Dyskusja na XIX Konferencji KPZR

Odrodzenie leninowskich
tradycji demokracji

Sytuacja społeczno-gospodarcza oraz nowe zadania administracji
państwowej wynikające ze znowelizowanej ustawy o systemie rad
narodowych i samorządu terytorialnego — to tematy narady woje
wodów, która odbyła się wczoraj w Warszawie.
Otwierając obrady premier Zbig
niew Messner podkreślił, ze wpraw
dzie nowe przepisy zaczną obowiązy
wać dopiero od nowego roku, ale juz
obecnie administracja państwowa
musi przygotowywać się do ich
wdrażania.
Jak stwierdzono w toku narady,
duże znaczenie zarówno dla rad naro
dowych, jak i organów administracji
państwowej będzie miało wdrożenie

przepisów dotyczących własności
komunalnej oraz nadania radom oso
bowości prawnej. Wiążą się z tym
nowatorskie rozwiązania dotyczące
udziału rad narodowych w obrocie
cywilno-prawnym oraz różnorod
nych przedsięwzięciach gospodar
czych. Sposób i zakres wykorzystania
nowych . uprawnień zadecydują o
kondycji i.wiarygodności rad narodo
wych, potwierdzą i uwidocznią pro
ces reformowania gospodarki. (PAP)

bowych. Można nimi przewozić po
nad 200 kg ładunku. Producent obie
cuje dostarczyć ok. 4000 sztuk rocz
nie.

Szlagierem Fabryki Maszyn Spoży
wczych „Spomasz" w Białymstoku
jest uruchomienie produkcji towaro-i
wych przyczep do samochodów oso

CAF-R. Sieńko

Proletariusze wszystkich krajów łączcie sięi

Glos _
Pomorza

Plan rozmieszczenia
50 samolotów bojowych
Stany Zjednoczone zamierzają rozmieścić w
końcu bieżącego roku w Wielkiej Brytanii ponad
50 myśliwców bombardujących zmodyfikowane
go typu F-111 — poinformował dowódca sil
powietrznych USA w Europie, generał William
Kirk. Dodał, że samoloty te, w odróżnieniu od
stacjonujących obecnie na Wyspach Brytyjskich
150 bombowców F-111, mogą przenosić rakiety
manewrujące.
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Referendum w sprawie unii

I sesja MRN w Koszalinie

Algieria i Libia postanowiły przeprowadzić we
^wrześniu referendum w sprawie unii obu państw
Dodała algierska agenęja APS. O porozumieniu
bj sprawie informuje komunikat wydany na
zakJńczenie 2-dniowej wizyty delegacji libijskiej z
osobistością nr 2 w kierownictwie Libii, Abd
el-Salamem Dżaludem.

Komisja ekspertów uda się
do Iranu
Przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ po
informował, że dziś uda się do Iranu specjalna
komisja ekspertów ONZ, która będzie miała za
zadanie zweryfikować na miejscu ostatnie oskar
żenie o stosowaniu broni chemicznej w wojnie
iracko-irańskiej.
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Niech wasze czyny mówią

więcej niż słowa

• Cz. Łukianowicz przewodniczącym MRN
Onf. wł.). Od odegrania hymnu państwowego rozpoczęła się wczo
raj i sesja Miejskiej Rady Narodowej w Koszalinie. W jej skład
wchodzi 85 radnych, którzy przez najbliższe 4 lata będą dbali o rozwój
Koszalina
Otwarcia sesji dokonał radny senior
M. Górecki. On też jako pierwszy

}

Perspektywy współpracy
polsko-kubańskiej

Za kalmary — śledzie.
Polscy rybacy mają wysoką pozycję wśród oce
anicznych poławiaczy kalmarów, Te głowonogi,
niezbyt jeszcze popularne na polskich stołach,
można jednak korzystnie wymieniać za granicą na
inne ryby, Np. za jedną tonę kalmarów można
otrzymać trzy tony śledzi.

Wzrośnie liczba studentów
W Ministerstwie Edukacji Narodowej stwier
dzono, iż w r. 2000 liczba studentów na pierw
szym roku studiów powinna wzrosnąć do
115—130 tys. osób, co "oznacza podwojenie w
porównaniu ze stanem obecnym. Wiązać się-to
powinno z większą samodzielnością uczelni, od
chodzeniem od limitowania miejsc ku bardziej
elastycznym metodom sterowania i strukturą
kształcenia.

Ochrona środowiska
Zochron^ środowiska nadal nie najlepiej. Wpra
wdzie w ub. r. zmniejszyła się o 8,6 proc. ilość
ścieków przemysłowych i komunalnych nie oczy
szczonych, ale nadal wzrasta emisja zanieczysz
czeń gazowych. W ub. r, zwiększyła się o 1,4 proc.
i wynosi prawie 5,4 min ton na rok. Trzeba
podkreślić, że połowa tych zanieczyszczeń po
chodzi z krajów sąsiednich głównie południo
wych i zachodnich,

O'
Filipiny. W Manili odbyła się demon
stracja, której uczestnicy domagali
się zlikwidowania amerykańskich baz
wojskowych w tym kraju.
CAF;Reuter

(Inf. wł.) Wczoraj w Kołobrzegu odbyła się uro
czystość odsłonięcia na latarni morskiej pamiąt
kowej tablicy, poświęconej tym, co zginęli na
morzu — rybakom marynarzom-, żeglarzom. W uro
czystości udział wzięli przedstawiciele władz poli
tycznych i administracyjnych województwa i Ko
łobrzegu z I sekretarzem KW PZPR Eugeniuszem
Jakubaszkiem i posłem na Sejm Jerzym Surowcem,
delegacje przedsiębiorstw gospodarki morskiej,'

(dokończenie na str. 2)

rodziny rybaków, którzy zaginęli podczas pełnienia
służbowych obowiązków.

Pod pamiątkową tablicą złożone zostały wieńce i wiąza
nki kwiatów, Kompania honorowa WP prezentowała broń,
Odegrano hymn państwowy, na wszystkich jednostkach
cumujących w kołobrzeskim porcie włączone zostały
syreny, Wzruszającym momentem było zapalenie zniczy
przez rodziny zaginionych. Autorem pamiątkowej tablicy
jest kołobrzeski artysta-plastyk Janusz Tężyck i. (kar)

Wizyta członków ruchu „Greenpeace"

651 min zl oszczędności

Ochrona wód Bałtyku

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usłu
gowe Rybołówstwa „Transocean" posta
nowiło wydłużyć o dwa lata okres eks
ploatacji swych najstarszych baz rybackich
„Gryf Pomorski’', „Pomorze" oraz łączni:
kowca „Harmattan". Równocześnie udało
się im zintensyfikować okres remontów
prowadzonych w stoczniach zagranicz
nych, przyspieszyć w obcych portach roz
ładunek towarów. W ten sposób w ub.

Członkowie Międzynarodowej Organizacji Ochrony Środowiska Naturalnego Człowieka „Green
peace" przybyli do Polski. Organizacja ta powstała przed 17 laty jako niezależna pod względem
politycznym i ekonomicznym. W początkach maja „Greenpeace" podjęła specjalną kampanię dla
ratowania przed ekologiczną zagładą wód Morza Bałtyckiego, Planują oni przeprowadzenie za pomocą
najnowocześniejszej aparatury pomiarowej anaiiz próbek wody pobranych z Bałtyku u wybrzeży 7 krajów
nadbałtyckich. W Polsce badane będą wody Zatoki Puckiej i Gdańskiej a także ujścia Wisty do Bałtyku.

(PAP)

- Gestapo aresztowało gen, Stefana
Roweckiego (Grota), szefa AK
- na Syberii spadł potężny meteoryt

Słońce wschodzi o 4.21, zachodzi o
21.29.

Imieniny — Emilii, Lucyny
1977 — rozwiązano Organizację Paktu Po
łudniowo-Wschodniego (SEATO)
1960 — Zair (dawniej Kongo ■— Kinszasa)
kolonia belgijska, uzyskał niepodle
głość
1946 — referendum ludowe (»3 x TAK")
zadecydowało o postępowych prze
mianach w Polsce

rzyńskiego, J. Kaplitę i E, Pilar
czyka ( Powołano również 8 stałych

komisji MRN. Przewodniczącymi ko
misji zostali: Samorządu i Inicjatyw
Społecznych — J. Kaplita; Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego,
Prze
strzennego i Finansów — L. Górski;
Zaopatrzenia, Handlu, Usług i Gos
podarki Żywnościowej — A. Górzy
ński; Gospodarki Komunalnej, Mie
szkaniowej i Ochrony Środowiska —
E. Pilarczyk; Zdrowia i Opieki Spo-

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Kołobrzegu

1908
Alkoholik i abstynent popełniają ten sam.

złożył ślubowanie radnego, po nim —
najmłodsza radna B. Wiśniewska,
po czym uczynili to pozostali radni.
W dalszej części obrad dokonano
wyboru przewodniczącego MRN.
Został nim Cz, Łukianowicz, adiunkt WSInż. Wybrano także 3 za
stępców przewodniczącego: A. Gó

Tym, co zginęli na morzu

1943

■ błąd: traktują wino jak lekarstwo, a nie jako
napój (przysłowie greckie)

cja KPZR będzie miała decydujące
znaczenie dla odrodzenia i rozwoju
leninowskich tradycji demokracji
wewnątrzpartyjnej,
ugruntowania
socjalistycznego ludowładztwa oraz

V

wykazania humanitarnej natury
twórczego potencjału socjalizmu.

(dokończenie na str. 2)

Do XIX Wszechzwiązkowej Konferencji Partyjnej KPZR Moskwa
DRODZY TOWARZYSZE DELEGACI
Komitet Centralny PZPR przesyła Wam braterskie komunistyczne pozdrowienia i
najlepsze życzenia pomyślnych i owocnych obrad.
Polscy komuniści, ludzie pracy naszego kraju z wielkim zainteresowaniem, szczerą
sympatią i pełnym poparciem śledzili wielką, poprzedzającą Waszą konferencję
partyjną debatę prowadzoną,w duchu leninowskim na gruncie uchwał kwietniowego
plenum i XXVII Zjazdu KPZR.
Przełomowy okres w historycznym procesie budowy socjalizmu, uświadomiona
konieczność pełnego wykorzystania jego materialnych i duchowych walorów na miarę
aspiracji i potrzeb ludzi pracy, szczególna rola, jaką w tej dziedzinie odgrywa
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, sprawia iż Wasza konferencja znajduje
się w centrum uwagi wszystkich światowych sił socjalizmu, postępu i pokoju.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, społeczeństwo polskie kroczące drogą
socjalistycznej odnowy identycznej w swoich celach z założeniami radzieckiej
pieriestrojki (przebudowy) i głasnosti (jawności) solidaryzuje się w pełni z Waszą
twórczą działalnością. Wszechstronny rozwój naszych braterskich stosunków, naszej
jedności i współpracy osiągnął najwyższy w swej historii zakres i poziom.
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Dziś spodziewane jest zachmurzenie małe i
umiarkowane, wzrastające do dużego. Prze
lotne opady deszczu i burze. Temperatura w
dzień do 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany,
północno-zachodni, (s)

Sekret
długowieczności
Pekin (PAP). W Chinach żyje 3760
ludzi, którzy przekroczyli wiek 100 lat.
Najstarszy z nich obchodzi! już 130 urodzi
ny.
Interesujące, ze żaden z sędziwych star
ców nie byi w stanie podać recepty na
długowieczność. Charakterystyczne jest
jednak to, ze wszyscy prowadzili spokojny,
unormowany tryb życia, a podstawowymi
składnikami ich pożywienia by/y owoce,
warzywa i ryż.

roku realizując 20 zadań oszczędnoś
ciowych obniżono koszty o 651 min
złotych — przewożąc równocześnie
więcej towarów. (PAP)

Seminarium w Banku Światowym

Z. Sadowski poinformował
o polskich reformach
Waszyngton. (PAP). W głównym audytorium Banku Światowego w
Waszyngtonie odbyło się seminarium poświęcone polskiej reformie
gospodarczej oraz aktualnym problemom gospodarczym i społecz
nym PRL.
Seminarium, które prowadził będący go
ściem MFW i Banku Światowego wice
premier Zdzisław Sadowski, wzbudziło
duże zainteresowanie. Udział w nim wzięli
eksperci MFW i Banku Światowego,
przedstawiciele rządu USA oraz Kongresu
Stanów Zjednoczonych, jak również kół
naukowych i uniwersyteckich w USA.

wicepremiera Sadowskiego jako wybitne
go eksperta i rzecznika polskiej reformy
gospodarczej, człowieka którego opinie i
poglądy na temat polskich problemów go
spodarczych przyjmowane są w między
narodowych kołach finansowych i gospo
darczych z dużą uwagą.
Wicepremier Sadowski przedstawił węz
łowe problemy reformy gospodarczej i

Otwierając seminarium wiceprezes Ban
ku Światowego W. Thalwitz przedstawił

(dokończenie na str. 2)

Komisja mieszana PRL- RFN
za intensyfikacją
współpracy gospodarczej
Hamburg (PAP). Pod przewod
nictwem ministra gospodarki
RFN dr Martina Bangemanna i
wicepremiera Zbigniewa Szałajdy, obradowała w Hamburgu
rządowa komisja mieszana obu
krajów ds. współpracy gospodar
czej. Przyjęty przez obie strony pro
tokół o VIII sesji komisji głosił, że
oceniono całokształt współpracy go
spodarczej i finansowej między Pol
ską a RFN. Wskazano na problemy,
których rozwiązanie - stworzyłoby
właściwe warunki rozwoju wzajem
nych stosunków gospodarczych.

Chodzi m.in. o uregulowanie sprawy
zadłużenia Polski wobec RFN oraz o
współudział tego kraju w moderniza
cji i rekonstrukcji polskiej gospodarki.
Jednym z ważniejszych tematów
VIII sesji była współpraca obu krajów
w dziedzinie rolnictwa i gospodarce
żyyynościowej. Wytypowano tu dzie
dziny, które będą przedmiotem ko
operacji w najbliższych latach. Sprzy
jać temu będzie wspólne konsorcjum
rolne, w którego skład wchodzą
przedsiębiorstwa i instytucje finanso
we obu krajów.

List KC RPK do KC WSPR
Bukareszt (PAP). We wtorek w Buka
reszcie odbyło się Plenum KC Rumuń
skiej Partii Komunistycznej. Wystąpił
sekretarz generalny RPK Nicolae Ce
ausescu. Uczestnicy posiedzenia omówili
problemy realizacji planowych zadań na
rok bieżący i środki terminowego wykona
nia zadań obecnej pięciolatki. Dokonano
zmian kadrowych w Politycznym Komitecie
Wykonawczym i Sekretariacie KC RPK.
Na plenum odćzytano list KC RPK

do KC Węgierskiej Socjalistycznej
Partii Robotniczej nt. kwestii stosun
ków między Rumunią a Węgrami.

Uczestnicy zaaprobowali treść listu i pod
kreślili, ze w interesach Rumunii i Węgier
jest uczynić wszystko w celu normalizacji
stosunków między obu socjalistycznymi
krajami tak, aby stosunki rumuńsko-węgierskie rozwijały się w duchu współpracy,
zaufania i dobrego sąsiedztwa.

Kasyno gry w uzdrowisku
Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Rolnic
twa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej informuje, że z dniem 1
lipca br. wprowadza wyższe urzędowe ceny skupu podstawowych
produktów rolnych. Jak informowano wcześniej, nowe ceny skupu
żywca wieprzowego i wołowego stosowane są od dnia 16 czerwca
br.
Nowe ceny mają na celu utrzyma cen środków do produkcji rolnej oraz
wzrostem obciążeń finansowych rol
nie opłacalności produkcji rolniczej
nictwa. Ponadto, uwzględniają one
poprzez pełne pokrycie wzrostu jej
również wyrównanie wzrostu kosz
/'kosztów, spowodowanego zmianami

tów utrzymania rodzin „rolniczych.
Konieczność dokonania drugiej w
tym roku podwyżki cen skupu produ
któw rolnych wynika z faktu, ze wpro
wadzona w lutym br. podwyżka cen
skupu nie pokryła w pełni skutków
wyższego niz przewidywano pierwo
tnie wzrostu kosztów gospodarowa-

(dokończeme na str. 2)

Praga (PAP). W Karłowych Warach uruchomiono pierwsze w CSRS kasyno gry,
wyposażone w ruletę oraz 20—30 automatów typu tzw. jednoręczny bandyta. W kasynie
— przeznaczonym wyłącznie dla cudzoziemców — grać się będzie również w „Black Jack".
Właścicielem i eksploatatorem kasyna jest czechosłowacka firma ..Balnea" (51 proc.
kapitałów) i austriacki,, Warimpeks" (49 proc.), które utworzyły wspólne przedsiębiorstwo
„Balnex ".

Kasyno uruchomiono w zabytkowych, reprezentacyjnych budynkach kurortu, zwanych
„Cesarskimi Łazienkami". Mimo ostrego sprzeciwu miejscowych władz administracyjnych
i politycznych — jak pisze „Rude Prawo" — otwarcie salonu gier hazardowych w niczym
jednak nie naruszy zabytkowego charakteru obiektu, pozwoli przyciągnąć do Karłowych
Warów więcej dewizowych turystów i nie zmniejszy możliwości korzystania z sanatorium.

i

W referacie stwierdzono, że komisja za
twierdziła mandaty wszystkich 5 tys. dele
gatów na konferencję.
Przedstawiono także informację na te
mat składu społecznego delegatów na
.konferencję. Ponad jedną trzecią delega
tów stanowią robotnicy — 1638 osób.

(dokończenie na str. 2)
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Prezes Rady M inistrów Zbigniew Messner przy
jął przebywającego w Polsce z okazji XI sesji
polsko-kubańskiej komisji ds, współpracy gos
podarczej i naukowo-technicznej, wicepremiera
Republiki Kuby Antonio Rodrigeza Maurella. W
trakcie spotkania omówiono perspektywy wzaje
mnej współpracy.

Proces odnowy ogarnia wszystkie sfery
życia. Jednocześnie—Kontynuował Razumowski — pieriestrojka nie przebiega gład
ko, bez przeszkód, często napotyka trud
ności —zarówno obiektywne, jak i subiek
tywne. Podkreślił dalej, że XIX Konferen

KOSZALIN
SŁUPSK

Autobus wpadł na minę
Jak informuje agencja Reutera, powołując się
na radio Kabul, w położonym we wschodniej
części Afganistanu mieście Dzalaiabad na minę
podłożoną przez zbrojne ugrupowanie ekstremis
tyczne wpadł autobus przewożący pasażerów.
Zginęło 18 osób, w tym kobiety i dzieci.

Moskwa (PAP) Drugi dzień, obradującej w Pałacu Zjazdów na Kremlu, XtX
Wszechzwiązkowej Konferencji Komunistycznej Partii Związku Radzieckie
go, zainaugurowało wystąpienie przewodniczącego Komisji Mandatowej —
zastępcy członka Biura Politycznego, sekretarza KC KPZR Gieorgija Razumowskiego. Zaakcentował on, że forum to obraduje w czasach historycznego
przełomu, w dobie głębokich, rewolucyjnych przeobrażeń, zachodzących we
wszystkich sferach życia społeczeństwa radzieckiego. Konferencja — powie
dział — dyskutuje nad problemami, mającymi żywotne znaczenie dla KPZR, dla
postępu społecznego oraz dla losów socjalizmu.

ii
We wtorek zakończyły się bli
sko 3-miesięczne bratobójcze walki
pomiędzy rywalizującymi ze sobą ugrupowaniami palestyńskimi. Zwo
lennicy Arafata, bojownicy Fatahu
zmuszeni zostali do opuszczenia obo
zu Szatila. W walkach zginęło co naj
mniej 90 osób.
I\la zdjęciu: opatrywanie rannego.
CAF-AP—telefoto
Liban.
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Obradowały Egzekutywy KW PZPR:
w Koszalinie

• Przebieg przeglądu struktur
i atestacji stanowisk
• Przygotowania do sezonu
turystycznego
(Inf. wł.) Wczoraj pod przewodnictwem I sekretarza KW Eugeniu
sza Jakubaszka odbyło się kolejne posiedzenie Egzekutywy Komite
tu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie.
W pierwszym punkcie obrad Egzekuty
wa KW dokonała oceny stopnia zaawan
sowania i efektów trwającego od dłuż
szego już czasu powszechnego przeglądu
struktur organizacyjnych i atestacji stano
wisk pracy w woj. koszalińskim. Jej pod
stawą stała się przygotowana na piśmie
informacja przewodniczącego Wojewódz'■ kiej Komisji Partyjno-Administracyjnej ds.
Przeglądu, sekretarza KW Stanisława
Bartoszewskiego, uzupełniona w trakcie
obrad komentarzem. Stanowisko w kwestii
przebiegu tych ważnych akcji w przed
siębiorstwach związanych z rolnictwem i
wsią przedstawił sekretarz KW Józef Lewandovyski.

W dyskusji podkreślono m.in., że rac
jonalne kształtowanie struktur organizacyj nych w gospodarce, administracji i innych
dziedzinach, jak również ocena wykorzys
tania każdego stanowiska pracy powinny
być przedmiotem codziennej troski w każ
dym przedsiębiorstwie i instytucji. Jeżeli
obecnie sprawy te traktuje się jako akcję, to
przede wszystkim dlatego, by tego rodzaju
procesom dodać odpowiedniego bodźca i
stworzyć właściwe systemy postępowania.
Zgodna była opinia członków Egzekutywy,
że kolejne przyjrzenie się przebiegowi prze
glądu struktur organizacyjnych i atestacji
stanowisk pracy nie dało jeszcze powodów
do optymizmu. Wiele przyczyn. — m.in.
niestabilność rozwiązań finansowych i in
nych oraz biurokratyczne opory — powo
duje, że ta jakże dla zracjonalizowania
naszej gospodarki (iw ogóle życia) ważna
kampania przebiega zbyt wolno, nie dając
dotąd widocznych efektów np. na rynku
pracy. Podkreślono też, że szybszego i
bardziej zdecydowanego działania w tych
sprawach oczekuje się od kierownictw po
szczególnych resortów, które wprawdzie
zreformowały się same, ale większej aktyw
ności tu nie wykazują.
Przyjmując do wiadomości materiały
wraz z dołączonymi do nich wnioskami,
Egzekutywa KW m.in. zaleciła Urzędowi
Wojewódzkiemu w Koszalinie jak najszyb
sze przystąpienie do pracy w opracowanej
już noyvej strukturze organizacyjnej i zwró
cenie szczególnej uwagi na\odpowiednie
przygotowanie pószczególnych wydzia
łów do sprawowania funkcji organu zało
życielskiego przedsiębiorstw podległych
WRN. Do tematu tego postanowiła po
wrócić jeszcze raz na przełomie bieżącego i
przyszłego roku.

Następnie Egzekutywa KW zajęła
się oceną stanu przygotowania woje
wództwa do praktycznie rozpoczęte
go już sezonu turystycznego, mając
za podstawę do przedyskutowania
tego problemu pisemną informację
przygotowaną przez Wydział Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu
Wojewódzkiego oraz dotyczącą te
goż tematu notatkę Wydziału Polityczno-Organizacyjnego KW. Po dodat

kowych wyjaśnieniach, których udzielił
wicewojewoda Zygmunt Boczkowski
oraz dyrektor wspomnianego Wydziału
Józef Deryło, Egzekutywa uznała, że do
stanu gotowości województwa do sezonu
letniego nie można mieć poważniejszych
zastrzeżeń. Szczególnym zainteresowa
niem uczestników obrad cieszyła się pod
jęta na poniedziałkowym wspólnym posie
dzeniu Sekretariatu KW i kierownictwa UW
inicjatywa opracowania programu rozwoju
gospodarki turystycznej w Koszalińskiem
do roku 2000. Jak stwierdził Eugeniusz
Jakubaszek, różne być mogą drogi dal
szego gospodarczego rozwoju wojewódz
twa, jednak to, że rolnictwo i turystyka
będą zawsze ważnym jej elementem, nale
ży przyjąć za pewnik. W związku z tym
trzeba zrobić wszystko, by gospodarka tu
rystyczna przynosiła Koszalińskiemu i jego
mieszkańcom wymierne i godziwe korzyś
ci. Egzekutywa KW, przyjmując do wiado
mości przedstawione jej informacje wraz z
wnioskami (jeden z nich zaleca zapew
nienie dzieciom możliwości korzystania z
taniego wypoczynku wakacyjnego), za
aprobowała także poczynania zespołu,
który pod kierownictwem Józefa Deryły
przystąpił już do pracy nad koncepcją spo
rządzenia wspomnianego, wielowarianto
wego programu turystycznego.
W końcowej części obrad Egzeku
tywa wysłuchała, informacji sekreta»
rza KW Henryka Pacjana o przebiegu
wyborów do rad narodowych oraz
.przy,goto wa niech dopierwszydi ich-sesji „a

następnie przyjęła plany plenarnych posie
dzeń KW, wojewódzkich narad aktywu
polityczno-gospodarczego oraz posiedzeń
własnych na drugie półrocze br.
Egzekutywa KW zatwierdziła Ryszarda
Lewandowskiego na funkcji I sekretarza
Komitetu Gminnego PZPR w Rąbinie.

(jap)

w Słupsku

• Praca ideowo-wychowawcza szkół
• Ocena szkolenia partyjnego
• Działalność WOPR w Strzelinie
(Inf. wł.) Wczoraj pod przewodnictwem sekretarza KW PZPR
Borysa Drobko obradowała Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Słupsku.
W pierwszej części z udziałem kuratora
oświaty i wychowania Bronisława Pie
karskiego oraz przewodniczących związ
ków młodzieży, dokonano oceny pracy
ideowo-wychowawczej szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych stwierdza
jąc, że przebiega ona właściwie. Egzeku
tywa wyraziła uznanie i podziękowanie
wszystkim nauczycielom oraz wychowaw
com i sojusznikom oświaty za dotychcza
sową działalność, a w szczególności za:
• poprawę współdziałania instytucji i
placówek lokalnego środowiska wycho
wawczego z instytucjami oświatowymi w
tworzeniu i umacnianiu jednolitego pro
gramu wychowawczego;
• dobrze układającą się współpracę
szkół i placówek oświatowo-wychowaw
czych z instytucjami i placówkami kultury
na terenie województwa, czego wynikiem
jest cały system wspólnych inicjatyw oraz
realizacja, programu edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieży;
• systematycznie poprawiającą sie pra
cę pozalekcyjną szkół co daje efekty w
postaci m.in. licznego uczestnictwa w fina
łach imprez ogólnopolskich;
• pozytywne efekty w pracy drużyn i
szczepów harcerskich w szkołach podsta
wowych i ponadpodstawowych, harcers
kich;
• rozwijanie inicjatyw dzieci i młodzie
ży w zakresie prac społecznie użytecznych
na rzecz szkoły i środowiska.
Dobrym przykładem mogą być: SP we
Wrześnicy, SP nr 3 w Sławnie, Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, Zespół
Szkół Rolniczych w Lęborku, SP nr 3 w
Człuchowie, Zespół Szkół Drzewnych w
Słupsku.
Egzekutywa, mając na uwadze dalszą
sukcesywną poprawą pracy ideowo-wy
chowawczej sformułowała sporo konkret
nych zaleceń pod adresem szkół, placówek
oświatowo-wychowawczych, Kuratorium,
związków młodzieży i organizacji partyj
nych w szkolnictwie.

. W kolejnym punkcie obrad Egzekutywa
KW PZPR po zapoznaniu się z materiałami
przedłożonymi przez Wojewódzki Ośrodek
Kształcenia Ideologicznego postanowiła:
• przyjąć informację o działalności
szkoleniowej instancji i organizacji partyj
nych w roku szkoleniowym 1987/1988;
• pozytywnie ocenić osiągnięty w mi
nionym roku poziom szkolenia;
• przyjąć przedłożone „Kierunki kształ
cenia ideologicznego wojewódzkiej instan
cji partyjnej na rok 1988/89";
• uwzględniając stanowisko Komisji Ideologiczno-Propagandowej KW, przyjąć
do realizacji kilka wniosków.
Druga część posiedzenia Egzekutywy
odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Po
stępu Rolniczego w Strzelinie. Członkowie
Egzekutywy zwiedzili
gospodarstwa
WOPR oraz pola rolńik.a indywidualnego
J. Golusa ze Strzęlinka. Następnie udali
się do wsi Sąborze w gm. Damnica, gdzie
odwiedzieli gospodarstwa rolników: Leo
na Formeli, Tadeusza Kary i Jana Cymbałko. Na zakończenie członkowie Egze

kutywy odwiedzili stację oceny odmian w
Karżniczce. W tej części obrad uczestniczył
także poseł na Sejm PRL Tedeusz Boro
wczyk.

Egzekutywa KW PZPR wysoko oceniła
dotychczasową działalność WOPR i głów
ne kierunki jego działania służące postępo
wi w słupskim rolnictwie oraz zakceptowała wnioski przedstawione w materiałach i
stanowisku Komisji Rolnej KW, dotyczące
w szczególności:
• szerszego upowszechniania postępu
technicznego i biologicznego w produkcji
rolnej, przy ścisłej współpracy z wyższymi
uczelniami rolniczymi i placówkami nau
kowo-badawczymi,
• bardziej ścisłej koordynacji działań
służb instruktażowo-doradczych działają
cych ną terenie wsi,
• rozwoju bazy szkoleniowo-dydaktycznej WOPR.
W sprawach organizacyjnych Egzekuty
wa przyjęła plan pracy Komitetu Wojewó
dzkiego PZPR na II półrocze br. (elg)

POMORZA

(dokończenie ze str. 1)
łecznej — D. Przemieniecka; Oświaty, Wychowania i Kultury — R.
Wiśniewska; Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego — B. Kram;
Młodzieży, Sportu i Turystyki — M.
Słodziński. Wszyscy oni tworzą Pre
zydium MRN.
W trakcie sesji zastępca przewod
niczącego RM PRON A. Dziesiński
mówił o przebiegu kampanii wybor
czej do rady miejskiej, a przewod
niczący MRN w minionej już kadencji
L. Jastrzębski scharakteryzował to,
co poprzednim radnym udało się osiągnąć, a jakie sprawy czekają jesz
cze na rozwiązanie. Prezydent Kosza
lina J. Wojtych przybliżył natomiast
radnym strukturę Urzędu Miejskiego,
przedstawił jego kierownictwo oraz

Sesja MRN
w Koszalinie
dyrektorów jednostek podporządko
wanych MRN.
Miła i wzruszającą uroczystością
było podziękowanie dotychczaso
wym radnym za ich prace na rzecz
Koszalina i jego mieszkańców. I sek
retarz KM PZPR E. Żuber wręczył w
imieniu Miejskiej Komisji Współdzia
łania PZPR,ZSL i SD, RM PRON i
związków zawodowych listy gratula
cyjne członkom Prezydium MRN w
latach 1984—1988. Były też życzenia
i gratulacje dla obecnie wybranych
radnych.
E. Żuber zwrócił uwagę, zęby ich
czyny mówiły więcej niż słowa. Tego
oczekują także na pewno* koszalinianie. (ms)

f
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Odrodzenie leninowskich4
tradycji demokracji
które zgłosił we wtorek sekretarz generalny
KC KPZR.

(dokończenie ze str. 1)
Robotnicy rolni reprezentowani są przez
866 delegatów, pracownicy naukowi i in
teligencja twórcza — 436 delegatów,
przedstawiciele dyrekcji przedsiębiorstw i
zjednoczeń — 354 delegatów, przewod
niczący spółdzielni rolnych i dyrektorzy
państwowych gospodarstw rolnych —
182 delegatów. 43 delegatów reprezentuje
radzieckich dziennikarzy. 63 proc. delega
tów'stanowią członkowie wybieralnych or
ganów KPZR, wśród nich znajduje się 627
sekretarzy KC KPZR z różnych republik
związkowych, obwodowych, miejskich i
rejonowych komitetów partyjnych. Ponad
jedną czwartą delegatów stanowią kobie
ty, a wśród delegatów znajdują się przed
stawiciele 72 narodów i narodowości
ZSRR.

★ ★ ★
Michaił Gorbaczow zaproponował m.in.
rozdzielenie kompetencji partii i władz pań
stwowych, powołanie liczącego 2250
delegatów Zjazdu Delegatów Ludowych,
który pełniłby rolę parlamentu i zbierałby
się raz w roku. Zjazd z kolei wyłoniłby ze
swojego grona 400—500-osobową, stale
działającą Radę Najwyższą ZSRR, która
składałaby sie 7 2 izb i nodlenatehv zjaz

Życzenia od KC PZPR
(dokończenie ze str. 1)
Zbliżająca się wizyta sekretarza generalnego KC KPZR M. Gorbaczowa w Polsce
będzie ważnym wydarzeniem w historii naszych stosunków służących pogłębieniu
naszej przyjaźni, rozwojowi nowych form współpracy, zbliżeniu naszych narodów.

Dodajmy w . tym miejscu, że ( nie brak
obywateli narodowości polskiej. Dia przy
kładu, w składzie delegacji Komunistycznej
Partii Litwy do Moskwy przyjechali —
brygadzistka jednego z tamtejszych gos
podarstw rolnych Jadwiga Sokołowska
oraz kombajnista Antoni Daukszewicz.

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wszyscy komuniści i
ludzie pracy/w poczuciu braterskich więzów przyjaźni łączących nasze partie i narody
przekazując Wam serdeczne życzenia wyrażają przekonanie, iż uchwały konferencji
stanowić będą doniosły wkład w rozwój teorii i praktyki socjalistycznego budownict
wa, w śmiałą przebudowę wyzwalającą twórcze siły partii i narodu radzieckiego.

Po przedstawieniu sprawozdania
Komisji Mandatowej kontynuowana
była dyskusja. W centrum uwagi delega

W imieniu KC PZPR
'

tów znalazły się propozycje zasadniczych
reform radzieckiego systemu politycznego,

Wojciech Jaruzelski
I sekretarz KC PZPR

Podsumowanie konkursu hodowlanego

Ryszard Socha — zasłużonym
mistrzem produkcji
W produkcji mleka — Franciszka SzyUroczystość zakończenia konkursu i na
grodzenia laureatówjest zawsze znakomitą meckiego z Powalić w gm. Sławoborze,
okazją do rozmów o dobrym rolnictwie i o który z każdego hektara przeliczeniowego
potrzebach takiego rolnictwa. Jest też oka odstawia ponad 4,5 tysiąca litrów mleka.
zją do uhonorowania najtrudniejszego w Tytuł mistrza uzyskał po raz drugi.
W produkcji żywca wołowego — Czesrolnictwie działu produkcji jaką jest hodo
wla, gdzie przede wszystkim liczy się trud -—ława Wojtynę z Zagozdu w gm. Drawsko,
Judzkich rąk. Licznie zjechali do Koszalina .•który w;kontumack8.«ksportowym uzyskał
laureaci zaproszeni tu wraz z rodzinami. ponad pół tony żywca wołowego z hektara.
W żywcu wieprzowym —Jana Tar
Listę laureatów wraz z charakterystyką go
spodarstw i efektami produkcji ogłosił nowskiego z Zajączkowa gm. Połczyn,
przewodniczący Wojewódzkiego Sądu który odstawił 30 ton żywca wieprzowego
Konkursowego Tadeusz Strucki. Uczes czyli ponad tonę z każdego hektara.
W żywcu baranim i wełnie — Leszka
tnikom wręczono 12 tytułów mistrzów i
Ludwiczaka z Biesiekierza legitymujące
wicemistrzów, 12 nagród za zajęcie III
miejsca oraz 16 wyróżnień w czterech go się wydajnością 145 kg żywca i 49 kg
kategoriach. (Pełną listę nagrodzonych i wełny z hektara.
Laureatom wręczono okolicznościowe
wyróżnionych publikowaliśmy we wczora
dyplomy, puchary i nagrody ufundowane
jszym wydaniu gazety). Przypomnijmy tyl
przez wojewodę i instytucje działające na
ko, że mistrzami za rok 1987 ogłoszono:
.rzecz rolnictwa.

Jedyny w tej edycji konkursu tytuł „Za
służonego mistrza produkcji zwierzęcej"
uzyskał Ryszard Socha, wieloletni uczes
tnik konkursu, który zgromadził już kilka
tytułów, w tym tytuł młodzieżowego wice
mistrza krajowego,
Podczas uroczystości wyróżniono także
naczelników i gminnych instruktorów z
Białogardu, Biesiekierza, Gościna i Połczy
na Zdroju, skąd najwięcej jest wzorowych
hodowców — uczestników konkursu.
Wicewojewoda Marian Czerwiński
odpowiadając rolnikom, którzy w dyskusji
podnieśli problem niedostatku urządzeń i
maszyn do prac hodowlanych podkreślił
m.in. że najlepsi z najlepszych w wojewó
dztwie producentów mleka i mięsa stano
wią tylko drobny procent ogółu rolników.
Ich wyniki sięgają poziomu światowego,
ale przy niedostatku środków produkcji
rolnicy ci pracować muszą w warunkach
wyjątkowo trudnych.
O tym, że laureaci konkursu powinni
stanowić wzór dla ogółu rolników mówił
także zabierający głos w dyskusji poseł
Adam Stadnik. Wysoko ocenił też rangę
konkursu produkcyjnego, który sprzyja upowszechnianiu dobrych wzorów gospo
darowania i poprzez rywalizację zachęca
do wyższej efektywności, (jakr)

Podwyżka cen skupu

Z ostatniej
chwili

(inf. wł.) Wczoraj w siedzibie koszalińskiej Agromy uroczyście podsumowa
no XV edycję konkursu „Mistrz Produkcji Zwierzęcej" organizowanego
rokrocznie przez wojewodę dla rolników specjalizujących się w produkcji i
sprzedaży mleka, żywca wołowego, wieprzowego, baraniego i wełny. W
spotkaniu z najlepszymi hodowcami indywidualnymi wzięli udział przed
stawiciele politycznych i administracyjnych władz województwa z posłem na
Sejm, prezesem WK ZSL, Adamem Stadnikiem oraz dyrektorzy i prezesi
jednostek obsługi rolnictwa.

(dokończenie ze str. 1)
nia w rolnictwie i wzrostu kosztów
utrzymania ludności rolniczej. Zaszła
więc konieczność dokonania w roku
bieżącym powtórnej, uzupełniającej,
podwyżki cen skupu produktów rol
nych średnio o ok. 14,5 proc., która
powinna zapewnić ukształtowanie
się parytetu dochodów ludności rol

niczej do ludności nierolniczej, jak
0,92:1.

• PRZEBYWAJĄCY z wizytą w NRD, członek
Biura Politycznego KC PZPR, minister spraw we
wnętrznych PRL, gen. broni Czesław Kiszczak
został przyjęty przez Ericha Honeckera.

Zgodnie z wcześniejszymi in
formacjami, wzrost cen skupu
podstawowych produktów rol
nych nie spowoduje wzrostu cen
urzędowych podstawowych ar
tykułów żywnościowych. Wzrost

• BRYTYJSCY eksperci ds. broni chemicznej
udali się do Związku Radzieckiego, gdzie od
wiedzą zakłady broni chemicznej w Szichanach i
wojskowy ośrodek szkoleniowy w Moskwie. Mie
siąc temu delegacja radziecka odwiedziła brytyjs
kie zakłady broni chemicznej w Porton Down.

kosztów produkcji żywności, wywo
łany podwyżką cen skupu, zostanie
pokryty ze środków budżetu państwa.
(PAP)

• 2 BRYTYJSKIE poławiacze min przepłynęły
przez Kanal Sueski i skierowały się do rejonu
Zatoki Perskiej, gdzie dołączą do grupy okrętów
W. Brytanii.

Nowe urzędowe ceny skupu podstawowych produktów rolnych kształtują się na
stępująco:
Wyszczególnienie
Żyto
Pszenica
Jęczmień
Owies i mieszanki
zbożowe
Pszenżyto
Rzepak Wysoko
i nisko erukowy
Rzepak podwójnie
ulepszony
Buraki cukrowe
Żywiec wieprzowy
Żywiec wołowy
Żywiec cielęcy
Mleko krowie

Cena w zł
nowa

Jednostka
miary

dotychczasowa

100 kg
100 kg
100 kg

3.600
4.600
4.100

4.050
5.100
4.600

112,5
110,9
112,3

100 kg
100 kg

3.400
4.400

3.800
4.900

111,8
111,4

100 kg

7.800

8.650

• 110,9 .

• W MARTWYM PUNKCIE — tak tygodnik
,,Cambio-16" ocenił sytuację, zaistniałą w łóczą
cych się między Hiszpanią i Stanami Zjednoczony
mi rokowaniach na temat zawarcia nowego u
kładu o przyjaźni i współpracy między obu krajami.

100 kg
100 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 1

9.900
890
330,7
274,2
275
50,60

11.100
1.020
380
320,8
320
60,57

112,1
114,6
114,9
117,0
116,4
119,7

• SKRAJNIE lewicowe ugrupowanie „17 lis
topada" przyznało się do przeprowadzenia w
Atenach zamachu bombowego, którego ofiarą
padł attache USA ds. obrony i marynarki W.
Nordeen. Jak już informowaliśmy 51 -letni kapi
tan marynarki zginął.

Wskaźnik dynamiki w proc.

wygrał Górnik 2:1 i tym samym pozostaje w
ekstraklasie.

Sukces Sidora,
Navratilova w półfinale
W najważniejszych turniejach^ międzynarodo
wych tenisowych mistrzostw W. Brytanii na tra
wiastych kortach Wimbledonu — singlach kobiet i
mężczyzn — walka wkroczyła w decydującą fazę.
Ostatnią półfinalistką turnieju pań została Martina
Navratilova.
W 1/4 finału singla mężczyzn porażkę poniósł
M. Wilander z M. Mecirem 0:3 (3:6, 1:6, 3:6).
Dużą niespodziankę w turnieju juniorów sprawił
Polak, Lech Sidor, który wyeliminował rozsta
wionego z nr 2 Australijczyka, J. Andersona.

Ligowe baraże
Łzoraj rozegrane zostały rewanżowe spotkaw ramach baraży o pozostanie w I lidze
arskiej. Lechia Gdańsk zremisowała na własi stadionie z Olimpią Poznań 2:2 (1:0), co przy
iżce w pierwszym meczu (0:1) spowodowało
iek gdańszczan do II ligi.
\) drugim meczu Zagłębie Lubin także nie

corzystało atutu własnego boiska remisując z
nil/iom fA/'ilkr-iirr'h 0-0

-1 \
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Łuczniczki i łucznicy
w finałach
W XI Mistrzostwach Europy w łucznictwie w
Luksemburgu rozegrano konkurencje drużynowe.
W półfinałach dobrze spisali się reprezentanci
Polski, awansując do decydujących rozgrywek. W
konkurencji kobiet Polki uplasowały się na 5
miejscu, wśród mężczyzn Polacy zamknęli stawkę
8 drużyn kwalifikujących się do finału.

Polscy piloci
objęli prowadzenie
27 zawodników z 4 państw — CSRS, NRD
Węgier i Polski (dwa zespoły) rywalizują w Częs
tochowie w IV samolotowych mistrzostwach
państw socjalistycznych w lataniu precyzyjnym.
Mistrzostwa rozpoczęto pierwszą z dwóch za
planowanych konkurencji — próbą nawigacji, po
której zgodnie z oczekiwaniami prowadzenie ob
jęli Polacy. Wygrał ją dwukrotny mistrz świata w
lataniu precyzyjnym Wacław Nycz, drugie miej
sce zajmuje Milov Fiala (CSRS), ale na kolej
nych czterech miejscach są znów Polacy.

dowi. Radziecki przywódca zaproponował
utworzenie stanowiska przewodniczącego
Rady Najwyższej (głowy państwa), który
kierowałby przygotowaniami projektów ustaw i najważniejszych programów gospo
darczych i społecznych. Przewodniczący
Rady Najwyższej stałby na czele Rady
Obrony, a do jego kompetencji należały
również sprawy polityki zagranicznej i bez
pieczeństwa państwa. Michaił Gorbaczow
wystąpił również z propozycją powołania
Komitetu Kontroli Konstytucyjnej, wybie
ranego przez Zjazd Delegatów; Ludowych.

'

• W ZACHODNIEJ części Bejrutu doszło po
nownie do starć między szyickim ugrupowaniem
AMAL a proirańską organizacją Hezbollah., Rejon
walk otoczyły syryjskie wojska wchodzące w skład
arabskich sił pokojowych w Libanie,

Z. Sadowski
o reformach
(dokończenie ze str. 1)
zmian strukturalnych polskiej gospodarkij^ł*
podkreślając, iz przechodzi ona głębokłr
zasadniczy proces transformacji systernowej.
Realizacja reformy gospodarczej w Pol
sce jest procesem trudnym, bardzo złożo
nym i bolesnym, jest to proces najdalej
dotychczas idących zmian systemowych.
Wymaga on właściwego zrozumienia ze
strony zarówno społeczeństwa polskiego,
jak i partnerów gospodarczych PRL —
oświadczył Z. Sadowski.

★ ★ ★
W departamencie Stanu USA odbyło się
27 bm. spotkanie wicepremiera Zdzisła
wa Sadowskiego z sekretarzem stanu
Georgem Shultzem. Wicepremier Sado
wski.przedstawił ocenę dotychczasowego
wdrażania reformy gospodarczej w PoLce i
szeroko omówił procesy demokratyzacji
życia społeczno-politycznego w Polsce.
Z. Sadowski podkreślił, iż zrozumienie w
USA dla tych procesów byłoby czynnikiem
sprzyjającym ich rozwojowi. W dłuższej i
rzeczowej rozmowie George Shultz intere
sował się perspektywami rozwoju sytuacji
w Polsce.
Z. Sadowski odbył również rozmo
wy z dyrektorem wykonawczym Mię
dzynarodowego Funduszu Waluto
wego M. Camdessusem oraz z preze
sem Banku Światowego B. Conable.

Podróż G. Shultza
po Ameryce Śr.
Waszyngton (PAP). Sekretarz stanu
USA George Shultz udaje się (>v trzy-.
dniową podróż po Ameryce Środko
wej, w ramach której odwiedzi Sal
wador, Gwatemalę, Honduras i Kostarvke celem omówienia z przywód
cami tych państw sytuacji w regionie
po fiasku ostatniej rundy rokowań
między rządem nikaraguańskim i con
tras w sprawie ostatecznego wstrzy
mania ognia. Nikaragua natomiast nie
znalazła się w programie podróży.
Rokowania pokojowe faktycznie zostały
zerwane przez rebeliantów, którzy wysunę
li warunki nie do przyjęcia dla rządu sandinowskiego. Winą za taki obrót spraw
contrasi starali się jednak obarczyć władze
w Managui, zabiegając zarazem o wzno
wienie pomocy Waszyngtonu, przerwanej
w myśl decyzji Kongresu. Znamienne, że
przywódcy contras usztywnili swe stano
wisko bezpośrednio przed podróżą Shult
za, który ma wysondować reakcję krajów
Ameryki Środkowej na rozwój wydarzeń w
Nikaragui w ostatnim czasie i zbadać grunt
przed ewentualnym wznowieniem pomocy
dla rebeliantów. Za jej wznowieniem wy
powiadali sięf)statnio sam prezydent Rea
gan, sekretarz stanu Shultz, inni wysocy
rangą przedstawiciele USA.

O wczasach/koloniach, przejazdach autokarami

Duże możliwości wypoczynku

(Inf. wł.) Wraz z wakacjami rozpoczął się szczyt turystycznych przyjazdów, coraz
tłoczniej nad morzem i w miejscowościach wypoczynkowych nad jeziorami. Ale jeszcze
nie wszyscy zdecydowali się na urlop, choć warto wypocząć po całorocznej pracy lub
nauce. Nieodpłatnych informacji o wolnych miejscach w ośrodkach wczasowych udziela
Bank Rezerw Wczasowych w Koszalinie, ul. A. Lampego 34, tel. 28-736.
Wybór jest duży, są wolne miejsca w Darłówku, Mielnie, Sarbinowie, Chłopach, Łazach,
Miastku, Poroście, Lądku Zdroju, Krzeszowicach, Skomielnej Czarnej koło Krakowa,
Krakowie, Zalesiu Dolnym kolo Warszawy, Dusznikach-Zdroju i innych. Turnusy w lipcu i
sierpniu, ceny zróżnicowane w zależności od oferowanych warunków.
Natomiast poniższa informacja powinna zainteresować zakłady pracy, które nie posia
dają własnych ośrodków kolonijnych. Można wysłać dzieci na wypoczynek do Warszawy,
Sporego koło Szczecinka lub Golejowa koło Staszowa. Obiekty kolonijne w tych
miejscowościach mogą przyjąć 26-osobowe grupy.
Wiele osób z Pomorza Środkowego wybiera się na wczasy w góry. Warto więc
skorzystać z możliwości przejazdu autokarami zakładowymi. Podajemy trasy, terminy i
numery telefonów dyspozytorów autobusów:
• 14 lipca wyjeżdża autobus z Koszalina do Rabki przez Toruń, Kraków. Powrót z Rabki
do Koszalina tą samą trasą 15 lipca; tel. 24-523.
• 15 lipca wyjeżdża autokar z Warszawy do Koszalina, a 1 sierpnia z Koszalina do
Warszawy; tel. 25-404, wew. 216.
• 21 lipca wyjeżdża autokar z Leska przez Rzeszów, Warszawę do Koszalina. Powrót 6
sierpnia z Koszalina do Leska tą samą trasą, tel. 260-201.

TOTEK

★ ★ ★

Express Lotek; 24, 28, 29, 30, 32
Super Lotek: 1,7,13,31,32,34.39

W Słupsku informacji o możliwościach wypoczynku udziela i zgłoszenia wolnych miejsc
przyjmuje: BRW, ul. H. Sienkiewicza 19, tel. 25-201, wew. 382. (ho)

Głos Człuchowie
CZŁUCHÓW — WOLSZTYN

Pojutrze turniej!

Człuchów żyje przygotowaniami do telewizyjnego turnieju Oprócz
porządków generalnych i przygotowań do przyjęcia blisko 40 tys gości
w dniach 2 \ 3 *hpca, trzeba znaleźć czas i na trening. Jedna z
turmejowych konkurencji, punktowanych tzw. dużym punktem, jest rzut
piłką do kosza przez naczelników miast. Naczelnika Człuchowa panią
^of lę Ryngwelską zastaliśmy w sali gimnastycznej OSiR. Okazuje sie
ze wcale me tak łatwo trafić do kosza. Nie ma rady — powiedziała pani
podwórkiirę ten k°SZ ' P'łkę ' b?dę trenować Popołudniami na

W mieście trwają ostatnie przy
gotowania do tej dużej i prestiżowej
imprezy. Odnowiono wiele elewac
ji budynków, zadbano o nawierzch
nię ulic i chodników. Piękniej niż
zwykle wyglądają skwery i traw
niki. W witrynach sklepów pojawi
ły się nowe reklamy i dekoracje.
Do prezentacji dorobku kultural
nego miasta intensywnie przygoto
wują się amatorskie zespoły tane
czne, muzyczne i soliści. W walce o
„duży punkt” nie zabraknie miejs
cowych plastyków i działającej
przy domu kultury sekcji haftu ka
szubskiego. Mieszkańcy Człucho
wa gościć będą także wykonawców
ze Słupska, Bytowa, Ustki i Sław
na. Występy w imprezach towarzy
szących turniejowi zapowiedziała
orkiestra dęta Kopalni Węgla Ka
miennego „Jankowice” oraż Agnieszka Fatyga, Danuta Błażej
czyk, Joanna Zagdańska, Andrzej
Rybiński, Wojciech Gąsowski,
Kazimierz Brusikiewicz i Big
Varsav Band.
Społeczny Komitet Budowy Ba
senu w Człuchowie zorganizuje lo
terię fantową. Kupujący cegiełki na

A my będziemy trzymać kciuki!

Józefa Sitarz —- instruktorka ds.
programowania i szkolenia w MDK
prowadzi dwie sekcje. Do Klubu
Złotej Igły należy 12 pań i jeden
mężczyzna, wszyscy zaawansowa
ni w sztuce haftowania. W Szkółce
Hafciarskiej jest 18 dziewcząt i
chłopców. I ciekawostka to właś
nie chłopcy zdobywają ostatnio wy
różnienia na konkursach.
— Od 1976 roku — mówi Józefa
Sitarz — startujemy w konkursie
„Twórczość ludowa i pamiątkarska

Telewidzowie i mieszkańcy Człu
chowa będą mogli pasjonować się
przebiegiem potyczek rodzinnych i
konkurencji
sportowo-zawodowych. Szczególnie ciekawie zapo
wiada się konkurs układania z nie
wielkich elementów herbów obu
miast, a także pokonywania straża
ckiego toru przeszkód, wyścigi gokartów, konkurencja pod nazwą
„samochodowy karambol” oraz
zmagania naczelników — tym ra
zem będzie to rzut piłką do, kosza.
Mieszkańców Pomorza Środko
wego zachęcamy do oglądania
transmisji telewizyjnych w II pro
gramie TVP w najbliższą sobotę i
niedzielę.

Nasze miasto —
gród piastowski

Moja pasja
wzięła się z patrzenia
Obrusy, bieżniki, serwety, ser
wetki. Bogactwo kolorów i orname
ntu. Od tradycyjnych kaszubskich,
poprzez złoto-brązowe, łatwo znaj
dujące nabywców, do pięknych
wstawek) w bluzkach, sukienkach.
W pracowni hafciarskiej Józefy Si
tarz z Miejskiego'Domu Kultury w
^Człuchowie aż oczy bolą od pa
trzenia na te ręcznie robione cudeń
ka. Laikowi trudno chwilami uwie
rzyć, że można ręcznie dojść do
takiej precyzji i doskonałości haftu.
A pani Józefa oświadcza, że to wca
le nie szczyt możliwości, bo jej pod
opieczni zdobywają co prawda na
grody i wyróżnienia, ale ciągle jesz
cze nie pierwsze miejsca.

budowę basenu będą mogli wyloso
wać prawo do nabycia wielu atrak
cyjnych artykułów: pralek automa
tycznych i wirnikowych, lodówek,
telewizorów, chłodziarek, mebli,
dywanów. Z bogatą ofertą wystąpi
człuchowski handel i gastronomia
Wzdłuż placu PPR zostanie usytuo
wanych kilkadziesiąt stoisk hand
lowych i gastronomicznych. Nie za
braknie poszukiwanych towarów.

Nasze miasto —
gród piastowski.
Ładny, gospodarny, polski.
W herbie miasta
groźna byka głowa.
Zapraszamy Was,
przyjedźcie do Człuchowa.

Pomorza Środkowego”. W każdym
zdobywamy nagrody, ale nigdy nie
zajęliśmy jeszcze pierwszego miej
sca. Na ten rok przygotowaliśmy
,dziesięć dużych obrusów, może
wreszcie się uda. Z konkursu
. „Współczesna sztuka ludowa Kai- szub” wychowankowie pani Sitarz
także wrócili z wyróżnieniami.

W

pełnymi leków. Tylko chirurdzy dziwego zdarzenia, apteka, praco
przez krótki czas byli w nieco lep wnia płynów infuzyjnych, nowy od
szych humorach, bo do użytku od dział
położniczo-noworodkowy,
dano drugą salę operacyjną, wygos nowa pralnia i kuchnia, kotłownia
podarowaną kosztem większego technologiczna i pracownia radio
zagęszczenia łóżek w jednym z od logiczna. Personel nieśmiało wspo
działów. Ale teraz druga operacyj mina też o pomieszczeniach socjal
na jest nieczynna, bo w trakcie nych. Bez poważnej inwestycji tych
przekazywania pomieszczeń wy kłopotów rozwiązać się nie da.
kryto bardzo dużą ilość usterek. I
Od kilku lat szpital w Człuchowie
zamiast pacjentów na operacyjnej znajduje się w stanie permanentnej
przebywają budowlani.
reorganizacji i modernizacji. Budo
W takiej scenerii wkracza w swo wlani przenoszą się z piętra na pięt
je drugie stülecie człuchowski szpi ro, tak samo wędrują ze swoimi
tal. Kiedy w 1892 roku oddano łóżkami chorzy. To, że na pierwszy
do użytku kompleks budynków z rzut oka szpital sprawia wrażenie
czerwonej cegły, budowanych we przytulnego i zadbanego jest wyłą
dług ówczesnej mody, wymogów i czną zasługą personelu, który dla
poziomu medycznej wiedzy —■ szpi utrzymania czystości i porządku
tal mógł uchodzić za wzór. Dużo poświęca wiele pracy.
sal, przestronne korytarze. Opinię
Od lat modernizuje się poszcze
wygodnego i funkcjonalnego miał gólne oddziały. Obecnie remonto-

Na rynku w Człuchowie odbędzie się większość imprez telewizyjnego
turnieju miast. Już obecnie rynek prezentuje się okazale. Odnowione kamieni
czki nabrały blasku, uruchomiono także fontannę, z której najbardziej cieszą się
dzieci.

Kasia Górzyńska

Skąd u pani te zainteresowa
Herbem Człuchowa jest głowa
nia? pytam. Moja pasja wzięła wołu. Warszawscy dziennikarze te
się z patrzenia
stwierdza Józefa lewizyjni wpadli na pomysł nakrę
Sitarz.
Kiedyś, przed laty zoba cenia filmowego wizerunku herbu.
czyłam w Gdyni piękną wystawę W tym celu znaleziono w jednej ze
haftu pani Marii Dąbrowskiej z szkół rolniczych młodego byczka,
Kartuz. Zauroczyła mnie ona. Pa- którego nazwano Fernando. Dla
• miętam, że po kryjomu, nieporad fantazji jego rogi wymalowane zo
nie rysowałam niektóre wzory, że stały na żółto, na ogonie zawiąza
by je potem powtórzyć w mojej no kolorową kokardkę. Byczek uło
pracy. Potem w Sąpólnie, gdzie żony został na jednej z podmiejs
wówczas mieszkałam, miałam oka kich łączek a dziennikarze i opera
zję widzieć prace miejscowej nau torzy przystąpili do prący. W pew
czycielki. To była stara, przedwo nej jednak chwili byczek zerwał się
jenna szkoła haftu. Wreszcie zaczę- na równe nogi i pognał galopem.
łafn próbować sama. Z zawodu je Uciekł w las wystawiając dzienni
stem nauczycielką, ale od 15 lat karzy do wiatru.
pracuję w kulturze. To pozwoliło
mi rozwinąć zainteresowania i
★ ★ ★
wciągnąć innych. Myślę, że gdy
bym pracowała w oświacie, byłoby
Jeden z miłośników lotniarstwa
mi o wiele trudniej.

KOTŁOWNI z niepokojem szpital jeszcze w połowie lat sześć
spoglądają na sufit. Czy nie dziesiątych, kiedy Człuchów za
zlecą im na głowę ci, z pię mieszkiwało o połowę mieszkań
tro wyżej położonej kuchni? Naców
po mniej, a i leczniczy rejon był
łożniczo-noworodkowym
dzień dużo mniejszy. Dziś to już tylko
rozpoczyna się od sprawdzenia czy wspomnienie.
z kranu... leci woda. Farmaceutki
Śzpitalowi potrzebna jest cen
szpitalnej apteki uwijają się między tralna sterylizatornia, duże labora
ustawionymi w piwnicy ragałami torium, blok operacyjny z praw-

Człuchów — krajowy „MistrzGospodarności" w 1987 roku. Ośrodek
turystyczny, przemysłowy i obsługi rolnictwa. Miasto otoczone cztere
ma jeziorami, których powierzchnia wynosi 312 ha. 1436 mieszkańców.
Największymi zakładami przemysłowymi są: Zakłady Urządzeń Techno
logicznych (642 zatrudnionych), produkujące rury termokurczliwe z
pamięcią ciep.lną, przewody kablowe i łączniki; SP „Polstyr"'(344
zatrudnionych) zajmuje się przetwórstwem tworzyw termoplastycz
nych; Słupskie Fabryki Mebli (88 zatrudnionych); WUSP „Unia" (348
zatrudnionych) zajmuje się produkcją odzieży ochronnej oraz prowadzi
usługi w 14 branżach; POM zatrudnia 264 pracowników. Na terenie
miasta działają cztery przedsiębiorstwa budowlane, dzięki którym w
ubiegłym roku udało się oddać do użytku m. in. kino „Uciecha",
zakończyć remont kapitalny hotelu pielęgniarek i wieży zamkowej,
uzbroić teren pod budownictwo indywidualne i zakłady rzemieślnicze.'
W ubiegłym roku w Człuchowie oddano do użytku 128 mieszkań.
Rozpoczęto wiele istotnych dla miasta inwestycji.
Przez 5 kolejnych lat Człuchów zdobywał I miejsce w wojewódzkim
konkursie „Mistrz Gospodarności". Przez cztery lata był w czołówce
krajowej. W 1986 zdobył tytuł krajowego wicemistrza gospodarności.
W dniach 2—3 lipca Człuchów weźmie udział w telewizyjnym turnieju
miast. Rywalem jest Wolsztyn w woj. zielonogórskim. Kto zwycięży tym
razem? Zobaczymy już wkrótce.

wany jest gabinet zabiegowy. Na
czas remontu zamknięty został od
dział chirurgii żeńskiej i ginekolo
gii. Wszystkie pacjentki z oddziału
chirurgii powędrowały na oddział
chirurgii męskiej, a interna dzieli
się łóżkami z ginekologią. 234 szpi
talne łóżka zajęte są niemal przez
cały rok. W nagłych przypadkach

korzysta się z korytarzowych do
stawek. Najtrudniej jest w czasie
odwiedzin, kiedy pacjenci z rodzi
nami tłoczą się na korytarzach i
schodach. Niewiele pomaga szyb
kie tempo prac prowadzonych
przez Spółdzielnię „Unia” w Człu
chowie, samymi remontami i mo
dernizacjami zrobi się niewiele.
O rozbudowie człuchowskiego
szpitala mówi się od kilku lat. Cho
ciaż problem ten uznawany jest za
najważniejszy w mieście, to na roz
mowach się kończyło. Na przeszko
dzie stał, jak zwykle w takich sytu
acjach, brak środków, a konkretnie
1,4 miliarda złotych. Taki bowiem,
według wstępnych założeń techni
czno-ekonomicznych, jest koszt
rozbudowy placówki. Polegać ma
na budowie 4 oddzielnych obiek
tów, w których znajdzie się labora

w Człuchowie zadeklarował chęć
skoku na lotni z wieży człuchowskiego zamku. Kamerzyści zacierali
ręce, a władze miasta kręciły gło
wami. Ujęcie
mówili
może
będzie ciekawe, ale czy wieża wy
trzyma?

★ ★ ★
Już od ponad tygodnia pani na
czelnik Zofia Ryngwelską pilnie
przygotowuje się do udziału w jed
nej z konkurencji banku miast. Bę
dzie nią rzut piłką do kosza. W
rękach pani Naczelnik duży punkt.
My z naszej strony możemy tylko
poradzić, aby na trenera wybrała I
sekretarza KM PZPR, jako że przez
kilka lat dzielnie sobie radził w
jednej z drużyn koszykówki.

W miejscu, gdzie obecnie znajdują się ogrody działkowe i domki, bardzie
przypominające osiedle domów jednorodzinnych niz altany, jeszcze niedawne
rosło sitowie. Brzeg Jeziora Szpitalnego w Człuchowie wydawał się niedostęp
ny i mało kto wierzył, że można tu coś pożytecznego zrobić. Gospodarze miast;
zdecydowali jednak, że teren należy uporządkować i zagospodarować. Nawie
ziono ziemi, zasypano sitowie i... zaraz znaleźli się chętni. W tym roku zbiór;
zapewne niezłe plony.

torium analityczne i bakteriologi
czne, oddział pomocy doraźnej,
pracownia radiologiczna, blok ope
racyjny, apteka, oddział położni
czo-noworodkowy, centralna ste
rylizatornia, nowa pralnia i kuch
nia a także kotłownia. Koszt jed
nego z tych obiektów, w którym
mieścić się będzie oddział szpitalny
i blok operacyjny, wyniesie ponad
połowę całej sumy.
Władze miasta zdają sobie dosko
nale sprawę, że w czynie społecz
nym tak poważnej inwestycji
wznieść się nie da. Człuchów jest
zbyt małym ośrodkiem, aby był w
stanie zebrać 1,4 mld złotych. Przy
jęto więc koncepcję, że Udział spo
łeczeństwa miasta i okolicznych
gmin polegać będzie na wsparciu
finansowym a zebrane środki wy
korzystane zostaną na zakup urzą
dzeń medycznych i wyposażenie
sal. Na razie zgromadzono 7 min
złotych, co jest przysłowiową krop
lą w morzu potrzeb. Z taką ilością
pieniędzy inwestycji nie ma co za
czynać. Wiadomo jednak, że ze śro
dków NFOZ w trzech pierwszych
latach budowy wyasygnowanych
zostanie ponad 60 min. Mało to, ale
przy społecznym wsparciu budowę
na początku lat dziewięćdziesią
tych będzie można rozpocząć. A na
razie w stare mury trzeba pchać
miliony, aby jeszcze trochę posłu
żyły.

Chociaż miasto przybiera coraz bardziej odświętny wygląd, trafiają się i takie
obrazki. Baza SKR szpeci brzydotą i bałaganem. Czy rzeczywiście powinna
mieścić się w mieście? Czy nie można zlokalizować jej na terenie gminy? Mamy
nadzieję, że władze miasta znajdą rozwiązanie jeszcze przed zmaganiami z
Wolsztynem, a przynajmniej każą zrobić tu gruntowne porządki.

Materiały przygoto
wali: Leokadia Głusik,
Piotr Głowacki, Grzegorz
Janowczyk.
Zdjęcia:
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W Człuchowie nie ma problemu z działkami pod budowę domów. Nic więc
dziwnego, że druga część osiedla Witosa dosłownie rośnie w oczach.

GŁOS POMORZA
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ZAGROŻENIE ZDROWIA W ROLNICTWIE
Dochodzenie nie zostało jeszcze zakończone, ale przypuszcza się,
że zagładę ryb w jeziorze Bukowo spowodowały środki ochrony
roślin. Pracownicy któregoś z okolicznych przedsiębiorstw rolnych
najprawdopodobniej wymyli w jeziorze beczkowóz, w którym były
resztki toksycznych środków chemicznych. Skutek był natychmia
stowy i tragiczny.
Przywołuję ten niedawny wypadek, bo
stanowi ilustrację tego, jak ochrona środo
wiska pracy zazębia się z ochroną środowi
ska naturalnego. To ostatnie znajduje coraz
liczniejsze rzesze obrońców, podczas gdy
ochrona środowiska pracy ma nieproporc
jonalnie mało swoich szermierzy. Z trudem
wybiera się społecznych inspektorów pra
cy. Dyrektor Jerzy Surowiec z darłowskiego „Kutra" ubolewa, ze w jego przed
siębiorstwie organizacja związkowa po
trzebowała roku, żeby wybrać społecznych
inspektorów na wszystkich wydziałach!
Problemy bhp wiążą się bardzo ściśle z
problematyką ochrony środowiska. Klasy-

cznym przykładem takiego związku jest
chemizacja rolnictwa. Ruchy ekologiczne
mają w tej sprawie sprecyzowane stanowi
sko. Wskazują na groźbę systematycznego
zatruwania gleby i wody. Bez Chemizacji
nie będzie jednak postępu w rolnictwie.
Odejść od niej nie można — dowodził
niedawno na posiedzeniu Wojewódzkiego
Zespołu Poselskiego w Koszalinie, wice
wojewoda Marian Czerwiński. I można
by z całym spokojem przyjąć zapewnienie
wicewojewody, że nie ma niebezpieczeńs
twa, gdyby nie to, że jednak zatruwamy się.
A przykład jeziora Bukowo, w którym wy
ginęły wszystkie ryby, dowodzi tego w
sposób niepodważalny. W NR D zużywa się
pięciokrotnie więcej środków chemicz
nych — podaję wicewojewoda. Problem
jednak nie tkwi — wbrew urzędowym
zapewnieniom — w masie, ale w jakości!
Co innego, gdy używa się środków piątej
klasy, o niskim stopniu zagrożenia, a Co
innego, gdy pierwszej czy trzeciej.
Co natomiastmoze uspokoić? Przewidy
wane urządzenie dwóch wzorcowych ag-'
rocentrów chemizacyjnych w Brzeźnie i
Karłinie. Tam wreszcie spełni się wszystkie
wymogi związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy. Obecnie nikt nie przestrzega
zasad bhp. Mówił o tym dyrektor WOPR w
Grzmiącej, T. Grubowski. Można to zo
baczyć wiosną na każdym polu. Nie jest
tajemnicą, że pracownicy zatrudnieni przy
opryskach stosują przebierankę. Żeby nie
czepiał się behapowiec, wyjeżdżają na tra
ktorze w ubraniu ochronnym. Gdy tylko
znikną z pola widzenia, przebierają się.
Ubrania ochronne krajowej produkcji mają
to do siebie, że nie można w nich wy
trzymać dłużej niż pół godziny. Nie przepu
szczają powietrza. A bez ubrań i masek
ochronnych pracownicy narażeni są na
rozmaite alergie, na choroby dróg odde
chowych, na przypadłości żołądkowe.
Jeszcze większe Zagrożenia niesie che
mizacja w rolnictwie indywidualnym. Mó
wiła o tym A. Rogińska z Wojewódzkiego
Związku Rolników Kółek i Organizacji Rol
niczych. Rolnicy coraz częściej i w coraz
większym stopniu wykonują te prace sami.
Usługi są drogie, więc zrezygnowali z po
mocy pomów. W przedsiębiorstwie rolnym
zatrudniony przy chemizacji musi przejść
obowiązkowe badania lekarskie, w gos
podarstwie chłopskim nikt tego nie robi:
Dobrze jest, gdy wykonuje zabiegi zgodnie
z instrukcją. Ale czy zawsze? W gospodars
twach chłopskich, a także w pegeerach
zostają całe masy opakowań. Co z nimi
robić? Niektórzy je palą i myślą, że po
kłopocie. Jednak resztki środków toksycz
nych wcale nie ulegają zniszczeniu pod
czas spalania. I tu pytanie postawione
podczas posiedzenia Wojewódzkiego Ze
społu Poselskiego: Kiedy i gdzie powstanie

W minioną niedzielę w
Przechlewie odbył się IV Wo
jewódzki Przegląd Zespołów
Artystycznych kółek rolni
czych i KGW. W imprezie,
której
organizatorem
był
miejscowy Gminny Związek
Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych uczestniczyło 25
zespołów z woj. słupskiego.
Malowniczo prezentował się
korowód, który przemaszero
wał ulicami wsi na stadion
GOSiR. Wystawy, kiermasze,
prezentowany dorobek twór
ców ludowych, obficie zao
patrzone punkty gastronomii
miejscowej GS ,,SCh”, to tyl
ko nieliczne atrakcje jakie oczekiwały na gości. W trakcie
przeglądu zespołów panie z
KGW częstowały wszystkich
widzów pysznymi wyrobami
cukierniczymi. Imprezie nie
przeszkodził nawet padający
choć krótko,
to obficie
deszcz. Oceniono, że imprezę
przygotowano
znakomicie.
9
(bz)
Zdjęcia. ZBIGNIEW BIELECKI

spalarnia opakowań środków ochrony roś
lin? Co zrobić z odpadami, ze środkami
przeterminowanymi?
Wicewojewoda Czerwiński odpowie
dział, że jest w kontakcie z Wydziałem
Oćhrony Środowiska i wystąpił o lokalizac
ję. Może będzie wyznaczona w tym roku.
Niewiele można wywnioskować z wyzna
nia, że wicewojewoda jest w kontakcie.
Czy to znaczy, że pertraktuje, czy też wyda
je urzędowe polecenia i wyznacza terminy
wykonania. Powstają też inne pytania. Kto
się zajmie tymi inwestycjami? A kto je
będzie finansował? Skąd się"weźmie spec
jalne piece do spalania odpadów? Kto

będzie zbierał zużyte opakowania od chło
pów i pegeerów? Konkretnego programu
Posiedzenie Wojwódzkiego Zespołu Po
selskiego, które w zamierzeniach miało być
poświęcone stanowi bhp w rolnictwie i
rybołówstwie, zdominowała tematyka za
grożeń związanych z postępującą chemiza
cją. I dobrze się stało, bo nie tylko dymiące
kominy i przemysł powinien być pod tym
kątem bacznie obserwowany. A inne za
grożenia w rolnictwie? Liczba wypadków
w tym sektorze rośnie z roku na rok i co
szczególnie niepokoi — wzrasta liczba cię
żkich wypadków- Wicewojewoda ubole
wał w związku z tym, że po likwidacji
zjednoczeń nie ma już odpowiednich urzędniczych komórek zajmujących się spra
wami bhp. Nie ma organu, który by wymu
szał odpowiednie działania. W tym stano
wisku wyraża się tęsknota za starym mode
lem zarządzania i magiczna wprost wiara,
że jadministracyjnymi ,nakazami można
wpłynąć na poprawę stanu bhp.
Stan bhp jest jaki jest — oceniał tenże
przedstawiciel UW — bo pracowników
cechuje niski poziom kultury technicznej.
Najczęściej ludzie są sami sobie winni.
Wtórowali mu inni przedstawiciele admini
stracji, wskazując, że wszystkiemu winna
niska kultura techniczna. Trudno polemi
zować z urzędnikami, ale czasem trzeba,
opierając się choćby na tych samych mate
riałach, które mieli do dyspozycji obecni na
sali.
Oto dwa porównywalne pod względem
wielkości zatrudnienia i produkcji przed
siębiorstwa: „Barka" w Kołobrzegu i „Ku
ter" w Darłowie. Trudno powiedzieć, żeby
załogi różniły się szczególnie kulturą tech
niczną. W tym samym roku, w „Kutrze"
zdarza się 80 wypadków przy pracy, „w
„Barce” — o połowę mniej. Dość niebez
pieczna to zatem teza, że ciężar winy za zły
stan bhp ponoszą głównie bezpośrednio
zatrudnieni, a nie nadzór wszelakiego
szczebla. Jeśliby tak było, to dlaczego
pracownicy nadzoru w przedsiębiorstwach
rolnych musieli zapłacić grzywny sięgające
w sumie ponad milion złotych? Bardzo
często pracownicy pegeerów pracują w
warunkach bezpośredniego zagrożenia dla
życia i zdrowia. Statystycznie rzecz biorąc,
prawie co drugi dzień inspektorzy pracy
wydawali w ubiegłym roku zarządzenia
dotyczące wstrzymania niebezpiecznych
robó^
Dbałość o warunki pracy powinna wyni
kać ze znaczenia tego problemu dla ekono
miki i ogólnej atmosfery w zakładzie. Baga
telizowanie tych problemów powinno
przestać się opłacać.

EWA ŚWIETLIK

Społeczeństwo polskie, w tym i władze
Polski z ogromnym zainteresowaniem i
wielkimi nadziejami zaczynają śledzić prze
bieg konferencji partyjnej KPZR — powie
dział rzecznik rządu Jerzy Urban, roz
poczynając we wtorek 28 bm. cotygod
niowe spotkania z dziennikarzami.
Związek Radziecki skupia naszą uwagę
jako najważniejszy sojusznik Polski, wielki
kraj sąsiedni i światowe mocarstwo. Polska
życzy delegatom skutecznych obrad, owo
cujących nowymi impulsami dla przemian i
reform.
Podkreślić pragnę — powiedział dalej —
doniosłość ostatnich zdarzeń we Wrocła
wiu: spotkanie młodzieży Polski i NRD,
spotkanie przywódców obu krajów. Woj
ciech Jaruzelski nazwał podpisany we
Wrocławiu układ o dziele przyjaźni mło
dzieży wielką inwestycją dla przyszłości,
fundamentem przyjaźni między naszymi
krajami i narodami także w przyszłym stule
ciu.
'
Polski przywódca w toaście wygłoszo
nym na przyjęciu na cześć Ericha Honec
kera mówił o rozwiązywaniu wszystkich
problemów między naszymi krajami w du
chu wząjemnego zrozumienia i przyjaźni.
Uprzedzając pytania o kwestię rozgrani
czenia wód w Zatoce Pomorskiej pragnę
stwierdzić, że rozmowy w tej kwestii od
były się we Wrocławiu w tym właśnie
duchu.
W trakcie rozmów obie strony stanęły na
stanowisku swobodnego, wolnego, ni
czym nie skrępowanego dostępu polskich
portów do otwartego morza.
Obaj przywódcy zalecili ministrom spraw
zagranicznych Polski i NRD odbycie w
najbliższym czasie spotkania ekspertów oraz samych ministrów spraw zagranicznych
w tej kwestii.
.
Propozycja mojego przyjazdu do „Wol
nej Europy" — podjął następną kwestię J.
Urban — była przedmiotem licznych ko
mentarzy w prasie zachodniej. Co do istoty
rzeczy— to nadal czekam na zapowiedzia
ny list prezesa amerykańskiej rozgłośni P.'
Pella.
Powracam do sprawy mleka w proszku
dla niemowląt — kontynuował rzecznik.

läüitfiiiii:

Ruchomy
przystanek
Los rzuca człowiekiem jak kruchą
łódeczką w tę stronę, yy którą.zechce.
Jako młody, obiecujący człowiek bar
dzo chciałem zostać socjologiem. Nie
udało się! Aby sobie powetować tę
stratę, ńa własny użytek prowadzę
studia socjologiczne. Przedmiotem
moich dociekań są kierowcy koszali
ńskiego WPKM.
Wybór nie jest przypadkowy. Lu
dzie ci prezentują tak szeroką gamę
postaw wobec pasażerów, jak żadna
inna grupa zawodowa. U jednych
niewysoki brunet w okularach, czyli
ja, budzi sympatię, u innych wręcz
przeciwnie. Tydzień temu Pan Kiero
wca autobusu linii numer 2 z zain
teresowaniem
obserwował
mój
200-metrowy sprint do stojącego na
przystanku autobusu. Ludzie już
wsiedli, a on poczekał co najmniej 5
sekund, abym mógł wskoczyć. Po
czekał, chociaż nie musiał.
Nieco inaczej zachował się w po
dobnej sytuacji jego kolega kilka dni
później. Tez poczekał, ale gdy już, już
wskakiwałem, to zatrzasnął drzwi
przed nosem. Powinienem stać i. cze
kać na przystanku. Pretensje mogę
więc mieć tylko za pełen złośliwej
satysfakcji uśmiech, jaki mi posłał.
Wczoraj znowu inny Pan Kierowca
zatrzymał się jakieś 100 metrów za
przystankiem, aby zabrać staruszkę,
która stała przy krawężniku i bezrad
nie machała laską. Powtarzam, nie
długonogą blondynę o dużych, nie
bieskich oczach, ale staruszkę. Ludzki
odruch. Niektórzy kierowcy widzą
bowiem w pasażerach zmęczonych
pracą ludzi, a inni „masę osobową”,
którą można przewieźć, ale niekonie
cznie.
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KONFERENCJA PRASOWA RZECZNIKA RZĄDU
Na poprzedniej konferencji mylnie powie
działem, że do karmienia niemowląt nadaje
się tylko mleko w proszku „Humana” po
chodzące z eksportu oraz mleko pofskie
„Bebiko" i „Laktovit". Chodzi o błędnie
użyte słowo „tytko". Przepraszam. Minis
terstwo Zdrowia wyjaśnia, że do karmienia
niemowląt nadaje się również zwykłe mle
ko dla niemowląt produkowane w iloś
ciach zaspokajających potrzeby.
Rzecz w tym tylko, że mleka „Humana",

podczas tego spotkania rozmowa potwier
dziła obustronną wolę rozwoju stosunków
pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską oraz
przechodzenia do ich wyższej fazy. W na
szej ocenie spotkanie to służyło rozwojowi
stosunków państwo — Kościół.
Arcybiskup Colasuonno był też przyjęty
m.in. przez ministra spraw zagranicznych
Olechowskiego. Jak poinformowała prasa,
minister wręczył wysłannikowi Watykanu
projekt konwencji między Polską a Stolicą

europejskich idei i wpisuje te idee w proces
wszechstronnej poprawy stosunków
Wschód-Zachód. Deklaracja ta otwiera
drogę do rzeczowej współpracy między
RWPG i EWG, może w istotnym stopniu
zdynamizować stosunki gospodarcze także
między państwami RWPG a „dwunastką"
EWG.

„Bebiko” i „Laktovit", których brakuje, są
bardziej zalecane dla niemowląt, są lepsze.
Matki niemowląt chcą mleka lepszego,
poszukują tego lepszego, denerwują się,
gdy go nie ma. Tego gorszego mleka,
którego produkuje się powyżej potrzeb,
brakuje tylko od czasu do czasu, brakuje w
niektórych sklepach. Powodem jest wyku
pywanie go do innych celów niz karmienie
niemowląt, wady niektórych partii mleka,
lokalne niedostatki dystrybucji.
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.
Następnie rzecznik rządu odpowiadał na
pytania.

Apostolską opracowany przez zespół reda
kcyjny złozony z przedstawicieli rządu i
Episkopatu. Dyskusja nad projektem kon
wencji będzie dopiero wprowadzona. W
naszej ocenie sprawy posuwają się w dob
rym tempie naprzód, dotyczy to także prac
nad ustawą o statusie Kościoła. Te prace są
zaawansowane, ale wymagają jeszcze wie
lomiesięcznych spotkań i dyskusji. Mogę
tez podkreślić — kontynuował rzecznik
rządu — bardzo dobry klimat tej współ
pracy, jak i przebiegu prowadzonych roz
mów.

podwyżki. Teraz okazuje się, że ceny
samochodów podniesiono o 40 proc.
Jak to pogodzić? (Frankfurter-Allgemei-

— Proszę o ocenę wizyty w Polsce
arcybiskupa Colasuonno. (PAP)

— Najważniejszym jej akcentem — od
powiedział J. Urban — była wizyta u Woj
ciecha Jaruzelskiego. Przeprowadzona

Do tych drugich zaliczają się nie
wątpliwie Panowie Kierowcy, którzy
obsługują linię autobusową nr 5.
Sprawa wygląda tak. Na Rokosowie
znajduje się pętla autobusowa, na
której kończą i zaczynają swój bieg
autobusy numer 2, 5 i 12. Co niektóre
„5”-tki jadą jednak jeszcze dalej, do
Lubiatowa. Gdy wracają, kierowcy
powinni skręcić w prawo na pętlę
autobusową; gdyż tam znajduje się
przystanek. Nie robią tego jednak, bo
im się nie chce. Jadą prosto, mijają
pętlę i stają za nią w odległości
50—70 metrów za przystankiem. Sto
jący na przystanku pasażerowie, jeśli
są bystrzy i szybcy w nogach, to
dobiegną. Staruszkowie, kobiety obarczone siatkami lub dziećmi są bez
szans. Miejscowi, którzy zwykle ko
rzystają z tego przystanku, schytrzyli
się i wiedzą już kiedy „5”-tka wraca z
Lubiatowa. Stają daleko za przystan
kiem, więc nie mają kłopotów z wsia
daniem.
Taka ludzka przemyślność dener
wuje.co niektórych Panów Kierow
ców. 24 czerwca mistrz kierownicy
autobusu numer 921 (planowy od
jazd godz. 8.50) zachował się niekon
wencjonalnie. Zatrzymał się, i ow
szem, ale na początku pętli, jakieś 50
metrów wcześniej niż zazwyczaj. Wy
sadził pasażerów z Lubiatowa na mo
kry trawnik (!!!) i spojrzał wyczekują
co na sporą grupę pasażerów stoją
cych za przystankiem na uświęconym
WPKM-owską tradycją miejscu. Pan
Kierowca miał oczywiście rację. Co to
jest te 50 metrów. Mistrz olimpijski
przebiega je w 5 sekund. Zdezorien
towani, czy tez leniwi pasażerowie
tkwili w miejscu. To wahanie trwało
tylko chwilę. Nie, to nie — pomyślał
Pan Kierowca i... pojechał. Mijając
nas posłał uśmiech typu — „Nie
chciało się biec, to postoicie". Tak się
też stało.
Dyrektorowi WPKM proponuję, aby kierowców linii numer 5 wyróżnił
odznaką za propagowanie biegów
masowych, albo tez skłonił do za
trzymywania się na przystankach.
W imieniu potencjalnych pasaże
rów autobusu linii numer 5.
MER

— Co rząd polski sądzi na temat
wspólnej deklarcji EWG — RWPG i
jakie ma w związku z tym plany? (Ra

dio „Polonia").
— Polska — powiedział J. Urban —
przyjęła tę deklarcję z głębokim zadowole
niem. Jest to akt, który dowodzi, naszym
zdaniem, realizmu partnerów, jak i goto
wości do konstruktywnego dialogu. Ta
deklaracja ma znaczenie i polityczne i gos
podarcze. Potwierdza żywotność ogólno-

— W informacji rządu z lutego br. o
podwyżkach cen i płac była zapo
wiedź, że będą to w tym roku ostatnie

ne-Zeitung).
— Z cenami jest wiele nieporozumień i
pańska wypowiedź te nieporozumienia od
zwierciedla — mówił J. Urban. — Ten
komunikat dotyczył wyłącznie cen urzędo
wych, a te nie obejmują samochodów.
Mówiłem na ostatniej konferencji, że nie
wzrosną ceny urzędowe żywności. Z tego
niektórzy wywiedli mniemanie, że jeśli
wzrosły ceny samochodów, to przeczy to
temu, co powiedziałem. Mówiłem zaś o
żywności, w tym o cukrze, który jest wyku
pywany. Ogólnie biorąc ceny rynkowe,
ceny wolne, ceny nieurzędowe rosną w
sposób, który my tylko rejestrujemy po
przez izby skarbowe, stosując ekonomicz
ne instrumenty przeciwdziałające nadmier
nemu ich wzrostowi. Słowem, kontroluje
my wzrost cen i jego ekonomiczną rac
jonalność. (PAP)

Rozmowa z Zasłużonym Kolejarzem
ZSRR, KIRYŁŁEM MAGDENKO, kawale
rem Orderu Lenina i Orderu Czerwonego
Sztandaru Pracy
— Mówi się, że podróżowaliś
cie po równiku?

— Ziemię wzdłuż równika obje
chałem już niejeden raz. Mam oczy
wiście na myśli ilość kilometrów prze
jechanych po szynach naszej Kolei
Południowej, ą nie jakieś egzotyczne
wycieczki.
Zaczynałem pracę w wojennym
czterdziestym czwartym roku, w na
pół zburzonej Połtawie jako młody
chłopiec. Byłem palaczem, potem po
mocnikiem maszynisty. W trudzie
zdobywaliśmy chleb powszedni.
Wracaliśmy z trasy tacy zmęczeni, że
nawet nie było siły dojść do domu.
Przerzucało się po 16—18 ton węgla z
tendra do pieca w ciągu zmiany. Mie
liśmy jednak wspaniały kolektyw —
zaprzyjaźniony, pełen zapału do pra

cy, parowozy utrzymywaliśmy w ta
kiej czystości, że można było wsiąść
w białym ubraniu. Nieprzypadkowo
nazywano nas wtedy nie inaczej jak
„gwardia żelaznych dróg". Transpor
towaliśmy amunicję, technikę wojs
kową, rannych. A potem transporty z
Zachodu z żołnierzami-zwycięzcami.
Jak bardzo pragnąłem, żeby wśród
nich był mój ojciec! Jednak zawiado
mienie o śmierci nie było pomyłką —
został na zawsze tam, na pierwszej
linii, frontu.
Potem zaczęły się pokojowe trans
porty. W 1950 roku zdałem egzamin
na stanowisko maszynisty, potem
przesiadłem się na nowego konia —
lokomotywę spalinową i do tej pory z
nią się nie rozstaję.
Ale, sądząc po wszystkim, ma
cie już zasłużone prawo do wy
poczynku?

— Prawo, oczywiście, mam, juz od
paru lat jestem na emeryturze. Ale po
co mi to prawo, jeśli nie chce mi się
siedzieć w domu, ciągnie mnie jak
Cygana w drogę. M3m zdrowie, mam
chęć do pracy, więc czemu nie jeź
dzić?
— W ostatnich latach zawody
maszynisty kolejowego i pomoc
nika maszynisty utraciły swój
prestiż. Jakie są tego przyczyny?

— Przyczyn jest niemało: pojawiły
się nowe, interesujące profesje, które
przyciągają młodzież; pensja jest pra
wie taka sama jak w innych przed
siębiorstwach a pracować trzeba i w
świątek i w piątek, w różnych porach
doby: czasami idzie się do pracy o
piątej po południu, a czasem o trzeciej
nad ranem. Praca tez nie należy do
najłatwiejszych. Trzeba szczególnie
uważać, być czujnym, zdyscyplino
wanym, świetnie znać skomplikowa
ną technikę współczesną, mieć re
fleks, kochać pracę. Nie każdy to
potrafi. Słabsi juz po dwóch-trzech
wyjazdach piszą podanie o zwolnie-

nie. Pozostają ci, którzy nie wyob
rażają sobie życia bez podróży, bez
pociągów.
— Jeżeli już mówimy o takich
pojęciach jak ukochani^ pracy,
rzetelpość, staranność, to jak na
leży rozumieć zwrot: „honor ro
botniczy”?
^

— Pojmuję go tak jak większość.
Sumienie robotnicze — to wtedy, gdy
nie wstyd ci wykonanej pracy, gdy
«ddałeś jej całe serce. Gdy możesz
śmiało spojrzeć w oczy współtowa
rzyszowi pracy. A zdarzają się wśród
nas obiboki, lenie, oszuści. Taki na
zebraniu potrafi często występować z
przemówieniami, a w pracy — a to
ukradnie to i owo, a to nie dba o
lokomotywę jak należy.

— W ostatnich latach prze
miany w lokomotywowni zau
ważają jednak nawet ludzie po
stronni.

— Zaczęło się od zmiany dyrekcji.
Nowy naczelnik, Anatol Pietrowicz
Kowal jest człowiekiem energicznym,
rozumnym i twórczym. Nie zaczął bić
się w piersi i gromko wołać: „Ja!", jak
to robili niektórzy jego poprzednicy a
poprowadził tak sprawy, że nasz kole
ktyw stał się zespołem ludzi myślą
cych jednakowo. W krótkim czasie
zrobiono niemało: zaprowadzono
prawie doskonały porządek na teryto
rium lokomotywowni, wyremonto
wano znaczną część pomieszczeń
produkcyjnych i socjalno-bytowych,
lokomotywy odremontowano i po
malowano. Rozwiązanie dziesiątków
drobnych spraw okazało się nie tak
skomplikowane jak myślano niegdyś.
Trzeba było tylko zmienić podejście.
— Kiryle Daniłowiczu, często
się słyszy, że przemiany a także
losy przebudowy zależą przede
wszystkim od kierowników róż
nej rangi i tylko w nieznacznym
stopniu od szeregowych robot
ników. Co o tym myślicie?

— Nie zgadzam się z takim zda
niem. kolektywy pracownicze prze
chodzą na nowe zasady gospodaro
wania, uchwala się nowe ustawy, w
myśl których kierownicy będą wybie
rani przez kolektyw a nie naznaczani
w porządku administracyjnym — dla
czego więc liczyć tylko na kierow
ników?
Od kadr kierowniczych rzeczywiś
cie wiele zależy. Ale niemało też od
szeregowców pierestrojki. Dlatego
potrzebne są dziś nie tylko przemiany,
ale i osobiste zainteresowanie nimi
każdego człowieka pracy, osobista
chęć patrzenia na wszystko po nowe
mu. Gdy to się nie stanie — nie
wejdziemy na nowe drogi. A musimy
to zrobić!
Rozmawiał:

W. MARCZENKO
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URLOPY PRACOWNICZE (3)
bezpłatnych, również urlop wycho
wawczy, trwający nie dłużej niż 1

Poprzednią część naszego cyklu
zakończyliśmy na omówieniu zasad
ustalania wymiaru urlopu wypoczyn
kowego pracowników zatrudnionych
w dodatkowym miejscu pracy. Szcze
gólne uprawnienia w tym zakresie
przysługują również innym pracow
nikom. Są to:
• młodociani, którzy po 6 miesią
cach pracy mają prawo do urlopu w
wymiarze 12 dni, a po roku pracy 26
dni, natomiast w roku, w którym koń
czą 18 lat, przysługuje im urlop w
wymiarze 20 dni, jeśli prawa do niego
nabyli przed ukończeniem 18 roku
życia;
• kombatanci, którym przysługuje
urlop zwiększony o 10 dni:

miesiąc nie ogranicza uprawnień u
rlopowych. Natomiast trwający dłu
żej ogranicza w ten sposób, że praco
wnica nabywa z dniem podjęcia pra
cy prawo do urlopu za rok kalen
darzowy, w którym podjęła pracę w
wymiarze proporcjonalnym do okresu
pozostałego do końca roku. Praktycz
nie więc ustalając wymiar urlopu na
leży pomnożyć 1/12 wymiaru razy
ilość miesięcy pozostałych do końca
roku, a część dnia zaokrąglić w górę
Proporcjonalnie wymiar należy usta
lić również wtedy, gdy pracownica
podejmuje pracę w ciągu miesiąca,
nie od pierwszego dnia miesiąca. Ró

POMORZA

Niedawno, z chwilą noweliza
cji w 1985 r. ustawy o związkach
zawodowych, OPZZ uzyskało uprawnienie do wnoszenia rewi
zji nadzwyczajnych do Sądu Naj
wyższego od prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach z
zakresu prawa pracy i ubezpie
czeń społecznych. W ostatnich
dwóch latach do OPZZ wpłynęło
kilkaset wniosków o rewizję
nadzwyczajną. Po gruntownym
ich przeanalizowaniu postano
wiono wnieść rewizję w 37 spra
wach, z czego Sąd Najwyższy
uwzględnił 28. Warto podkreś
lić, że zgodnie z funkcją obronną
ruchu zawodowego OPZZ wy
stępuje z rewizjami nadzwyczaj
nymi wyłącznie w interesie pra
cownika.

Przykładem — niedawne orzecze
nie Sądu Najwyższego, który w wyni
ku rewizji OPZZ podkreślił, że nie
można uznać za skonkretyzowaną
przyczynę uzasadniającą wypowie
dzenie umowy o pracę „nienależyte
wywiązywanie się z obowiązków
służbowych", bowiem takie ogólni
kowe stwierdzenie może być podane
w stosunku do każdego pracownika.
Równocześnie doręczenie pracowni
kowi pisma o wypowiedzeniu umowy
o pracę przed upływem terminu prze
widzianego na zajęcie stanowiska
przez związek zawodowy oznacza, że
zakład pracy nie zachował vyymaganego w Kodeksie Pracy trybu współ
działania ze związkiem co do zamie
rzonego wypowiedzenia. Ustne zaś
rozmowy kierownika zakładu z przed
stawicielami zarządu związku zawo
dowego nie mogą tego trybu zastą
pić.

rewizje
OPZZ pod względem ilościo
wym nie stanowią wielkiego
dorobku. Trzeba jednak mieć na
względzie, że rewizja — to rzeczywiś
cie nadzwyczajny środek prawny sto
sowany wyjątkowo, tylko wtedy gdy
istnieją uzasadnione przesłanki, że orzeczenie sądu w sposób rażący naru
szyło prawo lub interes PRL. Równo
cześnie rewizje nadzwyczajne mają
istotne znaczenie dla kształtowania
praworządności w stosunkach pracy,
pozwalają zapobiegać sporom i konf
liktom w sprawach typowych.
otychczasowe

D

• inwalidzi I i II grupy, którym
również przysługuje urlop zwiększo-ny o 10 dni;
• pracownicy zatrudnieni w wa
runkach szczególnie szkodliwych lub
uciążliwych dla zdrowia pod warun
kiem, że w branży, w której są zatrud
nieni, prawo do dodatkowego urlopu
przyznano.
Na innych zasadach urlop wypo
czynkowy ustalany jest w przypadku
nauczycieli (wymiar odpowiada dłu
gości ferii szkolnych, a tam, gdzie
ferie nie są przewidziane, wynosi on
6 tygodni), pracownikom nauko
wo-badawczym Polskiej Akademii
Nauk i jednostek badawczo-rozwo
jowych (6 tygodni w roku) oraz pra
cownikom naukowo-dydaktycznym
i mianowanym pracownikom dydak
tycznym oraz naukowym w szkołach
wyższych (również 6 tygodni w cza
sie wolnym od zajęć).
Urlop wypoczynkowy w zmniej
szonym wymiarze przysługuje pra
cownikom sezonowym, którzy uzyskują urlop w wymiarze 1 dnia za
każdy przepracowany miesiąc. Pod
kreślić w tym momencie musimy, że
praca sezonowa to taka praca, której
wykonywanie związane jest ściśle z
porą roku. Nie będzie więc, co do
zasady, pracą sezonową praca dozor
cy, czy sprzątaczki.
W poprzedniej części pisaliśmy o
dwóch sytuacjach, które powodują
^zmniejszenie wymiaru urlopu, tzn.
porzuceniu pracy i zwolnieniu w try
bie tzw. dyscyplinarnym. Zmniejsze
nie powodowane jest również udzie
leniem urlopu bezpłatnego. Otóż
wtedy, gdy pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1
miesiąc, zakład pracy za każdy mie
siąc tego urlopu obniża wymiar urlopu wypoczynkowego o 1/12. Ob
niżeniu w takiej sytuacji ulega urlop
za rok kalendarzowy, w którym pra
cownik podjął pracę po urlopie bez
płatnym, a jeśli ten został już wyko
rzystany, urlop za rok następny.
Podobnie jak w przypadku urlopów

wnież proporcjonalnie do czasu, jaki
pozostał do przepracowania do koń
ca roku, ustala się urlop pracownika
powracającego do zakładu po odby
ciu zasadniczej służby wojskowej.
W poprzedniej części naszego cyk
lu napisaliśmy również, że do okresu,
od którego uzależniony jest wymiar
urlopu, wlicza się wszystkie okresy
zatrudnienia. Wyjaśnienia wymaga
kwestia rozumienia terminu „okresy
zatrudnienia". Czy jest okresem za
trudnienia w rozumieniufcprzepisów
Kodeksu Pracy okres prowadzenia
własnego gospodarstwa rolnego albo
prowadzenie punktu sprzedaży na za
sadach agencji? Są to praktyczne pro
blemy występujące w zakładach pra
cy. Wymagają więc dokładniejszego
wyjaśnienia.
Generalnie okresem zatrudnienia
jest okres wykonywania pracy na
podstawie umowy o pracę, spółdziel
czej umowy o pracę, powołania, mia
nowania i z wyboru. I dlatego np.
okres prowadzenia stacji benzynowej
na podstawie umowy agencyjnej nie
podlega wliczeniu do okresu zatrud
nienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego (Uchwała
SN z dnia 27 II 1979 roku).
Inny problem rozstrzygnęło Minis
terstwo Pracy, Płac i Spraw Socjal
nych, stwierdzając, że do okresu za
trudnienia, od którego zależy wymiar
urlopu, może być zaliczony okres pra
cy wykonywanej tylko na podstawie
pracowniczego stosunku pracy—ró
wnież w prywatnym zakładzie — za
tem okres pracy wykonywanej we
własnym zakładzie nie może być uwzględniony przy ustalaniu upraw
nień urlopowych pracownika. Właś
ciciel zakładu nie jest bowiem praco
wnikiem w rozumieniu przepisów
K.P. Zasada ta dotyczy również pro
wadzących własne gospodarstwa ro
lne.

A. NOWICKI
E. WICHER

konstrukcje zupełnie nie są zabezpieczone
antykorozyjnie i w takim stanie składowane
xm\c^ były (i są) na stacji na dłuższy czas przed
montażem!
W efekcie całą konstrukcję montowano z
elementów zupełnie zardzewiałych. Inda
gowany przeze mnie naczelnik stacji Hen
Pod winietą „Okiem wczaso ryk Pietrasiewicz (rozmowa z dnia
wicza" chcemy publikować listy 24.04.br.) nie umiał podać żadnego sen
naszych sezonowych gości. Ich sownego powodu tak wykonywanych ro
spojrzenie, nie obarczone przy bót, nadmieniając jedynie, że w ten sposób
zwyczajeniem, pomoże dostrzec montuje się cały długi szlak linii kolejowej
z pewnością wiele niedogodnoś do Kołobrzegu.
Znając cykl prac antykorozyjnych, pro
ci, które na co dzień umykają
wadzonych zwłaszcza na tak znacznych
uwadze stałych mieszkańców.
Czekamy zatem na listy, (mir) wysokościach, przy pełnym ruchu pocią
gów, mam prawo sądzić, że obecnie nie da
się już poprawnie wykonać tych zabez
pieczeń. W efekcie oznacza to kilkakrotne
zmniejszenie trwałości tej konstrukcji. To
tak, jak gdyby kupować samochód z suro
wą karoserią, a o jej malowaniu myśleć np.
W kwietniu i maju przebywałem na le po' roku użytkowania.
Opisany stan można uznać albo za szcze
czeniu sanatoryjnym w Kołobrzegu. Miasto
ładne, zadbane, odbudowa Starówki może gólny rodzaj bezmyślności, albo za brak
jakiejkolwiek etyki zawodowej. Sprawa w
być przykładem dla całej Polski, ale...
Codziennie miałem możliwość obserwo sam raz nadaje się do kontroli przez Zespół
Kontroli Niegospodarności „Wiosna'88".
wania robót związanych z elektryfikacją
Informując o powyższym, proszę o skie
węzała kolejowego w Kołobrzegu. Wzno
rowanie sprawy do właściwego resortu i
szono na stacji konstrukcję wsporną pod
przewody elektryczne. Konstrukcja ta skła podanie wyników interwencji.
inż. Mieczysław Prosiński
da się ze słupów stalowych oraz długich
Rzeczoznawca Budowlany
(30—50 m), poprzecznych przęseł, wyko
Polskiego Związku Inżynierów
nanych w formie kratownicy. Przęsła te
i Techników Budownictwa
montowane są na dużej wysokości (ok. 9
w Częstochowie
m). Wszystkie przywiezione z wytwórni

okiem“;

w

Zardzewiała
elektryfikacja

CZYTELNICY PISZĄ
10-procentowa dopłata do cen
zbulwersowała wielu naszych Czytel
ników. Z licznych telefonów, jakie
odebraliśmy, wynika, że uchwała
WRN w Koszalinie z dnia 1 kwietnia
1987 r. w sprawie wprowadzenia do
płat do cen za usługi turystyczne i
wypoczynkowe na terenie niektórych
miast i gmin woj. koszalińskiego po
prostu ludziom się nie podoba.
— Wczoraj byłem w Mielnie, Lu
dzie!!! Za 30 dkg smażonego dorsza,
każą tam płacić prawie 500 zł! To
moja cała dniówka. W majestacie uchwały biją po kieszeni nas wszyst
kich, wczasowiczów i stałych miesz
kańców...
— Do pizzy, lodów, napoju w wo
reczku też mam dopłacać te nieszczę- .

sne 10 procent?! Ja, stały mieszka
niec Koszalina?!
— Do obiadów pracowniczych też
nam doliczą ten sezonowy haracz?

Str.5

Z innego wyroku Sądu Najwyższe
go .wynika, że ten tryb współdziałania
obowiązuje w stosunku do wszyst
kich,pracowników niezależnie od te
go, czy należą do związku zawodo
wego czy są niezrzeszeni. Sąd Naj

Zakład pracy nie może wypowie
dzieć ani rozwiązać umowy o pracę z
pracownikiem będącym członkiem
zarządu zakładowej organizacji zwią
zkowej w czasie trwania mandatu
oraz w okresie roku po jego wygaś
nięciu, chyba że zachodzą przyczyny
uzasadniające rozwiązanie umowy o
pracę, bez wypowiedzenia (tzw. dys
cyplinarne) — przypomniał Sąd Naj
wyższy. Tu rewizję OPZZ uwzględ
niono. Rozpatrując jednak podobną
sprawę, Sąd Najwyższy uznał, że re
wizja nadzwyczajna nie może dopro
wadzić do postulowanego przywró
cenia do pracy w pozwanym zakła
dzie na poprzednio zajmowanym sta
nowisku, ponieważ została zniesiona
po upływie 6 miesięcy od uprawomo
cnienia się zaskarżonego wyroku, a
interes PRL tego nie wymaga. Przy
wrócenie zaś do pracy w tym za

GKOS CZYTELNIKÓW
i^—Lij^il

LISTY*OPINIE* PORADY telefonujcie

mmmm
Uwaga
trucizna!
Użytkownicy ogródków dział
kowych im. Bieruta w Koszalinie
zwrócili się do redakcji z następu
jącą sprawą. Ich działki znajdujące
się między gazownią a Zespołem
Szkół Samochodowych przylega
ją do boiska szkolnego. Są od
niego odgrodzone siatką, jest ona
systematycznie niszczona przez
młodzież korzystającą z boiska.
Chłopcy grający w piłkę przedo
stają się do ogródków, aby podkraść jakiejś zieleniny, napić się
wody ze znajdującego się tam kra
nu czy też, jak to miało miejsce 13
bm„ oberwać niedojrzałe owoce z
młodziutkiej czereśni. Działkowicze są bezsilni, pozostaje im łatać
wciąż nowe dziury w ogrodzeniu.
Chcieliby oni jednak przestrzec
młodzież przed groźbą zatrucia się
szkodliwymi środkami chemicz
nymi, którymi kilka dni temu spry
skano ogródki, zaś okres kwaran
tanny wynosi około 14 dni. Pró
bowano wieszać na ogrodzeniu
kartki z napisami ostrzegającymi
amatorów zieleniny i owoców.
Niestety, są one zrywane, (jol)

Śladem publikacji
w przypadku, gdy zwrot towaru
Poszukiwanie tylko
następuje w teminie 5 dni od daty
zakupu i towar jest nie używany.
źródła.
Ponieważ buty były noszone, tak
sprzedawca, jak i pracownik admini
zakłóceń TV
stracji Spółdzielni poinformował
klienta, iż w tej sytuacji ma prawo

Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pom.
w odpowiedzi na notatkę pt. „Kłopoty z I
programem TV" informuje: „W związku z
występującymi od dłuższego czasu zakłó
ceniami w odbiorze I programu TV zwraca
liśmy siędo Okręgowego Inspektoratu Pań
stwowej Inspekcji Radiowej w Koszalinie
już w 1987 roku i ponownie w dniu 24
maja 1988 roku. W odpowiedzi na telex
Państwowej Inspekcji Radiowej w Kosza
linie podano również nazwiska i adresy
osób skarżących się na występowanie za
kłóceń.
Obecnie oczekujemy na wysłanie z 0kręgowego Inspektoratu Państwowej In
spekcji Radiowej ruchomej stacji pomiaro
wej, która pozwoli na stwierdzenie przy
czyn występujących zakłóceń oraz pod
jęcie dalszych działań w celu ich wyelimi
nowania".
Dziękujemy za wyjaśnienie. Oby na efek
ty pomiarów nie trzeba było długo czekać.
(mir)

Taakie buty!
W wyjaśnieniu zdarzenia opisane
go w notatce z dnia 12 maja 88 r.
uprzejmie informujemy, iż klient do
magał się zwrotu pieniędzy za zaku
pione w naszym sklepie agencyjnym
nr 129 w Koszalinie obuwie, czyli
odstąpienie od umowy kupna-sprze
daży. Jednakże można dokonać tego

ŚLADEM LISTÓW

Prezydencie, czekamy na odpowiedź!

dochodzić zwrotu gotówki lub prze
ceny obuwia w" drodze reklamacji.
Jednakże klient odmówił dokonania
reklamacji. Stąd też bezzasadne wy
daje się szukanie pomocy w prasie,
skoro reklamacja ta mogła być załat
wiona zgodnie z obowiązującymi za
sadami.
Podpisała prezes Zarządu ,' Kofryz".
Dziękujemy za wyjaśnienie, (mir)

Łysiejący"
dywan

rr

Pisaliśmy o kłopotach pani Ireny
Furmankiewicz z Czaplinka spowo
dowanych przez „Łysiejący dywan",
który reklamowała zarówno u produ
centa w fabryce „Dywilan", jak i w
PSS „Jutrzenka" w Złocieńcu, gdzie
go kupiła.
Otrzymaliśmy w tej sprawie wyjaś
nienie z PSS w Złocieńcu, która infor
muje, że reklamowany dywan zosta
nie wymieniony na inny, wolny od
wad, z najbliższej dostawy. Niestety, z
uwagi na nierytmiczność dostaw dy
wanów Spółdzielnia nie jest w stanie
określić dokładnego terminu odbioru.
Nadzieja, jak to się mówi, jest led
wie połową zwycięstwa, (mir)
zasianych warzyw mieszkańcy prosili
prezydenta, aby przyszedł na miejsce i
wyjaśnił im to. Niestety, nie znalazł
czasu. Mamy nadzieję, że Pan Prezy
dent i architekt miejski znajdą chwilę
aby na łamach pisma odpowiedzieć
jasno i dokładnie, jakie sugestie wnie
śli do projektu zagospodarowania te
go terenu i czy urządzony on będzie
zgodnie z uchwałą i naszymi oczeki
waniami.

Chciałam podkreślić, że solidaryzuję się z
listem p. Janiny Nowackiej „Co w zamian,
Panie Prezydencie". Sprawę tę popierają
również inni mieszkańcy ulicy Bohaterów
Stalingradu w Kołobrzegu. Chcemy znać
sposób zagospodarowania Wyspy Solnej
od strony rzeki Parsęty przy posesjach od nr
-13. Musimy wiedzieć, czy na terenach
po naszych zdewastowanych ogródkach
zgodnie z uchwałą i zapewnieniami urzą
dzony będzie park rekreacyjny, czy zwycię
ży interes tych, którzy mają przebicie w
naszym mieście. Pisma, które p. Janina
Nowacka otrzymała z Biura Projektów w
Szczecinie i Wydziału Planowania Prze
strzennego i Urbanistyki Urzędu Wojewó
dzkiego w Koszalinie, nie satysfakcjonują
mieszkańców. Mówią one, że opracowuje
się projekt zagospodarowania przestrzen
nego miasta i że uchwała o urządzeniu

terenów zielonych jest ważna. O tym mie
szkańcy wiedzą.
Problem polega na wyjaśnieniu czy miej
scowa władza administracyjna wniosła do
projektu zagospodarowania sporządzane
go przez Biuro Projektów w Szczecinie —
zgodnie z uchwałą MRN — propozycję
urządzenia na terenie Wyspy bornej ou
rzeki Parsęty parku i zieleni ogólnodostęp
nej. Przed 16 laty musieliśmy o to stoczyć
walkę. Sprawa została poddana pod kon
sultację kompetentnych urzędów i rad na
rodowych i zakończyła się pozytywnie. Nie
chcemy tego zaczynać od nowa, a czujemy
się zagrożeni. Nie chcemy walczyć z

usługi noclegowe i skierowania
wczasowe świadczone przez jedno
stki gospodarki uspołecznionej oraz
nieuspołecznionej, prowadzące obie
kty turystyczne: hotele, motele, pen
sjonaty, domy wycieczkowe, pokoje
gościnne, domki turystyczne, kempin
gi i pola biwakowe.

Pobiera się dopłaty do cen za usługi
gastronomiczne świadczone przez je
dnostki gospodarki uspołecznionej i
nieuspołecznionej, prowadzące re
stauracje, jadłodajnie, bary szybkiej
obsługi, kawiarnie, bary kawowe, cu
kiernie, stołówki sezonowe i punkty
gastronomiczne.

• posiłków pracowniczych.
W paragrafie 4 Dziennika Urzędo-.
wego woj. koszalińskiego nr 9, skąd
zaczerpnęliśmy powyższe informacje,
mówi się, że „wpływy z tytułu wpro
wadzonych dopłat stanowią dochody
Wojewódzkiego Funduszu Turystyki i
Wypoczynku. Odpowiedzialnym za
wykonanie uchwały jest wojewoda
koszaliński."
Uchwała bez względu na odczucia
ludzi ma moc obowiązującą. I choć jej
postanowienia nie budzą zachwytu,
warto wiedzieć gdzie i za co będziemy
płacić sezonowy dodatek do cen.

NIE POBIERA się dopłat do cen

P. S. A swoją drogą, czy młody
człowiek sprzedający farbowany na
pój do picia (jedyny towar, jaki oferu
je) ma być traktowany jako „punkt
gastronomiczny", a zatem może do
woreczka doliczać owe 10 proc.?

naszą władzą administracyjną, chce
my z nią współpracować i czuć, że
nasze żywotne interesy są rozumiane.

Podczas likwidacji ogródków oraz nisz
czenia kwitnących drzew owocowych i

— Chciałbym wierzyć, że pienią
dze z sezonowego dodatku zostaną
wykorzystane przez Wojewódzki Fun
dusz Turystyki i Wypoczynku, a jeśli
tak, to na co pójdą te pieniądze?
Wspomniana uchwała WRN obo
wiązuje od 16 czerwca do 31 sierpnia
br. Obowiązek stosowania dopłat do
cen wprowadza się na terenie miast
Darłowo, Kołobrzeg i Koszalin oraz
gmin Darłowo, Kołobrzeg, Mielno i
Ustronie Morskie.
Dopłaty do cen stosowane są za

wyższy stwierdził wyraźnie, ze kiero
wnik zakładu pracy obowiązany jest
zawiadomić zarząd właściwej organi
zacji związkowej także o zamiarze
wypowiedzenia umowy o pracę pra
cownikowi niezrzeszonemu w związ
ku zawodowym.

Podpisuję ten list własnym nazwiskiem,
ale w razie potrzeby swoje podpisy złoży
kilkudziesięciu mieszkańców ulicy Bohate
rów Stalingradu.
Danuta Kowalczyk
Kołobrzeg

Od. red. List ten zamieszczamy z pew
nym opóźnieniem, gdyż czekaliśmy na ustosunkowanie się prezydenta Kołobrzegu
do sprawy poruszonej w publikowanym 19
maja br. liście Janiny Nowackiej z Koło
brzegu pt. „Co w zamian Panie Prezyden
cie". Oba listy są krytyczne, więc trze
ba na nie" koniecznie odpowiedzieć,
tym bardziej, że od publikacji pierw
szego z nich upłynął przeszło miesiąc.

(mir)

MIRA ŻOŁTAK
Pobiera się je także za usługi noc
legowe i skierowania wczasowe
świadczone przez jednostki gospodar
ki uspołecznionej i nieuspołecznionej
prowadzące obiekty wczasowo-wypoczynkowe i sanatoria o charakterze
turystyczno-wypoczynkowym.

• od usług świadczonych na rzecz
obozów, kolonii i placówek wypo
czynku dzieci i młodzieży;
• usług gastronomicznych świad
czonych w barach mlecznych i jar
skich;

kładzie po tak długim czasie wywoła
łoby niepożądane komplikacje kad
rowe a zwłaszcza doprowadziłoby do
niepotrzebnego ekonomicznie rozbu
dowania obsady personalnej. W re
zultacie w związku z nieprawidłowym
rozwiązaniem umowy o pracę zostało
zwolnionemu przyznane odszkodo
wanie pieniężne.
NIOSKI o przywrócenie do
pracy dominują w rewizjach
nadzwyczajnych OPZZ. Re
wizje te umożliwiają zarazem wyjaś
nienie wielu innych istotnych kwestii,
m.in. ubezpieczeniowych, takich jak
np. problem, kiedy można uznać
związek zawału serca z wykonywaną
pracą czy też w jakich okolicznoś
ciach przysługują świadczenia z tytu
łu wypadku w drodze do pracy.
Żadna oczywiście rewizja nadzwy
czajna ani najlepsza wola sędziów nie
zmienią obowiązującego prawa.
Wnioski o rewizją^są jednak często,
zwłaszcza w sprawach powtarzają
cych się sygnałami wskazującymi
niespójność i nieżyciowość niektó
rych przepisów, a tym samym po
trzebę ich nowelizacji lub usunięcia.

W

(PAP)

„Co wolno
wojewodzie..
Często piszecie, że wszystkiemu winni są
kierowcy. Ale pasażerowie też nie są świę
ci... Od 1950 roku pracuję jako kierowca, w
tym od 11 lat jeżdżę autobusami, PKS
Oddziału Koszalin. 3 maja br. obsługiwa
łem linię Chojnice-Koszalin. Przy wyjeździe z bramy dworcowej na jezdnię zo
stałem zatrzymany przez kobietę, która
przebiegała między samochodami jądącymi w różnych kierunkach. Byłem zajęty
rozglądaniem się na lewo i prawo, aby
włączyć się do ruchu.' Usłyszałem walenie
do drzwi autobusu. Otworzyłem je, wpuś
ciłem kobietę do środka, ale zwróciłem jej
uwagę na niewłaściwe zachowanie.
Na to usłyszałem: — Pan nie będzie
wygłaszał lekcji pouczających. Proszę się
zatrzymać, ja sobie wyjdę. Zatrzymałem się
i otworzyłem drzwi, kobieta wysiadła ob
rażona.
Świadkami zdarzenia byli pasażerowie
jadący w kierunku Koszalina. Finał sprawy
był dla mnie zaskakujący. Obrażona pani
M.M. z Człuchowa wystąpiła do dyrekcji
mego przedsiębiorstwa ze skargą, której
treść mną wstrząsnęła. Była to podła i
złośliwa opinia tycząca nawet mojej facho
wości. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że
dyrekcja przedsiębiorstwa przyznała rację
skarżącej, za co zostałem niesłusznie uka
rany. Nie obraziłem tej kobiety, ani jej nie
wyprosiłem, skoro chciała wysiąść, umoż
liwiłem jej to.
Zawód mój wykonywałem i wykonuję z
pełną kulturą, traktuję poważnie pasaże
rów i dlatego nie zgadzam się z opinią
niefrasobliwej pasażerki.
Michał Bury
Koszalin

Truje nas
i środowisko
Dwa lata temu Urząd Gminy w Gościnie
założył kanalizację, która kończy się ...przed
blokiem. Do dziś nikt nie podłączył jej do
budynku. Istnieje, co prawda, stara kanali
zacja, z której wszystkie ścieżki wpływają,
niestety, do Parsęty. W Urzędzie Gminy
słyszymy zawsze to samo: — Przecież ma
cie kanalizację podłączoną! Żeby było
śmieszniej — czynsz za kanalizację płacimy
co kwartał, i to niemałą sumę. Prosimy
redakcję o pomoc w załatwieniu tej przy
krej sprawy, bo nie tylko my się trujemy, ale
i środowisko!
Mieszkańcy bloku gminnego
ul. IV DWP 22
(pięć czytelnych podpisów)

Pana doktora
nie wzruszyły
nawet łzy...
W dniu 17 bm. o godz. 14.40 zgłosiłam
się w Ośrodku Zdrowia w Gościnie z bar
dzo chorym dzieckiem, które musiało otrzymać zastrzyk „Polbicyliny" i „Strepto
mycyny". Pielęgniarka zrobiła próbę. Po
upływie piętnastu minut od zrobienia pró
by lekarz wsiadł do samochodu i zamierzał
wyjechać. Pielęgniarka wybiegła, prosząc,
aby chwilę zaczekał, bo jest bardzo chore
dziecko z próbą „Polbicyliny". Lekarz od
powiedział, iż jedzie do Pustar i nie za
czeka. Następnie ja wybiegłam, prosząc ze
łzami w oczach, aby trochę poczekał. Od
powiedział, że mam przyjść jutro i odjechał.
Zmuszona byłam wynająć prywatny sa
mochód i udać się z dzieckiem na zastrzyk
do Przychodni w Kołobrzegu.
Nadmieniam, że dziecko miało ropną
anginę z wysoką temperaturą i wymiotami.
Ośrodek Zdrowia w Gościnie czynny jest
codziennie, lekarz ogólny przyjmuje od .
godz. 8.00 do 14.00, od godz. 13.00 wizyty
domowe.
Taka postawa lekarza zasługuje na kryty
kę. Zawiadamiam o tym fakcie ZOZ w
Kołobrzegu.
Teresa Puchalska
Gościno
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VIDEO mitshubishi digital sprzedam, Ko
szalin, tel. 239-17.
•
G-7186
MASZYNĘ do waty cukrowej sprzedam. Ko
szalin, tel. 335-87.
G-7187
OBRĄCZKI złote sprzedam Białogard, tel.
28-94, po osiemnastej.
Gp-7094-0

przy

zatrudni natychmiast

Kupno

kierownika budowy
z uprawnieniami.
Zgłoszenia, ul. Wiejska
tel. 264-29.

zatrudni

NOWEGO FSO kupię. Koszalin, tel. 517-68.
G-7024

Różne

budowa
G-7190

„Factor” Spółka z o.o.
poleca

domowe wizyty lekarzy:
internistów, chirurgów,
chirurgów dziecięcych,
pediatrów, laryngologów,
neurologów, psychiatrów,
ginekologów.

WSZYSTKICH chętnych zapraszamy na tre
surę psów rasy obronnej. Rozpoczęcie kursu'
2 VII 1988 r., godz. 17 na terenach podożyn-1
kowych
Koszalin.
G-7215
ZAGRANICZNE oferty matrymonialne fo-_
tokatalogi poleca paniom „Lido” Gdynia 10,
skrytka 37.
K-110/B-0
SKLEP „Antyk” kupi stare meble, obrazy,
zegary, szkło, porcelanę. Koszalin, Młyńska 29,
tel. 228-08.
G-6044-0
TELEPOGOTOWIE
kolor, czarno-białe.
Sławno, tel. 79-00, Zapór.
G-6579-0
PRZEZWAJANIE silników elektrycznych.
Słupsk, Cecorska 1, Szewczyk.
G-7188
KOBIETY do zbioru malin zapraszamy.
Sprzedam plantację po zbiorach. Koszalin, tel.
342-78.
G-6923-0
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocników.
Słupsk, Świerkowa 32, tel. 216-86, Bogusz.
G-7189
ZAKŁAD Zdobienia Szkła zatrudni mężczyz
nę do przyuczenia do zawodu. Sianów, ul.
Węgorzewska 6, tel. 454, Klimsiak. G-7006-0
ZATRUDNIĘ malarzy. Słupsk, Sierpinka
2/1, Piątrzkiewicz.
G-7191

Zguby
Zadzwoń Słupsk, tel. 293-21
codziennie od godz. 14.
G-7183

Sprzedaż
POLONEZA, rok 1980 sprzedam. Słupsk, tel.
225-55. do siedemnastej.
G-7192
FIATA 125p po wypadku z przydziałem karo
serii na ten rok sprzedam. Szczecinek. Skłodo
wskiej 3.
Gp-7031-0
SAMOCHÓD Volkswagen garbus sprzedam.
Słupsk, tel. 227-87.
G-7184
SYRENĘ bosto sprzedam. Koszalin, tel.
335-87.
G-7185
ŻUKA z silnikiem na ropę sprzedam. Wiado
mość: Kołobrzeg, tel. 235-08.
Gp-7047-0
DOM wraz z budynkami gospodarczymi
sprzedam. Słowinko 10, Darłowo, tel. 26-15,
G-6542-0
Gniady.
FIATA 126 p, rok 1984 sprzedam. Koszalin,
tel. 226-17.
G-7193
DWA mikrofony AKG 190 DC, efekt per
kusyjny boss hands clapper tanio sprzedam.
Człuchów, tel. 12-93, godz. 16 22.
Gp-6951

ZGUBIONO zaświadczenie do biletu miesię
cznego na nazwisko Andrzej Pietroń. G-7178
FIUK Józef, zam. Połczyn Zdrój zgubił ze
zwolenie nr 62/73 na wykonywanie rzemiosła
wadane przez Urząd Miasta i Gminy w Po
łczynie Zdroju.
Gp-7177
TECHNIKUM Rybołówstwa Morskiego Ko
łobrzeg zgłasza zgubienie legitymacji szkolnej
Romana Bojko.
Gp-7176
SOSW Sławoborze zgłasza zgubienie legity
macji szkolnej nr 295 Tomasza Wnęka.
Gp-7175
WPKM Koszalin zgłasza zgubienie biletu
wolnej jazdy P-1801/86a Jerzego Bielawy.
G-7174
' JÓŹWIAK Krzysztof, zam. Będzino zgubił
legitymację szkolną wydaną przez ZSZ Kosza
lin.
G-7173
ZBoWiD Koszalin zgłasza zgubienie legity
macji kombatanckiej nr 0722326 Władysława
Kostka.
G-7173
GMINNA Spółdzielnia „Samopomoc Chłop
ska” w Słupsku zgłasza zgubienie pieczątki o
treści Sklep Włynkówko GS Słupsk. K-2710

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
w Pomianowie
78-200 Białogard, tel. 113-14 lub 113-18

■ mistrza ds. ^elektroenergetycznych ze znajomością
AKP
■ spawaczy gazowych
■ monterów instalacji i urządzeń cieplnych

WOJEWÓDZKI URZĄD TELEKOMUNIKACJI
w Koszalinie
informuje że,
A

abonenci telefoniczni i teleksowi
obowiązani są do uregulowania rachunków za usługi
telekomunikacyjne w terminie do dziesiątego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym rachunek został
abonentowi doręczony.
Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane będą kary.
K-2742-0

ogłaszają

Zlecenia prosimy kierować pod adresem Oddział Usług Przemysło
wo-Komunalnych, 60-282 Poznań, ul. Sowińskiego 33, tel. 67-20-31
lub 67-50-14.
K-2732-0

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg odbędzie się 12 VII1988 r., o godz. 10, w siedzibie PZPW
Bobolice, ul. Fabryczna 22.
Pojazd można oglądać w godz. 7—15.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacie do
Kasy PZPW najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
K-2714

ogłasza
I i II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu:
— gaz 53 A, rok produkcji 1980, nr podwozia 475963, cena wywołąwczal przetargu •- 210.000 zł, II przetargu - 105.000 zł

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA „WIELOBRANŻOWA"
78-200 Białogard, ul. Zwycięstwa 4, tel. 21-18

przyjmie do druku kartoteki magazynowe
na kartonie 220 g/m kw.

Przetarg odbędzie się w Lecznicy dla Zwierząt w Białogardzie w
dniu 12 VII 1988 r., o godz. 10.
W przypadku niesprzedania samochodu w I przetargu, II PRZE
TARG odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w
Kasie Zakładu Białogard, pl. Wolności 17, najpóźniej w przeddzień
przetargu.
Samochód można oglądać codziennie w godz. 8—15, w Lecznicy
dla Zwierząt w Białogardzie.
K-2733

Zamówienia wraz z wzorem prosimy składać pod ww. adresem.

K-264z

ogłasza

STOCZNIA „USTKA” IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
w Ustce

PRZETARG NIEOGRANICZONY

□ inżynierów budownictwa okrętowego i mechaników
do pracy w służbach konstrukcyjnych, kontroli jakości
i samodzielnych budowniczych,
□ inżyniera elektryka-radiowca na stanowisko specjalisty
w komórce kontroli jakości,
□ inżyniera chemika ze znajomością przetwórstwa lami
natów polisterowo-szklanych,
□ inżyniera o specjalności informatyka
Pracownikom zamiejscowym
Stocznia zapewnia zakwaterowania w prywątnych kwaterach
na terenie miasta Ustki (nie kwaterujemy rodzin).
Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia na miejscu

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

Wyrazy szczerego
współczucia
kol.

Jadwidze Pasu la

Annie Koteckiej

z powodu zgonu MĘŻA

z powodu śmierci MATKI

składają

składają

DYREKCJA oraz WSPÓŁPRACOWNICY
PZL „CEZAL" w SŁUPSKU
K-2715

RADA NADZORCZA, ZARZĄD, POP,
ZWIĄZEK ZAWODOWY
i WSPÓŁPRACOWNICY
SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW „GRYF*
K-2716

Wyrazy współczucia
RODZINIE
z powodu śmierci
Koleżanki

Eleonory
Dybowskiej
wieloletniej, cenionej,
emerytowanej pracownicy
Banku Rolnego i BGŻ
składają
DYREKCJA, RADA PRACOWNICZA,
POP. ZARZĄD ZW. ZAW.,
oraz WSPÓŁPRACOWNICY
O/WOJ. w SŁUPSKU
K-2717

AGENT: K. Kaspruk-Jankowska
oferuje do sprzedaży:

kamery video
magnetowidy
odtwarzacze video
sprzęt audio
★ komputery atari
★ TV color Pal-Secam
★
★
★
★

★
★
★
★
+

kasety video
kasety magnetofonowe
dyskietki
programy komputerowe
osprzęt i wyposażenie
dodatkowe

Realizujemy wszystkie zamówienia, krótkie terminy, niskie
ceny.
Rachunki dla j.g.u.
Gwarancja 12 miesięcy; Serwis pogwarancyjny.
G 7182
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.

PÓŁNOCNE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO „ALKA"
w Słupsku

zatrudnią

elektryka samochodowego
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia na miejscu.

Chętnych prosimy o kontakt z Działem Kadr i Szkolenia Zawodowego,
tel. 335-04, wewn. 218.
K-2568-0

SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
ODDZIAŁ KOŁOBRZEG, ul. OBOZOWA 5

i

zatrudni

WOJEWÓDZKA MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„FORMICA" PSD nr 2
Sklep Video „W Kącie" Koszalin, ul. Kaszubska 3

na sprzedaż:
— autobusu san typ H-100, nr podwozia 250273, nr silnika 16311,
rok prod. 1973, cena wywoławcza 670 tys. zł.

— wymagane wykształ
cenie średnie lub wyższe + 5 lat stażu na stanowisku kierowniczym

K-2598

■ Czyszczenie kanałów i sieci kanalizacyjnej, przemy
słowej, deszczowej i sanitarnej.
■ Czyszczenie osadników i zbiorników związanych z go
spodarką wodno-ściekową.
■ Układanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej do
300 mm.
■ Czyszczenie osadników wszelkiego typu.
■ Pomiary skuteczności zerowania.
■ Pomiary rezystencji (oporności) uziomów roboczych.
■ Pomiary rezystencji izolacji silników i instalacji.
■ Montaż i naprawa instalacji odgromowej.
■ Wykonanie reklam wszelkiego typu.
■ Malowanie reklam na pojazdach, budynkach, plan
szach.
Gwarantujemy dobrą jakość i terminowość wykonywanych
usług.

0 głównego księgowego

nc*n

oferuje usługi w zakresie:

POMORSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
W BOBOLICACH

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD WETERYNARII
ODDZIAŁ W BIAŁOGARDZIE

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w biurze RSP.

60-247 Poznań, ul. Nehringa 7
Oddział Usług Przemysłowo-Komunalnych

Zgłoszenia przyjmuje Zakład Sieci Cieplnych w Słupsku,
ul. Zyqmunta Augusta 72, tel. 240-51, wewn. 263.
K-2699-0

pilnie zatrudni

§ spawacza
§ mechanika silników
# kierowcę
z II kat.
•-»' • >'-*{<■'
• >’
<yr *

WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRAĆY

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Słupsku, ul. Słoneczna 15 D
ZAKŁAD SIECI CIEPLNYCH
w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 72

na sprzedaż:
— przyczepa D-44 A cysterna do mleka, niesprawna technicznie,
nr rej. KOP 129 K, cena wywoł. 460.000 zł.
— przyczepa D-44 A cysterna do mleka, niesprawna technicznie,
nr rej.
KOP 129K, cena wywoł. 460.000 zl
Przetarg odbędzie się w dniu 14 VII1988 r. o godz. 10 w siedzibie
Oddziału.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II PRZETARG
odbędzie się w tym samym dniu po półgodzinnej przerwie.
Przyczepy można oglądać w Bazie Oddziału codziennie w godz.
7—15, a w dniu przetargu od 7—9.
™
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej do 14 VII 1988 r. do godz. 9, w kasie
Oddziału lub na NBP Kołobrzeg Nr 33141-518.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.
K-2735
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w KOŁOBRZEGU

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
w dniu 25 VII 1988 r., o godz. 10, w siedzibie Przedsiębiorstwa,
przy ul. Bohaterów Stalingradu 19
na sprzedaż samochodu star 28 asenizacyjny typu SW-21, rok
produkcji 1977, nr silnika 10414, nr ramy 79115. Cena wywoławcza
2.600.000 zł.
Pojazd można oglądać codziennie w godz. od 7—15 w siedzibie
Przedsiębiorstwa przy ul. Boh. Stalingradu 19.
Wadium w wysokości 10 proc. należy wpłacić do kasy Przedsiębiors
twa najpóźniej w dniu 25 VII 1988 r. na godzinę przed przetargiem.
Zastrzegamy prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.
K-2713

DYREKCJA GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
KONSTRUKCJI STALOWYCH i URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
„MOSTOSTAL"
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 96

ogłasza

zapisy uczniów (chłopców)
do trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 1988/89
w zawodzie:

ŚLUSARZ-SPAWACZ
WARUNKI PRZYJĘCIA:
• ukończona 8 klasa szkoły podstawowej,
• wiek kandydata — 15 do 17 lat,
• kandydaci przyjmowani są bez egzaminu wstępnego.

Uczniowie w okresie nauki otrzymują wynagrodze
nie miesięczne:
I klasa — 5500 zł
II klasa — 5950 zł
III klasa —6750 zł
— nagrodę do 20 proc. miesięcznego wynagro
dzenia,
— na zakup książek — 1000 zł.

Uczniowie otrzymują bezpłatnie:
• ubrania wyjściowe,
• ubrania robocze,
• codzienne gorące posiłki regeneracyjne,
• zamiejscowi zakwaterowanie w internacie.

Wymagane dokumenty:
Wyrazy serdecznego
współczucia
Koledze

Franciszkowi
Palakowi

W dniu 28 czerwca 1988 roku, zmarł
w wieku 79 lat

z powodu śmierci MATKI

o czym zawiadamia z głębokim żalem

Jan Zawadka

składają
DYREKCJA, POP,
ZWIĄZEK ZAWODOWY
i WSPÓŁPRACOWNICY STW
BAZA w SŁUPSKU
K-2718

IRENA GROMADZIŃSKA
z DZIEĆMI

Pogrzeb odbędzie się 30 VI 1988 r., o godz. 13.30
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
G-7214

☆
☆
☆
☆
☆
☆

podanie w 2 egzemplarzach,
życiorys w 2 egzemplarzach,
świadectwo ukończenia 8 klasy,
świadectwo zdrowia,
karta zdrowia i szczepień,
6 fotografii — wymiar 3,5x4,5 cm,
(fotografie w marynarce, koszuli, krawacie).
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Dział Szkolenia Zawodowego
pokój 103, I piętro, telefon centrali 43-16-61 wew. 232.
Termin składania podań upływa 15 sierpnia 1988 roku.
DYREKCJA
K-912-0
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SR

Radio

Najmłodsze
judoczki
Koszalina
najlepsze w kraju

PROGRAM I

Dzienniki: 10, 19.30 i 22.40
8.45 „Domator"
8.55 Kino „Teleferii": W poszuki
waniu kapitana Granta” —- ode. I
radziecko-bułgarskiego serialu
10.10 Dla II zmiany „Trzecia hi
poteza” — film fab. (sensac.) prod,
włoskiej, reż. J. Warren, grają: L. Castel, A. Celi, B. Loncar i in.
15.55 „Agrorolnictwo" —rolniczy
16.20 Dziecięcy Festiwal Piosenki
i Tańca — Konin 88
16.50 „Poligon" — mag. wojsko
wy

17.15 Teleexpress
17.30 TV film dok. „Alhambra"
17.55 „Między słowem a czynem"
— progr. publ.
18.30 „Sonda": opowieści austra
lijskie — cz. I

18.50
19.00
darczy
n 20.00
powtórz,
21.40
turalne
22.40
23.00

Dobranoc
„Teraz" — tygodnik gospo
„Trzecia hipoteza” —
filmu włoskiego
„Pegaz" — aktualności kul
„
, , ... T..n

„Lekcja — dok. film TVP

„Wódko, pozwól żyć..."
PROGRAM II

18.00 KRONIKA (Szczecin, Ko
szalin, Słupsk i Piła)
18.30 „ABC" — teleturniej języ
kowy
19.00 Bolesne dojrzewanie Adriana Mele'a” — ode. III serialu

angielskiego
19.30 „Magia kina" — program
filmowy
20.00 Śpiewa L.Dranicki
20.30 „Ciężarowcy"
21.00 Ekspres reporterów
21.30 Panorama dnia
21.45 „Bertolucci-włoski podróż
nik" — dok. film francuski

4.30 120 minut pr. inf.-muz.
6.30 „Dzień dobry Zuzanko — do wi
dzenia Zuzanko”
film dla dzieci
7.25 Dla dzieci o zwierzętach
7.55 A. Skriabin sonata — fantazja.
8.05 Instytut człowieka. Człowiek, jakl9d)°0INaZX[Xy Krajowej Konferencji
KPZR
14.15 „Sprawy i kłopoty przemysłu
rolnego” — filmy dok.
15.00 Wiadomości
15.05 „Goście z przyszłości serial dla
dzieci (odc.V)
16.10 Minuty poezji
16.15 Diariusz XIX Krajowej Konfe
rencji KPZR
., .„
17.00 „Nowatorzy i tradycjonaliści
17.45 A. Głazunow — walc

17.55 „W związku z przejściem do
innej pracy” ” film prod. radź. (odc.II)
19.00 Dziennik „Wriemia”

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, 20.55

20.00 „Pomarańczowy mikrofon pr.
muzyczny
„
21.10 „Spojrzenie — wieczorny pr.
inf-muz.
. , ... _

22.40 „Spotkania z Arkadijem Rajkinem” — film fab. prod. radź.

23.50 Wiadomości
23.55 „Melodie jednej operetki

Sobota, 2 VII
4.30 120 minut pr. inf.-muz.
6.35 Śpiewa i tańczy młodość
6.50 „Zaczarowana Syrena”
film
animowany
7.25 Śpiewają siostry Osojanu
7.55 „Dlaczego i po co” pr. dla dzieci
8.25 Grają laureaci międzynarodowe
go konkursu pianistycznego w Bolzano
(Włochy)
9.00 Serwis informacyjny
9.15 Koncert
9.30 „Wizyta, której nie było’ — film
fab. prod. radź.
•
„
11.30 „Dla wszystkich i dla każdego
magazyn TV.
. . „
12.00 „Afganistan: droga do pokoju
13.00 Fantastyka w animacji
13.10 Koncert
14.00 Wiadomości
14.15 „W świecie zwierząt”
15.15 „Mój ulubiony cyrk”
16.15 Wiadomości
17.00 „W porcie” — film animowany
17.15 „Wiatr”— film fab. prod. radź.
19.00 Dziennik „Wriemia”
20.00 Jurmala-88.
w przerwie: Wiadomości
22.55 „Mecz odbędzie się w każdą
pogodę’” — film tab. prod. radź. (ode. I)
23.59 Wiadomości
0.04 „Wokół śmiechu”
wieczór w
: Studiu Ostankino

Niedziela, 3 VII

Okazuje się, że istnieje już nawet ra
dziecki film fabularny o Arkadim Rajkinie, słynnym komiku (na zdjęciu). Ob
raz o tym niezrównanym artyście nosi
tytuł „Spotkania z Arłcadijem Rajktnem”. Zobaczą go ci, którzy TJiogą
bierać program I Radzieckiej Telewizji
(piątek, g. 22.40).
y -

Fot. Archiwum

Na trwających XIII Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej zakończyły bo
je judoczki. Bardzo dobrze spisały
się w nich reprezentantki woj. ko
szalińskiego. W ostatnim dniu za
wodów złoty medal w kat. Wagowej
56 kg zdobyła Iwöna Pierzchalska z
' Mechanika Bobolice. W klasyfika
cji klubów MLKS Mechanik Bobo
lice z dorobkiem 37 pkt. uplasował
się na drugim miejscu, ustępując
jedynie AZS WSInż. Opole
39
pkt. W klasyfikacji województw okazały puchar za pierwsze miejsce
zdobyła reprezentacja Koszalina
PROGRAM II (stereo)
57 pkt., przed Opolem
48 pkt. i
Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.05
Katowicami 37 pkt. .
Niespodzianką in minus jest brak
Skrócony test stereo: 14.00, 18.30, 24.00
na medalowych miejscach judoczek ze Słupska, więc gdzie są reze
8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
rwy dla ich mistrzyń krajowych.
skiej piosenki 9.00 „Cierń i laur 9.20 Piosenki
ną lato 9.50 „714 wzywa pomocy” 10.00 Wakacje
W dalszym ciągu trwa dobrą pas
melomana 11.10 Muzyczny non stop (I) 11.40 Z
sa piłkarek ręcznych z SP-4 Świd
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop
win. W kolejnym pojedynku poko
(II) 12.40 Muzyczne intermezzo 13.05 13.20
nały one groźny zespół z SP-17
Program lokalny 13.20 IV Krakowskie Spot
Ruda Śląska 20:18. Nifestety me po
kania z Gitarą Klasyczną 14.00 Muzyka mło
wiodło się w drugim meczu piłki
dych 15.00 Album operowy 15.30 Bajm „Na
nożnej reprezentantom z SP-15
gie skały” (cz. II) 16.00 17.15 Program lokalny
17.15 Dzieła, style, epoki 18.30 Wakacyjny klub
Słupsk, którzy ulegli SP Poniatowa
stereo 19.30 Wieczór w filharmonii 21.15 Od
1:3 (1:1).
. . ,
ragtime’u do swinga 21.20 1.00 Wieczór literaW rywalizacji drużynowej bad
cko-muzyczny 22.00 Słuchajmy razem 23.20
mintona bezkonkurencyjnymi jak
Nowe nagrania radiowe 24.00 Głosy, instru
zwykle są reprezentanci Opol
menty, nastroje.
szczyzny. Medale złote i srebrne
Wy ich wewnętrzną sprawą, po
PROGRAM III
zaciętym meczu SP-2 Kietrz poko
Serwis Trójki: 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00,
nał SP-1 Głupczyce 3:2. Srebrni
16.00, 17.00, 18.00
medaliści w półfinale pokonali SP-1
Koszalin-5:0, a złoci w takim samym
6.00 9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 W to mi
stosunku rozgromili SP-2 Garwo
graj 11.10 Folk w pigułce 11.20 „Bujne życie
lin. Medale brązowe przypadły w
Martina” 11.30 Muzyka w dawnym stylu 12.00
udziale badmintomstom z Koszali
„Biała gwardia” 12.05 W tonacji Trójki 13.00
„Skorpion” 13.10 Powtórka z rozrywki 14.00
na i Garwolina, (jot-es)

0.10 Muzyka nocą 5.30 8.00 Poranne sygnały
8.15 8.45 Muzyka poranna 9.00 11.57 Lato z
radiem 11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.30 Muzy
ka Chorwacji 12.45 Rolniczy kwadrans 13.30
Los Romeros 14.05 16 00 Magazyn „Rytm”
16.05 Muzyka i aktualności .17.00 Pogwarki nie
tylko o piosence 17.50 Kto tak pięknie gra? 18.20
Koncert dnia 19.30 Radio dzieciom 20.10 Od
powiedzi na listy 20.15 Koncert życzeń 20.45
Opowiadania J. Hena 21.05 Kronika sportowa
21.30 Turniej orkiestr 22.05 Na różnych instru
mentach 22.15 Profesorowie i ich uczniowie
23.15 Panorama świata 23.30 Jazzowe granie

6.00 Wiadomości
6.15 Aerobic
7.00 Film animowany
7.20 Losowanie Totalizatora Sporto
wego
7.30 Budzik
9.00 „Poczta poranna”
9.30 Klub podróżników
10.30 Kiosk muzyczny
11.00 Godzina rolnicza
12.00 Zdrowie - magazyn TV
12.45 „Przygody wiewióreczki Mi1Ü”_film dla dzieci
13.50 W dniu Pracowników Floty Mor
skiej i Rzecznej filmy dokumentalne
14.20 Afisz kinowy
15.20 Filmy animowane
16.00 Panorama międzynarodowa
16.45 „Jak lis doganiał zająca” film
animowany. „My i ja”
film dok.
17.30 „Opłata za przejazd
tum
fab. prod. radź.
.
19.00 Dziennik „Wriemia
19.40 Artysta L. Leszczenko
21.05 Przegląd piłkarski
21.55 Wiadomości

20.05 „Mecz odbędzie się w każdą
pogodę” film fab. prod. radź. (odc.U)
23.09 Program muzyczny.

Lato w filharmonii 15.05 Rock nie tylko po
polsku
aud. 15.40 Posłuchać warto
16.00 19.00 Zapraszamy do Trójki 19.00 Maczkowiacy
aud. 19.30 Złote lata ballady 20.00
Studio nagrań 20.45 Damy dziewiętnastowiecz
nej sceny 21.00 Festiwal Festiwali Muzycznych
21.45 Damy dziewiętnastowiecznej sceny 22.15
Blues wczoraj i dziś 22.45 Damy dziewiętna
stowiecznej sceny 23.00 Opera tygodnia
PROGRAM IV

Tłum. Ewa Katarzyna Nowak

5.00 7.00 Muzyczny poranek 6.40 Tydzień z
K. Krawczykiem 7.10 ABC muzyki rozryw
kowej 7.30 Szlakiem przyjaźni z piosenką 7.50
Halo, wakacje 9.00 W ludowych rytmach 9.35
Zabawy przy muzyce (dla przedszkoli) 10.30
Muzyka błękitnych traw 11.05 Dom i świat
mag. 11.55 Piosenki prźeciwkó uzależnieniom
aud. 12.30 Zamki polskie aud. 13.00 16.20
Popołudnie młodych 16.20 Concertare, znaczy
koncertować 17.10 Jacek Malczewski 17.40 Dziś
śpiewa Rick Astley 18.30 J. łaciński 18.50 Studio
ekspertów 19.45 40 lat z piosenką aud. 20.25
W kolorze smutku i radbści 21.10 Dni Muzyki
Organowej: Kraków ’88 22.00 23.20 Wieczór
muzyki i myśli.

Koszalin
5.30 Studio Bałtyk 7.00 Wiadomości 7.10 Trybu
na sejmowa J. Blicharski 7.30 Studio Bałtyk
wybrzeżowe 13.05 Muzyka i reklama 16.00 Prze
gląd aktualności 16.05 Rozmowy o kulturze J.
Koprowska 16.15 Tradycje kultury kaszubskiej
T. Grzechowiak 16.35 Piosenki których chęt
nie słuchamy 16.55 Przeglądamy nowe książki
T. Grzechowiak 17.12 Program na jutro
TVP i PR zastrzega sobie możliwości zmian w
programach!

Stalin siedział na werandzie Soczyńskiej
daczy w plecionym fotelu, wystawiwszy
twarz do słońca. Lubił Soczi
dzieło jego
rąk lubił lata na południu, chociaż lekarze
zalecali południe tylko jesienią. Ale co leka
rze wiedzą? Także w dzieciństwie lubił tę
porę, lubił chodzić po ruinach Gorgi-Ciche,
starej twierdzy na górze, zbudowanej przez
cesarzy bizantyjskich. Tam się przewrócił
i uszkodził rękę. Soczi przypominała mu
Gori, chociaż w Gori nie ma morza i nie pia
takiej roślinności. Przed Stalinem na stoliku
leżały książki: Sołowjow, Kluczewski, Pokrowski, leżały zaproponowane przez refere
ntów „Uwagi o konspekcie podręcznika his
torii ZSRR”. Tymi pracami kierował Zdanow. To był jego wybór. W tym roku zabrał
Żdanowa z Gorkiego i zrobił sekretarzem KL.
Nie dlatego, że Żdanow dobrze wywjązywał
sie z kierowania regionem, z budowy Gorkowskiej Fabryki Samochodów. Inni sekre
tarze komitetów obwodowych też się wywią
zują. I nie dlatego że Żdanow ma tylko trzy
dzieści osiem lat, inni skeretarze też me są
starcami. Chruszczów, Wareikis, Eiche mają
po czterdzieści, Chatajewicz — czterdzieści
jeden, Kabatów — czterdzieści trzy. Ale Zdanow jest człowiekiem inteligentnym, zna się
na literaturze, sztuce. Nie jest inteligentem
typu mądrali Łunaczarskiego, nie chełpi się
swoim wykształceniem, nie popisuje się za
granicznymi słówkami, nie pretenduje do
t roli teoretyka, jak Bucharin, ale jest intelige

Głos
Pomorza

Bärdzo dobrze spisali się brydży
ści Czarnych Słupsk na turniejach
międzynarodowych. Piotr Gawryś i
Bolesław Ostrowski byli najlepsi
wśród 525 duetów w Paryżu. Pozo
stałe polskie pary zajęły piąte miej
sce- C. Balicki
A. Żmudziński
(AŻS Katowice) i dziewiąte A. Be
rezowski
W. Kulesza (Polonia
W-wa).

ntem. Człowiek inteligentny potrzebny jest we
władzach. Żdanow się do tego nadaje. Pierw
sze zlecone mu potężne przedsięwzięcie
dobrze; jak się wydaje. Nadchodzący zjazd
będzie punktem zwrotnym w stosunku mię
dzy partią a inteligencją: pisarze — to naj
ważniejszy oddział inteligencji, zawsze prete
ndował do duchowego przewodzenia narodo
wi.
. . .
W walce o władzę Lenin opierał się na
inteligencji. Było to słuszne: inteligencja do
odwieczny nośnik postaw opozycyjnych,
opozycja — to świetna broń w walce o wła
dzę. Ale, kiedy władza została przyjęta, me
można się opierać na inteligencji - narzę
dziem władzy nie jest opozycyjnosc, lecz
jedność. Rosyjska Asocjacja Pisarzy Proleta
riackich i pozostałe grupki wprowadzały po
dział w szeregach inteligencji, skazywały ją
na różnicę poglądów. Potrzebna jest organi
zacja zdolna do zapewnienia jedności, będzie
nią właśnie Związek Pisarzy.
Gorki jest właściwą osobą do akcji zjed
noczenia pisarzy. W istocie jest lewicowym
socjaldemokratą z poważnym odchyleniem
w kierunku drobnomieszczanskiego libera izmu. Lenin bardzo się z nim cackał, i słusznie
robił, że się cackał. Gorki ma, nazwisko,
kontakty z wieloma pisarzami zachodnimi.
Wiele rzeczy mu się u nas nie podoba. Ale
życie na emigracji wykazało, że tam, za grani
cą, nie ma przed nim perspektyw. Praw
dziwy pisarz powinien żyć i umrzeć u siebie
w ojczyźnie. Wiktor Hugo mógł czekac na
upadek Napoleona Trzeciego dlatego, ze to,
co napisał za granicą, było wydawane we
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Podczas międzynarodowych za
wodów kolarskich w Wilnie roze
grano wyścig australijski. Wygrał
Robert Winowskij (ZSRR) przed
naszym kolarzem Jackiem Bodykiem.

Organizatorzy po tym turnieju
zaprosili 132 pary na festiwal bry
dżowy do Trouville. W głównym
turnieju zwyciężyli C. Balicki i A.
Żmudziński. Słupszczanie Piotr
Gawryś i Marcin Leśniewski upla
sowali się na wysokim piątym miej
scu. (jot-es)

Automobilklub w Koszalinie
przeprowadził IV eliminację rejo
nową na motorowerach o puchar
Polski. Zawody odbyły się na tere
nie gminy Będzino. W eliminacjach
startowało 26 zawodników. Puchar
naczelnika gminy za zwycięstwo
zaooyi Franciszek ttuwai, a miejsca
od drugiego do trzeciego obsadzili
K. Napieralski i J. Szerłat (wszyscy
z Koszalina). W nadchodzącą sobo
tę 2 lipca br. o godz. 9.00 w Mielnie I
okręgowa eliminacja motorowero
wa o puchar Polski. Impreza od
bywać się będzie pod patronatem
naczelnika gminy Mielno. Start
zawodników nastąpi o jfodz. 9.00
przy Urzędzie Gminy a meta znaj
dować się będzie przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Mielnie, przy
jazd pierwszych zawodników prze
widziany jest ok. godz. 14-tej. W
Mielnie i Unieściu odbędzie się sze
reg popisów sprawnościowych i
czasowych w wykonaniu młodych
rajdowców. O szczegółach tej im
prezy napiszemy w wydaniu sobot
nim. (jot-es)

Łuczniczy
dublet dla ZSRR
W XI łuczniczych mistrzostwach Eu
ropy w Luksemburg-Hesperange wyło
niono mistrzów w konkurencjach indywidualnych. Podwójny sukces przypadł ]
w udziale ekipie ZSRR.

★ ★ ★
Henz Weis ustanowił podczas mi
tyngu w Leverkusen rekord RFN w
rzucie młotem wynikiem 82.52.

★ ★ ★
W finale turnieju koszykarek w
Taipeh Korea Południowa pokona
ła USA 84:75.
Przedolimpijski
turniej koszykarzy

J

W Holandii rozpoczął się przed
olimpijski turniej koszykarzy. W
pierwszych meczach w grupie ,,a”
Holandia pokonała Groningen Ir
landię 104:67 (53:32), a w grupie „b”
RFN wygrała w Arnheim z Turcją
89:82 (37:44).

Puchar prezydenta
W Seulu zakończył się turniej
piłkarski o puchar prezydenta. W
finałowym meczu CSRS pokonała
olimpijską reprezentację ZSRR 2:1
(0:1). W spotkaniu o trzecie miejsce
Korea Południowa zwyciężyła Ni
gerię 3:2 (2:0).
Łucznicze

Tytuł mistrzyni Europy wywalczyła
Ludmiła Arzannikowa wyprzedzając w
finałowej potyczce wyraźnie Christę
Klitz z RFN oraz Francuzkę Catherine
Pellen.
Niezwykle ciekawa była rozgrywką,,
finałowa w konkurencji mężczyzn. Mistrza Europy wyłoniono dopiero po dwóch
barażach. Ostatecznie tytuł przypadł w
udziale Jurijowi Lęontiewowi, który wy
przedził mistrza świata Władimira Jeszejewa. Na trzecim miejscu uplasował
się obrońca tytułu Fin Tomi Poikolainen.
- -

Wiatr nie sprzyja
żeglarzom
Część żeglarska finałów Igrzysk Mło
dzieży Szkolnej odbywać sie będzie na
Jeziorze Otmuchowskim w woj. opol
skim. We wtorek nastąpiło uroczyste
otwarcie tej części igrzysk na przystani
. Jacht-Klubu „Opty” w Otmuchowie. Za
planowane były także pierwsze wyścigi.
Brak wiatru powodował opóźnienie sta
rtu.

Francji. Rosyjscy emigranci u nas me są
wvdawani, wydawani nie będą, szaleństwo
z^Arkadijem Awierczenką nie powtórzy się.
Bunin. Co osiągnął? Nagrodę Nobla w’sześć
dziesiątym trzecim roku życia.
if®1)111 1
jest potrzebne? Kto czyta Bunina? Umrze
zapomniany w swoim Paryżu, wszyscypm
tam umrą, nikt nie pozostanie w literaturze
rosyjskiej. Gorki nie chce zostać, chce po
mnika w ojczyźnie. To można zrozumieć.
Totrzyma te swoje pomniki. I honorarium
w obcej walucie także. Sam jest teraz walutą,
darzą go szacunkiem i zachodni pisarze, i na
si, nawet byli „Serapionowi Bracia
*iedin Tichonow, to są prawdziwi pisarze, uta
lentowani, doświadczeni, powinni w pierw
ej koleiności służyć sprawie socjalizmu.
A RAPP odsuSa ich od literatury, wysuwa na
pierwszy plan „proletariackich” rymopisow.
Co można osiągnąć z tymi rymopisami. Jaki
literacki pomnik postawią JEGO epoce. De
lian Biednyj? Po Demjanie pozostanie tylko
jego biblioteka, piękna, jak mówią,
teka. Majakowski to zdolny człowiek jego
wiersze trzeba wykorzystywać, ale to ju
raczej polityka.
_
Kiedyś ON także grzeszył wierszami. Jako
seminarzysta przyniósł Ilji Czawczawadze,
redaktorowi „Izwierii”, swój wiersz „Dna
^ Poranek”, podpisał go Soselo, w semina
rium było zabronione podpisywanie wierszy
własnym imieniem i nazwiskiem. Czawczaj
wadze opublikował wtedy pięć albo szesc
iego wierszy, wspomnienia o Gon, o ojcu,
o drodze do Ateni, o ojcowskich biesiadach
z przyjaciółmi. Więcej nie pisał wiersze nie
są JEGO losem. Czy to były dobre wiersze?

mistrzostwa Europy
Nie będzie reprezentantów Pol
ski w ostatecznej rozgrywce w od
bywających się w Luksemburgu łu
czniczych mistrzostwach Europy.
Wewtorkowych półfinałach, wyelimipiowane zostały dwie Polki, któ
re zajęły 9 i 10 miejsce. Joanna ■
Nowicka miała 307 pkt., a Joanna
Helbin 305 pkt. Do finału awan
sowało po 8 zawodniczek i zawod
ników.
, ,
W półfinałowych rozgrywkach
najlepsze wyniki uzyskali: wsrod
mężczyzn Toni Pokolainen (Fin
landia) — 332 pkt., a wśród kobiet
Ludmiła Arzannikowa (ZSRR)
339 pkt.

Z Wimbledonu
Nad słynnymi trawiastymi kor
tami Wimbledonu nadal wiszą cie
mne chmury, z których pada jedno
stajny deszcz. Gry międzynarodo
wych mistrzostw W. Brytanii w te
nisie przewidziane na wtorkow
przedpołudnie zostały przesunię
na późniejszy termin, jeśli warun
pogodowe się oczywiście, poprawi

Róża pąk otworzyła i czule objęła fiołka,
Skowronek wysoko w obłokach zanosił się
ŚPAWpeomdwudziestu latach,/w 1916 roku,
W gruzińskim podręczniku Jakoba Gogeba-

s z wili dla szkół podstawowych pojawńnę
„Poranek” podpisany tak samo - Soselo.
Jeśli w dwadzieścia lat po pierwszej pub
likacji Jakob Gogebaszwili zamieścił go
w podręczniku, znaczy, ze cos w mm było.cos
był wart! I mimo wszystko me został zrodzo
ny dla poezji, poeta nie może byc bojow
nikiem, poezja rozmiękcza dusze. Publicys
tyka to było dla sprawy, jego pioro dobrze
służyło rewolucji. Pisał dużo, pisał pod roż
nymi pseudonimami: Dawid, Nameradze,
Cziżykow, Iwanowicz, Bososzwili, Kato, Ko
ba... I Koba stało się jego partyjnym pseudo
nimem, podobało mu się. Koba.był szlachet
nym bohaterem powieści Kazbegi „Ojcobojca”. Ale pod tym pseudonimem stał się znany
policji, nie mógł już nim podpisywać artyku
łów, i znowu wrócił do różnych pseudonimów
1
K. Stefin, K. Stalin, K. Solin
az
w końcu w styczniu 1923 roku,
w gazecie „Socjaldemokrata , P°dP1Sjd
Stalin. I to stało się jego nazwiskiem, pod
którym zna go teraz cały świat.
Zarzucił pisanie wierszy, nie został pisa
rzem, ale lubił czytać, dużo czytał.
(cdn)

'V SluDsku w Diatki od 15.00 do 17.00 — osobiście. Porady są bezpłatne.
Oddz,a" RrdaPkc' w Stupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat r dział
R^kcmsów n!emówion'y ch redakcja me zwraca* Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania- redakcyjnego tekstów me zamówionych.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW r.PrasarKsi,^a-Ru<:h4V ul' PaW'a
FinHpra
75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna -- 240-27, telex
ObJz
•
et,o Ogłoszeń: ul. Pawia F.ndera 27a, 75- 721 Koszal.h. tel 222-91. Redakqa n,e odpowiada

„Glos Pomorza" — Dziennik
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.
Redaktor naczelny — Andrzej
Lewandowski

Sukcesy
brydżystów
Czarnych Słupsk

Wystartowały
motorowery

- stworzenie Związku Pisarzy przygotowuje

Adres redakcjL u! Zw^ęst^ J37

Redaguje zespól.

armatora Kto zdobędzie tę atrakcyjną nagrodę dopiero okaże się po
czterech turniejach. Pierwszy turniej zakończył się niespodziewanym, ale
w pełni zasłużonym zwycięstwem Krzysztofa Olesi^kiego z. Kos^alma^a
miejsca od drugiego do czwartego zajęli Ryszard Gieczys (Szczecinę j,
Józef Swatowski i Leszek Łukowski (obaj Kołobrzegj. Otrzymah oni
okolicznościowe puchary ufundowane przez organizatorów. PZB, KOS ,
KPT Bałtyvię” i Urząd Miejski w Kołobrzegu.
. .
v
Turniej pocieszenia zakończył się sukcesem Leszka Swięciaszka (Koło
brzeg) a dwa następne miejsca zajęli: Ryszard Marion (Rybnik) i Marek
Sobczak (Kołobrzeg). W pierwszym turnieju wzięło u^^^( zawodników.
Następny turniej z tego cyklu rozegrany zostanie w dniach 8- 10 lipca br
organizatorzy liczą na większy udział amatorów tenisa i zapraszają
zawodników na korty przy ul. Gottwalda. (jot-es).
___

Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 12.00, 17.00,
19.30, 23.30

(114)
ANATOLU
RYBAKÓW

Inauguracja Grand Prix
Kołobrzegu

za treść ogłoszeń.

250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót).

.
.
. . • tki
13 OOdo 15.00
Porady prawne udzielane są w Koszalinie w pomedz.ałk., środy ipiątk. oóió.wao
wygnie os-obricie oraz we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 telefon,czn.e pod nr 250-05.

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch" w Koszalinie.
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Lęborskie
propozycje na lato
Lębork. Zaczęły się wakacje. Do Lęborka przyjeżdżają dzieci i
młodzież z innych regionów kraju. Lęborskie dzieci też już się pakują,
by zaczerpnąć sił w górach, nad jeziorami czy też nad morzem.
Podczas tegorocznych wakacji w lęborskich szkołach przebywać
będzie młodzież z centralnej i południowej Polski. W ostatnich latach
placówki oświatowe coraz chętniej zawierają umowy z zakładami z
innych miast. Za organizację kolonii szkoły otrzymują zapłatę w różnej
formie — gotówce, wyposażeniu szkolnym lub internackim. To chyba
niezła recepta na uzdrowienie, przynajmniej w sferze materialnej,
szkolnictwa, a poza tym korzyść obopólna. Dzieciaki też coś z tego mają
— jedne wypoczynek, drugie lepsze warunki nauki.
Szkoła Podstawowa nr 1 gościć
będzie na kolejnych dwóch turnu
sach 260 dzieci pracowników Pol
skich Zakładów Optycznych w War
szawie. Szkoła nr 5 przyjmuje 220
kolonistów z Zakładów Zmechani
zowanego Sprzętu Domowego
„Predom” w Świebodzicach. Dzię
ki temu kontraktowi szkoła nr 5
otrzymuje m. in. 25 min zł na roz
budowę obiektu szkolnego, sprzęt
do kuchni itp. W szkole nr 7 wypo
czywać będzie 330 dzieci z Zakła
dów Górniczych „Rudna” w Polko
wicach. Będą to kolonie zdrowotne
dla dzieci z chorobami górnych
dróg oddechowych oraz z Wadami
postawy. W szkole nr 8 na 3 tur
nusach wypocznie 360 dzieci z Kro
sna (Fabryka Amortyzatorów łoży
na rozbudowę szkoły, kuchni wraz
z zapleczem, szatni, zakupuje
sprzęt).
Również większość szkół śred
nich zdecydowała się w tym roku
na taką formę współpracy z zakła
dami pracy. Do internatu LO przy

Nowe sale lekcyjne, sale gimnastycz
ne, dobrze wyposażone gabinety lekcyj
ne — obrazek nie pasujący do szczytu
oświatowego kryzysu. A jednak praw
dziwy, bo w Człuchowie nie ma pro
blemów zarówno z przedszkolami, które
dysponują taką ilością miejsc, że odmo
wnie załatwionych podań praktycznie
nie ma, jak i szkołami. Przedstawiciele
władz oświatowych jeszcze niedawno
śmieli się, że do pełni szczęścia brakuje
tylko krytej pływalni. Inicjatywa jej bu
dowy wypłynęła nieśmiało już trzy lata
temu, ale w czasie kiedy w mieście była
akurat budowana największa szkoła i
wszyscy zdawali sobie sprawę, że jest
ona, przynajmniej na razie, nierealna.
Szkoła już stoi, uczniom i nauczycielom
służyła przez cały miniony rok. Temat
pływalni ponownie wypłynął i dziś myśli
się w Człuchowie nie o tym czy inwestyc
ja ma szansę realizacji, ale o terminie jej
zakończenia.

jeżdżają już po raz trzeci dzieci
z Iwin. Na dwóch turnusach kolonii
zdrowotnych przebywać tu będzie
200 osób
dzieci pracowników
Kombinatu Górniczo-Hutniczego
„Konrad”. Natomiast Ośrodek
Szkolno:Wychowawczy
zawarł
umowę z KWK w Żorach, skąd
przyjedzie ogółem 270 dzieci.
Internat ZSM gościć będzie już
niedługo 240 dzieci z Rybnicko-Jastrzębskich Zakładów Remonto
wo-Budowlanych Przemysłu Węg
lowego. W internacie ZSE zamiesz
ka natomiast młodzież z NRD (150
osób w 3 turnusach). W tym roku
Zespół Szkół Rolniczych również
nawiązał współpracę z RaciborskąFabryką Kotłów. Internat tej szko
ły przyjmie ok. 130 osób (w tym 35 z
ZSRR) w jednym turnusie. Dzięki
tej współpracy ZSR uzyska spore
kwoty pieniężne na budowę obiek
tu sportowo-rekreacyjnego, a także
elementy wyposażenia do gabine
tów szkolnych.

Przy poważnym braku środków in
westycyjnych w oświacie pływalnia,
iórej koszt wynieść ma w granicach 200
lin złotych, nie ma szans na szybką
|&alizację. Postanowiono więc, że basen
noże być wybudowany tylko przy społe
cznym udziale mieszkańców miasta i
zakładów pracy. Chociaż zlokalizowany
zostanie przy nowej szkole, służyć bę
dzie całemu miastu.
—- Według wstępnych założeń myśla
no o pobudowaniu jednej krytej niecki i z
taką koncepcją wystąpiliśmy do Miastoprojektu w Gdańsku — mówi Wiesław
Krawczyk, dyrektor Miejskiego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w
Człuchowie. Sami projektanci zapropo
nowali nam inne rozwiązanie. Obok

6-torowej, 25 metrowej niecki basenu,
powstanie również o połowę mniejszy
brodzik, w którym wóda wymieniana
będzie 3 razy na dobę. W części piwnicz
nej mieścić się będą przepompownie,
stacje uzdatniania i chlorowania wody,
oraz zespół filtrów. Obiekt wyposażony
będzie w trybuny. W części śócjalnej
powstaną dwa komplety szatni z natrys
kami, dzięki czemu unikniesię przerw w
korzystaniu z obiektu. Na terenie base
nu będzie też sauna, myślimy o zespole
urządzeń potrzebnych do biologicznej
odnowy. W godzinach przedpołudnio
wych basen wykorzystywany będzie
przez uczniów wszystkich szkół w mieś
cie. Po południu korzystać z niego będą
mieszkańcy. Obiekt połączony będzie
specjalnym łącznikiem z budynkiem no
wej szkoły, ale w godzinach popołud
niowych czynne będzie osobne wejście.
Znalazł się już wykonawca — Szczeci
neckie Przedsiębiorstwo Budowlane
„Pojezierze”. Drugim wykonawcą bę
dzie SPiB „Insbud” w Słupsku.
Już dziś swoją finansową pomoc zade
klarowały zakłady pracy. .W grę wcho
dzą duże sumy. Zbierane one będą w
czasie turnieju miast. Z myślą o budowie
basenu przygotowano specjalną loterię
fantową, aukcję, organizowany jest tak
że koncert. Jeżeli Zakład Urządzeń Te
chnologicznych, Państwowy Ośrodek
Maszynowy, Spółdzielnia Polstyr, Ośro
dek Sportu i Rekreacji, Rejon Dróg Pub
licznych i PKS dotrzymają wcześniej
danego słowa i przeleją na konto Naro
dowego Czynu Pomocy Szkole okreś
lone sumy, to budowę rozpocząć będzie
można jeszcze w tym roku. A w roku
1992 basen rozpocznie działalność. Krok
ku szczęściu będzie zrobiony, (gip)

Rozmowa z wicepre
zesem do spraw pro
dukcji PSS „Społem"
w Słupsku
Jerzym
Mateuszukiem

— Składa się na to kilka czyn
ników, między innymi surowiec.
Nasza masarnia ma najczęściej do
dyspozycji mięso mrożone. Dzien
nie produkuje się w niej 7—9 ton
wędlin. Urządzenia są stare, nadziewarki do wędlin przepuszczają
powietrze, a to nie pozostaje bez
wpływu na efekt końcowy.

Słupsk. — Na walnym zgroma
dzeniu „Społem” mówiło się o ba
rdzo dobrej słupskiej garmażerce,
o szansie poprawy jakości pieczy
wa, ale postulowano, by „produk
cję wędlin podnieść na wyższy
poziom”...
— W porównaniu z wyrobami
nowoczesnych zakładów mięsnych
w Koszalinie słupskie wędliny z
małej masarni „Społem” nie są gor
sze. Różnica polega na sposobie
wędzenia. W Zakładach Mięsnych
— Utarło się przekonanie, że
w Koszalinie wędzi się w komorach
wędzarniczych typu „Atmos”, przy naprawdę dobre wędliny nie zale
zastosowaniu agregatów dymo żą od maszyn czy surowców a
twórczych z automatyczną regula fachowości tych, którzy je produ
kują...
cją dopływu dymu. W masarni PSS
— Rzeczywiście, ale gdzie szu
„Społem” przy ul. Wojska Polskie
go w Słupsku wędzi się metodą kać tych wspaniałych masarzy, ro
tradycyjną, drewnem przywożo biących dekoracyjne rolady czy sal
nym prosto z lasu. Nie ma mikro cesony we wzorki... U nas jedna
piąta załogi to ludzie dobrze przy
klimatu do osadzania się wędlin
gotowani do zawodu. Pozostali tra
przed wędzeniem. Mamy ciężkie
warunki, brak odpowiednich po fili tu przypadkowo, co nie oznacza,
że nie są dobrymi pracownikami.
mieszczeń. Zakład jest stary,
— Powiedzmy, że słupskie wę
w zwartej zabudowie śródmieścia i
nie ma żadnych perspektyw roz dliny w porównaniu z tymi z no
woczesnych zakładów są skrom
wojowych.
niejsze, ale przecież można polep
Czy tylko sposób wędzenia
szyć ich jakość?
ma wpływ na jakość wędlin?

Również OSiR zawarł umowę z
Zakładami Robót Górniczych w Ja
strzębiu Zdroju i w drewnianych
domkach pod lasem odpoczywać
będzie 300 dzieci, zaś szkoła nr 3
zamieniona będzie na schronisko i
niebawem zamieszka tam młodzież
z NRD (120 osób na 3 turnusach i w
ramach OHP).
Lębork przyjmie podczas tegoro
cznych wakacji ok. 2570 dzieci i
młodzieży z różnych części Polski, a
także z zagranicy.
A gdzie pojadą młodzi mieszkań
cy Lęborka? Według przedwakacyj
nych prognoz na kolonie i obozy
ma wyjechać tylko około 1500 osób.
ZHP organizuje w tym roku 5 obo
zów harcerskich dla 280 osób m. in.
w NRD, Jastrzębiu Zdroju, na Ma
zurach. ZSMP proponuje tego lata
biwaki, hufce OHP a także obóz
żeglarski w Lubowidzu dla mło
dzieży niedostosowanej społecznie.
Szkoły średnie organizują dla
swych uczniów wyjazdy w ramach
OHP w inne rejony Polski, a ZSE i
ZSM wysyłają swą młodzież w ra
mach wymiany rządowej do NRD.«,
Również zakłady pracy organizu
ją kolonie i obozy dla dzieci pracow
ników, np. SPPD w Łebie.
Tzw. małe formy wypoczynku
proponuje OSiR (np. nauka pływa
nia na basenie) oraz Spółdzielnia
Mieszkaniowa — biwaki, wyciecz
ki, konkursy itp. Poza tym w szkole
nr 4 i w klubie Spółdzielni Miesz
kaniowej „Uśmiech” organizowa
ne będą półkolonie dla dzieci, które
nigdzie nie wyjadą, a których rodzi
ce pracują.
Sezon wakacyjny już się zaczął i
należy tylko życzyć wszystkim
dzieciom i młodzieży goszczącej w
Lęborku by dobrze im służyło lębor
skie powietrze, a także żeby uczniowie szkół lęborskich nabrali
sił przed nowym rokiem szkolnym,
jeśli nie na obozach i koloniach, to u
babci lub z rodzicami na wczasach.

EWA DZITKO

Ambitne plany miasteckiej
GS „Samopomoc Chłopska"
Miastecka GS „SCh” należy do najprężniejszych w województwie.
Zaopatruje dwie gminy — Trzebielino i Miastko, czyli ponad 19 tys
ludności. Posiada 49 placówek detalicznych, dwa zakłady produkcyjne:
piekarnią w Dretyniu oraz Wytwórnię Wód Gazowanych i Rozlewnię

Jak nas poinformował prezes Le
sław Bajor
miastecka GS po
stawiła na rozwój sieci placówek
detalicznych. W lipcu ub. roku od
dano do użytku sklep w Dretyniu o
powierzchni użytkowej 200 m kw.
oraz we wrześniu sklep w Słosinku o powierzchni uż. 130 m kw. Z
początkiem tego roku przystąpiono
do remontu pieca piekarskiego w
Dretyniu. W tym roku wyproduko
wanych zostanie ok. 300 ton pieczy
wa i wyrobów cukierniczych. Kie
rownik Stanisław Jamniak zwięk
szył asortyment pieczywa do 15 ga
tunków. Gotowe są dokumentacje
budowy sklepów w Miszewie i
Trzcinnie. W latach 1989 90 wybu
dowane zostaną sklepy w Miłocicach, Tursku i Przęsinie. Obecnie
przebudowywuje się restaurację w
Trzebielinie. W ubiegłym roku wy
dano na remonty i modernizację
placówek ponad 14 milionów zło
tych. GS „SCh” w Miastku w 41
roku swojej działalności stała się
miliarderem, bowiem już w ub. ro
ku uzyskano łączne obroty jeden
miliard 400 min złotych. Wicepre
zes GS d/s handlu i produkcji Lech
Domina dodaje, iż w tym roku pla
nuje się uzyskanie zysku w wyso
kości 21 min 200 tys. złotych. Spół
dzielnia zrzesza ok. 1.500 członków.
Zarząd GS pracuje w nie zmienio
nym składzie już od 5 lat, co jest też
ewenementem, bowiem w innych
geesach zarządy zmieniają się co
roku. GS posiada bazy obrotu rol

nego: w Trzebielinie, Wałdowie i
Miastku. W tym roku do użytku
oddany będzie magazyn środków
ochrony roślin w Miastku. Popra
wia się wystrój placówek (np. sklep
artykułów gospodarstwa domowe
go przy ul. Małopolskiej wygląda
jak nowy). Specjalista d/s produkc
ji i usług Zofia Gasztych twierdzi,
że GS może się pochwalić dwoma
bardzo dobrze działającymi kluba
mi rolnika w Żabnie i Dolsku. Na
koniec roku planuje się otwarcie
podobnego klubu w Słosinku. Mie
szkańcy wsi i miasta mogą skorzys
tać z usług zakładów naprawczych
radiowo-telewizyjnych, naprawy
maszyn biurowych i zakładów na
prawy sprzętu artykułów gospoda
rstwa domowego. Towar sprowa
dza się z własnych hurtowni w Mia
stku, Sławnie, Człuchowie i Lębor
ku. Wiele kłopotu miasteckim han
dlowcom sprawiają tzw. przydziały
towaru. Dochodzi do takich sytuac
ji, że sklepowe w małych wsiach
oprócz artykułów chemicznych
muszą przyjąć do sprzedaży np.
kilkadziesiąt sztuk suwaków loga
rytmicznych. Pracownicy miastec
kiego geesu w poszukiwaniu atrak
cyjnego towaru często wyruszają w
Polskę. Starają się w ten sposób
bardziej urpzmaicić asortyment i
zaspokoić różne gusta klientów.
Miastecka GS „SCh” ma ambitne
plany na przyszłość i jak widać
część z nich jest urzeczywistniana
każdego roku. (kar)

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
do
ciągi odjeżdżające ze Słupska, Telefon zaufania
>>A” tel. 242-78, czynny w środy i piątki
g.
16 20; Informacja o komunikacji miejskiej
WPK w Słupsku
278-67.

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

Kino
MILENIUM sala ,,Pomorska”: Zabij mnie
glino (pol.) sensac. 1. 18) g. 15.30 i 18 oraz:
Wielkie żarcie (fr.-włoski, 1. 18)
tylko dla
dorosłych g. 20.30, salą , Mieszko”: Synteza
(poi.)
g. 17 i 19.30
POLONIA Greystoke legenda Tarzana,
władcy małp (ang., 1. 15)
g. 15.30 i Mucha
(USA, 1. 18)
g. 18 i 20
MCK
dziś nieczynne
DELTA (Rędzikowo)
dziś nieczynne
BYTÓW
,,Dora nadaje” (węg., 1. 12)
studyjne
CZARNE: PRZODOWNIK dziś nieczynne;
WIARUS
Obywatel Kane (USA, 1. 15)
CZŁUCHÓW' Śmierć Johna L. (poi. K 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
(ang., 1. 15)
;/
ŁEBA
Nie kończąca się opowieść (RFN) i
C. K. Dezerterzy (poi., 1. 18) /
MIASTKO
Gabriela (brazyl., 1. 18)
PRZECHLEWO
dziś nieczynne
\
SIEMIROWICE
O rany, nic się nie stało
(poi., 1. 15)
1
i
SŁAWNO (SDK) dziś nieczynne
USTKA Pól żartem, pół serio (USA, 1. 12) i
decydujące starcie (USA, 1. 15)
Obcy

IMowe obiekty,

nowe wnętrza'
Podczas trwania IV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych
kółek rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich swój dorobek prezentowali
członkowie miejscowego koła łowieckiego. Zgromadzili oni sporo trofeów
myśliwskich. Na zdjęciu: myśliwi Z Przechlewa i ich bogactwo, (bz)
Fot. Zbigniew Bielecki

Wakacje w Archangielsku
W rok po podpisaniu pniowy
o współpracy między wojewó
dztwem słupskim i obwodem
archangielskim wyjeżdża na
wakacyjny wypoczynek mło
dzież ze Słupska, Ustki i Sław
na. Dzisiaj właśnie 52-osobowa
grupa harcerzy udała się auto
karami dla Kaliningradu skąd
dalej do Archangielska polecą
samolotem „Aerofłotu”. W
tym samym czasie do Kalinin
gradu przybędą pionierzy archangielscy, by polskimi auto
busami dotrzeć do Jarosławca,
do ośrodka wypoczynkowego
Hufca ZHP w Sławnie. Czas
pobytu obu grup ustalono na 24
dni. Będzie więc okazja poznać
uroki obu województw, nawią

;— Codziennie o godzinie czwar
tej nad ranem kierownictwo naszej
masarni dokonuje przeglądu pro
dukcji z poprzedniej doby. Ponadto
prowadzimy stały nadzór nad pro
cesami technologicznymi. Bywa, że
wędlina mieści się w normie jakoś
ciowej, ale zdaniem kierownika jest
niedowędzona lub ma jakąś inną

zać nowe znajomości i przyjaź
nie. Polscy harcerze wypoczy
wać będą w ośrodku żeglars
kim „Biełomor”, położonym
nad jeziorem, ojtoło 80 kilomet
rów od Archangielska. W pro
gramie gospodarze przewi
dzieli kilka wycieczek, w tym
m.in. rejs parostatkiem po Mo
rzu Białym i zwiedzanie Ar
changielska. Pobyt polskich
harcerzy połączony jest ze
wspólnym wypoczynkiem ra
dzieckich pionierów. Komen
dantem grupy polskiej jest hm
Jerzy Barbarbarowicz a orga
nizatorem wakacji w Archan
gielsku słupska Komenda Cho
rągwi ZHP. (elg)

Na lęborskiej starówce w parte
rach nowych domów zlokalizowa
no liczne sklepy, zakłady gastro
nomiczne, usługowe. W jednym z
nich mieści się zmodernizowana
część dawnej restauracji „Zamko
wej” należącej do lęborskiej PSS.
Wygodne miękkie ławy harmoni
zują z brązowymi stołami. Dekora
cje i dodatki utrzymano także w
tonacji brązu. Przy salach restaura
cyjnej i kawiarnianej urządzono
salkę bankietową z 30 miejscami,
która będzie służyła urządzającym
wesela, imieniny i inne uroczystoś
ci. Poprawie uległy warunki na za-,
pleczu kuchennym kompleksu gas
tronomicznego. Brygady Michała
Firy ij Mariana Wesołowskiego spi
sały się na piątkę.

ma nową piekarnię. Czy w ten sze smakowo, wyróżniają się wśród
sam sposób rozwiązany zostanie zalewającej rynek produkcji maso
problem zaopatrzenia słupskiego wej. Zresztą, w dużych zakładach
rynku w wędliny?
panuje pewna anonimowość, nikt
— Zakłady Mięsne w Słupsku produkcji indywidualnie nie firmu
modernizują się i będą miały ma je. W sklepach PSS „Społem” w
sarnię nowoczesną, z prawdziwego Słupsku przy stoiskach piekarni
zdarzenia. Gdy Zakłady Mięsne czych i masarniczych widnieją wy
przyjmą od nas całkowicie produk- walczone przez Słupski Klub Fede
racji Konsumentów wywieszki in
formujące klientów, że ten chleb
wypieka mistrz taki a taki a węd
liny wykonała w dniu dzisiejszym
brygada np. Kowalskiego. No i w
razie otrzymania bubla klient wie,
kogo winić.
— Kiedyś w Słupsku było dużo
małych warsztatów spółdziel
czych, rzemieślniczych, państwo
wych, produkujących pieczywo
czy wędliny. A gdyby tak reak
tywować je?
— Zniszczyć, rozebrać, zlikwido
cję dla miasta, zaczniemy zmieniać wać — to było łatwo. Odbudowa
profil produkcji w zakładzie przy jest procesem długotrwałym, złożo- *
ul. Wojska Polskiego. Jest to jednak nym. A byłaby to moim zdaniem
sprawa przyszłości.
— świetna konkurencja, uzdrawia
— Czyli obserwujemy zmierzch jąca lokalny rynek. Ten, który by
małych zakładów produkujących źle produkował szybko musiałby
żywność, a narodziny wielkiego zrezygnować z pracy. Monopol na
przemysłu żywnościowego w Słup produkcję wędlin mają zakłady
sku?
mięsne, które prowadzą skup, ubój
— Uważam, że z gigantów nigdy i przetwórstwo. A monopoliści jak
nie było wyrobów najwyższej jako to monopoliści, zatrzymują dla sie
ści, bo w całym tym zautomatyzo bie najlepsze kąski pozostawiając
wanym procesie produkcyjnym za drobnym wytwórcom to, co zbywa.
ginęła fachowość. Po prostu: świet No i nie ma co mówić o końkurecji.
nych mistrzów masarzy, piekarzy,
Dziękuję za rozmowę.
serowarów, cukierników zastępują
operatorzy maszyn. Wyroby węd
Rozmawiała:
liniarskie z małych masarni są lep
EWA CZINKE

Ostatnie dni małych masarni?
drobną usterkę. Taka kiełbasą jest
przekazywana do „poprawki”. Wę
dliny, które nie odpowiadają nor
mie, są wycofywane z magazynu i
nie kierujemy ich do obrotu. Do
kwietnia bieżącego roku jakość wę
dlin produkowanych w naszej ma
sarni badano w laboratorium Okrę
gowej Spółdzielni Handlowo-Usłu
gowej „Społem”. Obecnie PSS
„Społem” w Słupsku dysponuje
własnym laboratorium, co pozwoli
ło na zwiększenie ilości badanych
wędlin, a tym samym większą kon
trolę jakości.
— Kłopoty z zaopatrzeniem
Słupska w pieczywo wkrótce ma
ją się skończyć, bo miasto otrzy-

100-osobowa załoga Zakładu Bu
dowlano-Wdrożeniowego
„Spo
łem” ze Słupska ma pełne ręce
pracy. W ostatnich dniach przeka
zywane są w województwie słups
kim nowe obiekty użyteczności pu
blicznej, w których estetyczne
wnętrza wykonali fachowcy z
ZBW.

Również dworzec PKP w Lębor
ku zmienił nieco wygląd. W pierw
szej połowie lipca otworzy swoje
podwoje restauracja i bufet dwor
cowy, gdzie estetyczne wnętrza
z unilamu wykonała brygada Ry
szarda Maglarczyka. Dla podróż
nych, którzy mają niewiele czasu
przygotowano specjalne stoliki szy
bkiej obsługi (na stojąco).
W Ustce mieszkańcy otrzymali
nowy Oddział PKÓ z obszerną salą
manipulacyjną, czterema kasami,
specjalnymi pulpitami dla intere
santów, które wykonały brygady
Mariana Antosa i Henryka Nowac
kiego.
W II półroczu bieżącego roku za
łoga ZBW „Społem” wykonywać
będzie wystrój wnętrz, kawiarni
„Arkadia” w Sopocie , restauracji
„Kolorowa” w Płocku oraz komp
leksu „Praktyczna Pani” we Włoc
ławku z okaąji jubileuszu 80-lecia
„Społem” w tym mieście.
W 1989 roku czeka pracowników
ZBW nie lada zadanie. będą urządzali od podstaw wnętrza Ban
ku PKO na osiedlu Budowniczych
Polski Ludowej w Słupsku, (ce)

Zmiany
w sprzedaży
węgla
Biorąc pod uwagę wysoki stan
zapasów węgla kamiennego spo
wodowany .niską sprzedażą przy
pełnej i ciągłej podaży — czytamy
w piśmie wicewojewody słups
kiego Mariusza Roedera skiero
wanym do redakcji — wprowa
dzam przejściowe zmiany zasad
sprzedaży węgla obowiązujące
od 20 czerwca br. do III kwartału
1988 r.
Według nowych zasad indy
widualni odbiorcy węgla mogą
realizować przydziały na rok opałowy 1988/89 w całości. Jed
nostkom gospodarki uspołecz
nionej zmieniono jednorazowy
zakup węgla z 25 do 75 procent
należnych przydziałów z prefe
rencją placówek służby zdrowia
i oświaty, (elg)_____

Urlopy w kinach
Z przygotowanego przez OIRF na li
piec w kinach planu repertuarowego
wynika, iż tradycjnie już część kin ko
rzystać będzie z urlopów. Przerwa ta
wyłączy w lipcu kina: „Relax” w Dam
nicy, „Jutrzenka” w Dębnicy Kaszubs
kiej, „Przyjaźń” w Kępicach i „Jedność”
w Przechlewie. Z urlopów korzystają
oczywiście wszystkie większe placówki
X Muzy, o liczniejszej obsadzie, które nie
muszą uciekać się aż do zamykania sal.
(kr)

