielkich konsekwencjach międzynarodo
wych, nie rezygnując ze swych pryncy
piów. Uznajemy to za praktyczną realizację
Aktu Końcowego KBWE z Helsinek. Wy
darzenie to wywrze bez wątpienia korzyst
ny wpływ na klimat polityczny, wzajemne
zrozumienie i współpracę w Europie, stwo
rzenie kompleksowego systemu bezpie
czeństwa międzynarodowego.

stacjami zapaliła się jednostka napę
dowa. Według informacji policji przy
czyną pożaru było krótkie spięcie w
silniku elektrycznym. Maszynista był
zmuszony zatrzymać pociąg w tunelu
i pasażerowie pieszo przebyli drogę
dzielącą ich od najbliższej stacji. Oko
ło 30 osób z objawami zatrucia prze
wieziono do szpitali.

Z takich właśnie pozycji oceni obecny stan społeczeństwa XIX
Ogólnokrajowa Konferencja Partyjna. Tezy na konferencję zawie
rają analizę trudnej spuścizny z okresu zastoju, wypowiedziane sa
propozycje, w sprawie dróg jakimi ma podążać dalej pieriestrojka.
Drogi te prowadzą przez rewolucyjne przeobrażenia, demokratyza
cję życia w dziedzinie ideowo-politycznej, gospodarczej i społecz
nej.

eksport. Włochy będą dostarczały dla niej
między innymi wszystkie niezbędne urządzenra-ełektroniczne.
.
W podobną współpracę Chiny zaarigażowały się również z Pakistanem, z którym
wspólnie budują samolot treningowy L-8:
Swój pierwszy lot maszyna ta ma odbyć w
przyszłym roku.

,
JK*.

Zginęło 2 pracowników. Bezzwłocznie
przerwano produkcję. Do akcji natych
miast przystąpiła straż pożarna, pogotowie
gazowe, służby porządkowe oraz transport.
Należało jak najszybciej wywieźć ludzi z
zagrożonej strefy: mieszkańców z najbliżej
położonych domów oraz dzieci z 4 okolicz
nych przedszkoli. Awarię zlokalizowano.
Alarm został odwołany.

Z ostatniej
chwili
• W LUBLINIE odbyły się uroczystości religij
ne związane z I Diecezjalnym Kongresem Euchary
stycznym. Na Majdanku koronowano katedralny
obraz Matki Boskiej. Złożono hołd 360 tys. pomor
dowanych w tym obozie zagłady. W uroczystości
uczestniczył prymas J. Glemp.
• W NIEDZIELĘ, w czwartym dniu pielgrzymki
po Austrii, papież Jan Paweł II przebywał w
Salzburgu, mieście o wielkich tradycjach religij
nych i kulturowych. Odbyły się trzy spotkania
papieża z ludźmi starymi i chorymi, z młodzieżą
oraz naukowcami i twórcami, a także uroczyste
nabożeństwo eucharystyczne przed miejscową’
katedrą oraz wieczorem w kościele ewangelickim,
nabożeństwo ekumeniczne.

|u

9 CO NAJMNI EJ dwie osoby poniosły śmierć,
a około 60 zostało rannych w katastrofie airbusa
francuskich linii lotniczych „Air-France", który
rozbił się w czasie pokazowego lotu w niedzielę po
południu w pobliżu Miluzy w Alzacji. Samolot
spadł na las, przylegający do niewielkiego lotniska
sportowego w 10 minut po starcie.
• W ZWIĄZKU z klęską suszy, która nawiedziła
USA, stan wyjątkowy ogłoszono już w 30 stanach
(spośród 51). Strefa klęski żywiołowej przesuwa
się na wschód — podała sieć telewizyjna NBC. W
Chicago odbyła się nadzwyczajna konferencja
gubernatorów 10 stanów, które najbardziej ucier
piały z powodu suszy.
• PIASTUJĄCA od ośmiu lat godność głowy
państwa Islandii pani Vigdis Finnbogadottir zo
stała w sobotę po raz trzeci wybrana na prezydenta
tego wyspiarskiego państwa. Opowiedziało się za
nią 95 proc. głosujących.

podstaw poddaje się rewizji rolę rad deputowanych ludowych —
prawdziwych gospodarzy kraju. W wyrażeniu „demokratyczny
centralizm", akcent przenosi się z ostatniego na pierwsze słowo.
Mówiąc inaczej, oczyszcza się drogę dla samorządności w partii,
radach, organizacjach społecznych i państwu w ogóle. Naród
radziecki winien uzyskać możność sięgania po dźwignie, przy
pomocy których sam zacznie bezpośrednio wpływać na przebieg
radykalnych reform, procesów społecznych.
Co prawda tezy — to była tylko platforma do dyskusji na
ogólnozwiązkowej konferencji partyjnej. Komitet Centralny wyłuszczył swój program „okiełznania” sił i zjawisk, hamujących
demokratyzację

„Władza dla ludu" — taką dewizę można by było umieścić na
początek tego dokumentu. W tezach przewidziano radykalne
ograniczenia praw aparatu i przekazanie większości funkcji or
ganom obieralnym. A to stanowi już rękojmię tego, że aparat nie
może nadal dyktować swych warunków społeczeństwu. Toteżrod

onad pięć tysięcy delegatów zadecyduje: co umieścić w
tym programie. Co w nim zmienić. W listach ludzi radziec
kich, które codziennie w okresie przedkonferencyjnym pub
likowała prasa omawiając tezy, rozbrzmiewała jedna propozycja:
usunąć wszystkie przeszkody z drogi samorządności! Oczywiście
delegaci to wszystko dobrze wiedzą.

P

MICHAIŁ POŁTORANIN (APN)

GŁOS POMORZA

1988 - 06 % Wystarczy przejść ulicą Zjednoczenia, głównym traktem
/ Dębnicy Kaszubskiej, aby wyrobić sobie ogólną opinię o tej
miejscowości. Stare jeszcze górą, chociaż tu i ówdzie poprzetykane nowym. Uwaga dotyczy zarówno zabudowy,
jak i układu komunikacyjnego. — No, i macie tu jeszcze
sporo przykładów, jakby żywcem zaczerpniętych z tematy
ki międzywojennych szmoncesów — przygania wizytujący
gminę Zygmunt Czarzasty, I sekretarz KW PZPR w
Słupsku. Ale za chwilę przekonujemy się, że Dębnica
jednak przestaje być typową wsią „ulicówką”, że zro
zumiałe są powody przymiarek tej miejscowości do roli
miasteczka — satelity Słupska.
Od 1 czerwca br. Dębnicę ze Śłuipskiem wiąże stała linia komunika'i autobusowej WPK. Jest to powosm satysfakcji sekretarza KW
PZPR Borysa Drobko, któremu
dębniccy wyborcy powierzyli nie
dawno mandat radnego WRN: —
Został spełniony wreszcie postulät
społeczny, który miał już kilkunas
toletni staż w tzw. kolejce realiza
cyjnej. Co ważne, nowa linia nr 17
okazała się rentowna, a poza tym
wymusi kolejne zmiany w infra
strukturze komunalnej Dębnicy...
Dochodzimy do nowego osiedla
domków jednorodzinnych im.
„Młodych Budowniczych”. — Piękne położenie, warunki naturalne
niemal sanatoryjne, aż się prosi,
aby osiedle powiększyć — powia
dają wizytujący gminę.
— Tutaj rozdzielono tylko 50
działek, ale po sąsiedzku przygoto
wuje się 700 — informuje Włady
sław Dzidzienko, naczelnik gminy.

S

potrzeba innego wykonawcy. Chy
ba, że... zakład uzyska pomoc
sprzętową. Poza tym, na ukończe
niu jest remont i modernizacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultu
ry. Inwestor ma już zaległości w
płaceniu wykonawcom. Brakuje
mu 6 min zł, a przydałoby się jesz
cze ze 20, aby obiekt był gotowy na
wrzesień — październik br. Najle
piej byłoby, gdyby wznowienie
działalności tej placówki zbiegło się
z zakończeniem kolejnego pleneru
artystycznego w pobliskiej Krzyni.
No i czas zacząć reorganizację sieci
handlowej Dębnicy, która aż prosi
się o duży, z prawdziwego zdarze
nia rolniczy dom towarowy. Miej
scowa GS nie ma na ten cel pienię
dzy, ale gospodarze gminy są prze
konani, że prędzej czy później pie
niądze się znajdą...
Póki co, inwestycyjny boom
przeżywa dębnicki Zakład Garbar
ski. Trwa tu rozpoczęta przed dwo-

Obrazili się na mnie nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszali
nie z powodu artykułu „Uwaga! Stres
szkolny”. W liście zredagowanym w
imieniu rady pedagogicznej, a pod
pisanym przez dyrektora szkoły —
Jerzego Dziubasika, prezesa ZNP —
Alicję Pasternak i sekretarza POP —
nazwisko nieczytelne; zarzucają mi:
„wręcz ewidentny brak wiedzy z za
kresu psychologii, socjologii, pedeuto/ogii, logiki oraz zjawisk społecz
nych i środowisk szkolnych" a także
„niekompetencję w znajomości ukła
dów Społeczno-administracyjnych",
brak odwagi (?!), mętność w rozumo
waniu, szkodnictwo, skłócanie (kogo
z kim?), nieznajomość pojęcia „ob
sesja”, powierzchowność sądów i
wiele, wiele jeszcze „grzechów", któ
rych w artykule nie popełniłam. Po
winnam też się obrazić i radę pedago
giczną Szkoły Podstawowej nr 10
podać do sądu o zniesławienie. Ale
rzecz w tym, że nie znajduję w sobie
najmniejszych nawet zadatków na
pieniaczkę. Z zarzutami się nie zga
dzam i niczego z artykułu „Uwaga!
Stres szkolny!" prostować nie za
mierzam. To tyle o pierwszej części
listu.
Podyskutujmy o niektórych spra
wach poruszonych w drugiej części
pisma, opatrzonego wieloma ważny
mi pieczęciami.
Autorzy piszą: „Polski nauczyciel
stanowi część społeczeństwa, w któ
rym żyje, jest taki, jakie onó. (—) W
tym zawodzie są ludzie wybitni, bar
dzo dobrzy, dobrzy, przeciętni, słabi i
tacy, którym zabiera się prawo nau
czania". O ostatnich z tej listy jakoś
nie słychać. Ja natomiast napisałam:
„Do uczynienia kilku uwag i spo
strzeżeń skłania fakt, iż w szkole
opisanej lapidarnie powyżej, a
więc tej ciasnej i okropnej, są i
uczą ludzie z powołaniem, którzy
traktują swój zawód jak misję,
jak posłannictwo. Dramat w
tym, że jest ich bardzo mało, a
nawet i tę garstkę uszczupla
administracja szkolna kusząc
większymi pieniędzmi i świętym
spokojem. Tych nauczycieli uczniowie szanują, kochają, dla
nich (w klasach młodszych) się
uczą, do nich zwracają się z naj
skrytszymi sprawami osobisty
mi."
„Oświata,
szkoła,
nauczyciel,
wszystko to powinno podlegać spo
łecznej ocenie, krytyce, wartościowa
niu" — piszą nauczyciele. Zgadzam
się całkowicie i stosuję w swojej pra
cy!
,

— Gdyby tak jeszcze materiałów
^ budowlanych i limitów kredytowych było pod dostatkiem...
— Zapytajmy choćby pracowników Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa, czy ich stać na
budowę domów, jak im się żyje —
proponują przedstawiciele kierównictwa wojewódzkiej instancji partyjnej.
Longin Żukowski, mistrz w wydziale szybkiej obsługi, mówi o zarobkach miesięcznych w granicach
25—30 tys. zł. Za niskie, aby odkładać na inwestycję. — Zapożyczyć się?... — Można, ale jak to
potem spłacić? — słychać pełne
wątpliwości głosy pracowników.
Niektórym trafia do przekonania'
argument, iż ci, którzy zapożyczyli
się w latach siedemdziesiątych, obecnie spłacają kredyty w ratach
miesięcznych, wartości jednej czy
dwóch kur. Oto jak inflacja, będąca
ogromnym balastem dla skarbu państwa, bywa zbawienna dla jednostek. I jest kolejny przyczynek do
rozważań w kwestiach praca—płaca—rynek. Gerard Komodołowicz, frezer pracujący na pół etatu
za ok. 20 tys. zł miesięcznie, zadowala się tym co ma. A znacznie
młodsi od niego: Jan Mikutajkis,
Sławomir Brodzik, Zbigniew Pawlak?... I sekretarz KW nie uzyskuje konkretnych odpowiedzi na
pytania: dlaczego się nie budują?,
^ dlaczego wolą czekać w kolejce na
mieszkania spółdzielcze? Jedną z
odpowiedzi jest kolejne pytanie:
— Skąd pieniądze?
Józef Joda, dyrektor ZNMR, podąje iż średnia płaca w minionych 5
miesiącach br. wynosiła 42120 zł.
Potwierdzają to kolejne rozmowy,
m.in. na stanowiskach produkcji
ram do broę talerzowych, wykonywanych w kooperacji ze słupskim
„Famarolem”. Brygadzista Marek
Włodarski wyjawia prosty mechanizm funkcjonowania systemu brvgadowego: nie da się zarobić me
pracując. Spawacze Jerzy Zarzeczny i Tadeusz Kucharski zarabiają
po około 50 tys. zł. miesięcznie, obaj
się budują , i mają dość powodów,
aby narzekać nie tyle na brak pieniędzy, co na niedostatki cementu,
wapna, materiałów pokryciowych
oraz drewna. Słowem potwierdzają
to, o czym dobrze wiedzą władze
gminy.

^
^

Gospodarze gminy wyłuszczają
potrzeby środowiska. Potrzebna
jest nowa szkoła o 24 oddziałach.
Z. Czarzasty namawia do budowy
jeszcze większego obiektu, aby w
niedalekiej przyszłości można było
utworzyć w Dębnicy liceum ogólnokształcące. Pieniądze na ten cel
się znajdą, ale kłopot jest z wykonawstwem. Można to powierzyć Zakładowi Remontowo-Budowlanemu PGR w Motarzynie. Jednakże
dyrektor przedsiębiorstwa, Ryszard Rytelewski, powiada, że zakład może wykonać jedynie tzw.
stan zerowy obiektu, a do postawienia murów i wykończenia szkoły

ma laty kompleksowa modernizacja, której koszt oszacowano na
kwotę ponad 3 mld zLz czego połowa przypadnie na budowę oczyszczalni ścieków. Zarówno ten obiekt, jak i nowa kotłownia są potrzebne garbarni i Dębnicy, bo bez
nich nie ma co myśleć ani o rozwiązywaniu problemów technologicznych zakładu, ani o budowie
mieszkań dla załogi. Marek Pilch,
dyrektor garbarni, mówi, że w modernizowanym zakładzie panują
trudne warunki pracy. Nikogo bowiem nie stać na przerwanie produkcji skóry, na którą pilnie czekają
wytwórcy zgrupowani w PZPS
„Alka” i nie tylko. Gdy zostanie
zrealizowany program przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych, Zakład Garbarski będzie
mógł zwiększyć produkcję o jedną
trzecią. Kiedy to nastąpi? Najprawdopodobniej na początku dekady
lat dziewięćdziesiątych. Teraz natomiast czeka się na rozpoczęcie
budowy oczyszczalni. Póki co, można oglądać dotychczasowe rezultaty modernizacji zakładu. Od 3 tygo• dni pracuje m.in. nowy wydział
mieszalników garbarskich. Szwąjcarska sterownia komputerowa,
belgijskie mieszalniki — toż to XXI
wiek...
— Skądże znowu — zżymają się
przedstawiciele kierownictwa zakładu. — To dopiero lata sześćdziesiąte europejskiego poziomu technicznego garbarstwa. Niemniej jednak uczyniliśmy wiele kroków naprzód. Proszę spojrzeć na stary, *
wyłączony już z ruchu wydział mieszalników. To było istne średniowiecze... Skansen tęchniki, po którym wkrótce nie będzie śladu,
—A jak płace, życie? — pyta Z.
Czarzasty pracownicę sortowni
półfabrykatów Genowefę Czeszun,
od 40 lat zatrudnioną w Garbarni.
— 35 tysięcy miesięcznie, żyje się
ciężko — odpowiada,
Sortownia kontrastuje z tymi wydziałami, gdzie wkracza bądź wkroczyła nowoczesność. Mitręga jak za
króla Ćwieczka. Kierownictwo zakładu przyznaje, iż jest to problem,
który musi rozwiązać w nąjbliższym czasie,
-j-ESZCZE wizyta w ośrodku
I wypoczynkowym garbarzy w
ąj pobliskim Gałęzowie, nad malowniczo położonym Jeziorem Głę
bokim. Kierownictwo zwierza się,
iż ledwie wybroniło się przed eksmisją, bo — jak mówi — „leśne
dziadki” z rady Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” traktują ten
obszar niczym ścisły rezerwat przyrody, a więc do pooglądania co najwyżej. Pewnie nie w tym rzecz, aby
nie można było racjonalnie korzystać z naturalnych walorów dębnickiego środowiska, posiadać właśnie
na łonie przyrody własnego ośrodka wypoczynkowego. Tym bardziej, że innych atrakcji po prostu
tu nie ma...
IRENEUSZ
WOJTKIEWICZ

ŚLADEM PUBLIKACJI
W naszym środowisku, tj. w Szkole
Podstawowej nr 10 w Koszalinie: —
czytamy dalej — „niemal każdą radę
pedagogiczną poprzedza informacja
oparta na obowiązującej literaturze
naukowej, zasadzająca się wokół za
gadnień wychowawczych, dydakty
cznych, intelektualnych, somatycz
nych i środowiskowych ucznia, z
wnioskami do postępowania przetransmitowanymi na język praktycz
ny. Natomiast problem nagrody i kary
stosowanej wobec uczniów odnosi
się do głębszego spojrzenia niż wyli
czanka zawarta w artykule.

Każda ewentualność zagrożonej
promocji poddana jest analizie oraz
programowi profilaktyki z wielomie
sięcznym wyprzedzeniem. To sprawa
nie tylko ucznia i nauczyciela, ale
również rodzica, wychowawcy, pe
dagoga, zespołu wychowawczego.
W trosce o właściwy start szkolny
ucznia, chroniąc również jego system
nerwowy, szkoła kieruje go na bada
nia psychologiczno-pedagogiczne
do Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej, chociaż wyniki ba
dań dla dobrego praktyka nie są rewe
lacją, lecz potwierdzeniem jego ob
serwacji i wniosków. Jakże często w
tej szkole po zakończeniu badań psy
cholog prowadzący badania wyjaśnia
szczegółowo swoje spostrzeżenia i
wspólnie z wychowawcą ustala się
sposoby postępowania.
Od 15 lat szkoła systematycznie
realizuje program pedagogizacji ro
dziców. Treść i dobór ieKtorów w tej
materii nie stanowią przypadku.
Szkoła wyjątkowo poważnie traktuje
rolę rodzica w wychowaniu, przypi
sując mu należne zadania zgodnie z
hierarchią ważności. Od wielu lat na
spotkaniach z rodzicami mówi się też
o nerwicy szkolnej. Ochrona zdrowia
psychicznego uczniów podlega koor
dynacji pedagoga szkoły. Ostatnia,
wnikliwa wizytacja, ten stan rzeczy
oćenila zdecydowanie wysoko.

Z KAMPANII PRZED XIX KONFERENCJĄ KPZR

Wycofany ze składu
delegatów
Dobiega końca kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XIX konferencją
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Zagranicznemu obserwatoro
wi, śledzącemu przygotowania do tego ważnego forum poprzez lekturę prasy
radzieckiej, nieodparcie nasuwa się refleksja, że zakres dyskusji jak też
ostrość poruszanych problemów jest daleko większa niż przed XXVII Zjazdem
KPZR. Uwidoczniły się w tej kampanii nowe elementy świadczące, że „głastnost" kruszy układy, ruty nowość, fasadowość.
ŁOŚNYM echem w Kraju Rad
tach, apelach F. Łoszczenkowi zarzuca się,
odbiła się dyskusja w organizacji
że w czasie jego kadencji miały miejsce
partyjnej Uniwersytetu Moskiew
poważne niedostatki w pracy rolnictwa, a
skiego: czy delegatów na konferencję
także w rozwoju sfery bytowej. Wiele po
powinno zgłaszać plenum, czy po
pełniono błędów w polityce kadrowej.
winny się odbyć wybory w całej or
Kwitł nakazowo-administracyjny styl kie
ganizacji? Z kolei w Jarosławiu (650-tyrowania. Dlatego ludzie łączą nazwisko
sięczne centrum radzieckiego przemysłu
tow. Łoszczenkowa z latami zastoju. Nie
włókienniczego) doszło do precedenso
zgodzić się z opinią większości organizacji
wego wydarzenia: odwołano delegata
partyjnych, ludzi pracy obwodu nie może
już wybranego, a do tego będącego
my. Idzie przecież o autorytet Komitetu
członkiem centralnych władz kraju. O
Obwodowego, całej obwodowej organi
wydarzeniu pisze korespondent „Izwiestii"
zacji partyjnej.
M. Owczarow w artykule „Wycofany ze
F. Łoszczenkow: Nie dobijałem się i nie
składu delegatów« Jak przyjęło nie
domagałem wybrania mnie delegatem.
zwykłą decyzję plenum Komitetu Obwo
Przyjąłem to jednak z wdzięcznością. Czyż
dowego KPZR Jarosławiu?"
mogłem się tak zmienić i stać się nagle
16 czerwca w Jarosławiu odbyło się
ohydną personą? Idzie o coś innego: roz
Plenum KO KPZR na temat: „O listach i
poczęła się zmasowana, szeroko skoordy
apelach organizacji partyjnych oraz
nowana, dobrze zorganizowana obróbka
ludzi pracy obwodu do środków ma
opinii publicznej przeciwko mojej kandy
sowej informacji w związku z wybo
daturze. Rozpoczęła się zorganizowana
rem F.l. Łoszczenkowa, delegatem na
nagonka na mnie jako'człowieka i pracow
XIX Wszechzwiązkową Konferehcję
nika. A przecież są obiektywne dane statys
KPZR". Plenum trwało ponad 5 godzin.
tyczne. Najbardziej obiektywnym wskaź
Nie było wcześniej przygotowanej listy
nikiem jest nagrodzenie obwodu, miast
mówców, każdy z występujących mógł
Jarosławl, Andropow (dawniej Rybińsk) i
przemawiać dowolną ilość czasu. Oto stre
50 kolektywów pracowniczych orderami
szczenie dyskusji:
Związku Radzieckiego. Kategorycznie od
I. Tołst uchow — pierwszy sekretarz KO
rzucam zarzuty. Pracowałem uczciwie, z
KPZR: Po wyborze na poprzednim plenum
przekonaniem, nie żałując sił i energii. Jes
KO byłego sekretarza obkoma (skrót nazwy
tem przekonany, że sprawiedliwość zwy
Komitetu Obwodowego), a obecnie prze
cięży.
wodniczącego Państwowego Komitetu do
A. Ignatienko — pierwszy sekretarz
Spraw Zasobów Materiałowych best to
Komitetu Rejonowego KPZR w Jarosław
funkcja wyższa od ministerialnej) tow.
iu: Na poprzednim plenum głosowałem za
F. Łoszczenkowa delegatem na konferen
tow. Łoszczenkowem. Był to jednak mój
cję partyjną, do władz partyjnych obwodu,
osobisty punkt widzenia. Jednakże dalsze
miasta, redakcji gazet i telewizji zaczęły
wydarzenia, tok zebrań partyjnych pokazał,
napływać listy, oświadczenia i rezolucje
że komitety partyjne nie znały realnej sy
zebrań partyjnych, w których wyrażano
tuacji. Dlaczego? Za mało jawności, nie
sprzeciw tej kandydaturze i żądano rewizji
radzimy się ludzi. Dziś rąusimy ten błąd
decyzji.
naprawić, uwzględniając opinię ludzi, nie
Głos z sali: Za co się konkretnie obwinia
godzących się z wyDorem delegata tow.
tow. Łoszczenkowa?
Loszczenkovya.
I. Tołstuchow: Konkretnie za nic. Jed
N. Żukowa — sekretarz organizacji par
nak we wszystkich rezolucjach żebrań, lis
tyjnej kołchozu „Malinowiec"; Na cały kraj
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misnames
Odszkodowania
za opóźnienia pociągów
Od 1 lipca br. węgierskie koleje państwowe
będą podróżnym wypłacać odszkodowania
za opóźnienia pociągów ekspresowych. Jeśli
ekspres spóźni się ponad 15 minut wówczas

pasażer po dojechaniu do stacji docelowej
przedstawi w kasie swój bilet i otrzyma talon
wartości 30 forintów ważny przez cały rok.
Talonem tym będzie można się rozliczać przy
zakupie nowego biletu w dowolnej kasie na
terenie całego kraju. Jest to na razie eks
peryment wprowadzony na okres pół roku,

Nauczyciele dobrze znają swoich
wychowanków. Świadczą o tym ana
lizy sytuacji dziecka na radach peda
gogicznych. Doskonale znają ich sil
ny czy slaby system nerwowy, do
statek czy biedę rodzinną, wsparcie w
rodzinie, czy osamotnienie. A że pi
sząc opinie o uczniu stosują okreś
loną powściągliwość, to chyba dlate
go. iż etyka zawodowa nakazuje
chronić sprawy osobiste i rodzinne
dziecka. Jest w tym, może zbędny,
niepokój o transmitowanie subiekty
wnych w końcu spostrzeżeń. (—)
Oprócz w/w spraw, mających po

twierdzenie w dokumentacji szkolnej,
istnieje nieoficjalna działalność na
rzecz dziecka. He sporów, dyskusji,
przetargów o dobro ucznia toczy się
w kuluarach szkolnych, tego nigdy
znać nie będą ani rodzice, ani wy
chowankowie.
Na temat zdrowia psychicznego ucznia, złego oddziaływania szkoły i
nauczyciela, prasa lokalna pisze częs
to, lecz od początku istnienia szkoły,
tj. od 26 Jat, nikt z nauczycieli nie miał
przyjemności widzieć dziennikarza. O
nas tylko, źle piszą",
Przytoczyłam ten obszerny frag
ment dosłownie celowo, szlifując
nieco chropowatości gramatyczne,
by stwierdzić, że treść w nim zawarta
nie rzuca mnie na kolana i nie wzru
sza. Tak powinno być w każdej
szkole. W opisanych staraniach
nauczycieli nie widzę niczego
nadzwyczajnego, bo przecież ta
ka jest rola szkoły i ludzi w niej
pracujących!
Do ostatniego akapitu mam uwagę.
Prasa pisze i dobrze, i źle o oświacie,
lecz zainteresowani dłużej pamiętają
artykuły krytyczne Te „dobre” przyj
mują zwyczajnie Dziennikarz nie
musi wizytować konkretnej szkoły, by
wiedzieć, co się w niej dzieje. Infor
mują go o tym rodzice, a także nau
czyciele w niej uczący.

Na zakończenie polemiki kilka da
nych, zaczerpniętych z materiałów
Instytutu Badań Pedagogicz
nych, Instytutu Badań Proble
mów Młodzieży, Instytutu Matki
i Dziecka, Instytutu Kształcenia
Zawodowego, Centrum Badania
Opinii
Społecznej,
Wydziału
Nauki Rady Głównej ZSP, danych
b. Ministerstwa Oświaty i Wy
chowania, NIK i innych źródeł: 4
proc. — uczniów uważa, że więk
szość nauczycieli liczy się z ich po
glądami i opiniami; 5 proc. — nau
czycieli sądzi, ze do ich obowiązków
należy niesienie pomocy młodzieży w
trudnych sytuacjach życiowych; 25
proc. — młodzieży szkół średnich
nie wierzy w żadne mechanizmy o

brony praw ucznia; 30 proc.— nau
czycieli nie stosuje w swej pracy
dydaktycznej żadnych nagród (po
chwały, wyróżnienia itp.); 47 proc.
— uczniów uważa, że nauczyciele
traktują ich lepiej lub gorzej w zależ
ności od tego, kim są rodzice; 58
proc. — uczniów nie wie nic o
działalności samorządu w ich szkole;
60 proc. — sytuacji lękowych
dzieci i młodzieży związanych jest
ze szkołą; 68,5 proc. — uczniów
uważa, że „uczeń ze wzorowym za
chowaniem” to taki, który ma pozyty
wny stosunek do nauczycieli; 90,5
proc. — nauczycieli jest przekona
nych, że dobrze wywiązują się ze
swoich obowiązków zawodowych;
98 proc. — nauczycieli sądzi, że rie
posiada wystarczającego wpływu na
kształt programów szkolnych ; 99,3
proc. — uczniów uważa, ze w razie
potrzeby nie możą liczyć na pomoc
szkoły!
Autorom listu życzę udanych
wakacji.

MARYLA WRONOWSKA
P.S. Przepraszam za spóźnioną od
powiedź. Byłam na urlopie.
M.W.

zniesławiono zasłużonego człowieka. Mo
O ile warszawski „cinkciarz" przyznaje
im zdaniem, bibliotekarka Małygina, pisząc
się, źe na transakcji kupno-sprzedaż bo
nów pekao zarabia przeciętnie 100 zł na
list do „Prawdy" o Fiodorze Iwanowiczu —
dolarze, to Bank Państwowy PKO — 150
to wróg przebudowy.
Jednocześnie bank PKO SA—-trzeci kon
A. Razżiwin — szef zarządu Komitetu
kurent—kupuje jeden bon za 1300 zł, czyli
Bezpieczeństwa Państwowego obwodu:
płaci o 100 zł mniej niż Bank Państwowy
Narodowi nie jest obojętne, kto będzie
PKO, a na dodatek bonów nie sprzedaje.
uczestnikiem konferencji. Z tej przyczyny
Swoista demonopolizacja obrotu bonami
zrodził się protest po wyborze delegatem F.
nastąpiła niedawno. Od tygodnia najmłod
Łoszczenkowa. I w tym szerokie masy
szy konkurent — trzy oddziały Banku Pań
stwowego PKO w Warszawie prowadzą
przejawiły świadomość polityczną, gorące
skup
i sprzedaż bonów: Jeden z nich mieści
poparcie przebudowy. Trwa przebudowa,
a wy Fiodorze Iwanowiczu wciąż tacy
sami. Wam ludzie okazali nieufność. Gło
sowałem przeciwko wam na poprzednim
plenum i dziś także będę głosował przeciw.
W. Czajenkow — przewodniczący
obwodowej Rady Weteranów: Swoim dzi
siejszym wystąpieniem Fiodor Iwanowicz
pokazał, że pozostał na pozycji zastoju.
Tow. Łoszczenkow mówi, że niby jest or
ganizowana przeciwko niemu nagonka.
Oświadczam: to nie tak. Nie o sylwetce
Fiodora Iwanowicza ludzie mówią. Choć
by weterani mówią z goryczą, że zostawił
po sobie zapuszczony program socjalny.
Na przykład w obwodzie oczekuje na mie
szkania ponad 2 tysiące inwalidów wojen
nych i rodzin poległych... Jeśli obkom nie
wyciągnie dziś wniosków z tego wszyst
kiego zostanie w ogonie przebudowy.
A. Bystrow — przewodniczący Komisji
Kontroli Partyjnej przy KO: Uważam za
błąd, że kandydaturę tow. Łoszczenkowa
się w popularnej „Rotundzie". 23 bm. kilka
oceniano na plenum obkomu, pomijając
minut przed godz. 16 przy okienku skupu i
organizacje partyjne przedsiębiorstw. A
sprzedaży bonów stoi ok. 40 osób. Nieba
wem rozpocznie się sprzedaż. Przyjęto za
przecież przed partią wszyscy są równi. Ten
sadę, że skup trwa nieprzerwanie,'a tylko
błąd należy naprawić. Na konferencji po
po południu odbywa się sprzedaż. Bank
winni być komuniści wolni od ciężaru
bowiem może odsprzedać tylko tyle bo
przeszłości.
nów, ile wcześniej skupił. Starszy kasjer w
G. Mironow — rektor Uniwersytetu Jarb„rotundzie" Mirosława Kaczmarska
sławlskiego: Będę głosować przeciw, ina
wywiesza aktualną cenę bonów: skup —
czej nie mogę.
1400 zł., odsprzedaż — 1550 zł. Pierwszy
klient pyta czy może kupić 6 tys. bonów —
Ł. Karnakow — pierwszy sekretarz Ko
może
pan kupić każdą ilość, jaką dysponu
mitetu Miejskiego w Jarosławiu: Jeśli po
jemy z porannego skupu — pada odpo
zostaniemy przy poprzedniej decyzji, stra
wiedź. Druga w kolejce, starsza kobieta,
cimy zaufanie komunistów, wszystkich lu
chce sprzedać bony o wartości kilku cen
dzi.
tów. Kasjerka wydaje należne złotówki.
B. Smirnow — prorektor filii Akademii
Rolniczej: Ja uważam inaczej: Fiodor Iwa
Identyczna sytuacja panuje w czwartek
w warszawskim Oddziale PKO. Tutaj
nowicz Łoszczenkow — to ofiara prze
sprzedaż bonów rozpoczęła się punktual
budowy i naszej demokracji, którą wpro
nie o godz. 15.00. W kolejce oczekuje
wadzamy. (Na sali ożywienie). Może, u
ponad 30 osób. Prawie wszyscy chcą do
kogoś wywoła to śmiech, lecz powinien on
konać zakupu. Starsza kasjerka Stanisława
być delegatem.
Dąbrowska wie, że dla wszystkich nie wy
I. Tołstuchow: Dziś członkowie Biura
starczy bonów. Więcej zainteresowanych
(odpowiednik naszej egzekutywy) zapro
chce je kupić, niż sprzedać. W I Oddziale
PKO, przy ul. Sienkiewicza w Warszawie ta
ponowali tow. Fiodorowi Iwanowiczowi
sama sytuacja. Tłumek przy kasie oczekuje
wycofanie swej kandydatury, lecz się nie
z niecierpliwością.
zgodził.
Na sali zgiełk. Głosy: A może obecnie
Bony może sprzedać i kupić każdy. Bez
to zrobi?
konieczności przedstawienia źródła ich po
chodzenia. Na życzenie klientów wydaje
F. Łoszczenkow odmawia.
się nawet pokwitowania imienne. Pierwszy
tajnym * głosowaniu
87
tydzień dokonywania transakcji traktowa
członków plenum .było za
ny był informacyjnie. Z obserwacji wynika,
wycofaniem kandydatury F.
że każdego dnia wzrasta zainteresowanie
Łoszczenkowa, 13 — przeciwko.klientów
No
tego rodzaju pośrednictwem. Od
wym delegatem wybrano J. Nowiko23 bm. 2 oddziały w Lublinie i jeden w
wa, rektora miejscowej uczelni me
Opolu zaczęły skupować i sprzedawać bo
dycznej.
ny. Od 27 bm. tego rodzaju punkty
zostaną uruchomione w Poznaniu,
(sts)
Wrocławiu, Koszalinie i Kołobrzegu,
Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lubarto
wie. W przygotowaniu są Kielce i Łomża.
Po przeszkoleniu dostatecznej liczby kas
jerów i przygotowaniu stanowisk, sukce
Tłok na orbitach
sywnie w innych miastach Polski rozpocz
nie się kupno i sprzedaż bonów przez Bank
Z opublikowanego raportu ÓNZ za 1987 r..
Państwowy PKO. Krążące plotki, że bony
wynika, że w okołoziemskiej przestrzeni kos
się po prostu drukuje, a następnie sprzeda- ‘
micznej znajduje się około 7 tys. obiektów
,je, są nieprawdziwe.
sztucznego pochodzenia wielkości powyżej
Póki co „ćinkciarze" jeszcze się trzymają,
20 cm, 2 tys. — rozmiarów 10—20 cm, 50 tys.
twierdząc, że „banki jednoosobowe" stać
— od 1 do 10 cm. Ilość sztucznych „sateli
na większą elastyczność. PKO daje wiary
tów", których wielkość nie przekracza centy
godność i pewność transakcji.
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Czy Czytelnicy widzą coś, dzi
AMY prasy obfitują w polemiki
wnego, coś niestosownego w
i spory. To bardzo dobrze, bo
tak sformułowanym piśmie? Dy
wiem historia dowodzi, że na
rektor Czesław Nawrocki reaguje na
jednomyślności można więcej stracić
nie natomiast wręcz histerycznie. „Pi
niż wygrać. Niepisany kodeks dzien
smo Kubiczka jest dla mnie szokujące.
nikarski podpowiada, że polemizo
Oświadczam jednak, że nie będę pisa/
wać można z każdym, byle nie z
żadnych wyjaśnień, bo nie czuję się
poglądami publikowanymi w gaze
winny".
cie, w której jest się zatrudnionym.
Dla mnie natomiast szokujące jest
Dobry ptak swego gniazda nie kala...
oświadczenie dyrektora — państwo
Ja także stosowałem się skrupulatnie
wego jak by nie było — przedsiębiors
do tej zasady aż do 20 czerwca br.
twa, który nie będzie zadawał sobie
kiedy to w „Głosie Pomorza" ukazał
trudu, aby wyjaśnić postawione mu
się artykuł kolegi, redaktora Ireneu
zarzuty. Przecież nie jest to jego fab
sza Wojtkiewicza pt. „Z czego
ryka, ale właśnie państwowa. Dyrękmają się tłumaczyć Słupskie Fab
tor sprawuje w niej tylko zarząd, więc
ryki Mebli?".
grubą arogancją jest ustawianie się w
Poglądy wygłoszone W artykule
pozycji nietykalnego.
przez Czesława Nawrockiego dy
Postawa dyrektora jest, dla mnie
rektora SFM i solidaryzującego się z
zupełnie niezrozumiała. Według mo
nim. dziennikarza budzą bowiem mój
jej oceny utrata dyrektorskiego fotela
głęboki sprzeciw.
wcale mu nie grozi. SFM od kilku już
lat zaliczają się do czółowych przed
★ ★ ★
siębiorstw na Pomorzu Środkowym.
Z roku na rok zwiększają eksport meb
Kanwą do napisania tego tekstu
li do II obszaru płatniczego. Dyrektor
było oficjalne pismo jakie minister

Ł

Franciszek Kubiczek, I zastępca
przewodniczącego Komitetu Rady
Ministrów do Spraw Realizacji Refor
my Gospodarczej, wystosował do I
sekretarza KW PZPR w Słupsku. W
piśmie tym minister F. Kubiczek po
wołując się na specjalne pełnomoc
nictwa dla rządu uprzejmie zawiada
mia o sporządzeniu wykazu przed
siębiorstw, które w I kwartale br.
rażąco naruszyły podstawowe relacje
ekonomiczne, Na liście tej znajduje
się kilka zakładów pracy z wojewódz
twa słupskiego, a wśród nich Słups
kie Fahryki Mebli. W stosunku do
' dyrektorów tych przedsiębiorstw i
prezesów spółdzielni mogą być wy
ciągnięte konsekwencje służbowe,
do odwołania z zajmowanego stano
wiska włącznie. Minister F. Kubiczek
niczego jednak nie przesądza,' Prosi
adresata o ustosunkowanie się do
przedstawionych zarzutów. A zarzuty
te nie są wcale skierowane bezpo
średnio pod adresem SFM, lecz mają
charakter uniwersalny. Dotyczą ka
żdego zakładu pracy w Polsce, w
którym wzrost płac znacznie
przekracza wzrost wydajności
pracy, a szybko rosnące ceny umowne na wytwarzane przez ząkład pracy produkty podkręcają
inflację.
Podstawą do umieszczenia na
„czarnej liście" SFM i innych zakła
dów pracy są statystyczne wydruki
komputerowe, które jednoznacznie
wskazują na niekorzystne relacje eko
nomiczne.

SFM piórem red. I. Wojtkiewicza wy
jaśnia, że o nieprawidłowych relac
jach ekonomicznych w jego fabryce
nie może być mowy. Znaczny wzrost
płac był zgodny z przepisami, bowiem
był finansowany z rezerwy funduszu
płac.
Wie o tym dyrektor Cz. Nawro
cki, wie red. I. Wojtkiewicz, ale
nie musi wiedzieć Rada Minist
rów! Przecież już 6 lat temu zre
zygnowaliśmy ze szczegółowe
go;''cfrbbiazgö weg ar sterowania
przedsiębiorstwami. Dążymy do
gospodarowania w systemie pa
rametrycznym, w którym zakła
dy pracy będą rozliczane przez
swe organa założycielskie nie z
wykonanych zadań, lecz realiza
cji określonych parametrów ekonomicznych. A te właśnie pa
rametry w statystycznym ujęciu
przedstawiają się w SFM nieko
rzystnie. Na spokojne pismo Ko
mitetu należałoby udzielić więc
spokojnej odpowiedzi.
Wspomniany artykuł, napisany pra
wdopodobnie w dobrej wierze, służy
złej sprawie. Przedstawia Komitet do
Spraw Realizacji Reformy Gospodar
czej jako grupę biurokratów, których
jedynym marzeniem jest wyrzucanie z
pracy dobrych, mądrych dyrektorów.
A przecież podjęte ostatnio przez Ko
mitet kroki są najbardziej trafnymi
posunięciami jakie zrobiono w 6-letnim okresie reformowania polskiej
gospodarki. Dotychczas wszelkie
próby stworzenia ustabilizowanego

rynku, wygaszenia inflacji były tor
pedowane przez arogancję dużych
organizacji gospodarczych. Wielkie
zakłady pracy zupełnie ignorowały
zasady reformy gospodarczej zwłasz
cza w sferze polityki płacowej. Nie
straszne im były żadne PFAZ-y czy
„popiwki". Płace dla swych załóg
ustalały na takim poziomie, jaki uznały za słuszny. Najczęściej nie miały
one żadnego związku z osiągniętymi
wynikami produkcyjnymi, ze wzros
tem wydajności pracy. Gdy przycho
dziło do płacenia podatków, okazy
wało się, że są one większe niż wy
pracowany zysk. Należałoby ogłosić
wówczas upadłość albo w najlep
szym przypadku zmniejszyć płace. A
wtedy wysuwane były argumenty tak
zwanej natury społeczno-politycznej.
Jest to uprzejmy eufemizm słowa
szantaż. Łatwo udowodnić posługując
się danymi statystycznymi, że w ostatnich latach najwięcej zyskały nie
przedsiębiorstwa
najsprawniejsze,
najbardziej zaradne, lecz największe.
Pod presją magnatów przemysłu wy
dobywczego i ciężkiego ustalenie
wszelkich reguł ekonomicznej gry tra
ciło sens. A co robił rząd? Robił
niewiele. Cały czas był stawiany pod
ścianą i... ustępował. Prawdę mówiąc
miał niewielkie pole manewru. Nie
miał szans na ogłoszenie licytacji po
tencjalnych bankrutów. W sytuacji
gdy mamy jedną fabrykę wytwa
rzającą dajmy na to — odku
rzacze,
czy
nakrętki
lewoskrętne, mówienie o jej upad
łości, przypomina bajki o żelaz
nym wilku. Owszem można ogłosić upadłość małego, zatrudniają
cego kilkudziesięciu pracowników
zakładu, ale przecież nie takie firmy są
głównymi aktorami w tej grze.
Przez sześć lat trwało udawanie.
Duże przedsiębiorstwa robiły co
chciały pewne, iż góra nie odmówi
ulg, upustów, zwolnień i Wolnych
progów, a małe patrzyły na to po
grążając się we frustracji... W końcu
ubiegłego roku rząd zreformował swą
strukturę, eliminując możliwość udzielania ul^ podatkowych przez po
szczególne resorty. Teraz, wyposażo
ny przez Sejm w nadzwyczajne peł
nomocnictwa chce zrobić drugi krok,
jeszcze ważniejszy. Dymisjonować
dyrektorów, którzy licząc na tani po
klask swoich żałóg, sabotują założe
nia reformy gospodarczej.
Każdy, kto choć trochę rozu
mie o co chodzi w reformie gos
podarczej, powinien gorąco po
przeć udzielone przez Sejm rzą
dowi nadzwyczajne pełnomoc
nictwa. Tworzenie wokół nich at
mosfery dwuznaczności, poczucia
krzywdy jest wodą na młyn przeciw
ników radykalnej [eformy gospodar
czej. Etłffcia reforrńątorska' skupiona
wokół wicepremiera Zdzisława Sado
wskiego swoją fachowością i deter
minacje} stwarzä ń&dż'ie]$, źer’tó' co nie
udawało się przez ostatnie 6 lat może
udać się teraz. Na to potrzeba jednak
trochę czasu, ale jednocześnie także
zaufania i poparcia.

★ ★ ★
.

BECNIE mówi się sporo o zalmiarze stworzenia klubu przodujących przedsiębiorstw, które
mają być wzorem dla innych, mniej
zaradnych. Wcale śię nie zdziwię,
gdy zostaną do nich zaliczone
także Słupskie Fabryki Mebli. I
jak wtedy będzie się czuł dyrektor
Czesław Nawrocki, który na łamach
regionalnej gazety został mianowany
potencjalną ofiarą ekipy reformato
rów?
■

MIROSŁAW MAREK
KROMER

Fot. Kazimierz Ratajczyk

Miasto „od podszewki"
Jeszcze przed rokiem
Koszalin jawił się Ja
nowi Fortaszewskiemu
czysty i piękny. Dziś, po
pięciu miesiącach kie
rowania Miejską Służ
bą Porządkową, obraz
miasta wydaje się zu
pełnie inny. To wpływ
pewnego zawodowego
„spaczenia". Miał bo
wiem pan Jan aż nazbyt
wiele okazji poznać ma
ło
ciekawe,
często
skrywane oblicze Ko
szalina — to od stro
ny brudnych podwórek,
zagraconych strychów,
rozlatujących się ru
der, bałaganu, które
go przeciętny przecho
dzień wyobrazić sobie
nie może. Przemierza
więc miasto trasami
wytyczonymi niechluj
stwem, brakiem troski
o wspólne mienie. Pro
si, upomina, często gro
zi...

nach... jednak dziś panuje tu wzoro
wy porządek. Na pewno to zasługa
dozorczyni...
Zaaladamy na strych. Makulatura,
jakieś skrzynie, rowery, wszystko to
kłóci się z przepisami przeciwpożaro
wymi. Strych może służyć jedynie do
suszenia bielizny.
Do wyglądu piwnicznej pralni naj
więcej zastrzeżeń ma inspektorka
„Sanepidu". Dowiadujemy się, że
kiedyś pomieszczenie to „okupowa
ła" jedna z lokatorek. Minęło kilka
tygodni, ale jakoś nikt z pracowników
ZGM nr 3 nie zatroszczył się, by
pralnię doprowadzić do używalności.
Skończyło się tylko na założeniu no
wej kłódki. Leżą więc sobie spokojnie
rozlatujące się skrzynki z ziemią, sterty
śmieci. Skoro czasu na porządki było
aż nadto, niech pewną „rekompen
satą" za stracone tygodnie będą pie
niądze. Wszak wszystkim wiadomo,
że czas to pieniądz... Bez 1500-złotowego mandatu tym razem się nie
obejdzie. .

Kolejna skarga pochodzi od lo
katorów mieszkających przy ul.
Dzierżyńskiego 11. Sprawa z pozo
ru wydaje się drobna. Otóż końcówki
rur odprowadzających spaliny z pie
cyków gazowych są od dawna skoro
dowane a na dodatek przechodzą w
odległości 30 centymetrów od drew
nianych belek konstrukcji dachowej.
Nie raz widziano tu już wydobywają
ce się snopy iskier. Według informacji
kierownika ZGM nr 4, bojlery gazowe
A kolejny rekonesans po Ko trzeba byłoby zlikwidować we wszyst
kich mieszkaniach. Montowano je
szalinie Jan Fortaszewski
zaprosił także Urszulę Zator trochę „na dziko" przed wieloma laty,
niezgodnie z obowiązującymi dziś
ską, kierownika sekcji higieny komu
przepisami. Zwrócono się więc do
nalnej Terenowej Stacji Sanitarnospółdzielni kominiarskiej o przeróbkę
- Epidemiologicznej; Jana Tworka,
instalacji.
instruktora do spraw prewencji Ko
mendy Rejonowej Straży Pożarnej i
Najtrudniejsze do rozwiązania są
dziennikarza „Głosu". Marszrutę kon
konflikty między lokatorami. Od sześ
troli ustaliły wcześniejsze sygnały
ciu lat mieszkańcy domu przy ul. Lumieszkańców, interwencje koszalińs
tyków 27 toczą prywatną wojnę z
kich instytucji, kierowane do Urzędu
jednym z „’hobbistów'', który pas
Miejskiego.
jonuje się zbieraniem starych części
Na „pierwszy ogień" skarga z ulicy
garderoby, szczątków mebli itp. Gro
Mickiewicza 7. Ponoć podwórko nie
madzi to wszystko w mieszkaniu, pi
widziało tam od dawna ni miotły, ni
wnicy i na strychu. Przykra woń prze
grabi, a w piaskownicy pełno bute
nika nawet na klatkę schodową.
lek... Na dodatek strych i pralnia mają
Sprawę rozpatrywało już kolegium
być składowiskiem śmieęi.
ds. wykroczeń. Widać, że bez skutku.
Spacerujemy więc po owym pod
wórku. Być może, gdyby okoliczne
Mamy pecha, niewygodnego są
siada dziś nie ma w domu. Kończy się
mufy mogły mówić, opowiedziałyby
więc na wysłuchaniu narzekań miesz
o dziejących się tu „dantejskich" sce

N

kańców i obietnicy kierownika ZGM,
ze jeśli wkrótce bałagan nie będzie
uprzątnięty, przyjedzie samochód i
wywiezie starocie na wysypisko.
Na peryferiach Koszalina, przy ul.
Szczecińskiej 53, w walącym się bu
dynku samotnie mieszka 87-letni sta
ruszek. Przydomowa 30-arowa „reneistówka" jest siedliskiem zeschłych
chwastów. Od lat nikt tego kawałka
nie uprawiał, widok z szosy jest więc
żałosny.
— Ja już rady nie dam — tłumaczy
właściciel. — Moi czterej synowie
uprawiają, o tam z boku, maliny. Dba
ją. Każdy ma swój zagon, ale badylami
zająć się nie mogą. Oni w blokach
mieszkają. Mówią ze czasu nie mają...
Kolejny adres z notatnika Jana Fortaszewskiego: Lechicka 63. Tu wraz
z dorosłym synem mieszka właścicielka niewielkiego gospodarstwa rolnego. Jeśli oczywiście gospodarstwem
można nazwać walącą się stodołę,
rozlatującą oborę...
— Miałam remontować, ale sąsiedzi ukradli mi papę i deski — mówi
starsza kobieta. — Będzie sprawa w
sądzie. Ja jeszcze pracuję i gdy w
czerwcu wezmę urlop, to wszystko
odnowię. Syn to mi dużo nie pomoże.
Chory biedaczek. Mówi, że do szpita
la musi iść. Od tej choroby to i nawet
nie pije już tyle co kiedyś...
Nie każdy z pewnością uwierzy, że
nie tak daleko centrum wojewódz
kiego miasta hoduje się sporo świń.
Prymitywna chlewnia istnieje w są
siedztwie bazy transportowej OPPMs.
przy ul. Bieruta. Niczym właściciel
wielkiej fermy, prywatny hodowca
świń prosperuje, nie oglądając się na
żadne przepisy. Wielkie bajoro gnojo
wicy zalewa pobliską łąkę...
— Kazali mi to likwidować —
wyjaśnia hodowca — wiem, że to
zatruwa środowisko, ale ja już tak od
1945 roku tym się zajmuję. Kiedyś
było tu 160 świń. Kazali zlikwidować,
ale jak to zrobić, jak jeszcze 29 małych
zostało... Na jesień nie będzie po tym
ani śladu.

^
^

OŃCZYMY lustrację. W notesie
Jana Fortaszewskiego, szefa
tzw. straży prezydenckiej, na
zbierało się sporo notatek. Będą sta
nowiły podstawę do formalnych wy
stąpień, nakazów, upomnień... Oby .
skutecznych.
^
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JERZY SZYCH

Apel Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu
i Episkopatu o wakacje bez alkoholu
Okres waithcji, urlopów dostarczy wam wielu
wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Będzie okazją 1
do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, do po
znawania nowych ludzi.
Jednakże alkohol nie może mącić odpoczynku,
relaksu fizycznego i psychicznego. Jesteście prze
cież świadomi, że alkohol niszczy Wasze zdrowie
moralne, siły fizyczne, zapał, energię i entuzjazm
młodości. Jest przyczyną wielu tragedii i nieszczęść.
Istnieją wartości, dla których warto żyć i o któ
rych realizację warto zabiegać. Życie w trzeźwości
jest tego rodzaju wartością uniwersalną, która po

PROPOZYCJĄ odbycia tego
że jej życie, w sposób pośredni, także
spotkania
wystąpił
Zarząd
było z zakładem związane. Najbar
Główny Koszalińskiego Towa
dziej utkwiły jej w pamięci wycieczki
rzystwa
Społeczno-Kulturalnego.
załogi za miasto.
Dyrekcja koszalińskiego „Browaru",
— Było na co popatrzeć — mówi.
do którego Zwróciło się KTSK, potrak
— Na czele jechała bryczka z dyrek
towała zaproszenie jako wyróżnienie
torem, a za nią kolorowe wozy z
dla załogi i zajęła się stroną organiza
pracownikami. Prawie w każdą nie
cyjną. Nad całością przygotowań,
dzielę jeździło się do Mielna, albo na
wycieczkę do lasu.
zwłaszcza od strony merytorycznej,
czuwała niezmordowana w działal
Stefan Górecki, zawsze zabierał na
ności społecznej Maria Hudyma —
wycieczkę akordeon i przygrywał przy
prezes Koszalińskiego Oddziału Przy
ognisku.
Życie kulturalne w zakładzie było
jaciół Pamiętnikarstwa. Nietrudno się
zatem domyśleć, jaki był powód zor
ganizowania spotkania. Pamięć ludz
ka jest, jak wiadomo zawodna. Do
piero utrwalona na papierze, bądź
taśmie magnetofonowej, czy filmo
wej staje się dokumentem.
Z zaproszenia skorzystało kilkunas
tu emerytów i rencistów oraz najstarsi
pracownicy koszalińskiego „Browa
ru". Dodajmy, ze był on jednym z
pierwszych zakładów w mieście i wo
jewództwie, uruchomionych po woj
nie. Swą działalność rozpoczął w sty
czniu 1946 roku. Od tego czasu z
zakładem tym związało swe życie
wiele rodzin. Prawdziwą sagę kosza
wówczas bogatsze. Ludzie życzliwsi.
lińskich piwowarów stanowi rodzina
Bardziej koleżeńscy. Dziś każdy jest
Drzewieckich. Franciszek Drze
zamknięty w sobie i zajęty tylko włas
wiecki, głowa rodu, obecnie już na
nymi sprawami. Liczy się przede
emeryturze, zatrudnił się w kilka mie
wszystkim pogoń za pieniędzmi. Ko
sięcy po uruchomieniu zakładu. Na
mu teraz, chciałoby się wziąć z demo
spotkame w bibliotece przyszedł z
bilu stary autokar, wyremontować go
synem Edmundem, który dziś zali
własnym sumptem i pojechać na wy
czany jest do najstarszych pracow
cieczkę do Warszawy? A myśmy tak
ników Zakładów Piwowarskich w
zrobili!
Koszalinie. Pracuje tu już trzydziesty
Niemal z łezkę w oku najstarsi pra
ósmy rok. Obecnie jako warzelniany.
cownicy „Browaru" wspominają
Regina Funke przyjechała do Ko
czasy, kiedy to na terenie ich zakładu
szalina w 1951 roku z województwa
rozwijał działalność dom kultury —
białostockiego. W „Browarze" zaczę
pierwsza chyba tego typu zakładowa
ła pracować w 1955 roku, zaś w 1979
placówka w województwie, powoła
przeszła na emeryturę.
na do życia w latach powojennych.
— Pracowałam na fermentacji —
Potem budynek został rozebrany, zaś
wspomina. — Pamiętam, jak piwo
życie kulturalne przeniosło się do za
schładzano jeszcze naturalnym lodem
kładowej świetlicy. Kolejne, reforma
oraz rozwożono konnymi wozami z
torskie przepisy sprawiły, że obecnie
napisem „piwo". Przy zakładzie była
świetlica służy jedynie za miejsce ze
stajnia.
brań, akademii i narad załogi. Tak
Irena Krupska nie była pracow
zwane życie świetlicowe prawie nie
nikiem „Browaru". Ale tak się złożyło.
istnieje. W myśl obowiązujących

Z

Wyroby koszalińskiego „Kazelu" decydują o nowoczesności polskiej elektroniki.
Tu między innymi wytwarza się tzw. ażury niezbędne przy montażu aparatury
elektronicznej. Z uvyagi na wielką precyzję nieoceniona jest tu rola kobiet.
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winna być bliska każdemu — niezależnie od przyję
tego światopoglądu.
Apelujemy, niech opiekunowie, wychowawcy
kierownicy kolonii i obozów staną się wzorem dla
swych młodych podopiecznych i razem z nimi
szerzą idee abstynencji. Jest to nie tylko ich obowią
zek moralny i społeczny, ale również prawny.
Niech wakacje 1988 r. staną się faktycznie
„wakacjami bez alkoholu”.
Współprzewodniczący zespołu
dr. Józef Musiał
biskup dr Jan Mazur

przepisów przebywanie na terenie
zakładu po godzinach pracy nie jest
mile widziane.
Dyrektor, Kazimierz Miziołek, ja
ko długoletni działacz KTSK ubolewa
nad tym, ale w obecnej sytuacji nie
widzi rozwiązania-. Łatwiej jest na
wet chronić środowisko naturalne,
czego „Browar" koszaliński jest dob
rym przykładem, zwłaszcza po zain
stalowaniu specjalnych pieców, które
nie zatruwają atmosfery, niż rozwijać
działalność kulturalną na terenie za
kładu? Pozostają zatem jedynie

wspomnienia. Z dawnych, ale kto
wie, czy nie ciekawszych lat?...
Za chodzącą kronikę koszalińskie
go browarnictwa uważany jest Józef
Kądziela. Szkoda, że wiadomości na
ten temat przechowuje tylko w pa
mięci. Nic więc dziwnego, że zarów
no Maria Hudyma, jak i obecny na
tym spotkaniu sekretarz Zarządu Głó
wnego KTSK Stefan Napierała, za
chęcali do pisania wspomnień. Ko
szalińskie Zakłady Graficzne, w czy
nie społecznym, wydały broszurę
„Wspomnienia
mieszkańców
ziemi koszalińskiej". Na razie część
pierwszą. Może doczekamy się na
stępnych, w tym także poświęconych
browarnictwu na Pomorzu Środko
wym. A byłaby to interesująca lektura
nie tylko o piwie, ale i o najnowszej
historii tych ziem. Bo nie każdy ma tak
dobrą pamięć, jak na przykład Maria
Zakrzewska, która przypomniała, że
kiedyś w Koszalinie była rozlewnia

piwa, zaś między „Browarem" i WSS
kwitła współpraca.
Swoimi wspomnieniami o pierw
szych latach pracy koszalińskich Za
kładów Piwowarskich podzieliła się
również Anna Rząd. Na spotkanie
do biblioteki przyszła w imieniu swo
jej mamy, która kiedyś pracowała w
tym zakładzie i zajmowała się goto
waniem piwa. Przykład ten świadczy
o pewnym, emocjonalnym wręcz
związku niektórych rodzin ze swoim
zakładem pracy. Chciałoby się, aby
tradycje te zostały zaszczepione

wśród młodych ludzi. Dużo na ten
temat mogliby powiedzieć Halina i
Zdzisław Wudelowie — małżeńst
wo, które od już lat związane jest z
„Browarem". Prawdziwym jednak
Mohikaninem koszalińskiego piwowarstwa jest Jan Marel. Do Koszali
na przybył z Wołynia. W „Browarze"
zatrudnił się w 1947 roku i pracował
aż do emerytury przy urządzeniach
chłodniczych. 0 swoich przeżyciach z
okresu wojny, jak i późniejszych, powojennych, mógłby godzinami opowiadać barwnym, gawędziarskim ję
zykiem. Na pytanie: dlaczego tego
wszystkiego nie opisze, rozkłada ręce
i powiada: — spisałbym, gdybym umiał pisać...
Ufa więc tylko swojej pamięci. Ta
na szczęście mimo podeszłego wieku,
jest wciąż sprawna. Dzięki takim spot
kaniom, fakty z historii będzie można
ocalić od zapomnienia.

MIROSŁAW KROM
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dJ Telewizja
PONIEDZIAŁEK
PROGRAM I
16.35 Program dnia
16.40 Diagnoza
17.00 „Rzemieślnicy”
18.30 „Laboratorium: pewne zda, . rżenie”
18.50 Dla dzieci: Dobranoc
19.00 Echa stadionów
19.30 Dziennik
20.00 Teatr Telewizji — Edward
Radziński:„Teatr czasów Nerona i
Seneki", reż. K. Ciciszwili; obsada:
J. Gajos, G. Holoubek, E. Kamiński,
D. Kamińska, A. Ferenc i inni
21.55 „Wokół wielkiej sceny”: ma
gazyn operowy
22.40 Dziennik
PROGRAMU
17.55 Program dnia
18.00 KRONIKA (Szczecin, Kosza
lin, Słupsk i Piła)
18.30 „To jest telewizja"
19.00 Galerie świata: „Przygoda z
malarstwem" — ode. XI szwajcarskie
go serialu dok.
19.30 Życie muzyczne — festiwal
„Tęczowa muzyka”
20.00 Jak to ruszyć?
20.30 SPORT: „Jeden plus dwa"
— rep.
21.00 Powtórka z historii
Ż1 -30 Panorama dnia
21.45 Biografie. „PauJ Gauguin"
— ode. II sferialu fab. prod, francuskiej
22.40 Gawęda Wilhelma Szewczy
ka
22.55 Wiadomości

TELEWIZJA

RADZIECKA
PONIEDZIAŁEK, 27 VI
4.30 120 minut pr. inf.-muz
6.35 „Mamo, ja żyję” — film fab. prod,
radź.
7.45 Przegląd piłkarski
8.30 Koncert pheniańskiego. zespołu
artystycznego „Mansude”
9.10 Wiadomości

☆

☆

☆

13.45 „Goście z przyszłości” — serial
dla dzieci (ode. I i II)
16.00 „W pracowni artysty”: — O. Komow
16.15 W przededniu XIX Krajowej
Konferencji KPZR
16.45 Dziś na święcie
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17.05 Festiwal piosenki radzieckiej
„Zielona Góra 88” (Polska)
19.00 Dziennik „Wriemia”
19.40 Mówią delegaci na XIX Krajową
Konferencję KPZR
19.50 „Troje na czerwonym dywanie”
spektakl TV
21.00 Dziś na świecie
21.10 „Ludzie czynu” — o delegacie na
XIX Krajową Konferencję KPZR
21.50 „Gospodyni domu dziecka” —
spektakl TV, cz. I
23.45 Wiadomości
23.50 „I milcząc powiedział...” — film
muzyczny

Radio
PROGRAM I
Wiadomości: 2.02, 3.00, 4.00, 5.00, 5.30, 6.00,
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.05, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikaty energetyczny i gazownictwa:
7.55, 13.00, 21.00

GŁOS
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28,
13.00, 21.00
2.09 Muzyka nocą 5.30 8.00 Poranne sygnały
8.15—8.45 Muzyka poranna 9.00 11.57 Lato z
radiem 11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.30 Fes
tiwal Kapel Podwórkowych
Przemyśl ’88
12.45 Zielone echa 13.30 Z tańcem przez wieki
14.05 16.00 Magazyn „Rytm” 16.05 Muzyka i
aktualności 17.00 Z autorskiej płyty K. Svobody
— aud. 17.30 Wektory 17.50 Kto tak pięknie gra
18.20 Koncert dnia 19.30 Dla tizieci 20.10 Śladem
naszych interwencji 20.15 Koncert życzeń 20.45
Opowiadania J. Hena 21.05 Kronika sportowa
21.30 Suplement do „TV leksykonu muzyki
rozrywkowej” 22.05 Zbliżenia
aud. 22.15
Kroniki wędrówek F. Liszta 23.15 Panorama
świata 23.30 Do słuchania we dwoje.
PROGRAM II (stereo)

t
Wiadomości: 8.00, 13.00, 20.50
Skrócony test stereo: 13.20, 18.30, 24.00
8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 „Cierń i laur” 9.20 Piosenki
na lato 9.50 „714 wzywa pomocy” 10.00 Godzina
melomana 11.10 Muzyczny non stop (cz. I) 11.40
Z malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop
, (cz. II) 12.40 Koncert Chóru Muzyki Słowiań
skiej 13.05 13.20 Program lokalny 13.20 Komu
piosenkę 14.20 Folklor 15.00 Album operowy
15.30 Nowości muzyki reggae
aud.
16.00 17.15 Program lokalny 17.15 Filharmo
nia radiowa 18.20 „714 wzywa pomocy” 18.30
Wakacyjny klub stereo 19.30 Wieczór w filhar
monii 21.00 Od ragtime’u do swinga 21.10 1.00
Wieczór literackó-muzyczny
PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00
6.00 9.05 Zapraszamy do Trójki 8.30 „Skor
pion” 9.05 W to mi graj 9.50 Co można wyczytać
aud. 10.00 W to mi graj 10.30 Osobliwe muzea
— aud. 10.40 Piosenki z Trójkowej scenki 11.10
Folk w pigułce 11.20 A. B. Echeniqu: „Bujne
życie Martina”
ode. 1 pow. 11.30 W kręgu
muzyki kameralnej 12.05 W tonacji Trójki 13.00
„Skorpion” 13.10 Powtórka z rozrywki 14.00
Lato w filharmonii 15.05 Wakacje na dwóch
kółkach 15.10 Rock po polsku 15.40 Sportowa
Trójka 16.00 19.00 Zapraszamy do Trójki 19.00
„Biała gwardia” 19.30 Złote lata swinga 20.00
Bielszy odcień bluesa 20.45 Klub Trójki (I) 21.00
Trzy kwadranse jazzu 21.45 Klub Trójki (II)
22.15 Forum młodych muzyków 22.45 Książka
tygodnia 23.00 Opera tygodnia 23.15 „Piosenka
to mały teatr”
aud.
PROGRAM IV
Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 23.30
5.00 6.30 Muzyczny poranek 6.40 Tydzień z
K. Krawczykiem 7.10 Włoskie canto 7.50 Halo,
wakaeje 9.00 W ludowych rytmach 9.35 Dla
słuchaczy w mundurach 10.30 Muzyka błękit
nych traw - aud. 11.00 Dom i świat 11.55
Romantyczne pieśni 12.30 ^Matysiakowie”
13.00 16.20 Popołudnie młodych 16.20 Piękno
muzyki kameralnej - aud. 17.40 Dziś gra i
śpiewa „Lady Pank” 17.50 Widnokrąg 18.35
Język łaciński (1) 18.50 Studio ekspertów 19.35
Lektury Czwórki 19 45 Niezapomniane koncer
ty jazzowe 20.25 Muzyczne dedykacje 21.10
Akademia muzyki dawnej
aud. 22.00- 23.20
Wieczór muzyki i myśli: „Dziś prawdziwych
Cyganów już nie ma...”
aud.

Koszalin
5.30 Studio Bałtyk 6.40 Nasz program tygod
nia 7.00 Wiadomości 7.05 Minikoncert 7.15
Muzyka i reklama 7.30 Studio Bałtyk
wybrzeżowe 13.05 Ze wsi i o wsi T. Tałanda 16.00
Przegląd aktualności 16.05 Pieśni i piosenki o
ojczyźnie 16.25 Miesięcznik radiowy „Wisła
Odra”
Wł. Król 17.12 Program na jutro.
PR i,TVP zastrzega sobie możliwość zmian
w programach!

*

Głos
Pomorza
„Głos Pomorza" — Dziennik
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.
Redaguje zespół. *
Redaktor naczelny — Andrzej
Lewandowski
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Omówienie treści Układu o „Dziele Przyjaźni Młodzieży PRL i NRD"

Wychowanie dla współpracy, pokoju i socjalizmu
Jak już informowaliśmy w piątek Wojciech Jaruzelski i
Erich Honecker, a także przewodniczący socjalistycznych
związków młodzieżowych PRL i NRD podpisali Układ
między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Niemiecką Re
publiką Demokratyczną o „Dziele Przyjaźni Młodzieży PRL
i NRD '. Układ ten jest aktem doniosłym dla naszych
stosunków dwustronnych oraz — co należy zaakcentować
— wkładem na rzecz całej wspólnoty socjalistycznej. Uktad
określa treści i formy współpracy na rzecz młodej generacji
w celu dalszego wszechstronnego popierania, umacniania
i rozwijania przyjacielskich stosunków między młodzieżą
obu krajów, zawiera zapewnienia o rozwijaniu współpracy
służącej dalszemu zbliżeniu, internacjonalistycznemu wy
chowaniu oraz rozwojowi kontaktów dzieci i młodzieży
poprzez ścisłe współdziałanie właściwych organów państ:
wowych i instytucji, organizacji społecznych, a zwłaszcza
socjalistycznych związków młodzieży.
Urzeczywistnianie zapisów zawartych w układzie przy
czyniać się ma do tego aby młode pokolenia obu państw
pogłębiały wzajerńną znajomość osiągnięć PRL i NRD.
angażowały się w utrwalanie pokoju i pokojowe współ
życie narodów, działały w duchu socjalistycznego pat
riotyzmu i proletariackiego internacjonalizmu, krzewiły
pamięć o ofiarach zbrodni hitlerowskiego faszyzmu, militaryzmu i imperializmu, przeciwstawiały się oddziaływaniu

ideologii i polityki imperializmu, militaryzmu i rewanżyzmu.
Wspierana będzie aktywność młodzieży w sterze politycz
nej, społecznej i i gospodarczej, kulturalnej i naukowej.
Umawiające się strony — stwierdza dokument —- będą
popierać wszeschstronny rozwój zorganizowanej wymia
ny dzieci i młodzieży, będą systematycznie ją wzbogacać o
nowe formy w dziedzinie sportowo-turystycznej, przyrodoznawczo-technicznej i kulturalno-artystycznej. Będą rów
nież popierane regularne spotkania przyjaźni między mło
dzieżą obu państw na wszystkich szczeblach. Szczególną
uwagę poświęci się wymianie doświadczeń w pracy zwią
zków zawodowych w dziedzinie socjalistycznego wycho
wania młodśgo pokolenia. Jeden z artykułów układu
akcentuje poparcie dla regularnych spotkań i współpracy
młodych posłów na Sejm i młodych deputowanych do Izby
Ludowej oraz radnych.
Zwraca uwagę zapisanie w układzie wielu, praktycznych
i konkretnych możliwości wykorzystywania bezpośrednich
kontaktów przedsiębiorstw państwowych i spółdziel
czych, przemysłu i rolnictwa dla dalszego pogłębiania
współdziałania młodzieży, szczególnie brygad młodzieżo
wych, młodzieżowch zespołów badawczych. Chodzi tu
zwłaszcza o wymianę doświadczeń między młodymi pra
cownikami, wzajemny udział w praktykach zawodowych,
ruchu racjonalizatorskim i wynalazczym. Szczególną uwa

Zacięte walki w Afganistanie

Armia rządowa wytrzymuje
uderzenia duszmanów
Kabul (PAP). Afgańska agencja
Bachtar informuje, iż w piątek
we wczesnych godzinach poran
nych, siły rebelianckie dokonały
zmasowanego ataku na miasto
Majdanszar w prowincji Bardak.
Rebeliantom udało się w ciągu krót
kiego czasu skoncentrować pod mia
stem, kilkutysięczne siły reprezentują
ce różne ugrupowania duszmanów;
zostały one sprowadzone tu także i z
innych prowincji. Rebelianci prze
rwali linie obronne armii afgańskiej i

wtargnęli do miasta, które wcześniej
poddano silnemu ostrzałowi rakieto
wemu. Przez kilka godzin trwały
ciężkie walki — ostatecznie siły
rebelianckie zostały zmuszone
do odwrotu. Wycofujące się bandy
ponownie ostrzelały miasto z broni
rakietowej i artyleryjskiej. Agencja
Bachtar zwraca przy tej okazji
uwagę na wyraźną zmianę stra
tegii przywódców rebelianckich,
którym nie udało się zrealizować
wcześniejszych deklaracji nt.

gę poświęcać się będzie przy tym współpracy w zakresie
automatyzacji i robotyzacji, mikroelektroniki i techniki
komputerowej, biotechnologii, rozwoju technologii materiało-, surowcowo- i energooszczędnych.
Kolejne postanowienia układu dotyczą współpracy w
dziedzinie oświaty i wychowania, pogłębienia bezpośred
nich kontaktów między szkołami i placówkami kształcenia
zawodowego, popierania ruchu kształcenia i podnoszenia
kwalifikacji młodych kadr specjalistycznych, ^szerszego
włączania młodzieży do współpracy w ramach partner
skich kontaktów województw i okręgów. W układzie
opowiedziano się za działalnością .na rzecz ścisłej współ
pracy młodzieży w dziedzinie kultury i sztuki, szczególnie
zaś udziału młodych twórców kultury, artystów i zespołów
w wymianie kulturalnej. Podobne są zapewnienia dotyczą
ce rozwoju współpracy w sferze sportu.
Organem koordynującym realizację liczącego 23 arty
kuły układu będzie Rada Przyjaźni, która zostanie utworzo
na z przedstawicieli PRL i NRD. W skład rady będzie
wchodzić po 15 członków z każdego państwa powoływa
nych przez Rady Państwa obu krajów na wniosek or
ganizacji młodzieżowych. Układ ten wejdzie w życie w
dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

zdobycia ośrodków prowincjo
nalnych kraju (mimo ponawia
nych prób w tym względzie) jak
np. Kandahar czy Dżalalabad i
skoncentrowali się na atakowa
niu mniejszych miast, by uzyskać
propagandowy sukces. Podobna
sytuacja miała miejsce niedawno w
mieście Kalat, gdzie siły rebelianckie
poniosły porażkę — próbę ponowio
no następnie w Majdanszarze. Spra
wa operacji wojskowych rebeliantów
w Kalacie nadal jest przedmiotem
spekulacji zachodnich środków ma
sowego przekazu. Jak wiadomo, w
ub. tygodniu w Islamabadzie podano
informację o zajęciu miasta — stolicy
prowincji Zabul. Następnie informa
cję tę zdementowano, sugerując, iż siły
rebelianckie wycofały się z miasta,
gdy miejscowa ludność odmówiła opuszczenia Kalatu przed zapowie
dzianym bombardowaniem.

Wiec w Wilnie
Moskwa (PAP). Na placu Gedymina
w Wilnie odbyt sie wiec zorganizowany
przez grupę inicjatywną ruchu na rzecz
pieriestrojki, w którym uczestniczyli mie
szkańcy miasta i delegaci na XIX Konferen
cję Partyjną. Na placu zebrało się ok. 10 tys.
osób.
Zabierający głos podkreślali, że popierają
zdrowe siły społeczne, dążące cło postępu.
Opowiadano się za umocnieniem samo
dzielności politycznej i gospodarczej repu
blik związkowych, za poświęcaniem więk
szej uwagi kulturom narodowym, językom,
historii, sprawom ekologii. Uczestnicy wie
cu dali delegatom na konferencję instrukcje
z prośbą, aby przekazać je w czasie obrad
w Moskwie.
Instrukcje delegatom na konferencję da
ła również organizacja społeczna demo
kratyczny ruch na rzecz przebudowy z Juźno-Sachalińska. Należy do niej kilkaset
osób, a dołączają wciąż nowi —- człon
kowie partii i bezpartyjni; ludzie w różnym
wieku i o różnych zawodach.

103, a nie 3
Na skutek niedopatrzenia korekty w podpisie do
fotoreportażu z Kanału Kilońskiego (Magazyn,
str. 3) mylnie podana została data otwarcia tego
szlaku. Oczywiście powinien być: 1895 r., a nie
1985 r. Tak więc Kanal Kiloński czynny jest od 103
lat, a nie trzech. Przepraszamy.

(UD

Tłum. Ewa Katarzyna Nowak

POMORZA

Ale również odpowiadam za was, za
wasze zachowanie i za wasze, między
innymi, bezpieczeństwo. Spotkaliście się
w Boguczanach z tamtejszym pełnomocni
kiem Baranowem? Widzieliście tego kloca?
Gdyby to on był na moim miejscu, już dawno
siedzielibyście w więzieniu w Kańsku
i czekali na wyrok. Ale ja jak zapewne zau
ważyliście, nie jestem Baranowem. Rozma
wiam z wami. Dlaczego rozmawiam? Z nu
dów? Po części tak, nie przeczę. Ale tylko po
części. Najważniejsze jest to, że powinienem
powziąć decyzję. Jeśli tego nie zrobię, zrobią
to inni i to z cięższymi dla was konsekwen
cjami. W każdym razie na początek powinie
nem zabrać was z Mózgowej, bo zostawić was
w Mózgowej — znaczy uznać, że niewinny
jesteście wy, zaś winny jest przewodniczący,
to znaczy narazić was na niebezpieczeństwo
ponownego konfliktu. Przewodniczący koł
chozu wykręci wam lepszy numer niż ten
z separatorem. Cóż powiecie?
Przenosić się na nowe miejsce, zaczynać
wszystko od początku, zostawić Zidę, do
której się przywiązał. Wsiewołoda Siergiejewicza, z którym się zaprzyjaźnił, znowu
zmiana adresu: był Kańsk potem Boguczany,
potem Kieźma, potem Mozgowa, teraz jesz
cze coś. Co pomyśli mama... To rzeczywiście
okropne... Z drugiej strony, Ałflerow ma
rację; nie powinien zostawać w Mózgowej
— po Iwanie Parfinowiczu można się wszyst
kiego spodziewać. Ale dlaczego Ałfierow nie
decyduje sam? Dlaczego pyta jego?
— Udowodniliście bardzo przekonująco,
że dostanę nie mniej niż dziesięć lat — rzekł
Sasza. — Co mi za różnica, gdzie mam na to

Waszyngton (PAP). Coraz szersze kręgi zatacza ujawniony na początku
jeżącego miesiąca skandal łapówkarski w Pentagonie. Afera polega na
tym, iż ujawniono że różni pracownicy Pentagonu, najczęściej śred
nich lub wyższych szczebli, nielegalnie współpracowali z firmami lub
koncernami pracującymi dla przemysłu zbrojeniowego i za pieniądze
lub różnego rodzaju „grzeczności" przekazywali informacje ułat
wiające otrzymywanie zamówień. Stwierdzono również, że w wyniku
tego rodzaju postępowania, niektóre firmy otrzymywały zlecenia, mimo iż
przedstawione przez nie warunki sprzedaży były mniej korzystne niż warunki
przedstawione przez firmy konkurencyjne.
Z końcem minionego tygodnia sieć telewizyjna NBC nadała specjalny
program poświęcony aferze, informując w him m.in., że instytucje prowadzące
śledztwo dysponują taśmami wideo, na których nagrano rozmowy przed
stawicieli Pentagonu z przedstawicielami różnych firm, w toku których to
rozmów omawiano właśnie sprawę wzajemnej, nielegalnej Współpracy. Jak
twierdzi sieć telewizyjna władze śledcze dysponują taśmami, na których
zarejestrowano rozmowy wiceministrów lub ich zastępców, w tym zastępcy
wiceministra ds. lotnictwa Victors Cohena, zastępcy wiceministra ds.
marynarki Malvyna Paisley'a.
W Waszyngtonie twierdzi się, że w skandal zamieszani są również
członkowie Izby Reprezentantów Kongresu USA, chociaż przewod
niczący tej izby złożył na konferencji prasowej oświadczenie, z którego wynika,
że wobec żadnego z kongresmenów nie jest prowadzone śledztwo w omawia
nej sprawie.

czekać. Już lepiej w Mózgowej — na pewno
długo to nie potrwa.
Ałfierow pokręcił głową.
— Skąd można wiedzieć, czy długo czy
niedługo... Zanim zwrócę się w tej sprawie do
Kańska, zanim tam coś zdecydują, może
minąć dużo czasu, a we wrześniu droga zo
stanie odcięta, znaczy, odpowiedź przyjdzie
zimą, za pół roku.
Co on kombinuje? Co wymyśli? Do nikogo
nie musi się zwracać z żadnymi pytaniami
w tej sprawie. Może jutro odesłać go do
Kańska poskarżeniem o szkodnictwo, to leży
w jego mocy. Co chce od niego osiągnąć?
— Róbcie, jak uważacie, przecież i tak
postąpicie w sposób, jaki uznacie za stosow
ny.
Ałfierow wstał, podszedł do komody, nalał
z karafki kieliszek ciemnego płynu, wypił,
zwrócił się do Saszy.
— Chcecie kieliszek? Cudowna nalewka.
Dziękuję, nie.
*— Nie pijecie?
— Nie w takich sytuacjach.
— Słusznie, uderzy do głowy, możecie po
wiedzieć coś niewłaściwego, podpisać coś
niepotrzebnie.
Ałfierow wypił jeszcze kieliszek, wrzucił
do ust kilka owoców.
— Cudowna nalewka — powtórzył — moja
gospodyni robi ją z jakichś leśnych owoców
i twierdzi, że to bardzo zdrowe, szczególnie
dla mężczyzn. Dla takiego młodego człowie
ka, jak wy, to nie ma znaczenia, ale w moim
wieku trzeba takie rzeczy uwzględniać.
— Wrócił do stołu.
— No więc, zdecydujemy, Pankratow?
• — Odeślijcie mnie do Kańska i po sprawie.

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—139, 75-604 Koszalin, telex - 0532275. Centrala
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie:
sekretariat redaktora naczelnego — 226-93; z-ca redaktora naczelnego — 233-09, sekretarz
redakcji —245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251 -01, Dział Partyjny — 233-20; Dział Społeczno- Ekonomiczny — 251-40; Dział Spoleczno-Rolny
242-08; Dział Społeczno-Kulturalny
251-14; Dział Depeszowo-Zagraniczny — 244-75; Dział Wojewódzko-Miejski — 224-95;
redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę — 246-51).
D$iał Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach
9.30—16 w siedzibie redakcji (III piętro, pok, 313 -314), także telefonicznie pod numerem
250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót).
Porady prawne udzielane są w Koszalinie w poniedziałki, środy i piątki od 13.00 do 15.00
wyłącznie osobiście oraz we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 telefonicznie pod nr 250-05.

Zesłańcy mają takie powiedzonko: wcześniej
cię posadzą, to i wcześniej cię wypuszczą.
Ałfierow nie zareagował na żart.
— Ja wiem, Pankratow, że to nie wy ze
psuliście separator i nie chcę waszych dzie
sięciu lat brać na siebie. I w ogóle mogę się nie
spieszyć. Tak, tak. Dońiesienie leży, zawsze
można nadać mu bieg.
Znowu się uśmiechał. Potem wstał, prze
szedł się po pokoju, przymknął drzwi do
kuchni, stamtąd'już mocno ciągnęło zirąnem,
usiadł, poważnie i znacząco powiedział: 1
— Wracajcie do Mózgowej. Ale weźcie pod
uwagę, że przewodniczący nie wybaczy wam
tego „durnia”. Przemyślcie swoje postępo
wanie, porzućcie iluzje, nie wszczynajcie z ni
kim konfliktu.
W jego głosie Sasza usłyszał coś ludzkiego,
ale nie, nie można się poddawać, nie można
sie rozmaślać.
To może na ulicę mam nie wychodzić?
— Jeśli to jest niebezpieczne, nie wychodź
cie.
— Az czego mam żyć?
— Krewni wam nie przysyłają?
— Przysyłają. Ale moja mama dostaje nę
dzną pensyjkę, pracuje w pralni, a ojciec od
dawna z nami nie mieszka.
— To niedobrze, ale niczym nie mogę wam
pomóc. Inni zesłańcy jakoś się urządzają.
W ogóle zesłanie jest tu anachronizmem,
zostało z czasów przedkołchozowych, kiedy
zesłańcy mogli pracować u gospodarzy. Moż
na się spodziewać, że wkrótce zlikwidują
tutaj zsyłkę, przeniosą do miast. A propos,
jaki macie zawód?
— Wzięli mnie z ostatniego roku instytutu
transportu.

Irak odzyskał
roponośne
wyspy Mandżum
Bejrut (PAP). W komunikacie woj
skowym opublikowanym w sobotę
w Bagdadzie, poinformowano o suk
cesach irackiej ofensywy na po
łudniowym odcinku frontu, gdzie od
bito zajęte przez stronę irańską stra
tegiczne, bogate w ropę naftową
wyspy Mandżum.
Część z nich pozostawała pod kontrolą
Iranu od ponad 3 lat. Rzecznik wojskowy
w Bagdadzie podał, iz otensywę rozpoczę
to w sobotę o świcie, a jej celem były tereny
położone na południowy wschód od portu
Basra. Informacje te zostały pośrednio po
twierdzone w Teheranie, gdzie irańska age
ncja IRNA podała, iż w związku z atakiem
chemicznym, przeprowadzonym przez siły
irackie, wojska irańskie wycofały się na
defensywne pozycje. Ponowiono wysu
wane już wcześniej oskarżenia — demen
towane w Bagdadzie na temat stosowania
przez Irak broni chemicznej.
W Bagdadzie poinformowano także
o sukcesach sił irackich na północnym
odcinku frontu, gdzie według danych irac
kich odbito wiele posterunków wojsko
wych zajętych wcześniej przez Iran, Ob
serwatorzy oceniają, iż sobotnie ope
racje stanowiły ważną część dużej
ofensywy Iraku zapoczątkowanej
w połowie kwietnia tego roku.

Policjant opiekunem
sutenerów
Paryż (PAP). Policja francuska rozpra
cowała i zlikwidowała działający w RFN
i we Francji międzynarodowy gang sutenerski. Aresztowano 17 osób. Ludzie ci
— obywatele francuscy, pochodzący z An
tyli, „opiekowali się” 15 prostytutkami
w okręgu paryskim i 150 — w okręgu
Ruhry w RFN. W skład gangu wchodził
m.in. francuski policjant, który informował
sutenerów o przebiegu śledztwa trwające
go 15 miesięcy. Stojący na czele gangów
Franęuz i obywatel RFN byli posiadaczami
dyskotek.

Dobrze byłoby, gdybyście poszli do oś
rodka mechanizacyjnego.
— Nie znam się na mechanizacji rolnictwa.
Alfieroyv nagle znowu się roześmiał.
Nie znacie się na mechanizacji rolni
ctwa, a wzięliście się za remont separatora.
I jeszcze oskarżacie mnie o brak logiki. Mó
wię to przez samolubstwo, jako były filozof.
Ale co tu za mechanizacja? Odróżnisz sworzeń od koła zębatego
i już jesteś mecha
nik. Dyrektor^ naszego ośrodka mechaniza
cyjnego jest ślusarzem, główny mechanik
traktorzystą. A wy znacie się na samocho
dzie, na traktorze. Kiedy przyjechaliście nie
wiedziałem, jaki macie zawód, bo zostawił
bym w Kieżmie, widzicie, od jakiego drobiaz
gu zależy wasz los, gdyby mnie wtedy coś
tknęło, żeby was spytać, mieszkalibyście dziś
w stolicy rejonu, pracowalibyście w ośrodku
mechanizacyjnym... No, dobrze, wróćmy je
szcze do tego, trzeba zakończyć sprawę po
kazał na skargę Iwana Parflonowicza.
Wracajcie do Mózgowej, ale, powtarzam,
bądźcie ostrożni, albo, jak mówią dzisiaj,
czujni.
Wyszli na ciemną nocną ulicę.
— Ale wóz wasz odjechał — rzekł Ałfierow
— Na pewno pomyśleli, żę już nie trzeba
będzie wieźć was z powrotem.
— Nie szkodzi, dojdę.
— Dwanaście kilometrów nocą przez taj
gę... Nie boicie się?
Nie, w nocy niedźwiedzie śpią.
Chcecie, to zostańcie, przenocujecie
— zaproponował Ałfierow — w sąsiedniej
chacie mieszka siostra mojej gospodyni, ona
was tam poleci.
— Nie, dziękuję, nie trzeba. (...)
(c.d.n.)

W Stupsku w piątki od 15.00 do 17.00
osobiście. Porady są bezpłatne.
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sejtretariat i dział
ogłoszeń — 251-95, reporterzy
254-66 i 224-56.
Rękopisów nie zamówionych redakcja me zwraca» Zastrzega sobie również prawo skracania
j opracowania redakcyjnego tekstów me zamówionych.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch”, ul. Pawia
Findera 27a, 75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna
240-27, telex
0532264.
Biuro Ogłoszeń: ul Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel. 222-91 Redakcja me odpowiada
za treść ogłoszeń.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch” w Koszalinie.

0-15

Str. 6

GŁOS POMORZA
TELEWIZOR kolorowy radziecki, sprzedam.
Słupsk, tel. 209-64.
G-6949
GRY TV zręcznościowe, barakowóz sprze
dam. Sławno, tel. 37-62.
Gp-6950
DWA mikrofony AK 61 6190DC, efekt per
kusyjny boss hands clapper tanio sprzedam.
Człuchów, tel. 12-93, godz. 16 22.

Przerwy w dostawie
energii elektrycznej

w dniu 30 VI i IVII1988 r.
<

codziennie
w godz. 8—14

On-fWsi

w Koszalinie, ul. ul. Tetmajera,
Żeromskiego, Zwycięstwa od nr 170—196

Kupno

Załad Energetyczny
przeprasza za przerwy
w dostawie energii elektrycznej.

KUPIĘ drewno jesionowe lub tarcicę jesiono
wą. Oferty telefoniczne: Koszalin 309-51, po
godz. 20.
G-6952
WÓZEK spacerowy (NRD) kupię. Słupsk, tel.
267-26.
1
G-6953

K-2686

Zamiany
Sprzedaż
FIATA 126 bis sprzedam lub zamienię na
większy. Malechowo, tel. 184-253.
G-6929
FIATA 1300 okazyjnie sprzedam. Koszalin,
tel. 503-39.
G-6930
FIATA 126p, rok 1981 sprzedam. Malonowo
13, gm. Karlino.
Gp-6931
TRABANTA 601, rok 1979 sprzedam. Szcze" cinek, tel. 411-63, po szesnastej.
Gp-6932
SAMOCHÓD tarpan sprzedam. Białogard,
ul. Dzierżyńskiego 6, po godz. 16.
G-6933
SAMOCHÓD ciężarowy star (po remoncie)
sprzedam. Dobre 19.
G-6934
PRZYCZEPĘ N-126 z przedsionkiem sprze
dam. 78-530 Wierzchowo k. Złocieńca, tel. 8-258.
Furykiewicz.
Gp-6935
MIESZKANIE własnościowe dwupokojowe
z telefonem sprzedam. Koszalin, tel. 353-26.
G-6936
MIESZKANIE, pomieszczenie na prowadze
nie warsztatu, 60 arów działka, sprzedam. Konikowo 10.
G-6937
MIESZKANIE własnościowe 96 m kw., dwagaraże, ogród 500 m kw., telefon, centrum
Słupska sprzedam. Oferty pisemne: Słupsk,
„Głos Pomorza” nr 6938.
G-6938
MŁYN, tartak, zabudowania gospodarcze
(nadające się na inną działalność z powodu
starości) sprzedam. 78-506 Ostrowice, woj. ko
szalińskie. Magoń.
Gp-6939
DOM, garaż, budynek gospodarczy, 0,25 ha
ziemi, własnościowe na Pojezierzu Drawskim
sprzedam lub zamienię na M-2 lub podobne.
Wiadmość: Szczecinek, tel. 440-02.
Gp-6940
GOSPODARSTWO o pow. 21 ha sprzedam.
W rozliczeniu mieszkanie. Mirosław Orzechow
ski, Ramlewo 78-121 Robuń, gm. Gościno.
Gp-6941
KOŁOBRZEG
dom wolnostojący, duża
działka sprzedam. W rozliczeniu mieszkanie
własnościowe trzypokojowe w nowym budow
nictwie. Kołobrzeg, tel. 228-82.
Gp-6942
ROZPOCZĘTĄ budowę domu jednorodzin
nego w Słupsku przy ul. Dąbrowskiej 2 sprze
dam. Oferty pisemne: Słupsk, „Głos Pomorza”.
G-6944
KOMPUTER atari sprzedam. Koszalin, tel.
266-38.
G-6945
AUTOMAT do lodów chłodzony wodą sprze
dam. Słupsk, ul. Frąckowskiego 1/23, po godz.
18.
G-6946
TELEWIZOR kolorowy rubin 714 sprzedam.
Koszalin, tel. 331-35, po siedemnastej.
G-6947
NOWY telewizor kolorowy i obrączki złote
sprzedam. Koszalin, tel. 225-28.
G-6948

Wyrazy głębokiego
współczucia

Marii Sikorskiej
głównej księgowej Urzędu
Gminy w Słupsku
z powodu śmierci MATKI
składają
WSPÓŁPRACOWNICY
G-6928

FIATA 126p FL, grudzień 1985 r. zamienię na
FSO 1500, rok 1984/85 z dopłatą. Bobolice, tel.
512, po piętnastej.
G-6954
WŁASNOŚCIOWE M-3 jednopokojowe za
mienię na większe, może być kwaterunkowe.
Koszalin, Gierczak 8A/4.
G-6955
M-4 spółdzielcze, z wygodami w Okonku woj.
pilskie zamienię na mniejsze w Koszalinie lub
Słupsku. Koszalin, tel 351-39.
G-6956
MIESZKANIE komfortowe 33 m kw. w Rze
szowie zamienię na Koszalin, Wiadomość: Ko
szalin, tel. 222-96.
G-6957
FIATA 126p FL wrzesień 1987 rok zamienię
na FSO 125p, rok 1986/87, dopłata, bony
PeKaO. Ustka, pl. Wolności 1A/9. Kosicki.
G-6958
DOM, budynki gospodarcze koło Gardna za
mienię na mieszkanie w Słupsku. Oferty pise
mne: Słupsk, „Głos Pomorza”
G-6959
DOMEK jednorodzinny koło Słupska z
ogródkiem, z wygodami zamienię na podobne
lub mieszkanie w Lęborku, okolice. Oferty
pisemne: Słupsk „Głos Pomorza”.
G-6960
DWA mieszkania zamienię na jedno duże.
Informacje: Słupsk, tel. 36-490, w god. 17—18.
_
G-6961
MIESZKANIE 120 m. kw. zamienię na mniej
sze. Słupsk, tel. 266-85.
G-7015

KOMUNIKAT

ZAKŁADY PIWOWARSKIE
w Szczecinie, ul Chmielewskiego 16

Informuję wszystkich użytkowników dróg publicznych, że

zatrudnią:

w związku z mającym się odbyć Turniejem Miast
Człuchów — Wolsztyn
w dniach 2 i 3 lipca 1988 r.

zostanie zamknięty przejazd przez centrum miasta Człuchów
(odcinki tras nr 22 Gorzów — Gdańsk
nr 23 Bobolice — Bydgoszcz)
Szczegłówe plany objazdów na tablicach informacyjnych
usytuowanych przy wjazdach do miasta.

Lokale
POTRZEBNA kawalerka lub większe w Ko
szalinie na rok. Chętnie z telefonem. Koszalin,
tel. 353-42.
G-6299-0
MAŁŻEŃSTWO z dziesięcioletnim dziec
kiem poszukuje na rok mieszkania M-3 lub
kawalerkę dwupokojową. Płatne z góry. Oferty
pisemne: Koszalin, Biuro Ogłoszeń.
G-6962

Różne
ZATRUDNIĘ pracowników do zbioru trus
kawek. Słupsk, tel. 22-659.
G-6700-0
ZAPRASZAM do zbioru truskawek. Słupsk,
tel. 262-83. Okuniewski.
G-6572-0
ZATRUDNIĘ kucharza, pomoc kuchenną do
baru POD STRZECHĄ. Ustka, ul. Marynarki
Polskiej 59. Baj.
G-6963
TOKARZY, ślusarzy zatrudnię. Kobylnica,
Sportowa 7. Seeman.
G-6964
KOBIETY, mężczyzn oraz kierowcę z kat. II
i uprawnieniami na ciągnik zatrudni Zakład
Przetwórstwa Ryb w Bydlinie, tel. 11-16-17, na
trasie Słupsk
Ustka. Krakus.
G-6965
PRZYJMĘ natychmiast 2 piekarzy Oraz
3 uczniów. Ustka, Marynarki Polskiej 49. Brzós
ka.
G-6897-0
POTRZEBNA pomoc do osoby niepełnospra
wnej. Słupsk, tel. 30-754.
G-6837-0
UCZNIA małoletniego przyjmie Zakład Elek
tromechaniki Chłodniczej, Białogard, ul. Maga
zynowa 6, tel. 33-29. Piotr Ćwiertnia.
Gp-6966
ELEKTRONICZNE wyważanie kół i regula
cja silników. Węgorzyno, Kopernika 4, tel. 250.
G-6967-0
AUTOPOŚREDNICTWO
wszelkich ty
pów samochodów. Słupsk, tel. 290-31. Szewczuk.
G-6580-0
RENOMOWANE Biuro Matrymonialne
EWA Gdańsk 6, skrytka 237 — samotnym
wysyła oferty.
K-122/B
PANOWIE! Kilkaset atrakcyjnych ofert ma
trymonialnych. przesyła LIDO, Gdynia 10,
skrytka 37.
K-109/B-0
ZSzSam. Koszalin zgłasza zgubienie legity
macji Janusza Polańskiego.
G-6968
DĄBROWSKI Andrzej zam. Ubiedrze zgubił
zaświadczenie do biletu miesięcznego PKS;
G-6969

Wszystkim, którzy
uczestniczyli w pogrzebie
mojej Kochanej MATKI

Rozalii
Litwinowicz

Jerzego Jakuczuna

najserdeczniejsze
podziękowania

składają
DYREKCJA oraz KOLEŻANKI
i KOLEDZY HURTOWNI NR 1
w SŁUPSKU i CENTRALI RYBNEJ
w KOSZALINIE

składa
KRYSTYNA WŁODARCZYK
x RODZINĄ
G-6927

K-2688

Wyrazy głębokiego
współczucia

Alojzemu
Burdzińskiemu

Krystynie Grzance
z powodu zgonu OJCA

z powodu śmierci ŻOIMY

DYREKCJA oraz PRACOWNICY ZB i
PMB WZGS „SCh" w KOSZALINIE

RADA NADZORCZA, ZARZĄD, POP,
ZW. ZAW. i WSPÓŁPRACOWNICY
SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW
„INPROMET" w KOSZALINIE
K-257S

W dniu 21 czerwca 1988 roku, zmarł
w wieku 60 lat

Stanisław Jasiulewicz
pracownik Izby Skarbowej w Słupsku.
Wyrazy serdecznego współczucia RODZINIE
składają
DYREKCJA, RADA PRACOWNICZA. POP i WSPÓŁPRACOWNICY

kierowców samochodów pow. 3,5 tony
ślusarzy remontowych
elektromonterów (elektryków)
robotników magazynowych
robotników do prac ciężkich,
magazynierów
mistrzów zmianowych

K-2685

K-121/B

ZAKŁADY U SŁUG OWO-WYTWÓR CZE
„BUDREMEX”
Spółka z o.o. jgu.
w Słupsku, ul. Wiejska 8, tel. 245-67

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

w Koszalinie

zatrudni

zaprasza

♦

- kierowców autobusu z prawem jazdy kategorii D

☆ firmy państwowe
☆ spółki
☆ osoby prywatne

(dla zamiejscowych (samotnych) zapewniamy zakwatero
wanie na terenie miasta Koszalina)

— wykonywania robót budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych
— opracowania dokumentacji projektowej, inwentaryza
cyjnej i kosztorysowej w budownictwie ogólnym,
inżynierskim
— opracowania ekspertyz, ocen stanu sprawności tech
nicznej i użytkowej budynków i obiektów
— pełnienie nadzorów inwestorskich
— uruchafniania i opracowania produkcji materiałów bu
dowlanych
— wykonywania specjalistycznych robót na wysokościach
— zabezpieczenia antykorozyjne
— wykonywania pomiarów elektrycznych
— podnoszenia standardu wyposażenia mieszkań
— wszelkie inne zlecone usługi
Ponadto zapraszamy do współpracy pomysłodawców nowych
uruchomień i wdrożeń.

Gwarantujemy wysoki poziom opracowań i świadczonych
usług oraz krótkie terminy wypłat dla wykonawców.

-

mechaników samochodowych
elektryków samochodowych
tokarza
kontrolera technicznego

V

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr i Szkolenia WPKM w Koszalinie,
ul. Gnieźnieńska 9, tel. 230-21, wewn. 210 lub 217.

K-2462
Przedsiębiorstwo „Matex" Spółka z o.o. jgu
w Gdańsku
Oddział w Gdyni
Zakład Produkcji Przemysłowej
w Strzebielinie Morskim
84-214 Bożepole Wielkie gm. Łęczyce
telefony: Luzino 11, Bożepole Wielkie 26
zatrudni

★ spawaczy
★ ślusarzy
★ tokarzy
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z kierownictwem
Zakładu Produkcji Przemysłowej w Strzebielinie w godz. 7—15.

K-2570-0

K-2640

PÓŁNOCNE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO „ALKA"
ZAKŁAD GARBARSKI
w Kępicach

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
Oddział w Koszalinie, ul. Szczecińska 55

pilnie zatrudni

zatrudni natychmiast
na korzystnych warunkach n.w. pracowników:

pracownika na stanowisko maszynisty
lokomotywy spalinowej na bocznicy własnej.
Zgłoszenia przyjmuje oraz bliższych informacji udziela Samo
dzielna Sekcja Kadr i Szkolenia Zawodowego lub Dział Trans
portu Zakładu Garbarskiego w Kępicach.
K-2596-0

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Objeździe
76-211 Objazda, gmina Ustka
zatrudni
w Zakładzie Rolnym Dominek

- traktorzystą
- mechanika w warsztacie napraw z uprawnieniami w
zakresie spawania elektrycznego
Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Rolnego Domi
nek, tel. 1117-19.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydatów.

■ kierowców z I lub II kat. prawa jazdy + uprawnienia
na przyczepy
# kierowcę ciągnika
• operatora dźwigu samochodowego (żuraw samo
jezdny 4 t)
# operatora suwnic 8 t
• zaopatrzeniowca branży samochodowej + prawo
jazdy kat. II
# elektromontera napraw pojazdów samochodowych
• spawacza elektryczno-gazowego
• mechanika napraw pojazdów samochodowych
• ładowaczy
# zastępcę kierownika Bazy Przeładunkowej

P

— wykształcenie wyższe lub średnie techniczne

# magazyniera magazynu części zamiennych
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Sekcji ds. Pracowniczych
Koszalin, ul. Szczecińska 55, tel. 240-11/12.

K-2689-0

SŁUPSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8

Na oferty nie przyjęte nie odpowiadamy.
Kosztów podróży nie zwracamy.

zatrudni natychmiast
K-2542-0

składają

składają

m

Zainteresowani winni zgłaszać się w Dziale Służb Pracowniczych
w godzinach 7.00—14.00, tel. 82-10-61 wewn. 22.

ZAPEWNIAMY MIESZKANIA FUŃKCYJNE.
Warunki płacy wg zakładowego systemu wynagradzania.

Wyrazy szczerego
współczucia
Koledze

•
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•
•

Za wszystkip utrudnienia — PRZEPRASZAMY.

do zlecania robót i współpracy w zakresie:

Wyrazy głębokiego
współczucia
RODZINIE
z powodu śmierci
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do pracy w produkcji:

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Zaplecze Techniczne w Koszalinie
zatrudni natychmiast
pracowników na stanowiska robotnicze

• spawacz gazowy i elektryczny
• monter sieci ciepłowniczych
• izolatorz izolacji termicznych
# murarz-tynkarz
# ślusarz
# tokarz
• • dekarz
# malarz
Wynagrodzenie na korzystnych warunkach w systemie akor
dowym.

#
•
•
#
#
•
#

inżynierów i techników budowlanych
murarzy
tynkarzy
cieśli
operatorów suwnic
betoniarzy
zbrojarzy

OFERUJEMY:
★ wysokie zarobki według eksperymentalnego zakłado
wego systemu wynagradzania,
★ możliwość wyjazdu na budowy eksportowe
★ dla zamiejscowych — miejsce w hotelu robotniczym

!n|f°240C^6 UdZ'ela Zaplecze Techniczne WPEC, ul. Słowiańska 9,

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia w Słupsku, .ul. Piotra Skargi 8,
pokój nr 49, tel. 312-91.
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K-2599-0

K-2707
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Mistrzostwa Europy w RFIM

Sukces polskich
pilotów
Nienotowany od latsukces odnieśli
polscy piloci szybowcowi w zakoń
czonych w niedzielę w Rayskala (Fin
landia) mistrzostwach Europy. Ja. nusz Trzeciak wywalczył tytuł mist
rza Europy w klasie standard, nato
miast Janusz Centka zdobył brązo
wy medal w klasie 15-metrowei.
Ostatnie medale wywalczyli nasi
piloci także w Rayskali, ale przed 12
laty w mistrzostwach świata, w któ
rych w klasie otwartej drugie miejsce
zajął Jülian Ziobro, a trzeci był
Henryk Muszczyński.

Radomski
w finale
W Jugosławii odbywał się między
narodowy turniej zapaśniczy stylu
wolnego. W Skopje do walki o zwy
cięstwa przystąpili zawodnicy 1 0 kra
jów, wśród nich Polacy. Start był
niezwykle udany. Pierwsze miejsca
zajęli: Andrzej Kubiak (waga 68
kg), Jerzy Nieć (w. 90 kg) i Adam
Sandurski
(w.
130
kg).
W finałowych pojedynkach ulegli
swym rywalom Marian Skubacz
(w 62 kg) i Andrzej Radomski (w
82 kg). Ten ostatni, zapaśnik Budow
lanych Koszalin, przegrał decydującą
walkę z reprezentantem gospodarzy,
Nikolovskim. Mimo to cieszy, ze
kandydat do występów w Igrzyskach
Olimpijskich znów znalazł się w czo
łówce międzynarodowej imprezy
„wolniaków".
___________

W skrócie
★ DJO HUI BOK z KRLD zwyciężył w Otwoc
ku w XVI Międzynarodowym Biegu Maratońskim:'
o Puchar ..Trybuny Ludu", pokonując dystans 42
km 195 m w 2:1 6.59. Qrugie miejsce zajął Józef
Mitka z Górnika Brzeszcze — 2:18.34; a trzecie
Bruno Bruera z Włoch — 2:18.45. Wśród kobiet
triumfowała Rosemarie Kossle z NRD — =
2:44.26.
★ W SO BOTĘ rozegrano pierwsze mecze barazowe o pozostanie w piłkarskiej ekstraklasie. Oto
wyniki: Górnik Wałbrzych — Zagłębie Lubin
2:1 (1:0), Olimpia Poznań — Lechia Gdańsk
1:0 (0:0). Rewanże 29 bm.
★ NIE UDAŁO SIĘ polskiemu tenisiście Woj
ciechowi Kowalskiemu wywalczyć awansu do
półfinału singla turnieju challengerowego w Clermcipt Ferrand. W ćwierćfinale polski tenisista uległ
Uragwajczykowi Marcelo Filippiniemu 2:6,
1:6.
★ PO DWÓCH etapach kolarskiego wyścigu
im. pik Skbpenki, liderem jest Jan Magosz (LZS
, I). Pierwszy’ etap
jazdę na czas na dystansie
17,2 km — wygrał Jan Magosz, a drugi etap z
Sandomierza do Dębicy — Zdzisław Krudysz
(Gwardia Katowice).

14 lat po porażce na tym samym
stadionie w finale Mundialu (z RFN),
piłkarska ^ reprezentacja
Holandii
święciła tu 25 czerwca 1 988 r. swój
wielki triumf. Wicemistrzowie świata
z 1974 i 1 978 r. sięgnęli wreszcie po
najwyższe trofeum, zdobywając w
pięknym stylu tytuł mistrzów konty
nentu. W decydującej potyczce „po
marańczowi" pokonali wyraźnie ze
spól Związku Radzieckiego 2:0 (1:0)
po celnym strzale Ruuda Gullita
głową i „bramce dziesięciolecia” —
jak określił ją agencyjny komentator
— Marco van Bastena.
Wielkim przegranym tegofinału był
natomiast Igor Biełanow. Najlepszy
piłkarz Europy roku 1 986, nie wyko
rzystał doskonałej okazji w 40 min. W
58 min. trafił w słppek, a 2 minuty
później nie zdołał strzelić rzutu kar
nego.
Te dwie ostatnie nie wykorzystane
★ KOSZULKI piłkarzy holenderskich poszły
w cene. Każdy z kibiców chce mieć strój, w jakim
grat Ruud Gullit czy Marco van Basten. Natomiast
jeden z rezerwowych zawodników drużyny mis
trza Europy, obrońca Fortuny Sittard Wim Koevermans podarował swą koszulkę z nr 15 sędziemu
głównemu meczu, Francuzowi Michelowi Vautrotowi.

Rozmaitości
z Euro-88

„

★ NIEBYWAŁY entuzjazm wywołał w całej
Holandii sukces piłkarzy tego kraju. Po meczu
zaludniły się główne ulice i deptaki Hagi, Amster
damu, Rotterdamu, Eindhoven i innych miast.
Ognie sztuczne, fajerwerki, gromadne śpie
wy i okrzyki „Holland", widać i słychać było
niemal wszędzie. Pomarańczowe baloniki
ulatywały w powietrze, a na ulicach królo
wał pomarańczowy kolor". Była to długa,
karnawałowa noc.
★ W ZWIĄZKU z meczem finałowym, Mona
chium zostało zatrzymanych 80 kibiców, w tym
m in. 67 Holendrów i 9 miejscowych chuliganów.
23 zarzuca się dokonanie aktów wandalizmu, inni
podejrzani byli o handel biletami. Natomiast część
kibiców nie została wpuszczona na stadion za
odmowę zgody na zatrzymanie ich bagaży przez
sity porządkowe.
Rzecznik policji w Monachium stwierdził, iż
generalnie nie doszło do zakłóceń porządku,
a zdecydowana większość kibiców zachowywała
się spokojnie.
i» *•*• #*)**»*** ^

W dniu meczu finałowego nad porządkiem
czuwało w, N\en«błimot^T850CHpolicjantów.
★ AGENCJE informują, że za zwycięstwo
w mistrzostwach Europy, piłkarze holenderscy
otrzymali premię w wysokości 100.tys. guldenów ’
(ok. 50 tys. dolarów) na głowę.
Na adres trenera Rinusa Michelsa nadeszli
także zaproszenie— na wakacje dla całej drużyn’
na Wyspy Kanaryjskie.
_____________________ -

Przez dwa dni na zmodernizowanym torze kartingowym ZSSam. w Koszalinie roz
grywano III eliminację mistrzostw i Pucharu Polski. Udział brało 77 zawodników z 15

klubów.

Pierwszego dnia ubiegano się o zwycięstwo w kategorii wvściaowei — intercontinental
C. Wygrał W. Kuńczak (Drwęca Ostróda), przed K. Wierzchowskim (AP Toruń)
i ML Jażdżewskim (AP Bydgoszcz). Reprezentanci AP Koszalin mimo ambitnej jazdy
zajęli dalsze lokaty: 19. M. Cegielski, 39. Z. Kuchalski, 41. P. Cegielski, 48. A. Sysak,
53. L. Cegielski, 60. H. Żywicki.
%

Puchar Bałtyku dla M. Jażdżewskiego
Drużynowo triumfowali kartingowcy Drwęcy, przed MPK Częstochowa i AP Warszawa.
Szóste miejsce zajęli koszalinianie.
Wczoraj najpierw wystartowali młodzicy w klasie 50 cm sześciennych „02". Pierwsze
miejsce zajął M. Rogalski (Pałac Młodzieży Warszawa), drugie — I. Dańkowska (AP
Kielce), a trzecie — M. Gaj (AW Poznań). Drużynowo wygrali reprezentanci AW Poznań,
przed AP Kielce i Pałacem Młodzieży Warszawa.
Najwięcej emocji towarzyszyło wyścigowi, będącemu III eliminacją Pucharu Polski
i zawodami o Puchar Bałtyku. Bezkonkurencyjny okazał się M. Jażdżewski. Wyprzedził
on A. Czeladzkiego (AP Warszawa) i Sł. Chądzyńskiego (Ogniwo Częstochowa).
Koszalinianie wypadli dużo lepiej mz w sobotę. M. Cegielski był siódmy, P. Cegielski
— trzynasty, L. Cegielski — osiemnasty, A. Sysak — dziewiętnasty H. Żywicki
— dwudziesty czwarty, a 2. Puchalski — trzydziesty drugi.
Drużynowo triumfował AP Warszawa, przed Ogniwem Częstochowa i AP Koszalin.
Zmodernizowany obiektkoszaliński jest trudnym torem technicznie dla jeżdżących, ale
spełnia wymogi bezpieczeństwa. Podczas dwudniowych zawodów obyło się bez wypad
ków. Zasługa w tym również wzorowej pracy organizatorów z AP Koszalin.
Fot. Kazimierz Ratajczyk

Holendrów

okazje, a zwłaszcza nieudany rzut kar
ny (strzał Biełanowa obronił van
Breukelen), przesądziły ostatecznie
o porażce drużyny trenera Łobanowskiego.
Po finałowym meczu na stadionie
olimpijskim kapitan reprezentacji Ho
landii — Ruud Gullit, odebrał z rąk
prezydenta UEFA Jacquesa Georgesa srebrny „Puchar Henri Delaunaya"
— nagrodę za zdobycie tytułu mistrza
Europy.
Piłkarze Holandii, gorąco oklaski
wani przez publiczność, w tym 40 tys.
swych rodaków, zrobili tradycyjną
rundę wokół boiska.
Podczas .meczu finałowego „Euro-88" na trybunie honorowej stadio
nu olimpijskiego w Monachium znaj
dowało się wiele osobistości. Przybył
kanclerz Helmut Kohl oraz czterech
ministrów RFN; rodzinę królewską
Holandii reprezentował książę Johan

Friso, drugi syn holenderskiej królo
wej Beatrix; był także premier Ruud
Lubbers i kilku holenderskich mini
strów; przewodniczący MKOI. Juan
Antonio Samaranch; przewodni
czący FIFA Joao Havelange; prze
wodniczący UEFA Jacques Geor
ges...
Finał „Euro 88" transmitowany był
przez telewizję do 108 krajów, w tym
do 53 — bezpośrednio. Rywalizację o
tytuł mistrza Europy obserwowali na
ekranach telewizyjnych widzowie 28
krajów naszego kontynentu, 23 kra
jów Azji, 27 — Ameryki, 28 — Afryki i
2 w Oceanii. Była to trzecia w historii
impreza sportowa, która wywołała tak
wielkie zainteresowanie — po mis
trzostwach świata w piłce nożnej i po
igrzyskach olimpijskich.
Na stadionie olimpijskim w Mona
chium zasiadł komplet widzów. Zde
cydowana większość z nich zaopat
rzyła się wcześniej w karty wstępu;
tym, którzy się spóźnili — oferowano
bilety na „czarnym rynku". Cena do
chodziła nawet do 1,5 tys. marek (ok.
880 dolarów).

van Basten—królem strzelców
Marco van Basten (Holandia) zdobył
miano najskuteczniejszego Strzelca mis
trzostw Europy. W jego: dorobku jest 5
bramek\ Po dwä gole zdobyli Rudi Voeller (RFN) i Oleg Protasow (ZSRR).
25 piłkarzy strzeliło po jednej bramce. Są
to: Mancini, Vialli, Altobelli, de Agos
tini (wszyscy Włochy), Brehme, Klins
mann, Thon, Mattheaus (wszyscy
RFN), Michel, Butragueno, Gordillo
(wszyscy Hiszpania), Laudrup, Povlsen
(obaj Dania), Houghton,. Whelan (obaj
Irlandia), Rac, Alejnikow, Michajliczenko Pasulko, Litowczenko (wszyscy
ZSRR), Robson, Adams (obaj Anglia),
Kieft, R. Koeman, Gullit (wszyscy Ho
landia).

Ogółem padły 34 bramki, co daje średnią
2,27 na jeden mecz.
.
•h

★

★

Zgodnie z przewidywaniami, rywalizacja
o miano najlepszego piłkarza mistrzostw
„Euro '88" toczyła się między Holendrami.
W specjalnym plebiscycie, przeprowadzo
nym wśród dziennikarzy, zdecydowane
zwycięstwo odniósł najlepszy strzelec im
prezy — Marco van Basten. Zgromadził
on 1250 pkt. wyprzedzając swoich kole
gów z mistrzowskiej drużyny — Ruuda
Gullita — 578 i Franka Rijkaarda —
498.

Mityng Grand Prix

A

Coe wrócił na bieżnię

W Lozannie odbył się kolejny mityng z cyklu zawodów Grand Prix. Po blisko dwuletniej
przerwie po raz pierwszy wystąpił na bieżni słynny brytyjski .Sredmodystansowiec
Sebastian Coe. Musiał on jednak uznać wyższość w biegu na 800 metrów mistrza świata
na 1500 m Somalijczyka Abi Bile.
Bieg na 100 metrów mężczyzn zakończył się sukcesem Amerykanina Denisa Mitchel
la, który uzyskał 10,03 sek. W tym sezonie dystans ten przebiegł szybciej tylko inny sprinter
amerykański Joe Deloach. Nie zawiódł kibiców Carl Lewis. W konkursie skoku w dal
miał wspaniałą serię: 8,23 m,-8,31 m, 8,32 m i 8,43 m. Drugie miejsce zajął jego rodak Larry
Myricks —- 8,33 m. Na 400 m aż czterech zawodników uzyskało czas poniżej 45 sek.
Bułgarka Jordanka Donk^wa uzyskała na 100 m ppł czas 12,29 sek., ale przy
sprzyjającym wietrze — 3,5 m/sek.Siergiej Bubka był najlepszy w skoku o tyczce — 5,85
m, a Polak Mirosław Chmara był czwarty — 5,50 m.
N

IMa razie najszybsza Griffith
Podczas międzynarodowych zawodów
lekkoatletycznych w San Diego Amerykan
ka Florence Griffith wygrała bieg na 100
m w najlepszym w tym roku czasie na
świecie 10,89 sek. Jest to ósmy wynik
w historii lekkiej atletyki, gorszy od rekordu
świata Evelyn Ashford (USA) o 0,1 3 sek.
Wynik ten Griffith uzyskała przy przeciw
nym wietrze wiejącyęn z siłą 0,30 m/sek.
W skoku w dal Jackie Joyner-Kersee
uzyskała świetny wynik 7 m 39 cm, wy

Busch znów bezkonkurencyjna
Wspaniały powrót na bieżnię zanotowała w sobotę, w drugim dniu lekkoatletycznych
mistrzostw NRD w Rostocku, mistrzyni świata na 400 m ppł. Sabine Busch. W pierw
szym swym tegorocznym starcie po długotrwałej kontuzji pewnie zwyciężyła krajowe,
a przy tym bardzo silne rywalki, wygrywając w najlepszym tegorocznym wyniku na świecie
54,11*sek. Wyprzedziła ona o 0,69 sęk. Eilen Fiedler oraz o 0,78 sek. najszybszą w tym
sezonie na świecie ( do tej pory) Susanne Losch.
Nie zawiodła tez świetna specjalistka rzutu oszczepem — rekordzistka świata Petra
Felke. Wygrała ona wynikiem 73.86 przed Sylke Renk 71,00 m.

29 bm. na ulicach Lęborka

Nocne kryterium po raz 6
OSiR oraz ognisko TKKF „Znicz" w ramach obchodów Dni Lęborka
organizują w najbliższą środę (29 bm.) o godz. 20 VI Nocne Kryterium
Kolarskie. Stawką jest zdobycie pucjiaru ^.ębprka._..._____ ______ .....
*W zawodach udział wezmą seniorzy i juniorzy. Organizatorzy zapowiadają
udział kolarzy ze znanych klubów całego kraju.
ŁStarfcLflją^ylenw*! zr)ąjdpw3Ć.sj^.będ^i8.Rr?y Mińskim (^rod^u,Kultury,
ul. Zwycięstwa. Wyścig przebiegać będzie przy ruchu zamkniętym, a niedo
stępne dla użytkowników dróg będą ulice: Zwycięstwa, 1 Maja, Okrzei,
Warszawska i Dworcowa.
Syrnpatycy kolarstwa proszeni są o kulturalny doping sportowy!
>

Udany
występ
i W_ Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa makro
regionu pomorskiego juniorek i juniorów w lekkiej
atletyce. Reprezentanci woj. słupskiego odnieśli
w tych zawodach 10 zwycięstw, a ponadto zajęli.'
4-krotnie drugie i tyle samo razy trzecie miejsce.
Oto najlepsze wyniki, junidrki młodsze —
1500 m — 1. M. Dyguda (Piast Człuchów) —
4.48,60, 3 R. Czarnecka ...4.52,03, 400 m —

Ciekawostki
z Wimhledonu
★ NAJWIĘKSZĄ niespodzianką jest obec
ność w 1/8 finału turnieju mężyczyzn 22-letniego
gracza z Moskwy Andrieja Olchowskiego.
W ciągu dwóch ostatnich lat awansował on z 360
na. 151 miejsce w klasyfikacji ĄTP. Tegoroczny
Wimbledon jest dla Olchowskiego trzecim w ka
rierze turniejem wielkoszlemowym. Dotychczas
nie odnosił w nich sukcesów. Najbliższym jego
przeciwnikiem będzie obrońca tytułu Pat Cash.
* BARDZO regularny pa wimbiedońskiej tra
wie jest Tim Mayotte. Po raz 7 w ośmiu startach

osiągnął on 1/8 finału. Tylko w ubiegłym roku
wcześniej pokona! go Mikael Pernfors. Najlep

J. Kulińska — 60,77, oszczep — 1. M. Majsterek, 2. B. Piechocka (wszystkie Gryf Słupsk)
— 34,56: juniorki — 3000 m. 1. B. Towpik,
(Piast) — 9.55,61,3, J. Pela (Gryf) — 10. 34,25,
100 m ppł.— 2. B. Kłapcińska (Jantar Ustka) —
15.20; juniorzy młodsi — 1500 m — 1. A.
Nieźwiński (Jantar) —4.07,92, 2. L. Zakrzew
ski (Gryf) — 4.09,46, 200 m przeszk.— 1. G.
Zyszkiewicz (Jantar) — 6.30,57, 3000 m — 1.
M, Borychowski (Gryf) —-8.57,18, 4*400 m —
1. Gryf Słupsk 3.32,44, kula — 1. R. Kuźniak
13.75, oszczep — 1. R. Kuźniak — 53,40, 3. T.
Braksator — 51,20; juniorzy — 300 m przeszk.
— 1 A. Zwolski — 9.11,72, 2. M. Nakonieczny
(wszyscy Gryf) — 9.24,71. (cbe)
szym wynikiem Mäyotte'a jest awans do półfinału
w 1982 roku.
★ JEDYNYM zawodnikiem, który nie stracił
w tegorocznym turnieju seta jest Boris Becker.
★ DO 1/8 finału w grze pojedynczej kobiet nie
awansowały w tegorocznym wimbledonie 4 roz
stawione zawodniczki. Są to: Harta Mandlikova
(nr 9), Lori McNeil (nr 10). Manuela Malejewa (nr 14), Sylwia Hanika (nr 15), zaś Claudia
Kohde-Kilsch (nr 11) zrezygnowała z gry z po
wodu kontuzji.
W 1/8 finału Steffi Graf (nr 1) zagra z po
gromczynią Iwony Kuczyńskiej — Mary Jo
Fernendez, a Martina Navratilova z Larysą .
Sawczenko.
★ W SINGLU mężczyzn wyeliminowanych
zostało 6 rozstawionych graczy. Są to: John
McEnroe (nr 8), Anders Jarryd (nr 11), Jonas
Svensson (nr 12), Emilio Sanchez (nr 13),
Andriej Czesnokow (nr 14) i Amos Mansdorf

Na prawdziwie słoneczną pogodę czekają entuzjaści sportów wod
nych.
Fot. Jerzy Patan

Dawnych wspomnień czar
Wspaniała impreza siatkarska pn. „Spot
kanie pokoleń", czyli Resovia 1975 roku
kontra Resovia 1988 — odbyła się 25 bm.
w Rzeszowie. Naprzeciw siebie stanęły
zespoły, w których grało kilkunastu byłych
lub aktualnych członków kadry narodowej,
kilku olimpijczyków, oraz kilku mistrzów
świata m in. Stanisław Goś.ciniak, Zbi
gniew Jasiukiewicz, Marek Karbarz,
Jan Such, Bronisław Bebel i Wiesław
Radomski. Oni wystąpili w zespole
gwiazd przeciwko.obecnej Resovii.

TOTEK
losowanie: 8 — 13
16 — 18
22 — 35, dod. 47
II losowanie: 5 — 9 — 18 — 35
46 — 48

(nr 15).

Futbolowe święto w Darłowie

Sportowy konkurs rozstrzygnięty
W Koszalińskiem po raz piąty prze
prowadzono konkurs „Sport dla każdego".
Przystąpiło doń 135 kół sportowych ze
szkół podstawowych i ponadpodstawo
wych. Ich dorobek oceniła trzyosobową
komisja, złozona z przedstawicieli Kurato
rium Oświaty i Wychowania, WKFSiT UW
oraz ZOW SZS.
Tegorocznym
zwycięzcą
konkursu
wśród szkół podstawowych została SP
Drzonowo. SKS w tej placówce kieruje
Aleksandra Gogol. Następne miejsca za
jęły: 2. SP Piaski Pomorskie, 3. SP-2
Połczyn Zdrój, 4 SP-1 Szczecinek, 5.
SP Mielno, 6. SP-4 Świdwin, 7. SP
Manowo, 8. SP Barwice, 9 SP-10
Koszalin, TO SP-3 Darłowo

W gronie kół sportowych szkół ponad
podstawowych wygrali przedstawiciele
ZSO Kołobrzeg, których opiekunem jest
Michał Barta. Kolejne lokaty: 2. ZSM
Szczecinek, 3. ZSZ Koszalin, 4. ZSO I
Koszalin, 5. ZSZ Drawsko Pomorskie,
6. ZSZ CRS Szczecinek, 7. ZSZ Biało
gard, 8. LO Drawsko Pomorskie, 9.
ZSZ Czaplinek, 10. LO Kalisz Pomor
ski.
Triumfatorzy konkursu otrzymują nagro
dy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej.
Uczniowie z Drzonowa i Kołobrzegu wez
mą udział w V Ogólnopolskim Zlocie Przo
dujących SKS. Odbędzie się on w dniach
28 bm. — 9 lipca w Podgrodziu, nad
Zalewem Szczecińskim. Organizatorem
zlotu jest ZG S25.

przedzając o ponad metr inne zawodniczki.
Bardzo dobrze pobiegł na 110 m ppł.
Roger Kingdom — 13,17 sek., podobnie
jak Mary Deckar-Slaney na 2 km
— 5.36.65.
Ramona Pagel dwukrotnie biła rekord
•wego kraju w pchnięciu kulą — najpierw
uzyskała 20,12, a potem 20,18.
W tej samej konkurencji wśród mężczyzn
zwyciężył pewnie Randy Barnes —22,01
m. Natomiast Kenny Harrison osiągnął
w trójskoku 17,1 5 m.

— Tak dobrze zorganizowanego finału piłkarskiego
Pucharu Polski chyba dotąd nie było — tymi słowami
komplementowali działaczy darłowskich przedstawiciele
Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Rzeczywiście atrakcji nie brakowało. Specjalnie na tę
okazję uruchomiono przy wejściu na trybuny punkty
handlowe. Kupić tu można było nie tylko napoje chłodzące
i słodycze, ale również artykuły sportowe. Spory aplauz
wywołały występy kapeli folklorystycznej „Wrzosy", a
szczególnie piosenka o Darfovii w jej wykonaniu. Nie
udało się tylko załatwić zrzucenia piłki ze śmigłowca na
murawę stadionu, ale winę za to ponosi nie sprzyjająca
wcześniej aura.
Nim rozpoczął się główny mecz pomiędzy Darlovią i
Gwardią Koszalin na boisku swe umiejętności zademon
strowali arbitrzy futbolu. Grali 2 x 40 minut, a OKS Kosza
lin wygrał z OKS Piła 3:2 (2:0). Dla zwycięzców bramki
strzelili: Jabłoński, Kowalski i Jasnos, a dla pokona
nych — Grądzielewski — 2. Sporkanie prowadziI sam
szef Okręgowego Kolegium Sędziów w Koszalinie, Feliks
Pietraszkiewicz w asyście Grzegorza Słoniewskiego
i Zdzisława Bojarskiego.
Zainteresowanie finałem Pucharu Polski było taK ctuze,
ze na trybunach stadionu zabrakło miejsc dla kibiców, Po
meczu obliczono wprawdzie, ze sprzedano 564 bilety za
125.700 zł, ale w sumie świadkami rywalizacji Darfovii z
Gwardia bvło około 1000 osób
Kibice gospodarzy kulturalnym dopingiem zagrzewali
a wodników do gry. Sympatycznie zabrzmiały chóralne
śpiewy.typu „Que sera, Darlovia to duma ma" Mniej
cieszyła uszy zwrotka „Niech żyje nam Darlovia przez

wiele długich lat, kiedy kibice piją Darlovia musi grać". Na
szczęście, miejscowi fani futbolu na trybunach nie kon
sumowali alkoholu, bo służby porządkowe go rekwirowały. W depozycie znalazły się dwie butelki wódki.
Finałowy mecz był żywym widowiskiem. Wyśmienite
okazje do zdobycia bramki miała Darlovia. Jednak Leszek
Żaczek, Jerzy Suwalski i Bogdan Żurowski zawodzili
nadzieje kibiców. Z drugiej strony fatalnie pudłowali
Robert Dymkowski i Jerzy Wojnicki. Zanosiło sie na
dogrywkę, ale w 75 min. po rzucie rożnym Edwarda
'‘Puzyra bramkarz Darlovii, Paweł Zełga interweniował
tak nieszczęśliwie, że piłka Wpadła do siatki gospodarzy.
Do końca meczu wynik nie uległ zmianie i trofeum z rąk
prezesa OZPN, Rajmunda Lutomskiego odebrali gwar
dziści. Warto jako ciekawostkę podać, iż tego dnia mieli
oni az trzech kapitanów w swoim zespole. Opaskami
wymieniali się bowiem Janusz Szczęśniak, Jerzy Woj
nicki i Robert Dymkowski. Dwaj pierwsi wcześniej opuś
cili boisko.
Podczas spotkania doszło do jeszcze jednej niespodzie
wanej sytuacji, ponieważ na murawę wpadł pies, lecz na
szczęście nie zamierzał... porwać piłki.
Spotkanie finałowe prowadził kończący karierę arbitra
48-letni- Tadeusz Flejszor z Białogardu, były sędzia
trzecioligowy. Była to dla niego nagroda na długoletnią
pracę na piłkarskiej murawie.
Kibice opuszczali stadion niezadowoleni z wyniku, bo
liczyli na swoją drużynę, która mia)a zrewanżować się
Gwardii za porażkę sprzed dwóch lat w finałowym meczu
w Czaplinku. Nie udało się. Prawdziwe emocje sympaiyKOW futbolu w Darłowie czekają juz w końcu lipca
tego roku, gdy ruszy III liga. (wim)

Jak było do przewidzenia, wygrała Re
sovia 1988 r. 2:1 (9:15,15:12, 15:13), ale
sukces nie przyszedł jej łatwo. Zwłaszcza,
że np. Marek Karbarz i Stanisław Gościńiak, a także Jan Such i Zbigniew Jasiu
kiewicz pokazali, iz mimo upływu lat mog
liby jeszcze zagrać i obecnie w niejednej
drużynie ligowej...
Dochód z tej imprezy przeznaczono na
fundusz budowy hali sportowej w Rzeszo
wie.

Turnieje
kadetów
W Koszalinie odbył się turniej koszyków
ki dziewcząt i chłopców, Zorganizowano je
z okazji pobytu na Pomorzu Środkowym
zespołów TJ Lokomotiva Liberec.
W zawodach chłopców triumfowali ka
deci AZS Koszalin. Pokonali-oni kolejno:
Lokomotivę 104:63, Gryfa Słupsk
84:48 i Kotwicę Kołobrzeg 94:53. Dru
gie miejsce zajęli Czechosłowacy, dzięki
, zwycięstwom nad Gryfem 102:82 i Kot
wicą 76:71. Trzecia lokata przypadła Słupszczanom, którzy wygrali z Kotwicą 70:48.
W zwycięskim zespole najskuteczniej
szymi zawodnikami byli: M. Fiedosiewicz — 87 pkt. i A. Bochra 44 pkt.

Turniej dziewcząt przyniósł zwycięstwo
koszykarkom z Liberca. Wygrały one z
AZS I Koszalin 49:22 i AZS II Koszalin
70:14. W trzecim spotkaniu AZS pokona!
rezerwy 57:30.
Wcześniej odbyły się pojedynki towarzy
skie. Kadeci AZS zwyciężyli Lokomotivę
78:55, a kadetki koszalińskiego klubu uleg
ły Czechosłowaczkom 39:53.

Rekord świata
w potędze skoku
Austriacki jeździec Markus Fuchs
ustanowił na koniu „Moet-Pouchkin" rekord świata w potędze skoku,
pokonując podczas zawodów w Franconville koło Paryża przeszkodę —
mur o wysokości 2,35 m.
Poprzedni rekord, wynoszący 2,33
m należał od 10 czerwca 1983 r. do
Brazylijczyka Nelsona Pessoa i jego
wierzchowca „Miss Moet".
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„Więcej mleka
wysokiej jakości''
SłuDsk. Podsumowane zostały wyniki konkursu „Więcej mleka wyso
kiej jakości”. Organizowany on jest dla rolniczek, członkiń KGW przez
spółdzielczość mleczarską.
W bieżącej edycji konkursu Aajlepsza w województwie okazała się
Alfreda Motarska ze wsi Dobieszewo w gm. Dębnica Kaszubska. Z jej
gospodarstwa od 16 krów sprzedano w ubiegłym roku ponad 67 tys. litrów
mleka. Drugie miejsce zajęła Urszula Wichniarek z tej samej wsi. Trzy
równorzędne trzecie lokaty uzyskały: Zofia Osowska z Sierakowa w gm.
Kobylnica, Stefania Hanasko z Rabacina w gm. Bytów i Józefa Hryszkiewicz ze wsi Bielsko w gm. Koczała.
Warto podkreślić, że zdobywczynie najwyższych lokat w minionym
roku dostarczyły do punktów' skupu mleko w pierwszej klasie jakości. W
czasie podsumowania otrzymały one puchary i nagrody rzeczowe. Im
prezie towarzyszyła degustacja wyrobów mleczarskich. Z montażem
słowno-muzycznym wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 11 w
Słupsku, (jut)

Frekwencja wyborcza w Słupskiem nie była zła, ale też nie taka,
jakiej oczekiwano. Głosowało 59,6 proc. uprawnionych do głosowania,
przy czym najliczniejszy ich udział zanotowano na wsi, a stosunkowo
słaby — w miastach. Z tym, że i w tych ośrodkach było dość duże
zróżnicowanie frekwencji. Wystąpiły nawet kilkunastoprocentowe
różnice, np. między Słupskiem i Człuchowem na korzyść tego ostat
niego.
Na ostatnim roboczym posiedze
niu Wojewódzkiego Kolegium Wy
borczego w Słupsku poinformowa
no, że 119 mandatami radnych
WRN (o jeden mandat będzie „do
grywka” pomiędzy dwiema kandy
datkami z Okręgu Wyborczego nr
16, które w pierwszej turze wybo
rów otrzymały równą liczbę gło
sów), wyborcy woj. słupskiego ob
darzyli 10,1 proc. robotników, 17,6
proc. rolników, 71,4 proc. przedsta
wicieli inteligencji.

Podkreślono, iż sporo kłopotów
nastręczała wyborcom, zwłaszcza
starszym/sama technika głosowa
nia. Zwykli przedtem głosować bez
skreśleń i również w ostatnich wy
borach uważali, że takie wypełnie
nie obywatelskiego obowiązku bę
dzie właściwe...
— Mimo wszystko dokonaliśmy
kolejnego, chociaż jednak nazbyt
ostrożnego kroku w tym etapie de
mokratyzacji naszego życia —
stwierdził przewodniczący WKW
Andrzej Czarnik. — Uważam też,
iż nazbyt ostrożnie sięgnięto po lu
Jedną czwartą'składu nowo wy dzi stojących na gruncie Konstytu
branej WRN stanowią osoby w wie cji, ale myślących i działających w
ku do 35 lat. Kobiety stanowią nie sposób niekonwencjonalny. Jest ospełna jedną trzecią nowego składu kazja włączenia ich do prac w ko
WRN. W gronie nowych radnych 14 misjach problemowych nowo wy
osób wywodzi się ze służby zdro branych rad narodowych wszyst
wia, 12 z oświaty, 4 spośród kadry kich szczebli. O ich składach zade
zawodowej LWP, a 2 są pracow cydowali ci, którzy wybierali, i to
nikami WUSW. Wykształceniem jest także pewne novum w naszej
wyższym legitymuje się 67 osób, praktyce wyborczej, do którego
średnim — 30, zasadniczym — 17, trzeba będzie się po prostu przy
podstawowym — 5.
zwyczaić. (wir)

Pićńkowo. W bazie naprawczej
POHZ codzienna krzątanina; kilku
mechaników sprawdza maszyny.
Dalej, przy drodze, dystrybutor ben
zyny. Magazynier Henryk Zdrzeniecki trzyma w ręku wąż i napeł
nia baki podjeżdżających pojaz
dów.
— Urodziłem się tutaj, w Pieńkowie — mówi. — I nigdy swojej
wioski nie opuściłem na dłużej, niż
to było konieczne. Znam tu wszyst
kich, wiem kto jakie ma życie, jakie'
potrzeby. To są moi krewni, sąsiedzi, przyjaciele. Do POHZ przyszed
łem 25 lat temu. Byłem już wtedy
członkiem PZPR, druhem w Ochot
niczej Straży Pożarnej. Zresztą i
jednemu i drugiemu pozostałem
wierny. Ludzie w Pieńkowie są ak
tywni. Bardzo dużo budujemy w
czynie społecznym. Właśnie skoń
czyliśmy remont świetlicy. Teraz
budujemy na Cmentarzu Komuna
lnym Dom Pogrzebowy. Zamierza
my budować wodociąg dla naszej
wsi. Ludzie już zadeklarowali Ra
dzie Sołeckiej swoją pomoc. Wkrót
ce będziemy oczyszczać zbiornik
przeciwpożarowy.

Postominie budowane w czynie
społeczny m jest bardzo oczekiwane
przez dzieci całej gminy. Zwłasz
cza, że w okolicy nie ma żadnej
placówki opiekuńczej. W Jarosław
cu należy jak najszybciej zakoń
czyć budowę oczyszczalni ścieków.
Konieczna jest budowa remiz stra
żackich w Jarosławcu, Postominie,
Pieńkowie, a także zbiorników
przeciwpożarowych. Problemy ochrony przeciwpożarowej leżą mi
szczególnie na sercu, bo pełnię fun
kcję naczelnika Zakładowej Ochot
niczej Straży Pożarnej.

— Henryk Zdrzeniecki jest wzo
rowym pracownikiem — stwierdza
kierownik
bazy warsztatowej
POHZ Ryszard Klepś. — 25 lat
pracuje w tym samym miejscu, z tą
samą załogą... Jeśli w zakładzie
lub we wsi odbywa się czyn społecz
ny a nie wyczytuje się nazwiska
Zdrzeniecki, ludzie kręcą głowami
nieufnie i uważają, że... coś jest nie
tak, jak trzeba.

EWA CZINKE

—W naszej wsi wszystkie pie
niądze idą jak woda. Mamy bardzo
dużo wydatków. Budujemy, porzą
dkujemy, inwestujemy... Bardzo
duży widad czynów społecznych
robotników, strażaków, rolników
pozwala na finalizowanie wielu
przedsięwzięć. Co nas najbardziej
boli? Jeździł o godzinie 9 autobus
Słupsk — Koszalin i zabierał mie
szkańców Pieńkowa w kierunku
Darłówa. Niestety, zlikwidowano
ten kurs. Mamy zatokę autobuso
wą, mamy dwa przystanki. Byliby
śmy wdzięczni dyrekcji Oddziału
PKS w Słupsku, gdyby rozważyła
możliwość przywrócenia kursu do
Koszalina. To dla Pieńkowa. A dla
gminy ? Wodociąg dla wsi Marszewo — Górsko — Złakowo musi być
szybko ukończony. Przedszkole w

Miłocice (gm. Miastko). Wyda
wałoby się, że mieszkańcy tej wsi
leżącej przy ruchliwej trasie
Szczecinek — Słupsk nie mają
żadnych problemów. Na miejscu
znajduje się szkoła, poczta, sklep,
nieźle prosperuje Zakład Remon
towo-Budowlany.

nych. Młodzi uważają, że starsi nie
chcą z nimi współpracować. Miko
łaj Gliwa — rolnik indywidualny z
rozrzewnieniem wspomina dawne
zabawy strażackie organizowane
wspólnie z Kołem Gospodyń Wiej
skich.

To drzewko przy ul. Poznańskiej
w Słupsku już na pewno się nie
zazieleni. Trzeba je po prostu wy
ciąć, by nie szpeciło ulicy.

Młodzież
w strażackich
hełmach

Przy gaszeniu dużych pożarów
młodzież w strażackich hełmach
raczej nie uczestniczy, ale... przy
sposabia się do godnego noszenia
miana druha OSP. Młodzi strażacy
z gminy Postomino mają wiele osią
gnięć i trofeów zebranych podczas
licznych konkursów oraz turniejów
wiedzy pożarniczej, zawodów spra
wnościowych. Latem strażacka
młodzież patroluje lasy, tereny obozów, kolonii letnich i wczasów.
Każdą zauważoną nieprawidło
wość, każde zagrożenie pożarem
młodzi natychmiast sygnalizują
członkom OSP we wsi. Nie brakuje
też młodzieży podczas czynów stra
żackich, czy to przy budowie remi
zy, czy przy naprawie drogi. Doro
śli druhowie cenią swoich młodych
pomocników i wierzą, że wyrosną
oni na dzielnych strażaków, (ce)
Słupsk. Chociaż już dawno nie
podawaliśmy listy ofiarodawców pie
niędzy na budowę szpitala w Słups
ku, datki na społeczne konto budowy
napływają nadal.
Ostatnio na konto szpitala wpłacili:
15300 zł — Zakład „Elmoru" w Bytowie, 11400 zł — Urząd Gminy* w
Wicku, 7200 zł — Nadleśnictwo w
Sławnie, 1350 zł — RSW „Prasa— Książka-Ruch" w Człuchowie, 1900
zł — SP „Szkło Pomorskie", 2550 zł
— Urząd Gminy w Studzienicach, 5
tys. zł — Cech Rzemiosł Różnych w
Słupsku, 9800 zł— POM w Bytowie,
22600 zł — Zakład SFM w Człucho
wie, 12200 zł — Urząd Miasta i Gmi
ny w Sławnie, 10500 zł — PSS „Spo
łem" w Sławnie, 1350 zł —Zakład
Rolny w Zieliniu, 9090 zł — Przeds.
Usług Techn. i Chem. PGR w Sław
nie, 6 tys. zł — Oddział SFM w
Bytowie, 3350 zł — PSS Społem
„Odrodzenie" w Człuchowie, 4 tys. zł
— SP „Budowlani" w Bytowie.
23 tys. zł przekazała na szpital Rada
Sołectwa w Nieckowie, 5400 zł —
Zakład Przem. Fermy Tuczu Trzody
Chlewnej vy Suchorzu^ 25 tys. zł
Urząd Gminy w Kobylnicy, 6500 zł —
Urząd Gminy w Postominie, 1350 zł
— Bud. Sp. Pracy „Odbudowa" w
Człuchowie, 5 tys. zł — Urząd Gminy
w Przechlewie, 9800 zł— Urząd Gmi
ny w Damnicy, 6200 zł — PGR Prze
chlewo, Zakład w Płaszewku, 7 tys. zł

Miejsko-Gminnej Rady Narodowej,
są na to fundusze z Rady Sołeckiej i
Urzędu Gminy, należy więc wziąć
się ostro do roboty. Efekty wspólnej
pracy już są widoczne. Przy szkole
odwadnia się boisko, zakłada dre
ny, buduje ogrodzenie oraz parking

We wsi istnieją aż dwie świetlice:
jedna należąca do OSP, druga — to
klub „Ruchu”. Mimo tego miesz
kańcy Miłocic spotykają się na ze
braniach w sali miejscowej szkoły.
Świetlica klubu „Ruchu” jest zde
wastowana, wymaga natychmias
towego remontuj Działalność klubu zawęża się do sprzedaży artyku
łów papierniczych, chemicznych i
słodyczy. Dawniej był tu sprzęt ra
diofoniczny, świetlica tętniła ży
ciem.
W sali OSP wybudowanej wspól
nymi siłami przez mieszkańców
wsi odbywają się od czasu do czasu
dyskoteki i zabawy. W Miłocicach
nie można znaleźć ludzi, którzy re
aktywowaliby dawniejszą prężną
działalność kulturalną. Dorośli
mieszkańcy narzekają na młodzież,
że nie garnie się do czynów społecz-

SŁUPSK: 991
Pogotowie Energetyczne,
992 Pogotowie Gazownicze, 993 Pogotowie
Ciepłownicze, 994 Pogotowie Wodno-Kanali
zacyjne, 997 - MO, 998 Straż Pożarna, 999
Pogotowie Ratunkowe, podstacja przy ul. Ba
nacha, tel. 31-371,913 Biuro Numerów, 955
Automatyczna Informacja Paszportowa, 280-35
Telefon Zaufania (g. 16 20 codziennie i w
sob. g. 9 13)‘, Informacja Kolejowa: 933
Pociągi przyjeżdżające do Słupska, 934
Po
ciągi odjeżdżające ze Słupska, Telefon zaufania
„A” tel. 242-78, czynny w środy i piątki
g.
16 20; Informacja o komunikacji miejskiej
.WPK w Słupsku
278-67..

Dyżury
SŁUPSK Apteka nr77-001, ul. Al. Zawadz
kiego 3, tel. 287-23
LĘBORK Apteka nr 77-006, ul. Czołgistów,
tel. 237-29.

£3 Kino"

Fot. Zb. Bielecki

Postomino. W rejonie sławieńskim działa aktywnie 56 Młodzieżo
wych Drużyn Pożarniczych. Przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Po
stominie jest ich 14. Zrzeszają 150
uczniów szkół podstawowych i po
nadpodstawowych mieszkających
w okolicznych wsiach. Wśród mło
dych strażaków wyróżniają się uczniowie z Chudaczewa, Łącka i
Pieńkowa.

Telefony

Zanim każdego ranka rozpoczną pracę kioski „Ruchu”, znacznie
wcześniej codzienną prasę otrzymuje każdy pasażer korzystający z
przelotu ze Słupska przez Koszalin do Warszawy. Można skorzystać z
trzech tytułów prasy codziennej: „Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”
i „Głos Pomorza”, (bz)
Na zdjęciu: stewardesa Iza Zalewska rozdaje poranne gazety w
samolocie AN-24.
•

Fot. Zb. Bielecki

Nowe przedszkole
Gardna Wielka. Przed dwoma
laty mieszkańcy tej gospodarnej
wsi postanowili wyremontować i
zmodernizować stare, niefunkcjo
nalne przedszkole. Plan zakładał
m.in. doposażenie placówki w no
woczesny pion żywieniowy oraz
węzeł sanitarny. Po skrupulatnym
skalkulowaniu potrzeb, plan wzbo
gacono o budowę oddziału przed
szkolnego na 35 miejsc.

Przedsięwzięcie jest już w koń
cowym stadium realizacji. Trwają
tzw. prace kosmetyczne. W siemniu Gardna będzie pierwszym sołec
twem w gminie Smołdzino, gdzie
kompleksowo rozwiązane będą pro
blemy opieki nad dziećmi w wieku
3—6 lat. (jel)

wli Roślin w Rzechcinie, 110tys. zł —
GS „SCh" w Borzytuchomiu.
Ponadto z podziału zysku, składek
wśród pracowników, dotacji wpłacili
na konto: 11.300 zł — Areszt Śledczy
w Słupsku. 14 tys. zł — SZS w Słups
ku, 19.152 zł — pracownicze ze Sp.
Pracy „Bałtyk" w Słupsku, 2 tys. zł —
D. Borowicz z Wytowna, 30 tys. zł. —
Rej. Przeds. Gosp. Komun, i Mieszk.
w Miastku, 14.300 — Zakład Rolny w
Pustowie, 70 tys. zł — Zakład Wyk.
— Urząd Gminy w Słupsku, 24400 zł "Sieci El. w Słupsku, 100 tys. zł — Sp.
Pr. Usł.-Wytw. „Szkło Pomorskie" w
— St. Hod. i Unasien. Zwierząt w
Słupsku, 5 tys. zł — Bank Spółdziel
Sławnie, 5600 zł— PGR w Człucho
czy w Łebie, 30 tys. zł— Rada Sołec
wie, 7550 zł — Zakład Akcesoriów
twa Gać, 6020 zł — SP-1 w Słupsku,
Meblowych w Kępicach, 10 tys. zł —
200 tys. zł — Lęborskie Przeds. Bu
Rada Sołectwa Gwieździn, 14800 zł
dowlane w Lęborku, 67.985 zł —
St. Hod. i Unasien. Zwierząt w Sław
Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Unie, 2100 zł Posterunek MO w Trzesług w Słupsku. 15 tys. zł — Rada
. bielinie, 20 tys. zł — Zesp. Ekon. Adm.
Sołectwa Obłęże, 20 tys. zł — Rada
Szkół MiG w Bytowie, 6330 zł —
Sołectwa Barcino, 50 tys. zł — Rej.
Nadleśnictwo w Sławnie, 5 tys. zł —
Przeds. Melioracyjne w Sławnie,
Państwowe Biuro Notarialne, 5100 zł
8020 zł— Nadleśnictwo Niedźwiady,
Zespół Ekon. Admin. Szkół w Sław
27 tys. zł— Rada Sołectwa Lubuczenie, 3 tys. zł — POM Sławno, 6900 zł
wo, 250 tys. zł — Zakłady Mięsne w
— ZOAPiS Słupsk, 3520 zł — Spół.
Słupsku, 100 tys. zł — „Społem" PSS
Kółek Roln. w Borzytuchomiu,
w Sławnie, 13.612 zł — Wojskowa
55.950 zł — Odzieżowa Sp. Pr. „Przy
Komenda Uzupełnień w Słupsku,
morze" w Sławnie, 5420 zł — ZR w
3500 zł -r- Wydz. Ruchu Drogowego
Poborowie, 10.200 zł— Urząd Gminy
WUSW w Słupsku, 5 tys. zł — Rada
w Lipnicy, 5 tys. zł — Zakład Usług
Sołectwa Strzel inko, 50 tys. zł —
Techn. w Czarnej Dąbrówce, 2500 zł
Rada Sołectwa Swołowo, 50 tys. zł —
— Państwowe Biuro Notarialne w
PKS — Oddział w Słupsku, (a)
Człuchowie, 2800 zł — Stacja Hodo

SŁUPSK
MILENIUM
sala „Pomorska”: Zabij mnie
glino (pol. sensac., 1. 18)
g. 15.30 i 18 oraz:
Wielkie żarcie (fr.-wł., 1. 18)
g. 20.30, sala
„Anna”
wideorama
g. 15.45, 17.30, 19.15 i
21, sala „Mieszko”: Synteza (poi.) g. 17 i 19.30
POLONIA
GreystOke
legenda Tarzana
(ang., 1.15) g. 15.30 oraz Mucha (USA, 1.18)
g. 18 i 20
MCK
nieczynne
DELTA (Rędzikowo)
Gwiezdny przybysz
iSA, 1. 15)
BYTÓW
Cienie śmierci (jap., 1. 18)
Blue velvet
CZARNE: PRZODOWNIK
SA, 1. 18); WIARUS
dziś nieczynne
i ZŁUCHÓW Nieśmiertelny (ang., 1. 15)
16.30 i 19, sala wideo
g. 17 i 18.45
DAMNICA
Zapach pigwy (jug., 1. 15)
DĘBNICA KASZUBSKA
Pożegnanie z
Afryką (USA, 1. 12)
DEBRZNO: KLUBOWE
Nieoczekiwana
/miana miejsc (USA, 1. 15); PIONIER
Elek
troniczny morderca (USA, 1. 15)
KĘPICE
Manewry na piątym piętrze
(bułg., 1. 15)
LĘBORK: FREGATA
Nieśmiertelny
(ang.)
ŁEBA
Nie kończąca się opowieść (RFN) i
C.K. Dezerterzy (pol,, 1. 18)
MIASTKO Most na rzece Kwai (ang., 1.15)
PRZECHLEWO Wielki wąż Chingachgook
(NRD)
SIEMIROWICE
dziś nieczynnć
SŁAWNO (SDK)
Mistrzyni Wu Dang
(chiński, 1. 15)
'
USTKA
E.T. (USA) oraz: Obcy
decydu
jące starcie (USA, 1. 15)

W Smołdzinie
praca wre
Smołdzino. Jesienią rozpoczęto
tu kapitalny remont i modernizację
starej posesji wiejskiego domu kul
tury. Już we wrześniu znajdzie w
nim siedzibę wzorcowo urządzony
GOK oraz Gminna Biblioteka Pub
liczna.
Przystąpiono też do budowy
szkoły (11 izb lekcyjnych, 4 gabine
ty, pracownia ZPT, sala gimnasty
czna z natryskami) i remizy OSP.
Roboty szybko postępują naprzód.
W bieżącym roku ma być sfinalizo
wany tzw. stan surowy zamknięty,
a w sierpniu 1990 trzysta smołdzińskich dzieci pójdzie do nowej szko
ły. (jel)

Słupsk. W Ośrodku Kultury Sza
chowej przy ul. Filmowej 2 (II pięt
ro) odbędzie się dzisiaj, 27 bm. błys
kawiczny turniej szachowy na za
kończenie ligi okręgowej, klasy
„A” i juniorów. Początek rozgry
wek o godz. 17. (a)

STOP!/

(DZIECKO:

Miłocice czekają na budowę no
wego sklepu. Wiceprezes GS
„SCh” w Miastku Lęch Domina
obiecał, że w przyszłym roku budo
wa ruszy. Postawi się sklep z praw
dziwego zdarzenia przy trasie prze
lotowej. Sprawa zagospodarowania
otoczenia sklepu będzie też należa
ła do miejscowego społeczeństwa.
Kolejnym ważnym problemem
wsi jest stara centrala telefoniczna.
Potrzebna jest nowa lub remont
starej. Mieszkańców Miłocic nie za
dowala odpowiedź władz gminy, że
na remont centrali trzeba będzie
poczekać trzy lata.

Ale są sprawy, które mogą zin
tegrować społeczeństwo, zlikwido
wać podziały na „młodych” i „sta
rych”, tych z ZRB i rolników in
dywidualnych. W Miłocicach jest
wiele do zrobienia. Chociażby dro
gi. Tą przy szkole po każdym więk
szym deszczu zamienia się w stru
gę. Budowa drogi jest w planje

na rowery. Przeznaczono na to ok.
400 tys. zł z funduszy Rady Sołec
kiej. Najbardziej zaangażowani w
te prace są miejscowi nauczyciele z
dyrektorką szkoły Lucyną Śliwiń
ską, Wiesławem Gryniem oraz ro
lnikiem indywidualnym Mikoła
jem Gliwą i Romanem Darczykiem.

W sprawie fachowej opieki nad
świetlicami mieszkańcy liczą na po
moc Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Miastku. MGOK powi
nien wpływać na dobór kadr. Nale
ży poszerzyć działalność biblioteki
wiejskiej, organizować prelekcje,
odczyty. Sale te można wykorzys
tywać na zajęcia z kultury fizycz
nej, bo przecież szkoła nie ma sali
gimnastycznej. Wspólnymi siłami
można wiele zdziałać...

KONRAD REMELSKI

W okolicy Urzędu Wojewódzkiego, na rzece Słupi w Słupsku pojawiła się
rodzinka łabędzi wraz z pisklętami. Duża to atrakcja dla najmłodszych
słupszczan, którzy chętnie dokarmiają ptaki, (bz)

Fot. Zb. Bielecki

