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w życie
nowe ceny detaliczne

Z dniem

posiedzeniu Sejmu. Dla nas
członków partii sprawą najważ
niejszą jest obecnie oczyszcze
nie i odbudowa zwartości sze
regów partyjnych,
konsolida
cja- partii, zdecydowana ofensy
wo idecwo-polityczna we wszy
stkich dziedzinach naszego ży
cia.
Z kolei Albin Siwak odpo
wiadał na liczne — przesłane
mu wcześniej oraz zadawane
z säli - pytania. Część i nich
dotyczyła problemów gospod::czych, szczególnie spraw bu
downictwa.
mieszkaniowego.
Były także pytania odnoszące
się do sytuacji w partii przed
i po 13 grudnia oraz pracy KC
i Biura Politycznego, Zebrani
pytali, także o przyszłość ruchu
związkowego w Poises, o spro
wy rozliczeń w kontekście po
wołania Trybunału Startu oraz
o międzynarodowe uw.cru oko
wa nic sytuacji naszego kraju
po ogłoszeniu
stanu wojen
nego.
Były też pytania związane z
osobistą drogą życiową i dzio
łainością polityczną, towarzy
sza Siwaka, szczególnie zaś w
Biurze Politycznym i Komitecie
Centralnym PZPR. Szersza rei a
cję ze spotkania zamieścimy
w dniu jutrzejszym, (wn.jr.)

\
i

Biuro Polityczne KC PZPR i Prezydium NK ZSL doko
nały oceny realizacji przyjętych przed rokiem wspólnych
wytycznych w sprawie węzłowych problemów polityki rol
nej, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz określiły po
stanowienia wynikające % dotychczasowej realizacji wy
tycznych.
Obszerne omówienie tego dokumentu zamieścimy w7 ju
trzejszym wydaniu „Głosu".

chylnie przyjęte przez ,CfORzecznik prasowy rządu informuje: 27 stycznia br. ódby
. łecz-eństwo.
Doceniany jest
I« się posiedzenie Rady Ministrów7.
.
zwłaszcza takt, iż zmodyfiRada Ministrów podjęła decyzje w sprawie zmiany, cen
detalicznych żywności, opału i energii eras ■ systemu r*-' ' kowany projekt w poważny m
s topu i u
u w z ględ u. i ł
kompensat. Wejdą one w życie z dniem 1 lajcgo br. ich
główne postulaty społeczne
podjęcie poprzedziła wielomiesięczna dyskusja ogumospokwestii
rekompensat.
łeezna, prowadzona- przy współudziale _ związków :sawoo.o-, w
Choć opinia społeczna wy
wy eh, organizacji społecznych i środowisk naukow-yca.
raża przekopanie, że doko
nywane . reformy
cenowe
Rady .- Ministrów przedstawił
Po opublikowaniu broszu
spowodują przejściowe po
19 bm. zmodyfikowany pro
ry. Państwowej Komisji Cen
gorszenie sytuacji material
jekt cen i rekompensat. Za
dyskusja objęła
wszystkie
nej ludności, to jednak do
proponowano w nim z ran: ej
środowiska, a jej wyrazem
minuje przeświadczenie, iz
szenie skali podwyżek opłat
były liczne uwagi i wnio
radykalna reforma cen sta
za energię, gaz, . ęe-atralnę
ski ■ nadsyłane-• z .całego kra
nowi „podstawowy warunek
ogrzewanie i ciepłą wodę,
ju do PKC oraz do redak
powodzenia reformy gospo
a także zasadnicze rozszecji prasy, radia
i telewi
darczej, stopniowego powró
rzenie
zakresu i uproszczę
zji. W sprawie cen i re
tu do równowagi rynkowej,
n. i e sys tem u
r eko-mp en sa 1
kompensat
wypowiedziały
a zatem przesłanek do eli
oraz' ich podwyższenie dla
się komisje sejmowe, liot; o
większości grup spotecz.nominowania uciążliwości ko*
organizacje
partyjne, mło
-za wodowych.
Zmiany za
dzieżowe i s-połeezńe. Biorąc
lejek i kartek, d-o umocmeproponowane'. przez Komitee
pod- uwagę wgłoszone przez
v' a pieniądza i przywróceGospodarczy
Rady
Mini
społeczeństwo opinit i w ni o
zanveh więzi eko-honia
strów został'.7 na ogół przy
«-ki-- Komitet Go-pc siarczy

Po śmierci
Michasia Suskma

W. JaruzeSskisga
W związku te zgonem Michaiła Snslowa, I sekretarz,
KC PZPR — gen. armii Woj
ciech Jaruzelski przesłał na
rece sekretarza generalnego
KC KPZR Leonida Brcżnie
wa depeszę kondolencyjną.

•

O CHWILI obecnej od
zyskano i zasiedlono
(bądź uczyni się to w
najbliższych
dniach)
112
mieszkań, w tym 93 w mia
stach.
W samym Koszalinie od
zyskano 63 mieszkania, głów

D

nie w wyniku przejęcia. bu

zi bm.
w ambasadzie
ZSRR w Warszawie do księ
gi kondolencyjnej
wpisali
się w imieniu Komitetu Cen.
tralneg-o PZPR i -naczelnyęn
władz Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej: członek Biu
.ra Politycznego,
.sekretarz
K C P ZPR S ief an O Is zo wsk i,
członek Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR. minis
ter spraw zagranicznych Jó
zsf. Czyrek.
(PAP)

momentu uzyskania normal
nych przydziałów.
W Kołobrzegu wygospoda
rowano 14 mieszkań po insty
tucjach, a w małym Kali
szu Pom or skirt} J rńieszkań.
Udało się także d: tej no
ry przeznaczyć na cele ogól-

(dohończenie na str. 4)

(dokończenie na sir. 3)

Nowe ceny żywności,
opały i energii
zamieszczamy na str. 3
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kaniowe znalazło się.
ołjeciiu? *,v
trudnej
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kania, przedszkola, żłobki, placówki pub
liczne.
Ten społecznie ważki temat parokrotnie
poruszaliśmy na naszych łamach, aczkol
wiek nie kryliśmy się z opinią, że tempo i
zakres podejmowanych działań zbyt daleko
odstają od powszechnjch oczekiwań. Cała
akcja bowiem wyraźnie kulała, prowadzo
na była bez rozmachu, jakby bez przeko
nania, że można tą drogą uzyskać kon
kretne efekty.
W ostatnim okresie zaczęto jednak po
dejmować konkretne decyzje, łamać biuro
kratyczne opory i urzędniczą mitręgę.
Jaki jest więc bilans przeglądu na tere
nie województwa koszalińskiego?

dynku WODROL, wykorzy
stywanego ostatnio jako ho
tel przez \VPT „Jantaria”.
Niedawny jeszcze hotel sta
nowi dziś kompleks', miesz
kań rotacyjnych o - niezłym
standardzie dla młodych mał
żeństw zajmujących po jed
nym lub dwa. pokoje ar do

Powszeehna staje się św:a
d-c-mość, że osiągnięcie tych
celów wymaga
od całego
społeczeństwa
niezbędnych
wyrzeczeń. Takie są prawa
ekonomiczne, których
nie
można dłużej
lekceważyć.
Łamanie tych praw w prze
s złość i
stało
się główną
przyczyną kryzysu i trud
nych warunków bytu społe
czeństwa. Poważny wzrost
płac w
ciągu
ostatnich
osiemnastu miesięcy — prze
ważnie wymuszony, nie li
czący się z realiami ekono
micznymi kraju — przy je_d
poczesnym znacznym spad
ku produkcji naruszył wszel
kie mechanizmy gospodarki.
Zerwane zostały więzi mię
dzy efektami pracy a wyna g rod zen i e m.
Po s tępujący
spadek wartości
pieniądza
wywołał konieczność zwięk

mieś*

Przedszkola i mieszkania - zamiast biur
Możliwości były ty wielorakie. Od prze
mieszczeń niektórych instytucji/ zastosowa
nia wobec nich „kur a ej5 odchudzającej” i
ścieśniania, po przejmowanie pustych, nie
wykorzystanych lokali, magazynów, świet
lic, które następnie, po stosownych adapta
cjach, można byłoby przeznaczyć na miesz

miastem

liliili
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A jednak sq lub będq

Mija akurat okrągły rok od ogłoszenia
ogólnopolskiego przeglądu pomieszczeń biu
rowych, którego założeniem było wygospo
darowanie bądź odzyskanie lokali tta cele
społeczne i mieszkaniowe. Powołano specjał
ne komisje, które — reprezentując interes
społeczny — podejmowały działania zmie
rzające do rewindykacji takich pomieszczeń.

Cena 4 zł
,, i mrumin—

Z posiedzenia Rady Ministrów

(Inf, w'.) Wczoraj w Komśtscis Wojewódzkim partii w Koszo*
linie z aktywem robotniczym województwa spotka! się towarzysz
Albin Siwak - członek Biura Politycznego KC PZPR. W spotka
niu któremu przewodniczył 1 sekretarz KW, Eugeniusz Jakubos:ek, wzięli ty.de udział: członkowie Komitetu Centralnego PZPR
tow. Anton: Kwiatkowski i Mieczysław Maksymowicz _ oraz
pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju - komisarz wojskowy,
płk Jan Popiel i wojewoda koszaliński, pik Zdzisław Mazurkiewicz.

Ocena realizacji wytycznych
Biura Politycznego KC PZPR
i Prezydium NK ZSL

B

zh między

iiia Siwaka
aktywem robotniczym

Na początku spotkania infor
mocję, o aktualnych
probie
rń g c h pó I ity cz n o - g os po darczych
w koszalińskim : regionie przed
stawił sekretarz KW, Zbigniew
Krenz, Następnie zabrał glos
Albin Siwak. Charakteryzując
sytuację w Polsce po 13 grud
nia ubiegłego roku stwierdził
między innymi, że wprowadze
nie stanu wojennego uchroniło
nasz kraj i naród od bratobój
czej wojny: domowej i rozle
wu krwi, . a być może - po
twierdzą to kiedyś historycy ■ —
świat od konfrontacji zbrojnej.
Sytuacja w kraju . stabilizuje
się, dobrze pracują górnicy,
wzrasta wydobycie węgla — co
stanowi klucz do wychodzenia
gospodarki z kryzysu, Potrzebna
jest jednak dyscyplina i solidna
praca.
Bardzo
nabrzmiałym
społecznie problemem, szcze' golnie dla ludzi młodych; zabadających rodziny, jest kwe
stia .mieszkaniowa,
W kraju
perlacf 1700 tys. rodzin cczekuf na mieszkania.
Wszyscy pytają nas, stwier-'
dzit A, Siwak - przechodząc
do kolejnej
grupy spraw kiedy zostanie zniesiony stan
wojenny. Znamy jego uciążli
wości, Odpowiedział na te py
tania premier, gen. armii Woj
ciech Jaruzelski, na ostatnim

A
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rytuacji

—

•rłtwiile

z braku wystartES.jarych ilości ccmcn
iu i ni^kvörven in
ny cl» m.>t«»ri?.łów.
Tym
na
budowach mics'/.Kaniowycb nie ma r.a•.toiu.
Na /Cięciu budo
wa o >\vcg.t >-icdla
mieś ik?.n owego w
Połczynie /d-oju.
Fot. i

Reforma w pegeerach

Rozwiązany został
Człuchowski
Kombinat Rolny
(Inf. wŁ). Z dniem 1 sty
cznia br., decyzją wojewo
dy słupskiego
rozwiązany,
został Człuchowski Kombi
nat Rolny
W miejsce tego
rolniczego giganta, liczącego
34 tys. ha użytków rolnych
i zatrudniającego ponad 3.3
tys. pracowników, utworzo
no cztery w pełni samo
dzielne
przedsiębiorstwa
rolne: w Wy Czechach, Prze
chlewie, Debrznie i Człucho
wie — każde o przeciętnym
obszarze około 9 tys. ha.
Rozwiązanie
kombinatu
nastąpiło zgadnie i życzenia
mi załóg wchodzących
w
jego skład zakładów rol
nych oraz
na1 podstawie
uchwał samorządów praco w
aiczych podjętych
jeszcze
przed.
wprowadzeniem w
kraju stanu wojennego Trze
ba podkreślić, te każde
z
nowo . powstałych państwo
wych
przedsiębiorstw rol
nych dysponuje kadrą inży
ni ery i no-techniczną oraz nie

(dokoiu.zivi° »a str. 3)

PAT AK

37 rocznica wyzwolenia
Śląska i Zagłębia
Przed 37 laty wyzwolone
Katowice i Górno
śląski Okręg Przemysłowy.
27 bm. w rocznicę wyzwolę
nia Katowic odbyły się uroczystości. W Urzędzie Wo
jewódzkim wręczono , nagro
dy wojewódzkie, przyznawa
nę tradycy jnie ; co roku gru
pie wybitnych przedstawi
ciel: nauki, kultury, oświaty,
przemysłu.
Na uroczystość
zostały

.przybyli: członek Biura Po
litycznego KC PZPR. I seretarz KW PZPR w Katowi
each — prof Zbigniew Mes
sner i wojewoda katowicki

__ rop., dyw.

pilot Roman

Paszkowski.
W południe pod pomni
kiem Żołnierza Polskiego w
Katowicach
oddano hołd
wyzwolicielom
Ziemi Ślą
skiej.
(PAF)

Po zakończeniu rozmów w Genewie

Oświadczenie A. Gromyki
GENEWA. O godzinie 19.00 we wtorek zakończyły się
w Genewie rozmowy Andrieja Gromyki i Alexandrem Haigiem. Spotkanie które miało trwać dwie godziny, przedłu
żyło się do pięciu godzin.
Pierwsze spotkanie obu polityków odbyło się tego dnia
rano i trwało dwie godziny piętnaście minut.
W sumie więc obaj ministrowie konferowali około ośmiu
godzin
giem dwie długie rozmowy.
Przed odlotem
z Gene
W ich toku omówiono sze
wy min. Gromyko złożył na
lotnisku następujące oświad roki krąg zagadnień: ogól
ny stan stosunków radziecczenie:
Odbyliśmy z sekretarzem
{dokończenie na str. 2)
stanu USA Alexandrem Hai-
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Po zakończeniu rozmów w Genewie
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Oświadczenie A. Gromyki;
(dokou ozenie

5tr. 1)

rozwiązania tego problemu
spada
na ■ administrację
ko-amerykańskich, stan ro
USA i od tej odpowiedzial
kowań w sprawie ©graneCze
ności nie może się ona uni a zbrojeń jądrowych śród
chylić.' Ze swej strony Z\vi.ą
niego *zas’ęgu
w Eur-coie,
zek Radziecki — chcą to
proolem ograniczenia zbro
jeszcze raz. podkreślić
jeń strategicznych, sytuację
jest do takich rokowań go
na Bi;sk:m Wschodzie, na
tów.
Południu Afryki, w Azji i w
W krótkiej rozmowie na
niektórych innych częściach
temat
Polski,
poruszony
świata.
przez
sekretarza . stanu
W wyniku merytorycznej
USA, strona radziecka kate
wymiany poglądów’na zbro
góry czute oświadczyła,
że
jenia jądrowe
w Europo
Stany Zjednoczone powin
osiągnięto per o z umienie co
ny zaprzestać wszelkich in
do tego, że delegacje ZSRR
gerencji w sprawy wewnę
i USA w
Genewie będą
trzne Polskiej RzeezypospoKontynuowały dyskusję nad
1 i t e j Ludo we j,
ingerenc j i,
konkretnymi aspektami te
której dopuszczają się one
go zagadnienia, co do któ
w różnych formach i
od
rych między
stanowiskami
dłuższego czasu. Podkreślo
stron zachodzą pryncypial
no, że USA podobnie jak ja
ne • rozbieżności.
kiekolwiek
inne
państwo,
Przy
omawianiu proble
nie mają
żadnego prawa
mu
ograniczenia
zbrojeń
mieszać się do realizowa
strategicznych
okazało sie,
nych przez polskie kierow
że
s tr ona
a m ery.ka ń ska
nictwo przedsięwzięć,
któ
nie jest gotowa przystąpić
re należą do jego wyłącznej
do rokowań na temat tego
kompetencji.
Związek Ra
nader doniosłego problemu,
dziecki, oczywiście, nie za
na którego rozwiązanie cze
mierza
dyskutować o we
kaja narody. Cała odpowie
wnętrznych sprawach Pol
działalność za konsekwencja
ski z nikim, w tym również
takiej linii politycznej, któ
ze S ta na mi Z j edmoe zony mi.
ra zmierza do blokowania
(PAP)

szwedzkich. Dostawy na pod
stawie powyższej umowy będą
realizowane do końca marcs
br.

Zaprzysiężenie
M. Koivisto

Powstają komitety
ocalenia narodowego
Za .wszystkich stren kraju
napływają informacje o p-ow
stamu kolejnych obywatelskich
komitetów ocalenia narodowe
go oraz ich pierwszych po
czynaniach. Przypomnijmy, że
w swym sejmowym przemó
wieniu gen. armii W. Jaruzel
ski, stwierdził m. in. iż WRON
z zadowoleniem wita powsta
jące
samorzutnie
komitety
ocalenia narodowego dodając
przy tym: To dobrze, że nowe
porozumienie narodowe kształ
tuje się samorzutnie, w co
dziennej praktyce, wśród ludzi
jednego
zakładu pracy
lub
miejsca zamieszkania.

Kultura na wsi
Problemy działalności kultu
ralnej na wsi w aktualnej sy
tuacji byiy tematem narady
zorganizowanej przez NIC ZSL.
W toku obrad, w których
uczestniczyli wiejscy działacze
kultury, członkowie stronnic
twa, twórcy ludowi oraz praeoWnicy instytucji upowszech
menia kultury, wiele uwagi
poświęcano potrzebie dosko
nalenia form i metod pracy
kulturalnoroświatowej w śro
dowisku wiejskim.

Polsko-bułgarskie
rozmowy gospodarcze
W Sofii rozpoczęły się' pol
sko-bułgarskie rozmowy gospo
darcze. Prowadzą je współprze
wodniczący polsko-bułgarskie j
komisji współprac;/ gospodar
czej: wicepremier PRL. r.
Malinowski i I wicepremier
LRB, T. Bożinow, a w skład
delegacji wchodzą m. In. se
kretarz KC PZPR — zb. Mi
chałek i sekretarz KC BPK
. Canow, omawiane są za
gadnienia dalszego rozszerza
nia współpracy a
zwłaszcza
wymiany
handlowej
między
Polską a Bułgarią.

Drużba-82”
W
Czechosłowacji
trwają
ćwiczenia wojsk lądowych i
lotnictwa Czechosłowackiej Ąr
mii Ludowej, Armii Radziec
kiej i Węgierskiej Armii Lu- •
dowej
Drużba-82’’. Przebieg
ćwiczeń w zachodniej części
terytorium CSRS obserwowali
wczoraj sekretarz generalny
KC KPCz, prezydent CSRS G.
Husak, naczelny dowódca Zjed
noczonych
Sił
Zbrojnych
państw — stron Układu ' War
szawskiego marszałek W. Kuli
kory, minister obrony naroclo
wej CSRS gen. armii M. Dżur
i wiceminister obrony naredo
wej WKL gen. por. J. Pecsek.

Kredyt ze Szwecji
Przedstawiciele Banku Han
dlowego podpisali w Sztokhol
mie uzgodnioną wcześniej urno
wę kredytową, przewidującą
finansowanie
przez
tutejsze
banki wielu dostaw towaro
wych w ramach przyznanego
Polsce w ub. roku kredytu w
wysokości
250
min
koron

W gmachu parlamentu Fin
landii. odbyła się uroczystość
zaprzysiężenia nowo wybrane
go prezydenta Republiki, M.
Koivisto. Wybór M. Koivisto
na prezydenta Finlandii jest
uważany przez obserwatorów
politycznych za dowód konty
nuacji dotychczasowej linii do
brosąsredzkich stosunków tego
państwa ze Związkiem Radziec
kim, co było wykładnią poli
tyki jego poprzedników (Paasi
kivi i Kekkonena).

A. Gromyko w NRD
Z dwudniową wizyta przybył
ze Szwajcarii do NRD mini
ster spraw zagranicznych ZSRR
A. Gromyko. Wczoraj prowa
dził on rozmowy z szefem dy
piomacji NRD. O. Fischerem
na temat stosunków dwustron
nych NRD — ZSRR i sytuacji
międzynarodowej.

Bułgaria — RFN
Z dwudniową wizytą robo
cza przybył, do Bonn bułgarski
minister spraw zagranicznych,
P. Mładenow. Jest to rewizy
ty, P° pobycie szefa dyploma
ch zachodni o-nlemieckie-i, H.
D. Genschera w Sofii w lincu
1981 roku.

Protest hutników
Domagamy się zagwarantows
nia prawa do pracy, nam po
trzebna praca, a nie rakiety
— pod takimi hasłami odby
ła się w Gelsenkirchen, .jed
nym z ośrodków przemysło
wych Zagłębia Ruhry, demon
stracja załogi przedsiębiorstwa
„Schaiker Verein”.
Uczestnicy demonstracji wy
razili zdecydowany protest prze
ciwko projektowanemu przez dy
rekcję przedsiębiorstwa zam
knięciu zakładu metalurgiczne
go i zwolnieniu przeszło 1700
hutników.

Katastrofy kolejowe
w Algierii...
Trwa wielka akcja ratunko
wa na miejscu największej ka
tastrofy kolejowej w dziejach
wyzwolonej Algierii.
Doszło
do niej w nocy z wtorku na
środę w wilajecie Szelef (daw
ny El Asnam), 100 kilometrów
na zachód od stolicy. Z pier
wszych doniesień wynika, że
zginęło co najmniej no osób,
a 153 zostało rannych.

Francja — ZSRR
Prezydent /Francji, F. Mitte
rrand. zajął stanowisko w kwc
stii podpisanej w tych dniach
przez Francję umowy na do
stawę przez ZSRR syberyjskie
go gazu ziemnego. Można nie
wątpić, że skłoniło go do te
go nieprzychylne w tej spra
wie stanowisko Waszyngtonu
Zab-erając głos na oosiedzenu rządu
stwierdził on, że
Francja podpisała ten kontrakt
kierując się wola prowadzenia
niezależnej polityki. „Francja
powiedział — kroczy drogą,
z której nikt jej nie sprowa
dzi: drogą budowy polityki nić.
zależnej, gwarantującej bez
pieczeństwo kraju i warunku
jącej jej działania na rzecz
pokoju i wolności”.

ŚWIATA
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Umówienie licowały Rady Ministrów

w sprawie rekompensat pieniężnych
Rada Ministrów podjęła 27 bm. uchwałę w sprawie re
kompensat pieniężnych nowych cen detalicznych artyku
łów żywnościowych, opału i energii. W myśl tej uchwały
rozszerza się liczbę osób uprawnionych do rekompensat o
wszystkie niepracujące żony pracowników oraz emerytów
i rencistów.
Rekompensata dla pracowników składa się z dwóch ele
mentów: rekompensaty z tytułu nowych cen detalicznych
reglamentowanych artykułów żywnościowych oraz z re
kompensaty z tytułu nowych cen energii i opału oraz arty
kułów żywnościowych nie objętych kartkami.

Pierwszy element rekom
pensaty wynosi: 1400 zł dla
górników zatrudnionych pod
ziemią, 900 zł dla pracow
ników, którym przysługują
zwiększone normy na mięso
z tytułu charakteru pracy
lub stanu zdrowia, 750 zł
dla pozostałych pracowni
ków.
Drugi element rekompen
saty uzależniony jest od* wy
sokości zarobków i wynosił
przy podstawie wymiaru do
4500 zł — 700 zł miesięcz
nie— przy podstawie 4501
do 6000 zł — 600 miesięcznie,
przy podstawie 6001 do 9000
złotych — 500 zł miesięcznie,
przy
podstawie 9001
do
13 000 zł — 300 zł miesięcz
nie. Jeżeli podstawa wymia
ru przekracza 13 tys. zł dru
gi element rekompensaty nie
przysługuje.
Uchwała Rady Ministrów
precyzuje zasady ustalania
podstawy wymiaru rekom
pensat
dla
pracowników.
Stanowi ją
wynagrodzenie
obliczone jak za urlop wy
poczynkowy, gdyby był 'wy
korzystany w styczniu 1932
roku, z tym jednak, że nie
uwzględnia się przy wyliczę
niu podstaw wymiaru rekom,
pensaty: wynagrodzenia i do
datków za pracę przekracza
jącą dobową lub tygodniową
normę czasu pracy, wynagro
dzenia i dodatków za pracę
w niedzielę, święto lub do
datkowy dzień wolny, dodat
ku za staż pracy, a w przy
padku górników dodatkowe
go wynagrodzenia określo
nego w uchwale Rady Mi
nistrów w sprawie środków
z a p e w n i a j ą cyc ’ i z w iększenie
wydobycia.
Podstawą
wyliczenia re
kompensaty dla emerytów
i rencistów jest — zgodnie
z uchwałą — kwota świad
czenia wypłaconego w grud
niu 1981 r. po odliczeniu
dodatku z tytułu zaliczenia
do T grupy inwalidów lub z
tytułu ukończenia 80 roku
życia (75 lat dla kombatan
tów). Jeżeli emeryturę lub
rentę wypłaca się w zumiej
szonei wysokości z powodta
zatrudnienia emeryta, pod
stawą ■obliczenia rekompen
saty jest kwota świadczenia
przyznanego.

Emerytom i rencistom wy
płaca się jednolitą rekom
pensatę uzależnioną od wy
sokości
podstawy jej wy
mianu. Wynosi
ona: przy
podstawie
wymianu
do
4.500 zł — 1.450 zł, przy
podstawie wymiaru 4.501 zł
do 6.000 zł — 1.350 zł, przy
podstawie 6.001 do 9.000 zł
— 1.250 zł, przy podstawie
wymiaru 9.001 do 13.000. zł
— 1.050 zł, powyżej
13.000
7oQ zł. Ponadto emery
tom i yenoistorn zamieszku
jącym
samotnie,
. którzy
otrzymują
świadczenia nie
przekraczające 4.500 zł, przy
sługuje
dodatkowa rekom
pensata w wysokości 200 zł
miesięcznie.
Uchwała normuje również
sytuację osób oczekujących
na przyznanie
emerytury
lub renty. O ile pobierają
one w zakładzie pracy za
liczkę na poczet tych świad
czeń, otrzymują również za
kózkę na poczet rekompens:*y, przy czym
podstawą
wymiaru jej wysokości jest
wynagrodzenie zgłoszone ja
ko podstawa wymiaru renty
i emerytury. Zakład pracy
obowiązany
jest wypłacić
również zaliczkę dla
osób
pozostających na utrzyma
niu przechodzących na orne
ryturę, - w wysokości 1 ty0.
zł. miesięcznie.
Podstawą wymiaru rekom
pensaty dla osób pobierają
cych zasiłek macierzyński
lub chorobowy, zasiłek
z
funduszu pomocy społecz
nej, stypendia doktoranckie
i stypendia sportowe
jest
wysokość tych świadczeń w
•pierwszym miesiącu przy
znania zasiłku lub stypendi urn.
Rekompensatę dla praco w
nicy samoime wychowującej
dziecko i korzystającej
z
urlopu wychowawczego usta
la’ się na podstawie kwoty
zasiłku wychowawczego /po
bieranego
w
pierwszym ■
miesiącu przyznania zasiłku.
Jeżeli pracownica nie po
biera zasiłku wychowawcze
go podstawą rekompensaty
jest kwota tego zasiłku, jaka
by jej przysługiwała.
Poza wyżej wymienionymi
przypadkami, wszystkie po

Orędzie Reagana
o stanie

państwa

zostałe osoby (dzieci oraz in
rekompensaty w szkołach
ne osoby utrzymywane, oso
wyższych.
by korzystające z zasiłków
Rekom pe nsa ty
u j m o wa ć
wypłacanych z funduszu ak
się będzie — zgodnie z Utywizacji zawodowej, stud en
chwałą Rady Ministrów —
ci pobierający stypendia, na
w odrębnej liście płac. Nie
których rodzice nie pobiera
stanowią więc one podsta
ją zasiłku rodzinnego, ucz
wy ustalania podatku, prze
niowie w zakładach r-zemieśl
ciętnych wynagrodzeń, pod
niczych, osoby
pobierające
stawy składki na ubezpie
świadczenia z funduszu ali
czenia społeczne,
a także
mentacyjnego)
uprawnione
podstawy wymiaru renty ■»
do rekompensat, otrzymają je
emerytury.
—- zgodnie z uchwałą Rady
Ministrów — w jednolitej
i Rekompensatami nie będą
kwocie 1000 zł miesięcznie,
objęci: rolnicy indywidual
Będzie ona pomniejszona do
ni i ich rodziny, członkowie
połowy w stosunku cło osób
rolniczych spółdzielni pro
utrzymywanych przez chłodukcyjnych i ich rodziny,
po-robotników posła dających
rzemieślnicy adwokaci, tak
gospodarstwa rolne .o po
sówkarze i członkowie ich
wierzchni 1—2 ha.
rodzin, osoby
wykonujące
Rek ompens a ta
pr zy siu gi prace na podstawie urnowywać będzie w stałej wysoko
-zlecenia lub umowy o cha
ści za każdy miesiąc kalenda
rakterze trwałym, o ile nie
rzowy. Ponowne ustalenie jej
są
objęte
ubezpieczeniem
wysokości następuje w przy
społecznym.
Rekompensaty
padku indywidualnej zmia
n..e otrzymają: agenci i oso
ny wymiaru czasu pracy lub
by pracujące w zakładach na
zmiany zakładu pracy, przy
tzw, zryczałtowanym rozra
czym w nowym zakładzie
chunku, a także pracownicy
i
pr zy s 1 ugiwa ć pr a cown i k o w i
zatrudnieni
w gospodarce
będzie przez pierwsze 3 mie
nieuspołecznionej z wyjąt
s ące rekompensata w wyso
kiem uczących się zawodu
kości 1 tys. zł miesięcznie.
u rzemieślników, jeżeli nie
Nowa kwota rekompensa
przekroczyli 24 roku życia.
ty zostaje ustalona po tym
Członkowie rodzin zatrudnio
okresie na podstawie wyna
nionych w gospodarce nie
grodzenia z trzech pierw
uspołecznionej są natomiast
szych miesięcy, jeżeli, prze
uprawnieni do rekompensa
kroczy ona 1 tys. zł miesiącu
ty i otrzymają ją ze środ
nie pracownikowi przysługu
ków ZUS.
je odpowiednie wyrównanie.
Prawa do
rekompensaty
Zmiana wysokości rekom
nie mają natomiast rodziny
pensaty następuje również w
chłopo-robotników posiada
stosunku do emerytów i ren
jących gospodarstwa rolne
cis tów, o ile nabędą cni pra
powyżej 2 ha. Natomiast za
wo do kolejnego świadczenia
trudnionym w gospodarce ue m e r y ta 1 n e g o
wy płaeanego
społecznionej i posiadającym
łącznie z już pobieranym,
gospodarstwo rolne rekom
Rekompensaty ...będą płaco
pensata przysługuje.
ne wraz z wy.na.gr od ze mcm
Uchwała Rady Ministrów
lub świadczeniami. Pierw
upoważnia ministra finan
sza- wyplata- nie
powinna
sów oraz pracy, płac i spraw
być dokonana później irż 6
socjalnych do określenia sta
lutego.
Jeżeli
istniałaby
wek odpłatności za żywie
niemoż n-ość
prawidłowego
nie zbiorowe w stołówkach
jej obliczenia, w tym termi
studenckich
i placówkach
nie, zatrudnieni otrzymają
socjalnych. Podwyżka odpłat
jej
część
pokrywającą
ności w stołówkach pracow
wzrost wydatków na artyku
niczych nie może przekra
ły reglamentowane zaś eme
czać 13 zł, a za całodzien
ryci i renciści zaliczkę w
ne wyżywienie 20 zł dzien
wysokości 4.350 zł na poczet
nie.
należności obejmującej okres kwartalny.
W toku posiedzenia Rady
Ministrów podjęto dodatko
Wypłatę rekompensat pro
wo decyzje
zobowiązującą
wadzą zakłady pracy, Za
ministra pracy, płac i spraw
kład Ubezpieczeń
Społecz
socjalnych
do
przyznania
nych oraz terenowe organy
dzieciom uprawnionym
do
administracji
państwowej
wyższych norm kartkowych
dla osób korzystających
z
z Powodu cukrzycy leczonej
zasiłku funduszu aktywiza
insuliną dodatkowego świad
cji zawodowej', funduszu po
czenia w vtasokości 1000 zł •
mocy społecznej. Stypendyś
miesięcznie. '
^
ci i ich dzieci, których ro
dzice nie pobierają, zasdku
wychowawczego otrzymują
(PAP)

Rozbicie zatorów m Wiśle
sprawą niezwykle trudną

Najtrudniejsza
sytuacja
muje tempo natarcia
na
WASZYNGTON.
Prezydent
rozbudowy naszych sił obron
powodziowa utrzymuje s.ę
sam zator. Wojewoda pod
Stanów Zjednoczonych R. Rea
nych”.
nadal
na.
Wiśle
w
woj
płoc
kreśla, że zdaniem specjali
gan przedłożył obu izbom Kon
Oświadczenia na temat roz
kim, gdzie stany alarmowe
stów w
obecnej
sytuacji
gresu amerykańskiego dorocz
mów z pozycji siły, na temat
są
przekroczone
wciąż
o
ok.
bardzo ograniczone są tech
ny raport o stanie państwa,
programów zbrojeń sq
pod
140
cm.
Szczególne
kłopoty
nicznc możliwości zasypy wa
wygłaszając
przy tej okazji
stawową platformą. nq jakiej
sprawia olbrzymi zator w re
nia wyrw w zaporrfch bocz
przemówienie na połączonym
zbudowana jest cała polityka
jonie . Duninowa. Wojewoda
nych zbiornika włocławski©
posiedzeniu obu izb.
Raport
zagraniczna
prezydenta
i
płocki Antoni Bielak stwer
go. Stwarza to
niebezpie
prezydenta i przemówienie po
wprawdzie mówi on o koniecz
dza, iż lodołamacze walczą
czeństwo dla lewobrzeżnej
święcone sq niemal w całości
ności rokowań, o wadze pro
ce z tymi
zwałami
lodu
częsc: Błocka oraz terenów
sprawom wewnętrznym, głów
cesu rozbrojeniowego, o ko
znajdowały się wczoraj
o
rolnych w gminach Słubi
nie zaś polityce gospodarczonieczności dialogu amerykańok. 8 km poniżej Płocka tj.
ce i Iłów, z których czę
społecznej.
Końcowa
część
sko-radzieckiego, ale wszystko
w rejonie Soczewki, Ich ak
ściowo woda już ustąpiła.
przemówienia prezydenta po
to oparte jest na planach gi
cja będzie
kontynuowana
W związku z tym, iż niejasny
święcona została polityce za
gantycznych zbrojeń.
aż do Płocka. Mozolnie kru
jest rezultat ostatecznej wal
granicznej,
Wypowiedzi na tematy pol
szony
lód
praktycznie
nie
ki z zatorem podjęto decy
Prezydent nie pozostawia naj
skie nie odbiegają ani na jotę
odpływa
poza
zaporę
we
zję o ewakuacji z tych tere
mniejszej wątpliwości u słucha
od przyjętej
obecnie taktyki
Włocławku.
Lodołamacze
nów tego mienia państwowe
czy, że ma zamiar swoją poli
administracji. Reagan nie remuszą
więc
ciągle
oczysz
tykę zagraniczną oprzeć na roz
go i prywatnego, które moż
zygnuje ze stanowiska sankcji
czać wyrąbaną rynnę, co ha
na zabezpieczyć. (PAP)
budowie potęgi militarnej, a
wobec Polski i posuwa się do
więc na masowych i przyśpie
tego, że grozi ich zaostrze
szonych zbrojeniach. Ncwiazuniem. Reagan stwierdził, że je
jąc do
perspektyw rokowań
śli „sytuacja w Polsce pogor
rozbrojeniowych z ZSRR mówił
szy ssę’ to USA zastosują no
. Minister finansów mając na uwadze wvmkaiace ze
w«
on: ,,Jest rzeczą
niezbędna,
we sankcje gospodarcze wo ^
jennego ograniczenia w zakresie nrz«nivi.,f
stanu womogłyby uniemożliwić złożenif nrzef nodmnuw
ktAt*
ażebyśmy te negocjacje prowa
bec naszego kraju.
^
równawczego zeznań za 1981 r. w ustaWowra t»n nodatku wydzili z pozycji siły. Wymaga to
(PAP)
«
żył ten termin do dnia 1 marca 1982 r.
*
terminie, przed tu-
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Z dniem 1 lutego wchodzą w życie
nowe ceny detaliczne
(dokończenie ze sir. 1)

1

O

Ct

Ź

szatra wyda t.ków budżet«wych na św i adezc■m la społeczne, które chroń Y przeds
w®zys 1 kim. g:rupy n .3j-£>.t<*08>zę
m. in. eros: ■ytów i renciSitów, ro dziasy w i &ł©dzi store.
Podjęle prze'Z R: id c Mi ni
sto ów decyzj e o 7jmiemi e cen
detali cznyeh
io:ici; ©pału i energii sta;n.o
lejny, logie Z!ry i r.iezbędny
krok na drO'dze d; a przywró
cenią tak t>ard~o zachwiamej ro winowa
EU■eda-rezsj.
Wprowadzona uchwalą Ra
dy Ministrów podwyżka cen
detalicznych żywności, opa
łu i energii obejmuje te
środki spożycia i usług, kto
re mają podstawowe znaczę
nie dla kosztów utrzymania
ludności i na które ustala
się ceny urzędowe. Wzrosto
wi tych cen towarzyszy re
kompensata. Nie oznacza to
jednak pełnego wyrównania
wzrostu kosztów utrzymania
ludności, które zwiększą się
w
wyniku
podwyższenia
cen artykułów i usług nie
objętych reformą cen detali
cznyeh, w tym przede wszy
stkim artykułów przemy sło
wych.
Takie wyrównanie
nie jest
obecnie możliwe,
gdyż praktycznie uniemożli
wiłoby to Wejście na drogę
odzyskiwania
równowagi
rynkowej.
Rada Ministrów przyjęła
więc taki system rekompen
sat pieniężnych, który z punk
tu widzenia zasad sprawied
liwości
społecznej
chroni
przede wszystkim rodziny o
najmniejszych
dochodach.
Rozwiązanie to powinno się
spotkać ze społecznym zro
zumieniem. Ochronie grup
społecznych
najsłabszych

Rozwiązany został
Czfuchowski
Kombinat Rolny
(dokończenie ze sir. 1)
zbędną bazą techniczną dla
prowadzenia w pełni samo
dzielnej działalności
gos-po
darczej. Nie było więkstzych
trudności
z. zatrudnieniem

Emui&m

jura

W sprawie komitetów
ocalenia narodowego
Na kolejnym posiedzeniu
Wojewódzkiej Komisji Współ
działania PZPR, ŻSL i. SD
w Słupsku oceniono działał
ność powstałych zakłado
wych
i
środowiskowych
komitetów ocalenia narodo
wego
w
województwie,

ekonomicznie służy równo
cześnie i będzie służył na
dal cały system świadczeń
społecznych socjalistycznego
państwa. Wyrazem tego by
la przeprowadzona w listo
padzie ub roku podwyżka
najniższych emerytur i rent
od 1 stycznia znaczny wzrost
zasiłków rodzinnych i pod
wyżka płac minimalnych.
Obecnie trwają przyspieszę
ne prace nad nowym syste
mam zaopatrzenia emerytal
nego, którego celem m. in.
jest likwidacja tzw. starego
portfela.
Rada Ministrów podejmu
jąc powyższe decyzje rozpa
trzyła również wstępną próg
nozę zakresu i skali wzro
stu cen artykułów przemy
słowych, decydowanych —
zgodnie z zasadami refor
my gospodarczej — samo
dzielnie przez przedsiębior
siwa.
Zwrócono uwagę, iż obok
wzrostu cen towarów prze
mysłowych które są uzasad
nicne znaczną podwyżką cen
zaopatrzeniowych,
wiele
przedsiębiorstw
nadużywa
posiadanych
uprawnień i
dyktuje wygórowane ceny.
Praktyki te godzą w interes
konsumentów. Są także nie
zgodne z podstawowym za
łożeniem reformy gospodar
czej, iż samodzielność przed
siębiorstw przyczyniać się
będzie do lepszego zaspoko
jenia potrzeb społecznych,
że nowe mechanizmy ekono
miczne wyzwalać będą inic
jaty wy na rzecz wzrostu wy
dajności pracy, oszczędności
surowców i materiałów, po
prawy jakości wyrobów.
Rada Ministrów zaleciła
podjęcie takich kroków, któ
re zapobiegać będą naduży
waniu uprawnień do ustala

pracowników dyrekcji by
łego kombinatu,
była o-na
bowiem stosunkowo nielicz
na. Jeśli np, Kombinat Roi
ny Redło w woj. koszaliń
skim „zafundował” sobie d.y
rekcję w składzie ponad 70
osób, to w byłym Kombina
cie Rolnym w Człuchowie
dyrekcja liczyła niewiele po
nad 20 osób. Ludzie ci bądź
przeszli do pracy
w nowo
utworzonych
przeds iębiorstwach rolnych,
bądź też
skorzystali
z
możliwości
przejścia na emeryturę.
(j.l.)

w skład których
wcho
dzą
ludzie
cieszący się
powszechnym
autoryte
tem —■ członkowie pattii.
i stronnictw
politycznych
oraz bezpartyjni.
Przychylnie oceniono tak
że inne inicjatywy . służące
sprawie porozumienia naro
dowego, inicjowane w róż
nych środowiskach m. in.
przez
radnych. Wyrażono
przy tym przekonanie,
że
obecnie istotne jest stworze
nie sprzyjających
warun
ków do pobudzenia aktyw
ności i inicjatywy rad naro
dowych, jak też i ich ko
misji
w gminach i miaąt*<*h województwa.

Projekt ustawy o spółdzielniach
wpłynął do Sejmu
Uo laski marszałkowskiej złożony został poselski pro
jekt ustawy o spółdzielniach i ich związkach.
Pod pro
jektem tym podpisała się grupa posłów PZPR, ZSL i SD,
interesujących się bliżej problematyką spółdzielczą. Inten
cją projektodawców jest zapewnienie warunków dla dal
szego rozwoju ruchu spółdzielczego w Polsce. Mają oini
zarazem na uwadze potrzeby związane z nowym ustawo
wym określeniem zasad gospodarki spółdzielni i wdraża
niem reformy gospodarczej. Dąży się do umocnienia de
mokracji wewnątrzspółdzięlczej, do poszerzenia dotych
czasowego zakresu uprawnień członków spółdzielni i ich
organów przedstawicielskich. (PAP)

nia cen i jednocześnie krzta!
tować warunki funkcjono
wania przedsiębiorstw zgod
nie z
zasadami
reformy.
Chodzi po pierwsze o rozsze
rżenie zakresu cen regulowa
nych na grupy towarow ma
jąeych podstawowe znacze
nie w budżetach rodzinnych.
Chodzi po drugie o precy
zyjne określenie, jakie ko
szty mogą być uznane za
uzasadnione.
Cena towaru
nie powinna być bowiem
obciążona kosztami rJegospo
darności, złej organizacji pra
cy przedsiębiorstwa, marno
trawstwa materiałów. Nie
zbędne jest teraz, w nowych
warunkach
ekonomicznych
stworzonych przez reformę
gospodarczą, przede wszyst
kim zwiększenie produkcji,
lepsze gospodarowanie, pod
noszenie jakości i trwało
ści wyrobów, dalsze dosko
nalenie pracy handlu, roz
wój usług
przedłużających
żywotność artykułów trwa
łego użytku. Tylko tą drogą
można zlikwidować lukę in
flacyjną i uzyskać
trwałą
równowagę w gospodarce a
zarazem osiągnąć odczuwal
ną
poprawę
zaopatrzenia
rynku.
Rada Ministrów
zaleciła
przyśpieszenie prac nad za
sadami
rekompensat skut
ków wzrostu cen artykułów
przemysłowych ze szczegól
nym uwzględnieniem intere
sów ludności o niższym po
ziomie dochodów. Zalecono
również
zintensyf ikowa nie
prac nad aktualizacją mini
mum socjalnego w dostoso
waniu do wyższego ogólnego
poziomu cen towarów
i
usług.
Na posiedzeniu Rady Mi
nistrów podkreślono również,
że równolegle z tworzeniem

systemu inspekcji cen i roz
szerzeniem urzędowej ich
kontroli niezbędne jest roz
wijanie kontroli społecznej,
funkcjonującej
niezależnie
od administracji
państwo
wej. W tym celu Rada Mi
nistrów uważa za niezbędne
zorganizowanie w trybie pil
nyrn społecznej komisji cen,
w' której rolę inicjatywną
i wiodącą spełniałaby fede
racja konsumentów.
W związku ze zmianą cen
detalicznych żywności, ener
gii i opału Rada Ministrów
podjęła szereg dodatkowych
decyzji, które wychodzą na
przeciw zgłoszonym postula
tom społecznym, jak też są
bezpośrednią konsekwencją
tych zmian. Ze szczególną
troską odniesiono się do pro
błernów młodych małżeństw
znajdujących się na starcie
zawodowym i
rodzinnym.
Biorąc pod uwagę trudności
tego startu, powodowane sy
tuacją mieszkaniową i prze
widywanym ruchem cen ar
tykułów przemysłowych, Ra
da Ministrów
zgodnie
z
wcześniejszą
zapowiedzią
premiera postanowiła zmie
nić
zasady
kredytowania
młodych małżeństw, aby tą
drogą ułatwić im życie.
Uchwała rządu w tej spra
wie rozszerza pomoc finan
sową państwa dla młodyen
rodzin. Podwyższona została
górna granica kredytu — do
150 tys. zł określono rów
nież
szczegółowe
zasady
przyznawania
i
spłacania
kredytu. Ro z.s ze r zając ta k
znacznie pomoc kredytową,
Rada Ministrów podkreśliła
przy tym szczególne powin
ności młodych pracowników
—
kredytobiorców wohec
społeczeństwa.
Kredyty te
będą bowiem mogły być w
poważnym stopniu umorzo
ne, w zależności od miej
sca i rodzaju wykonywanej
pracy, od nienagannie wyko
nywanych obowiązków pra
cowniczych.
Warunkiem
spłaty przez zakład pracy
należnej części kredytu jest
przepracowanie przez pra
cownika, co najmniej pięciu

Uchwała Rady Ministrów
V

•

Nowe ceny żywności,
opału i energii
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie cen deta
licznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i
energii, Nowe ceny wejdą w życie 1 lutego 1982 r. i będą
się kształtowały następująco:
— cukier biały kryształ
16 zł za 1 kg
— sól warzona
— 6 zł za 1 kg
— mleko spożywcze o zawartości
2 proc. tłuszczu w butelce
— 10 zł za 1 1
— śmietana homogenizowana o zawartości
— 24 zł za 0,25 I
18 proc. tłuszczu w butelce
— 60 zl za 0,25 kg
— masło stołowe śmietankowe
— ser żółty, twardy (edamski, gouda)
— .190 zł za 1 kg
o zawartości 40 proc. tłuszczu
— ser twarogowy, tłusty (krajanka
— 84 zł za 1 kg
o zawartości 30 proc. tłuszczu)
— 23 zł za 0,25 kg
— margaryna mleczna
— 30 zł za 0,25 kg
— margaryna „Palma”
— 35 zł za 0,25 kg
— masło roślinne
60 zł za 0,5 1
— olej jadalny rzepakowy „Uniwersalny
360 zł za
kg
— schab z kością
kg
280 zł za
— szynka wieprzowa z kością
kg
250 zł za
— łopatka wieprzowa z kością
kg
110 zł za
— boczek surowy
kg
100 zł za
— żeberka wieprzowe
110 zl za
kg
— golonka wieprzowa
- 25 zł za
kg
— nogi wieprzowe
kg
420 zł za
— polędwica wołowa
f
kg
300 zł za
— mięso pieczeniowe wołowe
180 zł za
kg
— rostbef
kg
180 zł za
— antrykot i rozbratcl wołowy
— mięso wołowe z kością (mostek,
— 100 zł za 1 kg
szponder, karkówka, łata)
— 550 zł za 1 kg
— szynka wieprzowa gotowaną
— 500 zł za 1 kg
— baleron gotowany
-— 350 zł za 1 kg
— kiełbasa starowiejska
— 190 zł za 1 kg
— kiełbasa zwyczajna
— 100 zł za 1 kg
— mortadela
— 100 zł za 1 kg
— kiszka pasztetowa
— 60 zł za 1 kg
— kaszanka wyborowa gryczana
— 50 zł za 1 kg
— kaszanka wyborowa jęczmienna
— 100 zł za 1 kg
— salceson włoski
— 130 zł za 1 kg
— kurczęta bite patroszone
— 100 zł za 1 kg
— słonina
■ 30 zł za 0,25 kg
— smalec wieprzowy
— śledź bałtycki świeży cały
— 40 zł za 1 kg
— 60 zł za 1 kg
— śledź bałtycki solony cały
— dorsz patroszony bez głów, świeży
— 50 zł za 1 kg
— filety z dorsza bez skóry
— 100 zł za 1 kg
— węgiel kamienny
— gatunek la
— 2200 zł za 1 tonę

lat w zakładzie udzielają
cym pomocy.
Zmieniono również rozpo
rządzenie w sprawie zakła
dowego funduszu mieszka
niowego, które pozwala . za
kładom
pracy
zwiększać
świadczenie okresowej po
mocy bezzwrotnej rodzinom
i osobom znajdującym się
w trudnych sytuacjach ży
ciowych. Chodzi o pokrywa
nie części opłat za ogrze
wanie mieszkań i dostawy
ciepłej wody, jeśli należna
im rekompensata okaże się
wyraźnie zaniżona.
Realizując zapowiedziane
przez premiera w Sejmie
zwiększenie świadczeń dla
matek sprawujących bezpo
średnią opiekę nad małymi
dziećmi
Rada
Ministrów
zmieniła dotychczasowe roz
porządzenie w sprawie urlo
pów wychowawczych. Na
mocy tegb rozporządzenia
państwo gwarantuje prze
dłużenie o dalsze 6 miesię
cy wypłaty zasiłku dla ma
tek przebywających na uno
pach wychowa wczych. Ta z.
więc matki opiekujące się
dziećmi o niższym poziomie
dochodów
mogą w sumie
przez 24 miesiące korzystać
z płatnych urlopów. Rada
Ministrów wyraża przekona
nie, że stanowić to będzie
jedną z ważniejszych form
pomocy materialnej dla mło
dych rodzin.
,
Rada Ministrów w7 trosce
o najstarszych emerytów i
rencistów, którzy wymagają
zwiększonej opieki, uchwa
liła rozporządzenie w spra
wie podwyższenia dodatku
do emerytur i rent z tytułu
zaliczenia do I grupy inwa
lidów lub ukończenia 80 lat
życia. Rozporządzenie pod
wyższa do 1000 zł dodatek
do rent. i emerytury dla
tych osób.
Postanowiono również ograniczyć górny pułap pod
wyżki odpłatności za obiady
w stołówkach pracowniczych
do 18 zł.
Rada Ministrów zaakcep
towała wniosek prezesa Na
rodowego Banku Polskiego
w sprawie uchylenia ograni

czeń w zakresie obrotu osz
czędnościowego i czekowego,
wprowadzonych w dniu 13
grudnia ub. reku.
Uchylenie z dniem 1 lute-«
go br. istniejących ograni
czeń w zakresie rozliczeń
pieniężnych ludności i obro-<
tu oszczędnościowego nasię-«
puje w związku z postępu-*
jącą stabilizacją życia spo
łecznego i wprowadza
w,
tym zakresie zasady, jakie
obowiązywały przed wpro
wadzeniem stanu
wojem*
nego.
W kolejnym punkcie obrad
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zadań
oszczędnościowych na 1982
rok, która przewiduje uzy-.
skanie dalszych
znacznych!
oszczędności w budżecie. W,
tym celu podjęte będą dziaTmia prowadzące do zmniej-*
szenia liczby etatów w ad
ministracji
państwowej i
gospodarczej,
ograniczenie
wydatków na kursekonfereń
cje, zloty, spotkania ogólno
krajowa, delegacje służbo-!
w7e i wyjazdy zagraniczne.
Zmniejszeniu ulegną rów
nież ‘ ydatki w7 administra
cji gospodarczej na cele re
prezentacyjne i reklamowe.
Odpowiednio do skromniej
szych
założeń programo-:
wych
radia
i
telewizji
dostosowane zostaną środ-i
ki
finansowe.
Uchwała'
rządu kładzie również na
cisk na lepsze dostosowanie
programów badawczych dla
potrzeb gospodarki i kultu
ry on *, zobowiązuje mini
strów, wojewodów7, wszyst
kich kierowników jednostek
gospodarczych do bezwzględ
nego wymogu
oszczędnej
gc podarki środkami budże-*
towymi.
Rozpatrzono też wstępnie
zadania wynikające dla ad
ministracji państwowej
z
sejmowego wystąpienia pre
zesa Rady Ministrów. Zale
cono podjęcie od zaraz ope
ratywniej ich realizacji. Spra
wy te zostaną szczegółowo
rozpatrzone na specjalnym
posiedzeniu Rady Ministrów,
w przyszłym tygodniu.
(PAP)

2000 zł za 1 tonę
— gatunek I
— 1700 zł za 1 tonę
— gatunek II
— koks opałowy
tonę
3000 zł za
— gruby I
tonę
2850 zł za
— orzech II
tonę
2250 zł za
— niesorłowany
— energia elektryczna
pobierana przy zastosowaniu
— 1,80 zł za 1 KWh
liczników jednotaryfowych
— energia elektryczna
pobierana nocą przy zastosowaniu
- 0,80 zł za 1 kWh
liczników dwutaryfowych
— 2,70 zł za 1 m*
■— gaz ziemny wysokometanowy
— gaz ziemny zaazotowany i mieszanka
propan-butan-powietrze
— 1,90 zł za 1 m’
— gaz koksowniczy i miejski
— 1,40 zł za 1 m*
— centralne ogrzewanie
— 5,50zł za 1 metr kw.
pow. użytkowej mieszkania miesięcznie
— ciepła woda
2,00 zł za 1 metr kw pow.
użytkowej mieszkania miesięcznie
Przewodniczący Państwo
wej Komisji Cen ustali w
odpowiedniej
proporcji do
cen detalicznych wymienio
nych artykułów ceny detalicz
ne asortymentowych odmian
tych artykułów.
Podwyższonych cen detali
cznyeh opału nie stosuje się
do niezrealizowanych zaku
pów węgla należnego z ty
tułu — przydziałów na cele
bytowe w 1981 r. oraz —
umów kontraktacyjnych na
dostawy produktów wykona
ne w 1981 r. i w styczniu
br.
Podwyższone opłaty za energię elektryczną i paliwa
gazowe stosuje się począwszy
od pierwszego odczytu licz
nika dokonanego po dniu
31 stycznia br.
Przewodniczący Państwo
wej Komisji Cen w uzgod
nieniu z ministrem handlu
wewnętrznego i usług ustali
nowe marże handlowe dla
artykułów wymienionych w
nowym cenniku, uwzględnia
jące podwyższone ceny dęta
liczne tych artykułów.
Podwyżki cen detalicznych
— przyjęto w wysokości
założonej w opublikowanej
ostatnio
broszurze
PKC
„Zmiana cen detalicznych
żywności, opału i energii oraz system rekompensat” z
uwzględnieniem korekt wpro
wadzonych przez Komitet
Gospodarczy Rady Minist
rów. Szersze
uzasadnienie
konieczności podwyżek cen

zawarte jest we wspomnia
nej broszurze.
Nowe ceny detaliczne ar
tykułów żywnościowych zo
stały oparte na cenach sku
pu z końca 1981 r. oraz ak
tualnych kosztach produkcji
i obrotu z uwzględnieniem
skutków reformy cen zaopa
trzeniowych wprowadzonej z
dniem 1 stycznia br. Od za
sady tej wprowadzono jed
nak wiele wyjątków zakła
dając świadomie niższe ceny
(wynikające z
utrzymania
dotacji z budżetu państwa)
na mleko spożywcze, masło,
ryby morskie oraz niektóre
tańsze gatunki
wędlin (m.
in. kiełbasa zwyczajna, mor
tadela, pasztetowa, kaszan
ka). Również w odniesieniu
do energii elektrycznej; ga
zu centralnego ogrzewania
i ciepłej wody
konieczne
będzie utrzymanie częściowe
go ich dotowania.
Podwyżki cen obciążą lud
ność dodatkowymi w/datka
mi na zakup artykułów żyw
ilościowych
w wysokości
342,8 mld zł, oraz opału i
energii w wysokości 48,7
mld zł (będą one częściowo
rekompensowane).
Z ogólnej kwoty skutków
obciążającej ludność (391,5
mld zł) przypada na lud
ność nierolniczą 346,4 mld zl
a na ludność rolnicza 45,1
mld zł. Podwyżka cen arty
kułów żywnościowych wyno
si średnio 241 proc. a opału
i energii — 171 proc (PAP)
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A jednak sq lub będq

cztery
rodziny
uzyskają
mieszkania. Natomiast w bu
dynku hotelowym PŻB urzą
dzi się duże czterooddziałowe
przedszkole. Podobnie
trzyoddziałowe
przedszkole
powstanie w części budyn
ku hotelowego Kołobrzeskie
go Kombinatu Budowlane
go.
Konkretne działania, któ
re zaowocują w niedalekiej
przyszłości, podjęto także
w Koszalinie. Przedsięwzięto
i częściowo kończy się adap
tację obiektów „Kazelu” z
przeznaczeniem
na
duże
przedszkole
oraz obiektu
ZBR Wojewódzkiej
Spół
dzielni Mieszkaniowej przy
ul. Władysława IV — także
na
przedszkole
dla 210
dzieci. Kolejne przedszkole
powstanie
w dotychczaso
wej
świetlicy
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Przylesie”
przy ul. Śniadeckiego.
Kilka pełnostandardowych
mieszkań otrzymają nieba
wem nauczyciele w Świdwi
nie, w wyniku adaptacji obiektu Zespołu Szkół Zawo
dowych.

nospołecz,ne siedem dużych
obiektów.
W Białogardzie w byłym
obiekcie wojskowym funk
cjonuje przedszkole. W Koło
brzegu dom wczasowy Urzę
du Rady Ministrów „Gryf”
po adaptacji przeznaczono
również na duże przedszkole,
podobnie w Darłowie budy
nek po Rybackiej Stacji Do
świadczałnej Akademii Roi
niczej w Szczecinie.
W Drawsku w nowym żłób
ku znalazło się także miej
sce dla niewielkiego przedr kola, a ponadto po adap
tacji innego obiektu urządzi
się kilka mieszkań dla pra
cowników służby zdrowia.
W Świdwinie z przeznaczę
niem
na
dwuoddziałowe
przedszkole przekazano do
tychczasową siedzibę Komi
tetu Miejsko-Gminnego ZSL,
a w
Złoeieńcu na
czterooddziałowe przedszkole bu
dynek socjalny spółdzielni
mieszkaniowej, która to pla
cówka czynna jest od począt
ku grudnia 1981 r.
I wreszcie w Mielnie do
biega właśnie końca adapta
DRĘBNY problem to
cja byłego obiektu wczasowe
próby odzyskania przez
go KW PZPR z przeznacze
lokalną administrację
niem na przedszkole, tak
starych
willi, w
których
bardzo w tej miejscowości
mieszczą się ośrodki FWP,
potrzebne.
wykorzystywane
praktycz
EDŁUG informacji Ali
nie przez okres 3 miesięcy
cji Dybowskiej, dyr.
w roku. Komisja Wojewódz
Wydziału Gospodarki
ka interweniowała na rzecz
Komunalnej i Mieszkaniowej
rewindykacji sześciu takich
Urzędu Wojewódzkiego w Ko
willi
znajdujących się w
szalinie, przy którym działa
Darłówku, które można by
nadal wojewódzka komisja
przeznaczyć na mieszkania.
ds. przeglądu lokali — żarnie
Zabiegi te
nie przyniosły
rza się podejmować dalsze
do tej pory rezultatu, ale
poczynania.
Urząd Wojewódzki stale je
I tak na przykład w Bia • ponawia. Możliwości
takie
łogardzie w wyniku przeję
występują także w Ustroniu
cia i adaptacji zespołu maga
Morskim i Mielnie,
przy
zynów WSS „Społem” oraz
czym w obu tych miejsco
starej siedziby Ligi Obrony
wościach stale wzrasta licz
Kraju uzyska się niebawem
ba osób oczekujących na
siedem mieszkań rodzinnych,
mieszkania, powodując tak
zaś na cele ogólnospołeczne
że określone perturbacje w
(prawdopodobnie na siedzibę
Koszalinie
i
Kołobrzegu
organizacji młodzieżowych)
Problem niewątpliwie nie
przeznaczy się obiekt będą
należy do łatwych. Konträr
cy własnością Rejonu Dróg
gumentuje się bowiem tak:
Publicznych — oczywiście po
chcecie zabrać domy wczaso
adaptacji.
we, w których wypoczywają
W
Kołobrzegu
przejęto
ludzie pracy z całego kraju.
już i poddano stosownemu
Są więc za i przeciw, a sy
remontowi obiekt Rejonowe
tuacja nie w każdej miej
go Przedsiębiorstwa Budo
scowości jednakowa, choć w
wy Dróg i Mostów — z
kilku przypadkach
interes
przeznaczeniem na pięć mie
społeczny wydaje się przema
szkań, do których w najbliż
wiać za mieszkaniami.
szym czasie wprowadzą się
Komisja Wojewódzka słu
lokatorzy. Z lokali mieszkał
sznie uważa żeby przegląd lo
nych wyprowadzi się wkrót
kali w regionie trwał nadal
ce biuro Spółdzielni
Mie
i że w związku z tym wy
szkaniowej i tym samym
korzystać trzeba
wszystkie

O

W

VI wyprawa
antarktyczna
PAN
Trwają ostatnie przygotowania
do kolejnej VI wyprawy antarktycznej PAN, która w począt
kach lutego powinna wypłynąć
na Wyspę Króla Jerzego. Będzie
to najmniejsza z dotychczaso
wych wypraw — ze względów
oszczędnościowych zredukowana
do 8 osób. Tyle potrzeba do
utrzymania w ruchu Stacji Po
larnej im. Henryka Arctowskie-

go.
Warto przypomnieć, że kolej
ne polzkie wyprawy polarne do
Antarktyki uzyskały liczący sie
w świecie dorobek w dziedzinie
badań biologicznych i ekologicz
nych.
Prowadzone przez pol
skich uczonych morskie bada
nia biologiczne zarówno ze stat
ków, jak i ze Stacji im. Arctowskiego mają duże znaczenie
dla rozpoznania zasobów zwierzę
cych tamtejszych akwenów.
Polska będąca pełnoprawnym
członkiem Układu Antarktycznego może współdecydować o spo
sobach wykorzystania bogactw
naturalnych Antarktyki. (PAP)

I

KRAJU

konkretne możliwości. Do
starczy ich 7, pewnością m.
in. likwidacja bądź reorga
nizacja wojewódzkich jedno
stek przedsiębiorstw rolnych
i gospodarki komunalnej.
Wydział Gospodarki Ko
munalnej
i Mieszkaniowej
Urzędu
Wojewódzkiego w
Koszalinie kontynuuje i inic
juje nowe poczynania zmie
rzające generalnie do upo
rządkowania zasad polityki
mieszkaniowej i odzyska
nia kolejnych lokali. Prze
glądami i różnymi formami
kontroli objęte zostaną for
my przydziału i faktyczne
go wykorzystania mieszkań
zakładowych, funkcjonowa
nia hoteli przyzakładowych,
lokali spełniających funkcje
hotelowe lub pokoi gościn
nych.
Bliżej też trzeba będzie
się raz jeszcze przyjrzeć słyń
nym „pustostanom”, a także
mieszkaniom
opuszczonym
przez właścicieli w wyniku
pozostania poza
granicami
kraju. Dotyczy to także mie
szkań
własnościowych,
a
wśród nich nabytych kiedyś
za pośrednictwem E-IIZ „Lo
cum”.
Ciągle jeszcze, co też nie
jest tajemnica, ta sama oso
ba lub rodzina jest w posia
daniu dwóch i więcej mie
szkań. Wzmożone! kontroli
podlegać więc bedzie także
cały system podnajmowania
mieszkań.
— Chodzi także o to —
mówi dyr. Alicja Dybow
ska — aby ożywić instytu
cię zamiany mieszkań oraz
bezwzględnie
zwalczać
wszelkich kombinatorów i
cwaniaczków żerujących na
ludzkich
kłopotach i tro
skach. Stad wydział wystą
pił z propozycjami pewnych
zmian "w obowiązujących, a
mocno niedoskonałych prze
pisach o gospodarce mieszka
ni owej.
•
............
Pewna, zauważalna akty
wizacja lokalnych organów
administracji
pań st wo we j,
m. in. w sferze rewindyka
cji lokali na cele społeczne
i mieszkaniowe, przywraca
nia poczucia sprawiedliwości
społecznej — to także wy
nik interwencji i rzetelnej
penetracji
tych
trudnych
problemów przez wojskowe
terenowe grupy operacyjne
i pełnomocników Komitetu
Obrony Kraju w poszczecó]
nych miastach i gminach.
Czekamy zatem na dalsze
konkretne dokonania.
JERZY RUDZIK

Porządkowanie dróg i poboczy
(Inf. wł.) Mimo utrzymującej się od dłuższego już cza
su zimowej aury, służby drogowe nie mogą narzekać na
brak pracy. Część pracowników i sprzętu — zwłaszcza spy
charek, równiarek, ładowarek i zainstalowanych na ciągni
kach tzw. jeży do kruszenia twardej zmarzłiny — zajmo
wała się ostatnio usuwaniem naboju lodowego, zalegające
go nawierzchnie wielu dróg, zwłaszcza drugiej i trzeciej
kolejności zimowego utrzymania. Na licznych odcinkach
utworzyły się bowiem lodowe garby i koleiny, kompliku
jące w znacznej mierze jazdę.

dientowi łapówki w kwocie
10 tys. zł. Henryk H. zaku
pił na podstawie tego za
świadczenia 300 butelek wód
ki , którą następnie sprze
dał po cenach spekulacyj
nych. Akt oskarżenia objął
również/ nieuczciwego sprze
dawcę. Ponadto spekulantowi odebrano i zabezpieczono
do dyspozycji
sądu kwotę
85 tys. zł.
Natomiast przed
Sądem
Rejonowym w Lęborku na
stąpi niebawem finał . afery
wódczanej w Łebie. Proku
ratura Rejonowa w Lębor
ku wniosła do sądu akt oskarżenią przeciwko Mierzi)
stawowi K., Stanisławowi S
oraz Mariannie M. Są oni
oskarżeni o to, że w okre
sie od czerwca do sierpnia
ub. roku w Łebie, działając
wspólnie i w porozumieniu,

że zmniejszają drożność ro
wów Dotkliwym problemem
jest jednak niedostatek pił
mechanicznych i szybko zu
żywających się części
do
tych narzędzi.
Drewno pochodzące z tej
ścinki przeznacza się — po
ze skromnymi z reguły iloś
ciami przydatnymi na suro
wiec tartaczny — do celów
opałowych. Część spalają ko
tłownie
jednostek
drogo
wych oszczędzając tym sa
mym węgiel, wykorzystuje
się je także do Dodgrzewania smoły i asfaltu, w wy
twórniach mas bitumicznych.
Jeszcze do niedawna znacz
ne zapasy tego opalu mar
nowały się wobec braku chęt
nych. Ostatnio zainteresowa
nie wydatnie wzrosło i co
raz łatwiej już znaleźć na
nie nabywców.

Tymczasem słupki rtęci w
termometrach podniosły się
powyżej zera, a lokalnie wy.
stąpiły opady roszącej mgły
i mżawki, a także mokrego
śniegu.
Odwilż stworzyła
groźbę gołoledzi. Na śliskie
szlaki obu nadmorskich wo
jewództw skierowano ponad
70 piaskarek. Wobec odwil
żowych prognoz na następne
dni, drogowcy obawiają się,
że huśtawka temperatur mo
że stać się przyczyną tzw.
przełomów.
Niezależnie od interwencji
związanych z zimową akcją,
w poszczególnych rejonach
drogowych prowadzi się obecnie
różnorodne
prace
przy porządkowaniu
pobo
czy. M. jn. trwa w pełni wy
cinka przydrożnych
drzew
tam. gdzie planuje się .mo
dernizację
lub poszerzenie
jezdni, a także w miejscach,
gdzie zagrażają one bezpie
czeństwu ruchu, np. na ostrych zakrętach. M. in. ro

boty takie podjęto przy objętej sukcesywną moderni
zacja ruchliwej
arterii nr
52 wiodącej z Gdańska do
Szczecina.
Równocześnie z
poboczy usuwa się drzewa
uschnięte,
obumarłe, np.
wiązy dotknięte chorobą wi
rusową.
— Rokrocznie w okręgu
drogowym obejmującym wo
jewództwa:
koszalińskie,
słupskie i pilskie wycina się
kilka tysięcy drzew — mó
wi naczelnik wydziału utrzy
mania Dyrekcji Okręgowej
Dróg Publicznych w Kosza
linie. Leszek Jęczkowski. —
W sezonie letnim, gdy w
pełni trwają roboty drogowe,
nie ma na to zazwyczaj cza
su. Toteż około
80 proc.
tych prac wykonuje się zi
mą. Dotyczy to także usuwa
nia z poboczy i rowów przy
drożnych krzewów i gałęzi.
W wielu miejscach ograni
czają one widoczność, zasła
niają znaki drogowe, a tak

50 zajęcy
w sieciach

Rolnik H. Krzewiński proponuje

(Jnf. wł.) W ostatnich latach
w całej Europie zaznaczył się
wyraźny spadek pogłowia za
jęcy. Łowiska Pomorza Środko
wego nigdy nie grzeszyły nad
mierną obfitością popularnych
szaraków, a obecnie stają się
one i tutaj coraz większą rząd
kością. Swoistą enklawą są te
reny użytkowane przez koło ło
wieckię „Odyniec” w Darło
wie. Członkowie tego koła rok
rocznie — od wielu lat — orgc
nizują w styczniu „bezkrwawe
łowy" pod patronatem „Jedno
ści Łowieckiej”, łapiąc szaraki
w rozstawione sieci. Żywe zają
ce wysyła się tradycyjnie do
krajów zachodniej Europy, uzy
skując za nie cenne dewizy.
Również w tym ro..j w darłowskim „Odyńcu" w jedną ze
styczniowych niedziel urządzo
no bezkrwawe polowanie. Do
sieci wpadło 50 szaraków, (woj)

Akty oskarżenia przeciwko
handlarzom alkoholem
(Inf. wł.) Rzecznik praso
wy Prokuratury Wojewódz
kiej w Słupsku Janusz Wal
ski poinformował nas ostat
nio, że w ramach zwalcza
nia spekulacji, prokuratury
województwa
słupskiego
wniosły w tych dniach do
sądów kolejne akty oskar
żenia.
Prokuratura Rejonowa w
Bytowie wniosła dę tamtej
szego sądu akt oskarżenia
przeciwko tymczasowo aresz
towanemu Henrykowi H„
liczącemu 27 lat mieszkań
cowi Miastka, nigdzie nie
pracującemu. Oskarżony uzyskal od sprzedawcy Z big
niewa C. w jednym z mia
steckich sklepów fałszywe
zaświadczenie, jakoby od
sprzedał do tego sklepu 10
tys. butelek, w zamian za
obietnicę wręczenia ekspe-
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W trosce o bezpieczeństwo i estetykę

Przedszkola i mieszkania
- zamiast biur
(dokończenie ze str. T)

REGIONU

nie mając, wymaganych uprawnień do sprzedaży alko
holu (a Marianna M. wbrew
warunkom umowy ajencyj
nej), nabyli w Lęborskim Od
dziale WSS „Społem” oraz
W Zakładzie Przemysłu Spi
rytusowego w Białymstoku
różne gatunki wódek o łącz
nej wartości 4,6 min
zł
Oskarżeni zbywali tę wódkę
po cenach, spekulacyjnych —
głównie wśród mieszkańców
Łeby.
Ponadto oskarżono Mieczy
sława K. o wręczenie, a za
stępcę dyrektora Białostoc
kich Zakładów Przemysłu
Spirytusowego, Bazylego N
o zażądanie i przyjęcie ła
pówki w kwocie 100 tys zł
w zamian za umożliwienie
spekulantom z Łeby naby
cia wódek o wartości 18
min zł.
(wir)
'

Służby drogowe przygoto
wują się już również do wio
sennych prac porządkowo-estetyzacyjnych.
Zarówno
w macierzystej
wytwórni
znaków drogowych w Byto
wie, jak i w poszczególnych
rejonach dróg
publicznych
szykuje się potrzebne ozna
kowanie, przystąpiono
do
malowania znaków i przy
drożnych pachołków, które
zostaną ustawione wzdłuż
poboczy.
(woj)

* Chleb z własnego zboża
* Otręby dla inwentarza
(Inf. wł.). Mimo udanych żniw, dostawy zboża do punie
tów skupu wciąż dalekie są od potrzeb. W niektórych gmi
nach województwa koszalińskiego planowany skup zboża
wykonano dotychczas zaledwie w 55—60 procentach.
Wprawdzie koszalińscy rolnicy obiecują jeszcze znaczne
dostawy zboza. ale wiele wskazuje na to, że będzie bar
dzo trudno w pełni wykonać plan'N^akr może być tego re
zultat? Otóż już teraz zachodzi uzasadniona obawa, że na
przednówku może nam zabraknąć mąki na chleb.
We wszystkich wsiach trwają rozmowy z rolnikami,
pingujące do wywiązania się z kontraktacji, a także
biegające o pożyczkę zbożową. Ale niezależnie od tych
czynań warto skorzystać z tego, co proponują sami
nicy.

do
za
po
rol

Otóż na naradzie aktywu PZPR i ZSL w Darłowie Hie
ronim Krzewiński, rolnik z Dobiesławia,
zgłosił postulat
godny uwagi. Zaproponował, aby gminna spółdzielczość po
wróciła do zaniechanej formy wymiany mąki za chleb.
W ten sposób wieś zaopatrywała się w pieczywo przez
wiele powojennych lat. Polegało to na tym, że rolnik po
przemieleniu zboża zabierał otręby, a mąkę odwoził do pie
karni. Za 1 kilogram mąki pobierał w sklepie 1 kilogram
chleba. Piekarnia miała zysk z tak zwanego „nadpieku”, a
rolnik był systematycznie zaopatrywany w chleb i dodat
kowo miał wartościowe otręby na paszę c i zwierząt. Obie
strony były zadowolone.
Później — nie wiadomo czemu — zaniechano tej wy
miany. Krzewiński proponuje do niej wrócić. Jest to chy
ba propozycja słuszna, bo wielu rolników wstrzymuje się
ze sprzedażą żyta czy nawet pszenicy tylko dlatego,
że
ziarno zamierza ześrutować na paszę dla zwierząt, Nieste
ty, np. śruta żytnia nie jest najlepsza w karmieniu zwie
rząt, o czym rolnicy doskonale wiedzą. Gdyby więc mieli
szanse uzyskania otrąb, prawdopodobnie znaczna ich część
skorzystałaby z możliwości wymiany i piekiarnie miałyby
o wiele więcej mąki na chleb. Myślę więc, że gminna spół
dzielczość „Samopomoc Chłopska” co rychlej powinna
przemyśleć propozycje rolnika z, Dobiesławia. (Gór.)

Informacja MHWiU

Smalec zamiast masła
W związku z niewystarczającym skupem mleka i przeznacze
niem jego na rynek, głównie jako mleka spożywczego, na które
popyt wciąż rośnie, a także w wyniku utrzymujących się trud
ności płatniczych, nie ma w bieżącym roku możliwości importu
masła w wielkościach roku ubiegłego — informuje Ministerstwo
Handlu Wewnętrznego i Usług.
Aby, choć w części zrekompensować ludności niedostatek ma
sła postanowiono skierować na rynek inne tłuszcze zwierzęce,
lest to możliwe dzięki zwiększonemu w ostatnim okresie skupowi
trzody chlewnej oraz dodatkowym zakupom w krajach socjali
stycznych.
Dlatego też w lutym bieżącego roku na okres przejściowy,
wprowadza się normy masła zastąpione w części smalcem. (PAP)

Cłos Pomorza nr 20

POLITYKA,

GOSPODARKA,

ŻYCIE
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W instancjach i organizacjach partyjnych

BUDOWANIE
ZAUFANIA
" ♦- life

u nas. jak

zjaamem. Zakład został zmilitaryzo

wamy, zatem poddany surowym wy
mogom. stanu wojennego, załogi nie
mogły więc ominąć poważne uciążli
wesel i, ograniczenia. Do, tego doszły
znane kłopoty z łącznością, komun!
kacją, a tym samym trudności z
zaopatrzeni em. Plan 1981 r. został
jedna k wyko nar y. Korzystamy te ż
z wolnych sobót, ale dowiadujemy
się o tym dopiero w ostatniej chwi
li. Trudno więc cokolwiek plano
wać na czas wolny, wiadomo jed
nak. że inaczej teraz nic' można.
POP liczy obecnie 73 członków,,
podczas gdy przed rokiem było ich
jeszcze 104. Część przeniosła się d>
innych zakładów, inni opuścili jej
szeregi. . Właśnie n;sd-3wno . trzy o~
so.by poprosiły o skreślenie. Sekre
tarz nie robi z tego ..problemu. _ Lu
dzie bierni i tak powinni odejść. L?
piej mniej, ale za to szczerze odda
nych partii członków — oto jego de
wiza. Nie- każdy zresztą, dodaje, wy
— Wcale nie twierdzę' — mówi trzymuje próbę czasu. Nie. oznacza
sekretarz PDF — że .wydarzenia z to. jednak, by zaraz z kogoś , robić
13 grudnia wszyscy przyjęli z en tu wroga..

Iłaię różnych kłopotów, zwłaszcza. z
aaopait rżeniem mater iałowym,ale
"xadainia plam-ovve na 1930 r. 'zostały
wykonane. Od sierpnia 1330 r. głów
ny cel pracy partyjnej wio zieliśmy
w rozsądnym, mądrym działaniu na
rzecz jednoczenia załogi, a nie jej
dzielenia. 'Stad zakładowa ,,Soli dar
mość” na ogół nie była siłą przeciw
stawną partu, ols v: rńarę istnieją
cych warunków — uupólpracującą,
mówi Czesław Karwina. I sekvetwz
POP w Konz^iińskim Za-klsdzić Na
praw Samochodowy eh.
Nie oznacza to. że 560-osobową za
legą KZNS omijały • trudne proble
my, że w tej zbicr-owości obywało
się bez emocji i wszystko przebie
gało bezkonfliktowo.' Tym niemniej
14 grudnia niemal cała załoga przy
stąpiła do pracy, nie było też żad
nych
prób naruszania
twardych
wymogów sta nu woj enn ego.

W KZNS wtdoezr-e są teł nas-tro
je wyczekiwania, ale coraz widocz
niej zarysowuje sic pogląd, że me
ustanne niepokoje i strajkowa go
rączka nie służyły normalnemu ży
ciu i s,poiko-j;nej pracy. Towarzysze
z KZNS kładą mocny akcent na kon
kr eine rozwiązania.. Jeśli przyrzecze
nia wojska i' władz przybiorą realny
kształt, a przecież niemało się w
tym względzie robi, to postępująca
normalizacja życia łagodzić będzie
sto-pniowo różne dokueżliwości sta
nu wojennego, wreszcie jego odwoła
nie. Logiczny to wywód podzielony
na zebraniach POP. w czasie roz
mów z załogą,' Dla nich liczą się
przede wszystkim . czyny, a nie sło
was ■
Także -i wprowadzane mechaniz
my reformy gospodarczej nie wyw-o
tują nastrojów nerwowości. Wiele
spraw dobrze tu przemyślano już
znacznie wcześniej.. Wiadomo, że
nie zajdzie potrzeba zwolnień z pra
cy, że znajdzie się miejsce dla absoł
went ów
własnej
przyzakładowej
■fkoły, a co najwyżej dokona się

W ROLNICZEJ GMINIE

Z ŻOŁNIERSKĄ MISJĄ

~ Już od jesieni niektórych ofi
cerów WSOWOPL, żołnierzy służby
zasadniczej odbywających u nas
służbę wojskową, a także podchorą
żych starszych roczników można by
ło spotkać w różnych miejscowoś
ciach województw
koszalińskiego
i szczecińskiego, np. w gminach Bo
bolice, Manowo, Mielno, Biesiekierz
t Będzino, gdzie zasilali terenowe
grupy operacyjna — mówi I sekre
tarz “Komitetu Uczelnianego PZPR
przy WSOWOPL ppłk Antoni Jaś
kiewicz. — W ramach TGO podej
mowali oni rozliczne przedsięwzię
cia, wspierając działalność władz
administracyjnych i organizacji spo
lecznych, załatwiając różne proble
my i bolączki mieszkańców, spoty
kając się wielokrotnie z przejawa
mi szacunku, uznania, wdzięczno
ści,., M. in. pomagali oni w zwal
czaniu skutków listopadowych hu
raganów, które wyrządziły sporo
szkód w zabudowaniach gospodar
skich, zaopatrywali ludzi starszych
i zniedołężniałych w drewno opało
we pozyskiwane w lasach itp. Obec
pie, w okre.ńe stanu wojennego, kon
tynuują w dalszym ciągu swoją
działalność w ramach TGO, łago
dząc m. in. trudności spotęgowane
wybec surowej zimy i ograniczeń
stanu wojennego.
Niezależnie oćT 'tego koszalińska
WSOWOPL wielokrotnie udzielała
w ostatnim czasie doraźnej pomo
cy różnym instytucjom i osobom
indywidualnym znajdującym się w
potrzebie. Tam, gdzie żołnierskie
dłonie, a nieraz i sprzęt mechanicz
ny, okazywały się bardzo pomocne.
Oficerowie koszalińskiej uczelni

wojskowej biorą także udział w licz
nych spotkaniach ze społeczeństwem,
Już jesienią ubr. uczestniczyli oni
w wielu spotkaniach organizowanych w zakładach pracy.
— Teraz, w styczniu — mówi ppłk
A. Jaśkiewicz — a więc w okresie
stanu wojennego byli oni gośćmi- w
kilkunastu szkołach podstawowych
i średnich Koszalina i Białogardu,
Spotykali się tam z młodzieżą uczniowską, a także ze środowiskiem
nauczycielskim. Podczas tych spot
kań zaznajamiali uczestników ze
stanowiskiem Wojskowej Bady Oca
lenia Narodowego, mówili o najżywotniejszyeh sprawach kraju w obecnej sytuacji, odpowiadali na wie
łe pytań związanych m. in. ze stanem wojennym, wyjaśniali liczne
nieporozumienia i wątpliwości. Tak

2.0Z Przemysłowy nie znajduje po
.noc kandydata.

Czesław Karsvtnä
informuje, ża
Pytam jeszcze o podstawowe kie
nie powołano cłotąd komisji praco w runki pracy POP. Ocpcwico/. jest
oiłczej. Komórka. socjalna radzi so następującą: troska o doorą atrno
fcie całkiem dobrze z załatwianiem sferę i klimat wśród załogi, rozwią
bieżących. .spraw, a kłody trze ba _ po zywanie spraw, które ludzi -męczą
maga egzekutywa FCP i byli dala i drażnią. Czuwanie nad tym, by
łącze - związkowi.
Zagrało dobrze decyzje administracji były • słuszne.
śwćątećane- zaopa.tffzen.ie w ryby, te
A w pracy politycznej, agitacyj
raz właśnie rodprowadzono papie nej? Chodzi o jeszcze. lepszą, szyb
rosy. Ze stołówki
(w Spółdzielni szą informację
wewnątrzpartyjną,
Mleczarskiej) i- z baru szybkiej ob o pomoc ze strony KM PZPR. T *
sługi korzy;:tają , praktycznie wszy warzysz« podkreślają jednak, że oscy chętni. Dowozi się posiłki regie, statnio sporo zmieniło się-na lepsze.
neiacyjne, czynny
jest. też bufet Docierają już z większą częstotli
'przyzakładowy, w. którym
trudno wością różne wydawnictwa, biule
liczyć na cuda, ale. w najniezbęd tyny, ale nadal jest wiele niedosy
niejsze, artykuły można się zaopa
tu.
trzyć. .
Sekretarz Karwina widzi też palą
Pamięta rię o emerytach, rodzi
nach 'wie lodek tnyeh, maikach saniot cą potrzebę uruchomienia- zakłado
nće wychowujących dzieci. Przydzie wego radiowęzła, od dawna już nie
la .się więc zapomogi, pomaga w czynnego ze względu na mocno wy
eks p loa towane urz ą d z en i a. O w s zem
remoncie mieszkań.
otrzymują taśmy z audycjami ra
Są i kłopoty,.
jak wszędzie, Z diowymi, z koszalińskiej Rozgłośni,
odzieżą ochronną', środkami czysto przesłuchuje się je grupowo i są
ści, . ale dzięki operatywność: służb na pewno pożyteczną formą uzupeł
pracowniczych-, me jest, z tym tak niania informacji, kształtowania po
zupełnie źle.
staw. Tak naprawdę jednak nie
W KZNS z' pełnie sprawnie funk zastąpią cne własnego radiowęzła.
podczas pracy
c jonuje 'lek ar oka przychódnda mię- Ostatecznie ludzie
dziennika, nawet
dzyzaikładpwa.
Pracuje tu lekarz chcą posłuchać
komunikatów zakłado
przemysłowe.. stomatolog, pielęgniar własnych
ki. Czynny jurt gabinet fizykotera wych,' lepiej też byłyby wykorzy
już nagrania.
pii. Lekarze -ą jednak' przeciążeni stane wspomniane
pracą, nie zawsze starcza czasu na Wniosek z tego prosty — trzeba co
profilaktykę. Koniecznością wręcz rychlej kupić nową aparaturę i ustaje się zatrudnienie drugiego le r uc hom ić radiową ze ł.
karza- — •ic.W-rmsty, Zakład ofero
wał nawet mieszkanie, ale od ład
JF.P.ZY RUDZIK
nych paru miesięcy stoi, puste bo

A WSPARCIE DLA TERENOWYCH GRUP OPERACYJNYCH
A TAM, GDZIE POTRZEBNA JEST POMOC
A SPOTKANIA W SZKOŁACH

(Inf. wl.) Mimo trwania w narzym kraj i stanu wojennego, w
Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Obrony Przeciwlotniczej im. por.
Mieczysława Kalinowskiego w Koizalinie trwa normalny tok zajęć
objętych programem dydaktyczno-szkoleniowym.
Kadra oficerska,
podchorążowie i żołnierze służby za
sadniczej WSOWOPL wypełniają
jednak na co dzień w różnych śro
dowiskąeh społecznych także swoją
żołnierską misję. Warto przypom
nieć, że to właśnie w koszalińskiej
uczelni wojskowej podczas uroczy
stej promocji absolwentów w sierp
niu ubr. obecny przewodniczący Woj
skowej Rady Ocalenia Narodowego
gen. armii' Wojciech Jaruzelski wy
głosił pamiętne przemówienie, w
którym — na tle widocznych już
wówczas zagrożeń narodowego bytu
?— podkreślił rolę ludowego Wojska
Polskiego w służbie socjalistycznej
Ojczyzny.
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np. wA Mi uczniów często potka
rżały się pytania o perspektywy, ich
dalszej nauki, możliwości zdobycia
zawodu i podjęcia 'pracy. Z reguły
wszędzie'"pizylmowano naszych oficerów bardzo życzliwie, choć przecięż spotkania były niekiedy trudne. Myślę, że przyniosły one jednak
widoczne,
pozytywne efekty. Pomogły uczestnikom w przemyśleniu.
przewartościowaniu
.wielu poglądów i wvobrażeń,
dotyczących
zarówno
istoty stanu
wojennego jak i roli wojska, rozwianiu
obiegowych
plotek,
wyjaśnieniu
nurtujących ludzi spraw i próbiemów. Sprzyjała też temu na ogół
celna i trafiająca do przekonania
argumentacja, (woj)
Fet.

Jerzy Tatan
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Zboże jest, zbeża nie ma...
. ; ..
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-•{Inf. wl.j W Będzinie pried mogazynomi Gminnej Spółdzielni Samopomoc
! Chłopska uch - jak na przedwiośniu. Rolnicy przywożą żywiec; kupują war
chlaki, wecie), nawozy., ale nie widać dostaw zboza,
_
(

Józef igratowski, wiceprezes GS do spraw obrotu rolnego mówi, że takicn
zaległości, jakie wyłoniły się w skupie żywca i zboża, _ nigdy nie było.
Gminie dc wykonania planowanego rocznego skupu zabrakło 116 ton żywca
i 1910 ton zboża.
.
,
Wiele wskazuje na to, że opóźnienia w skupie żywca uda się nadrobić.
Rolnicy w pierwszej "dekadzie Stycznia sprzedali już 121 tuczników i 24 sztukibydła rzeźne do.' Wzrosła ryfmJc?nosc dostawAKwarfaThy plan kontraktacji tucz
ników został" przekroczony. Rolnicy kupują każdą Mość warchlaków do dal
szego chowu. które im oferuje GS. Np. Edward Matuszewski z Będzinka za
mówił 60 F.z.uk, Franciszek Lipiński z Dobrego - 80, a Jan Cichomski z
Dobrzycy aż 225 sztuk. Rolnicy, którzy mają własne maciory, z reguły wszy
stkie prosięta zostawiają do dalszego chowu. Te fakty najlepiej wskazują,
że produkeia tuczników w tej gminie ma tendencje wzrostowe.
Z żywcem nie powinno być . trudności, ale poważny problem, to zaległości
w skupie zboża. W gminie jest 940 gospodarstw indywidualnych. Aby planowy
eszcze *nrre"
sprzeskup zbóż
zbożaa mógł być wykonany, każdy z rolników musiałby la"rM
w rzeczydo w
dać 2 tony., To obliczenie orientuje jedynie w skali problemu, bo
arstw.
wistości różne są warunki produkcyjne poszczególnych gospodarstw.
U wiceprezesa Ignatowskśego zastałem Mieczysława Marszalka, 33-Hekta
rowego .rolnika' z Będzina. Jest on wiejskim przodownikiem kontraktacji, ale
został tu - zaproszony • no rozmowę, bo od ubiegłego roku som nie może się
wywiązać z odstaw kontraktowanego zboża, Marszałek zakontraktował zboze
z powierzchni 5: hektarów. W myśl umowy powinien odstawić 90 kwintali.
Nie odstawia. Dlaczego?
_
Ma oh w stodole do omłócenią pszenicę i'owies, ale -pożniwne omłoty
wykazały, że pszenica pionuje słabo. Do wykarmienia ma 20 sztuk trzody
chlewnej,-w l/m 10 podrośniętych warchlaków, które zamierza sprzedać jako
tuczniki w drugim kwartale. Zebrał odpowiednią ilość ziemniaków, które
miały być • odstawą karmienia trzody chlewnej. Niestety, kopiec się zapadu
bo ziemniaki masowo gniją.
— W przyszłym tygodniu wymłócę zboże, ale mogę odstawić najwyżej
20'kwintali - tłumaczy się rolnik, — Jeślibym całkowicie wywiązał się z kontraktacji,. musiałbym niezwłocznie sprzedać warchlaki, bo nie byłoby ich czym
wykarmlć. Ca pan woli prezesie, tuczniki czy zboże?...
. Jest. to trudny wybór, ,bo wiadomo, że na rynku żywnościowym jest po
trzebne i jedno,, i drugie.
Przed podobnym dylematem stoi znaczna część rolników, którzy specjalizują
się W hodowli trzody chlewnej.''Wprawdzie w gminie przeciętne zbiory zbeża
wyniosły 29 kwintali, czyli były o 9 kwintali wyższe niż w poprzednim roku,
ais jednocześnie poważnie zmieniły się warunki hodowli. W ubiegłych latach
rolnik mógł kupić 200 kilogramów wysokobiałkowych pasz treściwych na
każdego tucznika. Teraz przydział ten - na skutek zahamowania importu wynosi tylko 60 kilogramów. W rezultacie hodowcy zmuszeni są spasać więcej
-.własnego zboża.
Oczywiście, nie wszyscy rolnicy mają na tyle rozwiniętą hodowlę, aby
musieli ws ystko zboże przeznaczać na paszę. W gminie jest jeszcze sporo
takich, kłcWy zwlekają z odstawami, bo czekają na ogólną reformę cen
i stabilizację rynku.
Niedawna wprowadzono' nową formę skupu zboża — tak zwaną pożyczko
zbożową. W myśl' jej zasad, różnice cen za obecnie sprzedane zboże będą
wyrównywane aż do 1985 roku, RoiniCy dostarczający zboże w formie no
życzki bed.: również mieli określone preferencje w zakupie maszyn rolniczych
i innych środków do produkcji rolnej, Niestety - jak na razie - ta forma
nie trafiło leszcze do przekonania zbyt wielu rolnikom.
W toku mdywidualnych rozmów, które na początku stycznia aktyw poe
tyczny prze Prowadził z poszczególnymi rolnikami w całej gminie, zadeklaro
wali oni d - połowy lutego przywieźć no skup 167 ton zboża, Do całkowitego
wywiązań- się z planu będzie jeszcze brakowało — bagatela - 1750 ton
zboża. Kto na dostarczyć tę resztę?
W myśl istaleń KG PZPR i GK Z5L, w trzeciej dekadzie stycznia odbędą
się współ .e zebrania otwarte POP PZPR i kał ZSi w każdej wsi. Przeanali
zuje się rro nich produkcję i towarowość poszczególnych gospodarstw. Na tych ?•- maniach - mówi Bronisław Odachowski. | sekretarz KG PZPR imiennie omówimy kto co produkuje i ile z tego odstawia. Zależy nam nie
tylko na rozliczeniu zaległości, ale także na zaktywizowaniu produkcyjnym
gospodar«w.
Publicznie zostaną więc ustalone konkretne zadania produkcyjne dla po
szczególnych rolników, piany zaopatrzenia ich w środki produkcji i» inne
formy niezbędnej Domocy. W tych konkretnych międzysąsiedzkich rozmowach
szczególna uwagę poświęci się problemowi pełnego wykorzystania wolnych
stanowisk dla inwen.tarza. Jak wykazał spis roinv. jest ich w gminie-aż około
6 tysięcy.
STANISLAW GÓRNY
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N KLAWA
AKKOLWIEK by o tej sprawie nie mówić
i tak zacząć trzeba od tego, że Ostrowiec leży
dziewięć kilometrów na południe od Sławna.
Stwierdzenie owego faktu ma zasadnicze znaczenie
dla społeczności tej dużej wsi i kilku okolicznych,
pomniejszych. Teren w naturalny sposób przylega
do Sławna i miasto to dojrzeć można z Ostrowca
niemal gołym okiem, ale spozierać w tamtą stronę
nie warto. Kilka kilometrów na północ od Ostrowca
w ^ poprzek szosy przebiega bowiem granica woje
wództw koszalińskiego i słupskiego...
Granica województw jest to nie istniejąca, szklana
ściana, przez którą wprawdzie wszystko widać i
świat wydaje się taki sam, jak po tej stronie, ale
która nie dopuszcza do istnienia jakichkolwiek po
wiązań gospodarczych czy społecznych między miej
scowościami położonymi po obu stronach tej grani
cy.
Aby dodać pikanterii,, te
mu tematowi powiem jesz
cze, że rejon Ostrowca ma
kształt cypla wrzynającego
Się w ziemie województwa
słupskiego. Ktoś, kto wyty
czał kilka lat temu nową
granicą między wojewódz
twami musiał sią sporo na
głowić, aby wyciąć taki akurat trójkąt i dołączyć go
do koszalińskich dóbr. Próż
no by dzisiaj dochodzić, czy
koszalińskim
decydentom
bardziej zależało na dorod
nych
rybach z Grabowej
czy też na samym Ostrow
cu, gdzie Państwowy Ośro
dek Hodowli Zarodowej ma
od lat ugruntowaną opinią
rzetelnego .przedsiębiorstwa*
wzorowo wywiązującego sią
z zadań produkcyjnych, a
więc pracującego na lepsze
średnie wyniki w skali1 wo 
jewództwa.
ń'
1 nie sprawa w tym, żeby
dochodzić. Gdzieś tę granicą
należało ustawić. Wytyczo
no ją akurat tak, że Ostro
wiec (wieś i POHZ) uzależ
niony dotąd w ogromnym
stopniu od Sławna, • nagle
całkowicie stracił oparcie w
tej byłej siedzibie powiatu.
Należało poszukać
nowych
powiązań gospodarczych i
socjalnych z innymi siedzi
bami jednostek obsługi. I
znaleziono...

Terytorialnie
Ostrowiec
przynależy do gminy Male
chowo. Gmina to nieduża,
uzależniona z kolei gos,pod ar
ćzo w dużym stopniu od Sia
nowa. Tam
bowiem jest
Siedziba rolniczej spółdziel
czości zaopatrzenia i zbytu.
Przed
podziałem
woje
wództwa chleb do Ostrowca
dowożony był
ze Sławna.
Przypominam: dziewięć kilo
metrów. Teraz należało go
wozić z Sianowa
— trzy
dzieści kilometrów. Ale sia
nowska piekarnia nie nadą
ża. Chleb
dostarcza więc
zakład w Żydowie (30 ,km).
Nie chcą nużyć, czytelników
Szczegółami, więc dodam tyl
ko. że podobnie jest z zao
patrzeniem w mięso i inne
artykuły spożywcze.
Ze zbytem produktów też
jest nie lepiej. Kosierzewo,
jeden z zakładów ośrodka w
Ostrowcu, od Sławna dzieli
zaledwie sześć kilometrów,
ale mleko z tutejszych obór
wożone jest do mleczarni
w Koszalinie (40 km) i Bo
bolicach (50). Po próby labo
ratoryjne mleka przyjeżdża
ją,bywa, z Koszalina taksów
kami.
Zakład
unasienniania
krów
jest wprawdzie
w
Sławnie, ale z wyżej poda
nych wzglądów Ostrowiec
zaopatruje sią w nasienie aż
w Szczecinku,
Te przykłady i inne, któ
rych sporo można by jesz
cze przytoczyć, wcale nie po
winny służyć rozbawieniu
publiczności. Jeśli nawet ta
ki będzie efekt ich wylicza

nia, to zastrzegam sią, że
przeze mnie nie zamierzony.
Świadomego
tych
faktów
mieszkańca Ostrowca wcale
one nie bawią. Wprost prze
ciwnie: — Szlag człowieka
trafia, gdy obserwuje takie
marnotrawstwo w dobie kry
zysu gospodarczego — usły
szałem w czasie rozmowy.
Oczywiście
przeciętnemu
mieszkańcowi rejonu Ostrów
ca może być obojętne czy
chleb i mleko wozi się na
odległość
dziesięciu,
czy
czterdziestu kilometrów. Wa
żne, aby te produkty w ogóle
docierały. Docierają,
ale przecież życie nie polega
tylko na zjadaniu chleba.

Pokusiłam się o mocnobrżmiący tytuł: ' enklawa. W
pełnym znaczeniu . tęga sło
wa jest to
teren otoczony
ze wszystkich stron obszara
mi ^ należącymi do innego
właściciela. Oczywiście, prze
sadziłam, ale celowo. Cho
dziło mi o wyakcentowanie
samopoczucia obywateli Ostrowca i okolic, obywateli
pozbawionych całkowicie opieki zdrowotnej. Czują sią
opuszczeni przez Boga i wła
dze.
Mówili tak:
— Jak pani zacznie wyli
czać wszystkie paradoksy
związane z naszą sytuacją,
to zginie z pola widzenia
władz sprawa najważniejsza
służba zdrowia. A to jest
nasza główna bolączka. O
to się bezskutecznie dobija
my od czasu podziału woje
wództwa.
— Proszę nas dobrze zro
zumieć — podkreślili także.
— Nie chodzi nam o rewi■ zję granic, o spowodowanie
przyłączenia tego terytorium
do województwa słupskiego,
choć taki wniosek się na
rzuca. Chodzi o to, by nie
traktowano nas,
jak gor
szych
obywateli, by nie
krzywdzono nas za taki, a
nie inny podział wojewódz
twa. W tym duchu ślemy
skargi do władz. Taka była
intencja licznych
postula
tów, na które od lat nie uzyskujemy odpowiedzi.
Gdy mieszkańca Ostrowco zaboli ząb wsiada w po
ranny autobus i jedzie do
Sławna. Tam przesiada się
na pociąg albo autobus do
Koszalina. Ale myli się, kto
sądzi, że w mieście woje
wódzkim zaraz mu ten ząb
wyleczą. Pierwsza wizyta
jest po to, aby sią w „rejo
nie” zarejestrować i ustalić
termin przyjazdu na lecze
nie. Przykład bolącego zęba
jest tak samo dobry jak każ
da inna choroba, z którą
jeździć trzeba obowiązkowo
aż do Zakładu Opieki Zdro
wotnej w Koszalinie. Oczy
wiście przy każdym takim
wyjeździe ludzie niemal ocierają sią o lecznicą w Sła
wnie. A jeśli zdarzy sią wy
padek, jeśli trzeba pilnie we

zwać
pogotowie?
wprost pomyśleć...

Strach

Wspólnie
z dyrektorem
POHZ, Kazimierzem Kra je w
skim, liczymy „dusze”. Ośro
dek zatrudnia 450 pracow
ników. Z członkami rodzin
jest więc około 1.600 miesz
kańców. Jeśli dodać do te
go
okolicznych robotników
indywidualnych liczba wzra
sta do 2,5 tysiąca ludzi po
zbawionych
podstawowej
opieki zdrowotnej. Także w
tutejszej szkole.
Także w
zakładzie wychowawczym w
Podgórkach.
Do czasu ostatniego po
działu
administracyjnego
był tu zatrudniony na eta
cie felczer ze Sławna.
Po
reorganizacji ZOZ Koszalin
zażądał od Ośrodka gabine
tu i mieszkania,
bo tylko
pod takim warunkiem bę
dzie tu można zatrudnić le
kar za. Od pięciu lat takie
mieszkanie stoi puste, a le
karza .jak nie było, tak nie
ma. Wszystkie-, monity w tej
sprawie nie skutkują.
Bez
odpowiedzi od wiosny 1931
roku pozostaje także pety
cja mieszkańców złożona u
wojewody koszalińskiego w
sprawie przyłączenia Ostrów
ca do Sławna.
Temat powraca na każ
dym zebraniu
partyjnym,
na zebraniach wiejskich, na
spotkaniach aktywu gminne
go. Próbowano sprawą ru
szyć z miejsca poprzez rad
nyeh WRN, poprzez człon
ka wojewódzkiej
instancji
partyjnej. Nie uzyskała też
nic Terenowa Grupa Ope
racyjna.
W ostatnich dniach spra
wę przypomniano ponownie
wojewodzie koszalińskiemu.
Pod pismem POHZ podpi
sanym
przez
dyrektora
ośrodka, Komitet Zakłado
wy partii i Zakładową Ko
misją Socjalną podpisuje sią
teraz w całości
redakcja
„Głosu”. Czas
unormować
wreszcie
sprawy Ostrowca
zaniedbane od siedmiu lat.

W dwóch życiowych spra
wach. mieszkańcy Ostrow
ca mają całkowitą jasność:
odśnieżania i opieki wete
rynaryjnej.
Nie odśnieża nikt. And po
jednej, ani po drugiej stro
nie granicy. Ta droga, łączą
ca Sławno z Polanowem ma
pomniejsze znaczenie komu
nikacyjne. Jeśli
Ostrowiec
nie odśnieży się sam, to lu
diziska gotowi zginąć w za
spach.
Samemu leczyć się trud
niej, choć sytuacja do tego
zachęca. A przecież coś sią
zrobić dało ...dla inwenta
rza. Zawsze ten teren ob
sługiwał zakład weterynarii
ze Sławna i mimo reorgani
zacji, w wyniku porozumień
wojewódzkich lekarzy wete
rynarii ze Słupska i Kosza
lina, Sławno nadal obsługu
je zwierzęta z POHZ Ostro
wiec. Co prawda
sukces
jest połowiczny, bo tutejsi
rolnicy indywidualni po po
dobne usługi udawać
sią
muszą aż do Darłowa. Ich
bowiem porozumienie nie
objęło.
Zastanawiające
w tym
wszystkim jest jsd.no: poro
zumienie lekarzy weteryna
rii stanowi wyłom w blotka
dzie Ostrowca, skoro udało
się z bydłem, czy nie moż
na by tym wzorem zapew
nić opieki lekarskiej lu
dziom? Czy naprawdę każ
de województwo w k-raju
musi być udzielnym księ
stwem? Trzeba wreszcie kło
poty Ostrowca rozwiązać!
JANINA KRUK
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Możliwości na miarę... najpilniejszych potrzeb

prognozy
na rok 1982
(Inf. yvł.) Masowy przewoźnik, jakim
jest Państwowa: Komunikacja Samocho
dowa, nie od dziś boryka sią z rozlicz
nymi kłopotami, których skutki odczuwa
ją często na co dzień pasażerowie auto
busów. W czasie zimy
dolegliwości te
dają znać o sobie w skali spotęgowanej.
Niedostatek ogumienia, akumulatorów, a
także różnorodnych części zamiennych —
przy spartańskich niekiedy warunkach
pracy technicznego zaplecza — wszystko
to odbija się negatywnie na możliwoś
ciach maksymalnego wykorzystywania po
tencjału przewozowego.
Tak np. tylko
w jednym styczniowym dniu — 21 bm.
— w bazach PKS komunikacyjnego okrę
gu, obejmującego województwa koszaliń
skie, słupskie i pilskie, stało z przyczyn
natury technicznej aż 149 autobusów, z
tej liczby 91 pojazdów było unierucho
mionych z powodu braku ogumienia i akumulatorów. W ostatnim czasie różne
dolegliwości „kondycyjne” taboru spra
wiały, że liczba odwołanych w skali
Przedsiębiorstwa PKS kursów sięgała
dziennie kilkudziesięciu (a sporadycznie
nawet 100), nie licząc utrzymujących się
na podobnym poziomie
poważniejszych
opóźnień.
Jak wobec tego przedstawiają się tego
roczne komunikacyjne prognozy PKS w
kontekście potrzeb i możliwości przewo
zowych?
— Już w grudniu ubr. przekazaliśmy do
druku Wydawnictwom Komunikacji i Łącz
ności w Warszawie nowy rozkład jazdy,
który — jak zwykle — będzm obowiązy
wał przez rok, począwszy od 23 maja br.
— mówi zastępca dyrektora do spraw
przewozów pasażerskich Przedsiębiorstwa
PKS w Koszalinie, Jerzy Stebelski. — Bu
dowaliśmy go w oparciu o planowany po
czątkowo przyrost 16 autobusów. Nieste
ty, dostawy nowego taboru będą zmniej
szone. Mamy w tym roku otrzymać 102
nowe autobusy (będą to- zapewne autosany), a do kasacji przeznaczamy 111 wy
eksploatowanych pojazdów, głównie jel
czy i autosanów. W ogólnym mzrachunku
nastąpi ubytek taboru pasażerskiego o 9
autobusów. Z konieczności nasze oddziały
przeprowadziły już weryfikację autobu
sów eliminowanych z dalszej eksploa
tacji. W jej wyniku zrezygnowano z wy
cofywania 40 sfatygowanych autobusów,
choć utrzymywanie ich nadal w spraw
ności technicznej będzie wymagało nie
lada zabiegów. Mimo to do przygotowa
nego już nowego rozkładu 1982/83 musi
my. wnieść niezbędne poprawki, zmniej
szając o około 100—150 liczbę zaplano
wanych uprzednio codziennych kursów.
Podstawowym kryterium tych nieodzow

nych korekt będzie rozeznanie społeczno-gospodarczych potrzeb komunikacyjnych
terenu, frekwencji pasażerów, częstotli
wości obsługi poszczególnych tras oraz
połączeń kolejowych. Wychodzimy bo
wiem z założenia, że najpilniejsze potrze
by regionu musimy w pełni pokryć. Doty
czy to zwłaszcza codziennych dowozów
do pracy i szkół, jak również zapewnie
nie połączeń typu wieś — gmina i gmi
na — województwo. Tak np. od maja br.
zamierzamy po raz pierwszy objąć komu
nikacją pekaesowską niektóre miejscowo
ści i odcinki dróg. M. in. autobusy będą
docierać do Parsowa w gminie Biesiekierz
(obecnie mieszkańcy tej wsi muszą węd
rować pieszo do odległego o 2 km skrzy
żowania), Jelenina w gminie Ostrowice
czy Powidza w gminie Polanów. Miejsco
wości Parnowo i Jelenino w woj. kosza
lińskim uzyskają bezpośrednie połączenie
z ośrodkiem gminnym (Biesiekierz, Ostro
wice).
Niestety, ograniczone zdolności przewo
zowe nie pozwolą na zaspokojenie wielu
zgłaszanych rokrocznie wniosków i po
stulatów komunikacyjnych mieszkańców
regionu. Tym większy
niepokój maso
wego przewoźnika budzić muszą także
pesymistyczne prognozy dotyczące tego
rocznych dostaw tych elementów wypo
sażenia pojazdów, których notoryczny
niedobór w największej bodaj mierze de^cydował ostatnio o mankamentach co
dziennej działalności. Przewiduje się bo
wiem zaledwie 25-procentowe pokrycie
zapotrzebowania na ogumienie, 40-procentowe zaopatrzenie w . akumulatory
oraz
pewne ograniczenia w dostawach paliwa.
W tej sytuacji jeszcze większej wagi
dla łagodzenia licznych niedostatków na
biorą techniczno-organizacyjne przedsię
wzięcia, podejmowane w ostatnich latach.
Wiążą się one z maksymalnym wydłuża
niem żywotności opon, dętek czy akumu
latorów, regeneracją deficytowych części
i akcesoriów. Niebagatelny wpływ na sto
pień i szybkość ich zużywania ma zresz
tą także prawidłowa eksploatacja, prze
strzeganie prawideł obsługi pojazdów itd.
Warto dodać, że w obliczu kłopotów zao
patrzeniowych rokrocznie wydłuża się lis
ta elementów poddawanych regeneracji
w oddziale remontowym PKS w Wałczu.
Z myślą o lepszym spożytkowaniu po
tencjału przewozowego zdecydowano się
także w PKS na intensyfikowanie pracy
taboru w miarę możliwości organizacyj
nych. Tak np. w woj. koszalińskim liczba
autobusów eksploatowanych w systemie
dwuzmianowym wzrośnie w tym roku
z 16 do 20, a w woj. słupskim z 17 do 22.
Bez wątpienia jest to kierunek działań
wart dalszej kontynuacji, (woj)
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ŁADĘ 1503 sprzedam. Koczała., teł.
«0, po ga&z. 14.
,
G-48'4
FIATA 125 p. rok produkcji ltso
sprzedam ora z kupie maszynv sto
łarskie, Ofert-v
pisemne Słu.ńsk
„Głoe Poraor:
nr 479.
G »479

Szczepienie psów p, wściekliźnie

SYRENĘ 195. ft.an dobry sprzedam.
Koszalin, ul. Robotnicza l A/18. pn
godz. J 8.
G-474

odbędzie się w dniach ad 1-28111882 r
w godz. od 8-17

SAMOCHÓD wołga M-2] sprtedam. Karlino , ul. Dzierżyńskiego
Gp- 336-0
7/21.
SAMOCHÓD żuk biäszak, ećrnozaworowy sprzedam. Słupsk, u1.
Władysława IV 7/17.
G-488
FIATA 128 p. nowego. ?. 3 mienię m
poloneza, w- •l?e, fiata. 125 lub
sprzedam. Kr et ino li, 78-300 Swid
win.
G-471
ZUKA skrzyniowca górnozaworewfEs, -stan
ide-inv,
sprzedam
Koszalin, ul. Partyzantów 2/2 po
piętnastej.
G-428-0
GOSPODARSTWO rolne 5 ba. %
sadem owocowym i ».owymi zali u
SowsB-aw , (c.o.. wo7a. kanaliza
cja. pr>.y«fa.tjek PKP i i*K8 sprze
dam. Dąbrówka Bytowska 5. k.
Bytowa, JPrądzyński.
G-4S7
FUTRO damskie z piżmaków, chę
tnie za bony PeKaO sprzedam.
Koszalin, ul. Jaworowa 32, po sic
demnartej................... .............. _
«-465
BONV PeKaO sprzedam. Zgłosze
nia: Słupsk, tel. nr 26-16, po~ godz.
!*•
G-498-0

MIESZKANIE, jeden pokój z ku
chnią, zamienię na dwa lub trzy
pokoje,
budownictwo
obojętne.
Słupsk, Tuwima 35/1B, w godz'
16—20.
G-485
ROZRZUTNIK nowy dwuosiowy
do obornika, zamienię na jedno
osiowy nowy. Wiadomość: Wierclszewo, gm. Sianów, Antoni Ka
linka.
G-496
FOKÖJ nieumeblowany starszemu
małżeństwu do wynajęcia. Kosza
lin, Żeglarska 18.
G-493

.......... —|
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POKÓJ do wynajęcia.
ul. Spółdzielcza 3 D/2.

Koszalin,
G-467

POKÖJ wynajmę. Słupsk, ul. Ks.
Brzóski 32.
G-4S2
PRZYJMĘ na pokój panienki. Ko
szalin, Bałtycka 51/1.
G-466
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne (od 1»
lat członkowie spółdzielni) poszu
kują mieszkania dwu lub jedno
pokojowego w Słupsku. Słupsk,
tel. 23-92, od godz. 9—13, Buja
kowska.
G-481

ZSB KZB w Koszalinie zgłasza
zgubienie legitymacji szkolnej. Ja
nusza Tasaka.
G-490
DYREKCJA Szkoły Podstawowej
nr 3 w Słupsku zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnej nr 1026, na
nazwisko Ryszard Czynszak.
G-488
DYREKCJA Szkoły Podstawowej
nr 8 w Słupsku zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnej, na nazwisko
Renata Wójcik.
G-477
KPNA w Słupsku zgłasza zgubie
nie biletu wolnej jazdy rodzinne
go nr 2051/81 wydanego na naz
wisko Grzegorz Gabryszak.

G-476

Wszystkim, którzy
okazali współczucie
i pomoc
oraz uczestniczyli
w uroczystości
pogrzebowej

współczucia
Koleżance

Krystynie
Bratkowskiej

Bolesława Kujawy
serdeczne podziękowanie

składają

składają

PRACOWNICY SZKOŁY

ŻONA, CÖRKAVSYN

PODSTAWOWEJ NR 11

i SYNOWA

w KOSZALINIE
G-385

W dniu 20 stycznia 1982 roku, zmarł

STANISŁAW PIESZK0
pracownik Szkoły Podstawowej nr 6 w Koszalinie.
Wjrazj głębokiego współczucia RODZINIE
składają
DYREKCJA i

WSPÓŁPRACOWNICY

SZKOŁY PODSTAW OWEJ NR 6
G-49?

Małego Lotka na dzień 3 II 1932 r
w nostacl:

K-203
Lu-

Wyrazy głębokiego

z powodu śmierci OJCA

Dodatkowe nagrody rzeczowe w zakładach

W LECZNICY DLA ZWIERZĄT
W BYTOWI E,

KOŻUCH z latek oraz kurtkę W ZAMIAN za pokój zaopiekuje
sztruksową na kożuchu sprzedam. się
samotną osobą. Oferty pisem
Koszalin, ul. H. Sawickiej 12 D/5, ne Koszalin Biuro Ogłoszeń.
godz. 16—20.
0-468
G-412-0
KRÓLIKI zarodowe i rzeźne, ras SAMOTNA poszukuje pokoju w
białych (kalifornijskiej, duńskiej Koszalinie. Oferty pisemne Kosza
i
nowozelandzkiej)
sprzedam. lin Biuro Ogłoszeń.
G-413-0
Słupsk, tel. 75-63.
G-483
DZIECKO pod opiekę (od 3 lat)
DZIAŁKĘ wraz z nieukończonym przyjmę. Koszalin, ul. Rybacka 35.
warsztatem sprzedam. Warszkowo
G-472
16, gm. Sławno.
G-474
ZATRUDNIĘ pracownika i ucznia
KOŻUCH męski rozmiar 180 ku do Zakładu Zegarmistrzowskiego.
pię. Koszalin, tel. 334-55.
G-4S5 Zgłoszenia Słupsk, ul. Wojska Pol
skiego 2/2. Pietraszewgki.
G-478
DOMEK nieduży w Kołobrzegu
lub okolicy kupię. W rozliczeniu WYKONAWCY do wykończenia
mieszkanie własnościowe M-3 w robót
budowlanych,
owczarni
Kołobrzegu. Kołobrzeg, tel. 55-39. oraz do pracy przy obsłudze ho
0-411-9 dowli, zatrudnię. Koszalin,
ul.
Wróblewskiego 26/7, tel. 243-31, w
FIATA 126p, rok produkcji 1980, godz. 7—8.
G-501-0
zamienię na ciągnik lub kupię.
Kędzierzyn 4 k. Koszalina.
KURSY spawalnicze,
czeladnicze
G-492 i mistrzowskie, obsługi żurawi, ku
charskip,
kelnerskie,
sprzedaw
MIESZKANIE M-2 w Koszalinie, ców, krawieckie, gospodnika
i in
zamienię na M-2 w Słupsku, To
ne
organizuje
Zakład
Doskonale
runiu, Bydgoszczy, Inowrocławiu.
nia
Zawodowego
Słupsk,
Zapisy:
Wiadomość: Koszalin, ul. Kaniew Słupsk, ul. Grodzka 8, tel. 20-04,
skiego 42/2.
G-383-0 Bytów, ul. Kochanowskiego 8—10.
tel. 26-51, Człuchów, ul. Planto
MIESZKANIE M-2,
36 m. kw., wa 3, tel. 205, Lębork, ul. Obroń
kwaterunkowe, wysoki parter, no ców Stalingradu 18. tel. 22-472.
we budownictwo w
Szczecinku,
K-182-0
zamienię na podobne lub większe
w Kołobrzegu. Wiadomość: Koło KOREPETYCJI
z
matematyki
brzeg. tei. 51-86 lub Szczecinek, udziela profesor, przygotowuje do
Kościuszki 23C/7.
Gp-365-0 egzaminu, do
szkoły średniej.
Słupsk, teł. 23-08, Majewski.
MIESZKANIE własnościowe, jedno
G-475
lub dwupokojowe w Słupsku ku
pie. W rozliczeniu ilnogą być bo NAPRAWA telewizorów. Koszalin,
ny PeKaO. Słupsk, Dzierżyńskie tel. 247-02, Czesław Pora.
G-377-9
go *8/5._________
' G-480
NAJSZCZĘŚLIWSZE
małżeństwa
KRAKOW — M-4, słoneczne, 64 dvskretnie kojarzy „Femina” 66m kw., dobre położenie, zamienię -400 Gorzów Wlkp. skrytka 10.
na mieszkanie własnościowe lub
K-3/B-0
damek jednorodzinny (z dopłata)
w Koszalinie. Wiadomość: Kra SAMOTNI!
Ciekawe
oferty
w
ków. oś. Dywizjonu 303 42/20, Mi Biurze Matrymonialnym ..Jantar”
chałkowska.
G-491 Ustka skrytka 48,
G-10007-0
M-4 dwupokojowe, I piętro, z te
łefonem w Koszalinie, zamienię
na większe w Kołobrzegu lub w
Koszalinie. Koszalin, tel. 328-36,
po szesnastej.
G-489

KOMUN I KAT

Z TERENU MIASTA BYTOWA
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15 samochodów

ZSB R.ZP w Koszalinie zgłasza
zgubienie legitymacji szkolnej. Mar
ka Spal ki,
G-470
PRZEDSIĘBIORSTWO Robót Instalacyjno-Montażowych Budownict
wa Rolniczego w Drawsku Pom.
zgłasza zgubienie pieczątek o tre
ści: 1) Zastępca dyrektora ds. tech
nicznych mgr. inż, Ryszard Ję
drzejczak. 2) Przedsiębiorstwo Rn
bót Instałacyjno-Montażowych Bu
downictwa
Rolniczego
Drawsko
Pom. (3) ul. Starogrodzka 9. teł.
20-65, telex 953483.
K-195

fiat 126 p
W losowaniu biorą udział kupony opłacone
kwotą od 40 zł wzwyż
K-*M

zawiadamia, że

PAŃSTWOWY OŚRODEK
HODOWLI ZARODOWEJ
w DARŁOWIE

od 30 stycznia 1982 roku

zatrudni kierownika

LECZNICA ZWIERZĄT W SZCZECINKU

nastqpi zmiana numeru telefonu
POGOTOWIA WETERYNARYJNEGO

czynnego w godzinach nocnych
w dni świąteczne i wolne od pracy.
Nowy numer telefonu: 427-72.

W godz. urzędowych tel. Lecznicy
pozostaje bez zmian: 420-52.
K-199-0
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI NR 11
W SZCZECINIE
EKSPOZYTURA W KOSZALINIE
UŁ. BOCZNA 3

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANlU5CLfłrr
na sprzedaż samochodów marki fiat osobowy typ
125p, 1500, nr podwozia 242135, nr silnika 451655 •—
cena
•wywoławcza: 78 tys. zł oraz fiat-eombi typ
125p, 150GK, nr podwozia 323898, nr silnika 382460,
cena wywoławcza 81 tys. zł.
Przetarg odbędzie się na terenie Bazy PTSŁ nr 11
Ekspozytura
w
Koszalinie, w dniu 3 n 1982 r.,
o godz. 10.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej,
należy wpłacić do kasy PTSŁ, najpóźniej w przed
dzień przetargu.
Zaznaczamy, że samochody można oglądać pod wy
żej wymienionym adresem w dniu 2II 1982 r, w go
dzinach 10—14.
Informujemy, że przetarg może być uraeważnkuny
bez podania przyczyn.
K-204
ZAKŁADY RADIOWE
IM. MARCINA KASPRZAKA
W WARSZAWIE

ogłaszają
PRZETARG
na wykonanie w nasizym ośrodku wczasowym w Ja
rosławcu, woj. słupsikiie następujących robót remonto
wych: drogowych, ziemnych, murarskich, poeadzkarskich, wodno-kanalizacyjnych, dekarsko-blacharskich,
zduńskich, tynkarskich, stolarskich, malarskich, ślu
sarskich i innych.
Informacje na temat robót i ślepe kosztorysy można
otrzymać na miejscu robót w Jarosławcu, woj. słup
skie Ośrodek Wczasowy Zakładów Radiowych im.
M. Kasprzaka, w dniach 23-25 II 1982 r., w godz. 9—15.
Termin rozpoczęcia robót — 1IV 1982 r„
— za
kończenie — 30 XI 1982 r.
Dojazd ze Sławna
autobusami PKS.
Informacje
wstępne oferentom spoza woj. słupskiego, będą udzie
lane w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 18/20. budynek
socjalny II p., pokój 207, w godz. 9—10.
Reflektujemy tylko na oferujących wykonanie cało
ści robót.Oferty na część robót nie będą rozpatrywane.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „prze
targ” na roboty remontowe w OW Jarosławiec, na
leży przesyłać pocztą lub
dostarczyć bezpośrednio
pod adresem: Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka,
01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20, budynek
socjalny, II p, pokój 207, gdzie nastąpi również ko
misyjne otwarcie ofert 10 III 1982 r. godz. 10.
Do udziału w przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważ
nienie przetargu bez podania przyczyn.
K-201

Gospodarstwa w GHZ Cisowo
(2 km od Darłowa)
Wymagane wykszałcenie wyisze
specjalistyczne i 4 lata praktyki
lub średnie specjalistyczne
i 8 lat praktyki.
Wynagrodzenie wg Uzp dla PPR.
Zapewniamy mieszkanie.
Zgłoszenia osobiste.
Kosztów podróży nie zwracamy.

K-170
PRZEDSIĘBIORSTWO
TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE
BUDOWNICTWA „TRANSBUD KOSZALIN"
Oddział Remontowy
w Koszalinie, przy ul. Słowiańskiej 5,

tel. 253-71, telex 0532567

wykonuje dla jednostek
gospodarki uspołecznionej
i osób prywatnych
— naprawy główne całych pojazdów cięża
rowych i ich ważniejszych zespołów lu
zem np. silnik, skrzynia biegów, mosty
napędowe itp.
— naprawy bieżqce pojazdów ciężarowych,
— czynności regulacyjne porno wtryskowych
i osprzętu elektrycznego,
— legalizację szybkościomierzy,
— prace stolarskie i lakiernicze przy pojaz
dach ciężarowych,
— szlifowanie wałów korbowych wszystkich
typów silnika.

W przypadku naprawy pojazdów typu kraz
wykonujemy je z materiałów własnych.
W przypadku innych marek naprawy wyko
nujemy z materiałów powierzonych,
w uzgodnionym zakresie.
Oferujemy również kompleksową obsługę
techniczną taboru jednostek gospodarki
uspołecznionej, nie posiadających własnego
zaplecza technicznego w zakresie i na wa
runkach do uzgodnienia.
Oferujemy również wolne moce produkcyj
ne obrabiarek np. rewolwerowej strugarki
itp, do wykonania części i detali nowych lub
ich regeneracji w zakresie i na warunkach
do uzgodnienia.
Informacji udziela i warunki uzgadnia dyrek
cja Oddziału pod ww, adresem.
k-202-0
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28 STYCZNIA
CZWARTEK
WALEREGO,
RADOMIRA

Ctolepony
KOSZALIN: 997 — MO, 998 —
Straż Pożarna, 839 — Pogotowie
Ratunkowe.
SŁUPSK: 997 — MO, 998 —
Straż Pożarna, 939 — Pogotowie
Ratunkowe.

tHYIHHlf
KOSZALIN — Apteka nr 3,
plac Bojowników PPR 5, tel.
250-78; SŁUPSK — Apteka
nr
77-004, Ul. 22 Lipca 15, teł, 28-44;
BIAŁOGARD — Apteka nr
38,
pi. Wolności 6/7, teł. 27-80; KO
ŁOBRZEG — Apteka nr 25, ul.
Młyńska 12, tel. 23-70; LĘBORK
— Apteka nr 77-006, ul. Pokoju
4, tel. 211-52; SZCZECINEK —
Apteka nr 28, pl. Wolności 8,
tel. 400-14.

£X&1BS©

imperatora tajgi
KALISZ POM. — dziś nieczyn
ne
KARLINO — dziś nieczynne
KĘPICE — dziś nieczynne
KOŁOBRZEG; WYBRZEŻE —
Porwany przez Indian (NRD, 1.
12); KALMAR — Zerwane cu
my (pol., I. cz); PIAST — Bob
by Deerfield (USA, 1. 15) pan.
LĘBORK. FREGATA — Wiel
ka podróż Bolka i Lolka (poi.)
oraz: Wierna żona (franc.. 1. 18)
ŁEBA — dziś nieczynne
MIASTKO — Dzieje grzechu
(pol., 1. 18)
MIELNO — dziś nieczynne
POLANÓW — dziś' nieczynne
POŁCZYN ZDRÓJ — dziś nie
czynne
SIANÓW — dziś nieczynne
SIEMIROWICE — dziś nieczyn
ne
SŁAWNO — Motodrama (poi.)
SŁAWOBORZE — dziś meczyn
ne
SZCZECINEK: PRZYJA2N —
Zmory (poi., obyczaj.. 1. 18);
KADR — Ocalić miasto (pol.-radz.. 1. 12)
ŚWIDWIN:
WARSZAWA
—
W te dni powszednie (pol., I.
12) oraz: Lawina (USA, 1. 15);
MEWA — Nadwolżańska opo
wieść (radź.) pan.
USTKA — Piątek na świątek
(CSRS)
USTRONIE , MORSKIE — dziś
nieczvnne
ZŁOCIENIEC - Początek no
wego świata (rum.)
Podajemv na podstawie infor
macji OPRF!

# SIADSO
PROGRAM 1

KOSZALIN
ADRIA — Szczeki TT (dreszcze
wiec) panorama g, 16, 18 i 20
KRYTERIUM
(studyjne)
—
Cma (poi., obyczaj., I. 18) — g.
17 i 19.39
MUZA — Krzyżacy (poi.) pan.
— g. 16 i 18.30
MŁODOŚĆ (MDK) — dziś nie
czynne
SŁUPSK
MILENIUM — Wielka maiów
ka (pol., 1. 18) — g. 14, 16 i 18
POLONIA — Bitwa o Midway
(USA, 1. 12) pan, — g. 16 i 18.30
DELTA (Rędzikowo) — Goździk
w celofanie (NKD)

—o—
BARWICE — dziś nieczynne
BIAŁOGARD — Legenda o mi
łości (radź.-turecki) — pan.
g. 17 i 19.15
BIAŁY BÖR — dziś nieczynne
BOBOLICE — dziś nieczynne
BYTÓW — Klub
kawalerów
(poi.) oraz; Dzięki Bogu już pią
tek (USA. 1. 15)
CZAPLINEK. — dziś nieczynne
CZARNE — Kaskader (radź.,
«ensac., 1. 12)
CZŁUCHÓW — Miłość w desz
ezu (franc., 1. 15)
DAMNICA — Spokojny urlop
(CSRS)
DARŁOWO — Skradziona ko
lekcja (pol., 1. 12)
DEBRZNO:
KLUBOWE
—
Front za linia frontu cz. II (ra
dziecki. 1. 12); PIONIER — Pięk
na i potwór (CSRS, 1. 12)
DĘBNICA
KASZUBSKA
—
Wielka podróż Bolka 1 Lolka
(poi.)
DRAWSKO POM. — Koniec

I
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ROZMAITOŚCI

4.00 Wiadomości 4.05 Dzień do
bry pierwsza zmiano 5,00 Wia
domości 5.05 Zielone Studio 6.00
Wiadomości
6,10
Muzyka
na
dzień dobry 6.30 Wiadomości i
przegląd prasy 6.40 Muzyka na
dzień dobry 7.00 Dziennik 7.30
Przegląd prasy 7 45 Żołnierski
kwadrans 8.00 Wiadomości oraz
komunikaty 8.15 Obserwacje 8.30
Przegląd prasy 8.40 Poezja i mu
zyka 9.00—10.30 Przedpołudniowe
spotkania — program społ-skultu
rainy 9.00 Wiadomości oraz ry
backa prognoza pogody 10.00 Wria
domości 10.30 Jarosław Iwasz kie
wieź: „Sława i chwała” U.00
Wiadomości 11.05 Koncert przed
hejnałem 12.05 Z kraju i ze
świata 12.45 Rolniczy kwadrans
13.00 Wiadomości oraz komuni
katy 13,10 Z malowanej skrzyni
13.25 Piosenki kompozytorów poi
skich 13.55 Człowiek i środowi
sko ’— fel. 14.00 Wiadomości 14.05
Co pisze prasa terenowa 14.25
Przeboje, przeboje, przeboje 15.00
Wiadomości oraz rybacka pro
gnoza pogody 15.10 Popołudnie
Studia Młodych 16.00 Wiadomości
15.05 Muzyka i aktualności 16.40
Polskie pieśni i melodie 17.00
Dziennik i komunikaty 17.15 Z
polskiej fonografii 18,00 Wiado
mości 18.05 Czas refeksji — aud.
18.30 Edvard Grieg — utwory li
ryczne 19.00 Dziennik wieczorny
19.30 Muzyka filmowa 20.00 Wia
domości 20.05 Magazyn publicy
styki międzynarodowej 20.30 Kon
cert życzeń 21.00 Komunikaty
i rybacka prognoza pogody 21.05
Kronika sportowa 21.15 Wielkie,
dzieła — wielcy wykonawcy 22.00
Wiadomości 22.10 Portret z pa
mięci: „Cezaryna Wojnarowska”
— słuchów, dok. 22.50 Gwiazda
7 wieczorów; Jerzy Połomski
23.00 Dziennik reporterów i wia
domości sportowe 23,40 Jazz na
dobranoc
PROGRAM NOCNY:
Od godz. 0,00—4.00 a w nim:
Muzyka
nocą, wiadomości
o
godz. 0.01, 1.00, 2.00, 3.00. Wczo
raj w Polsce, Rybacka progno
za pogody o godz. 1.00. Żolnier
»ki kwadrans o godz. 8.05.

PROGRAM II
5.30—8 55 Poranne sygnały 5.30,
7.33 Wiadomości 6.20 Gimnastyka
poranna 8.40 „Chłopi” — ode.
pow. 9.00 Informacje o progra
mie 9.05 Geografia kl. VII: „Sta
ra latarnia” — słuchów. 9.30
Wiadomości 9,ś& Nowości ra
dzieckiej estrady 10.00 Geografia
kl. VII: „Czarne zagłębie West
Talii'” 10.25 Miniatury muzyczne
10,35 Dla słuchaczy w mundu
rach 11.00 J. polski ki. III lic:
Julian Przyboś — sylwetka poe
ty 11.30 Wiadomości 1135 Komen
tarz zagraniczny 11.4Ó Melodie
siedmiu stolic 12.05 Album pio
senki polskiej 12,30 „Zgoda czy
niesnaski”, o rozwiązywaniu kon
fliktów rodzinnych 13.00 Geogra
fia kii VII: „Stara latarnia” —
powtórzenie 1.3 25 Informacje o
programie 13.30 Wiadomości" 13,35
Ze wsi i o wsi 13.50 Muzyczne
wycinanki 14.00 Album opero
wy — Georges Bizet, 14.30 Mi
strzowie pięknego słowa — Lud
wlk Solski 14.50 Giełda płyt 15 30
Wiadomości 15.40 Ludzie i ich
pasje 16.00 Suita taneczna 16.20
Fantazja, nauka, praktyka 17 00
—18.30 Radiokurier 17.30 Wiado
mości i inf. dla kierowców 18 00
Informacje sportowe 18.30 Wiado
moścj 18 35 Komentarz zagranie?
ny 18.49 Ludzie i poglądy 19 00
Kompozytor tygodnia — Jerzy
F. Haendel 19.35 „Świat baśni”
— „O morzu, rybakach i okrę
tach” — słuchów. 20.00 Najpięk
niejsza jest muzyka polska 20.45
Nauka j. rosyjskiego 21.00—23.50
Wieczór muzyczno-literacki 21.00
Muzyczny
relaks z...
Robertą
Flack 21.30 Echa dnia 21.40 Por
tret pisarza — Jurij Bondariew
22.10 Klasyka muzyczna XX w.
22.50 „Dzienniki” S. Żeromskie
go ode 4 23.00 W kręgu muzyki
kameralnej 23.40 Poezja na do
branoc. 23.50 Wiadomości

(mmsmm
6.40 F-kspres poranny 17.15 Wy
niki koszalińskiego rolnictwa —
rozmowa _z wicewojewodą, M.
Czerwińskim 17.25 Pożyczka zbo
żowa — felieton 17.30' Przegląd
aktualności 17 40 Skup płodów
rolnych w gminie Białogard 17.47
Nowe maszyny dla rolnictwa
17.53 Komentarz aktualny 18.30
Sprawozdanie dźwiękowe ze spot
kania z członkiem Biura Politycz
nego A. Siwakiem

Zdjęcia: Jerzy Patan

Hilewua
10.G0 Dziennik
15.55 Program dnia
16.00 Dla młodych
wi
dzów Czwartek TDC
16.30 „Niewiarygodne przy
gody Marka Piegusa”
17.00 Dziennik
17.50 Poligon
18.00 „O kulturze i nie
tylko”
18.15 Sportowy magazyn
sprawozdawczy
18.50 Dobranoc
19.00 Sonda „Od N do S”
19.30 Dziennik telewizyjny
20.00 „Who is who”
—
czyli kto jest kto, cz. II
20.15 „Strzeżcie się blon
dynek” — francuski film kry
minalny
22.00 Muzeum Narodowe
w Poznaniu zaprasza
22.30 Dziennik
23.00 Melodie na dobra
noc
PZG P-12

Na zdjęciu: obraz pt. „Chleb dla wszystkich” (po prawej stronie) pędzla artysty pla->
styka W. Schuberta z zaprzyjaźnionego z nami Neubrandenburga, znajdujący się na
stałe na wystawie dzieł malarstwa w Pałacu Republiki w Berlinie. Jest to dowodem niewątpliwego wyróżnienia osiągnięć artysty.

1

Żadna z szuflad nie była zamknięta, a Ich
zawartość (papier listowy, formularze podat
kowe, itd.) rzucała się w oczy od razu. Na
biurku stał jedynie telefon, ruchoma lampa,
taca z ołówkami i długopisami i przycisk
do papierów z zielonego szkła wielkości
krykietowej piłki. W jego wnętrzu unosiły
się zatopione bąbelki powietrza.
Jedyna kartka papieru znajdująca się pod
tym przyciskiem zawierała tylko dzienny
spis czynności, przygotowany dla Cassa.
Byłem niepocieszony, przekonawszy się, że
tego popołudnia będę czyścił uprząż razem
* Kennethem, który miał dziecinny głos
i nigdy nie przestawał mówić ,a wieczorem
przypada na mnie pięć koni, w tym jeden
koń Berta, który pojechał na wryścigi.
Poza biurkiem w kantorze znajdowała się
szafa, od podłogi do sufitu, w której mieści
ły się księgi koni j ubrania w kolorze stajni;
stanowczo zbyt mało tego .wszystkiego, jak
na tak dużą ilość miejsca. Trzy ciemnozie
lone szafki na akta, dwa skórzane fotele i
krzesło wybite skórą z wysokim oparciem
stały pod ścianami.
Otworzyłem nie zamknięte szuflady szafek
1 szybko przejrzałem ich zawartość. Były
tam kalendarze wryścigów, stare rachunki,
pokwitowania, wycinki prasowe, fotografie,
papiery dotyczące aktualnie trenowanych
koni, formularze, listy od właścicieli, zapis
ki dotyczące transakcji z siodlarzami i do
starczycielami paszy, słowem to wszystko
co znaleźć można w kantorze niemal każde
go trenera w kraju.
Spojrzałem na zegarek, Cass zwykle spę
dzał na obiedzie godzinę. Odczekałem pięć
minut aż wyjechał z podwórza, 1 miałem
zamiar opuścić kantor na dziesięć minut
przed jego spodziewanym powrotem. Dawa-

Mo zdjęciach: niezmiennym
powodzeniem wśród zwiedzają
cych
Moskwę
cieszy się
Wszechzwiazkowa
Wystawa
Osiągnięć Narodów ZSRR, Naj
więcej ludzi spotkać można w
pawilonie „Kosmos” (na zdję
ciu obok oraz u gory).

Przełożyła: Aniela Tomaszek
(73)
ło mi to trzy kwadranse czasu, z czego pra
wie połowa już upłynęła.
Pożyczając sobie ołówrek z biurka i kartkę
papieru zająłem się szufladą pełną bieżą
cych dokumentów. Każdy z siedemnastu ko
ni wyścigowych miał osobny skoroszyt, w
którym zapisane były wszystkie
wydatki
poniesione w czasie treningu. Zapisałem
imiona koni, niektóre były dla mnie znajo
me, nazwiska właścicieli i daty przybycia
koni do stajni. Kilka koni było tu przez całe
lata, ale trzy przybyły dopiero w ciągu ostat
nich trzech miesięcy, i jedynie te, jak mi
się w'ydawalo, były naprawdę interesujące
Żaden z koni, które dostały doping, nie
przebywał u Humbera dłużej niż cztery mie

słące.

Te trzy konie nazywały się Chin-Chin,
Kandersteg i Starlamp. Właścicielem pierw
szego był sam Humber, a dwóch pozostałych
Adams.
Odłożyłem księgi rachunkowe na miejsce
I spojrzałem na zegarek. Zostało mi jesz

cze siedemnaście minut. Kładąc ołówek z
powrotem na biurko, złożyłem
przepisany
spis koni i schowałem w kieszonkę mojego
pasa do pieniędzy. Rząd kieszonek wypeł
niał się znów piątkami, ponieważ wydawa
łem bardzo niewiele z zarobionych pienię
dzy, ale pas ciągłe jeszcze przylegał płas
ko i niewidocznie poniżej mojej talii pod
dżinsami, bardzo się starałem, aby żaden ze
stajennych nie dowiedział się o jego istnie
niu, żebym nie został okradziony.
Przeleciałem szybko szuflady z wycinkami
prasowymi i fotografiami, nie znalazłem
tam jednak żadnej wzmianki ó jedenastu
koniach i ich sukcesach. Kalendarz wyści
gów przyniósł ciekawsze owoce, w postaci
ołówkowego krzyżyka przy imieniu Super
mana w drugi dzień świąt na gonitwie sprze
dażnej, jednak przy najbliższej tegó typu
gonitwie w Sedgeficld nie widniał żadeu
znaczek.

Największą żyłę złota odnalazłem na dnie
szuflady z pokwitowaniami. Był tu jeszcze
jeden rejestr rachunkowy w niebieskiej
oprawie,
w którym każdemu z jedenastu
koni poświęcona była podwójna strona. Pośród tych jedenastu uniieszczonych było
dziewięć koni, które w różnych sposób nie
stanęły na wysokości zadania Jednym z nich
był Superman, a drugim Old Etonian.
Po lewej stronie każdej rozkładówki wi

doczna była cała wyścigowa kariera konia,
a po prawej — dotyczącej jedenastu moich
przyjaciół — szczegóły gonitwy, którą wy
grał dzięki pomocy. Poniżej wypisane były
sumy pieniędzy, które — jak uznałem —

musiały stanowić wygrane Humbera. Sięga
ły one tysięcy na każdej wygranej gonitwie.
(c.d.n)

»Głos Pomorza” dztenr
s-jcunotzartej
„
mczej, Redaguje kolegium,
Zwycięstwa 137/139 (Dom Zw.
Zew.) 75-604 Koszalin. Telefony
centrala 279-21 (łączy ze wszy
stkimi działami), sekretariat na
czelnego redaktora: 226-93, z-cy
naci. red. 233-09, 242-08, se
kretarz red. 251-01, publicyści:
243-53, 251-57, 251-40, dział re
porterski: 245-59, 233-20, dział
miejski: 224-95, dział sportowy:
233-20 (w dzień), 246-51 (wie
czorem i w niedzielę),
dział
łączności z czytelnikami: 250-05.
Oddział redakcji w Słupsku —•
ul. Sienkiewicza 20,
76-201
Słupsk, teł. 51-95 (sekretariat
i dział ogłoszeń), 54-66 i 24-56.
Biuro Ogłoszeń - uł. Pawła
Findera 27 A, 75-721 Koszalin,
lelefon 222-91.
Prenumeiatę przyjmują
od
działy
RSW
„Frasa-Książka•Ruch** oraz urzędy pocztowe,
doręczyciele do 10
każdego
miesiąca (z wyjątkiem grudnia)
poprzedzającego okres prenu
meraty. Nie zamówionych ręko
pisów redakcjo nie zwraca.
Wydawco: Koszalińskie Wy
dawnictwo Prrsowe RS W „Praso-KsiążkaRuch" w Koszalinie,
uł. P. Findera 27 A, centralą tełelonicza 240-27.
Druk:

RSW „Prasa-Książko*
Prasowe Zakłady GraKoszalinie, ul. A. LontKr indeksu 35024.
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SŁUPSKA

I

Dowody szczególnej troski
Społeczeństwo woj. • słupskiego codziennie daje dowody
Serdecznej troski o los powodzian.
Trwa zbiórka darów
i pieniędzy.
podjęcie działań
na rzecz
tej humanitarnej akcji.
Również
załoga Komu
nalnego
Pr zed siębior siwa
Naprawy
Autobusów
w
Słupsku dołączyła do spore
go już grona ofiarodawców
przekazując na rzecz powo
dzian: autobus „Jelcz”, śpi
wory turystyczne i ociepla
cze watowane.
Z inicjatwy
Samorządu
Spółdzielczego, POP
oraz
Zarządu Spółdzielni Rzemie
ślniczej Wielobranżowej w
Słupsku
zorganizowano
zbiórkę
pieniężną
wśród

Wiele zależy
cd wydajności pracy
SŁUPSK. — Mimo że tematyka produkcyjna stanowiła
zawsze przedmiot zainteresowania zakładowych instancji
partyjnych — mówi I sekretarz KZ PZPR, przy Słupskich
Fabrykach Mebli, Tadeusz Mrozowski — nie pamiętam, że
byśmy w przeszłości poświęcali jej tyle uwagi co obeerue.
W tym roku od wielkości
przyjętych do realizacji za
dań będą zależały rozmiary
zatrudnienia
i
funduszu
płac w fabryce. Sporo więc
będą w SFM
musieli się
wszyscy
nagimnaslykować,
aby każdemu z 1800 słup
skich
meblarzy
zapewnić
stanowisko pracy i front ro
bót.
Konstruowanie planu idzie
jednak jak z kamienia. Po

wód — kłopoty materiało
we. Najdotkliwiej daje się
we znaki brak na krajowym
rynku tarcicy oraz klejów i
lakierów. Stoi w związku z
tym pod znakiem zapytania
produkcja eksportowa, wy
rażająca się dotychczas po
kaźną kwotą 8 milionów zło
tych dewizowych. Dotyczy to
szczególnie zakładu nr 4 w
Słupsku i filii SFM w Miast
ku które nastawione są na

KŁOPOTY SŁUPSKIEJ KOLEI
SŁUPSK. W zeszłym roku pa
sażerski tabor PKP otrzymał
trzysta wagonów. Ponieważ ty
le samo wagonów wycofano z
eksploatacji, ogólna ich liczba
nie uległa zmianie. Po raz
ostatni Rejonowa Dyrekcja Ko
lei Państwowych w Słupsku
otrzymała — w 1973 roku jedenaście nowych wagonów
pasażerskich, O sformowaniu
w miarę nowoczesnego i wy
godnego składu pociągu dale
kobieżnego nie może więc być
mowy.
Na trasach, obsługiwanych
przez Siupsk, a więc i tych do
Wrocławia i Poznania, każdy
pasażer miałby miejsce siedzą
ce wówczas, gdyby wagonów
pasażerskich było 198.
Jest
ich o 20 mniej. Eksploatuje
się nawet dwa wagony sprzed
pierwszej
wojny
światowej
(1913 rok produkcji). Kursują
cne na trasie Lębork — Łebo.
Nie 'wszystkie wagony mogą
' wyjechać na trasę. Kiedy dwa

dni temu odwiedziliśmy słup
ską wagonownię, 49 wagonów
znajdowało się w naprawie.
Powstałe „dziury”
łata się
wszelkimi dostępnymi środkami.
Najskuteczniejszym jest „porwą
nie” wagonu innej DRKP, któ~
ry stoi akurat na stacji. Iden
tycznymi metodami posługują
się pracownicy innych węzłów,
Ta gra w podchody trwa już
cd dobrych kilku lat.
Nie jest to jednak żadne
rozwiązanie problemu.
Mole
dostawy taboru nie przyspa
rzałyby tylu problemów,' gdyby
można było szybko i sprawnie
remontować wagony już uży
wane.
Niestety, nie można! Braku
je podstawowych części. Nie
do zdobycia są np. zestawy
kołowe do wagonów
piętro
wych, brakuje zamków, linek
do drzwi i galanterii metalowej.
Z dotrzymywaniem terminów
naprawy bywa więc rożnie,
(gśpi

Z dywanem do zakładu
SŁUPSK: Do lutego 1981
roku
Słupska
Usługowa
Spółdzielnia Pracy prowadzi
ła między innymi usługi w
zakresie czyszczenia dywa
nów. Usługa wykonywana
była w domu klienta, co
słupszczanie
bardzo sobie
chwalili. Niestety, z powodu
braku urządzeń krajowych
i konieczności 1 oddania do
dłuższej naprawy wszyst
kich urządzeń importowa
nych działalność w tym za
kresie zawieszono.
Jak nas poinformował Za
rząd Spółdzielni, od 1 lute
go br. wznowione zostanie
świadczenie usług dla lud
ności i jednostek gospodar
ki uspołecznionej w zakre
sie czyszczenia dywanów.
Czyszczenie .dywanów dla
przedsiębiorstw odbywać się
bęaiie na miejscu, jednakże
zgłaszać się tylko do zakła
du przy ul. Buczka 22. Tran
sportowanie dywanu przez
ęąłe miasto nie jest sprawą

KONCERTY

POP W WSOP

Nie słabnie pomoc powodzianom

Załoga Fa-bryki
Maszyn.
Rolniczych w Słupsku ze
bra1*. na konto pomocy dla
(powodzian ponad 43 tysię
cy złotych. Ponadto, słupski
„Famami”
przekazał
50
łóżek, które zostaną do star
ozone do Łęczycy trans por
tern PKS nieodpłatnie,
w
ramach pomocy dla powo
dzian. Członkowie
JQubu
Oficerów Rezerwy działają
cego przy „Farnarołu” zade
klarowali
kwotę 3 tys. zł
apelując
jednocześnie
do
wszystkich Zarządów Klu
bów Oficerów Rezerwy na
terenie woj. słupskiego
o
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łatwą zwłaszcza, że każdy
klient będzie musiał organi
zować sobie transport we
własnym zakresie. Zarząd
Spółdzielni stoi na stanowi
sku, iż jest to zmiana ko
nieczna spowodowana regla
mentacją paliw.
Minio, że nowy tryb świad
czenia usług w zakresie czy
szczenia dywanów jest mniej
dogodny kierownictwo zakła
du upatruje w nim pewne
korzyści dla klienta zapew
niając znaczne polepszenie
‘jakości wykonywanej pracy.
Warto przy okazji wspom
nieć, że SUSP wprowadza
od lutego nowy typ usług
dla zakładó- ' pracy. W prał
niach: przy ul. Buczka w
Słupsku i przy ul. Jedności
Narodowej w Lęborku przyj
mowana będzie do czyszczę
nia i reperacji odzież robo^ lr:4'Ar*0 H r7i o■*,0 1 ’4‘r>V
no na rynku. Sądzimy, że oferta ta zainteresuje zakła

dowe komisje socjalne.
(ce)

rzemieślników i pracowni
ków administracji na rzecz
pomocy finansowej dla lud
ności dotkniętej klęską po
wo dziową.
Zgromadzono
103 tys. złotych oraz prze
kazano
dodatkowo dotację
ze środków akcji socjalnej
rzemieślników w wy so cości
50 tys. zł.
Pracownicy STW ze Slup
ska, Lęborka,
Człuchowa,
Miastka, Bytowa,
Sławna
zebrali na konto pomocy po
wodzi a nom
ponad 45 tys.
złotych, a młodzież i grono
pedagogiczne oraz pracowni
cy Szkoły Podstawowej
w
Pobiec i u przekazali na rzecz,
powodzian kwotę 14.300 zł
(cel
obsługę zagranicznych kon
trahentów i w których zrnia
na asortymentu produkowa
nych mebli wiązałaby się z
uprzedn i m wprowadzeniem
daleko idących zmian techno
logi czńy ch, or gani za cy j ny ch
i kadrowych.
Niemałego wysiłku kie
rownictwa i załogi przedsię
biórstwa będzie też wyma
gało zapewnienie zakładane
go przyrostu o 8 proc. oso
bowego funduszu płac. Jest
to konieczne, aby zabezpie
czyć pieniądze na przewi
dziane układem zbiorowym
awanse.
Przyrost ten zamierza się
wypracować poprzez odpo
wiednie zwiększenie wydaj
ności. Z materiałami będzie
krucho, stawia się przeto na
racjonalizację — na maksy
malnie oszczędne gospodaro
wanie posiadanymi zasoba
mi materiałowymi.
(jot-el)

UWAGA KARATECY
SŁUPSK.
Zarząd
Ogniska
TKKF „Karate”, informuje, że
z dniem 1 lutego br. (ponie
działek) o godz. 17.30 w sali
przy ul. Kozietulskiego wzna
wia treningi sekcja karate.
(gip)

Nie chcemy kibiców...“
SŁUPSK. Organizacja partyjna przy Wojewódzkiej
Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej ma utrudnione za
danie, działa bowiem w rozproszeniu. Członkowie tej
POP są zatrudnieni m. in. w Słupsku, Sławnie i Ustce.
Mimo dość sporych odległości, utrudniających codzienny
kontakt, nie odczuwa się tu osłabienia partyjnych ini
cjatyw, ą przeciwnie — jest to okres wzmożonych dzia
łań dla oczyszczenia szeregów z ludzi chwiejnych: nie
zdecydowanych oraz poprawy warunków socjalnych za
łogi i rzetelnych przygotowań do czekających WSOP
prac wiosennych.
— W ostatnich miesiącach
przeżywaliśmy w naszej or
ganizacji trudne chwile. —
mówi sekretarz POP, Hen
ryk Nierychłewski. — Nie
którzy z członków partii sta
li na uboczu, „kibicowali”
wydarzeniom. Nie potrafili
się określić, gdy załoga dy
skutowała nad wydarzenia
mi w kraju. Uważam, że
członek partii
musi znać
swoje miejsce w społeczeń
stwie. Obecnie prowadzimy
rozmowy z członkami
na
szej POP. Ci bierni — od
chodzą. To dobrze, bo nie
ważna w partii jest liczba
członków na liście, ale waż
ne 7prawdziwe działanie, na
pierwszej linii. Nie chcemy
wśród nas kibiców. Także
członkowie
niezdyscyplino
wani, nie respektujący po
leceń partyjnych nie pozo
staną ^vśród nas:
f Jednym
z ważniejszych
zadań, jakie obecnie real i zu
je POP w WSOP, jest po
wołanie Zakładowej Komi
sji Socjalnej. Potrzeb — jak
w każdym zakładzie — wie
le. Są trudności z nabyciom
odzieży
ochronnej,
a w
WSOP większość załogi pro
cuje na wolnym powietrzu
lub w nieogrzewanych ma
gazynach. Najbardziej u ciąż
1 i w-e warunki ma brygada
kopcująca ziemniaki w Sie
mianićach pod Słupskiem.
W takiej „spiżarni;’. ..miasta
nie ma jeszcze, żadnych .po
mieszczeń
socjalnych lun
choćby baraku, gdzie ludzie
mogliby się ogrzać i zjeść
ciepły posiłek. O tych. pra

cowników trzeba zadbać w
pierwszej kolejności.
Nowa Komisja będzie mia
ła pełne ręce pracy z za
gwarantowaniem odpowied
niej odzieży zimowej itp
Pracownicy magazynów tez
nie mają luksusów, ale w
pobliżu, w zakładzie zbioro
wego żywienia przy ul. Prze
myślowej (obiekty po daw
nej
„Pomorzance”),
mogą
się stołować.
W trakcie organizacji jest
pomoc dla powodzian. Człon
kowie POP aktywnie włą
czyli się w zbiórkę darów.
Załoga przetwórni owoco
wo-warzywnej przy ul. Grott
gera w Słupsku wyprodu
kowała ponad 1.200 kg dże
mu truskawkowego, od ca
łej załogi WSOP zebrano 20
tys. zł.
Z nastaniem odwilży cze
ka załogę WSOP okres wy
tężonej pracy. Trzeba bę
dzie otworzyć kopce, prze
brać wiele ton ziemniaków
przeznaczonych do sklepów.
Niedługo zaczną przybywać
pierwsze transporty nowali
jek, które — obojętnie o ja
kiej porze dotrą do Słupska
— muszą być natychmiast
rozwiezione do sklepów wa
rzywniczych w mieście, a
także do pobliskich miejsco
w oś ci. Do tych prac potrzeb
na jest pełna
mobilizacja
całej załogi. I tu członko
wie POP również upatrują
dla siebie
odpowiedzialne
zadanie.

W LĘBORKU
I SŁUPSKU
W czwartek, 23 bm. o godz,
17 w sali Szkoły Muzycznej w
Lęborku, a w piątek, 29 bm.
o godz. 18 w Słupskim Teatrze
Dramatycznym przy ul. Wato
wej 3, z koncertem symfonicz
nym, wystąpi Słupska Orkiestra
Kameralna. Dyrygować będzie
Tadeusz Kmiecik, zaś solistka
mi koncertu będą: Marzenna
Herman i Anna Skotarczyk flet.
W programie usłyszymy utwo
ry: Serenadę na istrumenty dę
te W. A, Mozarta, koncert na
dwa flety D. Cimarosa i 3 Sym
fonię D-dur Schuberta, (a)

Pierwsze rundy
Miejskiej
Olimpiady Młodzieży
SŁUPSK..
Szkoln?
Związek
Sportowy w Słupsku jest _ rok
rocznie organizatorem Miejskiej
Olimpiady Młodzieży. Na star
cie tegorocznei imprezy stanęły
reprezentacje wszystkich szkół
podstawowych. Do chwili obecnei zakończono rozgrywki w
czterech — z szesnastu — dy
scyplinach sportu, objętych re
gulaminem zawodów.
W ostatnich dniach zakończyły
rozgrywki koszykarki oraz ko
szykarze i pływacy. W koszy
kówce dziewcząt najlepszy oka
zał się zespół Szkoły Podstawo
wej nr 6 (18 punktów), przed
Szkołą Podstawowa nr 1 i Szko
łą Podstawową nr U,
.
. .
W grupie chłopców najlepiej
spisywała się drużyna z ..szóst
ki”. gromadząc na swym kon
cie 22 punkty i wyprzedzając
SP nr 15 oraz SP nr 3.
Z dziewięciu drużyn które sta
nęły do . walki na pływackich
torach, trzy oierwsze miejsca
przypadły szkołom. 4. 15 i “•
Po pierwszych występach ..olira
pijskich”,
stawce
przewodzą
dwie szkoły- 15 i 6 — obie po
174 pkt. Na trzecim miejscu —
z 134 punktami — sklasyfikowa
na jest, Szkoła Podstawowa nr
3. (grip)

Aw RUCHU
ZAWSZE
ROZWAŻNIE

(ac)

Kiedy będzie dobry chlsb i chrupiące'
0

SŁUPSK. Minęło już sporo eta su od opublikowania na
naszych łamach informacji dotyczących sytuacji w piekarnict-wie i działań dla poprawienia jakości pieczywa w
województwie słupskim. Prezentowaliśmy m. in. raport w
tej sprawie, sporządzony przez Wydział Handlu i Usług
Urzędu Wojewódzkiego.
naszych .ton pieczywa na dobę, tw'
tym pieczywo zwykłe, pszen
.w. ostat
ne, tzw. zakopiańskie, tu
poprawi
rystyczne, sitkowe, beskidz
ła się jakość pieczywa, pro
kie.
Przygotowywano ' się
du kowanego zwłaszcza
w
także do
wznowienia wy
piekarniach WSS. Ale jesz
pieku
chleba
razowego,
cze nie taka, jakiej oczeki
okrągłego.
wano.
Ta piekarnia jest również
Co gorsza, np. w ponie
producentem rzadko ogląda
działki, po wolnych
sobo
nego na rynku chleba razo
tach, w śródmiejskich skle
wego o nazwie pumpernipach WSS sprzedawano tzw.
kel. Jeśli czasu? i mocy pro
pieczywo nocne, które swym
dukcyjnej starcza, wypieka
wyglądem i smakiem nasu
się tam jeszcze bułki „Mał
wało przypuszczenie, że rze
gorzatki”. W
nocnej vporze
esy wiście pieczono je, nocą,
natomiast wypieka się jesz
albo... kilka dni przed sprże
cze około 12 tysięcy bułek
dążą.
poznańskich.
Na bochenkach były ety
Co natomiast tyczy wyja
kiety producenta chleba —
śnienia, czym jest chleb noc
piekarni
nr 1
przy
ui.
ny, to w terminologii i prak
Drewnianej. Sam chleb pi zy
tyce piekarniczej jest to ta
pominął, że ma wiele współ
kie pieczywo, które zaczy
nego z... nazwą ulicy.
na się wypiekać po połud
Udaliśmy się do piekarni
niu, a trafia ono do sprze
żeby
wyjaśnić
znaczenie
daży dopiero nazajutrz. Nie
iście magicznego
terminu:
jest więc to -hieb o kilku
pieczywo nocne.
dniowym
„stażu”
sklepo
OkSzało
się, że byliśmy
wym. Problem
leży więc
tam kolejnymi interesanta
nie w piekarni — stwier
mi, którzy przybyli- do pie
dzili piekarze, tylko w dy
karni wy sprawie jakości pie
strybucji i sprzedaży.
czywa. Zastępca kierownika
Ńa ogół bywa
tak, że
piekarni, Henryka Król, po
przed
wolnymi
sobotami
informowała nas, że nic nie
piekarnia pracuje pełną mo
stoi na przeszkodzie w wy \ cą, żeby sprostać zamówie
pieku dobrego pieczywa i
niom ze sklepów Jednakże
tylko takie — jej zdaniem
zamówienia te dość niepre
— jest tam produkowane
cyzyjnie określa tą rzeczvwi
T5»ż>m techmWiczny
jest
Te potrzeby nęci placówek
przestrzegany,
mąka przed
handlowych
Spoto pieczy
wypiekiem — poddawana le
wa pozostaje w piątek
w
ża kowani u.
sklepach, by przeleżeć t-irn
do poniedziałku i w ten spo
.Wypieka się tam o-k. 15
ODCZUCIU

Czytelników
w nim
okresie

sób kwalifikować się j; 20...
nocne.
w
Tymczasem pi ekarma
poniedziałek
i
następny
dzień nie ma zbyt wiele pra
cy, odnotowuje spadek za
mówień na pieczywo.
Ponoć handlowcom trud
no określić faktyczne zapo
trzebowanie rynku ńa pie

czywo; raz bywa tak, innym
razem inaczej Nie sądzimy,
żeby na podstawie ubiegło^ygodniowych
kalendarzy
zamówień nie można byio
lepiej wysondować
potrzeb
rynku. Po prostu trzeba to
robić precyzyjniej niż do
tychczas, lepiej
wyczuwać
potrzeby klientów, (wir)

No zdięełu: Wypiek pieczywa w piekarni nr 1 WSS „Społem”
przy ul. Drewnianej, przeznaczonego na zaopati zenie słupskich
sklepów.
Fot. Ireneusz Woitkiewicz

Strona W

SPORT IZ REGIONU

G/os Pomona nr 20

Wybieramy najlepszych

Dylematy słupskich

CZORAJ ctrzymałlśray pierwsse cdpowietlzi na ttaöycyjny Konkurs-Plebiscyt „Głosu Pomorza” na 5
najlepszych sportowców i 3 najlepszych trenerów woj.
koszalińskiego i słupskiego, nadesłane ze Słupska.,
Oprócz kuponów, kilku Czytelników nadesłało także swo
je wypowiedzi, odnośnie typowania poszczególnych kandy
datów. Podali kryteria, jakimi się kierowali, umieszczając
sportowców i trenerów na premiowanych miejscach. Po
nadto redakcję naszą odwiedził jeden z byłych znanych
sportowców Kosx?li*t&, pracujący obecnie w Słupsku, któ
ry wypowiadając się nr temat konkursu — prosił o nie
podawanie jego nazwiska.

W

T. J. (inicjały rozmówcy)
zwrócił uwagę na różnice
w ocenie wyników sportow
ców i trenerów dyscyplin
zespołowych i indywidual
nych.
Podobała mi się — powie
dział T. J. — .wczorajsza wy
powiedź Romana Subla z
Koszalina (zamieszczona w
„Głosie”)
Moim
zdaniem,
bardzo sprawiedliwie postą
pił, klasyfikując
ex aequo
dwie koszy karki SZS Kosza
lin:- VioIettę Gawęcką i Mai
gorzale Wołujewicz na jed
nym miejscu. Bywają prze
cież spotkania, w których te
dwie ?.aw;odniczki reprezen
tują różną formę. Raz jod
na gra lepiej, a druga go
rzej i odwrotnie.
Dlatego
też, czytając listę kandyda
tów’ na najlepszych sportow
ców woj. .słupskiego, propo
nuję umieszczenie siatkarek
Czarnych,
reprezentantek
Polski: Anny Uchodzijewskiej i Anny Pelszyk ra
zem, na jednym miejscu. A
na którym? Niech o tym za
decydują sami Czytelnicy
„Głosu”.
Skoro już jestem przy siat
karkach, to obok dwójki

wymienionych zawodniczek,
należałoby na liście honoro
wej umieścić jeszcze kapita
na reprezentacji
Polski \ w
siatkówce juniorek — Ma
rzenę Hanyżewską, zawodni
czkę z czołowej szóstki I-ligowych
Czarnych
oraz
Tadeusza Kasprzyka, wycho
wawcę zespołu juniorek, zda
bywczyń brązowego medalu
na VIII OSM.
Jeśli chodzi o trenerów,
to nasz gość pierwsze miejsce
rezerwuje dla Tadeusza Wa
nata, szkoleniowca piłkarzy
Ii-ligowego
Gryfa, drugie
— dla Andrzeja Dułskiego,
wychowawcy siatkarek Czar
nych' i trenera' kadry ' naro
dowej' w ub. roku, a trzecie
— dla Aleksego Antkiewicza
„Rok 1981 był kolejnym,
bardzo udanym okresem dla
słupskiego sportu wyczyno
wego — pisze w liście do
redakcji, Henryk Grądzki z
Wydziału Kultury Fizycznej
i Turystyki Urzędu Miejskie
go w Słupsku, znany słupski
działacz sportowy. Sportow
cy Słupska osiągnęli wiele
cennych sukcesów.

Oto kandydaci. H. Grądz4H
kiego
do • premiowanych
miejsc:
gj
SPORTOWCY:
T. Anna
Uchodzi jewsk a®
—kapitan I-ligowego zespo-__
łu siatkarek Czarnych, ucze
stniczka mistrzostw Euro
py.
■
2. Tomasz Przybora — za
wodnik sekcji brydża spor*®
towego Czarnych. Jeden .z
najlepszych, brydżystów Po®
ski;
złoty medalista
mi
strzowskiej drużyny Polską
na ME w Birmingham i brą
zowy medalista MS w Che
ster (USA), Zwycięzca wielu6“
międzynarodowych
tumie-,,.»
jów,
. .
' «
3. Kazimierz Adach
Członek kadry
narodowej)^
uczestnik" ME" w Tampere,
wicemistrz Polski w Wadze®
lekkiej. '
4. Mirosława Liher-ek
—
mistrzyni Polski w strzelec
twie (karabinek pueumaty-^g
czny), uczestniczka ME w8*
Atenach (IX miejsce).
^
5 Kazimierz
Czerwiński®
— pięściarz' Czarnych Jeden«
z najlepszych
zawodników®
kraju w wadze koguciej.
Przez cały rok
zachowałB
wysoką formę, odnosząc naj
więcej zwycięstw w rozgrywU
kach ligowych ub. roku.

B

. TRENERZY:

I. Andrzej Dulski, 2, Ta- ;
deusz Wanat, 3. Tadeusz Sm
dowski.
— Dziękujemy za rozmo-s*
wę i nadesłane wypowiedzi.
Ü
STANISŁAW FIGIEL

Kontrolne mecze j Mistrzostwa młodych
siatkarek Czarnych pmgpongisiow
Dru,żyna I-ligowy eh siatk
atkarek Czarnych Słupsk, przygoto w•ująca s:ę do 11 r u n<dy rozgrywek mistrzowskich
oraz zaległego mac zu z Za wiszą Sulechów rozegrała w
h c.. ; si portowej w S)iupsku kontrolne spotkanie z l-iigowymi drużyna«! CTed anij i Spójni Gdańsk. Rozegrano
cztery1 pojedynki ( PO dwa w każdym dniu). W pierwszy nci rn c c zu w. zs. v ni ulegli
uległ: Spójni 2:3 (3:15. 15:4, 15:3.
8:1 .i; 14:16). a w d:;ug im — również Gębami 1:2 (10:1./;
10:8. 12:15).
Spotkania rewanżowe rozegrane na drugi dzień przy
niosły zwycięstwa słupszczankom. W pierwszym poje
dynku Czarni, pokonał: Spójnię 3:0 (15:13 13:11, 1.5:131
a w drugim — Gedamę • 2:1 (15:11. 15:12. 2:15>.
Spotkania z zespołamigdańskimi
trener A. Dulski
oraz trenerzy Ge dani i. ■ i Spójni potraktował; szkolenio
wo, mając na uwadze wznawiane 6 lutego rozgrywki li
gowe. Grano pięć setów Tub trzy bez względu- na wyn'k>
często sięgając po zawodniczki z drugiej „szóstki”. ,
Następne kontrolne mecze siatkarki Czarnych rozegra
ją (28 i 29) ze Spójnią w Cetniewie. a z Gedanią w
Gdańsku. Dochód z meczu z Gedanią zostanie przekaza
ny powodzianom.
'
(sf)

W Lęborku odbyły tTę j»;»
stdżóśtwa woj cwod /.twa .słup
i k isgo w t&h:kię s feółowy żn B
mkidzJków
orać • juniorów
młodszych- i starszych. U-H
częsta;ćzyło w. ńi.ch’, 88 z,awodnieaek J. /awodników ip
Oto zdobyycy medal i:
Młodzicy. T. D. "Rzoś-ką.
2, R. Malicki (obaj Pogoń IięB
bork), 3, M. Kurkowski (Ju-g
venia Fółózho).
’ '// ' ”,
Dziewczęta. 1. B. Myki-k,-«
2. A. Modrzejewska- ' (obie®
•' aven .a), 3. J. 31 u i n o\v s k ?.
(Pogoń).
B
Juniorki młodsze 1. D. Mv
szke, 2. M. Kreft, 3.' U. Mb-H
drzsjswska (Juvenia).
Juniorzy młodsi. 1. D. Mag
licki (Pogoń) 2. Si. Baum-'
gard (Juve-rüa). 3. J. .Treder«

(SXS Maszewo). ■ ' ■ ’
Juniorki. 1.

D.

Myszkę

(Pogoń). 2. U. ModrzejewskaB

PLEBISCYT.„GŁOSU POMORZA

3. M. Kreft.
Juniorzy. T. A. ; Wąsowićj®
(Pogoń), 2. A. RatajiStki (Echo
Siescwieeh, 3. St. Bauämsardll

(J-uMen ia ).' • ? :'

NA NAJLEPSZYCH SPONTOWCiW I TRENERÓW
Woj, koszalińskie

Woj. słupskie

SPORTOWCY

3

•' • i i i i

. i■
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. ii l i

Również w Lębórkn, otjby,!
się..,U. wojewódzki , turnięj§|
klasyfikacyjny
seniorek i
seniorów. Wśród kobiet zwyjg
ciężyła D, Myszkę przed B.
Lisiecką (obie- Pogoń), i R.-,
Eridward- (WSP Słupsk). męż,
czyzn — M, Bieniasz (PorÄ
goń) nr zed swymi kolegami®.
klubowymi: W. Potrykusern,
M. Przełuskirn i A. Wąsów--B
czem.
.
(sf)

TRENERZY

. Ka lodowisku w Sóencwcu .ęyei
było się zalęgłe spotkanie t> AŚL«
straostwo; T cugi bokęjowe.1
któiyrń mistrzowie. Polski. . Za
głębie odnieśli wysokie Zwycię
stwo nad GKS Tychy 15:«,

Wypełnione kupony orosimy przęsła* na adres ..Głosu Po,
morza”. 75-604 Koszalin, ut. Zwycięstwa 137/139 z zaznacze
niem na kopercie: „Plebiscyt” — do dnia 2, lutego, .
Obowiązuje data stempla pocztowego.

W ODESSIE odbył sie towa
rzyski mera w zapasach w. sty-J£
lu wolnym miedzy reprezenta
cjami ZSRR ) USA.
Wygrała
drużyna, radziecka 9:0.
W FINALE turnieju tenisowe,
g* Seatle, Martina Navratilov
pokonała Andreę Jaeger 5:2, 8:0. H

poczucia wiary
w skuteczność działania
Niebawem
minie kwartał'
od rozpoczęcia działalności
teredowych , grup * operacyj
nych, Żołnierze udali się nu
wieś, do miast i sq tom na
de!, by wspierać tych, któ
rzy. szczerze , pragną /wypro
wadzenia kraju z kryzysu.
Zadania, które im powie
rzono, określono jednoznacz
nie: załatwić natychmiast i
beż biurokratycznych ceregie
li najpilniejsze lokalne pro
blemy, zgłaszane przez ludzi
Dzień' w dzień dzielą z oby
watelem ich troski, utrapienia
i trudności, umożliwiając im
jednak rozwiązanie wielu na
pozór przyziemnych spraw.
Od kłopotów zaopatrzenio
wych. mieszkaniowych, koń
cząc na tępieniu marnotraw
stwa, bałaganiarstwa, fumiwisizrntf,
niepraworządnoścl,
spekulacji,
braku szacunku
dla. '..Judzkiej - pracy., Ryliśmy
naocznymi świadkami tej żoł
n Perskiej służby społeczeństwu
towarzysząc m. in. Terenowej
Grupie Operacyjnej, dowodzo
naj przez kapitana Mariana
Łęckiego,. działajacej w gmi
nach Słupsk j Kobylnica, o
czym. już, pisaliśmy;
To prawda, źs terenowe
grupy Operacyjne zyskały so
bis sympatię i ógromnei ży
czliwość .Społeczeństwa, któ
remu . pośpieszyły z pomocą,
Bq, spotkały, się
nawet z
wiarą, (żs po ich interwencji ,
nąstąpj rpdykainą poprawa.
Wióra ta graniczy czasami
z przesadą i choęioż za wcze
śnie na dokonywanie gene
ralnej oceny rezułtafów działbiftOŚC! żołnierskich grup, to
jedną nie ulega wątpliwości;
skutecznie
przełamują one
„bariery
niemożliwości”
poczucie niewiary w skutecz
ność działań na rzec2 ładu,
sprawiedliwości i dyscypliny,
pgją pórtadto doping admrnisfraćji.
Oby tóri przykład
rzęteinei żołnierskie)' roboty
okazał się trwale „zarailir
wy” ,dla wszystkich.
Zdjęcia i tekst:
IRENEUSZ WOJTKIEV/1CZ

