• Andrzej Szczepański — przewodniczącym WRIM
• Wybór komisji problemowych
6 złotych medali dla polskich
wyrobów
Na odbywających się po raz dwudziesty w
stolicy Słowacji, Bratysławie Międzynarodowych
Targach Chemicznych „Incheba" duży sukces
odnieśli polscy producenci, zdobywając aż 6 z 32
złotych medali. Otrzymały je: proszek do mycia
naczyń „Jolka", róż dwubarwny „Miraculum”,
pastele do oczu z dwubarwnym efektem, fitokrem,
środek do prania „Laguna" oraz specjalny krem do
rąk.

Pożyczki Banku Światowego
Bank Światowy zakomunikował o udzieleniu
pożyczek finansowych Argentynie i Brazylii. Ar
gentyna otrzyma wkrótce kredyt w wysokości 106
min dolarów, który zostanie przeznaczony na sfi
nansowanie inwestycji w rolnictwie. Natomiast
Brazylii udzielono dwóch kredytów o łącznej war
tości 475 min dolarów.

Inauguracyjna sesja WRN w Słupsku
(Inf. wł.) Wczoraj odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Woje
wódzkiej Rady Narodowej w Słupsku, która zarazem zainaugurowa
ła kadencję 35 rad stopnia podstawowego w woj. słupskim.
Po odegraniu hymnu państwowego
przewodnictwo obrad objął — radny —
senior Jerzy Miecznikowski. W imieniu
WRN podziękował społeczeństwu woje
wództwa słupskiego za zaufanie okazane
tym, którzy znaleźli się w składzie nowo
wybranej WRN. Zapewnił jednocześnie, że
radni nie będą szczędzili trudu w wypeł

Kontrofensywa
partyzantów

i

(dokończenie na str. 2)

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się i

Ctos

Bojownicy Salwadorskiego Frontu Wyzwolenia.
Narodowego im. Farabundo Martiego przystąpili
w tym tygodniu w kilku rejonach Salwadoru do
kontrofensywy przeciwko armii rządowej. Jak po
dała agencja Prensa Latina, partyzanci zaatakowali garnizon wojsk rządowych w Suchitoto.

Napaść separatystów
19 osób zostało zabitych a 31 rannych na
południu Filipin przez separatystów muzułmańs
kich, którzy dokonali zbrojnej napaści na elektro
wnię ośrodka eksploatacji lasów w okolicach
miasta Dipolog. Zamachu dokonała bojówka or
ganizacji Front Wyzwolenia Moro (FMLN).

_

XIX Konferencja KPZR rozpoczęła obrady

KOSZALIN
SŁUPSK

Pomorza

Ofiary powodzi
Wschodnią część Jugosławii nawiedziła kata
strofalna powódź. Są ofiary śmiertelne {trzy oso
by). Żywioł spowodował zniszczenie wielu do
mów. Straty materialne są znaczne. Najbardziej
ucierpiała ludność serbskiego miasta Vlasotinc i
okolice.

nianiu swoich ^szczytnych i odpowie
dzialnych zarazem obowiązków społecz
nych. Następnie radni złożyli uroczyste
ślubgwanre.
Z kolei przystąpiono do wyboru przewo
dniczącego WRN. Poprzedni jej przewod
niczący, Mieczysław Wójcik zapropo
nował na tę funkcję kandydaturę Andrzeja

Szczepańskiego, sekretarza KW PZPR
oraz Bogdana Kołakowskiego, bezpar
tyjnego, dyrektora POHZ w Kwasowie. W
wyniku tajnego głosowania nowym prze
wodniczącym WRN większością głosów
wybrano Andrzeja Szczepańskiego. Radny
— senior J. Miecznikowski przekazał mu
insygnia władzy.
— Powinniśmy dokonać wiele by spro
stać stale rosnącym potrzebom społecznym
— stwierdzi! A. Szczepański. Będziemy

Moskwa (PAP). We wtorek o godz. 10.00 czasu lokalnego w kremlowskim Pałacu Zjazdów rozpoczęła się XIX Wszechzwiązkowa
Konferencja Partyjna. Obrady konferencji otworzył sekretarz gene
ralny KC KPZR Michaił Gorbaczow. W pracach konferencji uczest
niczy 4991 delegatów. Jednogłośnie wybrano 112-osobowe Prezy
dium konferencji. Wybrano również Sekretariat Prezydium, Komisję
Mandatową oraz Redakcyjną.
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Bankructwa w Japonii
Wysoki kurs jena wobec dolara i innych
walut zachodnich spowodował falę bank
ructw japońskich firm przemysłowych. Jak
poinformował tokijski dziennik „Yomiuri Shimbun", tylko w ciągu 3 pierwszych miesięcy
br. zbankrutowało 2.695 firm.
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W dniach od 21 do 28 bm. przeprowadzony
został w gospodarce nieuspołecznionej doroczny
spis rolniczy. Rachmistrze spisowi w swojej pracy
spotykali się — jak informuje GUS — z życzliwoś
cią i przychylnością rolników. Spis przebiegał bez
zakłóceń W dniach 29 i 30 bm. przeprowadzony
zostanie w wylosowanych obwodach spis kont
rolny pogłowia zwierząt gospodarskich.
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Nowe przejście graniczne
Jak informuje Główny Urząd. Ceł 30 bm. od
godz. 13 00 otwarte zostanie nowe drogowe prze
jście graniczne między Polską a ZSRR. Zlokalizo
wane jest ono w miejscowościach: Ogrodniki
k/Sejn i Lazdijei, leżącymi na trasie m.in. z Suwałk
do Wilna. W ten sposób wychodzi się naprzeciw
wzrastającemu ruchowi turystycznemu i towaro
wemu pomiędzy naszymi krajami.

Rejs „Daru Młodzieży"
Z macierzystego portu w Gdyni w ponad 2-tygodniowy rejs po Bałtyku wypłynął nasz flagowy
żaglowiec „Dar Młodzieży". Tym razem na jego
pokładzie praktykę morską, przewidzianą progra
mem studiów, odbędzie 94 studentów po I roku
Wydziału Nawigacji gdyńskiej i szczecińskiej szkół
morskich. Podczas rejsu planowane jest zawinię
cie do portu Travemuende.

Krowie czworaczki
Przed dwoma tygodniami w woj. opolskim
przyszły na świat krowie czworaczki. Po dwóch
tygodniach w woj. białostockim urodziły się rów
nież krowie czworaczki. Jak twierdzą fachowcy są
to niezwykle rzadkie przypadki.

Rada producentów zdrowej
żywności
W Tarnowie ukonstytuowała się i rozpoczęła
działalność Radą Producentów Zdrowej Żywności
Krajowego Towarzystwa Propagowania Zdrowej
Żywności. Jest ona organem doradczym towarzy
stwa w inspirowaniu i programowaniu wytwarza
nia „zdfowej żywności", a także ochrony intere
sów jej producentów. Rada przygotowywać bę
dzie również opinie i wnioski o nowych wyrobach
spożywczych, które mieć będą szczególne walory
zdrowotne i jakościowe.

Repórterski zwiad „Głosu"

Już za chwilę
rozpocznie się sezon
(Inf. wł.) Najpierw skrupulatne odlicza
nie: kwartał, miesiąc, tydzień. I wreszcie
wybija godzina zero — sezon rozpoczęty,.
Kiedy nadchodzą wakacje, wiele zależy od
pogody. Fatalnie wręcz jeśli pada, ale rów
nież nie za dobrze, gdy upał nie do zniesie
nia... Wczoraj odwiedziliśmy Mielno i oko 
lice. Czuje się tu już przedsmak sezonowe
go szczytu. Na parkingach — samochody z
rejestracjami Warszawy’ Katowic, Łodzi.
Na ulicach sporo wczasowiczów. Tłoku
jeszcze nie ma; bez problemu można kupić
porcję smażonego dorsza. W kawiarniach i
restauracjach dość luźno, a przed pawilo
nami pamiątkarskimi cicho i spokojnie. Na
terenie, gdzie jak co roku ulokowało się
wesołe miasteczko, karuzele i automaty z
grami komputerowymi oczekują na chęt
nych.
Chociaż zza niewielkich obłoków prze
dziera się słońce i rriożna już się opalać,
mieleńska plaża mogłaby przyjąć znacznie
więcej miłośników kąpieli i opalania. Se

zon plażowy rozpoczął się już 16 czerwca.
W tym roku normalny bilet wstępu kosztuje
45 złotych. Za wynajęcie koszä na jedną
dobę płaci się 150 złotych. ;Lada dzień
rozpocznie pracę plażowy radiowęzeł, Jeśli
. w tłumie „zapodzieje się" dziecko, za jedy
ne 250 złotych można będzie przez głośniki
nadać stosowny komunikat.
Wczoraj czynne byty trzy stanowiska
ratownicze, ale będzie ich wi“ęcej.
— Przewidujemy, że w tym sezonie na
plażach Mielna, Sarbinowa, Unieścia, Gą
sek, Mielenka i Łazów, a więc w 27-kilometrowym pasie wybrzeża będzie pracowało
80 ratowników — mówi Witold Kopera,
kierownik ośrodka przymorskiego w Miel
nie. — Tyle osób potwierdziło swój przy
jazd. Są to głównie studenci, nauczyciele,
młodzież szkół średnich. Już dzisiaj przy
dałoby się 20 stanowisk ratowniczych, ale

(dokończenie na str. 2)

Panorama spraw najpilniejszych

Reformom potrzeba rozmachu
ÖWIENIE o wielkim znacze
niu VII Plenum Komitetu
Centralnego partii jest oczy
wiście banałem — tym razem jednak
ma on pełne pokrycie w rzeczywis
tości. To plenum dojrzewało powoli,
w miarę, jak dojrzewały sprawy i pro
blemy towarzyszące polskiej odno
wie i.reformom, Trzeba powiedzieć
więcej: takiego spiętrzenia trudności,
zahamowań i rysujących się niebez
pieczeństw dla dzieła reform nie wol
no było pozostawić upływającemu
czasowi, tym bardziej nie wolno było
pominąć milczeniem, udać, że wszys
tko jest w najlepszym porządku — a
jedynym dysonansem w tej harmonii

O błędach swoich mówi niejeden, że je odziedziczyi po przodkach; o zaletach twierdzi,
że je nabyi własną pracą.
(Publiusz Syrus)
Imieniny — Piotra. Pawła
1986 — rozpoczął obrady X Zjazd PZPR
1930 — na krakowskim Kongresie Centrole
wu potępiono dyktaturę J. Piłsud
skiego

są utyskiwania malkontentów. W
przeszłości takie praktyki potrafiły ze
psuć najlepsze nawet zamysły i inten
cje.
Pierwszą więc zasługą tego
plenum było uczciwe nazwanie
rzeczy po imieniu — co dla partii
w wielu momentach przybierać
musiało formę samokrytyki. Nie
tylko dlatego, że partia z natury rzeczy
odpowiedzialna jest za całokształt
spraw w państwie i za reformę gos
podarczą i społeczno-polityczną w
szczególności. Dlatego również, że
cząstka owych wspomnianych zaha
mowań i trudności tkwi w samej partii
— w jej szeregach, w jej sposobie i

stylu działania, w jej własnych, pozor
nie „wewnątrzorganizacyjnych” pro
blemach. VII Plenum mówiło o tych
sprawach bez fałszywego wstydu.
Nie było też wątpliwości: relacja par
tia — reforma jest bezpośrednia i
jednoznaczna. Dobrej, skutecznej
reformy nie przeprowadzi słaba,
nijaka i nieskuteczna partia — a
przecież w konkretnych zakładach,
instytucjach i miejscowościach, or
ganizacje partyjne muszą w swym
sposobie pracy dogonić „ducha re
form", któremu z założenia patronują.

Wesprzeć radnych
w ich poczynaniach

2. O środkach w celu dalszego pogłę
bienia demokratyzacji życia partii i społe
czeństwa.
Referat „O przebiegu realizacji postano
wień XXVII Zjazdu KPZR i zadaniach w
związku z pogłębieniem przebudowy" wy-

(dokończenie na str. 2)

Wicepremier Z. Sadowski w Waszyngtonie

(Inf. wł.) Omówieniu zadań stoją
cych przed instancjami i organizac
jami partyjnymi po VII Plenum KC
PZPR i wyborach do rad narodowych
było poświęcone wczorajsze spotka
nie I sekretarzy terenowych komite
tów partyjnych oraz kierowników
ROPP w Komitecie Wojewódzkim
partii w Koszalinie. Naradę prowadził
I sekretarz KW Eugeniusz Jakubaszek.

Polsko-amerykańskie
rozmowy gospodarcze

W zmieniających się warunkach społe
czno-politycznych — takie były główne
myśli wyrażane w dyskusji — innymi, bar
dziej do nowych' sytuacji przystającymi
metodami działać musi partia. Znalazło to
odbicie w przebiegu i uchwale VII Plenum
KC. Istotna dla pracy poszczególnych in
stancji partyjnych była też kampania przed
wyborcza i wypływające z niej wnioski.
Swoista „geografia aktywności politycz
nej", wyznaczona przez dane dotyczące
frekwencji wyborczej, jak również tematy
ka zebrań przedwyborczych muszą być
wnikliwie przeanalizowane przez aktyw

Waszyngton (PAP). Na zaproszenie MFW i Banku Światowego przybył do
Waszyngtonu wicepremier, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów PRL Zdzisław Sadowski.
W czasie pobytu w USA, wicepre
mier Sadowski spotka się z wysokiej
rangi przedstawicielami rządu USA,
członkami Kongresu Stanów Zjedno
czonych, odbędzie rozmowy w MFW
i Banku Światowym, a także spotka
się z ekspertami w dziedzinie między
narodowych stosunków gospodar
czych oraz stosunków politycznych z
krajami socjalistycznymi.

(dokończenie na str. 2)

l\la targowisku

W pierwszym dniu spotkań wice
premier Z. Sadowski został przyjęty
przez wiceprezydenta USA George’a Busha i odbył z nim rozmowę,
która dotyczyła niektórych proble
mów stosunków polsko-amerykańs
kich oraz sytuacji gospodarczej i prze
biegu reformy gospodarczej realizo
wanej w Polsce.

(dokończenie na str. 2)
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Od kranu po kolorowy telewizor
(Inf. wł.) Takiego tłumu, jak w mi
niony wtorek nie oglądałam na kosza
lińskim targowisku już od dawna. Nic
dziwnego — piękna pogoda, a przy
tym urlopy, wakacje — wyjątkowa to
okazja, by wybrać się na niekonwen
cjonalne zakupy. Dostawcy również
dopisali. Duży ruch panował przy sa
mochodach wypełnionych po brzegi
młodą kapustą, kalafiorami, kalarepkami. Można było kupić także świeżą
marchew, cebulę, młode ziemniaki.
Dużo było pomidorów i ogórków.

A ile atrakcyjnych towarów z tzw. branży
przemysłowej! Jeśli ma się dużo pieniędzy,
nie tylko można na rynku ubrać się od stóp
do głów, lecz także zupełnie nieźle wypo
sażyć mieszkanie. Duży kolorowy telewizor
produkcji naszych wschodnich sąsiadów
oferowano po 350 tys. zł. Zachodnioniemiecki radiomagnetofon z głośnikami ko
sztował — bagatela — „jedyne" 600 tys. zł.
Za 50 nawet 40 tys. zł można było kupić
walizkową wieloczynnościową maszynę

(dokończenie na str. 2)

55 zabitych, 34 rannych

Katastrofa kolejowa w Paryżu
Paryż (PAP). Do tragicznej katastrofy kolejowej doszło w poniedziałek na
dworcu lyońskim w Paryżu. Tuż po godzinie 19.00, a więc w porze masowych
powrotów z pracy dó domu, na przepełniony pociąg, który miał właśnie odjechać do
Villeneuve Saint Georges, najechał z dużą szybkością pociąg przybywający do francuskiej
stolicy z Melun. W katastrofie zginęło co najmniej 55 osób, a 34 pasażerów jest rannych.
Zderzenie nastąpiło na podziemnym peronie, a siła uderzenia była tak wielka, że obie
lokomotywy dosłownie „weszły W siebie". Zgrućhotane zostały też dwa wagony.

Bułgaria. W parku miejskim w
Sofii wystawiają swe prace na
sprzedaż malarze amatorzy.
CAF—R. Baliński

Demonstracja
w Budapeszcie
Budapeszt (PAP). Jak poinformowała
węgierska agencja MTI, w poniedziałek
wieczorem na Placu Bohaterów w Buda
peszcie odbyło się pokojowe zgromadze
nie, którego uczestnicy wyrazili krytyczny
stosunek wobec rumuńskiego programu
tzw. systematyzacji kraju. Przewiduje on
zmniejszenie liczby wsi w Rumunii z 13 tys.
do 5—6 tys. i utworzenie wielkich ośrod
ków agroprzemysłowych. Zdaniem uczest
ników zgromadzenia realizacja tych zamie
rzeń wpłynie niekorzystnie na sytuację
mniejszości węgierskiej.

(dokończenie na str. 3)

1880 — Francja założyła kolonię w Polinezji
1517 — urodził się Peter Paul Rubens, wiel
ki malarz holenderski

Samosąd nad złodziejem

Słońce wschodzi o 4.20, zachodzi o
21.30

Nairobi (PAP). Kenijski dziennik „Standard"
doniósł o samosądzie tłumu nad złoczyńcą, podej
rzanym o dokonanie wielu włamań w stolicyKenii,
Nairobi Pojmanemu włamywaczowi zarzucono
na szyję oponę samochodową nasyconą benzyną i
podpalono. Dziennik zamieścił fotografię zwęg
lonych zwłok.
: Przypadki samosądów nie są czymś odosob
nionym w Kenii, ale po raz pierwszy posłużono się
„płonącym naszyjnikiem", metodą do niedawna
nagminnie stosowaną w RPA wobec osób kola
borujących z władzami rasistowskimi.

Dziś spodziewane jest zachmurzenie małe i
umiarkowane, okresami wzrastające do duże
go z przelotnymi opadami deszczu. Lokalne
burze. Temperatura w dzień do 23 st. Wiatr
słaby, południowy, (s)

Następnie zatwierdzono porządek dnia
obrad:
1. O przebiegu realizacji postanowień
XXVII Zjazdu KPZR, wynikach pierwszej
połowy dwunastej pięciolatki i zadaniach
organizacji partyjnych w związku z po
głębieniem procesu przebudowy.
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Zakończono spis rolniczy

Spotkanie w KW PZPR
w Koszalinie

Kup los!
Spraw żonie niespodziankę! Wygraj dla
niej auto w loterii „Głosu Pomorza" i
„Zbliżeń"!
Zamiast papierosów kup mężowi los,
niech wygra dla ciebie pralkę, lodówkę
albo telewizor!

Str. 2
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Posiedzenie Biura Politycznego
Komitetu Centralnego PZPR
28 bm. Biuro Polityczne KC
PZPR omówiło przebieg kampa
nii i wyniki wyborów do rad na
rodowych.
Zapoznano się z propozycjami
kierunków zmian w polityce so
cjalnej państwa.
Biuro Polityczne zaaprobowa
ło i wysoko oceniło uzgodnienia
przyjęte podczas rozmów Woj
ciecha Jaruzelskiego z Erichem
Honeckerem we Wrocławiu.
Podkreślono doniosłe znaczenie

podpisanego „Układu o dziele
przyjaźni młodzieży PRL i NRD".
Zapoznano się z przebiegiem i
rezultatami wizyty premiera Zbi
gniewa Messnera w Chińskiej
Republice Ludowej.
Biuro Polityczne podkreśliło
wielkie znaczenie rozpoczynają
cych się obrad XIX Wszechzwiązkowej
Konferencji Partyjnej
KPZR dla realizacji linii XXVII
Zjazdu partii Lenina.

Z konferencji rzecznika rządu

• Zainteresowanie konferencją KPZR
• Kwestia rozgraniczenia wód
Społeczeństwo polskie, w tym i
władze Polski z ogromnym zaintere
sowaniem i wielkimi nadziejami śle
dzić dziś zaczynają przebieg konferen
cji partyjnej KPZR — powiedział rzecz
nik prasowy Jerzy Urban, rozpoczynając
swe cotygodniowe spotkanie z dziennika
rzami. Powiedział też, że konferencja ob
radować ma nad poszerzeniem zakresu
wielkich przemian radzieckich, mających
historyczne znaczenie dla całej socjalisty
cznej formacji, a więc także dla Polski.
Popieramy rewolucję w rewolucji, którą
jest pierestrojka. Polska podążając bardzo
zbliżonym nurtem, życzy delegatom skute
cznych obrad, owocujących nowymi im
pulsami dla przemian i reform. Nowa poli
tyka radziecka i duch pierestrojki oraz głasnosti sprzyjają polskirri interesom państ
wowym i narodowym, a w szerszym wy
miarze pomyślniejszemu ukształtowaniu
stosunków na świecie.
Rzecznik podkreślił doniosłość spo
tkania młodzieży polskiej i NRD oraz
spotkania przywódców obu krajów
we Wrocławiu, podczas którego pod
pisany został układ o dziele przyjaźni
młodzieży. Jesteśmy wdzięczni Ericho-

wi Honeckerowi za to, że zechciał osobi
ście przybyć do Wrocławia, aby podpisać
tę umowę i spotkać się z młodzieżą. Dodał
też, że w trakcie spotkania obu przy
wódców odbyły się rozmowy w kwe
stii rozgraniczenia wód w Zatoce Po
morskiej. W trakcie rozmów w duchu
wzajemnego zrozumienia i przyjaźni obie
strony stanęły na stanowisku swobodne
go, wolpego, niczym nie skrępowanego
dostępu polskich portów do otwartego
morza.
Min. Urban powrócił do sprawy
mleka w proszku dla niemowląt. Z
punktu widzenia matki niemowlęcia, a ten
nas interesuje, sytuacja rysuje się więc tak:
bardzo trudno kupić mleko pożądane i
zalecane, czasem zaś w zasięgu możliwości
sprawunkowych matki brakuje jakiegokol
wiek mleka dla niemowląt.
Rzecznik nawiązał też do propozycji
swego przyjazdu do „Wolnej Europy”,
podkreślając, że propozycja ta była przed
miotem licznych komentarzy w prasie za
chodniej. Co do istoty rzeczy — powiedział
— to nadal czekam na zapowiedziany list
prezesa amerykańskiej rozgłośni P. Pella.
(PAP)

Inauguracyjna sesja
WRN w Słupsku
(dokończenie ze str. 1)
, musieli rozstrzygać wiele dylematów, pole
gających na wyborze spraw najważniej-'
szych z punktu widzenia potrzeb społecz
nych. Bogate podmioty gospodarcze to
bogate województwo — oto w czym za
wiera się najprościej wyrażona filozofia
naszego działania. Dziękuję dotychczaso
wym radnym WRN oraz jej przewodniczą
cemu M. Wójcikowi za ich ofiarną społecz
ną pracę w minionej kadencji.
Z kolei dokonano wyboru zastępców
przewodniczącego WRN, którymi w wyni
ku tajnego głosowania zostali: Roman
Dolata, prezes Izby Rzemieślniczej, Bo
rys Drobko, sekretarz KW PZPR, Stanis
ław Kądziela, wiceprezes WK ZSL oraz
Józef Majkowski, przewodniczący OW
Stowarzyszenia PAX.

Porządku Publicznego oraz Jerzego Radziejewskiego na przewodniczącego
Komisji do Spraw Samorządu.
Powołano również 12-osobową Woje
wódzką Komisję Odznaczeń Państwo
wych, której przewodnictwo powierzono
Borysowi Drobko.

Przewodniczący RW PRON Andrzej
Czarnik życzył, aby nowo wybrana WRN
zrobiła najlepszy użytek z uprawnień, jakie
daje znowelizowana ustawa o systemie rad
narodowych i samorządu terytorialnego
oraz zmiany w Konstytucji PRL. Wojewoda
słupski Ryszard Kurylczyk-stwierdził iż
orężem WRN będą uprawnienia do m.in.
udzielania absolutorium wojewodzie. —
Chciałbym mieć jej „błogosławieństwo" i
obronę we wdrażaniu prostych metod dy
namizowania gospodarki województwa —
Podjęto jednogłośnie uchwałę w spra
powiedział — polegających na tym, iż za 1
wie powołania dziewięciu stałych komisji
miejsce np. w rolnictwie przyznam 200 tys.
problemowych WRN, których przewodni
zł nagrody naczelnikowi gminy, a za ostat
czącymi wybrano: Mieczysława Krawnie — zwolnienie z pracy. Myślę, że taka
czykiewicza — Komisja Rozwoju Gos
metoda oceny będzie dotyczyła również
podarczego, Przestrzennego i Gospodarki
mojej osoby podczas wyrażania absoluto
Finansowej, Mariana Kędzierskiego — rium.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnoś
Następnie B. Drobko w imieniu Woje
ciowej i Leśnictwa, Bogdana Kołakows wódzkiej Komisji Współdziałania Partii i
kiego — Komisja Gospodarki Wodnej, i
Stronnictw Politycznych złożył gratulacje
Ochrony Środowiska, Mieczysława Wój
nowo wybranym radnym i przewodniczą
cika — Komisja Zaopatrzenia Ludności,
cemu WRN. Podkreślił ich zwiększoną od
Usług i Drobnej Wytwórczości Tomasza
powiedzialność w sprawowaniu swych fu
Kleszczewskiego — Komisja Gospodarki
nkcji społecznych. Do tych życzeń dołączył
Komunalnej, Mieszkaniowej, Komunikacji się Kazimierz Dunaj — wiceminister rol
i Łączności, Zenona Boguckiego — Ko-, nictwa leśnictwa i gospodarki żywnościo
misja Wychowania, Oświaty i Kultury, Ani- i wej. Wskazał, iż największym obszarem
cetę Ryzner-Wasak — Komisja Zdrowia, aktywności słupskich radnych powinno
Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki,
być rolnictwo, mające zresztą najwięcej
Mieczysława Piłata — Komisja Prawa i
problemów do rozwiązania, (wir)

Drożeją bilety lotnicze
w ruchu międzynarodowym
PLL Lot informuje, że ze względu na
zmianę kursu złotego do dolara USA, z
dniem 28 bm. wzrosły ceny biletów w
ruchu międzynarodowym do państw za
chodnich o 13,5 procent. Bilety wcześ
niej zakupione, posiadające rezerwację

rozpoczęcia podróży, zachowują swoją
ważność, pod warunkiem, że termin od
lotu nie będzie zmieniony. Szczegółowychinformacji udzielają wszystkie biu
ra PLL Lot na terenie kraju.

Biuro Polityczne przekazało w
imieniu PZPR serdeczne, brater
skie pozdrowienia i życzenia owocnych obrad delegatom kon
ferencji, wyrażając przekonanie,
iż jej uchwały stanowić będą do
niosły wkład w rozwój teorii i
praktyki socjalistycznego budo
wnictwa, w śmiałą przebudowę
wyzwalającą twórcze siły partii i
narodu radzieckiego. (PAP)

Z POMORZA
Obradowała Wojewódzka
Komisja Współdziałania
(Inf. wł.) Wczoraj pod przewodnictwem sek
retarza KW PZPR Borysa Drobko, obradowała
Wojewódzka Komisja Współdziałania PZPR,
ZSL i SD. W obradach uczestniczyli przed
stawiciele RW PRON, OW „PAX”, OW CHSS
oraz przewodniczący WRN
Andrzej Szcze
pański i wojewoda słupski Jan Ryszard Kurylczyk. Komisja zapoznała się z przebiegiem i
rezultatem inauguracyjnej sesji Wojewódzkiej
Rady Narodowej, a także ze stanem przygoto
wań do odbycia sesji rad narodowych stopnia
podstawowego. Ustalono, że w sesjach tych
uczestniczyć będą członkowie nowo wybrane
go Prezydium WRN oraz przedstawiciele woje
wódzkich władz politycznych i administracyj
nych. (elg)

Wesprzeć radnych
w ich poczynaniach
(dokończenie ze str. 1)
partyjny. Wnioski zgłoszone na spotka
niach^ kandydatami na radnych, a także
odbywające się w tych dniach pierwsze
sesje nowo wybranych rad narodowych
będą okazją do poszukiwania niekonwen
cjonalnych sposobów działania, skutecz
niejszego rozwiązywania konkretnych,
często drobnych spraw obchodzących
wszakże żywo poszczególne środowiska.
Istotna jest też praca partii w terenie —
przeniesienie większego niż dotąd jej cię
żaru do miejsc zamieszkania obywateli,
wspomaganie inicjatyw rad osiedlowych i
sołeckich.
Nowo wybranym radom okazać na
leży daleko idącą pomoc, co nie oznacza wszakże — podkreślono —
„prowadzenia za rączkę", lecz właśnie.wspieranie rad i radnych w reali
zacji ich samodzielnych inicjatyw oraz troskę o ich autorytet i odpowie' dzialność przed wyborcami, (sz)

Zielony rynek
(dokończenie ze str. 1)
do szycia, też radziecką. Były ponadto
odkurzacze i elektryczne maszynki do mie
lenia mięsa. Uwagę majsterkowiczów
przyciągały wiertarki oraz małe piły elekt
ryczne.
Oryginalny sposób na przyciąganie klien
tów — a właściwie klientek znalazł produ
cent obuwia, sprzedający swe wyroby w
jednej z targowiskowych budek. Na wy
stawie — nowy fason damskiego buta, a
obok dokładna informacja o tym kiedy buty
te znajdą się w sprzedaży, w jakich będą
kolorach, rozmiarach, w jakiej mniej więcej
cenie. To w naszej rzeczywistości hand
lowej doprawdy coś nowego.
Rynek ma to do siebie, że szuka się na
nim — często z pozytywnym skutkiem —
rzeczy, których me sposób dostać normal
nie w sklepach. „Rupieciarnia” pana Eugeniusża Nawarycza, który już od pięciu lat
trudni się skupem i sprzedażą najprzeróż
niejszych przedmiotów, przyciąga uwagę
szczególnie męskiej klienteli. Czego tam
nie ma — śrubki, krany, kurki, kolanka,
zamki, zawiasy, sprężyny, kółka, rowery,
silniki, maszynki do mięsa, węże do od
kurzaczy, żelazka, odkurzacze, suszarki i
całe mnóstwo innych przedmiotów, o
przeznaczeniu których, ja osobiście nie
mam najmniejszego pojęcia.
— Z początku różnie ludzie na to patrzyli
— mówi E. Nawarycz. — Jedni się śmiali ze
mnie, inni mówili, że dobrze, że coś takie
go jest, bo to potrzebne. Teraz każdy już się
przyzwyczaił.’Klientów nie brakuje. Dora
biam sobie w ten sposób, odkąd przeszed
łem na rentę. Mam, jak to się mówi, smykałkę, sam potrafię zrobić wiele rzeczy, przera
biam więc stare, zużyte suszarki, żelazka,
odkurzacze, rowery. Naprawiam je, skła
dam z części. Czasem np. trzeba az trzech
żelazek, żeby zrobić jedno, nadające się do
użytku... (i)

ratownicy przyjadą za kilka dni. 80 osób to
trochę za mało. Potrzebujemy 120 ratow
ników. Nre wszyscy jednak zgłaszający się
mają właściwe kwalifikacje.
W porównaniu z tym samym okresem
roku ubiegłego w Mielnie i Unieściu jest
mniej wczasowiczów. Trudno przewidy
wać, czy odstraszył ich 10-procentowy
dodatek turystyczny. Na pewno zdecydo
wanie mniej jest tzw. turystów indywidual
nych. Wysokie ceny kwater nie zachęcają

do urlopu nad morzem. Zdecydowanie
większy ruch w Sarbinowie. Tu jednak
działają głównie zakładowe domy wczaso
we i ośrodki FWP. A sporą część kosztów
dwutygodniowego pobytu refunduje za
kład pracy.
Przedsmak sezonowego szczytu odczu
wa się w .komisariacie MO. — Im większe
zbiorowisko łudzi, większa anonimowość,
tym lepsze warunki rozwoju przestępczości
— mówi por. Stanisław Walak komen
dant posterunku MO w Mielnie. Sezon

(dokończenie ze str. 1)
głosił sekretarz generalny KC KPZR Mi
chaił Gorbaczow.
Podstawą reformy — oświadczył M. Gor
baczow jest przekazanie realnej władzy
narodowi i jego organom przedstawiciel
skim.
Mówca potępił deformacje systemu po
litycznego ZSRR, do których doszło w
czasach Stalina i stwierdził, ze podjęta w
Związku Radzieckim pieriestrojka pozwoli
wykazać bezwarunkowe walory socjaliz
mu w dziedzinie zagwarantowania wszyst
kich praw człowieka — społecznych, poli
tycznych i praw jednostki.
Zaproponowana w referacie Michaiła
Gorbaczowa reforma systemu polityczne
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nej oraz obronności kraju, będzie przewod
niczył Radzie Obrony, zgłaszał kandydatu
rę szefa rządu itcl.
Poruszona została również sprawa utworzenia w strukturze władz najwyższych
wybieranego przez Zjazd Deputowanych
Ludowych Komitetu Nadzoru Konstytucyj
nego.
Sekretarz generalny KC KPZR zapropo
nował również przeprowadzenie) reformy
systemu wyborczego w taki sposób, by
gwarantował on konkurencyjność kandy
datur, regularne składanie przez deputo
wanych sprawozdań i możliwość ich od
woływania. Zgłoszono propozycję ogranicżenia czasu piastowania funkcji wybieral
nych w zasadzie do dwóch kadencji tj. do
dziesięciu lat.

nego, których meritum sprowadza się do
wyeliminowania organizacyjnych podstaw
dublowania się organów przedstawiciel
skich i gospodarczych.
Następnie M. Gorbaczow przeanalizo
wał przebieg reformy gospodarczej, zwra
cając uwagę zarówno na pierwsze pozyty
wne zmiany, jak i na poważne niedociąg
nięcia.
Przebudowa w ZSRR ma znaczenie rów
nież międzynarodowe — powiedział Mi
chaił Gorbaczow. Zasadnicze zmiany we
wspólnym domu wymagają nowego podej
ścia również do spraw międzynarodowych
— powiedział mówca, podkreślając, że no
wy kierunek radzieckiej polityki zagranicz
nej, opartej na zasadach nowego myślenia

M. Gorbaczow zapowiada
reformę systemu politycznego
go przewiduje ponowny podział władzy
między partią a państwem. Przywraca się
pełnię władzy rad deputowanych ludo
wych. Zadanie zostało postawione w spo
sób następujący: żaden problem gospodar
czy, państwowy czy społeczny nie może
być rozstrzygany z pominięciem rad. Prze
widziany został cały kompleks przedsię
wzięć gwarantujący radom możliwość decy
dowania o tych sprawach.
Reformą zostaną objęte również najwyż
sze ogniwa władzy. W referacie zawarta
jest propozycja powołania nowego nad
rzędnego organu — Zjazdu Deputowanych
Ludowych ZSRR, który w 2250-osobowym składzie byłby wybierany na pięcio
letnią kadencję. Proponuje się, by zjazd
zbierał się raz w roku, w celu podejmowa
nia decyzji w najważniejszych sprawach
natury konstytucyjnej, politycznej i społe
czno-gospodarczej. Zjazd będzie wyłaniał
ze swego składu stale działający najwyższy
organ władzy — Radę Najwyższą ZSRR
(400—500 deputowanych).
W imieniu KC KPZR M. Gorbaczow
zgłosił wniosek w sprawie ustanowienia
urzędu przewodniczącego Rady Najwyż
szej ZSRR, wybieranego i odwoływanego
w drodze tajnego głosowania przez Krajo
wy Zjazd Deputowanych Ludowych. Urząd ten różniłby się od likwidowanego
stanowiska przewodniczącego Prezydium
Rady Najwyższej szerszymi uprawnienia
mi, związanymi tradycyjnie z najwyższym
urzędem państwowym: przewodniczący
Rady Najwyższej będzie podejmował de
cyzje w kluczowych zagadnieniach doty
czących polityki wewnętrznej i zagranicz-

Przebudowa systemu politycznego wy
maga decentralizacji wielu funkcji admini
stracyjnych, przeprowadzenia zakrojonej
na wielką skalę reformy sądownictwa, do
konania rewizji ustawodawstwa karnego.
Sekretarz generalny KC KPZR podkreślił, iż
związki zawodowe, organizacje młodzie
żowe, kobiece i inne organizacje społeczne
powinny odgrywać w systemie polityki
. bardziej istotną rolę.
Michaił Gorbaczow powiedział, że przy
systemie jednopartyjnym, jaki ukształtował
się w Związku Radzieckim, potrzebny jest
stale działający mechanizm porównywania
poglądów, krytyki i samokrytyki. W tym
kontekście zaproponował, by delegaci na
konferencję wypowiedzieli się na temat
form działalności powstającego w kraju
Ogólnonarodowego Ruchu Patriotyczne
go na rzecz poparcia linii przebudowy
obranej przez KPZR.
W referacie zostały nakreślone drogi pro
wadzące do demokratyzacji kierowniczej
działalności KPZR oraz życia partii. Pod
kreślając, że na obecnym przełomowym
etapie partia powinna w całej rozciągłości
realizować swe funkcje i zadania kierow
niczej siły społeczeństwa M. Gorbaczow
stwierdził, iż w tym celu niezbędne jest
pełne przywrócenie demokracji wewnątrz
partyjnej oraz wyraźne rozgraniczenie fun
kcji organów partyjnych i państwowych.
Komitet Centralny KPZR i jego Biuro Poli
tyczne powinny działać jako organy kiero
wnictwa politycznego, a nie zastępować
parlament i rząd — oświadczył sekretarz
generalny KC KPZR. Mówca przedstawił
program zmian w strukturze aparatu partyj^

Polsko-amerykańskie
rozmowy gospodarcze
(dokończenie ze str. 1)
W rozmowie z wiceprezydentem
USA wicepremier Sadowski podkreś
lił znaczenie, jakie polskie władze i
społeczeństwo przywiązują do właś
ciwego zrozumienia w USA na_
szych problemów gospodarczych,
społecznych i politycznych. W szcze-

gólności zaś faktu, że władze pol
skie prowadzą intensywny proces
reform zarówno w zakresie ekonomicz
nym, jak i politycznym. Podkreślił, iż
władze polskie traktują działania na
płaszczyźnie gospodarczej i politycz
nej jako integralną część procesu re
form i zmian zachodzących w Polsce.

Zamach na dyplomatę USA
w stolicy Grecji
Ateny (PAP). W wyniku zamachu bo
mbowego dokonanego we wtorek ra
no w Atenach zginął amerykański at
tache wojskowy ds. marynarki, kpt.
William Nordine.
Potężna eksplozja miała miejsce w za
mieszkiwanej głównie przez cudzoziem
ców atęńskiej dzielnicy Kifissia. Bomba
wybuchła w chwili, gdy amerykański at
tache wojskowy odjeżdżał spod domu sa
mochodem do pracy.
Rzecznik ateńskiej policji poinformował,

że bomba urńieszczona była w innym sa
mochodzie zaparkowanym w odległości
ok. 100 m od domu kpt. Williama Nordine i
została za pomocą radia odpalona w mo
mencie, gdy przejeżdżał obok swoim sa
mochodem.
Do tej pory nikt nie przyjął odpowiedzial
ności za dokonanie zamachu. Agencje
przypominają, że amerykański personel dy
plomatyczny jest od dawna obiektem ata
ków terrorystycznych ze strony skrajnie
lewicowego ugrupowania „17 Listopad”.

politycznego, pozwolił oddalić groźbę woj
ny.
Analiza istniejących realiów — podkreślił*
mówca — pozwala przypuszczać, że na
przełomie XX i XXI wieku będziemy obser
wować postępującą demilitaryzację i humanitaryzację stosunków międzynarodo
wych przy rozwiązywaniu konfliktów w
świecie i ustanawianiu równowagi intere
sów między różnymi państwami zwyciężać
będzie rozsądek, wiedza i normy moralne, a
każdemu zostanie przyznane prawo do
swobodnego wyboru.
Jesteśmy przekonani, że przebudowa umożliwi wykazanie bezwarunkowej prze
wagi socjalizmu w dziedzinie gwaranto
wania wszystkich praw człowieka — spo
łecznych, politycznych i osobistych — oświadczył M. Gorbaczow.
Do przedyskutowania na konferencji
przedłożono projekt reformy politycznej
zmierzającej do przyspieszenia procesu
szerokiego zaangażowania ludzi pracy w
proces zarządzania krajem, do czego realne
warunki stwarzają zmiany w systemie wy
borczym, reorganizacja struktury organów
władzy i zarządzania, .odnawianie ustawo
dawstwa.
W drugiej połowie dnia rozpoczęła
się dyskusja nad referatem. Wystąpiło
7 delegatów — sekretarze komitetów partii
z różnych rejonów kraju, pracownicy rolni,
przedstawiciele inteligencji.
Wydanie centralne „Trybuny Ludu” za
mieszcza dziś pełny tekst referatu M. Gor
baczowa. Natomiast wydanie terenowe za
wiera pierwszą część pełnego tekstu tego
referatu. Dokończenie referatu ukaże się w
wydaniu czwartkowym. (PAP)

Z ostatniej
chwili
• W POZNANIU w 32 rocinicę robotniczego
protestu przeciw wypaczeniom socjalizmu i naru
szaniu zasad ustrojowych, który przeszedł do his
torii pod nazwą wypadków poznańskich, delegac
je PRON, zakładów pracy, organizacji społecz
nych, młodzieżowych i władz politycznych stolicy
Wielkopolski złożyły kwiaty u stóp pomnika wyda
rzeń „Czerwca 56'".

® OK. 100 BOJOWNIKÓW palestyńskich na
leżących do Fatahu, macierzystej organizacji prze
wodniczącego OWP J. Arafata, opuściło obóz
Szatila w Bejrucie. Nastąpiło to po 3-miesięcznych bratobójczych walkach między rywalizujący
mi ze sobą ugrupowaniami palestyńskimi.
• W HANOWERZE zakończył się szczyt 12
państw EWG z udziałem szefów państw lub rzą
dów oraz ministrów spraw zagranicznych. Za
twierdzono zachodnioniemiecką koncepcję przy
spieszenia procesu pełnej integracji „dwunastki”
— gospodarczej i walutowej.
• IZRAELSKIE wojsko i policja zacisnęły pier
ścień wokół Jerozolimy, by uniemożliwić wystą
pienia Palestyńczyków, zapowiedziane w związku
z przypadającą wczpraj 21 rocznicą zaanektowa
nia przez Izrael wschodniej Jerozolimy.
• PERU I NRD zawarły porozumienie, regulu
jące stosunki handlowe i spłatę długu zaciągnięte
przez Limę. Na podstawie tego porozumienia Peru
sprzeda NRD towary wartości 12 min dolarów, a w
zamian otrzyma kredyt w wysokości 15 min dola
rów.

Starcia w Libanie

Znów tureccy terroryści

Kair (PAP). Radio libańskie podało, że w
poniedziałek wieczorem w Dolinie Bekaa,
około 70 km na południe od Bejrutu wybuch
ły walkimiędzy oddziałami wojsk syryjskich
i bojówkami proirańskiego ugrupowania
„Hezbollah”. Radio nie podało informacji na
temat przebiegu walk i ewentualnych ofia
rach.

Wykrycie spisku na papieża

W Dolinie Bekaa i w północnym Libanie
stacjonuje około 25 'tys. syryjskich żołnierzy,
których zadaniem jest utrzymanie pokoju w
Libanie.
„Hezbollah” dąży do rozszerzenia wpływów
wśród libańskich szyitów, których liczbę szacu
je się na około 1;2 min.

jne na plażach, kupiono sporo sprzętu do
płazowych wypożyczalni.
— Mimo że sezon nie rozpoczął się
jeszcze na dobre i jego szczyt wystąpi za
kilka dni, już musieliśmy skasować 8 znisz
czonych wiklinowych koszy plażowych —
wyjaśnia Janusz Zieniewicz, dyrektor
rozpoczął się dla nas przed trzema dniami,
MOSiR. — Z jednej strony na plażach
kiedy jednemu ze zmotoryzowanych turys
mamy więcej wandali, z drugiej zaś i kosze
tów ukradziono trzy koła fiata 126p. Okazją
gorszej jakości. Kosz nie wytrzymuje czasa
dla złodzieja było niezbyt ostrożne par
mi jednego sezonu, a kosztuje 18 tys.
kowanie. Są wprawdzie dwa parkingi
złotych. Wandale niszczą nam głośniki,
strzeżone, ale turyści niechętnie z nich
tzw. znaki wodne ustawione na plażach.
korzystają. Niby drobna oszczędność na
Właśnie wandali obawiam się w tym sezo
opłacie za parkowanie, a ryzyko okradzenia
nie najbardziej. Na drugim miejscu pija
samochodu duże.
nych amatoróyy kąpieli morskich. Od kilku
W pełni przygotowany do przyjęcia ' lat na naszych plażach strzeżonych nie
wczasowiczów jest Mieleński Ośrodek
utopił się żaden plażowicz. Oby w tym roku
Sportu i Rekreacji. Zakupiono kosze na
było tak samo.
śmieci, ustawiono nowe tablice informacyJERZY SZYCH

Już za chwilę zacznie się sezon...
(dokończenie ze str. 1)
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Wiedeń (PAP). Policja austriacka po
wyjeździe papieża Jana Pawła II do
Watykanu wpadła na trop przygoto
wań do zamachu na niego w stolicy
Austrii przed katedrą św. Stefana. Pa
pież miał zginąć od strzałów snajpera.
Stanowisko Strzelca wyborowego z ukierunkowaniem na katedrę znalezio
no w budynku, stojącym naprzeciw
niej.
Zamachu, w mniemaniu policji, mieli
dokonać członkowie terrorystycznej or
ganizacji tureckiej „Szare Wilki”, do
której należał poprzedni zamachowiec,
Ali Agca.

Informację tej treści (ze zdjęciem sta
nowiska snajpera) udostępniły austriac
kie władze bezpieczeństwa sieci amery
kańskiej telewizji ABC, która nadała ją
w poniedziałek w programie wieczor
nym.
Przedstawiciel rządu Austrii potwier
dził doniesienia policji. Trwają poszuki
wania dwóch obywateli tureckich podej
rzanych o przygotowanie spisku.
Zamach nie udał się, gdyż'— według
raportu policji — w odpowiednim mo
mencie siły bezpieczeństwa Austrii
przeprowadziły skuteczną kontrakcję w
jednym z miejsc znanym z gromadzenia
się obywateli tureckich w Wiedniu.

Po niepowodzeniu rozmów

Nikaraguańscy contras
nasilili działania zbrojne
Hawana (PAP). Mimo wziętych na siebie w Sapoa zobowiązań o przerwaniu
wszelkich działań zbrojnych do 30 bm. bandy nikaraguańskich contras znacznie
zaktywizowały działalność terrorystyczną przeciwko ludności cywilnej w Nikaragui.
W opublikowanym w Managui komunikacie stwierdzono, że tylko w okresie
minionego weekendu w prowincji Chontales kontrrewolucjoniści uprowadzili'ok. 30
osób cywilnych w charakterze zakładników. Contras urządzili także 2 zasadzki na
drogach, a w wyniku zbrojnych napaści na wioski są zabici i ranni. W okresie
ostatnich 3 miesięcy w centralnych i północnych rejonach kraju contras uprowadzili
do niewoli ponad 1500 osób cywilnych z zamiarem zwerbowania ich w szeregi
własnych oddziałów. Bandy kontrrewolucjonistów znacznie nasiliły działalność
terrorystyczną również na południu Nikaragui.
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11000 ton pstrągów
z hektara wody!

— Nie tak dawno opublikowa
liśmy listę przedsiębiorstw, wo
bec których rolę organu założy
cielskiego przejął wojewoda słu
pski. Przyglądając się tej liście,
nie mogę doszukać się jakiejś
myśli przewodniej, wspólnych
cech tych przedsiębiorstw czy
logiki zestawu. Odnoszę wraże
nie, że jest to przypadkowy do
bór przedsiębiorstw, które —
mówiąc szczerze — nie miały wy
starczająco mocnych argumen
tów bądź odpowiednio silnych
patronów w centrum, aby obro
nić się przed degradacją do tere
nówki.

Pomorzu hodowle pstrągów, które
przy analogicznej produkcji obsługu
je po kilkanaście osób!
W ostatnich latach
Jerzy Kamać bardzo lubi swoją pra
znacznie rozwinęła się
cę, mówi, ze daje mu ona pełną satys
na Środkowym Pomo
fakcję. Jego ubiegłoroczne zarobki
zasłużenie wyniosły przeciętnie po
rzu hodowla pstrągów
— Zmiana organu założycielskiego
około 70 tys. zł miesięcznie.
nie ma nic wspólnego z degradacją
tęczowych.
Sprzyjają
Obszernie wyjaśnia od czego zalezą
przedsiębiorstwa, ograniczaniem za
temu warunki ekologi
dobre wyniki w hodowli pstrąga. Nie kresu jego działania, znaczenia i pre
czne, w miarę czyste je
tylko od jakości paszy, ale także od stiżu. Zmiana organu założycielskiego
wody, jej natlenienia, temperatury, jest procesem wynikającym z reformy
szcze rzeki o charakte
szybkości przepływu. Właściwy prze gospodarczej sytuującej przedsię
rze górskim, o dobrze
pływ to warunek, aby pstrągi dobrze biorstwa w roli jednostek samodziel
natlenionej,
chłodnej
żerowały, nie traciły energii w zbyt
nych, samorządnych i samofinansu
wodzie oraz stosunko
wartkim nurcie. Gdy w skutek opa jących się. Reforma wyznaczyła też
dów Brda się podnosi, Jerzy Kamać
wo chłodny klimat. Oinną rolę centrum. Zmiana organu
wstaje nawet w środku nocy, by przy
założycielskiego jest procesem, który
becnie w wojewódz
mknąć stawidła i nadmiar nurtu skie
trwa. Zmiany następują bez zbędnego
twach słupskim i ko
rować bocznym ujściem.
pośpiechu, ale systematycznie. Tym
Inwestycję zrealizowała grupa bu
szalińskim istnieje po
Istotne, że hodowla nie zanieczysz
razem zmieniły organ założycielski te
dowlana zakładu rybackiego w Mia
nad 20 tego typu hodo
cza rzeki. I przed i za ośrodkiem woda
przedsiębiorstwa, w następnej turze
stku. Zaledwie 4 robotników, mając
w Brdzie płynie w tej samej klasie
będą inne. Dotychczas wojewoda
wli państwowych i pry
do dyspozycji koparkę, w ciągu kil
czystości. Tuz za ośrodkiem spotkać
słupski jest organem założycielskim
kunastu miesięcy zbudowało 6 sta
watnych. W roku ubie
można w rzece bardzo wybredne pod
77 przedsiębiorstw różnych -branż i
wów
hodowlanych
o
łącznej
powie
głym wyprodukowały
względem czystości wody, dziko ży
wielkości, chociaż przeważają przed
rzchni 1000 metrów kwadratowych
one łącznie około 1300
jące pstrągi potokowe. Stanowi to
siębiorstwa gospodarki rolnej i komu
ze skomplikowanym systemem urzą
wynik zastosowanego w tej hodowli
nalnej.
ton pstrągów tęczo
dzeń wodnych. Wyremontowano też
unikalnego systemu oczyszczania
— Może słowo ,,degradacja”
stare budynki, urządzając w nich mie
wych (ponad 40 proc.
ścieków. Odchody pstrągów, a w sta
jest zbyt mocne. Jest jednak wy
szkania
dla
obsługi,
magazyn
na
pa
krajowej produkcji), z
wach hodowlanych jest ich tu zawsze
czuwalny opór przedsiębiorstw
sze i wylęgarnię ryb. Łączny koszt, w
czego większość wy
300—400 tys., resztki paszy i inne
przed wyjściem ze starego ukła
wysokości 16 min zł, zwrócił się juz w
zanieczyszczenia odprowadzane są
du i podporządkowaniem się
eksportowano do kra
pierwszym roku eksploatacji ośrodka.
do specjalnego odstojnika.
władzom terenowym.
Dodajmy, ze przedsiębiorstwa melio
jów zachodnich, głów
STAREJ Brdzie Pilskiej każ
— Przypomnijmy sobie sens refor
racyjne, do których zwracano się z
nie do RFIM.
dy staw zasilany jest z rzeki
my gospodarczej. Jej fundamental
propozycją budowy, szacowały jej
oddzielnym kanałem, każdy
nym założeniem jest samodzielność
koszt na ponad 30 min zł.
więc ma tzw. pierwszą wodę, podmiotów
od
gospodarczych. Zaś za
ROKU ub„ pracując juz na
powiednio czystą i natlenioną. Do
daniem organu założycielskiego jest
pełnych obrotach, ośrodek
wyławiania pstrągów i ich załadunku
sprawowanie nadzoru, kontroli i — w
w Starej Brdzie Pilskiej do
do cystern służą pomysłowe dźwigi.
porozumieniu z samorządem załogi —
A szczególne wyróżnienie za
starczył 107 ton pstrągów tęczowych,
Przy hodowli urządzono ostatnio wy
powołanie dyrektora. W moim poję
sługuje zbudowany w latach
z czego około 80 ton na eksport. W
lęgarnię, która będzie dostarczać ro
1984—85 ośrodek hodowli
ciu, posługując się pewną przenoś
przeliczeniu z 1 metra kwadratowego
cznie po kilkadziesiąt min sztuk na
pstrąga tęczowego w Starej Brdzie
nią, rola organu założycielskiego wo
stawów wyprodukowano po ponad
rybku sielawy, sieji, tołpygi i troci.
Pilskiej w woj. słupskim. Obiekt ten
bec przedsiębiorstwa powinna być
100 kg pstrągów, czyli aż 1000 ton w
Ośrodek w Starej Brdzie Pilskiej
odwiedziło już dziesiątki wycieczek
taka jak ojca wobec dorosłej córki.
przeliczeniu z 1 hektara lustra wody!
bardzo przypadł do gustu ichtiolo
zainteresowanych fachowców z kraju
Powinien życzliwie interesować się,
Takiego wyniku nie uzyskała dotąd
gom z Litwy. Zaprosili inz. Andrzeja
i zagranicy. Jest to bowiem swego
ale pod żadnym pozorem nia narzu
żadna hodowla w kraju!
Marczyńskiego, aby wytypował na- cać swoich koncepcji. Jeśli przedsię
rodzaju ośrodek — fenomen. Kosz
Na 1 kg przyrostu pstrągów zużyto
Litwie kilka rzek, nadających się do
tował bardzo tanio, a jego produkcja
biorstwo rozwija się — nie wtrącać
zaledwie po 1,99 kg paszy, wynik
hodowli pstrąga i opracował projekty
jest nadzwyczaj wysoka i efektywna.
się, jeśli wykazuje stagnację — spra
również znakomity. Czysty, ubiegło
kilku ośrodków hodowli. Dla inż. An
Stara Brda Pilska w gminie Koczała
wdzić, czy jest to stan prawidłowy.
roczny zysk z hodowli wyniósł 24 min
drzeja Marczyńskiego jest to cenny
to mała osada leśników i rolników,
Przecież nie w każdym przypadku i za
zł! I wprost nie do uwierzenia, ale całą
wyraz uznania.
położona' w- przeuroczej okolicy,
każdą cenę potrzebny jest rozwój.
hodowlę obsługują tylko dwie osoby,
wśród malowniczych lasów nad rzeką
Jeśli zaś w działalności przedsiębiors
Jerzy Kamać i jego pomocnik, Adam
JERZY LESIAK twa ujawnia się regres, to powinien
Brdą, nad którą można spotkać... bo
Prądzyński. Znamy na Środkowym
możliwie szybko zareagować, by sku
tecznie pomóc. '
stynię Kara-Kum, góry Kopet — Dagu, do
Ale taka jest teoria, a praktyka od
rejpnów subtropikalnych oraz rejonów przy
biega od niej chociażby ze względu
legających dó Morza Kaspijskiego.
na trudności, z jakimi boryka się cała
gospodarka. Samodzielność . przed
Z ziemniakami
siębiorstw jest w wielu przypadkach
do księgi Guinnessa
utrudniona z braku pieniędzy na roz
wój bądź modernizację, a także przez
Jednym z najsprawniej funkcjonujących
Pierwsze we Francji muzeum latarni mors
„robotów domowych" jest bez wątpienia Niciągle praktykowane rozdzielnictwo
Spis rzadkich zwierząt
kich przyjęto już pierwszych zwiedzających.
ko Dickjujsen z Holandii. Można tak przynaj
surowców i materiałów, brak dewiz
Usytuowane zostało na wyspie Ouessant, w
mniej wnioskować po jego rekordowym wy
na import To, moim zdaniem, są przy
Naukowcy z Instytutu Zoologii An Turk
pobliżu Półwyspu Brętońskiego. 0 lokalizacji
czynie: 2017 obranych ziemniaków w ciągu
menii (Azja Środkowa) przystąpili do doko
czyny niechęci do wychodzenia z do
muzeum zadecydował fakt, że na wyspie
48 godzin. Jest to rezultat, który — praw
nywania spisu rzadkich i ginących gatunków
tychczasowych układów, w których
znajduje się najstarsza francuska latarnia mor
dopodobnie — zapewni mu miejsce w księ
zwierząt. Na terytorium tej republiki żyją zwie
wszyscy się znają, mają swoje „dojś
ska „Le Stiff" oraz najpotężniejsza na świecie
dze Guinnessa. Ambitny Niko nie zamierza
rzęta 91 gatunków. Wiele z nich występuje
cia” do źródeł zaopatrzenia itp.
latarnia „Le Creache", której światła widać z
spocząć na laurach, starannie przygotowuje
tylko tutaj. Dlaczego też w Turkmenii po
odległości 65 km. Wśród wielu eksponatów
się do kolejnej próby i zapowiada pobicie <
Są to opory zrozumiałe i uwzględ
wstało 8 rezerwatów i 12 rezerwatów ścis
w muzeum prezentowane są oryginalne częśwkrótce swojego rekordu.
niane przy rozpatrywaniu decyzji o
łych. Ekspedycja zoologiczna wyruszy na pu
ewentualnej zmianie organu zelłożybry. Jedyne to miejsce na Środko
wym Pomorzu, w którym żyją te zwie
rzęta, ongiś tak pospolite w Polsce.
Ślady ich bytowania, na trudno do
stępnych, bagnistych odcinkach rze
ki, poznać można po charakterystycz
nie ściętych drzewach liściastych i
obgryzionej korze.
W,miejscu, gdzie usytuowana jest .
hodowla, stał nad Brdą wiekowy
młyn wodny, który spalił się w latach
pięćdziesiątych. Projekt ośrodka opracowali inżyniero wie-ichtiolodzy,
Andrzej Marczyński, kierownik zakła
du rybackiego w Miastku oraz Janusz
Latanowicz i Edmund Kaczyński
z dyrekcji Państwowego Gospodar
stwa Rybackiego w Słupsku.

W

W

N

(dokończenie ze str. 1)

VII Plenum opowiedziało się zde
cydowanie za kontynuacją reform —
socjalistycznej odnowy i przebudowy
gospodarki. Jest to stwierdzenie po
zornie tylko oczywiste. Wobec niepo
wodzeń i trudości zawsze pojawiają
się rozmaite „porady praktyczne", jak
w sposób mniej skomplikowany i kło
potliwy dałoby się „ustabilizować”
to, co niestabilne. Alternatywą dla
reform zawsze są mniej lub bardziej
zbiurokratyzowane rządy „silnej ręki”
— i taką alternatywę partia niezmien
nie i stanowczo spycha do lamusa
historii. Nie może być i nie będzie
* odstępstwa od idei IX Zjazdu i wytyf cznych X Zjazdu. W realizacji socjalis
tycznej odnowy oraz reform gospo
darczych zaszliśmy już tak daleko i tak
wyraźne odnieśliśmy sukcesy, że ja
kiekolwiek wahanie co do kierunku
dalszych zmian mało miałoby wspól
nego z rozsądkiem.

dziej zdecydowanych działań na
rzecz likwidacji „wąskich gar
deł" produkcji rynkowej i egzek
wowania — wymagających zao
strzenia — rygorów jakościo
wych wobec producentów. Po
trzebne są też dalsze wysiłki w celu
lepszego zaopatrzenia rolnictwa. Da-

lej — niezbędna i pilna jest rzetelna
ocena procesów cenowo-dochodowych po to, by można było przejść od
skokowych do płynnych zmian po
ziomu i struktury cen. Zmiany wyma
OZOSTAJE kierunek jeden —i
ga też polityka podatkowa i mechani
związane z nim zadania oraz
zmy płacowe. Dochody pracowni
kłopoty. W dziedzinie gospo ków należy ściślej powiązać z efek
darczej trzeba więc zdecydowanie
tami pracy. Wreszcie: niezbędna jest
zwiększyć skuteczność II etapu refor
korekta planów inwestycyjnych na
my. Uchwała VII Plenum za najważ
najbliższe lata po to, by odciążyć
niejsze zadanie w krótkiej perspek
gospodarkę od inwestycji najbardziej
tywie czasowej uznała szybsze rów
kapitałochłonnych.
noważenie kolejnych segmen
Komitet Centralny opowiedział się
tów rynku. Komitet Centralny
w tym kontekście za „dalszym uspo
oczekuje od rządu podjęcia bar
łecznieniem procesu planowania".

P

URZĄD I KOWALSKI

Propozycje rządowe trzeba konfron
tować ze społecznymi oczekiwaniami
oraz opiniami wybitnych ekspertów i
naukowców.
W tym miejscu należy wspomnieć o
drugiej grupie polskich „spraw najpil
niejszych", które — używając analo
gii — wiążą się z „uspołecznieniem

procesu współzarządzama państ
wem". O kwestiach i problemach dal
szej demokratyzacji naszego systemu
politycznego dyskutowało się na VII
Plenum wiele. Wnioski jasne: polska
demokracja nie jest strukturą za
mkniętą. Możliwe i niezbędne są
takie jej dalsze przemiany, by odczu
walnie pogłębić skuteczność w za
spokajaniu obywatelskich aspiracji.
Potrzebny jest wzrost poczucia
podmiotowości obywateli, po
szerzenie gwarancji praw i wol
ności Polaków, ugruntowanie
służebnej funkcji władzy wobec
ludzi pracy.

Inna sprawa czy etaty te zostaną natychmiast wykorzystane?
Nie jest tajemnicą, że wiele urzędów stopnia podstawowego —
gminnych, miejsko-gminnych od lat cierpi na brak kadry, ma
wolne etaty, lecz nie może znaleźć chętnych do niezbyt
przecież wdzięcznej pracy urzędnika administracji państwo
wej. Szczególnie duże kłopoty mają małe urzędy z fachowcami

UZ 28 statutów urzędów wojewódzkich zostało pod
pisanych przez premiera. Kolejne zatwierdzone zostaną w
najbliższych tygodniach. Statuty określają m. in. struk
turę urzędu wojewódzkiego, określają kompetencje poszcze
gólnych komórek. Jakie to jednak może mieć znaczenie dla
zwykłego śmiertelnika? Co z tego będzie miał przysłowiowy
Kowalski, który mniej interesuje się wewnętrzną strukturą
urzędu, bardziej natomiast tym, żeby mógł w urzędzie załatwić
swoje sprawy możliwie szybko, korzystnie dla siebie i bez
zbytniej mitręgi. Okazuje się, że wprowadzone zmiany korzyst
nie wpłyną na pracę urzędów i to nie tylko wojewódzkich
Zapewnia o tym dyrektor Biura do Spraw Urzędów Admini
stracji Państwowej URM — Józef Mikosa. Okazuje się bo
wiem, ze jednym ze skutków wprowadzenia statutów urzędów
z wyższym wykształceniem. Czy przekazanie etatów (i co
wojewódzkich jest zmniejszenie kadry urzędniczej o 10
ważne pieniędzy na nie) polepszy sytuację, przecież nie
procent. W skali całego kraju oznacza to 3200 etatów.
wszyscy pracujący dotychczas w urzędzie wojewódzkim ze
Zostaną one przekazane urzędom administracji państ
chcą, czy będą mieli możliwości przejść do urzędów.niższego
wowej stopnia podstawowego. Jak poinformował nas
szczebla. W niektórych województwach nie ma nawet dobrych
dyr. Mikosa przeciętne zatrudnienie w urzędzie woje
połączeń między miastami, nie mówiąc o kłopotach z zamianą,
wódzkim zmniejszy się z ok. 647 urzędników do ok. 580.
czy zdobyciem mieszkania.

J

Dlatego plenum położyło nacisk na
dalszy rozwój samorządności obywa
telskiej i na wzbogacenie koalicyjne
go sposobu sprawowania władzy.
Przede wszystkim jednak rozwinię
cia wymaga dziś formuła poro
zumienia narodowego. Musi być
ona na tyle szeroka, by mogła oddać
faktyczne zróżnicowanie społeczeńs
twa. Dotyczy to i Sejmu, i rad narodo
wych, i wszelkich ciał samorządo
wych oraz doradczych. Polski, soc
jalistyczny pluralizm powinien zna
leźć jeszcze wyraźniejsze odbicie w
ruchu stowarzyszeniowym, działal
ności środków masowego przekazu i
wydawnictw czy. wreszcie w sposo
bie działania Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego.
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Rozmowa z wicewojewodą słupskim
MARIUSZEM ROEDEREM
cielskiego. Mogę zapewnić, że były
przypadki rezygnacji z naszej strony z
przejęcia przedsiębiorstwa, kiedy
stwierdziliśmy, ze nie będziemy mogli
udzielić skutecznej pomocy w roz
wiązywaniu problemów zaopatrze
nia. Zdarza się bowiem, ze ministerst
wa odżegnują się od przedsiębiorstw,
wobec których przestały być organem
założycielskim. Np. Ministerstwo Ro
lnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Leśnictwa, dysponujące pewną kwo
tą dewiz na niezbędny import, nie
gwarantuje ich „Pomorzance" po
przejściu tego przedsiębiorstwa do

wojewody. A przecież „Pomorzanka”
nie zmieniła ani resortu, ani branży,
nie zmieniła swej roli wobec rynku.
Odzywają się stare nawyki, przyzwy
czajenia, ja przede wszystkim stary
sposób myślenia.
Są jeszcze inne uwarunkowania. W
bardzo trudnej sytuacji są przedsię
biorstwa przemysłu drzewnego „Sławodrzew” i „Poltarex", które muszą
swoją działalność dostosowywać do
centralnie sporządzanych rozdzielni
ków surowca i produktów. Co w tym
przypadku można powiedzieć o sa
modzielności przedsiębiorstwa?
Te przykłady, moim zdaniem, do
statecznie jasno ilustruują złożoność
procesu przestawiania gospodarki na
inne tory, wyznaczone jej założeniami
reformy. Na dojście do czystych zasad
ekonomicznych potrzeba czasu i kon
sekwencji w ich realizacji. Potrzebna
jest też cierpliwość...
Uważam, że w całym procesie prze
budowy gospodarki znacznie waż
niejszym, aniżeli organ założycielski
jest samorząd. A jak dotychczas, jest
to najsłabsze ogniwo w procesie za
rządzania przedsiębiorstwem. Z ko
nieczności funkcje te przechwytują
banki, organy założycielskie, próbują
ingerować resorty...
Jak Pan sądzi, dlaczego tak'
się dzieje? Jakie siły sprawiają,
Że samorządy nie mogą czy nie
chcą wejść w rolę gospodarzy
przedsiębiorstw?
— Na pewno duże znaczenie mają
doświadczenia minionych lat, kiedy
samorząd pełnił rolę dekoracji i nikt
się z nim nie liczył. Teraz płacimy za te
złe praktyki. Mamy do czynienia' z
przemieszaniem się przyczyn i skut
ków. Z różnych przyczyn nie docenia
się pozycji i roli samorządu, ale dość

powszechny brak inicjatywności,
marazm tych organów w części jest
też przyczyną ich lekceważenia czy
niedoceniania. Ciągle jeszcze w
przedsiębiorstwie, w jego zarządza
niu, dominującą pozycję zajmuje dy
rektor. Jego pozycja i układy decydu
ją o kondycji przedsiębiorstwa.
— Wróćmy jednak do funkcji
organu założycielskiego. W jaki
sposób wojewoda chce ją pełnić
i jak jest do niej przygotowany? Z
jednej strony związane są z nią
wpływy do budżetu terenowe
go, a z drugiej — obowiązki.

—- Otyłe, o ile zwiększą się wpływy
do budżetu terenowego, o tyle może
się zmniejszyć centralna dotacja. W
finansach, jak wiadomo, cudów nie
ma i nie należy na nie liczyć. Pozostaje
kwestia zwiększenia efektywności
gospodarowania, lepszego wykorzy
stania potencjału gospodarczego, co
można uzyskać przez prawidłową in
spirację, koordynację i integrację
działalności przedsiębiorstw.
Do spełniania tej roli potrzebna-byłaby wyodrębniona administracja go
spodarcza. Ale jej w takim rozumieniu
nie ma i z konieczności pewne obo
wiązki musi przejmować administrac
ja państwowa. Chciałbym jednak po
wiedzieć, ze mamy pełną świado
mość niebezpieczeństw, jakie się z
tym wiążą. Zdecydowanie nie chce
my i nie zamierzamy ingerować w
działalność samodzielnych i samorzą
dnych przedsiębiorstw.
A czy jesteśmy przygotowani do
pełnienia funkcji organu, założyciel
skiego? Pomimo przekazywania z cen
trum przedsiębiorstw — w administ
racji wojewódzkiej następuje reduk
cja etatów. Od 1 lipca br. administra
cja wojewódzka będzie o 10 proc.
mniejsza. Ale mimo tych redukcji i
związanej z nią reorganizacji pozps, tawiliśroy w strukturze,Wydział Drób-.,,
nej Wytwórczości i Usług dodając do
nazwy jeszcze Przemysł, powierzając
mu obowiązki organu założycielskie^
go przejmowanych przedsiębiorstw.
Jak już wspomniałem, dotychczas
najliczniejszą grupę, wobec których
wojewoda jest organem założyciel
skim, stanowią przedsiębiorstwa rol
ne. Uwzględniając ten fakt w Wy
dziale Rolnictwa wyznaczyliśmy jed
ną osobę do pilnowania wszelkich
(dokończenie na str. 4)

oczekując, „co z tego wszystkiego
wyniknie". Nie wolno zamykać się w
gabinetach i odgradzać od rzeczywis
tości papierami i biurkami.

LAMRĄ, która spina wszystkie
te zamierzenia i potrzeby, jest
konieczność nowego spojrze
nia na politykę kadrową. Jest to o.tyle
istotne, ze dotyczy zarówno gospo
darki, jak i szeroko rozumianej prak
tyki socjalistycznej demokracji. Re
formę, odnowę i demokratyzację ro
bią ludzie — i taka będzie w efekcie
nasza przebudowa, jacy są lub będą
ludzie decydujący o jej losach. Dlate
go VII Plenum KC PZPR tak silny
akcent położyło na konieczność takiej
polityki kadrowej, która reformie za
pewni reformatorów, zaś gospodarce
Dokonujące się w naszym kraju ■; ludzi gospodarnych, mądrych i myś
lących kategoriami ekonomicznymi.
przemiany winny znaleźć wyraz w
Ci wszyscy, którzy na różnych stano
modyfikacji polskiej ustawy zasadni
wiskach podejmują próby sabotowa
czej, czyli konstytucji.
nia — a co najmniej „przeczekania"
Nie na końcu tych wszystkich za
— reform, muszą odejść.
dań i potrzeb znajduje się nakaz dal
szej odnowy, modyfikacji i intensyfi
W największym skrócie takie stoją
kacji działań Polskiej Zjednoczonej
przed nami zadania na najbliższe mie
Partii Robotniczej. Cele partyjne win
Zabytkowa Baszta Narożna nr 1 stanowiła ongiś
siące i lata. Dzieło reform trwa —
ny być realizowane metodami polity
ważną część murów .obronnych Lęborka, który
ale
musi
nabrać
rozmachu
i
od
cznymi, zgodnie z wymogami demo
wówczas nazywano Lewinem. Dziś tę nazwę nosi
dechu, pozbyć się balastu zuży
kracji, praworządności i jawności. W
Spółdzielnia Rzemieślnicza, której fachowcy, pod
tych
form
i
metod,
pozbyć
się
codziennej pracy partia musi być
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ludzi,
którzy®—
świadomie
czy
ków, odrestaurowują starą budowlę. Postęp
wśród ludzi, wsłuchiwać się w ich
bezwiednie — pełnią dla przebu
prac jest na tyle zadowalający, iż można sądzić o
opinie, być bliżej powszednich pro
rychłym przekazaniu obiektu użytkownikowi —
dowy i reformy rolę balastu.
blemów społeczeństwa. W pracy par
środowisku inżynieryjno-technicznemu Lęborka.
tyjnej potrzeba więcej odwagi i wyo
(wir)
TOMASZ PERSIDOK
braźni. Nie wolno stać na uboczu

K

Jedną z zalet wprowadzanych statutów jest określenie
w nich liczby etatów kierowniczych w urzędzie wojewódzkim.
Skończy się więc — miejmy nadzieję — lokowanie na
ciepłych posadkach w urzędach wojewódzkich róż
nych „spadochroniarzy", którzy np. nie sprawdziwszy
się w geodezji kierowani byli „na oświatę", z oświaty

trafiali do wydziału zdrowia itp. Teraz, gdy wojewoda
będzie chciał utworzyć nowe stanowisko kierownicze w swo
im urzędzie będzie musiał uzyskać akceptację premiera.
Dyr. Mikosa powiedział nam o ciekawym zjawisku, które
świadczy o utrzymującej się wciąż tendencji do czekania
na wytyczne, instrukcje itp. Otóż niektórzy wojewodo
wie przed przystąpieniem do opracowywania projektu
statutu zwracali się do URM z prośbą o jakiś wzór.

który można by powielić, zmieniając tylko nieco szczc
goły. Gdy dowiadywali się, że wzoru nie ma i nie będzie, i
sami muszą określić i ustalić najbardziej dla swojego urzęd
optymalną strukturę — byli mocno zdziwieni i zaskoczeni,
przecież właśnie wojewodowie jako gospodarze terenu na
lepiej powinni znać jego problemy, najlepiej powinni orier
tować się w specyfice pracy administracji terenowej na ot
szarze swojego działania. Przecież nie we wszystkich urzędac
wojewódzkich muszą istnieć takie same i tak samo zorganizc
wane wydziały. Np. w województwie olsztyńskim wydzi;
rybołówstwa powinien być rozbudowany, a w woj. warszaws
kim mki wydział jest chyba w ogóle niepotrzebny?
1 #1 /NOWEJ strukturze urzędy wojewódzkie mają speł
\ł \l nia(: ,rol§ raczej programującą, koncepcyjną, więk
V W szość spraw obywateli załatwiać mają urzędy stopni
podstawowego. Decentralizacja i uelastycznienie administrac
państwowej to cel wprowadzanych zmian. Jeśli trzeba pi
wszystko jeździć do województwa — twierdzi dyr
Mikosa — to taka sytuacja jest patologiczna, nie sprzy
ja ani dobrej pracy urzędów, ani nie powoduje zadowo
lenia obywateli. To co się teraz robi w administracji
ma temu zapobiec.

RO^AN dębecki

Str. 4

GŁOS POMORZA

POWSTAJĄ NOWE SPÓŁKI
około 400 pracowników, obecnie ok.
RZED ekipami remontowo-montażowymi miejskiej ga 320. Odbywało się to głównie na
zowni w Koszalinie huk roboty. zasadzie łączenia stanowisk. Przy ma 
gazynie istniało stanowisko referentki
Trzeba wymieniać stare podziemne
instalacje gazowe na nowe. Te stare wypisującej kartoteki. Otrzymała wy
powiedzenie, a jej obowiązki przejął
są jeszcze w świetnym stanie, aż
lepiej teraz opłacany magazynier. Po
szkoda je złomować. Spisywały się
znakomicie rozprowadzając przez ca zwoliło to poprawić na jakiś czas
łe dziesięciolecia do naszych miesz zarobki, ale nie na długo. Inflacja
kań gaz wytwarzany z węgla. Był to znowu okazała się szybsza. Z ekip
remontowo-montażowych
zaczęli
tzw. mokry gaz, który znakomicie uszczelniał izolację na „kielichach” łą zwalniać się pracownicy. Na począt
ku br. zostało ich tylko kilkunastu. A
czących żeliwne rury. Stara gazownia
robót do wykonania coraz więcej...
dożywa jednak swoich ostatnich dni.

P

czoną odpowiedzialnością o nazwie
„Gazopol”. Kapitał spółki stanowi 81
udziałów po 30 tys. zł. Właścicielem
72 z nich jest zakład gazowniczy, 9
jest własnością osób fizycznych. Pro
cedura rejestracji spółki jest w pol
skim królestwie biurokracji zaskaku
jąco prosta. Ale nie w tym przypadku.
Koncern Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo ma strukturę organi
zacyjną tak skomplikowaną, że moż
na by o niej napisać dysertację dok
torską. Aby więc zarejestrować spół
kę, potrzebna była nie tylko zgoda
rady pracowniczej z zakładu gazo
wniczego w Koszalinie, ale także rad
pracowniczych Wielkopolskiego Okręgu Zakładu Gazowniczego i Pol

i linii a? iin
i;i n n łźi
„Gazopol może
cielił wirijip

m a m

Po jej zamknięciu cały Koszalin bę
dzie zasilany wyłącznie suchym ga
zem ziemnym.
Tego gazu nie można wpuścić do
starych przewodów. Wysuszy bo
wiem uszczelnienia i wydobędzie się
na zewnątrz... Nie trzeba chyba wyja
śniać, że praca w ekipach wymienia
jących instalacje gazowe do atrakcyj
nych nie należy. Czy upał, czy słota —
praca pod chmurką. Nie wszędzie
dojdzie łyżka koparki. Trzeba więc
ostro machać łopatą. Taka praca po
winna być wysoko wynagradzana. A
dyrektor gazowni Marek Kęsik nie
ma na to pieniędzy.

System rozliczeń finansowych w
przedsiębiorstwie — molochu Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
przyprawia o zawrót głowy. Nie wda
jąc się w długie wyjaśnienie wystar
czy powiedzieć, że wynik finanso
wy zakładu gazowniczego — a
więc i jego możliwości płacowe
— ma mały związek z wysiłkiem
pracowników. Co rok ustala się
wskaźnik, o jaki można podnieść
płace i basta, żadnych możliwoś
manewru.
Przedsiębiorstwo
ci
przemysłowe może wygospodaro
wać dodatkowe środki na płace, po
dejmując działalność eksportową,
angażując się w przedsięwzięcia oszczędzające zużywane w procesie
produkcyjnym materiały i surowce.
W zakładzie gazowniczym jedyną
taką szansą jest zmniejszenie zatrud
nienia, co zwiększa fundusz płac do
podziału. Chwycili się więc tej szansy.
Jeszcze w końcu ubr. pracowało tu

Oczywiście można przeskoczyć tę
niedogodność, korzystając z usług
wyspecjalizowanych przedsiębiorstw
np. PRIBK czy też prywatnych za
kładów rzemieślniczych. Takie roz
wiązanie ma jednak swój wstydliwy
aspekt moralny. Zakład gazowniczy
zleca bowiem rzemieślnikowi wyko
nanie prac za — dajmy na to — 500
tys. zł. A w gabinecie dyrektora gazo
wni zjawia się kilku pracowników i
mówią, że nie trzeba tyle płacić, bo
wiem oni wykonają to szybciej, i za
200 tys. zł. I jak tu im wytłuma
czyć, że w szóstym roku wdraża
nia reformy gospodarczej złotó
wki płacone rzemieślnikowi to są
zupełnie inne złotówki niż te,
które oni dostają w kasie.
Jeśli dyrektor skusi się i wy
płaci im te 200 tys. zł, to jego
firma dostanie się pod gilotynkę
PPWW i będzie musiała zapłacić
milion złotych. Zgodnie z taką
finansową logiką droższy rze
mieślnik stanie się tańszy. A prze
cież ci ludzie są potrzebni. Trzeba
zatrzymać ich do dyspozycji gazowni,
mimo że konkurencja płaci lepiej. Ale
jak? Jeśli podniesie się im zarobki, to
trzeba będzie je zmniejszyć innym
pracownikom. A kto zarabia tyle, żeby
zaakceptować taką propozycję? Sy
tuacja bez wyjścia?

podarujący we wsi Rosocha w gm.
Polanów, na 43 hektarach. Oprócz

skiego Górnictwa Naftowego i Gazo
wnictwa. Szczęśliwie udało się prze
brnąć te uwarunkowania i Sławomir
Nowosadko — nowo mianowany
prezes spółki „Gazopol” mógł przy
stąpić do jej organizowania.
Spółka ma pozwolenie na szeroki
zakres działalności. Od projektowania
wszelkiego rodzaju prac inżynieryj
no-budowlanych przez ich wykony
wanie, po szeroko rozumianą działal
ność
innowacyjno-wdrożeniową,
doradztwo techniczne i wytwarzanie
materiałów budowlanych.
Dyrektor Nowosadko mówi, że jest
zwolennikiem małych, ale pewnych
kroków. Dlatego też spółka, jak do
tąd, podpisała umowy z zakładem
gazowniczym i PRIBK na remonty i
budowę nowych odcinków gazocią
gów. Sześć 4-osobowych brygad
przystąpiło do wymiany instalacji w
Koszalinie przy ulicy Grottgera, Jana z
Kolna i Lechickiej. Przygotowują się
do wymiany sieci na ulicy Aleksandra
Zawadzkiego i do budowy nowych
odcinków przy ulicy Żwirowej i Bo
haterów Warszawy. Portfel zleceń,
mimo że dopiero otwarty, szybko pę
cznieje.

W „Gazopolu" jak za dotknfęciem czarodziejskiej różdżki zni
knęły kłopoty z zatrudnieniem.
Spółka może płacić znacznie
więcej niż mogła to robić gazo
NALAZŁO się wyjście tyleż
wnia. Prezes Nowosadko zarzeka się
kontrowersyjne, co skuteczne.
jednak, że nie płacą monterom za
Okazało się nim założenie samo przejście do spółki, lecz za lep
spółki. 20 kwietnia bieżącego roku
w pracę. Godzinowe stawki za pracę
szą
Sądzie Rejonowym w Koszalinie zo
są identyczne zarówno w zakładzie,
stała zarejestrowana spółka z ogranigazowniczym, jak i w spółce. Ale
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Rozstrzygnięcie dorocznego konkursu
hodowlanego
Ponad 99 tysięcy litrów mleka
odstawił w ub. roku ze swego gos
podarstwa Tadeusz Skowron, gos

*

Wiechy”. Są autentycznymi spec
jalistami w swoim zawodzie. Wyni
ki ich wielokrotnie przewyższają
średni poziom produkcji w gminie i
w województwie.

dów wiejskich, pełnią funkcje soł
tysów, uczestniczą w radach nad
zorczych, są aktywnymi członkami
PZPR i ZSL.
Konkurencja była w ubiegłym
roku szczególnie zawzięta. Sąd
konkursu miał nie lada orzech do
zgryzienia. W sumie nagrody i wy
różnienia postanowiono przyznać
40 producentom.

mleka sprzedał 7,6 ton żywca woło
wego. Całość sprzedaży mleka i
żywca w przeliczeniu na mleko uzyskane z 1 ha przeliczeniowego
wyniosło tu ponad 3 tys. litrów. To
pozwoliło Tadeuszowi Skowrono
wi na zajęcie dopiero trzeciego
miejsca w produkcji mleka w woje
wództwie. Lepsze od niego wyniki
uzyskali tak pod względem rozmia
rów produkcji, jak i wydajności jed
nostkowej Franciszek Szymecki z
Powalić (Sławoborze), który uzys
kał tytuł mistrzowski w tej specjal
ności oraz wicemistrzowie — Hen
ryk Tyszkiewicz z Mysłowic, tak
że w gminie Sławoborze oraz Zyg
munt Kostrzewa z Iwięcina, gm.
Sianów. Równolegle z Tadeuszem

Skowronem trzecie miejsca uzys
kali Henryk Suchodolski z Drężna
(Szczecinek) oraz Józef Kępski z
Karwie (Malechowo).

Piętnaście już lat istnieje kon
kurs „Mistrza Produkcji' Zwierzę
cej” rozgrywany w gminach, woje
wództwach i na szczeblu central
nym. Gromadzi on najlepszych rol
ników*, którzy podejmują rywaliza
cję o najwyższą produkcję mleka,
żywca i wełny z hektara przelicze
niowego użytków rolnych. To kon
kurs dla najbardziej przedsiębior
czych i efektywnych. Powtarzają
się w nim nazwiska rolników, któ
rzy prowadzą gospodarstwa nowo
cześnie, racjonalnie. Ci właśnie rol
nicy modernizują obejścia i zdoby
wają laury w konkursie „Złotej

Mam zaprzyjaźnionego facho
wca, któremu co jakiś czas zlecam
różne prace modernizujące wypo
sażenie mieszkania. Cenię go i
szanuję, bo nie tylko przyjmuje
moje propozycje, ale także potrafi
doradzić inne rozwiązanie. Cenię
go także za solidność w robocie.
Stara się nie brudzić, a jeśli już
musi, to w trakcie, albo po skoń
czeniu pracy bierze szczotkę i
sprząta, uznając tę czynność jako
normalną i oczywistą.
Ale Pan Tadzio należy do nieli
cznych i wymierających osobni
ków, którzy wychowani zostali w
szacunku dla innych i którym w
domu wpojono nawyk do porząd
ku. Tymczasem wokół obserwuję
coraz powszechniejsze lekcewa
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premia za dobrą, wydajną pracę, za
krótkie terminy wykonywanych przez
brygady prac może podwoić wyso
kość tej stawki.
Jak patrzeć na takie praktyki? Moż
na je potępić, bowiem jak na razie
spółka jest sztucznym tworem. Nie
ma własnych maszyn, narzędzi, bu
dynków i magazynów. Wszystko to
wypożycza od zakładu gazownicze
go. Właściwie to ma tylko inny szyld i
większe możliwości wypłacania pie
niędzy. Ale można spojrzeć na „Gazo
pol" także z aprobatą, bowiem umoż
liwia to, co przedtem było niemoż
liwe. Na przykład remontowanie w
Koszalinie liczników gazowych, które
obecnie trzeba wozić aż do Tczewa.
W gazowni mają wszelkie warunki,
aby je naprawiać. Brakowało pienię
dzy na dodatkowy fundusz płac. Gdy
trzeba wyremontować zakładowy oś
rodek wypoczynkowy w Kołobrzegu,
nie trzeba już wynajmować rzemieśl
ników, tylko można pozwolić — ko
rzystając z pośrednictwa spółki
.— zarobić własnym pracownikom.
Spółka gwarantuje tez — jak zapew
nia prezes Nowosadko — krótkie ter
miny wykonania prac, a przede wszy
stkim dyspozycyjność, która zawsze
jest problemem przy korzystaniu z
usług.podwykonawców spoza firmy.
Wszelkie wystąpienia przeciwko
„Gazopolowi" jej twórcy mogą łatwo
odrzucić, wspierając się hasłem-sztandarem II etapp reformy gospodarczej
— „Wszystko co nie jest zabronione,
jest dozwolone".

AZOPOL” jest pierw
szą spółką furtką do
A
większych wypłat wyna
grodzeń. Proces ten zaczyna w na
szym kraju przybierać postać lawiny
i jeśli będzie dalej postępować w tym
tempie, to już wkrótce na gospodar
czej mapie kraju nie uświadczysz
„tradycyjnego" przedsiębiorstwa pań
stwowego. Zabawa w takie spółki
przypomina łapanie się prawą rę
ką za lewe ucho. Bo przecież czy
nie prościej byłoby stworzyć jed
nolity system podatkowy, który
także w
przedsiębiorstwach
państwowych umożliwiałby go
dziwe wynagradzanie za zwięk
szony wysiłek przy pracy? Po co
tworzyć enklawy płacowego do
brobytu pod szyldem spółek? Py
tania te nie są oczywiście skiero
wane do prezesa Nowosadko, ale
do sterników polskiej reformy
gospodarczej, którzy bez reflek
(dokończenie ze str. 3)
su reagują na wiatry wiejące
spraw związanych z ewidencją tych
w naszej gospodarce.
przedsiębiorstw.
— Groźnie to brzmi. Co zna
..... ..MIROSŁAW
czy:
pilnowanie
wszelkich
MAREK KROMER
spraw. Byłem świadkiem jak w
jednym z przedsiębiorstw w są
siednim województwie irtowadły Mirosławowi Śzczegielniako- no się na Wydział Kadr Urzędu
wi z Gościna, Piotrowi Girczyso- Wojewódzkiego, który zastrzegł
wi z Biesiekierza i Janowi Bod- sobie prawo wystawiania dele
narowi ze Zdrojów (Połczyn).
gacji służbowej dyrektorowi
Szczególnie duża konkurencja' przedsiębiorstwa.

G

panowała jak zwykle w produkcji i
sprzedaży żywca wieprzowego w
1987 roku. Ponad 30 ton żywca od
stawił Jan Tarnowski z Zajączkowa (Połczyn) i uzyskał tytuł mi
strza. Wicemistrzami zostali Anto

no w tej kategorii aż 11 rolników:

Wacława Osadowskiego z Chociw
la, Tomasza Kapsę z Pila, Pawła i
Tadeusza Molendów z Gościna,
także Czesława Kuksa z Gościna,
Józefa Szynala z Ostrowic, Ry
szarda Kapuścińskiego z Rydzewa, Kazimierza Nowaka z Choci
wla, Zbigniewa Wysockiego z Ka
rwina, Stanisława Falęckiego z
Witolubia oraz Ireneusza Wrób
lewskiego z Chociwla.

W 1987 roku o tytuł „Mistrza Pro
dukcji Zwierzęcej” w wojewódz
twie koszalińskim zabiegało 533
rolników. Z tego w produkcji mleka
— 244, żywca wołowego — 59, żyw
ca wieprzowego — 219, a żywca
baraniego i wełny — 31 rolników.
Członkowie sądu konkursowego
dokonali lustracji wyróżniających
się gospodarstw oraz sprawdzili uzyskane wyniki. Na podkreślenie
zasługuje utrzymywanie wysokie
go poziomu produkcji u pretenden
tów do tytułów mistrzowskich, a
nawet wyraźne zwiększenie jej roz
miarów. Blisko połowa laureatów
tego konkursu, to rolnicy wyróż
nieni na szczeblu wojewódzkim po
raz pierwszy. Interesujące, że wielu
z nich prowadząc intensywne gos
podarstwa znajduje czas także na
pracę społeczną. Są działaczami kó
łek, radnymi, członkami samorzą-

Opróęz kategorii związanej z pro
dukcją mleka, gdzie przyznano po
za tytułem mistrza dwa tytuły wi
cemistrzowskie oraz 3 nagrody za
zajęcie trzeciej lokaty, przyznano
cztery wyróżnienia rolnikom, któ
rzy uzyskali bardzo dobre wyniki w
produkcji i sprzedaży mleka: An

żenie otoczenia i tolerowanie ba
łaganu. Przajawy tego spotykamy
na każdym kroku. Różni pseudofachowcy uważają, że oni są od
psucia, a inni mają po nich na
prawiać i porządkować. Są zbyt
ważni, by zniżali się do tak prozai
cznych czynności jak sprzątanie.

starczył chodnik. Zajęli całą ulicę,
uniemożliwiając ruch i dojazd do
sąsiedniego banku. Ważna jest ich

pano ulice i wyrwy w nawierzchni
pozostawiono jako pułapki dla
kierowców, zęby było dowcipnie

praca, a to, ze innym utrudniają
życie, to nie ma znaczenia. Niech
się męczą.
W centrum miasta prowadzone
są też roboty elektryczne. Wyko
pano rowy w chodnikach, przeko

— bez znaków ostrzegawczych.
Niech hamują w ostatniej chwili
albo niech lamią resory. To prze
cież ich sprawa, a nie firmy in
stalacyjnej czy drogowców, któ
rzy nie remontują na czas nawierz
chni. jezdni.

Niedawno w budynku, w któ
rym mieszkam, instalowano insta
lację anteny zbiorczej. Wykonują
cy roboty „fachowcy" porozkuwali ściany, ale gruz pozostawili
na schodach. Ponieważ sprząta
czka w tym budynku jest widmem,
lokatorzy, żeby nie brudzić sobie
mieszkań, musieli sami posprzą
tać. Ci pseudofachowcy oczywiś
cie wiedzieli, że tak będźie, więc
po co oni mieli się trudzić.
Od kilku tygodni trwa remont
elewacji koszalińskiego ratusza.
Panom fachowcom, zatrudnio
nym przy tych pracach, nie wy

Tytuł mistrzowski w produkcji
żywca wołowego przypadł Czesła
wowi Wojtynie z Zagozdu (Draws
ko) który odstawił z każdego hek

tara przeliczeniowegoponad 528 kg
żywca. Jan Kubiak z Zeleźna (Bia
łogard) i Roman Akonom z Charzyna (Siemyśl) uzyskali tytuły wi

cemistrzowskie. Trzecie lokaty w
produkcji żywca wołowego przypa-

Fot. Zbigniew Bielecki

★ ★ ★

ni Żurawek i Sylwester Kalinow
ski (obaj z Lasocina, gm. Draws
ko). Trzecim miej seem'podzielili się
Bernard Paszkowski z Tarnic
(Kalisz), Zbigniew Majewski z Bu
czka (Białogard) i Antoni Kowals
ki z Dobrego (Będzino). Wyróżnio

toniemu Prillowi z Białęcina,
Henrykowi Kowalikowi ze St.
Chwalimia, Romanowi Koziołowi
z Bartolina i Wiesławowi Jarząb
kowi z Warnina.

Ulica Nowa w Człuchowie po przebudowie nabrała iście wielkomiejs
kiego wyglądu. Położono tu nowy dywanik asfaltowy, przed domami
urządzono skwerki i trawniki. Jest to jedna z nielicznych ulic w centrum
miasta, gdzie na całej długości znajduje się parking dla samochodów
osobowych. Przy ulicy pozostał jeszcze jeden stary szpecący budynek,
ale — jak zapewniają gospodarze miasta — gdy tylko znajdą się
mieszkania dla zamieszkałych w nim rodzin, budynek zostanie roze
brany. (elg)

W produkcji żywca baraniego i
wełny mistrzem został Leszek Ludwiczak z Biesiekierza. Tytuły wi
cemistrzowskie zdobyli: Jan Stań
czak z Pustkowa (Białogard) i Jó
zef Tarnacki z Dąbrowy (Rąbino).
Trzecie lokaty zapewnili sobie Bo
lesław Skowroński z Wielenia
(Polanów) oraz Jan Gasiński i Adam Jankowski obaj ze Stójkowa
(Dygowo).

Uroczyste podsumowanie kon
kursu oraz wręczenie nagród i wy
różnień dla najlepszych rolników
specjalistów w produkcji zwierzę
cej odbędzie się dziś w Koszalinie w
Przedsiębiorstwie Handlu Sprzę
tem Rolniczym „Agroma”.

•

JANINA KRUK

— Myślę, żęto było nieporozumie
nie. Nie o takie pilnowanie chodzi.
Chociaż i ja miałem właśnie dzisiaj
interwencję zdenerwowanego dyrek
tora, od którego zażądano podania o
urlop.
Zanim przyszedłem do urzędu,
przez 19 lat pracowałem w gospodar
ce. Znam napięcia, jakie towarzyszą
dyrektorom, różne uwarunkowania.
Powiedziałem temu dyrektorowi, aby
zawiadomił wydział o terminieswego
urlopu. Nie było konfliktu.
— Ale mógł być! To właśnie
miałem na myśli pytając o przy
gotowanie do pełnienia funkcji
organu założycielskiego.
— Nie mamy recept i gotowych
reguł postępowania. Mogę jedynie
wskazać na dalekowzroczną, przemy
ślaną politykę kadrową naszej woje
wódzkiej instancji partyjnej. W Urzę
dzie Wojewódzkim na odpowiedzial
nych stanowiskach są ludzie z dużym
doświadczeniem w gospodarce. Na
sza znajomość realiów życia ma być
buforem przeciw pojawianiu się róż
nego
rodzaju
nieprawidłowości.
Chcemy być partnerami, którzy mogą
przedsiębiorstwom wiele pomóc.
Wychodząc z tych założeń, nasz Wy
dział Szkolenia zorganizował szkole
nie dyrektorów i innych osób z przed
siębiorstw, wobec których wojewoda
jest organem założycielskim. Przyj
mując Zakłady Przemysłu Ziemnia
czanego pracujemy nad nowym ustawieniem przemysłu ziemniaczane
go. W jego rozwoju zainteresowane
są państwowe gospodarstwa rolne i
rolnicy indywidualni. Zamierzamy
doprowadzić do wspólnych przedsię
wzięć inwestycyjnych w tym zakresie

A jeśli o drogowców chodzi.
Wymyślili sobie zmianę oganizacji
ruchu na najważniejszym skrzyżo

waniu w mieście. Ustawili tablice
ostrzegające kierowców, ale to, że
te tablice są wadliwie ustawione,
są niebezpieczne dla przechodniów, to już ich nie obchodzi.
Niech przechodnie uważają, a jak

oraz do lepszej koordynacji w produ
kcji i zagospodarowaniu ziemniaka.
Mamy koncepcję wobec zakładów
ceramiki budowlanej. Ale jak na razie
zakłady w Lęborku i Pieńkowie należą
do GdyńskiegÓ Przedsiębiorstwa Ce
ramiki Budowlanej, którego adminis
tracja jest w Gdyni. Z naszymi planami
rozwoju budownictwa związany jest
Zakład Betonów Komórkowych w
Osławię Dąbrowie należący do „Prefabetu" w Gdańsku...
Uważamy, że bardzo źle zintegro
wane ze środowiskiem są nadleśnict
wa. Jest to administracja statyczna a
nie dynamiczna, odwrócona od tere
nu.
Na tle dotychczasowych doświad
czeń ujawniają się również pewne
nieprawidłowości. Np. Przedsiębior
stwa Budownictwa Rolniczego, które
od 7 lat są w układzie terenowym,
zdołały „zgubić" swą specjalizację i
przekształcają się w przedsiębiorstwa
budownictwa ogólnego. To samo
dzieje się z państwowymi ośrodkami
maszynowymi. Korzystając z pełnej
samodzielności, przedsiębiorstwa te
wybierają zlecenia gwarantujące im
ciągłość pracy i zyski. Np. POM w
Bytowie na rzecz rolnictwa angażuje
zaledwie 14,3 proc. swego potenc
jału, POM w Miastku — zaledwie
25,5 proc. Czy tak powinno być?
Może to nie jest jeszcze zagrożenie,
ale mamy obawy czy taki układ jest
prawidłowy. Przecież w statucie tych
przedsiębiorstw zapisano, że ich pod
stawowym zadaniem jest obsługa rol
nictwa.
— Ale inni lepiej płacą!
— Nie zamierzamy z tego powodu
czynić tym przedsiębiorstwom wy
rzutów, ale tylko tak długo, jak nie
będziemy otrzymywali sygnałów, że
odmawiają przyjmowania zleceń z
rolnictwa. Wspominając o tych no
wych zjawiskach chcę powiedzieć, że
obserwujemy zachowanie się przed
siębiorstw i dostrzegamy nie tylko!
plusy. Ale nie chcemy jako administ
racja ingerować w działalność samo
dzielnych przedsiębiorstw. Przynajm
niej do czasu...
— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:

WŁADYSŁAW ŁUCZAK
się będą gapili, to niech sobie
głowy rozbijają.
Wymieniłem zaledwie kilka z
dziesiątków przykładów lekcewa
żenia zasad dobrej roboty i dob
rych obyczajów rzemieślników,
przykładów zwyczajnego nie
chlujstwa, obciążania innych sku
tkami własnego niedbalstwa. Owi
pseudofachowcy postępują tak,
jakby ludzie byli dla nich, a nie
odwrotnie. Jakby nos miał służyć
tabakierze.
Zdumiewające w tych wszyst
kich nonsensach, jakie można za
obserwować w centrum Koszalina
jest to, że dzieją się pod bokiem i
przy robotach zleconych przez
władze miasta. Czyżby urzędnicy
nie dostrzegali rażącego narusza
nia nie tylko reguł dobrej roboty,
ale także obowiązujących przepi
sów. A może z mocy swego maje
statu akceptują i rozgrzeszają par
taczy? (wł)
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GŁOS POMORZA

Jedno życzenie...
Nieprzerwanie, od trzydziestu lat
ćwiczą tu gamy, solfeże. Od rana do
późnych godzin wieczornych. W
pięciu małych salkach lekcyjnych, w
budynku przy ul. Gwardii Ludowej 16
w Koszalinie. Pełniąca obowiązki
sekretarki i księgowej w Społecznym
Ognisku
Muzycznym
Krystyna
Juraszczyk mówi, że czasami trudno
się jej przy pracy skupić. Zwłaszcza
wtedy, gdy trzeba uporać się z
bilansem, a tu akurat dyrektor ma
lekcję gry na pianinie i zza ściany
dobiegają dźwięki gitary.
— Okna też nie można otworzyć —
mówi pani Krystyna — bo człowiek
ma wrażenie, jakby znalazł się na
ulicy.

Str. 5

Huczny i wesoły początek kanikuły w Ustce

tiwalu Społecznych Ognisk Muzycznych
— koszalińska placówka zdobywa I miejs
ce. Sympatyczną tradycją stają się corocz
ne popisy uczniów z okazji zakończenia
roku szkolnego i rozdania świadectw. Og
nisko poza lekcjami organizuje różne od
czyty, koncerty i konkursy dla swoich uczniów.

— Jakie ma Pan życzenia na następ
ne ,Jęcia” ogniska? — pytam dyrektora
Franciszka Stańczyka.
— Jedno — poprawę warunków lokalo
wych. Na początku czerwca odbyły się w
ognisku przesłuchania wstępne stu osób
chętnych do podjęcia u nas nauki. Możemy
Od 1973 roku życzliwym mecenasem
przyjąć zaledwie dwadzieścia. Szkoda, ale
staje się Koszalińskie Towarzystwo Muzy
co mamy zrobić? Gdzie pomieścić wszyst
czne. Uczniowie Ogniska rewanżują się
kich tych, którzy chcą rozszerzać swoje
opiekunowi dobrymi wynikami nauczania,
muzyczne umiejętności... Musimy prowa
aktywnym udziałem w miejskich i wojewó
dzić te wstępne przesłuchania — choć
dzkich imprezach artystycznych a także
„kłóci" się to z naszym statutem — żeby
nagrodami przywożonymi z międzywoje
wyłowić po prostu tych najzdolniejszycyh.
wódzkich i ogólnopolskich konkursów
— Co daje Panu, muzykowi koszaliń
muzycznych.
skiej filharmonii praca w Ognisku?
— Przede wszystkim zadowolenie z te
go, że mogę kształcić muzycznie dzieci i
młodzież. Poza tym satysfakcję, że ci, którzy
tu przychodzą — uczą się dla siebie, dla
własnej chęci muzykowania. Obserwuję,
że podchodzą do nauki z entuzjazmem,
zaangażowaniem, bez obciążenia, że gra
nie w przyszłości na gitarze, akordeonie czy
YREKTORZY Społecznego Ognis
„Głos Koszaliński” (wrzesień, 1965 rok):
pianinie — ma być zarabianiem na życie,
ka Muzycznego w Koszalinie: w
..W ognisku każdy może uczyć się muzyko pracą zawodową. Cieszę się, że widzę
1958 roku —Jan Antoniewicz, w
wania. Dzieci, młodzież i dorośli. Uczą się
naszych uczniów na koncertach Filharmo
1959 — Adam Chrńielewski, później
dla samych siebie, na swój własny pożytek,
nii, że sporo młodzieży garnie się do muzyki
Zofia Surmińska, od 1962 do 1982 roku
czyli bezinteresownie. Na tym właśnie po
— świadczy o tym chociażby coroczna
— ceniony muzyk, kompozytor, działacz
lega społeczny sens pracy ogniska, że daje
liczba zgłoszeń do ogniska.
muzyczny regionu Władysław Turows
ono setkom ludzi możliwość bezpośred
ki. Od 1982 roku do dziś — Franciszek
nich doznań artystycznych, przeżyć i wzru
★ ★★
szeń".
Stańczyk. Ważną rolę księgowej, sekreta
rki a także opiekunki młodej kadry pedago
OFNIJMY się o kilkanaście lat. W
UBILEUSZOWY koncert z okazji
gicznej po Marii Turowskiej pełniła Bar
1 950 roku doszło w Koszalinie — po
30-lecia Społecznego Ogniska Mu
bara Zielińska, a obecnie — Krystyna
trwających od 1946 roku rozlicz
zycznego w Koszalinie odbył się w
Juraszczyk.
nych zabiegach organizacyjnych koszaliń
Zespole Szkół Muzycznych im. Grażyny
Duże wydatki na działalność adminis
skich społeczników—do utworzenia Miej
Bacewicz, a połączony był z XIV Wojewódz
tracyjną kilkunastu ognisk, jakie powstały
skiego Ogniska Muzycznego. Rok później
kim Przeglądem Społecznych Ognisk
w woj. koszalińskim skłoniły prezesa KTM
przemianowano je na Państwowe Ognisko
Muzycznych. Były kwiaty, odznaczenia,
do reorganizacji sieci ognisk. Powstały
Muzyczne. Głównym cetem jego działania
gratulacje. Wśród wyróżnionych znaleźli
tzw. okręgi, skupiające po kilka dotychczas
było szkolenie przyszłych instruktorów
się: Zenon Lesner, Kazimierz Kanarek,
pojedynczych, z jedną administracją. I tak
muzycznych dla świetlic i domów kultury.
Andrzej Krajewski, Irena Bernaś, Zbi
w tej chwili działają Okręgowe Społeczne
Na przełomie roku 1958/1959 nastąpiła
gniew Dubiella, Elżbieta Ulatowska,
Ogniska Muzyczne w Kołobrzegu, Koszali
reorganizacja i tak powstało Społeczne
Jacek Kujaszewski, Stanisław Chilnie, Połczynie Zdroju, Szczecinku i ZłocieńOgnisko Muzyczne w Koszalinie.
cher, Krystyna Juraszczyk i Franci
cu. Obecnie SOM w’Koszalinie liczy 273
Początki, jak to zwykle bywa, nie były
szek Stańczyk.
uczniów — 189 w Koszalinie i 84 w pięciu
łatwe. Złożyły się na to i trudności lokalo
Młodzi wykonawcy z Koszalina, Połczy
filiach: w Darłowie, Biesiekierzu, Mielnie,
we, budżetowe, a i kadrowe również. Ze
na Zdroju, Kołobrzegu, Szczecinka i ZłocieńNiedalinie i Polanowie. Najdłuższym sta
względu na skromne pomieszczenia, ogni
ca zaprezentowali swoje umiejętności. W
żem w ognisku legitymują się: Irena Bersko nie może przyjmować na naukę muzyki
programie nie zabrakło i utworów Włady
naś, Zbigniew Dubiella, Franciszek Stań
wszystkich chętnych. Normalną pracę
sława Turowskiego — (patrona koszalińs
czyk.
utrudnia także brak instruktorów. Kadra
kiej placówki), Chopina, Beethovena, Ger
Od kilkunastu lat uczniowie koszalińskiej
pedagogiczna rekrutuje się w tamtym czasie
shwina. Wystąpili soliści, duety, tercety,
placówki biorą udział w liczących się prze
przede wszystkim z muzyków Filharmonii
mały zespół chóralny, zespół instrumentów
glądach muzycznych. Laury zdobywali gi
koszalińskiej oraz absolwentów i uczniów
dętych. Po raz pierwszy na Wojewódzkim
tarzyści na Ogólnopolskim Konkursie Gita
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia,
Przeglądzie pojawiła się wiolonczela. Do
ßoryka się trochę z kłopotami finansowy . ’ ry Klasycznej w Strzelcach Krajeńskich,
tej pory w żadnym ognisku nie prowadzo
pianiści — na międzywojewódzkich prze
mi (podstawą finansowej działalności są
no nauki na tym instrumencie. Zatem for
glądach pianistycznych w Miastku, na Oopłaty wnoszone przez rodziców). Pomi
muła muzykowania się rozszerza, przybywa
gólnopolskim Konkursie Muzyki Fortepia
mo tego, ognisko „gospodarzy się" bez
talentów i nadziei, że uczący się dziś w
nowej w Sulechowie, czy na Festiwalu
zadłużeń. Z każdym nowym rokiem silniej
społecznych ogniskach muzycznych mło
Fortepianowym Muzyki Rosyjskiej i Ra
wrasta w życie muzyczne i kulturalne mias
dzi ludzie, będą swoje pasje przekazywać
dzieckiej w Stargardzie. Wielu uczniów
ta i1 województwa. Przybywa intrumentów,
innym.
kontynuuje naukę w szkole muzycznej.
kadra powoli stabilizuje się. Poprawia się
Budynek przy ul. Gwardii Ludowej 16
poziom pracy dydaktyczno-wychowaw
KATARZYNA SŁODZIŃSKA
opuściło już ponad 420 absolwentów.
czej. W 1967 roku na Wojewódzkim Fes

30 LAT SPOŁECZNEGO OGNISKA
MUZYCZNEGO W KOSZALINIE
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Dawno nie było tak tłoczno w porcie i na redzie Ustki, jak podczas minionej soboty i
niedzieli, gdy odbywały się tam finałowe imprezy święta Marynarki Wojennej oraz Dni
„Rzeczpospolitej". Tysiące par oczu, uzbrojonych często w lornetki, kierowały się
przede wszystkim na morze. Podziwiano paradę okrętów wojennych z flagowym
niszczycielem rakietowym OR P „Warszawa II", który z początkiem tego roku rozpoczął
służbę w Marynarce Wojennej PRL. Obserwowano także pokazy ratownictwa
morskiego. W porcie również.nie brakowało atrakcji. Zwiedzanie okrętów, możliwość
obejrzenia sławnego już żaglowca „Pogoria", neptunalia, wreszcie koncert „Flotylli"
dedykowany ludziom pracy — oto niedzielne imprezy, które miały wielotysięczną
frekwencję zarówno stałych mieszkańców, jak i gości woj. słupskiego.
Atrakcji nie brakowało także dla młodzieży, która ledwie rozpoczęła wakacje i... zrazu
skumała się z diabłami z orszaku Neptuna. Co z tego wyniknie — trudno powiedzieć,
ale zaobserwowano, iż w pewnym momencie czarty miały już dosyć tej poufałości i
natrętnego ciągania za ogony. Co by jednak nie mówić — kanikuła w Ustce zaczęła się
hucznie i wesoło, niczym wielki festyn ludowy. I tak ma być — jak zapowiedzieli
organizatorzy— co roku. (wir)
Zdjęcia: IRENEUSZ WOJTKIEWICZ

— Na ulicy Wojska Polskiego zatrzymał się sa Trzeba także pamiętać, że Koszalin i jego okolice
zili ani jednego psa. Natomiast panowie J. przywo
mochód z wirującymi na dachu światłami. Wy zagrożone były przez dwa lata wścieklizną.
TAKŻE „LE MOND”
żą ich po kilkadziesiąt dziennie. Dlaczego? B<
Przeciwnicy zwierząt w ogóle twierdzą, i na
skoczy I młody mężczyzna, złapał na lasso małego
otrzymują
za
każdego
psa
1000
złotych
ni
psa i wywijał nim w powietrzu, sądzę, że udusił pewno część prawdy w tym jest, że właściciele
czysto, do ręki. Chęć wyższego zarobku skła
zwierzę. „Zabawie" towarzyszył rechot i przekleńst psów, puszczają je samopas, a sami idą do pracy, że
nią ich do omijania przepisów i prowadzeni:
wa. Uważam, że należy usuwać z miasta bezpańskie inni z kolei wypuszczają psy na noc, uprzednio
działalności, w licznych przypadkach, bez
psy, ale nie w taki sposób. To barbarzyństwo — psując automaty przy drzwiach wejściowych, że
prawnej, o czym upewnia nas treść punktu
powiedział Czytelnik.
psy zanieczyszczają klatki schodowe i piaskownice,
omawianego okólnika. „Doprowadzeniu (dowie
wreszcie,
że
wyją
i
szczekają.
— Moja kilkunastoletnia córka wyszła z psem na
zieniu) do schroniska podlegają wyłącznie zwierzę
spacer. Nadjechali rakarze, złapali psa, mimo próśb i
ta bezpańskie. Nie wolno doprowadzać psów pusz
OGODZIĆ interesy obu stronnictw jest bar
zapewnień córki, że to jej pies. Zaznaczam, że
czonych wolno, o ile pozostają one pod dozoren
dzo trudno. Nie ulega żadnej wątpliwości, że
zwierzę miało obrożę, jest szczepione i dysponuję
znajdującego się w pobliżu i czuwającego nad nim
bezpańskie psy, zagrażające bezpieczeństwu
kwitem opłaty sanitarnej. Czy mieli rację?—zapyta
właściciela, chyba że miejscowe przepisy wydam
i pogarszające stan higieniczno-sanitarny w mieś
ła nas Czytelniczka.
w oparciu o rozporządzenie z dnia 22.VIII.1927 r. (
— Wydarzyło się to 5 maja w dzielnicy Białogar cie powinny być likwidowane. O oczyszczaniu
zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, obej
du — Kisielicach. Nasz Czytelnik wybrał się do miasta ze zbędnych zwierząt stanowią przepisy
mują zakaz spuszczania ich z uwięzi lub ze smyczy"
zawarte
w
„Piśmie
okólnym
nr
48
ministra
gos
kiosku „Ruch", aby zmienić pracującą w budce
Sądzę, że pytający Czytelnicy znaleźli w tym przepi
żonę. Zabrał ze sobą małego psa. W tym samym podarki komunalnej z dnia 3.X.1961 roku w spra
sie
odpowiedź na swoje skargi. Gdzie mogą do
czasie w okolicy kiosku rakarze wyłapywali bez- wie uregulowania zagadnienia bezpańskich psów i
chodzić swoich praw? W kolegium, do spraw wy
kroczeń, lub w sądzie.
— Czy tak musi być? — zapytałam dyrektora E
Kotlarka. .
— Muszą się zmienić przepisy. Moim zdaniem
problemem bezdomnych zwierząt powinni się zając
Francuzi są bardzo przywiązani do
dozorcy domów, a tam gdzie ich nie ma, administ
swego języka. Walka o jego czystość
racja mieszkaniowa. Któż wie lepiej niż dozorca, ktc
znalazła niedawno wyraz w parlamen
właściwie zajmuje się swoim psem, a kto sobie
cie, kiedy Zgromadzenie Narodowe ulekceważy przepisy? Któż wie lepiej, jeśli nie dozor
znało za zasadne karanie znacznymi
ca, czy brytan groźnie warczący na podeście scho
grzywnami wszystkich zaśmiecających
dów, to „swój" pies, czy obcy? Wówczas dozorca
francuski język potoczny. Gazety ostro
zgłosiłby przybłędę do schroniska, a odpowiedni
krytykowały tych, którzy mówią po
pańskie psy. Czytelnik nie zdążył z psem wejść do kotów (Dz. U. MGK nr 17, poz. 103 i z 1963 r. nr2 pracownik bez większych trudności mógłby gc
,frangielsku”, czyli tych co bezkrytycz
poz.
17)".
I
tu
czytamy
w
punkcie
6—
„Wydziały
kiosku. Zwierzę zostało złapane. Właściciel wszczął
złapać.
nie przyjmują do francuskiego nazwy
gospodarki
komunalnej
i
mieszkaniowej
prezydiów
alarm. Po chwili lasso zacisnęło się na jego szyi.
GADZAM się całkowicie, ale na razie jest tak,
żywcem przeniesione z angielskiego. W
miejskich
rad
narodowych
powinny
na
3
miesiące
Człowiek upadł na ziemię. Są świadkowie tego
jak jest. I mamy na przykład sytuację, że
prasie wyklęto takie słowa jak weekend,
wydarzenia, którego nie wymyśliłby nawet rasowy przed rozpoczęciem działalności przez przedsiębio
„ukochany pies, kąpany, czesany, bardzo
hit, shoop, supermarket i podobne. Prze
rstwa (zakłady) oczyszczania miast w omawianym
horrorysta.
mądry" — słowa pani, biegnącej do schroniska przy
ścigano się w krytyce neologizmów pa
O roku o tej porze rozdzwaniają się telefony zakresie zawiadomić o tym Zarząd Główny Towa
ul. Topolowej — znajdzie się już w betonowym
chnących szczególnie dnglo-amerykańsredakcyjne, ludzie piszą listy pełne oburzenia rzystwa (Opieki had Zwierzętami — dop. M.W.), a
boksie, wywleczony z samochodu hakami. O czym
kim rodowodem językowym.
na praktyki rakarzy wobec zwierząt. Czytel na 14 dni przed rozpoczęciem tej działalności — właściciel powinien wiedzieć? Odpowiedź jest w
I oto po tym wszystkim, sam wielki
również
miejscowe
społeczeństwo
za
pośrednict
nicy zadają pytania: czy mieli prawo złapać
punkcie 15 okólnika: „W tych terminach (14 dni —
francuski dziennik „Le Monde”, gazeta
wem
prasy,
radia
lub
w
inny
sposób,
zwykle
prak
mojego psa, kiedy pilnował roweru przed
dop. M.W.) właściciele zwierząt mają prawo do ich
niemal symboliczna dla współczesnej
sklepem? Czy mieli prawo „ukraść" psa z tykowany w danym mieście".
odebrania pod warunkiem udowodnienia własnoś
intelektualnej śmietanki Francji, pisze,
N ie pamiętam, by kiedykolwiek wymóg ten został ci zwierzęcia, a o ile idzie o odebranie psów —
balkonu na parterze bloku? A jakim prawem
iż narzędziem komunikowania się Euro
weszli na moje własne podwórze, aby złapać spełniony.
ponadto pod warunkiem dopełnienia obowiązku w
pejczyków powinien być... angielski. Na
Zaś w punkcie 12 napisano: „Pracownicy schro zakresie szczepienia przeciw wściekliźnie i zapłace
psa, uwiązanego na długim łańcuchu do dru
pisano to na marginesie zakończonego
nisk winni odznaczać się humanitarnym stosun nia należnego podatku. Właściciel wnosi ponadto
tu przeciągniętego przez posesję? (przykład z
niedawno, w Paryżu VI Salonu Języko
kiem do zwierząt i być przeszkoleni przy współ opłaty według ustalonych stawek".
Rokosowa).
wego. Mowa była o integracji zachodniej
udziale
Towarzystwa
w
zakresie
właściwego
ob
Inna grupa ludzi pyta: — Kiedy wreszcie zo
Słowem, po psa idziemy z zaświadczeniem o
Europy. „Le Monde” jest za taką inte
staną zlikwidowane bezpańskie psy? —- Kiedy chodzenia się ze zwierzętami". Czego w ogóle szczepieniu i kwitem opłaty sanitarnej oraz kwotą
gracją. Uważa to za naturalny kierunek
powiedzieć
nie
można
o
koszalińskich
„łapaczach".
moje dzieci bez strachu będą mogły wyjść do
500 złotych w kieszeni. Żądanie więc 1100 złotych
rozwoju współpracy gospodarczej i poli
szkoły? — Co to za władze, co to za służby Wręcz przeciwnie. Działają oni wbrew temu przepi przez panów J. także jest bezprawne.
tycznej państw zachodnioeuropejskich.
sowi. — Po pierwsze — wyjaśnia dyrektor Kotlarek
miejskie, które nie potrafią poradzić sobie z
A swoją drogą, w schronisku powinny być wy
Uważa przy tym, że właśnie integracja
plagą bezpańskich zwierząt? Nawiasem mó — ci ludzie nie są pracownikami schroniska, lecz są wieszone na widocznym miejscu przepisy dotyczą
wymaga powszechnego narzędzia ko
zatrudniani przez nas na umowę-zlecenie na trzy ce relacji schronisko — właściciel — pies. Nie
wiąc z tą „plagą" to znaczna przesada.
munikacji, jakim jest język. W Europie
miesiące, to jest od kwietnia do czerwca. Po drugie byłoby wtedy niepotrzebnych scysji i wojny ner
— Nic nowego pani nie powiedziała — stwier
takim językiem może być tylko angielski.
dził dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu — są pouczani o tym, jak mają wykonywać swoją wów między pracownikami a obywatelami.
Także dlatego, iż staje się on językiem
pracę zgodnie z zasadami humanitaryzmu. Jak
nalnej w Koszalinie, Edmund Kotlarek. Nam
0 tym, ze psa wolno wyprowadzać tylko na
świata, od Pekinu po Brasilię. I nie
również ludzie skarżą się na niehumanitarny sposób widać, różnie to bywa. Po trzecie — nikt nie chce smyczy, przypominać nie muszę. Zdarzyć się bo
chodzi tu wcale o język Szekspira czy
być hyclem. Od lat pracę tę wykonuje zespół w wiem może, że hycle złapią psa wprost z rąk... A
traktowania zwierząt przez odławiaczy bezpańskich
Faulknera. Chodzi właśnie o potoczny
psów. (W urzędowym nazewnictwie panowie ci składzie — ojciec i trzej synowie J. zamieszkali w gdzie wyprowadzać? Nie wiem. Na trawniki nie, bo
angielski, który może opanować przy
Niekłonicach. Próby stworzenia grupy konkuren w nich są piaskownice. Do parku nie, bo tam bawią
występują jako „grupa kynologiczna", lub jak na
odrobinie wysiłku Eskimos, Japończyk,
cyjnej spaliły na panewce. „Nowi" wytrzymali tylko się dzieci. Do lasu nie, a bo zastrzelą myśliwi. Ale to
ironię jako — „pielęgniarze zwierząt").
Chińczyk i Europejczyk. Zdaniem „Le
pięć dni. Nie mogli znieść wrogości ludzi i wyzwisk już jest osobny temat.
— Psy trzeba łapać — domagają się tego usilnie
Monde” takiej pozycji angielskiego nic
radni MRN oraz zdeklerowani przeciwnicy wszel w rodzaju: „kaci", „oprawcy", a nawet... „hitlerow
nie jest w stanie już podważyć. Ten
kich zwierząt — stwierdził dyrektor. I tu przypom cy".
MARYLA WRONOWSKA
prosty angielski (żeby nie powiedzieć
Rozwiązanie polegające na tym, że pracownicy
niał dawny, drastyczny przypadek pogryzienia
„uproszczony”) stał się już faktycznie
schroniska zatrudnieni na etacie, wyłapią bezdomchłopca przez wyjątkowo agresywnego psa na
P S. Sądzę, że również pan Jan Nowak z Lęborka
swoistym esperanto świata.
ne P?V.'
także się nie sprawdziło. Owszem, znalazł w tym artykule odpowiedź na swoje wątp
przystanku autobusowym. W obronie chłopca sta
wyjeżdżali do miasta, ale całymi dniami nie przywo
nął przechodzień. I on także został pogryziony.
Oczywiście francuska gazeta pisze to
liwości, zawarte w liście do redakcji. (M.W.)

JEST ZA...
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nie bez goryczy. Podkreśla, że w czter
dziestu państwach świata mówi się i
pisze ciągle po francusku. To jest zara
zem nadzieja na to, że francuski długo
jeszcze może funcjonować jako jeden ze
światowych języków. Trzeba jednak po
święcać mu więcej niż do tej pory uwagi.
Angielski zwycięża przez swoją prosto
tę. Gazeta apeluje więc, żeby propago
waćfrancuski, troszczyć się o jego nowo
czesność, o jego komunikatywność. Ina
czej francuski będzie przegrywał z owym prostym angielskim. Zdaniem „Le
Monde” z językiem jest podobnie jak z
pieniądzem: gdy w obiegu są dwie mone
ty, gorsza zawsze wypiera lepszą...
Oczywiście ta lepsza i piękniejsza
„moneta” to w tym przypadku język
francuski. Co innego jednak bronić pięk
na ojczystego języka, a co innego po
zbywać się „narzędzia” komunikacji z
resztą Europy. Toteż gazeta doradza
Francuzom, aby uczyli się też tego „pro
stego” angielskiego. Także po to, żeby się
nie dać izolować wśród europejskich
sąsiadów. Ale o francuski dbać trzeba —
cytuję „Le Monde”: „Żeby nie utonąć w
tej kulturowej magmie, o której poziomie
mówi zalew amerykańskich seriali we
francuskiej telewizji”.
A więc jednak angielski. Wprawdzie
tylko w roli „narzędzia”, ale za to w
całej Europie. Czy w całej? Trzeba po
słuchać jeszcze i Niemców, którzy swój
język też chętnie widzą w roli narzędzia
europejskiej komunikacji. Jest to język
Manna, Goethego, a przy tym tak dobrze
jest posługiwać się nim w interesach...
My przynajmniej mamy spokój. Pol
skiego uczą się przecież na świecie lu
dzie bez wyrachowania. Tylko z czjjstej
do nas sympatii lub z wyraźnej zawodo
wej potrzeby. Robią to jednak rzadko.

LILIANA GARDOWSKA
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GŁOS POMORZA
Sprzedaż

FIATA 126 p nowego sprzedam. Sąborze 16.
G-7020
FIATA 1500 p, rok 1982 sprzedam. Słupsk, ul.
Ogrodowa 15/3.
G-7021
FIATA 12Cp, rok 1981, kiosk owocowo-wa
rzywny w Ustce sprzedam. Kupię volkswagena
golfa. Ustka, tel. 146-408.
G-7022
FIATA 126 p, rok 1981 sprzedam. Koszalin,
tel. 540-39, po szesnastej.
G-7025
SAMOCHÓD fiat 126 p sprzedam. Koszalin,
tel. 252-75.
G-7026
FIATA 125 p, rok 1975 tanio sprzedam. Jamno
89, po szesnastej, Gnaciński.
'
G-7027
NOWEGO fiata 126 p sprzedam. Bony PeKaO
kupię. Koszalin, tel. grzecznościowy 538-50.
G-7023
FIATA 126 p nowego sprzedam. Koszalin, tel.
221-20
G-7028
FIATA 126 p 650, rok 1983 sprzedam. Koło
brzeg, tel. 265-12, po dwudziestej.
Gp-7029
NOWEGO fiata 126 p sprzedam lub zamienię
na większy. Szczecinek, tel. 443-10.
f
Gp-7030
FIATA 125 p po wypadku z przydziałem ka
roserii na ten rok sprzedam. Szczecinek, Skło
dowskiej 3.
Gp-7031-0
GOLFA diesla rok 1980 sprzedam. Barwice,
tel. 463-27.
Gp-7032
DACIĘ, rok 1984 sprzedam. Darłowo, tel.
33-13.
G-7035
POLONEZA, rok 1981 sprzedam. Koszalin,
tel. 344-22.
G-7036
FORDA granadę z silnikiem peugeota diesel
sprzedam. Koszalin, tel. 352-82.
G-7037
• SYRENĘ bosto, rok 1982 oraz czterobiegową
skrzynię do nysy towos sprzedam. Koszalin, tel.
300-32, po siedemnastej.
G-7038
SYRENĘ 105 sprzedam. Słupsk, Długa 22/8.
G-7039
WARSZAWĘ sprzedam. Stare Bielice 56.
G-7040
NYSĘ towos 522, po remoncie sprzedam lub
zamienię na osobowy do remontu, Zagorzyca
29, gm. Damnica.
G-7041
ŻUKA z silnikiem mercedesa 200 po kapital
nym remoncie sprzedam. Kołobrzeg, tel.
241-60, godz. 8 20.
G-7042
SAMOCHÓD terenowy star sprzedam. Dob
rzyca 46, Siadul.
G-7043
SAMOCHÓD ciężarowy gaz 53 sprzedam.
Bobolice, tel. 640
G-7044
STAR 28 W do remontu, rok 1977 sprzedam.
Ustka, tel. 146-787.
G-7045-0
ŻUKA, syrenę, aparat fotograficzny piactika
LTL sprzedam. Koszalin, tel. 320-00, po osiem
nastej.
Gp-7046
ŻUKA z silnikiem na ropę sprzedam. Wiado
mość: Kołobrzeg, tel. 235-08.
Gp-7047-0
MOTOROWER kadet bez przebiegu tanio
sprzedam. Koszalin, ul. Jantarowa 54, (od Nie
podległości). ’
G-7048
MOTOROWER jawa sprzedam. Koszalin, tel.
510-02.
G-7049
MOTOROWER i rower sprzedam. Koszalin,
tel. 267-10.
G-7050
ŁADÓW ARKO-spycharkę białoruś, stan
bardzo dobry sprzedam. Darłowo, ul. Chopina 9,
tel. 23-71.
G-7051 .
NOWY blok do syreny sprzedam. Słupsk, tel.
231-59.
G-7052
NADWOZIE poloneza sprzedam. Wiado
mość: Kleszcze 20.
G-7053
PRASĘ do słomy Z-224, ursus C-360, kom
bajn bizon 50 sprzedam. Koszalin, tel. 228-63
„
G-7054
PRZYCZEPĘ campingową N126 sprzedam.
Dębnica Kaszubska, tel. 264.
G-7055
PÓŁ domu z ogródkiem sprzedam. Koszalin,
tel. .515-58.
„f,vv
. G-7056
ROZPOCZĘTĄ budowę domku jednorodzin
nego sprzedam lub zamienię na mieszkanie
własnościowe trzy lub czteropokojowe w bló- *
ku. Wiadomość: Darłowo, tel. 25-06.
G-7057
DOM w Koszalinie sprzedam. W rozliczeniu
mogą być bony PeKaO. Koszalin, tel. 522-19.
G-7058
DOMEK piętrowy jednorodzinny sprzedam.
Oferty pisemne: Koszalin, Biuro Ogłoszeń.
G-7059 ‘
DOM, warsztat, domek, poloneza sprzedam.
Słupsk, tel. 278-94.
G-7060

NOWĄ kurtkę z norek oraz płaszcz skórzany
sprzedam. Darłowo, tel. 27-66.
G-<090
BLOCZKI fundamentowe sprzedam. Rogo
wo 27 A, gm. Białogard.
G-7091
OBRĄCZKI złote, drewnoobrabiarkę radzie
cką sprzedam. Koszalin, tel. 533-69.
‘ G-7092
OBRĄCZKI złote sprzedam. Białogard, tel.
28-94, po osiemnastej.
Gp-7094-0
PŁYTY ścienne i stropowe oraz schody do
domku jednorodzinnego tanio sprzedam. Ko
szalin, Armii Czerwonej 81 A/11, po dwudzies
tej, tel. 526-72.
G-7095
BOAZERIĘ z modrzewia sprzedam. Oferty
pisemne: Koszalin, Biuro Ogłoszeń.
G-7096
CHARTA afgańskiego suczkę ośmiotygodniową sprzedam. Koszalin, Jagoszewskiego 3/13, tel. 506-47.
G-7097
PIĘKNEGO
japońskiego
psa
rasy
chow-chow z rodowodem sprzedam. Koszalin,
ul. Kolejowa 29/9.
G-7098
DOBERMANY suki obronne dziesięciotygodniowe sprzedam. Szczecinek, tel. 432-76.
Gp-7099
SZNAUCERY średnie rodowodowe sprze
dam. Poznań, Notecka 14.
Gp-7100

Kupno
ZASTAWĘ 1100 p, stan dobry kupię. Oferty:
Koszalin, Biuro Ogłoszeń.
Gp-7033
DUŻY silnik do łodzi kupię. Koszalin, tel.
359-07.
G-7101
MOTOROWER simson enduro kupię. Kosza
lin, tel. 341-10.
G-7102
MIESZKANIE (do 50 m. kw., c.o.) w centrum
Słupska kupię. Słupsk, tel. 315-29.
G-7108
BONY PeKaO kupię. Koszalin, tel. 533-69.
G-7093
ODTWARZACZ video otake kupię. Słupsk,
Wyspiańskiego, 4/4 A.
G-7103
DESKI belki łaty kupię. Koszalin, tel. 312-76.
G-7104
LODÓWKĘ do przyczepy campingowej ku
pię. Koszalin, tel. 522-97.
'
G-7105
KAWALERKĘ na terenie Słupska albo Ustki
kupię lub wynajmę, Słupsk, tel. 280-65, w godz.
14 17.
G-7106
DOMEK najchętniej do remontu w Koszali
nie lub okolicy kupię. Koszalin, tel. 337-63.
G-7107

ZATRUDNIĘ malarzy i pomocników. Kosza
lin, tel. 316-15.
G-7147
UCZNIA do pracy w zakładzie wulkanizacyj
nym zatrudnię. Koszalin, tel. 266-42 do szesnas
tej. Makulski.
G-7148
UCZNIA pełnoletniego, ucznia, pracownika,
rencistę przyjmę. Auto service, Kretomino 7B.
Wacholc.
G-7149
ZATRUDNIĘ kobiety do pracy w Zakładzie
Przetwórstwa Rybnego Rusowo, gm. Ustronie
Morskie. Gwarantowane wysokie zarobki. Politowicz.
.
G-7150
POTRZEBNA opieka do dziecka. Koszalin,
tel. 50-076.
,
G-7151
ZATRUDNIĘ do robót elewacyjnych mala
rzy i pomocników. Koszalin, tel. 347-53. Bieg-niewski.
G-7152
MALARZA zatrudnię. Zakład Malarski. Ko
szalin, Wyspiańskiego 23/8. Kujawa.
G-7153
ZATRUDNIĘ spawaczy i frezerów. Zakład
Kotlarsko-Ślusarski,
Stanisław
Staniuk,
Słupsk, ul. Dworcowa 6, tel. 293-40, 293-39.
G-7154-0
ZATRUDNIĘ kobiety. Marynaciarnia Ryb,
Bydlino, tel. 11-16-82. Nadolski.
G-7155-0
ZAKŁAD Wyrobów Kryształowych w Kobyl
nicy, Witosa 86, Słupsk, iel. 34-178
zatrudni
zdobników szklą oraz uczniów. Głowacki.
G-7156-0
CUKIERNIKA, piekarza na sezon zatrudnię.
Kołobrzeg, tel. 150-26. Myśliwiec.
• G-7071
PRAGNIESZ szczęśliwego małżeństwa na
pisz VENUS Koszalin, Czarnieckiego 7.
G-6808-0
WYPOŻYCZALNIA naczyń kuchennych.
Lębork, I Armii Wojska Polskiego 35F. Oszmaniee
G-7157-0
AUTOPOŚREDNICTWO. Słupsk, Mostnika
6, tel. 231-34. Zaborski.
G-7158-0

MIESZKANIE w Połczynie Zdroju sprze
dam. Wiadomość: Kołobrzeg, ul. Jedności Naro
dowej 50A.
Gp-7061
ZAMOŚĆ
M-4 własnościowe sprzedam.
Słupsk, teł. 335-95.
G-7062
SŁUPSK centrum
własnościowe jedno
pokojowe sprzedam. Oferty pisemne: Koszalin,
Biuro Ogłoszeń.
G-7063
GOSPODARSTWO 12,40 ha, budynki stan
dobry sprzedam. Antoni Sawicki, Gościno 2,
78-120 Gościno, tel. Kołobrzeg 125-15.
Gp-7064
GARAŻ sprzedam. Koszalin, tel. 334-68.
G-7065
SAD wiśniowy sprzedam. Koszalin, tel.
228-62.
G-7066
SYPIALNIĘ maja oraz kuchenkę elektrycz
ną półekonomik czteropalnikową sprzedam.
Dobrociechy 23, tel. 187-302.
G-7067
WYPOSAŻENIE do zakładu fryzjerskiego
damsko-męskiego sprzedam. Świdwin, tel.
28-53, po godz. 19.
G-7068
CHŁODZIARKĘ dwukomorową (szafa) 7001.
pojemności sprzedam. Koszalin, tel. 326-54, po
godz. 21.
G-7069
AUTOMAT do lodów NRD i automat do bitej
śmietany sprzedam. Kołobrzeg, tel. 150-26.
G-7070
NOWĄ pralkę automatyczną sprzedam. Ko
G-7072
szalin, tel. 236-03.
KUCHNIĘ gazową i stolik sprzedam. Kosza
lin, Zgoda 9/11.
G-7073
SEGMENT jedność sprzedam. Mieszkanie
spółdzielcze trzypokojowe zamienię na więk
MŁODE małżeństwo poszukuje samodziel- sze, budownictwo obojętne. Słupsk, Zygmunta
nego mieszkania w Szczecinku. Tel. 443-81, po
Augusta 72, 64, tel. 33-447.
G-7074
piętnastej.
G-7131
TELEWIZOR kolorowy nowy, kurtkę dżin
MIESZKANIE jednopokojowe w centrum
sową dziecięcą sprzedam. Słupsk, tel. 254-51.
poszukuję. Oferty pisemne Kęszalin, Biuro OG-7075
głoszeń.
G-7132
TELEWIZOR kolorowy rubin, wzmacniacz
MAŁŻEŃSTWO z dzieckiem poszukuje ka
100 W, akordeon nowy sprzedam. Koszalin, tel.
walerki. Koszalin, tel. 518-94.
G-7133
526-17.
G-7076
MIESZKANIA dwupokojówego w Koszalinie
TELEWIZOR kolorowy elektron C-280D
poszukuję. Płatne z góry za rok. Koszalin, ul.
sprzedam. Kołobrzeg, tel. grzecznościowy
Broniewskiego 7/9.
G-7134
261-03, po piętnastej.
G-7077
POSZUKUJĘ pomieszczenia na motocykl w
TELEWIZOR kolorowy rubin 714 p i czar
rejonie ulicy Mickiewicza. Słupsk, tel. 282-09,
no-biały sprzedam. Koszalin, tel. 271-31.
po dziewiętnastej.•
G-7135
G-7078
PIELĘGNIARKA zaopiekuje się osobą star
NOWY telewizor kolorowy elektron sprze
szą w zamian za mieszkanie. Wrześnica 66,
dam. Koszalin, ul. Sadowa 21.
G-7079
Bożena Szymczak
G-7136
TELEWIZOR kolorowy sprzedam. Koszalin,
POKÓJ do wynajęcia. Słupsk Lipowa 4/3
tel. 331-25.
G-7080
Harcej Kazimierz.
G-7137
TELEWIZOR kolorowy rubin 714 sprzedam.
POKÓJ panienkom wynajmę. Słupsk, ul.
Koszalin, tel. 538-81.
G-7081
Cicha 16.
G-7138
TELEWIZOR kolorowy radziecki sprzedam.
Koszalin, tel. 358-65.
G-7083-- r ZAKŁAD stolarski do wynajęcia. Główczyce,
Słupska 8, tel. 116-058.
G-7139
RADIO kleopatra, kolumny, magnetofon
POMIESZCZENIE do wynajęcia 30 m kw.
ZK-246, piec akumulacyjny, telewizor czarKoszalin,
tel.
511-91.
G-7140
nó-bialy, spacerówkę taniosprzedam. Kosza
lin, tel. 526-90.
G-7083
ORGANY elektroniczne student 106 m sprze
dam. Koszalin, tel. 505-35.
G-7084
ZAPRASZAM,do zbioru malin. Koszalin, tel.
DUŻĄ wieżę 442, kolumny alton sprzedam.
328-02.
G-7141
Słupsk, H. Sawickiej 6/18.
G-7085
ZATRUDNIĘ do zbioru malin. Koszalin, tel.
DWIE klacze z pochodzeniem, zeźrebione 4 i
500-23.
,
G-7142
5 lat sprzedam. Zagórzyn 10, k. Darłowa.
ZATRUDNIĘ pomoce kuchenne i kelnerki w
G-7086
stołówce
sezonowej.
Ustka,
Grunwaldzka
28.
ASPARAGUS sprengeri sadzonki z nasion
Poźniak.
G-7143
holenderskich sprzedam. Rumia, Grunwaldz
ZATRUDNIĘ murarzy, dekarza, stolarza.
ka 148 A, tel. 78-32-87, S. Malepszy.
Słupsk, tel. 34-869. Koszycki.
G-7144
Gp-6636-0
ZATRUDNIĘ hydraulików, spawaczy gazo
,
NIE UŻYWANĄ dojarkę dwubańkową typu
wych na bardzo dobrych warunkach. Słupsk,
H-305 sprzedam. Julian Marszałek Warszkowo
tel. 291-68, po godz. 14. Prokopowicz.
34, 76-100 Sławno.
G-7087
G-7145
NAMIOT czteroosobowy bielsko 4 sprzedam.
MECHANIKA traktorzystę oraz pracownika
Koszalin, tel. 344-79, po dziewiętnastej.
do gospodarstwa rolnego poszukuję. Utrzyma
G-7088
nie i mieszkanie zapewniam. Gałczyński. MaORYGINALNĄ Suknię ślubną sprzedam.
chowino, gm. Ustka, tel. 11-16-21.
G-7146
Koszalin, tel. 265-56.
G-7089

Lokale

19 VI br. o godz. 19 w Koszalinie na ul.
Powstańców Wlkp. 1/1 zginęła suczka:pekińczyk dwunastoletnia (w trakcie leczenia). Zna
lazcę proszę o zwrot zguby
wynagrodzę.
G-7160
STRZELECKI Sławomir zam. Strzeżenica
zgubił kwit dostawy trzody nr 83-5-88 wydany
przez GS ,,SCh” Będzino.
G-7161
WPKM Koszalin zgłasza zgubienie biletu wo
lnej jazdy nr R-4741/88 na nazwisko Krzysztof
Przewoźniak.
G-7162
ZSzEE Koszalin zgłasza zgubienie legityma
cji szkolnej Jarosława Balewskiego.
G-7163
ZSS Koszalin zgłasza zgubienie legitymacji
szkolnej Tomasza Szmaro.
G-7164
NATTER Elżbieta zgubiła legitymację nr 15/87
uprawniającą do przejazdów kolejowych wy
G-7165
daną przez Sz. Podst, nr 10 Koszalin.
JAKOWICZ-Atanasow Alina zgubiła legity
mację służbową wydaną przez WUT Koszalin.
G-7166
ZSzSam. Koszalin zgłasza zgubienie legity
macji szkolnej Renaty Kik.
G-7167
SEREK Małgorzata zgubiła legitymację
szkolną wydaną przez ZSM Koszalin. G-7168
POLICEALNE Studium Zawodowe nr 2 Ko
szalin zgłasza zgubienie legitymacji szkolnej
Dariusza Prendeckiego.
G-7169
WIECZOREK Henryk zam. Darżewo zgubił
bilet miesięczny PKS.
G-7170
SZKOŁA Podstawowa w Mścicach zgłasza
zgubienie legitymacji szkolnych Dariusza Kaczorek, Elwiry Kaczorek.
G-7171

Wyrazy głębokiego
współczucia
lek.

Franciszka Fabicha
serdeczne podziękowanie

M ieczysławowi
Góralowi

składa

z powodu śmierci OJCA

RODZINA

składają
DYREKCJA ZOZ MIASTKO
i WSPÓŁPRACOWNICY

G-7181

Wszystkim Przyjaciołom
i Znajomym, Zakładom Prany
WDK, PEiTOR, „Eltor",
PIOŚ, CTW PO „Promor"
za okazaną pomoc
i życzliwość w bolesnych
dla nas chwilach oraz
uczestnictwo w ostatniej
drodze naszego Ukochanego
Męża i Ojca

K-2727

Wyrazy głębokiego
współczucia
lek.

Januszowi Cichoń
mgr

Janinie Cichoń

Janusza
Szamockiego
najserdeczniejsze
podziękowanie

w Rogowie, gm. Białogard

Zguby

Wszystkim, którzy okazali
pomoc, współczucie
i uczestniczyli w pogrzebie

Zamiany
MIESZKANIE spółdzielcze w nowym budo
wnictwie w Złotowie 38 m kw zamienię na
podobne w Człuchowie. Wiadomość: tel. 37-77,
po szesnastej.
•
Gp-7109
MIESZKANIE czteropokojowe zamienię na
dwa mniejsze. Białogard, ul. 1 Maja 28/1,tel.
29-04.
Gp-7110
GŁOGÓW M-4 (50 m kw) trzy pokoje plus
pracownia 30 m kw zamienię na Kołobrzeg,
Kołobrzeg, tel. 238-63.
Gp-7111-0
ŁÓDŹ M-4 (62 m kwj telefon zamienię na M-4
lub M-5 w Kołobrzegu. Tel. 48-24-87.
Gp-7112
ŁÓDŹ
dwa mieszkania własnościowe za
mienię na dom w Kołobrzegu lub kupię, (okoli
ce). Tel. 87-50-08, wieczorem.
Gp-7113
DOMEK jednorodzinny w Złotowie zamienię
na mieszkanie własnościowe lub podobne w
Słupsku z dopłatą. Wiadomość pisemna: Stani
sław Woleszczyk, ul. Promykowa 8, 77-400 Zło
tów.
G-7114
SPÓŁDZIELCZE M-4 (60 m kw.) w Koszali
nie zamienię na równorzędne w Słupsku.
SłuDsk. tel. 35-321.
G-7115
M-3 zamienię na pół domku lub wolno stojący
Słupsk, tel. 35-762 (z dopłatą).
G-7116
GARAŻ z ul. Banacha zamienię na okolicę
Słowiańskiej. Słupsk, tel.. 247-52. ■
G-7117
DWA mieszkania Zamienię na jedno w no
wym budownictwie. Słupsk, tel. 247-74.
G-7118
MŁAWA
spółdzielcze M-5 czteropokojo
we, telefon, garaż, działka, zamienię na Słupsk,
Koszalin. Słupsk, tel. 291-72.
G-7119
CENTRUM Koszalina, 2 pokoje (52 m kw).
telefon, zamienię na większe. Tel. 247-89.
G-7120
M-3 nowe budownictwo, I piętro, garaż, w
Gliwicach zamienię na równorzędne w Koło
brzegu lub Koszalinie. Rudnicki, Gliwice, Me
wy 24/5.
G-7121
MIESZKANIE trzypokojowe (piece) zamie
nię na dwa mniejsze mieszkania. Koszalin, tel.
333-26, po siedemnastej.
G-7122
ŁÓDŹ M-2 spółdzielcze zamienię na podobne
w Koszalinie. Wiadomość: Koszalin, tel. 52-968,
po szesnastej.
G-7123
BYDGOSZCZ spółdzielcze M-4 (64 m kw.)
zamienię na podobne w Koszalinie. Koszalin,
tel. 506-49, po szesnastej.
G-7124
MIESZKANIE trzypokojowe 76 m kw. zamie
nię na dwa oddzielne. Wiadomość: Białogard,
tel. 41-58.
G-7125
MIESZKANIE dwupokojowe i jednopokojo
we zamienię na czteropokojowe lub inne pro
pozycje. Koszalin, ul. Tuwima 8/26, po godz. 16.
G-7126
DOM bliźniak piętrowy 6 pokoi, garaż, dział
ka, atrakcyjna dzielnica, zamienię na dwa mie
szkania własnościowe. Oferty pisemne Kosza
lin, Biuro Ogłoszeń.
G-7127
KOREKTOR FS 042 (czarny) zamienię na
korektor FS 032 (srebrny). Sprzedam: radmor
5102T, radmor tuner AM 5122, wzmacniacz TU
940 2 x 30 W (srebrny), magnetofon dama pik,
kolumny 25 W, 4 om. Kołobrzeg, tel. 248-21, po
godz. 20.
G-7128
FSO 1500 rok prod. 1984, zamienię na polone
za (z dopłatą). Czarne, tel. 32, wewn. 405.
G-7129
FIATA 126p, rok 1984 zamienię na cztero
drzwiowy z dopłatą. Słupsk, tel. 31-290.
G-7130

CYKLINOWANIE. Andrzej Skarżyński,
Słupsk, Reymonta 13/2, tel. 244-15.
G-7159

z powodu śmierci
OJCA i TEŚCIA
składają
'
DYREKCJA ZOZ MIASTKO
i WSPÓŁPRACOWNICY

składają
ŻONA i DZIECI

K-2726

obwieszcza
o wyłożeniu do wglądu w sekretariacie Wydziału
Cywilnego Sądu Rejonowego w Koszalinie planu podziału
funduszy masy upadłości oraz wniesienia w terminie
2 tygodni od daty ogłoszenia zarzutów do planu podziału
(stosownie do art. 208 kh).
G-7019

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE
„ALFAMEX" Spółka z o.o. jgu
75-412 Koszalin, ul. Al. Zawadzkiego 2

zatrudni natychmiast

- kierownika budowy branży budowlanej z 55353324
oraz

- samodzielnego pracownika do rozliczania budów.
Zatrudni również pracowników budowlanych.
Zapewniamy korzystne warunki płacy w systemie' prowizyj
nym.
K-2659
Nr rej. 1027/88
Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń przy
Prezydencie Miasta
Słupska

Nr rej. 899/88

Orzeczenie
Kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń
przy Prezydencie Miasta
Słupska
W dniu 16 V 1988 r. został ukarany Jerzy
Zacharzewski syn Henryka ur. 1 VII1951 r.
zam. Słupsk, ul. H. Sawickiej 2/31 grzywną
50.000 zł z zamianą na 50 dni aresztu zastęp
czego i zakazem prowadzenia pojazdów
mechanicznych na 36 miesięcy oraz poda
niem orzeczenia do publicznej wiadomości
w „Głosie Pomorza” za to, że w dniu 10 IV
1988 r. około godz. 15.45 w Słupsku na ul.
Pstrowskiego kierował samochodem osobo
wym polonez nr rej. SLB 09-89 będąc w
stańie po użyciu alkoholu (8,22 promilie)
K-2724

Nr rej. 1028/88

G-7016

A-268/88

Wszystkim Znajomym
i Przyjaciołom, którzy okazali
współczucie i pomoc orąz
«t uczestniczyli w pogrzebie . - hmojego Męża

Orzeczenie
kolegium Rejonowego
ds. Wykroczeń
przy
Prezydencie Miasta
Słupska

z powodu zgonu OJCA

Ryszarda
Maliszewskiego

składają

serdeczne podziękowanie

PRACOWNICY
OSW„CECHSZTYN"
USTRONIE MORSKIE

składa

W dniu 30 V 1988 r. w Słupsku został
ukarany Jarosław Polak, syn Jana ur.
5 VIII 1956 r. zamieszkały Słupsk ul. Wito
sa 2/33 karą ograniczenia wolności w wy
miarze dwóch miesięcy z obowiązkiem wy
konywania nieodpłatnej dozorowanej pra
cy na cele publiczne po 30 godzin miesięcz
nie w Miejskim Przedsiębiorstwie Zieleni
w Słupsku oraz podaniem orzeczenia do
publicznej wiadomości w „Głosie Pomo
rza” za to, że w dniu 30 IV 1988 r. około
godz. 17.40 w Słupsku na ul. Leszczyńs
kiego 13 będąc w stanie po użyciu alkoholu
leżał na trawniku. Czynem swym spowo
dował zgorszenie w miejscu publicznym.

Wyrazy szczerego
współczucia
dyrektor
.

1

Alicji llczyszyn

«

ŻONA

G-7018

G-7017

W dniu 25 czerwca 1988 roku, zmarł

ceniony pracownik doradztwa rolniczego Wojewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego — rejon Lębork.
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
składają
DYREKCJA, RADA PRACOWNICZA, ZWIĄZEK ZAWODOWY
oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
‘ w dniu 25 czerwca 1988 roku, zmarł

Henryk Szczodrowski
były wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Handlu Opałem i
Materiałami Budowlanymi Filia w Koszalinie.
Wyrazy szczerego współczucia RODZINIE
r

składają
DYREKCJA i WSPÓŁPRACOWNICY

^

K-2728

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 25 czerwca 1988 roku, zmarł nagle
w wieku 65 lat
nasz NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, TEŚĆ i DZIADEK

Henryk Szczodrowski
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku
RODZINA

>

Pogrzeb odbędzie się 29 czerwca 1988 r., o godz. 11 na
Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie,
G-7173

Różne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 25 czerwca 1988 roku,
odszedł od nas na zawsze
KOCHANY SYN, MĄŻ i BRAT

Zbigniew Prendota
o czym zawiadamia pogrążona w smutku
RODZINA

Pogrzeb odbędzie się 29 czerwca 1988 r., o godz. 12.30, na
Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
G-7180

Orzeczenie
Kolegium Rejonowe
ds. Wykroczeń
przy

Naczelniku Miasta i Gminy
w Sławnie

K-2723

Henryk Barański

K-2731

W dniu 30 V 1988 r. w Słupsku został
ukarany Zbigniew Dawidowicz, syn Jana,
ur. 23 IX 1947 r. zamieszkały Objezierze
22B, gm. Trzebielino karą ograniczenia
wolności w wymiarze jednego miesiąca z
rygorem potrącenia 10 proc. z wynagrodze
nia za pracę w stosunku miesięcznym na
rzecz budowy Szpitala Wojewódzkiego w
Słupsku oraz podaniem orzeczenia do pub
licznej wiadomości w „Głosie Pomorza” za
to, że w dniu 19 IV 1988 r„ o godz. 19 będąc
w stanie po użyciu alkoholu leżał na chod
niku przy ulicy Głównej w Kobylnicy po
wodując zgorszenie w miejscu publicznym.
K-2725

II K. 40/88

Wyrok

po przeprowadzeniu w dniu 19 V 1988 r. w
Sławnie rozprawy w postępowaniu zwy
czajnym w sprawie Ob. Władysława Bry
łą, s. Józefa, ur. 25 VI 1968 r., zam. w
Sławnie obwinionego o to, że w dniu 30 IV
1988 r., o godz. 23.30 w Sławnie na ul. M.
Skłodowskiej:Curie, będąc pod wpływem
alkoholu, zerwał z witryny sklepu flagę
państwową przedstawiającą -barwy naro
dowe Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
okazując tym lekceważenie dla narodu pol
skiego, tj. o czyn z art. 49 § 2 kodeksu
wykroczeń, uznaje obwinionego winnym
popełnienia zarzucanego mu czynu i wy
mierza karę zasadniczą grzywny w wyso
kości 30.000 zł z zamianą w razie nieściągal
ności na 60 dni aresztu zastępczego, przyj
mując za równoważnik 1 dnia aresztu zł
500, . Orzeka się podanie orzeczenia do
publicznej wiadomości w „Głosie Pomo
rza” na koszt ukaranego. Koszty postępo
wania w kwocie 1.000, ponosi ukarany.
K-2504

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowe
go w Sławnie z dnia 16 V 1988 r. w sprawie
II K. 40/88 skazano z mocy art. 210 §1 kk:
I. Roberta Tomasika, s. Jerzego ur. 28 IX
1968 r,, zam. Warszawa, ul. Mroźna 4, na
Nr rej. 827 88
okres 5 lat pozbawienia wolności, 840.000 zł
grzywny, orzeczono pozbawienie praw pu
Orzeczenie
blicznych na okres 5 lat;
Kolegium Rejonowe
II. Jana Mutkę, s. Jana ur. 22 VI 1967 r.,
ds. Wykroczeń
zam. Kosierzewo 16/1 na karę 5 lat i 6
przy
miesięcy pozbawienia wolności, 840.000 zł
Prezydencie Miasta
grzywny, pozbawienie praw publicznych
Koszalina
na okres 5 lat;
III. Annę Łaszkiewicz, c. Jerzego ur. 27 VI
W dniu 26 IV 1988 r. został ukarany Ob.
1969 r„ zam. Kazimierz Dolny, ul. Rynek 5
Janusz Domalewski s. Józefa ur. 18 X
na karę 3 lat pozbawienia wolności, 840.000
1957 r. zam. Karwiczki 7 gm. Malechowo
zł grzywny, pozbawienie praw publicz
grzywną w wysokości 50.000 zł z zamianą
nych na okres 4 lat.
na 50 dni aresztu zastępczego za to, że w
Nadto orzeczono wobec wszystkich konfis
dniu 29 Et 1988 r. o godz. 16.50 na trasie
katę mienia w całości, za to, że dnia 16 IX
Karwiće
Malechówko kierował ciągni
1987 r. w Sławnie działając wspólnie oraz w
kiem marki ursus będąc w stanie po uży
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do
ciu alkoholu i nie mając do tego uprawnień.
prowadzili M- B. do stanu bezbronności
K-2722
przez jej związanie, po czym dokonali zabo
ru odzieży, biżuterii złotej i srebrnej, sprzę
tu radiofonicznego, kosmetyków, pienię
n K. 296/87
dzy 5 dolarów USA oraz innych przed
miotów o łącznej wartości co najmniej
Wyrok
805.000 zł.
K-2720* 1 * * * * * 7
Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowe
go w Sławnie z dnia 1II 1988 r. w sprawie
II K 296/87 skazani zostali z mocy art.
n K. 10/88
210 § 1 KK
Wyrok
I Stanisław Mutka s. Jana ur. 6 V 1957 r.
zam. Kosierzewo 16/1 na karę łączną 10
Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowe
lat pozbawienia wolności, 300.000 zł
go w Sławnie z dnia 28 III 1988 r. w sprawie
grzywny, pozbawienia praw publicz
II K. 10/88 skazany został Marek Stani
nych na okres 5 lat, nadto zasądzono na
sław Mardziński, s. Kazimierza ur. 23 I
rzecz Robotniczej Spółdzielni Wydaw
1956 r., zam. w Sopocie, ul. Jagiełły 4/3 z
niczej „Prasa-Książka-Ruch” w Sławnie"!
mocy art. 145 §3 kk w zw. z art. 145 §2 kk na
kwotę 22.642 zł.
karę 6 lat pozbawienia wolności oraz orze
II Jan Mutka s. Jana ur. 22 VI 1967 r
czono zakaz prowadzenia pojazdów me
zam. Kosierzewo 16/1 na karę 4 lat
chanicznych na okres 10 lat, za to, że w dniu
pozbawienia wolności 240.000 zł grzyw
1 VII 1987 r. w Wicku Morskim, umyślnie
ny, pozbawienia praw publicznych na
naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu
okres 5 lat, zasądzono na rzecz H. G.
drogowym w ten sposób, że kierował samo
30.000 zł tytułem zadośćuczynienia za
chodem marki polonez będąc w stanie
doznaną krzywdę
nadto co do obu
nietrzeźwości oraz bez uprawnień do pro
orzeczono kary dodatkowe konfiskaty
wadzenia pojazdów z przekroczeniem do
mienia w całości za to, że w dniu 15 X
puszczalnej prędkości maksymalnej oraz
1987 r. w Janiewicach, działając wspól
bez położonych pasów bezpieczeństwa, w
nie poprzez przewrócenie na podłogę i
wyniku czego utracił panowanie nad samo
przytrzymywanie doprowadzili H. G, do
chodem, uderzając w przydrożne drzewo,
stanu bezbronności, a następnie po spe
w następstwie czego pasażerowie samo
netrowaniu mieszkania, zabrali w celu
chodu
3 osoby doznali licznych obrażeń,
przywłaszczenia pieniądze w kwocie
narządów wewnętrznych ciała, co dopro
240.000 zł, nadto Stanisław Mutka w
wadziło do ich natychmiastowego zgonu,
nocy z 5/6 IX 1987 r. wKwasowie po
zaś W. Brejnak doznał licznych potłuczeń
przez wyjęcie szyby w oknie i wyłama
ciała i wstrząśnienia mózgu co wywołało
niu zasuwy, włamał się do pomieszczeń
rozstrój zdrowia u niego na okres poniżej
klubu „Ruch”, skąd skradł różne ar
7 <jni, przy czym działał w warunkach
tykuły i pieniądze o łącznej wartości
poczytalności ograniczonej w stopniu zna
22.642 zł.
cznym.
K-2719
K-2721

GŁOS POMORZA

1988 - 06 - 29

O Telewizja

PROGRAM I

PROGRAM I

PROGRAM II
18.00 KRONIKA — Szczecin, Ko
szalin, Słupsk, Piła
18.30 „Małe ojczyzny"
19.00 Magazyn 102
19.30 „Faun" — dok. film: TVP
20.30 SPORT:- lekkoatletyczny
miting o Grand Prix Berlina
21.30 Panorama dnia
21.45 „997" — mag. spraw krymi
nalnych
23.10 Wiadomości

We francuskim filmie fabularnym
,JClatka” (pr.l,g. 20) gra para popular
nych aktorów: Ingrid Thulin (Szwecja) i
Lino Ventura (na zdjęciu), nieżyjący od
roku aktor francuski.
Fot. Archiwum

Wiadomości: 0.02, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00,
5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,10.00,12.05,14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikaty energetyczny i gazownictwa:
7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28,
13.00, 21.00
0.10 Muzyka nocą 5.30 8.00 Poranne sygnały
8.15 8.45 Muzyka porannna 9.00 11.57 Lato z
radiem 11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.30 Muzy
ka Roztocza 12.45 Rolniczy kwadrans 13.30
Muzyka wojskowa 14.05 16.00 . Magazyn
„Rytm 16.05 Muzyka i aktualności 17.00 Tom
Jones w Las Vegas
aud. 17.30 Radio Artel
przedstawia 17.50 Kto tak pięknie gra 18.20
Koncert dnia 19.30 Radio dzieciom 2010 Komu
nikaty Totka 20.15 Koncert życzeń 20.45 Opo
wiadania J. Hena 21.30 Piosenka nie jest mi
obca 22.05 Religie i wierzenia 22.15 Encyklope
dia wielkich głosów 23.15 Panorama świata
23.30 Gitara, banjo i...country
aud.

Popularnego piosenkarza Toma Jone
sa (na zdjęciu: podczas nagrywania
jednej ze scen do programu TV USA)
usłyszymy dzisiaj w programie: „Z kon
certów i festiwali” (PR, pr. I, g. 17).
Fot. Archiwum

TELEWIZJA
RADZIECKA
ŚRODA, 29 VI
4.30 120 minut pr. inf.-muz.
6.30 „Ludzie czynu” — o delegacie na
XIX Krajową Konferencję KPZR
7.10 „Troje na czerwonym dywanie”
— spektakl TV.
8.20 „Czasy maszerują razem z nami”
— film muz. prod. radź.
9.00 Na XIX Krajowej Konferencji
KPZR
14.15 Koncert piosenki radzieckiej
14.35 Podstawy nauk ekonomicz
nych. Mag. „Teleecho”
15.10 „Goście z przyszłości” ode. III
serialu dla dzieci
16.15 Diariusz XIX Krajowej Konfe
rencji KPZR
17.00 Koncert dla delegatów na XIX
Krajową Konferencję KPZR (transmisja
z Kremlowskiego Pałacu Zjazdów)
19.00 Dziennik ..Wriemia”
20.00 Program rozrywkowy
21.10 Dziś na świecie
21.35 „Konfliktowa sytuacja” film
TV radź. (ode. I)
22.45 Wiadomości
22.50 Artysta A. Kotorow
0.00 Piosenka-88

PROGRAM II (stereo)
Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.00
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 Wakacje
melomana 11.10 Muzyczny non stop (I) 11.40 Z
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop
(II) 12.40 Nowe Nagrania Chóru PR i TV w
Krakowie 13.05 13.20 Program lokalny 13.20
Godzina w stylu country aud. 14.20 Festiwal
Kapel i Śpiewaków 15.00 Album operowy 15.30
Piosenki z Francji i Włoch 16.00 17.15 Program
lokalny 17.15 Dzieła, style, epoki 18.30 Waka
cyjny klub stereo 19.30 Wieczór w filharmonii
21.10 Od ragtime'u do swinga 21.20 1.00 Wie
czór literacko-muzyczny

6.00 9.05 Zapraszamy do Trójki 8.30 „Skor
pion” 9.05 W to mi graj 10.30 Kobiety z po
rtretów 10.40 Piosenki z rockowej scenki 11.10
Folk w pigułce 11.20 „Bujne życie Martina”
11.30 Muzyka z przełomu wieków 12.05 W
tonacji Trójki 13.00 „Skorpion” 13.10 Powtórka
z rozrywki 14.00 Lato w filharmonii 15.05 Waka
cje na dwóch kółkach 15.10 Rock pod prąd 15.40
Herbatka przy samowarze 16.00 19.00 Zapra
szamy do Trójki 19.00 „Biała gwardia” 19.30
Złote lata swinga 20.00 Mini-max 20.45 Klub
Trójki (cz. I) 21.00 Trzy kwadranse jazzu 21.45
Klub Trójki (cz. II) 22.15 W kręgu ballady 23.00
Opera tygodnia 23.15 „Soul, muzyka duszy”
aud.

PROGRAM IV

CZWARTEK, 30 VI
4.30 120 minut pr. inf-muz.
6.35 „Mój przyjaciel Sokratik” —

film dla dzieci
7.40 Portret współczesny, filmy dok.
8.30 Miniatury symfoniczne M. Glinki
9.00 Na XIX Krajowej Konferencji
KPZR
14.15 „... do lat 16 i nie tylko”
15.00 Wiadomości
15.05 „Goście z przyszłości” — serial
TV (ode. IV)
16.10 Minuty poezji
16.15 Diariusz XIX Krajowej Konfe
rencji KPZR
17.00 Filmy animowane
17.25 Koncert fortepianowy A-dur
W.A. Mozarta w wykonaniu M. Pletniewa i Państwowej Orkiestry Kameral
nej

Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 23.30
5.06 6.55 Muzyczny poranek 7.30 Przebo
jem powitaj dzień 7.50 Halo, wakacje 9.00 W
ludowych rytmach 9.35 U przyjaciół: Witalij
Siomin
„Zapora” 10.30 Muzyka błękitnych
traw 11.00 Dom i świat
mag. 11.55 Antologia
sonaty 12.30 Radio Moskwa 13.00 16.20 Popo
łudnie młodych 16.2Q Współczesne partytury
aud: 17.40 Dziś gra i śpiewa „Bajm” 17.55
Widnokrąg 18.25 J. łaciński 19.45 Wspomnienia
muzyczne aud. 20.25 Liryka nutami zapisana
aud. 22.00 23.20 Wieczór muzyki i myśli

Koszalin

(odc.I)
19.00 Dziennik „Wriemia”

20.00 Śpiewa I. Kobzon
21.05 Dziś na świecie
22.05 „Konfliktowa sytuacja” film
TV prod. radź. (ode. II)
23.10 Wiadomości
23.15 „Arcydzieła malarstwa (z muze
ów USA)”
23.45 „Jak razem komponujemy” — o
wspólnej twórczości kompozytorów N.
Bogusławskiego i P. Jerara (Francja)

5.30 Studio Bałtyk 6.35 „Na morzu i na lądzie”
I. Bieniek 7.00 Wiadomości 7.30 Studio Bał
tyk wybrzeżowe 13.05 Wieś i rolnictwo Wł.
Król 16.00 Przegląd aktualności 16.05 Komen
tarz aktualny R. Ulicki 16.10 Muzyka z jednej
płyty
P. Mroczek 16.45 Obrona cywilna J.
Sternowski 17.12 Program na jutro

TVP i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
w programach!

(113)

Głos
Pomorza
„Głos Pomorza" — Dziennik
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny — Andrzej
Lewandowski

Szybki
Tyson

a

A

We wtorek nad ranem czasu euro
pejskiego w Atlantic City mistrz świa
ta wagi ciężkiej w boksie zawodo
wym Mike Tyson odniósł błyskawi
czne zwycięstwo nad Michaelem
Spinksem. Tyson znokautował Spinksa już w pierwszej minucie i 31 sekun
dzie pierwszej rundy!

Dwie Polki w półfinale
Na odbywających się w Luksemburgu łuczniczych mistrzostwach Europy,
rozegrano ćwierćfinały kobiet i męzczyzn. Do półfinałowej 12 spośród re
prezentantów Polski awansowały jedynie dwie zawodniczki — Joanna
Helbin sklasyfikowana na 10 miejscu z 314 pkt. oraz Joanna Nowicka, która
zajęła 11 miejsce — 313 pkt.
Najlepszy wynik wśród kobiet uzyskała Tatiana Muntjan ‘(ZSRR) —323
pk(. Wśród męzczyzn najlepszy rezultatTomi Poikolainen (Finlandia) —336
pkt.
( v
Krzysztof Włosik w strzelaniach kwalifikacyjnych do ćwierćfinału uzyskał
320 pkt. i odpadł z konkurencji.

Mityng w Lille

Tytuły szlacheckie
dla Holendrów
Trener nowo kreowanych mistrzów
Europy — Rinus Michels i najlepszy
piłkarz reprezentacji Holandii— Ru
ud Gullit, otrzymali z rąk królowej
holenderskiej Beatrix tytuły szlache
ckie. W czasie poniedziałkowego
spotkania w sali przyjęć Pałacu Króle
wskiego, nastąpiła kulminacja szczę
ścia, jakie opanowało Holandię po
zwycięstwie ich drużyny w finale mis
trzostw Europy.
Na przyjęciu u królowej minister
sportu Holandii Dick Dees powie
dział, iż jeszcze przed rozpoczęciem
finałowego meczu z ZSRR, nikt na
wet nie dopuszczał myśli o porażce, a
dziś duma rozpiera każdego Holend
ra.

Rekord Polski M. Chmary
Bardzo dobre wyniki uzyskano w
poniedziałek późnym wieczorem
podczas międzynarodowego mityngu
w Lille (Francja).
Świetnie spisał się reprezentant
Polski — Mirosław Chmara, który
wygrał konkurs skoku o tyczce z dos
konałym wynikiem 5,90 m, który jest
nowym rekordem Polski, aż o 10 cm
lepszym od dotychczasowego. 5,80
skoczył bowiem 1 września 1985 r.
Marian Kolasa, który ten wynik wy
równał w ub. roku.

Rodzeństwo Lewis—Carol i Carl
wygrało swe konkurencje, przy czym
o wiele wartościowszy wynik uzyskał
Carl, przebiegając.100 m w 9,95 sek.,
co jest najlepszym tegorocznym wy
nikiem w świecie. Carol natomiast,
wygrała skok w dal, ale z nie najlep
szym rezultatem — 6,77 m.
Również najlepszy tegoroczny re
zultat w świecie uzyskała Kubanka
Anna Fidelia, która przebiegła 800
m w 1.56,36.

Wyróżnienia dla mistiza świata

PROGRAM III
Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00

17.55 „W związku z przejściem do
innej pracy” — film fab. prod. radź.

Tłum. Ewa Katarzyna Nowak

Trwają mistrzostwa Europy

Radio

ŚRODA
Dzienniki: 10, 19.30 i 22.40
8.50 „Domator"
9.00 „Teleferie" najmłodszych —
„Tato już lato" oraz: „Szagma albo
zaginione światy"
10.10 Dla II zmiany: „Leśne fioł
ki" — radź. film fab. reż. K. Kiok
16.10 Dla dzieci: „Śpiewaj razem z
nami" — finał konkursu
16.50 „Radar"
17.05 Losowanie Express i Super
Lotka
17.15 Teleexpress
TT.30 Ginąca przyroda — filmdok.
prod. węg.
i /.öö „Zdrowie" — wojsKowy
magazyn publ.
18.25 „Z Polski rodem" — mag.
polonijny
18.50 Dobranoc
19.00 Sejmowe spotkania
20.00 „Klatka” — film fab. prod,
francuskiej, reż. P. Granier-Deferre; w
rolach gł.: I. Thulin i L. Ventura
21.35 Klub międzynarodowy
22.05 Sprawa dla reportera

Str. 7

Przekonać tę włosko-odeską damę nie
będzie trudno. Stosunek został nawiązany,
jest oczarowany Wiką, spędzają w jej łóżku
upojne godziny ona młoda, piękna, doświad
czona, umiejętna, on jeszcze męski pełen
temperamentu. Nie mogą przeżyć dnia, żeby
się nie zobaczyć, albo przynajmniej nie po
rozmawiać telefonicznie.
Ale dla wszystkich ten związek był tajem-'
nicą. Znają tylko Igora Władimirowicza, zna
ją jako jej starego przyjaciela, jako „miniony
etap” wiedzą, że właśnie z nim, Igorem Władimirowiczem, chodzi do Domu Architek
tów, do byłego pałacyku adwokata Plewaki
na bulwarze Nowińskim. Ale dziewczyny
tam nie chodzą.Dom Architektów jeszcze nie
wszedł w modę, chociaż jóst tam nawet re
stauracja, ale trzeciej kategorii. Urządzono
w ystawy projektów — kogo zainteresują?
Tym łatwiej było Wice ukrywać ten zwią
zek. W Domu Architektów zjawiała się tylko
z Igorem Władimirowiczem, potem dołączył
do nich Architekt. Taką konspirację uważał
za zbyteczną, ale doceniał delikatność Wiki,
cenił jej życzliwą uwagę poświęconą jego
sprawom, przychodziła na dyskusje o projek
tach, w których brał udział Architekt, uważ
nie wysłuchiwał» sporów i polemik.
Na dyskusjach bywały także starsze kobiety-architekci. Wika nie niepokoiła się nimi,
niepokoiły ją ładniutkie kreślarki w pracow
ni projektowej, ale Igor Władimirowicz po
wiedział, że dla architekta prowadzącego,
tym bardziej — głównego architekta, współ

Trochę trwało, ale w końcu doceniono w Komitecie Młodzieży i Kultury
Fizycznej osiągnięcie karateki koszalińskiego Bałtyku, Krzysztofa Pajewskiego. Przypomnijmy, że w kwietniu br. w Budapeszcie sięgnął on w
efektownym stylu po tytuł mistrza świata taekwondo w wersji ITF. 20 bm.
zapadła w KMiKF decyzja o przyznaniu Krzysztofowi Pajewskiermi złotego
medalu „Za wybitne osiągnięcia sportowe" oraz nagrody rzeczowej w wysoko
ści 600 tys. zł. Gratulujemy!

Strefowe
zawody
W Łobzie przeprowadzono strefowe za
wody jeździeckie w skokach. W czołówce
nie zabrakło przedstawicieli Pomorza Śro
dkowego.
Pierwszego dnia zawodów w klasie L
pierwsze miejsca zajęli ex-aequo M. Karolewicz na „Jurorze", P. Ułaś (obaj
PGR Czaplinek) i E. Piechocka (Jantar
przy POHZ Mścice) na „Oście". W konkur
sie klasy P trzeci był R. Chyćko (PGR
Czaplinek) na „Ratafii", a w klasie N
D. Oleśkiewicz (Jantar) na „Nice” zajął 4
miejsce.
Następnego dnia M. Karoiewicz wy
grał w klasie L. D. Oleśkiewicz był trzeci
w klasie P. W tym konkursie R. Chyćko
zajął trzecią pozycję, a K. Kaźmierkiewicz
(Rzemieślnik Kołobrzeg) na „Narownej"
— piąte miejsce. Ten ostatni na „Jasawie"
był trzeci w klasie C. W klasie N szóstą
pozycję zajęła A. Kwiatkowska (Rzemie
ślnik) na „Cumparcicie". (wim)

Miejmy nadzieję, że sukcesy K. Pajewskiego zachęcą innych młodych
karateków do stałego podnoszenia swych umiejętności. Zawodnik Bałtyku dał'
przykład. Oby jego śladem poszli inni. (wim)

Karpo w pomógł
Kasparowowi!
W II turnieju o Puchar Świata w
Belfort doszło do zmiany lidera. Re
welacyjny dotąd Jean Ehlvest nie
zdzierżył czarnymi Anatolijowi Karpowowi, podczas gdy mistrz świata
Garri Kasparow zwycięsko prze
brnął przez obronę „mistrza remisu",
Ulfa Anderssona. Tak więc Karpow
pomógł Kasparowowi w osiągnięciu
przodownictwa!

Na arenach XIIIOIMS
We Wrocławiu trwają XII! Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Już
w pierwszym dniu zawodów reprezentanci Pomorza środkowego zanotowali
sukcesy.
W turnieju judo dziewcząt dwa złote medale zdobyły zawodniczki Mechani
ka Bobolice. Joanna Korbus wygrała w wadze 61 kg, a Krystyna Grochulska
w kat. wagowej 72 kg. W wadze 66 kg Sylwia Rybicka (Darzbór Szczecinek)
wywalczyła srebrny, a Katarzyna Korbus — brązowy medal.
Dobrze wystartowały w turnieju piłki ręcznej dziewczęta SP-4
Świdwin. W spotkaniu grupy 2 wygrały one z SP-T Lublin 27:16. Równie
udana była inauguracja zawodów w wykonaniu piłkarzy SP-15 Słupsk. W
turnieju futbolowym grupy 1 pokonali oni SP-8 1:0(0:0).
Oby następne dni były równie pomyślne! (wim)

Jeśli nie mógł przyjść na spotkanie, uprzepracownice z jego pracowni są nie do przyję
dział ją o tym telefonicznie, zapytywał ze
cia.
— Pierwsza zasada wytrzymałości mate współczuciem:
— Co będziesz robić?
riałów — żartował Igor Władimirowicz — gło
Uspokoiła go:
si: każdy związek ogranicza jeden stopień
— Kochany, nie martw się, poleżę, po
wolności. A architekt u siebie w pracowni
czytam, wejdę do przyjaciółki, skoczymy do
powinien być absolutnie wolny.
Swoją rolę Wika grała wspaniąle. Nawet kina. Zadzwoń koniecznie jutro rano.
Oczywiście, nie leżała na tapczanie, nie
Igor Władimirowicz uwierzył, że jest zako
chana w jego przyjacielu. Dla Architekta był chodziła do przyjaciółki, nie biegała po ki
to ciężki okres walki tendencji architektoni nach, miała swoje sprawy: krawcowe, szew
cznych szkół, kierunków, tradycji. Wykształ cy, Józik Liberman i Szarok — tego ściśle
cony we Włoszech, zwiedził wiele krajów przestrzegała, tu nie mogło być potknięcia.
i znana mu była współczesna architektura Z Architektem też nie mogło być potknięcia.
zachodnia, przewodził szkole opierającej się Niech wie, że jest wierną, oddaną przyjaciół
na spuściźnie klasycznej, ale uwzględniają ką. Było nie było, córka profesora, było nie
cej nowoczesne, przede wszystkim wysoko było — z hetmańskiego rodu! Nie jest winiła,
ściowe konstrukcje. Wielu go za to atakowa że urodziła się tutaj, wśród chamów jest
ło, że Wika ogłosiła, że jest geniuszem, że jego arystokratką, do diabła!
Tylko raz Wika pozwoliła sobie na wybuch.
budynki, projekty, idee są genialne, mówiła
Zdarzenie miało miejsce w Muzeum Sztuk
to wszystkim: i jego przyjaciołom, i jego
wrogom. Jest geniuszem! Nie ten jest geniu Pięknych, gdzie urządzono pokonkursową
szem, kogo docenią za pięćset lat, geniuszem wystawę projektów Pałacu Rad. Muzeum
jest ten, kto żyje dziś i jest uznany. Wszystko, było przepełnione od rano do wieczora, długa
kolejka ciągnęła się przez Wołchonkę. Ar
czego dotknęła jego ręka, jest genialne!
Tak to była słusznie wybrana rola i od chitekci, w tej liczbie także cudzoziemcy,
grywała ją po mistrzowsku. W niczym nie stali przy swoich projektach prawie wszyscy
sprzeciwiała się Architektowi, nigdy się z żonami, udzielali wyjaśnień, odpowiadali
z nim nie sprzeczała, nie kaprysiła, nie ob na pytania. Wika bywała tam codziennie,
rażała się — wobec wielkiego człowieka nale spotykała się z Architektem, miała już wiele
ży utrzymywać się na odpowiednim pozio znajomych w tym światku. Może ktoś tam
nawet się domyślał jaką rolę pełniła przy
mie.
V- Mam wiele wad — mówiła — ale, wiesz Architekcie, ale Wika zachowywała się skro
tego babskiego, miałkiego nie ma we mnie mnie.
ani za grosz, jestem z tego dumna. Najważ
. Panował gwar, ożywienie, publiczności nie
niejsze — musisz mieć spokój.
ubywało i tylko jedna osoba ani razu nie

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 Społecznoekonomiczny — 251-40, Dział Społeczno-Rolny
242-08, Dział Społeczno-Kulturalny
251-14; Dział Depeszowó-Zagramczny — 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 1 5.00
wyłącznie osobiście oraz we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 telefonicznie pod nr 250-05.

Baszta
- trzecia
W Golubiu—Dobrzyniu miał się odbyć V
Międzynarodowy Wyścig Kolarski o „Błę
kitną Wstęgę Drwęcy". Niestety, zagrani
czni goście nie dojechali. Na starcie stanęło
79 polskich kolarzy z 21 klubów.
Rozegrano cztery etapy. Zwycięzcą wy
ścigu okazał się T. Nelke ze szczecińs
kiego Ogniwa. Kolarze Baszty Bytów zajęli
następujące lokaty: 6. A. Kaiser, 7. D.
Szyca; 12. W. Ciera, 22. R. Fijałkowski.
Drużynowo bytowianie, trenowani przez
Zb. Czeczota, zostali sklasyfikowani na
trzecipn miejscu. Ustąpili tylko Sokołowi
Częstochowa i Stali Grudziądz, (wim)

Nasi w czołówce
W Gryfinie przeprowadzono zawody ko
larskie o „Błękitną Wstęgę Bałtyku". Ju
niorzy młodsi mieli do pokonania dystans
40 km, a juniorzy — 50 km.
Dobrze wypadli kolarze koszalińskiego
Spółdzielcy. Wśród juniorów młodszych
zwycięzcą kryterium okazał się T. Ratajczyk, a w wyścigu juniorów Sł. Obuchowicz ustąpił tylko W. Czajowskiemu z
Pomorza Stargard, (wim)

przyszła do muzeum — żona Architekta.
— Nie miej jej tego za złe — mówi Ar
chitekt — przez dwadzieścia lat zdążyła się
napatrzyć na moje projekty, już jej obrzydły.
— Ale to jest przecież twój najważniejszy
projekt, dzieło twojego życia!
— Kiedy projekt zatwierdzą, kiedy będą
wręczać dyplomy — wtedy przyjdzie zażar
tował Architekt.
— O, tak! Wtedy będzie stała obok ciebie,
będzie dzieliła z tobą twój triumf.
Spojrzał na nią uważnie, zrozumiał jej aluz
ję: ona sama chce stać obok niego, ona sama
chce dzielić z nim jego triumf.
Wika zrozumiała, że popełniła gafę, wzięła
go za rękę.
— Do niczego nie pretenduję. Ale nie mo
gę znieść takiej obojętności wobec ciebie,
wobec twojej pracy. Stać przy tobie tylko
w dni triumfu — to jest, wiesz... — pogard
liwie skrzywiła usta. — Wybacz mi, ale nagle
zrobiło mi się przykro za ciebie.
Następnego ranka obudził ją dzwonek tele
fonu od Architekta. Dzisiaj jest przegląd za
mknięty, niech nie przyjeżdża, tylko czeka
na telefon.
Przegląd zamknięty oznaczał, że wystawę
zwiedzi Stalin i inni członkowie władz.
Cały dzień Wika przesiedziała w domu, nie
odchodząc od telefonu. Architekt zadzwonił
pod koniec dnia.
— Jadę.
Przyjechał z butelką szampana — to był
dzień jego zwycięstwa, ich zwycięstwa. Stali
nowi spodobał się jego projekt.
Rano wyjechali do Suchanowa na dwa
tygodnie.
(cdn)

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: sekretariat i dział
ogłoszeń
251 -95, reporterzy
254-66 i 224-56.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca* Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów me zamówionych.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch", ul Pawła
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

1

Str. 8

SŁUPSK — WOJEWÓDZTWO

1988 - 06

Pomysł jakich mało

CZYTELNIKÓW
Nadszedł czas kiedy przedstawiciele spółdzielczości mleczarskiej
zaczęli martwić się małym spożyciem mleka. Rozwiązania upatrywano
w reklamie. Telewizyjne obrazki ze znakiem spółdzielczości mleczars
kiej zachęcały do picia mleka i konsumpcji przetworów. W Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Człuchowie nikt na reklamę pieniędzy
dawać nie zamierzał a przyczyn małej konsumpcji upatrywano w
dystrybucji.
t

Najtrudniej o mleko było na
wsiach, gdzie dowożono je tylko
dwa razy w tygodniu. Prezes spół
dzielni Włodzimierz Adaszewski
postanowił to zmienić.
Mleko i przetwory mleczne do
wożone są z Człuchowa do Rzecze
nicy, Konarzyn, Czarnego i Debrz
na codziennie. Samochody OSM po
drodze mijały wsie, do których mle
ko dowożono tylko dwa razy w
tygodniu. Zmiana systemu polega
ła na codziennej dostawie mleka do
wszystkich miejscowościj znajdują
cych się na drodze z Człuchowa do
Rzeczenicy, Konarzyn, Czarnego i
Debrzna. Wkrótce też okazało się,
że przynosi to wymierne efekty
handlowe.

także w te dni. Do rozwiązania po
zostało pokonanie bariery niechęci
przez prowadzących punkty sku
pu. Wśród nich rozpisany jest więc
konkurs na najlepszego sprzedaw
cę. Ostatni wygrała Maria Tarylczuk, która przez jednego dostawcę
mleka rozprowadziła towaru za bli
sko 54 tysiące złotych.
• Efekty? Nie trzeba było na nie
długo czekać. Rolnicy, którym co
dziennie zapewnia się dostawy do
domu, więcej obecnie sprzedają
mleczarni. Skup mleka wzrósł do
2638 litrów mleka od dostawcy, a
średnia wojewódzka wynosi 2227".
Gwałtownie wzrosło również spo
życie i wynosi ono 96,3 litra na
osobę, czyli o ponad 17 litrów więcej
niż średnia w województwie. Wzro
— Nie byliśmy z nich jednak za sło spożycie serów, kefirów, maś
dowoleni na tyle
mówi prezes lanki. Rolnicy chętnie kupują rów
Adaszewski — aby rozwiązanie to nież twarogi. Z dostaw mleka i
uznać za ostateczne. Zastanawialiś przetworów do punktów skupu
my się jak jeszcze bardziej związać spółdzielnia osiąga dodatkowy
z nami naszych dostawców. Spój- . zysk, jako że zatrzymuje marżę
rżeliśmy dokładnie na mapę i roz handlową.
wiązanie nasunęło się samo. Te sa
Przybył tylko jeden kłopot. We
me samochody, które wożą mleko i wszystkich punktach skupu po
przetwory z Człuchowa zatrzymują trzebne są lodówki, o które bardzo
się teraz w punktach skupu mleka,
trudno. Te, którymi dysponują
w których z dwudniowym wyprze spółdzielcy są już poważnie wyeks
dzeniem rolnicy składają zamówie ploatowane.
nia. Ogółem mleko i przetwory do
Ale skórka warta jest wyprawki
starczane są do 30 miejscowości.
— zapewnia prezes Adaszewski — i
Punkty skupu pracują również w dziennie ekspediujemy do sklepów
soboty i niedziele, toteż rolnicy ma i punktów skupu 20 tysięcy litrów
ją okazję zaopatrywać się w nabiał mleka. (ffipK

Kto pierwszy
ten... lepszy?
Ustka. Jedna z naszych Czytel
niczek pól roku starała się o kupno
kolorowego telewizora w sklepie
ZURiT należącym do WPHW w Ustce przy ul. Leśnej. W dniu 23 maja
nareszcie przyszła jej kolejka. Do
sklepu dostarczono po południu
dwa telewizory. Klientka podeszła
do lady. Kierowniczka sklepu wy
pisała paragon. Klientka wzięła
paragon do ręki, ale... kierownicz
ka nagle wyrwała jej dokument i
wręczyła stojącej w tyle znajomej.
— Rozumiem, że telewizory kolo
rowe są towarem trudno dostęp
nym, a wszelkie kolejkowe umowy
bywają — nieformalne — stwier
dziła Jóefa Ch. z ul. Wczasowej. —
Niemniej, skoro ludzie z kolejki kie
rują się zasadami społecznego
współżycia, to dlaczego kierowni
czka sklepu ich postponuje? Mam
iviele krytycznych uwag dotyczą
cych sprzedaży towarów deficyto
wych w tym sklepie. Ponadto uwa
żam, że skoro w tak małej miejs
cowości jaką jest Ustka raz na jakiś
czas przychodzą telewizory do
sklepu warto się zastanowić czy
miejscowi mieszkańcy mają jakieś
szanse kupna. W kolejce dostrzeg
łam bardzo wielu klientów ze Słup
ska, gdzie dostawy są częstsze i
większe. Oczywiście sprzedawca
ma obowiązek sprzedawać towary
każdemu klientowi, który wejdzie
do sklepu ale... może ustalić w
WPHW jakieś zasady sprzedaży
artykułów deficytowych? Czy za
wsze kolejce musi towarzyszyć kłót
nia.. (ce)

Miejska Komisja Wyborcza
w Słupsku zawiadamia, że w
wyborach do rad narodo
wych,
przeprowadzonych
dnia 19 czerwca bieżącego ro
ku do Miejskiej Rady Narodo
wej w Słupsku, wybrani zo
stali:
Alina Andrysiak, Adam Bajorek,
Czesław Baryłka, Wiesława Bednaszewska, Jerzy Borkowski, Ro
man Budzik, Janina Chalecka, Jó
zef Cichosz, Grażyna Ciechanow
ska, Ewa Czinke, Krystyna Damię
cka, Alicja Dąbrowska, Bogusław
Frąckiewicz, Łucja Frąckowska, Irena Frejek, Bogdan Furman, Kry
styna Gaca, Bożena Garszczyńska, Irena Gatz, Czesław Gawlik,
Teresa Gawlik, Klara Gerszewska
Antoni Górski, Tomasz Groński,
Marian Gryczka, Józef Grzelak,
Bożena Jakubowska, Zenon Ja
kubowski, Maria Jankowska, Urszula Jodłowska, Tadeusz Jureń,
Ewa Kaczmarek, Edmund Kaczyń
ski, Wanda Kasprzycka, Barbara
Kmita, Zygmunt Kołodziej, Witold
Kowalczyk, Andrzej Kowalewski,
Stanisław Kowalewski, Francisz

0 zdrowie
1 sprawność załogi
Czarna Dąbrówka. Taką nazwę nosi
związkowe współzawodnictwo, w którym
uczestniczy od lat, i to z powodzeniem,
tutejszy kolektyw PGR.
Bardzo ważny jego element stanowi rajd
samochodowy o puchar dyrektora przed
siębiorstwa, organizowany przez NSZZ
Pracowników Rolnictwa razem ze związ
kowcami GS „SCh", Celem tej imprezy jest

Prowincja atakuje"

Słupsk. W ramach „Słupskiej
Sceny Prowincjonalnej” 30 bm.
(czwartek) o godz. 18, w hali MZKS
„Czarni” przy ul. Grottgera odbę
dzie się koncert pt. „Prowincja ata
kuje” pomyślany jako prżegląd
najlepszych grup rockowyh z Ziem
Zachodnich i Północnych. Wystą
pią tu grupy: „Piżama” z Poznania,
„Do dna” ze Szczecina, „Krew” z
Gdańska, „Ten Dollars” z Koszali
na oraz „Bruno Wątpliwy” z Boles
ławca Śląskiego. Atrakcją zapewne
będą występy zachodnich grup roc
kowych: — ,,Crime and the Solu
tion” z Wielkiej Brytanii oraz „Boom
Operators” z Berlina Zachodniego.
W piątek (1 lipca br.) o godz. 17 w
hali sportowo-widowiskowej „Gryfia” przy ul. Szczecińskiej 99 od
będzie się drugi koncert pod has

łem „Bezkomplesów”, mający na
celu promocję słupskich grup roc
kowych: „Magmen” z WDK,- „On
the Tree” i „Van der Krammer” z
MCK w otoczeniu takich gwiazd
polskiego rocka jak: „Turbo”, „Voo-Voo”, „Gedeon Jerubbaal11 oraz
zespołów zagranicznych: „Telewi
zor” (ZSRR), „Factory Toys” (Holan
dia), „Less Funny Beduins” (RFN)
oraz „Die Schwestern” (Berlin
Zach.). Wystąpi także zespół „Dan
ger” z Czarnego.
Oba koncerty pomyślane są jako
maratony rockowe, trwać będą do
godz. 24. Szczegółowe informacje w
Młodzieżowym Centrum Kultury,
al. 3 Maja 22, Słupsk (tel. 31-130 —
„Słupska Scena Prowincjonalna”.
(JA)

Konkurs fotograficzny z zawodów
sportowo-pożarniczych — rozstrzygnięty
Słupsk. Rozstrzygnięty został konkurs na fotoreportaż z wojewódzkich zawodów
sportowo-pożarniczych i1 mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym, które
rozegrane zostały w ramach festynu przedwyborczego. Do konkursu przyjęto siedem
fotoreportaży. Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwie pierwsze równo
rzędne nagrody: Janowi Maziejukowi za fotoreportaż pt. „Teraz więcej potu, aby

mniej było ludzkiego nieszcząścia”” i Zbigniewowi Bieleckiemu za fotoreportaż

bez tytułu. Drugą nagrodę otrzymał Jacek Łukasik ze Słupska za fotoreportaż bez
tytułu Dwie równorzędne trzecie przyznano: Jerzemu Czerwińskiemu i Francisz
kowi Ustupskiemu. Ponadto komisja konkursowa postanowiła wyróżnić pracę
ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, Grzegorza Gospodarka
Gratulujemy! (ja)

Utrudnienia w ruchu drogowym
Lębork. W związku z odbywają
cym się dzisiaj, 29 bm. VI Ogól
nopolskim Nocnym Kryterium
Kolarskim, w godz, 19.45—23.00 na

trasie międzynarodowej nr 6
Szczecin — Gdańsk zamknięta zo
stanie część jezdni, (a)

Słupsk. Tadeusz Stankiewicz
był popularny wśród... słupszczanek na długo przed tym, zanim
uhonorowano jego miejsce pracy
I nagrodą w kategorii Domów To
warowych „Centrum” — placó
wek rywalizujących w konkursie
imienia Ignacego Rzeckiego. Klien
ci, którzy odwiedzają DT „Cent
rum” —- „Słowiniec” przy placu
Zwycięstwa nie omijają stoiska
obuwniczego. I chociaż z zaopat
rzeniem różnie bywa — intryguje
tutaj organizacja pracy, kultura
obsługi.

ze starszymi sprzedawaliśmy je.
Zbierałem jagody, grzyby. I nie
chodziło mi tylko o te uciułane pie
niądze. Po prostu polubiłem handel
i handlowanie. Pierwszy mój sklep
— to branża artykułów gospodar
stwa domowego. Moją klientelę

W 1974 roku po ukończeniu Tech
nikum Ekonomicznego w Świno
ujściu Tadeusz Stankiewicz, jako
jedyny z młodych adeptów ekono
mii, postanowił nie iść za biurko do
któregoś z przedsiębiorstw, a... sta
nąć za ladą. Dlaczego?
— Od dzieciństwa pociągał mnie
handel
wspomina pan Tadeusz.
Najpierw, jako mały chłopak,
chodziłem na działki truskawkowe,
zbierałem owoce, potem wspólnie

szerzenie kultury motoryzacyjnej i propa
gowanie atrakcyjnych form wypoczynku
po pracy wśród wszystkich mieszkańców
wsi.
Ostatni IV rajd zgromadził na starcie 19
pasjonatów „czterech kółkek", m.in. z PGR
Motarzyno. Grand Prix przypadło w udzia
le reprezentantowi GS Czarna Dąbrówka.
Stanisławowi Krauzie.
— Podobnych, ciekawych imprez ple
nerowych — stwierdził przewodniczący
związku Zbigniew Siuda — planujemy
urządzić latem sporo. Marzy się nam bo
wiem złoty laur we współzawodnictwie.
Oczywiście w skali krajowej, (jel)

Dom
dla mieszkańców
#•
całej wsi

Zgodnie z rozdzielnikiem — do śląskich sklepów

Sery ze znakiem jakości
Człuchów. Wyroby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, szczególnie
sery twarde, znane są z wysokiej jakości. Kupować je można m.in. w
dobrze zaopatrzonym sklepie firmowym, brakuje ich natomiast często w
innych sklepach regionu. Zgodnie z rozdzielnikiem centralnym znaczne
ilości serów kierowane są do większych miast kraju, głównie na Śląsk.
Sery twarde, zaliczane do grupy holenderskich, produkowane są m.in.
w oddziałach produkcyjnych spółdzielni w Debrznie i Przechlewie. Nie
wielki zakład w Debrznie zatrudnia łącznie 22 osoby, w tym kilka z ponad
20-letnim stażem. 3 pracowników ukończyło kursy serowarów, pozostali
zostali przyuczeni do zawodu. Mleko do zakładu przywożone jest ze
zlewni z terenu gminy, a cykl produkcyjny trwa 42 dni. Wytworzony ser
(obecnie jest to jeden rodzaj — Gouda) przez 2 dni pozostaje w solance,
następnie dojrzewa na półkach w odpowiednich pomieszczeniach i w
końcowejfazie powlekany jest powłoką z polioctanu winy lu. Jednorazowo
zakład opuszczają większe partie serów, a miesięczna produkcja wynosi
około 45 ton. Produktem ubocznym jest serwatka, której dziennie uzyskuje
się 16 tys. litrów. Nie ma jednak żadnych kłopotów z jej zbytem, gdyż
chętnych do odbioru jest wielu.
Sery twarde produkowane są także w zakładzie w Przechlewie. Warto
dodać, że wytwarzany tu ser Gouda zdobył I nagrodę na XV Krajowej
Ocenie Serów w Giżycku w końcu ub. roku. Podobny sukces zakład ten
odniósł iv roku 1980. Zdaniem odbiorców sery z człuchowskiej OSM w pełni
zasługują na znak jakości, jaki posiadają.
Na zdjęciu: brygadzistka Danuta Zakroczymska przekłada sery w
dojrzewalni w Przechlewie, (ho)
Fot. St. Kraszewski

ale zimą, gdy przyszło długo czekać
lub prom nie płynął, miałem kłopo
ty. W 1980 roku przyjechałem do
Słupska na stałe, polubiłem to mia
sto. Wkrótce otrzymałem pracę w
stoisku z wykładzińami, dywana
mi, sprzętem radiowo-telewizyj-

Pan Tadek z „Cedetu"
stanowiły głównie gospodynie do
mowe. Nauczyłem się zatem układności, grzeczności, doradzania i tak
pozyskałem stałą klientelę. Po woj
sku spróbowałem samodzielności.
Byłem ajentem. Ale każda praca i
każde miejsce na ziemi ma swoje
wady i zalety. Dojeżdżałem pro
mem. Latem, to było przyjemnie,

ka Krumplewska, Ryszard Kwiat
kowski, Danuta Lendzion, Edward
Lewandowski, Irena Lewińska,
Zbigniew Lipski, Anna Lis, Zdzi
sław Maura, Ryszard Majchrzak,
Teresa Makowska-Kosiec, Józef
Maliszewski, Krystyna Marczyk,
Marianna Masilewicz, Tadeusz
Matyjaszek, Agnieszka Miączyńska, Lech Mysiak, Stanisław Nisiewicz, Iwona Noga, Bożena No
wak, Zofia Olef, Lucyna Osińska, t
Grażyna Pachulska, Michał Pasz
kiewicz, Janusz Pierun, Edmund
Pietkiewicz, Roman Pietrzak, Je
rzy Lipiszczuk, Anna Pisarska,
Stanisław Piacety, Edmund Plisz
ka, Irena Pogodzińska, Henryk
Porożyńskr Barbara Rosińska, Ja
cek Rudnik, Irena Sendobry, And
rzej Sierosławski, Ryszard Skow
roński, Helena Sobótka, Tadeusz
Socha, Stanisław Staniuk, Barba
ra Stępień, Elżbieta Sulewska, Elż
bieta Szczucka, Jan Szumski, Ha
lma Święch, Kazimiera Teodorowicz, Stanisław Turczyk, Stanis
ław Zalewski, Izabela Zglińska,
Teresa Ziemniewicz, Elżbieta Zochowska.

Konarzyny. Tak można nazwać
nowo zbudowaną remizę Ochotni
czej Straży Pożarnej. Nie tyle z racji
wielkości (kubatura 3,5 tys. m !), co
wielofunkcyjnego charakteru (3
boksy garażowe, biblioteka z czy
telnią, pomieszczenia dla kółek za
interesowań GOK, siedziba KGW,
lokal LZS).

-JL.

Maraton rockowy w Słupsku

ff

Wybrani na radnych

nym DT „Centrum”, a tam klien
tów nie brakowało. I tak zaczęły się
moje sympatyczne kontakty ze słupszczanami. Cieszę się, że wyróż
niono mnie wysoką nagrodą i że po
kilku latach pracy zyskałem sobie
sympatię klientów.
Tadeusz Stankiewicz w nagrodę .

za wzorową pracę awansował szyb
ko na kierownika stoiska obuwni
czego. Z zamiłowaniem uzupełnia
towarami półki, rozmawia z klien
tami, doradza, okiem gospodarza
ogarniając cały dział.
— Obecnie obuwie jest drogie,
ludzie słusznie długo zastanawiają
się nad każdym zakupem — mówi
laureat nagrody im. Rzeckiego. —
Boleję nad tym, że buciki dziecięce
są takie drogie. Przeciętnie jedna
para kosztuje tysiąc i więcej zło
tych. Albo damskie pantofle z „Sy
reny” — są piękne, eleganckie. Pa
nie przymierzają jakby tylko przez
chwilę chciały mieć coś ładnego na
sobie. Męskiego obuwia mamy za
wsze pod dostatkiem. Bardzo dob
rze współpracuje mi się z pracow
nikami PZPS „Alka” ze Słupska.
Zawsze są punktualni, słowni, a ich
obuwie ma dobra iakość.
Ruch u pana Tadka duży. Dzien
ny utarg —- około miliona złotych.
Oby tylko było czym handlować!

W budowie tej remizy — dodąje
prezes ZG ZOSP, naczelnik Mie
czysław Pruski — brali udział do
słownie wszyscy mieszkańcy Kona
rzyn. Przez blisko trzy lata. Trudno
więc kogoś wyróżnić. Takich jak
Roman Kierzkowski, Andrzej Go
spodarek, Józef Lank, Wiktor Je
żewski, Stanisław Dorawa, rodzi
ny Gaców czy Wielińskich uzbie

rałaby się długa lista..Do przysło
wiowej pełni szczęścia zostały tylko
pasadzki i tynki zewnętrzne. „Pre
mia” z KW ŚP — duży, nowoczesny
wóz bojowy — stoi już w garażu. W
lipcowe święto obiekt będzie tętnił
życiem! (jot-el)

Telefony
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 odjeżdżąjące 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.

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

tX]

Kino"

SŁUPSK
MILENIUM
sala „Pomorska”: Zabij mnie
glino (pol., sensac., 1. 18) g. 15.30 oraz 18 i
Wielkie żarcie (franc.-włoski, 1. 18)
tylko dla
dorosłych
g, 20.30, sala „Mieszko”: Synteza
(poi.)
g. 17 i 19.30
POLONIA
Greystoke
legenda Tarzana
... władcy małp (ang., 1. 15)
g. 15.30 oraz:
Mucha (USA. 1. 18)
g. 18 i 20
MCK
Rykowisko (pol., 1. 15)
g. 16 i 18
DELTA <.Rędzikowo) ' Gwiezdny przybysz
(USA, 1. 15)
BYTÓW
Cienie śmierci (jap., 1. 18)
CZARNE: PRZODOWNIK dziś nieczynne;
WIARUS
Obywatel Kane (USA, 1. 15)
CZŁUCHÓW
Śmierć Johna L, (pol., 1. 18)
g. 16.30 i 19, sala wideo
g. 17 i 18.45
DAMNICA
dziś nieczynne
DĘBNICA KASZUBSKA
dziś nieczynne
DEBRZNO: KLUBOWE
Nieoczekiwana
zmiana miejsc (USA, 1. 15); PIONIER
dziś
nieczynne
KĘPICE
dziś nieczynne
LĘBORK: FREGATA
Nieśmiertelny
(USA, 1, 15)
ŁEBA
Nie kończąca się opowieść (RFN)
i C. K. Dezerterzy (pol., 1. 18)
MIASTKO Most na rzece Kwai (ang., 1. 15)
PRZECHLEWO
dziś nieczynne
SIEMIROWICE
O rany, nic się nie stało
(poi., 1. 15)
SŁAWNO (SDK)
dziś nieczynne
USTKA
Pół żartem, pół serio (USA, 1. 12)
oraz: Obcy
decydujące starcie (USA, 1. 15)

Spartakiada
Klubów HDK
Człuchów. Przed kilkoma dnia
mi odbyła się tu V Wojewódzka
Spartakiada Klubów HDK. W spar
takiadzie uczestniczyło 11 klubów,
zwycięzców zawodów rejonowych.
Sześcioosobowe drużyny reprezen
tujące kluby miały do pokonania m.
in. tor sanitarny, slalom rowerowy,
strzał z wiatrówki do tarczy oraz
sprawdzin z wiadomości o PCK.
Pierwsze miejsce ząjął Klub HDK
przy SPMO w Słupsku z dorobkiem
96 pkt, w składzie: Włodzimierz Wasielewski, Jan Radkowski, Miros
ław Badowiec, Przemysław Kępa,
Krzysztof Rybka, Jarosław Skrodzki, drugie miejsce z dorobkiem 85

pkt — Klub HDK z Ustki, trzecie
— Klub HDK przy WUSW w Słups
ku. Nagrody i puchary dla zwycię
skich drużyn ufundowali: Zarząd
Wojewódzki PCK w Słupsku. Zarząd
Rejonowy PCK w Człuchowie
i Urząd Miasta w Człuchowie.
Drużyna honorowych dawców
krwi przy SPMO weźmie udział
w I Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Klubów HDK, która we wrześniu br.
odbędzie się w Lęborku. (JA)

Kto był świadkiem wypadku
22 czerwca br. o godz. 10.30 w Lęborku
na skrzyżowaniu ulic: B. Krzywoustego i
T. Kościuszki samochód osobowy marki
„audi” o numerach rejestracyjnych
SLR-483B jadący z kierunku Cewic do
centrum Lęborka potrącił przechodzą
cego przez skrzyżowanie mężczyznę
prowadzącego rower, który w wyniku
wypadku doznał obrażeń ciała. Świad
kowie tego zdarzenia proszeni są o osobi
ste lub telefoniczne zgłoszenie się do
Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrz

nych w Lęborku, tel. 21-955 wewn.'287
lub do najbliższej jednostki MO.

★ ★ ★

16 czerwca br. o godz. 15.15 na ul. W.
Wasilewskiej w Lęborku samochód cię
żarowy star z naczepą o nr. rej.
GDN-2668 potrącił E. Tulikowską, która
doznała obrażeń ciała. Osoby, które były
świadkami tego zdarzenia proszone są o
osobiste lub telefoniczne zgłoszenie się
do RUSW w Lęborku, tel. 21-955, wewn.
287. (a)

Egzamin z archiwistyki
Co roku przez Archiwum Państwowe w Słupsku i Ośrodek Kształcenia
Archiwistów ZDZ w Poznaniu organizowane są kursy archiwistyki
stopnia podstawowego. 19 osób, pracowników administracji państwowej i
zakładów pracy woj. słupskiego przez okres 2 miesięcy uczęszczało na
zajęcia dydaktyczne, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne przy
prowadzeniu archiwum zakładowego. Ci, którzy ukończą kurs i pomyśl
nie zdadzą egzamin jeszcze w tym rokujesienią będą mogli uczestniczyć w
kursie drugiego stopnia, zdobywając zawód archiwisty zakładowego, (bz)
Na zdjęciu: Egzamin końcowy z archiwistyki. Grupa słuchaczy z kursu
podczas pisania prac pisemnych pod kierunkiem mgra Andrzeja Jast
rzębskiego i mgra Włodzimierza Kaczalskiego z Archiwum Państ
wowego w Słupsku.
Fot. Zbigniew Bielecki
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