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Dwudniowe posiedzenie Sepu PIL
A 9 ustaw reguSujqcych prawne podstawy reformy gospodarczej A Projekty ustaw o Trybunale
Stanu i Trybunale Konstytucyjnym, o spółdzielniach i ich związkach A. Powstanie Państwowej
Agencji Atomistyki A Zmiany w składzie Rady Ministrów A Interpelacje poselskie
26 i 27 lutego obradował Sejm PRL.
W toku tego posiedzenia Sejm PRL podjął uchwa
lą w której potwierdza potrzebą realizacji idei po
rozumienia narodowego w nowych warunkach, wol
nych od anarchii, i uznaje, że obywatelskie komite
ty ocalenia narodowego — przekształcające się w
obywatelskie komitety odrodzenia narodowego —
to cenna inicjatywa szerokiego poparcia dla dążeń
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i rządu ge
nerała Jaruzelskiego, jedna z ważnych form patrio
tycznych dążeń społeczeństwa.
,W piątek uchwalono
9
Ustaw niezbędnych dla siwo
rżenia prawnych podstaw
reformy gospodarczej. W de
bacie poselskiej — z refor
mą tą wiązano szanse uzy
skania przez nasz kraj rów
ndwagi gospodarczej, wy pro
wadzenia go z kryzysu. Nie
zamykano przy tym oczu na
twarde wymogi obecnego
etapu reformy, jak np. ko
nieczność przesunięcia czę
ści pracowników do działów
łdSóre odczuwają ich brak,
czy dotkliwe dla niemałej
części społeczeństwa zwyżki
cen. Podjęto również uchwa
łę w sprawie wykazu towa
rów lub usług, na które bę
dą ustalane ceny urzędowe.
Podkreślano w,, dyskusji ko
nieczność stałego kontrolo

„Drzwi płockie”
darem rządu PRL

*

Wczoraj w
Płocku odbyło
się uroczyste przekazanie płoc
klej Bazylice Katedralnej brą
zowej
kopii
romańskich
..Drzwi płockich” z
połowy
XH wieku. Są one darem rzą
du polskiego dla katedry. W
czasie uroczystej koncelebro
wanej mszy
św. z udziałem
przedstawicieli Episkopatu Pol
ski i duchowieństwa z całego
kraju poświęcenia daru doko
nał prymas Polski arcybiskup
Józef Glemp. Uczestniczyli mi
nister pracy, płac i spraw so
cjalnych — prof.
dr Antoni
Rajkiewicz i wicedyrektor TT~
rzędu do Spraw
Wyznali —
Aleksander Merker.

wania i analizowania prze
biegu reformy, a w m.arę
potrzeby — modyfikowania
tych czy innych rozwiązańk
W sobotę odbyło się pier
wsze czytanie poselskich pro
jektów ustaw, z
których
pierwszy przewiduje nada
nie konstytucyjnej rangi pro
ponöwanym nowym instytu
cjom: Trybunałowi Stanu i
Trybunałowi Konstytucyjne
mu, zaś drugi dotyczy szcze
gółowych rozwiązań związa
nych z Trybunałem Stanu,
Projekty te będą obecnie
szczegółowo rozpatrzone w
sejmowej Komisji Prąc Usta
wcdawczych.
Również w pierwszym czy
taniu przedstawiony został
poselski projekt ustawy
o
spółdzielniach i: ich związ

kach. Dla jego rozpatrzenia
powołano Komisję Nadzwy
czajną. Tak więc liczba ko
misji sejmowych zwiększyła
się do 28.
Znowelizowano
ustawy:
o zaopatrzeniu
emerytal
nym górników 1 ich rodzin,
0 orderach i odznaczeniach,
ó powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników
1 ich rodzin. Ustanowiono
tytuł honorowy „Zasłużony
Portowiec PRL”. Uchwalono
ustawę o utworzeniu Pań
stwowej Agencji Atomisty
ki. Dokonano zmian w skla
dzie Rady Ministrów. Przed
stawiciele rządu
odpowie
dzieli na interpelacje posel
skie.
Sprawozdawcy parlamen
tarni PAP relacjonują:
Posiedzenie Sejmu rozpoczę
ło się w piątek, krótko po
godzinie 11.00. Na sali obrad
— Wojciech Jaruzelski i
Henryk Jabłoński. Obrady
otworzył marszałek Sejmu
Stanisław Gucwa.
Liczący 9 punktów porzą
dek dzienny dwudniowego
posiedzenia, uzupełniony zo
stał o „Zmiany w składzie
Rady Ministrów”.
Zabierając głos w trybie
nagłym,' pos. Edmund , Osmańczyk Ojezp. okr. wyb.

USA znoszą zakaz
handlu z RPA
Administracja
waszyngtoń
ska podjęła decyzję, która w
bardzo
szczególnym świetle
stawia całą politykę zagranic?
na ■ Stanów
Zjednoczonych.
Rząd Ronalda Reagana, który
coraz częściej i chętniej ueie
ka sie do polityki embarga i

, (dokończenie na str. 2) ""2,

Kędzierzyn — Koźle) wyślą
pił z wnioskiem o uzupełnię
nie porządku dziennego w
.'•kwestii' zabezpieeżę:nią wszy
stkim posłom' równych praw
w upowszechnianiu ich racji
przez rządowe środki maso
wego przekazu. V.7 uzasad
nieniu powiedział m.in., że
środki masowego przekazu
ogłosiły tylko niektóre teks
ty wystąpień poselskich na
poprzednim posiedzeniu Sej
mu w całości lub z małymi
skrótami, a inne — ze skró
ta mi nieraz zmieniającymi
wywód posła. Powiedział też,
że ostatnie jego wystąpienie
w Sejmie nie ukazało się.
jak to było zazwyczaj, w
całości w „.Trybunie Opol
skiej”. a więc w gazecie wy
chodzącej na ziemi, którą re
•prezentuje od ,1957 r. w Sej
mie. Stwierdził, że złożył na
ręce marszałka Sejmu pro
test. Oświadczył, że nie o~
trzymał dotychczas odpowie
dzi rządu na swoje postula
ty zgłoszone w debacie 25
stycznia, an-i odpowiedzi mar
szalka Sejmu na swój pro
test. Nawiązując do kwestii
pełnego informowania społe
czeńs-twa o przedkładanych
-przez posłów Sejmowi rac
jach powiedział w konklu(ciąg td<xLszy na str. 5)

UCHWAŁA SEJMU PRL
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej ponownie potwierdza potrzebę reali
zacji idei porozumienia narodowego. W
nowych warunkach wolnych od anarchii,
umożliwiających proces stabilizacji życia
państwowego, odbudowę wartości moral
nych, kształtowanie klimatu pracy i rze
telnego wykonywania obowiązków istnie
je konieczność podjęcia dalszych wysił
ków dla tworzenia i umacniania szerokiej
platformy współdziałania wszystkich sil
narodu, wszystkich ludzi dobrej woli nie
zależnie od ich poglądów i organizacyj
nej przynależności, dla przywracania za
ufania społecznego, właściwego rozumie
nia fundamentalnych spraw państwa poi
skiego i bytu narodowego.
Sejm uznaje, że działania obywatel
skich komitetów ocalenia narodowego
stanowią cenną inicjatywę szerokiego spo
łecznego poparcia dla dążeń Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego 1 rządu pre

miera generała armii Wojciecha Jaruzel
skiego. W komitetach tych przekształ
cających się w obywatelskie komitety
odrodzenia narodowego Sejm upatruje
jedną z ważnych form patriotycznych i
obywatelskich dążeń naszego społeczeń
stwa mającego na względzie dobro ojczy
zny, potrzebę przywracania normalnych
warunków funkcjonowania państwa, go
spodarki narodowej i życia społecznego
oraz kontynuację dzieła socjalistycznej
odnowy.
Sejm PRL podejmie wszelkie działania
jakie okażą się niezbędne dla porozumie
nia narodowego i zaleca Prezydium Sej
mu, aby w’raz z klubami poselskimi PZPR,
ZSL i SD oraz kołami poselskimi zaini
cjowało opracowanie platformy takiego
porozumienia a także propozycji organi
zacyjnych jego ukształtowania w skali
ogólnonarodowej oraz przedstawiło wyni
ki tych prac Sejmowi.
(PAP)

Wymiana
towarów z NftD
W WarsZą-wie podpisany’ .zo
stał protokół o wymianie to
warów i
świadczeniu usług
między Polską Rzeczą pospolitą
Ludową a Niemiecką Republi
ką Demokratyczną w roku
13,12.
Wartość wzajemnych dostaw
towarowych w br. przekroczy
1.5 raid rubli, .przy czym , eks
port wyniesie ck. 850 min. na
torhiast import z NRD — ck,
650 min rubli. Oznacza to pe
wien nieznaczny wzrost obro
tów w stosunku do poziomu
.dostaw
"osiągniętych w roku
ubiegłym.
Przy ustalaniu
struktury ł
więikośći wzajemnych .dostaw
towarowych uwzględnione zo
stały realia wynikające z ak
tualnej sytuacji
gospodarczej
Polski.
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VII Plenum KC
Komitet Centralny uznaje de
cyzję Redy Państwa o wpro
wadzeniu stanu wojennego z
dniem 13 grudnia 1931 roku
oraz powstanie Wojskowej Ra
dy Ocalenia Narodowego za
w pełni odpowiadające wy
mogom sytuacji. Decyzje te
podjęte zostały w imię naj
żywotniejszych interesów klasy
robotniczej i narodu, w obliczu
zagrożenia podstaw istnienia
niepodległego, socjalistycznego
państwa polskiego, po wyczer
paniu wszelkich innych środ
ków zapobieżenia katastrofie
narodowej.
Komitet Centralny udziela
całkowitego poparcia działal
ności Wojskowej Rady Ocale
nia Narodowego. Komitet Cen
tralny akceptuje decyzje i dzia
lania Biura Politycznego zwią
zane z wprowadzeniem stanu
wojennego.
Dążąc wszystkimi silami do
porozumienia, partia wielokrot
nie ostrzegała zwłaszcza na
IV i VI Plenum Komitetu Cen
tralnego, że w obronie socja
lizmu rząd użyje wszystkich
środków, jakimi dysponuje pań
stwo. Mówiliśmy zawsze jasno,
że kontrrewolucja nie przej
dzie.
Burząc podstawy ładu spo
łecznego, depcząc zasady kon
stytucyjne, prawne i moralne,
przeciwnicy socjalizmu dążyli
do rozbicia państwa i zmia
ny ustroju. Opanowując kie
rownictwo NSZZ „Solidarność"
realizowali program totalnej
konfrontacji z socjalistycznym
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państwem. Przywódcy „Solidar
ności”
odrzucili
wysuniętą
przez partię ideę budowy fron
tu porozumienia narodowego.
Ludowe Wojsko Polskie, speł
niając swój patriotyczny obo
wiązek, zapobiegło katastrofie
narodowej. Komitet Centralny
wyraża żołnierzom ludowego
Wojska Polskiego uznanie z°
ich ideowość, wysoką świado
mość obywatelską i wzorową
dyscyplinę. Komitet Centralny
wyraża uznanie funkcjonariu
szom
Milicji
Obywatelskiej
i Służby Bezpieczeństwa za
ofiarną i wierną służbę.
W wyniku wprowadzenia sta
nu wojennego
zahamowano
działania kontrrevrolucji, za
pewniono bezpieczeństwo pań
stwa i jego obywateli. V/ kra
ju przywracany jest ład, po
rządek i dyscyplina. Zwiększa
się aktywność ludzi pracy w
mieście i rta wsi. W stosunku
do grudnia ub. roku wzrasta
wydobycie węgla i innych ko
palin, produkcja energii elek
trycznej, wyrobów hutniczych,
cementu i innych produktów,
które warunkują funkcjonowa
nie gospodarki narodowej.
Mimo pozytywnych
zmian
kraj znajduje się nadal w bar
dzo trudnej sytuacji gospodar
czej,
Przeciwnicy
socjalizmu
inspirowani i popierani przez
ośrodki dywersji imperialistycz
nej usiłują nadal zatruwać
świadomość narodu hasłami
nienawiści i odwetu, naduży
wać łatwowierności młodzieży,
wnosić zamęt do różnych śro(dokończenie na str. 3)

Przedszkole dla każdego dziecka

Pierwsze odgłosy
(Inf. wł.) Niedawno, lnic ja
ty wy KW PZPR w Koszali
nie powołany został w wo
jewództwie Społeczny Komi
tet Rozwoju Przedszkoli, któ
rego zadaniem jest organize
wanie i koordynowanie spo
łecznych inicjatyw i poczy
nań. zmierzających do budo
wy i rozbudowy przedszkoli.
Hasłem tych działań jest:
„przedszkole dla
każdego
dziecka”.
•Trudna sytuacja
w
tej
dziedzinie i wielkie potrze
by sprawiają, że hasło pada
na podatny grunt, spotyka

się z wielkim zainteresowa
niem, a także ~~ mimo iż
upłynęło niewiele dni od pod
jęcia inicjatywy — z odze
wem w postaci pierwszych
konkretnych propozycji i de
klaracji działań.
Inicjatywa Komitetu Woje
wódzkiego została min. przy
jęta z pełną aprobatą na po
siedzeniu komisji Wychowa
nia. Oświaty i Kultury Wo
jewódzkiej Rady Narodowej,
której członkowie zadeklaro
wali swój współudział we
(dokończenie na str. 2)

Konferencja plenarna
Episkopatu Polski
W dniach 25 i 26 lutego br. odbyła się w Warszawie 183
konferencja plenarna Episkopatu Polski. Konferencji prze
wodniczył prymas Polski, ksiądz arcybiskup Józef Giemp,
Podczas obrad prymas po-.
Informował członków konfe
rencji o podróży delegacji
Episkopatu do Watykanu, ja
ka. miała miejsce w dniach
4—11 lutego br. Delegacja
została kilkakrotnie przyję
ta przez papieża Jana Paw
ła II. Omówiono ważne pro
bierny w e wną tr z koś cielne, a
także zadania Kościoła w
szczególnej sytuacji, w ja
kiej znalazł się nasz kraj.
Papież podkreślił — głosi ko
munikat z posiedzenia Epis
kopatu — swą nieustanną
Więź z ojczyzną, żywo inte

resował się wysiłkami podej
mowanymi przez Kościół w
Polsce dla ulżenia niedoli
ludzkiej, a także node.i mowa
nymi inicjatywami zmierza
jącymi do znalezienia dróg
wyjścia z kryzysu.
Następnie — jak wynika
z komunikatu — biskupi z
największą troską omówili
problemy, przed którymi sta
nął nasz kraj podkreślając.
że Episkopat uważa za swo
je posłannictwo wezwanie w
obecnej chwili do zawarcia
ugody społecznej dla dobra
całego narodu.
(PAP) •

W porcie gdyńskim
óaftdteię na czwartym z kolei kontenerowcu mf$
„Stefan Starzyński'* dla Polskich Linii Oceanicznych. Siatek zbudowano we Fran
cji.
Na zdjęciu: statek w porcie gdyńskim, w bazie kontenerowej.
CAF —- telejota Janusz Uktejewski

/

(dokończenie ze str. 1)
Sänke,1i gospodarczych wobec
krajów uznawanych za meprzyjazne, w tym samym czasie znosi ograniczenia w handlu z Republiką Południowej
Afryki.
Zakaz handlu z RPA został
wprowadzony
przez
administrację Cartera w 1978 r. Eył
to podówczas ważny element
polityki normalizacji stosunków USA z krajami Czarnej
Afryki.

Kontrakty Pentagonu
Prawdę miliard dolarów bedzie kosztował podatników amerykanskich kolejny pakiet
zamówień Pentagonu dla firm
przemysłu
wojskowego USA.
Tylko firma „McDonnell-Oouglas” podpisała z siłami lotniczymi USA kontrakt wartości
534,2 min dolarów na budowę
samolotów wojskowych ,,F-18”
i „A-18”.
Znaczne środki na
produkcję
śmigłowców, czółgów i innego sprzętu wojskowego otrzymały firmy ..Huglies
Aircraft”,
„Lockheed”.
„Rockwell International” i in
ni dostawcy Ministerstwa Obro
ny USA.
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Wizyta Mubaraks
^
w Izraelu
pod znakiem zapytania p
Z Kairu i Tel Awiwu nadchodzą informacje, stawiające
pod znakiem zapytania pianowaną wizytę prezydenta Egip
tu. Hosni Mubaraka w Izraelu
— pierwszą od objęcia przezeń
urzędu w październiku ub. ro
ku po śmierci Anwa.ra Sadata.
Radio izraelskie powołując się
na źródła zbliżone do premie
ra Begina. podało w sobotę.
że jeśli Mubarak nie włączy
■ Jerozolimy do programu swej
wizyty, rząd Izraela wolałby
z tej wizyty zrezygnować.
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40 osób
ginie codziennie
w Gwatemali
W 1981 r. w Gwatemali pa. dło ofiarą przemocy politycznej 13.500 osób. Również obec
nie, w wyniku represji rządo.
wych i morderstw popełnianych przez związane z wojskiem i policją organizacje pa
ramilitärne,
codziennie traci
życie średnio 40 Gwatemałczy
, ków. Dane te podali na konferencji
prasowej w Paryżu
przedstawiciele Frontu Naro, dowo-Patriotycznego
Gwi&temali.

Ä. Papandreu
z wizytą na CyprzV
Ti wizytą do stolicy _ Cypru,
Nikozji przybył premier. Gre-.
. cji, Andreas Papandreu. Jest
to pierwsza
oficjalna wizyta
szefa rządu greckiego na Cy
prze od czasu uzyskania przez
tę wyspę
niepodległości w
1960 r.
Głównym tematem
rozmów
podczas
trzydniowej
wizyty
premiera Grecji w Nikozji bę
da możliwości rozwiązania nie
zwykle trudnego problemu cy
pryjskiego. wywołanego w 1974
roku zajęciem
przez Turcje
północnej części wyspy. Żad
na z
dotychczasowych prob
rozwiązania tego problemu nie
przyniosła efektu.

Broń nuklearna
usunięta zostanie
z terytorium Kanady
Przemawiając na posiedzeniu
komisji spraw
zagranicznych
Izby Gmin Kanady, minister
obrony tego kraju, Gilles Lamontagne, oświadczył, że już
wkrótce broń nuklearna usu
nięta zostanie z
terytorium
Kanady. Nastapi to prawdopo
dobnie do końca br.
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Górniczy fedrunek w styczniu i lutym — ponad 30 min ton

'Rośnie wydobycie węgla
Jak informuje rzecznik prasowy Ministerstwa Górnictwa
i Energetyki górnicy węgla kamiennego zakończyli luty
znacznymi sukcesami produkcyjnymi. Wydobycie w tym
m-cu wyniosło
ponad 15 min ton węgla i jest o 1 min
683 tys. Większe niż w analogicznym okresie ubiegłego^ ro
ku, Szczególne efekty przyniosły ostatnie dwa tygodnie,
w których to średnie wydobycie w dniach roboczych kształ
towało się na poziomie ponad 630 tys. ton.
Rekordową ilość
węgla
637 tys. 239 ton wydobyto
28 lutego. Bardzo wysokie
średnie wydobycie
około
600 tys. ton osiągano rów
nież w soboty a w ostatnią
27
lutego wyniosło ono
618 tys. 508 ton węgla.
W sumie od początku ro
ku górnicy węgla kamien
nego wydobyli 30 min 436
tys. 612 "ton tego cennego su
rowca. Jest to o 3 min 840
tys. ton węgla więcej niż w
pierwszych dwóch miesią
cach ubiegłego roku.
Również bardzo dobrze
pracują górnicy węgla bru

natnego. W lutym wydobyli
oni ponad 3 min ton, znacz
nie przekraczając
zadania
planowe. Od początku roku
dostarczono
elektrowniom
ponad 6,5 min ton tego pa
liwa.
Na uznanie zasługuje pra
ca energetyków. Dowodem
ich dobrej pracy i osiąga
nych wyników jest fakt, że
od 23 stycznia br. przez ca
ły luty obowiązywał . 10.
a nawet i niższy stopień za
silania. Oznacza to. że ener
getyka dostarczała energię
zarówno dla przemysłu,- jak
i odbiorców indywidualnych

Polskie filmy na świecie
Decyzja o wycofaniu „Człowieka z żelaza
z konkursu „Oscara”
Ważną dziedziną naszej współpracy kulturalnej z zagra
nicą jest obecność polskiej kinematografii w między nar ocłowych imprezach, zwłaszcza festiwalach filmowych. Juz
w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. polskie filmy uhonorowane zostały cenionymi nagrodami.
Cztery nagrody,
wśród
nich nagrodę specjalną jury
„Srebrnego Niedźwiedzia” oraz nagrodę Fipresci otrzy
mały „Dreszcze” Wojciecha
Marczewskiego na festiwa
lu w Berlinie Zachodnim a
nagrodę za najlepszy debiut
na festiwalu w Manili —
„Vabank”, też. Juliusza Ma
chulskiego.
Kinematografia
przygotowuje
ślę 'do udziału . w ponad trzy
dziestu
najważniejszych tego
rocznych imprezach zagranicz
nych. Ostatnio ustalono program
naszego udziału w festiwalach
filmów
krótkometrażowych w
Oberhausen i Lille. Nowy film
Stanisława Różewicza „Ryś” oparty
na
prozie
Jarosława
Iwaszkiewicza przedstawimy na
festiwalu w San Remo.
Kilka
naszych
filmów
zaoferujemy
podczas dorocznej imprezy han
dlowej „Filmex” organizowanej
w marcu w Los Angeles.
Nowością w tegorocznym ka
lendarium
imprez
filmowych
jest międzynarodowy
festiwal
filmów o tematyce robotniczej,
organizowany w Montreuil pod
auspicjami lewicowej
centrali
związkowej we Francji — CGT;
organizatorzy
wyrazili
chęć
przedstawienia na tym festiwa
lu filmów Kazimierza Kutza,

SERWISACH agencyjnych oraz w prasie wielu kra

jów, sprawy polskie niezmiennie znajdują się na
czołowych miejscach. Nadal obszernie informuje się
o przebiegu i wynikach VII Plenum KC PZPR i przedsta
wia pierwsze analizy jego rezultatów. Wszyscy komentato
rzy zwracają uwagę na podkreślenie w wypowiedziach
składanych na plenum oraz w końcowej uchwale, sprawy
jedności w szeregach polskiej partii.
nej więzi z klasą robotniczą
Prasa radziecka zamiesz
cza kolejne informacje na i wszystkimi ludźmi pracy.
temat posiedzenia najwyż W reakcjach na plenum —
szego gremium PZPR. Dzień podkreśla „Rude Pravo” —
niki „Prawda”, „Izwiestia”, przejawia się nadzieja znacz
części
społeczeństwa
„Sowietskaja Rossija” poda nej
ją w sobotę relacje na te
mat zakończenia VII Plenum
KC.
Organ KC KPC?z „Rude
Fravo” stwierdza, że referat
Biura Politycznego KC PZPR
przyjęto z dużą uwagą i za polskiego, iż nastąpi zmiana
interesowaniem
przede na lepsze.
Bratysławski
dziennik
wszystkim dlatego, że wska
„Smena” w komentarzu pt.
zuje on jak partia zamierza
przywrócić swoją rolę prze „Etap przywracania równo
wodnią
w społeczeństwie, wagi” podkreśla, że polska
jak chce wyprowadzić kraj ■partia i rząd nie tylko roz
z kryzysu i jak pragnie jed wiązują problemy bieżące,
noczyć oraz mobilizować spo ale' także przygotowują per
łeczeństwo. Dziennik zwraca spektywiczny program wyj
uwagę na stwierdzenie re ścia z obecnej sytuacji go
feratu, że głównym kierun spodarczej.
PZPR usuwa poprzednie
kiem działania musi być
osiągnięcie
wszechstronnej błędy, pozbywa się wszystkie
go, co jej obce i zdąża do
jedności szeregów^
partyj
nych, przestrzeganie zasad tego, aby zająć w społeczeń
stwie należne - jej miejsce,
centralizmu demokratyczne
aktywniej pomaga
go oraz zapewnienie codzien coraz

Najważniejszymi
tegoroczny
mi prezentacjami filmowymi bę
dą festiwale w Cannes i Karlovych Varach. Poza udżlałem w
konkursie „Film Polski” przygo
towuje na obie te imprezy bo
gatą ofertę handlową.

Spory rozgłos na Zacho
dzie wywołała ostatnio spra
w a udziału filmu „Człowiek,
z żelaza” Andrzeja Wajdy
w konkursie o nagrodę Ośca
ra przyznawaną
corocznie
przez amerykańską Akade
mię Sztuki Filmowej w Los
Angeles. Jak się dowiaduje
dziennikarz PAP w „Filmie
Polskim”, film A.
Wajdy
znalazł się na liście pięciu
tytułów zagranicznych, które
uzyskały nominację do Os
cara, czyli jednemu z tych
filmów — drogą głosowania
kilku tysięcy członków aka
demii —■ przyznany zostanie
w końcu marca „Oscar” dla
filmu zagranicznego.
/Z powodu nasilającej się
kampanii antypolskiej
w
USA, „Film Polski” zawia
domił akademię w Los An
geles o wycofaniu
filmu
„Człowiek z żelaza” z fina
łowego etapu konkursu do
nagrody „Oscara”.
((PAP)
przezwyciężać kryzys i umac
niać socjalizm w Polsce,
wciąż wzbogaca formy pra
cy partyjnej — pisze dalej
„Smena”. Autor komentarza
w bratysławskim dzienniku
podkreśla, że zasadniczą ro
lę w tym procesie musi
odegrać
partia, która w
ostatnim okresie
przeszła
największe zmiany kadrowe
w swojej historii.
Wszystkie dzienniki wę
gierskie omówiły w sobot
nich wydaniach końcowe wy

praktycznie bez ograniczeń.
Nie notowano również istot
nych zakłóceń w dostawach
ciepła do mieszkań.
Wystarczające są zapasy
węgla na składowiskach w
elektrowniach i elektrocie-'
płowniach. Wynoszą one obecnie 1,8 min ton węgla,
są wyższe o 600 tys. ton a
więc o ponad jedną trzecią
niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku.
Od początku roku dostar
czono gospodarce narodowej
ponad 2,5 mld metrów sześ
ciennych gazu, przy czym
siedemset pięćdziesiąt min
metrów
sześciennych
to
import wysoko metanowego
gazu ze Związku Radzieckie
go. Spadki temperatur w
lutym spowodowały okreso
wy -wzrost zapotrzebowania
na gaz zużywany do celów
grzewczych.

Rejsy promów
Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej
Polska Żegluga Bałtycka
w Kołobrzegu informuje o
terminach kursowania pro
mów
pasażersko-samocho
dowych w okresie od 28 lu
tego do 13 kwietnia br.:
Na linii Świnoujście —
Ystad wyjście ze Świnouj
ścia codziennie o godz. 24.
Dodatkowe wyjścia w nie
dzielę o godz. 12.
Na linii Ystad — Świno
ujście wyjście
promu z
Ystad codziennie o godz. 24.
Dodatkowe wyjście w nie
dzielę o godz. 12.
Na linii. Świnoujście —
Kopenhaga: wyjście, ze Świ
noujścia we wtorek o godz.
24, w piątek o godz. 11 i w
niedzielę o godz. 21. Wyjście
z Kopenhagi: w poniedzia
łek o godz. 23, w środę o
godz. 18 i w piątek o godz.
23‘
'i:-(PAP)

Nowi zastępcy członków
Biura Politycznego
Czesław Kiszczak
Urodzony
19 października
1925 r. w Roczynach, woj. biel
skie, w rodzinie chłopskiej. W
czasie okupacji brał udział w
ruchu oporu. Od roku 1945 —
w ludowym Wojsku Polskim.
Przez wiele lat pełni służbę
w wojskowych organach kontr
wywiadu. Ukończył Akademię
Sztabu Generalnego. W łatach
1972-1979 był szefem wywiadu
wojskowego i jednocześnie za
stępcę szefa Sztabu General
nego Wojska Polskiego.
W roku 1973 mianowany ge
nerałem brygady, w roku 1979
otrzymał nominację na stopień
generała dywizji.
Od kwietnia 1979 r. — szef
Wojskowej Służby Wewnętrz

Marian Woźniak
Urodził się 2 marca 1936 r.
w Dąbrownicy na Wołyniu w
rodzinie inteligenckiej. W 1957
roku ukończył Akademię Eko
nomiczną w Poznaniu. Od 1957
do 1961 pracował w WKPG w
Zielonej Górze. W latach 1961
-1965 kierownik działu plano
wania inwestycji w Zakładach
Petrochemicznych w Płocku. Od
1965 do 1967 z-ca dyrektora
Przedsiębiorstwa
„Petrobudowa".
W latach 1967-1970 był prze
wodniczącym Prezydium MRN
w Płocku, a następnie do 1973

(dokończenie ze str. 1)
wszelkich póeźyhahaaćh zwią
zanych z działalnością spole
cznegp komitetu oraz mające
go powstać wojewódzkiego
społecznego funduszu rozwo
ju przedszkoli.
P r zewodnic z ą c y Ob ywatels kiego Komitetu
Ocalenia
Narodowego, sekretarz orga
ni za cji partyjnej i dyrektor
Wojewódzkiego Zarządu In

Zaczyna się okres typowo
marcowej pogody. Instytut
Meteorologii
i Gospodarki
Wodnej w okresie do 3 mar
ca przewiduje zachmurzenie
duże
z
rozpogodzeniami,
zwłaszcza na północy kraju
i okresowymi opadami prze
ważnie śniegu. Temperatury
maksymalne będą od minus

2 st. do plus 4 st. a mini
malne od 0 st. do minus 6
st.; na północy kraju lokal
nie mogą być jeszcze niższe.
Wiatry na ogół umiarkowa
ne z kierunków północnych
i wschodnich. Możliwe mgły
i zamgleni?

lizmu, a także podkreśla się,
iż warunkiem siły i skutecz
ności działania partii jest
jej jedność ideologiczna, po
lityczna i organizacyjna.
Belgradzki dziennik „Poli
tika” w swym sobotnim ko
mentarzu zwraca m. in. uwagę, że w drugim dniu ob
rad plenum debatowano nad
błędami i przyczynami tego,
co zdarzyło się w ciągu 16
miesięcy przed wprowadze
niem stanu wojennego. Dy
skusja — stwierdza dalej

usunięcie karierowiczów, któ
rzy wstąpili do partii w la
tach siedemdziesiątych. Bry
tyjski dziennik „Daily Tele
graph” już w tytule pod
kreśla, że polska partia po
piera linię generała Jaruzel
skiego, czego dowiodły gło
sy w dyskusji oraz podjęta
rezolucja. Podobny wniosek
wysnuwa w korespondencji
własnej z Warszawy inny
dziennik brytyjski „Guar
dian”. Pisze on także, iż
polska partia poparła decy
zję o ogłoszeniu stanu wo
jennego oraz
zobowiązała
się do kontynuacji linii re
form gospodarczych. Prasa
brytyjska
poświęca wiele
miejsca omówieniu dyskusji
na temat roli związków za
wodowych i podkreśla, że
we
wszystkich
wypowie
dziach na plenum akcento
wano, iż związki zawodowe
nie mogą spełniać roli poli
tycznej.

stąpienie W. Jaruzelskiego dziennik — toczyła się rów
na plenum oraz przyjętą nież nad tekstem deklaracji
uchwałę. Podkreślają one, ideowej, która powinna sku
że I sekretarz KC PZPR za pić wokół programu partii
kluczowe zagadnienie uznał najszersze kręgi społeczeń
stwa. W toku dyskusji —
pozyskiwanie zaufania ludzi
„Politika”
—
pracy do partii i wskazał podkreśla
na znaczenie, jakie ma oży -szczególnie akcentowano ro
wienie
pracy
partyjnej lę partii w warunkach re
wśród młodzieży oraz na formowanej gospodarki.
Londyński „Times” pisząc
znaczenie sojuszu robotni
czo-chłopskiego. Prasa wę o plenum KC zwraca m. in.
uwagę na to, że w toku ob
gierska eksponuje fragment
uchwały, w którym stwier rad mówiono również o po
dza się, że PZPR stawia trzebie zajęcia przez partię
sobie za cel przywrócenie bardziej ofensywnej posta
należytej rangi wartościom wy oraz potrzebie oczyszcze
nia szeregów, partii poprzez
ideowym i moralnym socja-.

roku z-cq przewodniczącego
warszawskiej WRN. 1973—1978
wicedyrektor i dyrektor Zespo
łu Gospodarki Terenowej w
Komisji Planowania przy Ra
dzie Ministrów. Od 1979 roku
wojewoda siedlecki. W czerw
cu 1981 wybrany I sekretarzem
KW PZPR w Siedlcach. Od IX
Nadzwyczajnego Zjazdu partii
członek KC PZPR. I Plenum
KC powierzyło mu funkcję se
kretarza KC. Odznaczony m. in,’
Krzyżem Kawalerskim Orderu.
Odrodzenia Polski.

Przedszkole dla każdego dziecka

Pod znakiem marcowej pogody

Vli Plenum KC w ocenie prasy światowej

nej MON. Przewodniczący ko!
misji koordynacyjnej ds, umac
niania praworządności i prze
strzegania porządku publiczne
go.
.
W lipcu 1981 r. powołany
na stanowisko podsekretarza
stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych
— kierownika
resortu, następnie — na stano
wisko ministra spraw wewnętrz
nych.
Członek PZPR. Na VIII Zjefdzie PZPR wybrany zastępcą
członka KC, od IX Nadzwyczaj
nego Zjazdu PZPR — członek
KC. Jest członkiem Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego.
Odznaczony m. in. Krzyżem
Grunwaldu III klasy. (PAP)

(PAP)

Minister spraw zagranicz
nych Indii, Narasimha Rao
oświadczył 27 bm w parla
mencie, że rząd indyjski
uważa, iż jakiekolwiek for
my Wtrącania się w wewnę
trzne sprawy Polski są nie
do przyjęcia. (PAP)

westycji Rolniczych w Kosz<
linie poinformowali, nas. ż®
inicjatywa Kw PZPR spotka
ła się z żywym zainteresowa
niem wśród pracowników
tej instytucji. Zadeklarowa
no wykonanie w czynie spo
łecznym adaptacji na przed
szkole wskazanego przez spo
łeczny komitet budynku, pel
nienie nadzoru w trakcie ro
bót i uporządkowanie otoczę
nia obiektu.
<c)

Ściślejsza
współpraca
francusko - wioska
RZYM. Po spotkaniu W
piątek z premierem Giovan.
nim Spadolinim oraz prezydentem Sandro Pertinim, w (
sobotę prezydent
Francji
Fra-n.cois Mitterrand został
Przyjęty na audiencji pry
watnej przez papieża Jana
Pawła II. W tym
samym
dn.iu prezydent Francji kon
ferował z przywódcami nie
których włoskich partii po
litycznych, w tym z sekre
tarzem generalnym WłPK
Enrico Berlinguerem. Udział
Włoch w posunięciach wy
mierzonych przeciwko pro
wadzonej przez USA poli
tyce wysokich odsetek bar
kowych. jest — zdaniem ob
serwatora w Rzymie
—
głównym rezultatem dwu
dniowej wizyty prezydenta
Francji w stolicy Włoch.
Co konkretnie zamierzają
przedsięwziąć Mitterrand i
Spadolini przeciwko amery
kańskiej polityce wysokich
odsetek bankowych — nie
sprecyzowano Podczas współ
nej konferencji
prasowej
obaj politycy odpowiedzieli
jedynie, twierdząco na py
tanie. czy Francja Włochy
i RFN utworzą „wspólny
front” przeciwko prowadzo
nej przez USA polityce fi
nansowej.
Podczas spotkania w Rzy
mie obie strony stwierdziły,
że wizyta F. Mitterranda za
początkuje znacznie ściślej
szą niż dotychczas współ
pracę między Rzymem a Pa
ryżem»
(PAP)

C!cs Pomorza nr 42
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I
dowisk społecznych I szkalo
wać ncsz kraj za granicą.
Działania te sq sprzeczne z
interesami narodu i polską ra
cją stanu, a ich sprawcy po-

winni być karani z całą suro
wością prawa.
Stanowczo potępiamy wszczę
tą przez kierownicze ośrodki
Stanów Zjednoczonych kampa
nię antypolską oraz wszelkie
próby szantażu ekonomiczne
go.* i * 3 4

II
I Komitet Centralny aprobuje
ocenę sytuacji i kierunki dzia
łania zawarte w referacie Biu
ra Politycznego - „Zadania
PZPR w walce o jedność par
tii, o umocnienie władzy ludo
wej, o pełną społeczną akcep
tację socjalizmu”, wygłoszonym
przez I sekretarza KC tow. Woj
ciecha Jaruzelskiego oraz zo
bowiązuje Biuro Polityczne do
opracowania w terminie do
7 mc-ca br. harmonogramu
realizacji zadań zawartych w
teferacie i Uchwale Vil Plenum.
Komitet Centralny podkreśla
trwałość
i
nieodwracalność
przemian w życiu społeczno-poiitycznym wytyczonych
w
Uchwale IX Nadzwyczajnego
Zjazdu.
Integralną częścią prze
obrażeń społeczno-gospo
darczych
nakreślonych
przez IX Zjazd jest reforma
gospodarcza, a jej wprowadze
nie stanowi jedno z najważ
niejszych zadań na najbliższy
okres. Zadaniem instancji i or
ganizacji partyjnych jest pro
wadzenie
intensywnej pracy
polityczno-wyjaśniającej
na
rzecz reformy
gospodarczej,
wprowadzanie jej pod partyj
ną i społeczną kontrolą,
i Członkowie partii, zwłaszcza
partyjni technicy, inżynierowie
i ekonomiści powinni pobudzać
poszukiwania nowych rozwią
zań technicznych, technologicz
nych i organizacyjnych służą
cych gospodarności i poprawie
jakości produkcji.
Komitet Centralny uznaje,
że działalność
instancji
i organizacji partyjnych
powinna koncentrować się na
priorytetach
społeczno-gospo
darczych, obejmujących popra
wę wyżywienia narodu, rozwój
budownictwa
mieszkaniowego
i zmniejszenie zależności naszej
gospodarki od krajów kapita
listycznych.
Realizując Uchwałę IX Zjaz
du, Komitet Centralny zobowią
zuje Klub Poselski PZPR do
wniesienia pod obrady Sejmu
projektu uchwały o powołaniu
Rady Społeczno-Gospodarczej,
spełniającej funkcje konsulta
cyjne.
Wobec czasowego zawie
szenia działalności samo
rządu przedsiębiorstw Ko
mitet Centralny zaleca stoso
wnie do potrzeb powoływa
nie w zakładach społecznych
komisji konsultacyjnych. Powin
ny cne opiniować propozycje
dyrekcji i mieć prawo do wła
snych inicjatyw w sprawach
związanych
z
działalnością
przedsiębiorstw.
Komitet Centralny opowia
da się za odbudową sil
nego, samodzielnego i sat morzqdnego ruchu związkowe
go, stanowiącego powszechną
platformę współgospodarowania krajem, organizowania się
ludzi pracy i obrony ich co
dziennych interesów społecz
no-zawodowych.
Odrodzony
ruch związkowy musi działać
zgodnie z interesem państwa,
uznawać socjalistyczne zasady
ustrolowe i przewodnią rolę
PZPR.
Należy kontynuować powo
ływanie zakładowych komisji
socjalnych,
które skutecznie
wspomagają
rozwiązywanie

1

2

3

spraw socjalno-bytowych załóg
pracowniczych i ich rodzin.
Komitet Centralny potwier
dza fundamentalne zasady
swej działalności między
narodowej i polityki zagranicz
nej PRL, Kraj nasz jest i po
zostanie wiarygodnym ogniwem
wspólnoty socjalistycznej, człon

5

kiem Układu Warszawskiego
i RWPG. Będziemy nadal roz
wijać i pogłębiać przyjaźń
i współpracę z krajami socja
listycznymi, a zwłaszcza z na
szym wielkim sojusznikiem i
przyjacielem
Związkiem Ra
dzieckim.
Komitet Centralny wyraża
wdzięczność bratnim krajom
socjalistycznym za wielką i cen
nq pomoc udzielaną naszemu
krajowi
w
najtrudniejszym
okresie.
Deklarujemy dalszą konstruk
tywną współpracę z wszystki
mi krajami świata w duchu
utrwalania pokoju.

III
dzieży i tworzyć realne warun
ki ich udziału w sprawowaniu
władzy.
Ze względu na wagę próbie
mów młodego pokolenia Komi
tet Centralny PZPR zaleca Biu
ru Politycznemu przygotowanie
plenarnego posiedzenia KC w
tej sprawie.
Warunkiem siły i skutecz
ności działania partii jest
jej jedność ideologiczna,
polityczna i organizacyjna. Pil

Podstawowym warunkiem od
rodzenia partii jest kierowa
nie się ideowymi zasadami
marksizmu-leninizmu,
twórcza
kontynuacja rewolucyjnych tra
dycji polskiego ruchu robotni
czego oraz patriotycznej i po
stępowej
spuścizny
narodu.
PZPR jest partią walczącą o
sprawiedliwość społeczną, wy
soką moralność, demokratyczne
reformy polityczne i gospodar
cze. Celem partii jtst pełne

m
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VII Plenum

przywrócenie rangi ideowym
i moralnym wartościom socja
lizmu.
Komitet Centralny poddaje
pod ogólnopartyjną dy
skusję projekt deklaracji
ideowo-programowej
„O co
walczymy, dokąd zmierzamy”.
W działalności PZPR pod
stawowe znaczenie ma umacnianie więzi z klasą
robotniczą i robotniczego cha
rakteru partii. Zapewnić trzeba
rzeczywisty wpływ środowisk
robotniczych na decyzje pań
stwowe i partyjne. Komitet Cen
tralny zaleca powoływanie przy
instancjach
partyjnych grup
aktywu robotniczego do prowa
dzenia pracy politycznej w
podstawowych
organizacjach
i udzielania im pomocy. Po
dobne rozwiązania należy przyj
mować w organizacjach par
tyjnych na wsi.
Partia musi tworzyć wa
runki odrodzenia narodo
wego. Doniosłe znaczenie
dla odrodzenia narodowego
mają obywatelskie komitety
ocalenia narodowego. Wyraża
my przekonanie, że zajmą one
trwałe miejsce w systemie de
mokracji socjalistycznej, zespo
lą inicjatywy i dążenia wszy
stkich obywateli, niezależnie
od ich orientacji światopoglą
dowej i przynależności organi
zacyjnej. Komitet Centralny po
piera rozwój tej nowej formy
porozumienia narodowego.
Zobowiązuje się członków
partii do aktywnej działalności
w obywatelskich
komitetach
ocalenia narodowego, a orga
nizacje i instancje partyjne
do udzielania im niezbędnej
pomocy.
Na partii spoczywa obo
wiązek tworzenia warun
ków aktywności młodzieży
i właściwego
wykorzystania
młodych kadr. Młode pokole
nie powinno pełniej brać na
siebie odpowiedzialność
za
dzień dzisiejszy i przyszłość
kraiu. Instancje i organizacje
partyjne powinny pomagać so
cjalistycznym związkom mło-

1
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nym zadaniem w części orga
nizacji partyjnych jest przezwy
ciężenie wewnętrznych podzia
łów i różnic, oczyszczenie się
od wpływów osłabiających par
tię, przywrócenie
dyscypliny
wewnątrzpartyjnej. Służyć temu
powinny prowadzone w partii
rozmowy indywidualne.
Komitet Centralny uznaje za
niedopuszczalne
prowadzenie
w partii działalności frakcyj
nej. Należy wydać zdecydowa
ną walkę poglądom oportunistycznym i sekciarskim, prze
ciwstawiać się wszelkim prze
jawom działań wymierzonych
w jedność partii, niezgodnych
ze Statutem i wymogami cen
tralizmu demokratycznego.
Komitet
Centralny poleca
zaprzestania działalności wszel
kich ruchów, struktur, forum
i seminariów, mających cha
rakter pozastatutowy.
Zobo
wiązuje się egzekutywy komi
tetów wojewódzkich do pełnej
analizy sytuacji w tym zakre
sie oraz podjęcia niezbędnych
decyzji do końca marca br.
Odrodzenie aktywności par
tii zależy przede wszystkim
od pracy podstawowych
organizacji partyjnych, od ich
więzi z ludźmi. Zobowiązuje
się wszystkie instancje do bie
żącej pomocy zwłaszcza lyrn
podstawowym
organizacjom
partyjnym, które pracują w
trudnych warunkach. Dotyczyć
ona powinna między innymi
informacji politycznej, szkole
nia ideologicznego, a także
rozwiązywania
społeczno-go
spodarczych problemów zakła
dów i instytucji. Członkowie
władz partyjnych
wszystkich
szczebli powinni systematycz
nie uczestniczyć w pracy swo
ich organizacji podstawowych.
Ważną rolę w życiu partii
spełnia aktyw. Powinien on
rozwijać bezpośrednia kontak
ty z ludźmi pracy, utrzymywać
ścisłą, więź ze środowiskami,
kształtować atmosferę politycz
ną wśród załóg i zespołów
pracowniczych.
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Wystąpienie Hieronima Kubiaka
- członka Biura Politycznego, sekretarza KC
y
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Nie przypochlebiam się
intelektualistom ani nikomu,
walczę jednak o to, tak jak
umiem, i tylko tak jak umiem, od bardzo wielu lat,
0 to, aby pozyskać każdego
kogo się da pozyskać, kto
nie jest naszym wrogiem,
kto znalazł się w takiej sy
tuacji, że go można dla nas
odnaleźć. Działam tak m. in.
dlatego, że o rozdziale talen
tów nie da się dekretować
1 nie poprzez politykę da
się talenty ustalić. Każdy
prawdziwy talent musi być
przez nas chroniony, i jeśli

się go da odzyskać dla nas,
dla naszej sprawy, dla so
cjalistycznej Polski, to jest,
jak sądzę, moim obowiąz
kiem jako sekretarza KC,
żeby o to walczyć.
Nawiązując do głosu w dy
skusji Alberta Kosowskiego,
H. Kubiak poruszył kwestię
Wydziału Kultury, za który
odoowiada jako sekretarz
KC.
Czy ma on jasną politykę,
czy nie? Ten wydział ma
tylko jedną politykę — tylko
jedną i innej mieć nie mo
że. Ta polityka wynika z

uchwały IX Zjazdu partii,
gdzie właśnie w kwestiach
kultury po raz pierwszy tak
jasno, i tak mądrze, powie
dziano tak wiele. Dokument,
o którym tutaj była mowa,
długofalowy program rozwo
ju kultury, to dokument, nad
którym pracowaliśmy w Ko
misji Kultury KC od momen
tu powstania tej
komisji.
Konsultowaliśmy go z ogrom
ną ilością zespołów partyj
nych. Oczywiście największa
liczba ludzi może także cze
goś nie dopatrzeć. Chcę
z
całą odpowiedzialnością po

Coraz większą rolę w przy
gotowywaniu aktywu do pracy
w podstawowych organizacjach
powinny odgrywać rejonowe
ośrodki pracy partyjnej. Powo
łane one zostały przede wszy
stkim w celu pomocy instrukta
żowej i organizacyjnej komite
tom miejsko-gminnym, gminnym
i POP, dla
koordynowania
działalności szkoleniowej i pro
pagandowej.
Komitet Centralny stwier
dza, że w obecnej sytua
cji wzrastają wymagania
w stosunku do politycznych pra
cowników komitetów partyjnych.
Większy nacisk należy położyć
na podnoszenie
kwalifikacji
politycznych
i doskonalenie
umiejętności
organizatorskich
aparatu partyjnego. Celowi te
mu służyć będzie nowy pro
gram doboru i kształcenia kadr
partyjnych oraz opracowanie
kodeksu i pragmatyki pracow
ników partii. Komitet Central
ny zobowiązuje Biuro Politycz
ne do podjęcia decyzji w tych
sprawach do końca marca br.
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Należy opracować i wdro
żyć nowe zasady polityki
kadrowej. Odrzucając zle
praktyki z przeszłości, a zwła
szcza biurokratyczne, formalne
podejście do nomenklatury,
musimy zachować aktywną rolę
partii w polityce kadrowej.
Doskonalić należy jej zasady,
zapewnić poszerzenie społecz
nej bazy doboru kadr, zwięk
szać udział w rządzeniu kra
jem stronnictw
politycznych,
młodego pokolenia oraz bez
partyjnych przedstawicieli wszy
stkich środowisk. Zobowiązuje
się Biuro Polityczne do opra
cowania nowych zasad polity
ki kadrowej i przedłożenia ich
do akceptacji Komitetowi Cen
tralnemu.

8

Komitet Centralny przyjmu
je do wiadomości oświad
czenie Prezydium CKKP z
dnia 28 stycznia br. w sprawie
rozliczeń członków partii od
powiedzialnych za nadużywa
nie stanowisk dla czerpania
korzyści osobistych i inne wy
kroczenia. Troska całej padii
o czystość moralną jej człon
ków jest procesem ciągłym
i każdy, kto ją naruszy, bez
względu na zajmowane stano
wisko, poniesie surowe kon
sekwencje partyjne. Czyny kwa
lifikujące się do odpowiedzial
ności prawnej rozpatrują sądy,
a odpowiedzialność konstytu
cyjną rozpatrzy powoływany
Trybuncł Stanu.
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4 A Komitet Centralny na najbliższym posiedzeniu ple
narnym powinien zostać
poinformowany przez Sekreta
riat KC o sposobie wykorzysta
nia wniosków szczegółowych
zgłoszonych w dyskusji.
*

*

*

Komitet Centralny dziękuje
aktywistom partii za ich zaan
gażowanie, pracę i walkę z
przeciwnikiem politycznym, za
nis-łomność w obronie naj
żywotniejszych wartości socja
lizmu.
Komitet
Centralny wyraża
przekonanie, że partia reali
zując zadania nakreślone na
VII Plenum dzięki aktywności
i ofiarności swych członków
podoła trudnym zadaniom obecnego okresu w pracy dfa
socjalistycznej
ojczyzny, dla
dobra całego narodu.
KOMITET CENTRALNY PZPR
Warszawa dnia 25 lutego 1982 r.
wiedzieć. że ten program zo
stał przedłożony po dysku
sjach Komisji Kultury Ko
mitetu Centralnego. Ten pro
gram jest programem do
prowadzenia do sesji Sejmu
porządkującej problemy poi
skiej
kultury
narodowej
zgodnie z socjalistycznym in
teresem Polski. Program ten
zawiera po raz pierwszy od
bardzo dawna, niepartykularne problemy określonych
grup twórców, ale przede
wszystkim zasadnicze pyta
nia, jak ci, którzy łożą na
rozwój kultury i którzy uczestniczą w jej rozwoju po
przez etos pracy, w tej kul
turze uczestniczą, a także
czy dostęp do najwyższych
wartości kultury jest dla
wszystkich jednaki. To
są
podstawowe pytania, które
(dokończenie na str. 4)

Końcowy przebieg obrad
VII Plenum KC PZPR
Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy relację z końcowej
części dwudniowych obrad VII Plenum KC PZPR. W po
przednim numerze z przyczyn technicznych nie byliśmy w
stanie zamieścić pełnego sprawozdania.
W dyskusji wystąpił taikże zastępca członka KC, podse
kretarz stanu w MSW gen. bryg. Stanisław Zaczkowski,
który przedstawił problemy związane z aktualną sytuacją
społeczno-polityczną w kraju, ocenę stanu porządku i bez
pieczeństwa publicznego oraz omówił na tym tle zadania
niezbędne dla jego umocnienia.
W toku obrad wniesiono również — w trybie wyjaśnień,
uzupełnień i replik — uwagi dotyczące różnych kwestii
poruszonych w dyskusji na plenum, bądź związanych z
podjętą przez nie problematyką.
W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków członek Biura
Politycznego, sekretarz KC Kazimierz Barcikowski przed
stawił projekt uchwały VII Plenum Komitetu Centralnego.
Po wniesieniu poprawek i uściśleń dokument ten został
przyjęty jednogłośnie.
W części obrad poświęconej sprawom organizacyjnym
Kazimierz Barcikowski przedłożył propozycje odwołania
ze składu Komitetu Centralnego trzech jego członków:
Zygmunta Bobrowskiego, który złożył rezygnację oraz Ma
riana Arendta i Jana Malanowskiego. Wniosek ten został
przegłosowany i zaakceptowany przez Komitet Centralny.
W dalszym ciągu VII Plenum, I sekretarz KC Wojciech
Jaruzelski z upoważnienia Biura Politycznego zwrócił się
do Komitetu Centralnego z prośbą o zaaprobowanie kan
dydatur: sekretarza KC Mariana Woźniaka i ministra
spraw wewnętrznych, gen. dyw. Czesława Kiszczaka — na
zastępców członków Biura Politycznego oraz z zapytaniem
— czy nie ma dodatkowych kandydatur. Innych propozycji
nie zgłoszono.
Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej, przystąpiono do
tajnego głosowania. W jego wyniku na 182 glosujących —
przy 181 głosach ważnych — wybrani zostali zastępcami
członków Biura Politycznego: Czesław Kiszczak — 179
głosami i Marian Woźniak — 178 głosami.
Na zakończenie. obrad głos zabrał I sekretarz KC PZPR,
gen. armii Wojciech Jaruzelski, który podkreślił bogactwo
wątków przewijających się w dysku: l
na VII Plenum.
Obecnie — stwierdził — sprawą najważniejszą jest prze
niesienie treści zawartych w uchwale VII Plenum do mas
partyjnych, żelazna konsekwencja w jej realizacji. Kwestią
dla partii kluczową jest bowiem pozyskiwanie ludzi pracy,
ich zaufania i zrozumienia dla polityki PZPR. Nie wolno
tracić ani jednego dnia, ani chwili, zwłaszcza że jesteśmy
uzbrojeni w argumentację będącą dziełem wspólnej dysku
sji.
W innym miejscu swego wystąpienia I sekretarz KC
zwrócił uwagę na to, iż partia wyszła z ciężkich prób.
Odradzanie się partii należy przyspieszyć dynamicznymi
działaniem, powrotem do treści i ducha uchwał IX Zjazdu
PZPR, dyskusją, jaka powinna się rozwinąć wokół pro
jektu deklaracji. „O co walczymy, dokąd zmierzamy”. De
klaracja będzie dziełem całej partii i przez całą partię
będzie wprowadzana w życie.
Gen. W. Jaruzelski wskazał następnie na konieczność
pozyskiwania dla programu partii bezpartyjnych. Pozy
skiwanie to służyć będzie i wiązać się musi z uwiary
godnianiem działań partii w duchu socjalistycznej odnowy.
Wynika to bowiem z najgłębszego naszego przekonania,
iż tylko socjalizm gwarantuje rozwój naszego narodu. Na
leży też widzieć, obok zadań długofalowych, także zadania
i problemy bliższe. Wymaga to na każdym odcinku kon
kretnych działań, nawet tych, które są niepopularne. Nie
ma po prostu innego wyjścia. Boli partię to, że nie może
dzisiaj spełnić wszystkich
oczekiwań społeczeństwa w
dziedzinie materialnej. Ale jest przecież ogromna sfera'
działań zależnych od wrażliwości na ludzkie sprawy. W
tym tkwią ogromne rezerwy partii. W tej dziedzinie musi
być ona bezkompromisowa. Na tym tle I sekretarz KC
PZPR uwypuklił znaczenie wmikliwego analizowania i re
agowania na listy, skargi i sygnały od obywateli, kontroli
realizacji słusznych wniosków i postulatów Zarówno w
tych sferach, jak i w innych — zaakcentował W. Jaruzelski
— konieczne są nowe, liczne inicjatywy, dokumentujące, iż
za słowami idą czyny, a za argumentacją realne dokona
nia.
W. Jaruzelski wiele uwagi poświęcił również sprawom
młodego pokolenia i w tym świetle zadaniom organizacji
i instancji partyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o roz
wijanie inicjatyw na rzecz budownictwa mieszkaniowego,
rozwiązywania problemów młodej rodziny, awansu społecz
no-zawodowego ludzi młodych. Młodość — powiedział —
musi mieć jasną, czytelną perspektywę. Istotnym zada
niem jest wyprzedzanie konkretnymi przedsięwzięciami
systemowych rozwiązań w tych kwestiach. Młodzi muszą
bowiem widzieć w partii siłę, która tworzy jej wszystkie
szanse.
Charakteryzując problemy więzi między miastem a wsią,
klasą robotniczą i chłopstwem, przemysłem i gospodarką
rolną, I sekretarz KC wskazał na konieczność podejmo
wania działań dla umacniania i pogłębiania tych więzi.
Za kolejne doniosłe zadanie stojące przed partią W. Ja
ruzelski uznał tworzenie szerokich szans dla bezpartyjnych.
Ludzi oddanych Polsce i socjalizmowi. Uzasadnione na
dzieje towarzyszą przy tym dynamicznie powstającym
obywatelskim komitetom ocalenia narodowego.
W końcową część swego wystąpienia I sekretarz KC
poświęcił tak mocno uwypuklanym na VII Plenum spra
wom jedności partii podkreślając, że znalazło to swój wy
raz w uchwale. Jednocześnie W. Jaruzelski omówił nie
które węzłowe problemy związane z rozwijaniem partyj
nej inicjatywy na rzecz wygrania batalii o wyprowadzenie
gospodarki z kryzysu, wskazując, że przede wszystkim trze
ba stawiać na aktywność ludzi. Przekazał słowa najwyż
szego uznania i podziękowania dla stanu górniczego za
ich ofiarną pracę w służbie dla ojczyzny.
Wiemy ku czemu zmierzamy. Jesteśmy przekonani o
słuszności drogi, po której kroczymy. Przekonani jesteśmy
również — zaakcentował — że kolejne VIII Plenum
KC PZPR odbywać się będzie już w lepszej sytuacji, że
będzie to kolejny krok do przodu: „1 nam słońce wzejdzie”.
Plenum zakończyło się odśpiewaniem Międzynarodówki.
(PAP)
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Dyskusja w czasie obrad
VII Plenum KC PZPR
(dokończenie ze sir. 3)
w tym programie zostały
sformułowane. Dlatego i dzi
siaj i zawsze tego progra
mu gotów jestem bronić.
Jeszcze w dwóch • spra
wach bardzo krótko. Pierw
sza dotyczy oceny kadr w
wydawnictwach, w zespo
łach filmowych. Przygoto
wujemy się bardzo skrupu
latnie do tych ocen, będzie
my je robić z zachowaniem
całej naszej partyjnej ety
ki i mądrości, tak, aby każ
demu kto chce tworzyć w
warunkach socjalizmu i dla
nas żyjących w naszym ści
śle określonym ustrojowo
kraju, można było stworzyć
właściwe ramy tej twórczo
ści. Jednocześnie będziemy
rezygnować z tych, którzy
warunków takich przyjąć nie
zechcą.
Wielu z towarzyszy mówi
ło o niedostatecznej efektyw
ności naszych
naukowych
środowisk w badaniach na
rzecz gospodarki, jest to nie
pokój każdego z nas, kto do
tego środowiska należy Wie
my dokładnie o tym. że
w
tej chwili sprawdza się na
sza postawa
obywatelska,
wiemy, że to właśnie od te
go, czy będziemy potrafili
w tej chwili pomóc krajo
wi— jako ci wykształceni,
ze środków wypracowanych
przez klasę robotniczą — za
leżeć będzie ocena nauki poi
skiej.
Od kilku tygodni przygo
towujemy bardzo wnikliwą,

ale nie w sferze
ogólnej
teorii, tylko właśnie w aspek
cie tych wielkich i małych
konkretów, co rzeczywiście
możemy zrobić? 17
marca
jeśli dobrze pamiętam, odbę
dzie się w Komitecie Cen
tralnym wielka rzeczywista
rozmowa w tych sprawach.
I jeszcze jedna, już bar
dzo osobista, sprawa. Towa
rzysze, mówię często o bier
ności. Mówiono i pisano
o
mnie, że podobno jestem w
centrum, albo gdzieś tam w
jakimś „lewicowym oportu
nizmie”, „rewizjonizmie opor
tunistycznym” i czymś jesz
cze. Chciałbym
towarzysze
zaproponować formułę okre
ślenia i rozwiązania tej spra
wy w partii, właśnie W tej
chwili, kiedy trzeba każdej
mądrej pary rąk dla współ
nego programu. Sądzę, że w
tym modelu partii, do któ
rej należę od osiemnastego
roku życia, a więc już po
nad 30 lat, o tym, czy ktoś
jest lewicowy czy nie, de
cyduje stosunek dó progra
mu partii. To program jest
lewicowcy, to partia
przez
swój program jest lewicowa.
O postawie członków partii
decyduje stosunek do pro
gramu partii, jego
znajo
mość, uznanie
intelektual
ne i emocjonalne, bezgra
niczne bez reszty zaangażo
wanie w realizację tego pro
gramu. Tak rozumiem swoją
partyjną lewicowość i tej
lewicowości tak, jak umiem,
służę.

FRANCISZEK KSIĘŻARCZYK - członek KC,
działacz ruchu robotniczego, prezes ZG Związku
Inwalidów Wojennych PRL, gen. dywizji.
Ostatni okres, poza szkoda
mi ekonomicznymi, spowodo
wał olbrzymie szkody moral
ne: rozbicie środowiska ro
botniczego, rozbicie w rodzi
nach, rozbicie różnych grup
społecznych. Wystąpiła tak
że próba rozbicia w środowis
kach kombatanckich. Te ol
brzymie szkody moralne trze
ba teraz naprawńać.
Musimy zdavcac sobie spra
wę z tego, że sprawy jednoś
ci i wzmocnienia partii nie
może załatwić sam Komitet
Centralny, ani Biuro Poli
tyczne; nie mogą tego załat
wić ofiarnie pracujące oddzia
ły wojska, milicji porządko
wej w okresie stanu wojen
nego.
Muszą tego dokonać
szerokie rzesze aktywu par
tyjnego od dołu do góry. To
jest chyba jedno z najważ
niejszych zadań.
Wszystkie wypaczenia i błę
idy boleśnie przeżywają prze
ważnie starzy Komuniści.
Sprawa jednością to także
sprawa odpowiedzialności za
czyny i za to co śię dzieje

W referacie tow. Jaruzelskie
go była mowa o tym, aby
zwalczać i naprawiać te spra
wy, które są do naprawienia
natychmiast. Jedna z nich
dotyczy inwalidów wojen
nych, — zostało ich kilka
dziesiąt tysięcy. Są to ludzie,
którzy walczyli na wszyst
kich frontach, ofiarnie odbu
dowywali kraj. Często spoty
kamy się w trakcie załatwia
nia spraw tych ludzi z biuro
kracją ze strony
młodych
prawników-biurokratów sie
dzących na urzędach.
Wierzę, że partia
nasza
przezwycięży trudności, w
których żyjemy i zrealizuje
program o ile
partia
—
PZPR będzie partią awangar
dową, skupiającą ludzi żarli
wych ideowo,
aktywnych,
prawych, skromnych, uczci
wych i odważnych, demasku
jących bez wahań i zwalcza
jących wszelkie przejawy zła
społecznego. Wtedy nasza
partia odniesie pełne zwycię
stWO i zaufanie klasy robot
niczej.

ANDRZEJ HOFFMANN - członek KC, lekarz,
dyrektor ZOZ w Żninie, woj. bydgoskie.
Niełatwo jest partii zbie
rać siły w sytuacji politycz
nej, tak mocno sprzężonej z
kryzysem gospodarczym. Jej
autorytet będzie zależał nie
tylko od tego, jak długo i z
jakim
mozołem będziemy
wychodzić z kryzysu, lecz na
ile ciężary z tej sytuacji wy
nikające będą rozłożone na
wszystkich
sprawiedliwie.
Oznacza to bezwzględne sto
Sowanie zasady każdemu we
dług jego pracy.
Nie wolno nam nie dostrze

gać tego, że rozterki i go
rycz wyrażają dzisiaj stan
psychiczny znacznej
części
społeczeństwa. Niepewność i
zawiedzione oczekiwania nie
mogą przerodzić się w pow
szechne zniechęcenie. Zdanie
sobie sprawy z tego niebez
pieczeństwa powinno pobudzić

wszystkie ogniwa partii do
jak najrychlejszego przejścia
od słów do czynów.
Potrzebne jest też porząd

kowanie sytuacji politycznej

wo wszystkich środowiskach.

Sprostowanie PAP
W sprawozdaniu z dyskusji na VII Plenum KC PZPR z dnia 2a
lutego błędnie podano nazwiska i funkcje dwóch osób zabierają
cych głos. Powinny one poprawnie brzmieć:
ZBIGNIEW HANF — członek KC, górnik — ratownik w Kopal
ni Węgla Kamiennego „Staszic” w Katowicach; MACIEJ AUGUSCIUK — członek KC, mistrz w Lokomotywowni Warszawa-Praga.
Zainteresowanych przepraszamy,
CPAP)

Nie wszędzie jednak, jesteś
my konsekwentni, lub nie
zawsze mamy koncepcje po
stępowania. Przykładem tego
może być stosunek do na
szych uczelni. Czy rzeczywiś
cie polityka w tej dziedzi
nie ma polegać na pozyski
waniu wszystkich na siłę?
Myślę, że potrzebne jest wy
raźniejsze określenie roli uczelni i uczonych oraz doma
ganie Się lojalności wobec
socjalistycznego
państwa.
Trzeba też śmielej porządko

wać sprawy kadrowe w uczelniach i placówkach na
ukowo-badawczych.
Idea porozumienia narodo
wego tworzona w ramach obowiązujących zasad ustro
jowych, zapisanych w Konsty
tucji, jest najrozsądniejszą
propozycją i ofertą sposobów
rozwiązywania
najważniej
szych problemów kraju, re
gionów, miejscowości i za
kładów pracy. Dlatego też na
leży przystąpić od zaraz do
jej urzeczywistniania.

MIECZYSŁAW RAKOWSKI - członek KC, wi
cepremier
Dzisiaj jednym z tema
tów podrzucanych
do dy
skusji jest pytanie, czy po
lityka, która trzymała się
kursu porozumienia, która
próbowała rozwiązać kryzys
na drodze politycznej była
słuszna. Czy słuszne było jej
kontynuowanie nawet wćw
czas, gdy stawało się jasne,
że nie rokuje ona już na
dziei na powodzenie. Znane
mi są różne opinie, za któ
rymi stoją, co jest zrozumia
łe — konkretni ludzie. Jedni
uważają, że kurs na poro
zumienie. na dialog i poszu
kiwanie rozwiązań politycz
nych był błędny, że brał się
on z postawy kapitulanckiej oraz oportunistycznej.
Drudzy zaś — ja również
do nich należę — są zdania,
że linia porozumienia, oczy
wiście ze społeczeństwem, a
nie z wrogiem, była słuszna.
Była słuszna, ponieważ zwię
kszała szanse pozyskania, je
śli nawet nie całego społe
czeństwa, to poważnych je
go odłamów dla naszej poli
tyki. Była słuszna, ponieważ
leżała w interesie narodu.
Była zarówno dla narodu,
jak i dla partii najlepszą
i najmniej bolesną
drogą
wyjścia z kryzysu i realizo
wania socjalistycznej oonowy. Tak długo jak istnia
ły“ choćby najmniejsze, szan
se na realizację tej linia, na
leżało zrobić wszystko _ dla
jej wykorzystania. Uważam,
że stanowczość z jaką I se
kretarz KC i premier
dą
żył od 30.10 — tj. od dnia,
w którym z trybuny sejmo
wej zaproponował utworze
nie rady porozumienia na
rodowego,
do stworzenia
frontu porozumienia narodo
wego •— była absolutnie słu
szna. To właśnie w listopa
dzie i na początku grudnia
opinia publiczna mogła się
przekonać, że to nie cny mó
wimy nie wobec idei poro
zumienia, że to nie my nie
chcemy dopuścić do powsta
nia rady porozumienia na
rodowego. Fakt ten miał
olbrzymie znaczenie dla_ ta
kiego przebiegu 13 grudnia,
jaki miał miejsce. Nie moż
na wykluczyć, że gdybyśmy
nie lansowali tak uporczy
wie linii porozumienia, wpro
wadzenie stanu wojennego
mogłoby mieć przebieg tra
giczny w wielkiej skali. Mi
mo brutalnych napaści ze
strony ekstremy „Solidarno
ści”, “niechętnych
spojrzeń
środowisk a intelektua 1 nego,
w którym przez wiele lat
tkwiłem, nie ustawałem w
■wysiłkach na rzecz osiągnię
cia takiego porozumienia,
które byłoby zgodne z inte
resami socjalistycznej Polski
Składam tę poniekąd dekla
rację, ponieważ nadal
w
środowiskach określających
linię polityczną „Solidarno
ści” twierdzi się, ie nasze
opowiadanie się za prozumieniem

narodowym

było

wyłącznie taktyką. Faktycz
nie zaś — tak twierdzi się,
i opinia ta jest podtrzymy
wana przez koła imperiali

styczne — już ód
dawna
przygotowaliśmy się do wpro
wadzenia stanu wojennego.
Jest to kłamstwo. Z kolei,
z zupełnie innego końca sły
szę, że wypowiadając się za
linią porozumienia zajmowa
łem postawę kapitulancką.
— Odzyskiwanie utraco
nej przez partię, w wyniku
Wielu przyczyn wiarygodno
ści, mogło się dokonać tyl
ko poprzez usilne i szczere
dążenie
do zlikwidowania
kryzysu na drodze dialogu
i porozumienia. Tego też
pragnął naród i nadal prag
nie.
Wyrażam głębokie zado
wolenie z faktu, że w refe
racie Biura Politycznego sta
nowczo opowiadamy się za
■kontynuowa niem wysiłków
na rzecz utworzenia fron
tu porozumienia narodowe
go. Jest to fakt polityczny
0 doniosłym znaczeniu. Je
go doniosłość polega na tym
ze my ciągle jeszcze znaj
dujemy się na progu wiel
kich walk politycznych, któ
re decydować będą o lo
sach socjalizmu w naszym
kraju. Nie wolno ani
na
chwilę ulegać złudzeniu, że
to, co najtrudniejsze, mamy
już za sobą. Przeciwnik nie
złożył, i nie złoży broni. Na
leży liczyć się ze wzmożoną
walką z nami. Będzie ona
przybierać
różne
for
my.
także
konspira
cyjne.
Na j sk u tee zn ie js tą
płaszczyzną walki politycz
nej, w sytuacjach które już
powstają, lub też powstaną,
może być z jednej strony
zdec y dow ane eg zekwo wan ie
prawa, a z drugiej — tylko
.polityka oparta na dialogu
1 dążeniu do porozumienia
ze społeczeństwem. To dąże
nie winno oczywiście
być
ujęte w struktury organiza
cyjne. Trzeba będzie nad ta
■kim i strukturami popraco
wać. Dobrym początkiem mo
gą być komitety ocalenia
narodowego, o których mó
wił wczoraj towarzysz I se
kretarz. Tylko na tej płasz
czyźnie można izolować na
szych przeciwników. Stoso
wanie siły jest oczywiście
konieczne w określonych sy
tuacjach — taka
sytuacja
była pod koniec ubiegłego
roku, ale nie na niej prze
cież możemy budować wizję
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wieku.
Krytycy linii porozumienia,
dialogu, zapaminają jak tru
dno było nam przez wiele
miesięcy uzyskać choć tro
chę poparcia dla naszej -po
lityki. Przez wiele miesięcy
nie mieliśmy prawie żadne
go dostępu do serc i umy
słów większości klasy robot
niczej. Nie wolno nam o
tych faktach zapominać.
Twierdzę, że linią działa
nia rządu, zgodna z uchwa
łami Komitetu Centralnego,
była jedynie słuszna Była
to linia i walki i porozu
mienia. Walki z przeciwni
kami socjalizmu i porozu
mienia w imię odnowy. Z
wielkim trudem uzyskiwali
śmy poparcie dla tej polity

ki, również w naszych zde
zorientowanych
szeregach.
Najczęściej staliśmy
pod
ogniem krytyki, także przed
organizacją partyjną. Wiado
mo, że spóźniamy się, że
zbyt opieszale realizujemy
program odnowy, że nie wy
chodzimy naprzeciw oczeki
waniom mas, że wykazuje
my zbytnią nieustępliwość
wobec żądań „Solidarności”.
Przypomnijmy sobie choćby
atmosferę,
jaka panowała
na IX Plenum. Nasze upor
czywie ponawiane wysiłki
na rzecz rozwiązania kryzy
su na drodze
politycznej,
dialogu i porozumienia nie
powiodły się. Ale to nie zna
czy, że ta droga walki była
fałszywa. Nasze wysiłki me
powiodły się. ponieważ po
litykę „Solidarności” zdomi
nowały siły anarchii, anty
kom u ni zmu, siły prące do
konfrontacji, usilnie wspie
rane przez
kapitalistyczną
zagranicę Na porażkę wpły
nął także mały dynamizm
działania partii i jej niewąt
pldwe wówczas rozbicie we
wnętrzne Nasze wysiłki nie
powiodły się ponieważ niezadowolenie społeczne para
liżujące zdolność słuchania
i rozumienia racjonalnych
argumentów
były głębsze,
aniżeli nam się zdawało.
Nie doceniamy też roarnia
rów
podatności szerokich
rzesz społeczeństwa do przyj
mowania agitacji demago
gicznej i antysocjalistycznej.
W takiej to sytuacji wpro
wadzenie stanu wojennego
okazało się dziejową konieCż
nością. Stan wojenny zagro
dził drogę nieubłaganie zbli
żajacej się tragedii narodo
wej, ale bynajmniej
nie
zniósł z porządku dnia ko
nieczności walki o umysły
ludzkie, o zdobycie rzeczy
wistego poparcia dla polity
ki partii. Stan wojenny za
pewniła spokój i pokój, ale
osiąganie celów wywodzą
cych się z uchwał IX Zjaz
du wcale nie jest.i nie bę
dzie sprawą łatwą.
Stan wojenny ze swoimi
koni ocznymi, ogranie ze n ia m i
demokracji, nadzwyczajny
mi środkami, które trzeba
stosować — siłą faktu utrud’
nia
prowadzenie dialogu.
Tak więc nadal
głównym
naszym celem musi być uporczywa walka o odzyska
nie wiarygodności,
którą
utraciliśmy w wyniku włas
*nych błędów,
bezlitośnie,
be zw zg 1 ęd ni e
wykorzysta
nych
przez
przeciwnika.
Walka o odzyskanie, wiary
godności może zakończyć się
naszym sukcesem tylko wów
czas, gdy nasza działalność
partyjna . i państwowa kon
centrować się będzie na pro
bierna ch pali tyczno-społecznych i gospodarczych, które
sa żywotnie ważne na dziś
i na jutro.
Uważam, że gdyby ktoś
chciał uwikłać partię w po
no1' ą dyskusję o latach 70-tych, a takie tendencje też
są widoczne, to przyniósłby
nam nieoowetowane straty.
Nie sądzę też że jest nam
obecnie potrzebna, podkreś
lam to słowo, ogólnopartyjna dyskusja nad okresem po
między sierpniem i grudniem
Zdaję sobie oczywiście śora
wę z tego, że krytyczna ana
liz nrzeszłości jer . koniecz
na. ale rzecz w tym, te w
naszej partii bardzo zako
rzeniła się filozofia obrachun
kowa, która poczyniła niema
łe spustoszenia. Jeśli dzisiaj
miałaby ona na nowo stać
się główną treścią życia ide
owego i politycznego partii,
to nie oznaczałoby to nic in
nego jak zwrócenie się twa
rzą w przeszłość i odwrócę
nie się plecami do przyszłoś
ci. Obawiam się, że gdybyś
my poszli w takim kierunku
to r mralno-politycżna pozy

cja partii w społeczeństwie
uległaoy dalszemu osłabię?*
niu. Szanse na odzyskanie
wiarygodności uległyby znacz
nera: osłabieniu, a kio wie,
czy nie zostałyby całkowicie
przekreślone.
V’ mntekście naszych dzi a
łań politycznych, uważam za
celowe skomentowanie opu
blikowanych w ostatni po
niedziałek propozycji Komite
tu Rady Ministrów ds. Współ
pracy ze Związkami Zawodo
wymi. Propozycje te zrodzi
ły się z przekonania, że mil
ozenie, dalsze milczenie . w
sprawie przyszłości związ
ków zawodowych przestaje
być dla nas korzystne. Nale
iało wyjść ofensywnie.
W
dyskusji na obecnym nlenurn
niektórzy mówcy
wyrażali
zdziwienie, że propozycje te
nie zostały przed opubliko
waniem przedstawione Ko
mitetowi Centralnemu. Je
den z dyskutantów sugero
wał, że jest to jakieś świa
dome pomniejszanie roli par
tii, spychanie jej w ceń. Są
to sugestie oparte na przy
puszczeniach,
nieuzasadnio
nych podejrzeniach.
Faktycznie rzecz przedsta
wia się następująco: opraco
wany przez komitet projekt
propozycji został pi'zedstawio
ny w Sekretariacie Komite
tu Centralnego. Był konsul
towany z I sekretarzami ko)
mitetów wojewódzkich i pot
niej trafił na posiedzenie Biu
ra
Politycznego.
Sprawa
autorstwa propozycji była po
ważnie rozważana.
Chcę także powiedzieć kil
ka
ag na temat naszego
stosunku dó inteligencji. Mo
ją ocenę, raczej bardzo^ kry
tyczną, postaw i działań spo
rej części Polskiej inteligen
cji pomiędzy sierpniem
a
grudniem przedstawiłem pu
blicznie. co zresztą posłużyło
znowu do wyciągnięcia wo
bec mnie już tradycyjnego
zarzutu, że kieruje się emoc
jami, że jestem zgorzkniały,
niesprawiedliwy starzec —
słowem gderliwy.
Otóż krytycznej, meryto
rycznej oceny postaw i dzia
łań nie należy jednak mie
szać z lekceważeniem tej gru
p.y soołecznej, bądź też z wy
niosłym do niej stosunkiem.
My iż bardzo znaczącą gru
pę społeczną musimy zdobyć
dla naszej polityki. Milcząca
i choćby tylko obojętna wo
bec naszego programu inteli
gencja — to żadne wyjście.
A może ona zająć taką posta
w^ę, jeśli w
naszych oce
nach i opiniach wyczuje choć
by nutkę kpiarstwa i wyńio
slego, wyniosłego podkreślam
lekceważenia.
1 a obecnym plenum wiele
mówimy o konieczności przy
wrócenia jedności
partii i
osadzenia jej na niewzru
szonych wyraźnie określo
nych marksistowsko-leninow
ski-*v zasadach, ideowych za
sadach. Nasze apele i wez
wania są z całą pewnością
uzasadnione. Jeśli nie nastą
ni zdyscyplinowanie partii,
jeśli merytoryczne dyskusje
będą zastęoower.e działania
mi podjazdowymi, półsłów
kami', mglistymi sugestiami,
a ' kże pomówieniami — to
ta tak upragniona jedność
nie nadejdzie. Uważam, że
tę praktyki nie
powinny
mieć miejsca w naszej partii.
Szkoda na nie energii, tak
potrzebnej do walki o przy
wrócenie wiarygodności na
szych poczynań.
Chcv być głęboko przeko
nany, że zarówno
referat
w,/-rt'>osz'i’-'v nr/p? tow. Woj
ciecha Jaruzelskiego, jak i
uchwała, którą przyjmiemy,
nadadzą właściwy kierunek
i rozmach
ozdrowieńczym
procesom w partii, niczego
tak bardzo dzisiaj n\ po
trzebujemy
jak
jedności
partii.

STANISŁAW KOCIOŁEK - I sekretarz Komi
tetu Warszawskiego PZPR.
Chciałbym
się w kwesti

wypowiedzieć
walki, którą

prowadziliśmy w Latach 1980

—81 i jej oceny, Była to wal
ka o odrodzenie partii, o le
ruinowski

demokratyZm

tej

partii. Była to walka, gdy
chodzi o partię, o jej mark-

si s towsko-l en-iuowsk ą or len
tację przeciw oportunizmo
wi i przeciw sekciarstwu, o
in t er na c jo na lis t y cz ną trad y
cję i myślę że tę walkę rów
nież wygrywaliśmy.
Były to także boje o pań
stwo, jako stos pacierzowy
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organizacja' życia narodowe
go i każdej jego komórki. O
autorytet państwa, egzekuty
wy państwowej i jej rolę słu
«ebną, ale również organizu
jącą, wymagającą, jeśli trze
ba stosującą przymus, bo
państwo to jest zbyt poważ
na sprawa, by można ją
rozmieniać na tzw. samorzą
dną rzeczpospolitą. Były to
boje o skupienie społeczeń
stwa wokół rozwiązania za
dań palących, korekt w kur
>sie spraw polskich, społecz
nych, gospodarczych i pań
stwowych. również w kierun
8cu ożywienia samorządnoś
ci i samorządowej odpowie
dzialności. Były to boje o je
dność narodu wokół .polityki
naszych przyjaźni i soju
szów. Zgodnie z tą elemen
tarną prawdą, że były to so
jusze i przyjaźnie jedynie na
turalne. I był to kurs socja
listyczny. Takim szliśmy, w
zgodzie historycznym kur
sem polskich spraw po woj
nie i polityką naszej partii.
W zgodzie z narodowymi inte
resami. i tożsamymi z nimi
in te r e s a m i sec j ał is tycznego
państwa.
Ale był i inny kurs; kur
sowi naszemu przeciw sta wio
no inną orientację, front wal
•tai ustrojowej. Było to star
cie socjalistycznych sił społe
cznych i politycznych, socja
listycznego państwa i stoją
cych za nim sił, z kontrre
wolucją. z zewnętrzną agres
ją realizowaną także z wyją
tikową silą już po wprowa
dzeniu stanu wojennego.
Prop&sws$e się', i myślę, że
na, tym tle rozmaite spory,
które wiedliśmy zresztą pod
wieloma względami z pożyt
kiem wewnątrz naszej partii,
są sporami drugorzędnymi.
.Walka szła o rzeczy o wiele
poważniejsze niż niejeden
«pór, który wewnątrz partii
toczyliśmy. Proponuje się je
dtiiak uporczywie inne oce
ny, inną klasyfikację walki,
Iktórą . toczyliśmy, również
ostatnio w publikatorach.
Czytam w jednym z nich, cy
tuję: „Zarówno przed sier
pniem 1980 r. Jak i po sier
pniu do chwili dzisiejszej w
ramach aparatu władzy to
czyła się i toczy walka po
między nurtem upatrującym
■w powstałej sytuacji dzie
jową szansę socjalizmu w
Polsce, a siłami przeciwny
mi odnowie i reformie syste
mu”. I dalej: „Pomiędzy
ek ś tr em is ta mi pr a wiców ym i,
którym nieobca jest myśl
o długotrwałym bojkocie po
czy nań władzy ludowej a
ekstremistami doktrynalny
mi, upatrującymi sobie mo
ment obecny za. stosowną
•chwilę do odwetu, zachodzi
oczywisty dialektyczny zwią
zek. Im silniej zaznaczą swo
ją obecność drudzy, tym wię
Iksze pole do popisu i więk
«ze zrozumienie ze strony
poważnych kręgów społe
czeństwa mają ci pierwsi”
Proponuje się zatem upor
czywie inne oceny, niż te,
które także formowała par
tia na IX Zjeździe, w uchwa
łach IV Plenum KC i w re
feraeie, który towarzysz Ja
ruzelski przedstawił obecnie
Komitetowi
Centralnemu.
Inną klasyfikację bojów, któ
re toczyliśmy. Jest to defor
mac ja. Według mojego zda
nia, nie sądzę, by była do
konywana z badawczych po
budek; jest to w istocie in
ma orientacja i nie tylko jest
to spór o ’przeszłość, ale tak
że spór o dzień dzisiejszy i
(przyszłość, o socjalistyczną
orientację odnowy; zgodnie
7. programem IX Zjazdu. Nie
zaś o budowę jakiegoś no
wego systemu, którego treść,
zakres j cele niezupełnie
jasno są precyzowane. Te
rnu również służy kampania
nienawiści rozwijana prze
ciw- partii.
Są to wszystko przeciwsta
wienia i ujęc:a służące okre
słonej intencji politycznej.
Myślę, że jest to intencja de
precjonowania partii. Nie
jest to walka z rozmaitymi
odchyleniami w partii. Jest
to walka z samą partią, W
czasie, gdy ta partia mozol
nie zbiera siły, poszukuje
miejsca w zmieniających się
warunkach, zmierza do rea

Strona 5

Z KRAJU
lizacji Statutu i uchwały IX
/ Zjazdu, ostre zarysowywanie
•podziałów wewnętrznych na
rzucanych partii w istocie
rzeczy najczęściej z zewnątrz
wyraża intencje utrzymywa
nia partii rozbitej, sprzecz
nie z intencją referatu tow.
Jaruzelskiego. Czy idzie za
tem o ciągle spychanie par
.iii na bok, na drugi plan, jako
skłócone go s towar zyszenia,
jak się to formułuje w tym
samym artykule, który cyto
wałem, by w zamian podkre
słać kierowniczą rolę, jak się
to nazywa „emanacji sił’”
emanacji koalicji sił poll tycz
mych, sprawujących władzę
w Polsce? Cóż to jest za ema
nacja, co to za siły, czyżby
to partia, jako konstrukcja
.polityczna, jako organizacja
mająca swój program, w
•skład tych sił nie wchodzi
ła? Zakosztowaliśmy już do
statecznie skutków koncepcji
.innej emanacji sił politycz
nych, która polegać miała na
podziale władzy w nowym
•układzie pomiędzy „Solidar
nością”, Kościołem i rzą
dem.

e
(ciąg dalszy ze str. 1)

ekonom i s ta, pr ezes Za r z ąd u
Wojewódzkiego
Związku
Spółdzielni Pracy w Olszty
nie, radny, zastępca przewód
•niczącego WRN w Olsztynie,
bezpartyjny;, w okręgu wy
borczym nr 69 Wrocław —
Tadeusz Gajda z Wrocławia,
inżynier górnik, kierowniK
oddziału Terenowego Przed
siębiorstwa Handlu Zagrani
cznego we Wrocławiu, radny
Rady Narodowej woj. wroc
ławskiego i miasta Wrocła
wia, członek PZPR; w okrę
gu wyborczym nr 72 Zielo
na Góra — Czesław Kamiń
ski z Żagania, ekonomista,
dyrektor Żagańskiego Kombi
natu Rolnego, radny WRN w
Zielonej
Górze,
członek
PZPR.
Sprawozdanie
Komisji
Mandatowo - Regulamino
wej w tej sprawie przedsta
wił Izbie pos. Antoni Gułij
(ZSL. okr. wyb. Wałbrzych).
Nowi posłowie złożyli ślubo
wanie poselskie.

dził pos. Gębala — hamo
wali przeciwnicy socjalizmu,
którzy
chcieli tylko ta
kiej
reformy,
która by
zniszczyła
nasz
ustrój.
Działaniom
tych wstecz
nych
sił
położył
kres
stan wojenny, który stwo
rzył jednocześnie możliwoś
ci konsekwentnego wdraża
nia mechanizmu gospodar
czego.
Przedstawiciel Klubu Po
selskiego ZSL pos. Józef Ki
jowski (ZSL, okr. wyb. Ol
sztyn) powiedział, iż przed
stawione projekty ustaw są
wypadkową wielu koncep
cji oraz propozycji, a więc
siłą rzeczy nie mogą w pel
ni satysfakcjonować wszyst
kich. Akty te — zwrócił uwagę — spełnią swe zada
nie, jeśli ich szczegółowych
rozwiązań
nie będzie się
traktować jak danych raz
na zawsze. a przeciwnie —
będzie się je w razie po
trzeby korygować, po to, by
jak najlepiej sprzyjały wy
pełnianiu celów gospodar
czych.
Omawiając związki
reformowanej gospodarki z
rolnictwem mówca zaakcen
tował, iż dysponujemy od
powiednimi zasobami ziemi
i siły roboczej, by zapew
nić żywnościową samowy
starczalność kraju. Wykorzy
stanie tych możliwości zależ
ne jest jednak od szybkości
i skuteczności adaptacji go
spodarki do potrzeb rolni
ctwa.
Z ramienia Koła Posel
skiego SD głos zabrał pos.
Jerzy Jóźwiak
(okr. wyb.
Rybnik), który podkreślił,
iż konieczność konsekwent
nego wdrażania reformy wy
nika jednoznacznie z uwa
runkowań wewnętrznych i
zewnętrznych. Sytuacja, w
jakiej się znajdujemy naka
żuje, by naród był w stanie
pełnej mobilizacji. Kluczo
wy sprawy jest przebudowa
psychiki i mentalności spo
łeczeństwa.
Klub Poselski
SD — mówił poseł — opowiada się za reformą głę
boką i całościową, bowiem
nieodzownym jest skuteczne
przezwyciężanie
wielolet
nich nawyków złego gospo
darowania. Nie może być
mowy o cofaniu się do me
tod sprzed łat. Trzeba jed
nak również jasno przedsla
wić — kontynuował — pew
ne zagrożenia, jakie pociąga
z.a sobą reforma, by nie by
ły one zaskoczeniem. Musi
my się m. in. liczyć z du
żymi kosztami społecznymi
z wynoszeniem partykular
nych interesów zakładów
nad interes społeczny i z
niekorzystnym oddziaływa
niem zjawiska
monopolu
produkcyjnego.
Zdaniem pos. Tadeusza
Olszewskiego (PZPR, okr.
wyb. Kielce) społeczeństwo
jest świadome, że nowy me
chanizm ekonomiczny nie
zmieni z dnia na dzień obec
nej bardzo trudnej sytuacji

zji, że autorytet Sejmu po
trzebny jest dziś krajowi w
najwyższym stopniu.
Stanisław Gucwa poinfor
mował, że wniosek, który
złożył na jego ręce pos. E.
Osmańezyk został przekaza
ny organom rządowym. Mar
•szalek powiedział, że sprawa
jest w toku, w stadium fi
nalizowania przez Prezydium
Sejmu z odnośnymi agenda
mi rządowymi. Zapropono
wał, aby wystąpienie pos.
Osmańczyka potraktować ja
ko wniosek — ten sam, któ
ry już był złożony uprzed
nio. zaś Prezydium Sejmu
załatwi tę sprawę do końca.
Chwilą ciszy Izba uczciła
pamięć zmarłego niedawno
posła Franciszka Gesinga.
Sejm stwierdził wygaśnię
cie mandatów posłów Gusta
vva Holoubka oraz Emila
Koncepcje te nie służą
Wojtaszka, którzy nadesłali
do Prezydium Sejmu pisma
kontynuacji linii IX Zjazdu
o zrzeczeniu się swych man
partii. Problem nie polega
EJM przystąpił do
datów.
na tym, czy linia .porozumie
głównego
punktu
nia była słuszna. Jej zasad
PIERWSZYM punk
pierwszego dnia ob
ność była bezsporna. Prob
cie porządku dzień
rad — dotyczącego pakietu
lem polega na tym. czy po
nego Sejm podjął
projektów ustaw bezpośred
lityka, którą realizowaliśmy' uchwałę w sprawie obsadzę
nio związanych z wprowadza
była najlepszą możliwą z
•nia ośmiu mandatów posel
nism reformy gospodarczej.
•punktu widzenia rzeczywis
skich w 7 okręgach wybor
Z ramienia trzech sejmo
tych interesów socjalistycz
czych. Mandaty uzyskali:
wych komisji: ds. Samorzą
nej Polski. Nie proponuję de
w okręgu wyborczym nr 10
du Pracowniczego Przedsię
•baty, ani rozliczeń. Musimy
Bydgoszcz
—
Władysław
Ja
biorstw Planu Gospodarcze
być zwróceni w przyszłość.
nik, rolnik indywidualny z
go, Budżetu i Finansów oraz
Ten pogląd w pełni podzie
Moszczenicy, gmina ChojmPrac Ustawodawczych spra
■lam. Chcę jedynie podkreś
ce, radny WRN w Bydgosz
wozdanie o tych rządowych
lić: rozwinięty został atak
czy, członek ZSL (Wiesława
projektach ustaw, a także
przeciwko ustrojowi dawno
Geisier, która była tu pierw
wniesionym przez wspomnła
już a myślę, że zbyt kur
sza na liście kandydatów,
ne komisje projekcie uchwa
czowo trzymaliśmy się inter
zrzekła się prawa -do uzyska
ły dotyczącej określenia wy
pretacji, że intencje znacz
nia mandatu poselskiego w kazu towarów i usług, na któ
nej części kierownictwa „So
związku z warunkami rodzin re ustala się ceny urzędowe
lidamości” śą czyste, że eks
•nymi); w okręgu wyborczym
— złożył pos. Zbigniew Gertremistów uda oddzielić się
nr 14 Częstochowa — Ro
tych. Poseł — sprawozdaw
od bazy, że uda się osiąg
man Lipowicz z Koniecpola,
ca podkreślił, że z reformą
nąć porozumienie. Prawica
woj, częstochowskie, praw-, gospodarczą wiąże się szan
rozwinęła wielką kampanię
nik, zastępca dyrektora w
sa wyprowadzenia Polski z
„wyjmowania” Polski z sys
Kon i-e c polskie h
Zakładać h kryzysu i szybszego uzyska
temu sojuszów, reagowaliś
Płyt
Pilśniowych,:, radny •; nia równowagi- naszej gospo
my na to zasadniczo w uch
WRN w Częstochowie, czło dark i.- (skrót wystąpienia po
wałach Komitetu Centralne
mek PZPR; również w okrę
dajemy na str. 8).
go i oświadczeniach rządu.
gu wyborczym nr 14 Często
Debatę nad aktami okre
Powstawało jednak śmiertel
chowa —• Halina Daniszew ślającymi nowe zasady fun
me zagrożenie w postaci roz
ska, zamieszkała w tym mie kej onowanta
g os podar k i
■pasanego nacjonalizmu. I
ście, inżynier włókiennik, . otworzył pos. Stanisław Gę
wreszcie budowano anty pań
główny technolog w tamtej
bała
(okr. wyb. Tarnów),
stwo, co ze szczególną siłą
szej Przędzalni Czesankowej
występujący w imieniu Km
•uwidoczniło się po zjeździe
„Elanex”, radna WRN w
Poselskiego
PZPR.
„Solidarności”, a w partii, Częstochowie, bezpartyjna; w bu
Stwierdził on, iż reforma go
niestety, nadal znaczne wpły
okręgu wyborczym nr 17
spcdarcza będzie znaczącym
wy miała linia twierdząca,
Gdynia —- Helena Budzisz z krokiem naprzód w budo
że największym zagrożeniem
Władysławowa, woj. gdań wie socjalizmu w Polsce, a
jest konserwatywne nierozu
skie, ekonomista, kierownik jej rozwiązania będą wspo
mienie czasów, które idą.
Ośrodka Elektronicznego Prze magać proces uzdrawiania
twarzania Danych w Przed g ospo dark:.
Pr zy jm owa n e
Przypomnijmy okres po
siębiorstwie Połowów i Us ustawy umacniają socjali
między wrześniem i paździer
ług Rybackich „Szkuner” we styczne stosunki ekonomicz
mikowym plenum. Było to
Władysławowie, członek ko ne, dostosowują metody pla
odwracanie
rzeczywistych
misji WRN w Gdańsku, czło nowania i
zarządzania do
frontów wałki, wskazywanie
nek PZPR; w okręgu wybór rozwoju sił wytwórczych,
uporczywe i
nienawistne
czym nr 21 Katowice — Ka
będą instytucjonalną gwa
frontu fałszywego, a gdy cho
zimierz Smuda, zamieszka rancją uniknięcia wolunta
dsi o rozmiar faktyczny i
ły w Katowicach, technik, ryzmu, który był jedną z
•znaczenie tego frontu — dru
starszy mistrz w Hucie Me
głównych przyczyn kryzysu.
gorzędnego.
tali Nieżelaznych „Szopieni Zdaniem klubu PZPR, moc
ce” w Katowicach, radny ną stroną systemowych roz
WRN w Katowicach,’ czło
wiązań reformy jest ich bar
Wprowadzenie stanu wojen
mego stworzyło zbawienną nek PZPR; w okręgu wybór dzo szerokie przedyskutowa
czym
nr
44
Olsztyn
—
Jan
nie w społeczeństwie. Pra
perspektywę rozpoczęcia go
Jerzy Bojarski z Olsztyna, ce nad reformą — stwier
spodarczej odbudowy. Naro
dowym problemem jest utrzymanie a właściwie poprą
wienie naszej pozycji wśród
bratnich krajów, wśród na
rodów Gospodarka jest nie
zastąpionym kluczem do je
go rozwiązania. W związku z
tym pragnę zgłosić pod roz
Jak informujemy w relacji z po sowej, przewozy krajowe osób koleją
wagę następujące kwestie.
siedzenia
Sejmu,
podjęta została i transportem samochodowym, środki
uchwała w
sprawie określenia wy farmaceutyczne i odurzające oraz ar
1 »tycznia rozpoczęliśmy
kazu towarów i usług, na które usta tykuły sanitarne, świadczenia uspo
realizację reformy, l lutego
la się ceny urzędowe. Wiąże się to łecznionych zakładów pomocy spo
zrealizowana została jedna
z realizacją jednego z postanowień łecznej, domów małych dzieci, przed
z najtrudniejszych »praw —
przyjętej w piątek ustawy o cenach. szkoli i żłobków, podręczniki, podsta
od wielu lat — zmiana
W myśl uchwały, ceny urzędowe wowe przybory szkolne, lektury pod
cen detalicznych żywności.
ustała się na środki spożycia i Usługi stawowe i pomoce naukowe.
Przed
nami
wszystkie
mające podstawowe
znaczenie dla
Ceny urzędowe ustala się też na
składniki i czynniki re
kosztów utrzymania lub ochrony zdro środki produkcji i usługi, mające
formy i
bardzo
trudne
wia ludności: chleb, mąkę, i kasze, podstawowe znaczenie dla kosztów
społecznie problemy zmiany
mięso wieprzowe, wołowe i cielęce wytwarzania; węgiel kamienny, bru
cen artykułów przemysło
oraz przetwory z tego mięsa, a także natny i koks, ropę naftową i olej opa
wych. Reforma jest z pew
kurczęta, smalec
i słoninę, mleko łowy, gaz przewodowy i bezprzewo
nością stawką
partii, jej
spożywcze, sery twarogowe, masło dowy, energię elektryczną, drewno
wielkim zadaniem. Obecnie
oraz tłuszcze roślinne, cukier, ryż, tartaczne i tarcicę, skóry surowe:
trzeba rozważać kroki, któ
cytryny, herbatę popularną, żarówki bydlęce, cielęce i świńskie, wełnę i ba
re w przyszłości
wesprą
głównego szeregu, popularny odbiornik wełnę, włókna chemiczne, kauczuk,
cele i zadania społeczno-go
radiowy oraz popularny odbiornik te apatyty i fosforyty, rudy i złom me
spodarcze, wesprą reformą
lewizyjny, węgiel, koks, ciepłą wodę tali, wyroby hutnictwa żelaza i stali,
Mówca
przedstawił prz;>
oraz ogrzewanie mieszkań energią wyroby hutnicze metali nieżelaznych,
tym wnioski do rozpatrze
cieplną, gaz przewodowy i bezprzewo siarkę i kwas siarkowy, cement, celu
nia.
dowy oraz energię elektryczną do lozę, przewozy krajowe towarów ko
użytku domowego, przewozy osób leją, transportem samochodowym i
środkami miejskiej komunikacji ma wodnym, nawoizy sztuczne i wapno
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gospodarczej. Wierzymy jed
nak — dodał r— że rozpocz
nie się czas sprawiedliwego
podziału dochodów, zależne
go jedynie od wyników go
spodarowania i rzeczywiste
go wkładu pracy. Pos. Ol
szewski zwrócił też uwagę,
że reforma rodzi w pewnym
stopniu kłopoty w zatrudnię
niu wszystkich obywateli.
Dość liczna grupa ludzi bę
dzie musiała zmienić miej
sce pracy. Należy im oka
zać wielką pomoc.
Rozwiązania ustawy o opodatkowaniu jednostek go
spodarki
uspołecznionej
scharakteryzowała pos. Kry
styna Jandy-Jcndrośka (bezpart., okr. wyb. Wrocław).
Podkreśliła, iż w latach sie
demdziesiątych bilans finan
sowy państwa, czyli bilans
jego możliwości
przestał
być ogranicznikiem planu,
a powstające w wyniku te
go luki swobodnie uzupeł
niano kredytami zagranicz
nymi. Nowy mechanizm ekonomiczny nie powinien
pozwolić na tego rodzaju
szkodliwe operacje. W wa
runkach reformy podatki,
oprócz
funkcji fiskalnej,
spełniać będą rolę instru
mentu pośredniego oddziały
wania państwa na przedsię
biorstwa, zastępującego sy
stem nakazów i zakazów ad
ministraeyjnych.
Pos. Stanisław Rostworow
ski (bezp. ChSS, okr. wyb.
Lublin) wskazał, iż dążenie
centrum do reformy wyni
ka z doświadczeń przeszłoś
ci, kiedy to skupienie wła
dzy w rękach zbyt wąskie
go kręgu dysponentów sta
ło się przyczyną tak groźne
go w skutkach woluntaryz
mu gospodarczego. Mówca
podkreślił też znaczenie no
wej roli Sejmu, którego uwaga w sprawach gospodar
czych zwrócona będzie obec
nie przede wszystkim na
strukturę środków budżetu,
środków pieniężnych ludnoś
ci i zasobów dewizowych z
uwzględnieniem stanu za
granicznego
zadłużenia i
przewidywanych
skutków
działalności kredytowej na
szych banków.
Problemom
planowana
poświęcił swoje wystąpie
nie pos.
Bernard Wid era
(ZSL, okr. wyb. Opole), któ
ry za duże osiągnięcie uznał
wariantowe przedstawianie
koncepcji planów oraz zasa
dę ich publicznego dyskuto
wania.
O rzemiośle mówJi posło
wie
Mieczysław Tarnawa
(SD, okr. wyb. Bielsko-Bia
ła) i Zdzisław Jusis (SD,
okr. wyb. Gorzów Wlkp.).
Stwierdzili oni, że rzemiosło
jest niezbędne dla właści
wego funkcjonowania gospo
darki. Warunkiem jego roz
woju jest m. in. ustabilizo
wanie pozycji rzemiosła w
nowym sj’stemie społeczno( dokończenie na str. 6)

Uchwała Sejmu w sprawie cen urzędowych
nawozowe, pasze treściwe pełnoporcjo
we i wysoko białkowe.
Wykaz obejmuje również podstawo
we produkty rolne skupowane przez
jednostki gospodarki uspołecznionej
zboża, z wyjątkiem materiału siew
nego, żywiec wolowy i wieprzowy
oraz kurczęta, mleko, buraki cukro
we, rzepak, z wyjątkiem materiału
siewnego, tytoń.
Ceny urzędowe ustala się również
na napoje alkoholowe, wyroby tyto
niowe, sól, benzynę i olej napędowy
złoto i inne metale szlachetne oraz
usługi pocztowo-tełekomunikacyjne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31
grudnia 1982 r.
Dodajmy — pisze sprawozdawca
PAP — że ustalanie samych cen urzę
dowych należeć będzię już do zadaf
ministra do spraw cen, w myśl uchwa
lonej również w piątek ustawy o
utworzeniu urzędu tego ministra.
(PAP)

Strona 6
słanka zaapelowała, by w za
ą rządzeniach wykonawczych
•gospodarczym, zapewnienie 4 do uchwalanych ustaw zad
bano o umożliwienie kontywystarczającego zaopatrze
■ nuacji dorobku, który przed
nia.
Opiniami
wyborców nt.
siębiorstwa wniosły w roz
wój kultury.
funkcjonowania w obecnych
Nadzieję, iż reforma gospo
warunkach podzieliła się pos,
Danuta Serafin (PZFR, okr.
darcza stworzy waruniki do
odbudowy zerwranych więzi
wyb. Skarży,ssco Kamienna).
ekonomicznych między mia
Zaproponowała ona opraco
stem a wsią wyraził
pos.
wanie karty praw i obowiąz
Bernard Rośkiewicz
(ZSL,
ków handlowców, w której
okr. wyb. Wroolaw). Stwier
należałoby zaakceptować, że
dził, iż rolnicy oczekują na
świadomie popełnione wykro
dalsze
decyzje
właściwie
czenia polegające na ukry
kształtujące politykę rolną.
waniu towarów, oszustwo na
Chodzi m. in. o prawidłowe
cenach lub wadze powinny
relacje cen.
bezpowrotnie
wykluczać
Ostatni mówca w dyskusji
sprawcę z zawodu.
pos.
Jerzy
Zygmanowski
Pos.
Zbigniew Zieliński
(PZPR, okr. wTyb. Szczecin),
(bezp. PZKS okr. wyb. Ino
zgłosił
postulat,
by rząd
wrocław) wyraził pogląd o ko
przedstawił po roku funkcjo
nieczności odblokowania po
nowania ustaw szczegółową
wTszechnego dialogu między
ocenę skuteczności i trafnoś
wdadzą a społeczeństwem i
ci uchwalanych obecnie sy
odwrotnie. Służyć temu po
stemowych rozwiązań gospo
winny
instytucje, których
darczych. Jest to potrzebne
znaczenie zostało uznane w
dla ich zmodyfikowania w
okresie posierpniowej odno
razie potrzeby przez Sejm.
wy, czyli przede wszystkim
samorządne i niezależne związ
rzystąpiono do gio
ki zawodowe, samorządy pra
sowania, pod które pod
cownicze w
przedsiębior
dano dziewięć projek
stwach, stowarzyszenia na
tów ustaw (ponieważ — jak
informowaliśmy — obok pro
ukowe i
zawodowe oraz
jektu ustawy o cenach, po
wszelkie
organizacje poli
wstał w toku Drąc komisyj
tyczne i społeczne składają
ce się na strukturę społecz
nych projekt ustawy o utwo
rżeniu urzędu ministra ds.
ną kraju.
cen.
p. Po«. Witold Zakrzewski
Sejm uchwalił jednogłośnie
(bezp., okr. wyb. Kraków)
stwierdził, że uchwalenie u- następujące ustawy:
staw będzie bezprecedenso
— o planowaniu społecz
wym aktem w rozwoju so* cjalistycznej demokracji i no-gospodarczym;
— o cenach;
praworządności. Dotychczas
— o utworzeniu urzędu mi
cały obszar samoistnej pra
nistra ds. cen;
wotwórczej działalności rzą
o gospodarce finansowej
du pozostawał poza regulacja
przedsiębiorstw
państwo
mi ustawowymi. Było to nie
wych;
zgodne z konstytucyjną zasa
— o opodatkowaniu jedno
dą, że każdy organ admini
stek ogspodarki uspołecznio
stracji ma działać na podsta
wie przepisów prawa, a te nej;
— prawo bankowe;
.'przepisy mają być tworzone
— o statucie Narodowego
na podstawie ustaw. Poseł
? wskazał również, że nowe u- Banku Polskiego;
— o statystyce państwo-'
sta-wy ukształtują złożony me
chanizm współdziałania spo woj;
łecznych ekspertów z admini
— o uprawnieniach do pro
stracją i przedstawicielami wadzenia handlu zagranicz
nego;
gospodarki.
Ten wątek kontynuował
Ustawy o cenach, o urzę
pos. Witold Jankowski (bezp.
Pax, okr. wyb. Kielce), który dzie ministra ds. cen, o sta
powiedział, iż
uchwalając tystyce i o uprawnieniach
przedstawione ustawy będzie do prowadzenia handlu za
my dysponowali komplekso
granicznego wejdą w życie
wyra, optymalnym w obec
z dniem ogłoszenia. Pozosta
nych warunkach systemem łych pięć ustaw — 1 lipca.
prawa gospodarczego, który
Następnie Sejm podjął je
powinien pozwolić na wpro dnogłośnie uchwałę w spra
wadzenie gospodarki na no wie określenia wykazu to
we tory. O powodzeniu ref or warów i usług, na które umy decydować będzie jednak stala się ceny rządowe. Ce
praktyka, a już dziś np. moż nami tymi objęto środki spo
na obserwować działania o- życia i usługi mające podsta
graniczające producentów w wowe znaczenie dla kosztów
prawach nadanych im przez utrzymania lub ochrony zdro
reformę.
Tych, którzy nie wia ludności, na środki pro
chcą przestawić się na no- dukcji i usługi mające pod
?wy styl działania,
trzeba stawowe znaczenie dla kosz
i więc odsuwać od wpływu na
tów wytwarzania oraz
na
decyzje gospodarcze.
-?■
podstawowe produkty rolne
üte Główne tezy wystąpienia skupowane przez jednostki
pos. Stanisława
Kukuryki gospodarki
uspołecznionej
(PZPR, okr. wyb. Chorzów),
(treść tej uchwały podaje
sprowadziły się do stwier my oddzielnie).
dzenia, że szanse na rychłą
A. Werblan stwierdził, że
odczuwalną poprawę warun uchwalony został w ten spo
ków bytowych w wyniku sa sób pakiet ustaw o reformie
mej tylko reformy są zniko gospodarczej, które stanowią
me, i że jednym z najtrud- kluczową przesłankę procesu
rfiejszych obecnie dylematów socjalistycznej odnowy j prze
jest wybór między postawie zwyciężania kryzysu społećańaem na maksymalizację wy
no-gospod a r c ze go. W ice mar
dajności pracy, a nadaniem szalek przedstawił izbie pro
priorytetu pełnemu zatrudnię
jekt uchwały, jaki — biorąc
niu, co oznacza w pewnym
pod uwagę ten fakt, a także
Stopniu rezygnację z szybkie wnioski poselskie —• zapropo
go wzrostu wydajności.
nował Konwent Seniorów.
■J-Pos. Maria Sarnik (bezp.
Sejm PRL podjął tę uchwa
<Skr. wybr. Zamość) skoncen łę, w której ponownie po
trowała się na
związkach
twierdza potrzebę realizacji
między gospodarką a kultu
idei porozumienia narodowe
rą. Respektowanie zasad go (tekst uchwały podajemy
oddzielnie).
tizech „S” stwarza pewne za
Pierwszy dzień obrad ze
grożenie dla tysięcy zabytko
kończył się przed godziną
wych obiektów oddanych do
19.00.
• użytku zakładom pracy. Po
(dokończenie ze str. 5)

P

Sobotnie posiedzenie Sej
mu wznowiono o godzinie 9.
W czasie obrad obecni by
li Wojciech Jaruzelski i Hen
Jabłoński. Obrady pro
wadził marszałek Sejmu Sta
nisław Gucwa.
Przystąpiono do pierwsze
go czytania poselskich pro-*

któw ustaw 0 zmianie
onstytucji PRL oraz o Try
bunale Stanu. W imieniu
klubów poselskich PZPR,
ZSL i SD wystąpił w tej
sprawie pos. ZENON WRÓ
BLEWSKI (PZPR, okr. wyb.
Bydgoszcz) (tekst wystąpie
nia podajemy na sir. 7).

Projekt ustawy o spółdzielniach i ich zwiqzkach
* Zgłuszony z inicjatywy po
selskiej
projekt ustawy o
spółdzielniach i ieh związ
kach. przedstawił pos. Jerzy
Gofcezyóski - (PZPR, okr.
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wyb. Jelenia Góra). Stwier
dził, że rangę projektu określa znaczenie spółdziel
czości w strukturze kraju,
minionym okresie, pod

Dwudniowe posiedzenie
kreślił mówca, dorobek ru
chu spółdzielczego umniejszo
ny został na skutek wielu
nieprawidłowości. Obowiązu
jąca spółdzielczość ustawa
z roku 1961 nie regulowała
bezpośrednio zasad działal
ności gospodarczej spółdziel
ni.
Konieczna więc staje się
pilna zmiana tego stanu rze
czy, nie tylko poprzez odej
ście od niewłaściwej prak
tyki, ale również
poprzez
wprowadzenia zmiany istnie
jącego stanu prawnego
w
sposób dający spółdzielczo
ści gwarancje, że będzie mo
gła ona funkcjonować jako
poważnie liczący się
filar
ustroju socjalistycznego, łą
czący w działalności gospo
darczej indywidualne intere
sy członków spółdzielni z in
teresami ogólnospołecznymi.
Przeprowadzane dziś zmia
ny w systemie zarządzania
gospodarką narodową — pod
kreślił poseł — nie mogą
pominąć spółdzielczości.
Umocnieniu
demokracji
wewnątrz spółd ziele ze j służą
przepisy zapewniające de
mokratyczny sposób wybo
rów do organów spółdzielni
wprowadzenie zasady tajno
ści wyborów przy nieograni
czonej liczbie kandydatów.
Chodzi także o
oparcie
działalności
gospodarczej,
spółdzielni na rachunku eko
nomicznym, przy zapewnie
niu jej członkom korzyści.
Samodzielność gospodarcza
uwzględniona zostaje także
w przepisach
dotyczących
systemu finansowego.
Istotnym elementem pro
jektu — stwierdził mówca
— jest sprecyzowanie pod
staw prawnych i zakresu od
działywania organów pań
stwowych na sprawy spół
dzielni. W przepisach pro
jektu stanowi się,, że orga
ny władzy terenowej i orga
ny administracji państwo
wej mogą wydawać wiążą
ce spółdzielnię akty normą
tywne wyłącznie na podsta
wie ustaw i zawartych w
nich szczegółowych upoważ
nień.
Projekt znosi także szereg
dotychczasowych uprawnień
centralnych związków spółd ziel c zyc h, urno żlii wia j ąc ych
władczą ingerencję w spra

wy wewnętrzne zrzeszonych
spółdzielców. Ich zasadniczą
i niemal wyłączną rolą sta
ją się pomoc, doradztwo, in
struktaż, oraz lustracja.
Ze względu na
zasady
praworządności — podkreślił
mówca — niezbędna staje
się kontrola sądowa (arbi
trażowa) uchwał organizacji
spółdzielczych. Chroni ona
przede wszystkim samorząd
ność poszczególnych spół
dzielni.
Niezwykle istotną kwestią
projektu jest unormowanie
sprawy samorządu pracowni
czego spółdzielni. Musi ono
odbiegać od zasad dotyczą
cych przedsiębiorstw pań
stwowych.
Priorytet
przyznawać należy samo
rządowi członkowskiemu. Z
tych też względów zasadne
wydaje się pominięcie in
stytucji samorządu pracow
niczego w spółdzielni o jed
nolitej strukturze organiza
cyjnej. Dopuszczenie do rów
noległego
funkcjonowania
samorządu członkowskiego i
samorządu
pracowniczego
groziłoby powstaniem kon
fliktu między organami spo
łecznymd.
Sama ustawa — podkre
ślił poseł Jerzy Golaczyński
— nie zmieni tych niepra
widłowości
w y st ęipu j ą c yc h
w organizacjach spółdziel
czych, których źródłem była
nie tyle dotychczasowa usta
wa spółdzielcza, ale inne ak
ty prawne i praktyka zarzą
dzania gospodarką. Nowa ustawa będzie wszakże pierw
szoplanowym elementem, z
którym będzie się
musiał
liczyć cały system prawa.
Warto podkreślić, że pro
jekt ustawy został poddany
szerokiej dyskusji w środo
wisku spółdzielczym. Umo
żliwiono ustosunkowanie się
do niego wszystkim działa
jącym
w
spółdzielczości
związkom
zawodowym, a
także Polskiemu Towarzy
stwu
Ekonomicznemu
i
Zrzeszeniu Prawników Pol
skich.
Dla rozpatrzenia projektu
ustawy o spółdzielniach 1
ich związkach Sejm powo
łał, przy jednym
głosie
wstrzymującym się, Komisję
Nadzwyczajną, w skład któ
rej weszło 32 posłów.

Sprawozdanie Komisji Prac Ustawodawczych
oraz Komisji Pracy i Spraw Socjalnych
Mam zaszczyt przedstawić
Wysokiej Izbie — stwierdził
w kolejnym punkcie obrad
pos. Łukasz Balcer (SD, okr.
wyb. Gdańsk) — sprawozda
nie Komisji Prac Ustawo
dawczych oraz Komisji Pra
cy i Spraw Socjalnych, któ
re rozpatrzyły rządowe pro
jekty aktów prawnych
o
zmianie ustawry o zaopatrzę
niu emerytalnym górników
i ich rodzin, o zmianie usta
wy o orderach i odznacze
niach, o zmianie ustawy o
po w s ze c ha y m
zaopatrzę ni u
em er y ta 1 n ym
pr a cow ni ków i ich rodzin, o ustano
wieniu tytułu honorowego
„Zasłużony Portowiec PRL”.
-Pierwszym z projektów
ustaw, który pragnę omó
wić jest ustawa o stworze
niu tytułu honorowego „Za
służony Portowiec Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej”.
Tytuł ten zgodnie z projek
tem ustawy ma być nada
wany najbardziej zasłużo
nym pracownikom morskich
portów handlowych, którzy
w okresie swej wieloletniej
pracy wyróżnili się szczegół
nymi osiągnięciami w dzie
dzinie wydajności, ulepsze
nia organizacji pracy, wpro
wadzania i upowszechnia
nia postępu technicznego, po
prawy warunków bhp, czy
podnoszenia kwalifikacji za
wodowych portowców.
Projekt drugiej ustawy, o
zmianie ustawy o powszech
nym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich ro
dzin zawiera propozycję do
konania zmiany polegającej
na przyznaniu pracownikom
zatrudnionym w
morskich
portach handlowych dodatko

wych, szczególnych upraw
nień do wyższej emerytury,
podwyższonej o kwotę wy
noszącą dp 15 proc. tej eme
rytury. Zmiany przewidują
również przyznanie wyższej
renty podwyższonej o kwo
tę, wynoszącą do 15 proc.
renty inwalidzkiej. Projekt
przewiduje, że osobom uprawnionym do emerytury
lub renty, którym zostanie
nadany tytuł honorowy „Za
służony Portowiec PRL” mo
że przysługiwać dodatek w
wysokości do 25 proc. eme
rytury lub renty inwalidz
kiej.
Trzecim projektem
aktu
prawnego, który rozpatrzyły
sejmowe komisje jest pro
jekt ustawy o zmianie usta
wy o zaopatrzeniu emerytal
nym górników i ich rodzin.
Projektowane zmiany pole
gają na przyznaniu pracow
nikom wykonującym pracę
górniczą dodatkowych upraw
nień do wcześniejszego prze
chodzenia na emeryturę oraz zwiększenia wymiaru
emerytury z tytułu dłuższe
go stażu pracy. W projekcie
ustawy proponuje się obni
żenie wieku emerytalnego,
co wprowadzano by stop
niowo.
W projekcie ustawy za
mierza się ponadto ustalić
dla pracowników wykonują
cych zawód górnika pod zie
mią nowe okresy zatrudnie
nia uprawniające do uzyska
nia górniczej emerytury bez
względu na wiek. W myśl
obowiązujących przepisów je
śli pracownik ukończył 55
lat przed osiągnięciem wy
maganego okresu pracy w
górnictwie, prawo do górni

czej emerytury powstaje z
chwilą osiągnięcia wymaga
nego okresu pracy. Ten wa
runek nie jest wymagany
od pracowników, którzy le
gitymują się 35-letnim okre
sem pracy
górniczej lup
równorzędnej.
Projekt ustawy przewiduje
ustalenie nowych terminów
zatrudnienia dla pracowni
ków
wykonujących pracę
górniczą pod ziemią, w ten
sposób aby stopniowo
od
1 lipca br. okres ten wyno
sił 28 lat, a od 1 lipca 1985
roku — 25 lat bez względu
na wiek.
Istotny jest projekt prze
pisu, na podstawie którego
górnicza emerytura pracow
nika, który spełniając wa
runki do jej uzyskania nie
wystąpi o jej przyznanie
lecz wykonuje nadal pracę
górniczą pod ziemią wzrasta
o dalsze 3 proc., za każdy

pełny rok takiej pracy. Gär
nicza emerytura wzrasta o
1 proc. za każdy pełny ro4s
ponad 25 lat pracy w gór«,
nictwie.
Wnoszę również — powie
dział poseł — o uchwalenie
ustawy o zmianie ustawy o
orderach i odznaczeniach z
poprawkami
wniesionymi
przez komisje. Proponowa
ne zmiany, które uzyskały
poparcie posłów, pracują
cych w tych komisjach po
legają na powiększaniu moż
liwości uzyskiwania orderów
I odznaczeń przez pracow
ników morskich
portów,
handlowych
zatrudnionych
przy obsłudze statków i urzą
dzeń portowych, pracowni
ków górnictwa i hutnictwa,
za ich długoletnią, wyróż
niającą się pracę.
Posłowie jednogłośnie uchwalili wszystkie propono-.
wane ustawy.

Utworzenie Państwowej Agencji Atomistyki
Sprawozdanie Komisji Na
uki i Postępu Technicznego
ora,z Komisji Prac Ustawo
dawczych o rządowym pro
jekcie ustawy o utworzeniu
Państwowej Agencji Atomis
tyki przedstawił pos. Jerzy
Bukowski (bezp. okr. wyb.
Radom). Projekt ten jest speł
nianiem dezyderatu posłów
Wskazał on na unikalne mo
żliwości atomistyki, która w
rozwiniętych krajach przeni
ka do wszystkich dziedzin
gospodarki. Energetyka jąd
rowa — stwierdził — w naj
bliższych 30—40 latach sta
nowić będzie jedyne realne
źródło energii
zamykające
globalny bilans paliwowo-energetyczny świata. J. Bu
kowski przypomniał rozwój
atomistyki w PoLce. Przy
pada on na rok 1955, kiedy
zakupiono w ZSRR — do
świadczalny reaktor atomo
wy „Ewa” i cyklotron U-120.
Na szybki awans atomisty
ki w naszym kraju — pod
kreślił poseł — wpływ mia
ła również organizacja. Po
wołanie w 1956 r. pełnomoc
mika rządu ds. wykorzysta
nia energii jądrowej wraz z
Państwową Radą ds. Wyko
rzystania Energii Jądrowej,
a następnie Urzędu Energii
Atomowej, pozwoliło na wy
dzielenie odpowiednich śród
ków w budżecie państwa i
ich koncentrację na budo-

wę ośrodków naukowo-ba«
dawczych, w Warszawie i w
Krakowie, a następnie
na
konsekwentny rozwój oraz roz
szerzenie badań stosowanych,
wdrożeń i produkcji urzą
dzeń jądrowych.
O ’ 1976 r. — zdaniem po
sła sprawozdawcy — rozpo
częła się degradacja struktu
ry organizacyjnej atomistyki.
Spowodowana orzede wszyst
kim zlikwidowa iem Urzędu
Energii Atomowej.
Utworzenie Państwowej
Agencji Atomistyki — która
swoją działalnością obejmie
całość atomistyki, z wyjąt
kiem projektowania, budowy
i eksploatacji elektrowni jąd
rnwym pozostających w ge
stii ministra górnictwa
i
energetyki, stworzy warunki
dla właściwego, kompetent
nego spełniania funkcji pro
gramujących i koordynacyj
nych.
Równie istotną rolę ma do
spełnienia — wskazał poseł
proponowana w ustawie Ra
d i ds. Atomistyki, która po
winna kontynuować 25-letnią
tradycję Państwowej Rady
ds. Wykorzystania
Energii
Jądrowej, skupiając w swo
im gronie wybitnych przed
stawicieli nauki i przemysłu.
Sejm uchwalił jednogłoś
nie
ustawę o utworzeniu
Państwowej Agencji Atomis
tyki.

Zmiany w składzie Rady Ministrów
W kolejnym punkcie obrad prezes Rady Ministrów
Wojciech Jaruzelski przed
stawił propozycje zmian w
składzie Rady
Ministrów.
Premier wniósł o odwołanie
Jana Knapika ze stanowiska
ministra przemysłu chemicz
nego i lekkiego na jego proś
bę, z uwagi na stan zdrowia.
W. Jaruzelski podziękował
mu
za
ofiarny
wysiłek
w tworzeniu i funke jonowa
niu resortu, za aktywną pra
cę w rządzie. Jednocześnie
premier wniósł o powołanie
na ministra tego resortu Ed
warda Grzywę, przedstawia
jąc jego dotychczasową dzia
łalność zawodową.
W. Jaruzelski zapropono
wał również powołanie Zdzi

sława Krasińskiego ńa sta
nowisko ministra ds. cen z
równoczesnym
odwołaniem
go ze stanowiska ministra
— członka Rady Ministrów.
Przed przystąpieniem do
głosowania marszałek Guc
wa poinformował, że
obie
kand-datury zosta-W pozy
tywnie ocenione przez zainte
resowane komisje.
Sejm odwołał, przy trzech
głosach wstrzymujących się,
Jana Knapika ze stanowiska
ministra przemysłu chemicz
nego i lekkiego powołując
jednogłośnie na tę funkcję
Edwarda Grzywę. Przy czter
nastu głosach wstrzymują
cych. Izba powołał Zdzisła
wa Krasińskiego na stanowis
ko ministra ds. cen.

Interpelacje poselskie
W kolejnym punkcie po
rządku obrad Izba wysłucha
ła odpowiedzi ministrów na
interpelacje poselskie, doty
czące różnorodnych kwestii
polityki rolnej, gospodarki
gruntami, spraw mieszkanio
wych, kredytów dla młodych
małżeństw oraz budowy Cen
trum Onkologii.
Pięć poselskich interpela
cji skierowanych do prezesa
Rady Ministrów dotyczyło
rolnictwa, gospodarki żyw
nościowej i wodnej. Woje
wódzki Zespół Poselski w Ło
dz,i w interpelacji wyraża
obawy, że nawet czasowe
zamknięcie lub ograniczenie
produkcji w fermach dro
biarskich może zniszczyć pro
dukcję mięsa drobiowego i
jaj.

£ kolei WZP w Białym
stoku w swojej interpelacji
poruszył sprawę koniecznoś
ci ustalenia dla całego regio
nu wschodniego Polskj jed
nolitych zasad wspierania
przez państwo kierunkowe
go osadnictwa rolników.
Odpowiadając na interpe
lacje WZP z Łodzi minister
rolnictwa i gospodarki żyw
nościowej Jerzy
Wojtecki
stwierdził, że odczuwany od
wielu miesięcy niedobór pasz
dla drobiu
spowodowany
jest brakiem importu kuku
rydzy, której
powinniśmy
sprowadzić ok. 2 min ton. W
celu złagodzenia skutków ja
kie na rynku powoduje brak
jaj i mięsa drobiowego z
ferm, zwiększa się dostawy
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renami nierolniczymi
na
wsi. Stworzy władzy tere
nowej warunki umożliwiają
ce pozyskiwanie gruntów ną
cele użyteczności publicznej
i budownictwa mieszkanio
wego, w tym jednorodzin
uczyniły wszystko czego wy nego, pozwoli także ujedno
magała sytuacja.
licić stawki odszkodowaw
Ze względu na rozmiar te
cze i przystosować je do rze
gorocznej powodzi przy go-to ■czy wis tej wartości ziemi. W
wany jest projekt ucłrwały ocenie ministra w II kwar
Rady Ministrów w sprawie
tale br. projekt przedsta
wsunięcia jej skutków oraz
wiony zostanie komisjom sej
zabezpieczenia na ten
cel mowym do zaopiniowania
środków finansowych i rze oraz Sejmowi do akceptacji.
czowych. Prezes Rady Minis Zgodnie
z zapowiedzianą
trów powołał komisję mię
przez ministra rolnictwa i
dzyresortową, która przygo g os pod ark i
żywno ś cło w ej
tuje raport dotyczący ustalę
zmianą cen państwowych
nia przyczyn i skutków tego gruntów rolnych nastąpi je
rocznej powodzi na Wiśle i
szcze przed ustawową regu
ma innych rzekach.
lacją podwyższenie stawek
J. Wojtecki uznał całkowi odszkodowawczych za przej
tą zasadność wniosków za
mowane w miastach tereny
wartych w interpelacji WZP użytkowane rolniczo.
z Konina. Stan zabezpiecze
Pełne zaspokojenie istnie
nia przeciwpowodziowego doli jących potrzeb wymagałoby
cny Warty w tym regionie wybudowania w bieżącym
jest niewystarczający. Postu 5-leciu po ok. 400 tys. mie
lowame przez posłów przy
szkań rocznie. W
obecnej
dzielenie dodatkowych środ sytuacji ekonomicznej . jest
ków inwestycyjnych na po
to zadanie mało realne. Ko
prawę tego zabezpieczenia zo mitet Gospodarczy Rady Mi
stanie
uwzględnione
— nistrów podjął ostatnio de
■stwierdził minister — we cyzję określającą warunki
wspomnianym projekcie udo wybudowania w br. ok.
ichwały Rady Ministrów.
200 tys. mieszkań. Przygoto
Mówca podkreślił — od po wany będzie program roz
Władając na interpelację do woju budownictwa mieszka
tyczącą zbiornika Jezior sko niowego do 1990 r., doku
i— że w tegorocznym planie ment, który zostanie przed
stawiony odpowiednim ko
zakłada się przeznaczenie na
kontynuowanie tej inwesty misjom sejmowym i Radzie
cji nakłady rzędu 266 min
Ministrów w. kwietniu br.
zł, w tym roboty budowlaW pracach uwzględnią się
mo-mointażowe 230 min zł tj.
przede wszystkim potrzeby
na poziomie zbliżonym do
dalszych udogodnień i pre
1931 r.
ferencji wr zaspokajaniu po
trzeb. mieszkaniowych ■ mło
Pos. Krystyna Hosiawa
(ZSL, okr. wyb.
Dąbrowa
dych małżeństw. Uwzględnia
się m. in. możliwości roz
Górnicza), stwierdziła ko
nieczność zmiany niektórych
szerzania pomocy finanso
wo-materiałowej dla budów-,
przepisów ustawy z 6 lipca
1972 r. o terenach budow
nictwa jednorodzinnego.
Skierowaną do prezesa Ra
nictwa jednorodzinnego oraz
o podziale nieruchomości w
dy Ministrów interpelację w
miastach i osiedlach. W in
sprawne realizacji kredytów
ter pel ac ji
Woje wód zk i ego
dla młodych małżeństw zgło
■sil Wojewódzki Zespół Po
Zespołu Poselskiego w Bia
selski w Gorzowie. Zgrupo
łymstoku mówi się, iż w
wani w. nim posłowie .zwró
granicach miast
znajduje
się wiele gruntów rolnych,, cili uwagę, iż realizacja tych
kredytów jest utrudniona z
które zgodnie z obowiązują
powodu poważnych braków;
cymi przepisami, nie mogą
towarowych.
być przedmiotem sprzedaży,
lecz tylko dzierżawy. Istnie,
Od p o w ia daj ą c z u po w aż je celowość zmiany dotych
nienia prezesa Rady Mini
strów', minister handlu we
czasowych przepisów w kie
wnętrznego i usług — Zenon
runku umożliwienia sprze
Körnender poinformował, iż
daży gruntów rolnych nale
żących do skarbu państwa
Rada Ministrów w specjal
mieszkańcom miast, dla któ
nej uchwale wprowadziła
rych głównym źródłem unowe korzystniejsze warun
ki udzielania kredytów dla
trzymania jest nadal rolnic
młodych małżeństw. Po kon
two.
Kolejna interpelacja *— sułtacji ze środowiskami mio
dzieżowymi dużych zakła
Wojewódzkiego Zespołu Po
dów pracy, wprowadzane są
selskiego w Gorzowie zäwle
zmiany w dotychczasowych
rała szereg postulatów doty
listach towarów . nabywa
czących rozwoju budownięnych za pomocą kredytów
twa mieszkaniowego.
dla młodych małżeństw. OMinister administracji, go
spodarki terenowej i ochro
bok artykułów podstawo
wych, listy te będą uwzględ
ny środowiska gen. dyw. Ta
nialy również pewną grupę
deusz Hupałowski poinfor
towarów o wyższych walo
mował, że w połowie ub.r.
rach, niezbędnych w nowo-,
przekazano do międzyresor
czesnym wyposażeniu miesz
towych uzgodnień
projekt
kania młodego małżeństwa,
nowej ustawy o gospodarce
jak m. in. pralki automa
'terenami obejmujący unor
tyczne i maszyny do szycia.
mowania zawarte w kijku
odrębnych aktach prawjivth
Przewiduje się również
Projekt pozwoli m. in. ńj||
udogodnienia -zakupu i■ artykii
łów w ramach kredytów dla
nolle i ć s y s t em go s ooda rk i:: ?e
renami w miastach oraz te-" młodych małżeństw.

Sejmu PRL
przeinaczonych dto
: chowu drobnotowa ro wego.
f. Dąży się — powiedział J.
(Wojtecki — by fermy ■dro
biarskie zagospodarowane zo
stały na inne cele. Nie da
się jednak tego zrobić wszę
dzie. Udzielona będzie po
moc gospodarstwom posiada
ją cym fermy, zawieszone zo'
Staną min, spłaty kredytów.
Przy ud ziełaniu odpowie
dzi na interpelację WZP w
Białymstoku min. Wojtecki
Bgodziiił się z opinią posłów,
diż w warunkach naszego roi
miietwa grunty PFZ trzeba
przekazywać rolnikom, któ
rzy gwarantują ich najlep
sze wykorzystanie. W tym
działaniu preferuje się sprze
daż gruntów przeznaczonych
na powiększenie
istnie jądych gospodarstw. Dotych
czas utworzono 4 tys. samo
dzielnych gospodarstw osad
niczych. W województwach,
W których me będzie innych
ffnoż 11 wości należytego wyko
rzystama użytków rolnych
rząd udzieli pomocy dla or
ganizowania dalszych gospo
darstw osadniczych.
•f Kolejne trzy interpelacje
v bezpośrednio lub pośrednio
wiązały się ze sprawami tego rocznej zimowej powodzi,
fsprawnym usuwaniem jej na
fstępstw oraz zapobieganiem
|w przyszłości tym klęskom.
[■Wojewódzki
Zespół Posełidni w Płocku stwierdził w
;ilwej interpelacji m.,iin., że
niepokój tamtejszego społe. czeństwa budzi lokalizacja
"tamy we Włocławku i nieza.
Ubezpieczenie wałów powyżej
■tego stopnia wodnego. Usu
nięcia skutków i przyczyn po
ijwodzd w woj. konińskim do
'tyczyła z kolei interpelacja
ijposłów z Wojewódzkiego Ze
jśipołu w Koni nie. Podkręca
jąc, że region ten jest od
‘kilku lat corocznie nawiedza
sny wylewami rzek, posłowie
: zwrócili się o przyznanie
. woj. konińskiemu dodatko
wych środków inwestycyj. pych. Także w drugiej inter
iPelacji tego samego WZP
^poruszony został problem po>
: Wodzi w dolinie Warty, zwła
:szcza w kontekście budowy
(zbiornika retencyjnego Jeiziorskd.
i Udzielając łącznej odipo.wied'zi J. Wojtecki stwier
dził. że powódź, -która w br.
dotknęła, woj. płockie była
; największą powodzią zatoro
iwą na dolnej Wiśle. Splot
niekorzystnych warunków at
mosferycznych — odwilż a
następnie mrozy — ograni
czył skuteczność wszystkich
■form przeciwdziałania. Na
rozmiary powodzi wpłynęło
|również nieprawidłowe" wy
li budowanie i pozostawienie
f f pojedynczego stopnia i zbiór
f |inikia wodnego w środkowej
I części nie uregulowanej Wds? ły.
i
% ■ W obliczu Męski rząd pod
fijął natychmiast wszelkie mo
Ś iżliwe działania dla ograni Uczenia skutków katastrofy.
jTafcże władze wojewódzkie
•jpisklą-t

Z prac komisji sejmowych
ki iv

^ Bezpośrednio po zakończe
niu obrad Sejmu, Komisja
Prac Ustawodawczych powo
łałą podkomisję dó dalszych
jprac nad poselskimi projek
tami ustaw o zmianie Kon
stytucji PRL oraz o Trybu
rtale Stanu. Komisja Nauki
i Postępu Technicznego wy
brała na swojego przewod
niczącego pos. Jana Janow
skiego (SD okr. wyb. Kra
ków — miasto).

w warunkach stanu wojen
nego działalności samorzą
dów pracowniczych.
Dyskusja, którą prowadzo
no na posiedzeniu komisji
miała charakter wstępny. Ustaiono, iż w najbliższym
czasie posłowie
zapoznają
się z opiniami w tej kwestii
w zakładach pracy i będą
kontynuowali
dyskusję na
następnym posiedzeniu.

KIEDY I JAK WZNOWIĆ
SAMORZĄD
PRACOWNICZY?

UKONSTYTUOWAŁA SIĘ
KOMISJA
N APZWYCZ A JN A
IX) ROZPATRZENIA
PROJEKTU USTAWY
O SPÓŁDZIELNIACH
I ICH ZWIĄZKACH

Sejmowa Komisja ds. Sa
morządu
Pracowniczego
Przedsiębiorstw, która zebra
ła się bezpośrednio po piąt
kowych obradach Sejmu roz
■patrywała sprawy związane

Bezpośrednio po posiedze
niu Sejmu ukonstytuowała
-fis

do rozpatrzenia zgłoszonego
z inicjatywy poselskiej pro
jektu ustawy o spółdziel
niach i ich związkach.
Na przewodniczącego 'ko
misji wybrano pos. Jerzego
Gołaczyńskiego (PZPR, okr.
wyb. Jelenia Góra).
Marszałek Sejmu Stani
sław Gucwa wskazał na zna
czepie pracy, jaką podejmie •
nowa komisja.
W toku pierwszego posie
dzenia stwierdzono, że dla
wypełnienia przez Komisję
N ad zwy c za j n ą
po w ier zone go jej zadania, ważne będzie
szerokie zasięgnięcie opinii ’
ekspertów oraz przeprowa
dzenie konsultacji ze zwiążKami spoiazieiczymi i p<
szczególnymi spółdz]elniąn

Na poważne opóźnienia w
budowie Centrum Onkologii
w Warszawie wskazał w in
terpelacji skierowanej
do
marszałka Sejmu pos.
Ta
deusz Koszar owski
(bezp.
okr. wyb. Warszawa). Z do
tychczasowego tempa prac
wynika, że obiekt ten ■—
jedyna inwestycja Narodo
wego Funduszu
Ochrony
Zdrowia — zostałby ukoń
czony za kilkadziesiąt lat.
Jak może rząd doprowadzić
— pytał poseł — do dotrzy
mania czwartego już termi
nu ukończenia inwestycji w
roku 1986?
Odpowiedzi udzielił mini
ster budownictwa i przemy
słu materiałów
budowla
nych —- Tadeusz
Opolski.
Poinformował on, iż całość
robót powinna zostać zakoń
czona w r. 1987, zaś
etap
pierwszy (zespoły telegamma
terapii, rehabilitacji i przy
chodni) — w r. 1983. Po do
konanych w styczniu
br.
zmianach personalnych
w
przedsiębiorstwie „Budopol”
działa ono
zadowalająco.
P i ę c io kro t n ie
z w i ę k s zo no
liczbę pracowników bezpo
średnio produkcyjnych. Kon
troje wykazują, -że" 'zadania
na styczeń i luty zostały wy
konane. Szereg
przedsię
wzięć organizacyjnych podię
tych' przez resort budownic
twa..— oświadczył min. T.
Opolski — stwarza warunki
dla oddania tej inwestycji
do użytku w’ terminie prze
widzianym w nowym progra
mie.
Polemizując z odpowiedzią
przedstawiciela rządu, pos.
T. Kosz.arow.ski wyraził oba
wę, iż zapewnienia te mogą
okazać się podobną deklara
cja, jakich w sprawie budo
wy Centrum Onkologii było
już wiele. Tymczasem
na
schorzenia
no w otworowe
zapada w Polsce coraz więk
sza liczba osób.
Marszałek Sejmu, Stani
sław Gucwa zobowiązał mi
nistra budownictwa i prze
mysłu materiałów budowla
nych do poinformowania Sej
mu pod koniec br. o postę
pie prac przy, wznoszeniu
Centrum Onkologii. ,
Nawiązując , do piątkowej
informacji o podjętych przez
Prezydium Sejmu , działa
niach w sprawie publika
cji, wystąpień
poselskich,
marszałek St. Gucwa zako
munikował,
że
redakcja
d zie n riika
„Rzec zpo s poi i ta” poinformowała go,
iż
poczynając od
następnego
posiedzenia sejmowego wy
dawać będzie,
zgodnie
ż
wcześniej zgłoszonym przez
Prezydium Sejmu postula
tem, specjalny dodatek za
wierający
pełne
teksty
wszystkich wystąpień posel
skich.
Izba dokonała zmian w
składzie osobowym komisji
sejmowych.
Posłowie
poinformowani
zostali o nowych interpela
cjach poselskich oraz o od
powiedziach członków rządu
na interpelacje.
Na tym Sejm _ zakończył

obiady.
J ■

^

(PAP)

REKOMPENSATA
ZA MIENIE
POZOSTAWIONE
ZA GRANICĄ
*
27 lutego sejmowa Komi
sja'Skarg i Wniosków rozpa
trzyła informację o realiza
cji uprawnień do rekonipen
saty za mienie pozostawione
za granicą. Na tle
skarg
trafiających do posłów, poo
kreślano w dyskusji znacze
nie, jakie ma prawidłowe
rozwiązanie tych spraw, uwzględniająee zarówno
te
r e p a tr i a n c k i e
r o s zc ze n i a.
które nie zostały jeszcze za
łatwione, jak i obecną trud
ną sytuację gospodarczą pań
stwa. Zwracano uwagę na
ludzkie i ogólnospołeczne
aspekty tego problemu, mó
wiono o potrzebie szukania
przez administrację możli
wości rozwiązań na drodze
ekwiwalentów
rzeczowych
tj. niefinansowych,- postulo
wano uproszczenie za wikła
nego stanu prawnego w tej
dziedzinie.
(PAP;

Wystąpienie posła
Zenona Wróblewskiego
Z upoważnienia klubów poselskich _ PZPR, ZSL i SD
mam obowiązek przedstawić Wysokiej Izbie ^ propozycję
ustanowienia instytucji Trybunału Stanu i Trybunału Kon
stytucyjnego. U podstaw tej inicjatywy poselskiej leżała
potrzeba dalszego doskonalenia systemu praworządnose;i w związku z tym celowość powołania instytucji piawnych które «— łącznie z gwarancjami o charakterze spo
łeczno-politycznym — stanowiłyby zapewnienie zgodności
aktów prawnych z konstytucją oraz określałyby zasady,
i formy konstytucyjnej odpowiedzialności osób, sprawują
cych najwyższe stanowiska państwowe.
.
Propozycja utworzenia Trybunału Stanu kreuje ^kons y tucyjną odpowiedzialność, jako szczególną posiać o powiedzialnośei związanej z zajmowaniem kierowniczych sta-,
nowisk państwowych.
c
Trybunał, organ konstytucyjny, powołany przez Sejm
i podDorzadkowany Sejmowi, bj*łby szczególnym organem
typu sądowego w wypadkach, gdy zawiodą formy kontroli
społecznej w odniesieniu do określonego kręgu oso , P;
stujących najwyższe funkcje w hierarchii państwowej.
Stad też powszechnie zrozumiałe jest znaczenie powołania
Trybunału Stanu jako mechanizmu gwarancyjnego wkom-,
UNie nia potrzeby w gronie poselskim podkreślać, ja^
wielkie posiada to zinaczenie dla metod realizacji poktysi
państwowej, co z kolei urealnia wartość sojuszy i porozu
mień zawieranych przez partię na gruncie ^ tej polityki
z ZSL i SD, z organizacjami społecznymi, ze środowiskami
bezpartyjnych i z katolickimi stowarzyszeniami społeczny*
Zróżnicowane okoliczności, które powodować mogą kon
stytucyjną odpowiedzialność przed Sejmem określonych
osób, stwarzają potrzebę zróżnicowania form tej odpowie
dzialności. Jedna tylko forma odpowiedzialności tych osoö
— w postaci odwołania przez Sejm z zajmowanego stano-,
wiska — jest niewystarczająca wobec różnorodności przy
czyn tego rodzaju decyzji. Dlatego właśnie ^należy pp“*
widzieć kwalifikowaną fermę odpowiedzialności konstytu-s
cyjnej w postaci szczególnego' napiętnowania przez specjalny, wyodrębniony organ typu sądowego, z zachowa
niem określonych rygorów proceduralnych, zapewniających
możliwość przeprowadzenia należytego postępowania dowo
dowego i przestrzegania w pełni prawa do obrony osoby
obwinionej.
‘
, ,,
•
W tradycjach naszego ‘narodu i tego kręgu kulturowego,
do którego od wieków należymy, napiętnowanie _ moralne
z tytułu naruszania dostojeństwa urzędu symbolizującego
państwo i narażenia na szwank jego interesów, uchodziło
z‘awsze za karę dotkliwą, chociażby z uwagi na wyjątkowy
charakter takiej sankcji, okrywającej niesławą imię osą
dzonego. .
Projekt ustawy o Trybunale Stanu stanowi, ze przed
tym trybunałem odpowiadają: prezes Rady Ministrów, wi- 1
cepremierzy, ministrowie oraz przewodniczący
komisji
i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów^
administracji państwowej, a także przewodniczący, zastęp
cy przewodniczącego, sekretarz i członkowie Rady Państwa,
prezes NIK, i prokurator generalny PRL. Projektodawcy
podzielili stanowisko jednomyślnie zaprezentowane przez
ekspertów, że osoby — nie podlegające konstytucyjnym za
sadom powołania i kontroli, a więc nie zajmujące sta
nowisk, z którymi związana jest zwykła i kwalifikowana
odpowiedzialność konstytucyjna — nie mogą być podda
wane jurysdykcji Trybunału. Osoby te ponoszą odpowie
dzialność polityczną przed właściwymi organami swych
partii i stronnictw,
. ,
Według projektu ustawy o Trybunale Stanu odpowiada
się za czyny, z którymi w zakresie swego urzędowania
albo w związku z zajmowanym stanowiskiem naruszyło się
Konstytucję' lub inną ustawę, wyrządzając tym znaczną
szkodę interesom państwa lub narażając je na poważne
niebezpieczeństwo. Projektodawcy, kierując się zasadą rów
nej odpowiedzialności wszystkich obywateli wobec prawa,
uznali, że Trybunał sądzi za czyny wypełniające znamiona
przestępstwa, dla rozpatrywania których właściwe są sąd.7
powszechne, tylko wówczas, jeżeli uzna za konieczne łączne
ich rozpoznanie z osądzeniem czynów związanych z naru
szeniem odpowiedzialności konstytucyjnej.
. ..
Prawo kierowania poszczególnych spraw do rozpoznania .
przez Trybunał przysługuje wyłącznie Sejmowi. Wniosek
w tym przedmiocie mogą złożyć Sejmowi: poszczególne
komisje sejmowe, co najmniej 50 posłów, Rada Państwa, .
prezes NIK, prokurator generalny PRL. Wniosek taki roz
patruje Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyj
nej,; którą też trzeba będzie powołać, a która przedkłada .
na plenarne posiedzenie Sejmu swoje stanowisko, właś
ciwą konkluzję.
Według projektu ustawy — Trybunał Stanu powoływa
ny jest przez Sejm na okres jego kadencji,, spoza grona
posłów. Przewodniczącym Trybunału jest pierwszy prezes
Sądu Najwyższego. Osoby wybrane w skład Trybunału^ w ■
wykonywaniu swych funkcji sędziowskich są niezawisłe
i podlegają tylko ustawom. Trybunał Stanu orzeka jako
sąd pierwszej instancji oraz jako sąd odwoławczy. Za.
czyny stanowiące naruszenie Konstytucji bądź innej usta
wy, ale nie wypełniające znamion przestępstwa (bo za te
ponosi się odpowiedzialność karną) Trybunał wymierza
łącznie lub osobno, na okres cd 2 do 10 lat, następujące .
kary: utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do
Sejmu i rad narodowych; zakaz zajmowania kierowni
czych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szcze
gólną odpowiedzialnością w organach i instytucjach pań
stwowych oraz w organizacjach społecznych; utratę wszy
stkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów hono
rowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania.
Opinia publiczna przywiązuje wagę do tego, aby roz
patrzyć praworządnie i sprawiedliwie sprawy odpowiedziałności za naruszenie prawa i szkody stąd wynikłe w la
tach siedemdziesiątych. Projekt ustawy o Trybunale Stanu
wychodzi na spotkanie temu oczekiwaniu. Trybunał Stanü
będzie władny rozpatrzyć, osądzić i ukarać we wszystkich
sprawach o czyny popełnione w owym czasie, jeśli ozna
czały one naruszenie przepisów karnych. Będzie on także
władny rozpoznać czyny, będące naruszeniem Konstytucji
czy też innych ustaw — z tym jednak, że wówczas Try
bunał ogranicza się tylko do stwierdzenia popełnienia
czynu, zgodnie z zasadą, że prawo wstecz nie działa.
*PAP)
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lenie posła Z. Gertycha
Z upoważnienia
komisji
sejmowych — do Spraw Sa
marz ądu
Prac o wni c zego
Przedsiębiorstw, Prac Usta
wodawczych oraz Planu Gos
podarczego, Budżetu i Finan
sów — przedstawił on rezul
taty prac nad ośmioma, rzą
dowymi projektami ustaw,
worowa dzaj ącymi
reformę
gospodarczą i stanowiącymi
wraz z ustawą o przedsiębior
stwach państwowych oraz o
samorządzie załogi Tegislacyj
ne podstawy reformy oraz
jej gwarancje. Obiektywne
potrzeby gospodarcze, spo
łeczne i polityczne, a także
zapewnienie przewodniczące
go WRON gen. W, Jatruzel
s ki ego o kontynuacji linii
IX Zjazdu i
kontynuacji
reformy gospodarczej, skło
niły nas do przyspieszenia
prac nad prawnymi gwaran
cjami odnowy struktur i me
chan izmów społecznych i gos
podarki Polski. Zaproszono
do 'współpracy
ekspertów.
Zwrócono się także o opinie
i o wnioski do organizacji
społecznych tj. profesjonal
nych i naukowych oraz in
stytucji państwowych. Liczba
nadsyłanych opinii świadczy
o ogromnej wadze, jaką spo
łeczeństwo przywiązuje do
reformy gospodarczej. Z nią
bowiem wiąże się wizja no
woczesnej efektywnej gos no
ciarki i szansa wyprowadzę
nia kraju z kryzysu. W trak
cle intensywnych prac doko
ńano zmian ni raz bardzo
istotnych.
Kryzys społeczno-gospodar
ezy i przemiany społeczno-oolityczne wymagają zasto
sowania nowych skutecznych
mechanizmów i
nowoczes
nych struktur w celu
ich
pr zezwyc i ężenia.
Ref orraa
gospodarcza, także jako wy
raz socjalistycznej
odnowy
skojarzyła się już, w odczu
ciu społecznym, z nadzieją
na nowoczesne
kierowanie
gospodarką, zwiększenie jej
e; aktywności i z nadzieją /na
wyjście z kryzysu. Byłoby
więc nieobliczalnym błędem
zaprzepaszczenie tej szansy,
j;7ką stanowi zmiana mecha
nizmów i systemu naszej go
spodarki,
Pojęcie reformy w swiado
mości społecznej nierozdziel
n.e wiąże się z problematy
ką zmian w polityce gospo
darczej, Polityka ta musi być
nakierowana nadal na usil
ne wydobywanie się z kry
zysu i przywrócenie równo
wagi gospodarczej. Polityka
gospodarcza państwa
musi
równocześnie stwarzać sprzy
jaiące warunki sprawnego
dz; ałania
prze ds i ębiorstw,
rnusi im zapewnić działal
ność zgodną z celami ogol
ił o-spcłecznymi.
Zmiana modelu naszej go
spodarki nie jest jednorazo
wym aktem, ale całym pro
cesem, który musi przebie
gać w dłuższym okresie cza
su, Gwałtowne przejście do
szerokiego
respektowania
twardych praw ekonomicz
nych dla wielu grup społecz
nych byłoby ponad miarę uciążliwe i także dlatego wpro
wadzenie całej reformy gos
podarczej w jej pełnym wy

miar ze będzie musiało trwać
kilka łat.
Pierwsze zmiany, dotyczą
ce na przykład cen, wykazu
ją. że początkowa faza wpro
wadzenia reformy wiąże się
z koniecznością wyrzeczeń.
Musimy więc już teraz za
stosować takie rozwiązania,
by ochronić najniżej zarabia
jące rodziny, aż do czasu,
gdv reforma pozwoli na pod
noszenie poziomu życia dla
całej naszej społeczności, w
oparciu o wzrost wydajności
pracy.
Warunki panujące obecnie
w kraju wzmagają stopień
niepewności co do popraw
ności proponowanych rozwią
zań. Dlatego też, po pewnym
czasie trzeba będzie podjąć
próbę oceny obecnie uchwa

Z obrad
sejmowych
lonych aktów prawnych, by
tą drogą usunąć to wszyst
ko, co w życiu nie sprawdzi
ło się.
Reformę wprowadzać moż
na jedynie skutecznie w wa
runkach niezbędnego spoko
ju i przywracania równowa
gi społecznej i gospodarczej.
Stan wojenny stwarza takie
niezbędne warunki, zapew
niając elementarną dyscypli
nę społeczną i dyscyplinę pra
cy, które są niezbędne przy
wprowadzaniu tak głębokich
zmian struktur i mechaniz
mów.
Rządowy projekt ustawy o
cenach uległ istotnym zmia
nom. Zostało bowiem doko
nane rozdzielenie dokumen
tu na dwie ustawy: o ce
nach i o utworzenu urzędu
cen, który zastąpi dotychcza
sową Państwową
Komisję
Cen. Stworzone zostały trzy
kategorie cen: ceny urzędo
we stałe, ceny regulowane i
ceny umowne. Hamulcem
dla nadmiernego podnosze
nia cen i wpisywania włas
nego marnotrawstwa do kosz
tów. jest przewidziany
w
ustawach system kontroli oraz
system podatków oparty o
progresję odbierający produ
centowi nadmierne zyski.
Komisje przedstawiają tak
że listę towarów, które pro
ponuje się objąć cenami urzędowymi. Udział Sejmu w
opracowaniu tych list
ma
istotne znaczenie dla ochro
ny interesów społeczeństwa,
a zwłaszcza poziomu
jego
stopy życiowej.
Do wielu
tych towarów przewiduje się
dotacje budżetowe.
Projekt ustawy o gos poda r
ee
finansowej
przedsię
biorstw
państwowych
w
istotny sposób ogranicza licz
bę obowiązkowych fundu
szów tworzonych w przedsię
biorstwiei
Projekt ustawy o gospo
darce finansowej zakłada, iż
przedsiębiorstwo samodziel
nie ustala większość środków
na wynagrodzenia w ramach

posiadanych możliwości fi
nansowych. Nie wzrost cen,
a tylko wzrost wydajności
pracy i poprawa jakości pro
dukcji mogą być
źródłem
wzrostu płac nominalnych i
realnych.
Projekt ustawy o opodat
kowaniu jednostek gospodar
ki uspołecznionej ogranicza
zakres podatków do podatku
obrotowego i
dochodowego
oraz od płac i od nierucho
mości.
Projekt ustawy o. upraw
nieniach
do
prowadzenia
handlu zagranicznego stwa
rza przedsiębiorstwom możii
wości bezpośredniego uczest
nictwa w międzynarodowym
podziale pracy.
Projekty ustaw o prawie
bankowym i o nadaniu statu
tu Narodowemu
Bankowi
P 1
:mu
regulują dwie
podstawowe dziedziny dzia
łalności banków — makro
ekonomiczną — polegającą
na współkształtowaniu przez
banki polityki pieniężno-rynkowej i przeciwdziałaniu ten
denc’om do . naruszania glo
balnej
równowagi ekono
micznej oraz — mikroekono
miczną — polegającą na re
prezentowaniu interesu ogól
nospołecznego
względem
przedsiębiorstw i na określa
ni u warunków
udzielania
kredytów łącznie z wszelki
mi
aspektami
umownej
współpracy z przedsiębior
stwa,ni. NBP został zobowlą
zany do przedstawienia Sej
mowi planu kredytowego, b
łansu. pieniężnych przycho
dów, i wydatków ludności oraz kształtującego się na tym
tie planu emisji pien^Mza.
Będzie to nowum zwiększa
jące kontrolne funkcje Sej
mu. który do tej pory
—
choć co prawda dopiero od
niedawna — miał wgląd po
za budżetem
tylko w bi
lans płatniczy państwa.
Wcielenie w życie projektu
ustawy o statystyce, stwarza
solidną bazę
informacyjną
dla prawidłowego kształtowo
nia strategii społeczno-gos
podarczej.
Projekt ustawy o planowa
niu społeczno-gospodarczym
określa jednoznacznie socjali
styczny charakter planowa
nia iv naszym kraju. Podsta
w ową cechą nowego systemu
planowania jest prawne zagwara nto wa-n i e uspółeezn ienia
procesu opracowywania pla
nów , oraz kontroli ich wyko
nenia. Projekt zmierzaw
kierunku zwiększenia
roli
Sejmu w podejmowaniu stra
tegicznyeh decyzji. Projekty
przedkładanych Sejmowi ustaw sprzyjają wychodzeniu
Polski z kryzysu i powinny
przyczyniać się. do szybszego
uzyskania równowagi gospo
darczej, a także w przyszłoś
ci do , jej dalszego rozwoju.
Nie wystarczą jednak same
sformułowania aktów praw
nych, Dopiero ich konsek
wentne wprowadzanie w źy
cle oraz wytężona i ofiarna
prąca, całego narodu, będą w
stanie zapewnić dobrobyt na
szesmu społeczeństwu, a Pol
sce! .należne, jej 'miejsce w
rodzinie narodów świata.'
(PAP)

Na zielonym rynku
Po dość niskim w styczniu bieżącym skupie zwłaszcza
warzyw, w lutym producenci znacznie zwiększyli dostawy
przechowywanych u siebie warzyw i jabłek. Wzrósł szcze
gólnie skup cebuli i owoców.
Zaopatrzenie rynku wa
rzywnego i owocowego za
powiada się dobrze, zwa
żywszy ponadto, że w ma
gazynach spółdzielczych są
zimowe zapasy „zielonego
towaru”. Przewiduje się. że
poza kapustą świeżą (białą,
czerwoną i włoską), której
prawdopodobnie cd kwietnia
może nieco brakować dosta
wy pozostałych warzyw po
winny zapewnić pełne zao
patrzenie w te produkty do
rozpoczęcia nowych zbiorów.
Pod dostatkiem przygotowa
no również kapusty kwaszo
nej j ogórków kiszonych.

Jeśli chodzi o jabłka, to
podaż ich będzie — jak sza
cuje Centrala Spółdzielni Ogrodniczycb i Pszczelarskich
—- wystarczająca przez na
stępne dwa miesiące i do
piero w maju zacznie ma
leć. W tym roku
bowiem

jabłka osiągają szybciej tzw

dojrzałość
konsumpcyjną,
muszą więc wcześniej trafić
do .sprzedaży.
Przejściowe mrozy i trud
ności, z opałem sprawiły. £e
sezon dostaw nowalii
jest
opóźniony o ok. 10—14 dni,
w porównaniu z przeciętnymi warunkami w ub. latach.

N-a -.--razie ha n del
eferu je
głównie cebulę ze siczy pió
rem, sałatę i natfci. Poja
wiły się w sklepach, ale w
■niewielkich ilościach pierw
sze ogórki szklarniowe i rzed
kiewka. W początkach mar
ca dostawy ich zwiększą się
jednak nasilenie podaży spo
dziewane jest dopiero
na
przełomie marca i kwietnia.
W końcu kwietnia rynek po
winien otrzymać także po
midory
szklarniowe oraz
szoinak i bot winę.
W bieżącym kwartale w

sprzedaży znajdzie się rów

nież papryka świeża spro-wa

<3 zon a z Kuby w ilości 500

—700 ton.
Wprawdzie pierwsze zbio
ry warzyw gruntowych o czet
kiwane są —'ó tle dopisze

polityki gospodarczej
Rcim&wa z ministrem ds. cen Zdzisławem Krasińskim
Sejm powołał Pana na
stanowisko ministra ds. cen.
Jakie przesłanki legły u pod
staw utworzenia tego stano
wiska? Z tym
pytaniem
dziennikarz PAP zwrócił ssę
do ministra ds. cen prof.
Zdzisława Krasińskiego.
— Problematyka cen na
biera w wyniku reformy go
spodarczej w naszym kraju
nowego wymiaru, staje się
bardzo ważnym elementem
całej polityki gospodarczej,
pozostając ściśle związana z
polityką
społeczną.
Obok
funkcji stanowiących i ad
ministracyjnych, jakie speł
niała dotychczas Państwowa
Komisja Cen, niezbędne hę
dżie'
przede
wszystkim
kształtowanie stałego syste
mu oddziaływania na ceny
w gospodarce rządzącej się
prawami
ekonomicznymi.
Szczególnego 'znaczenia nabie

Co w przypadku
utraty wkładek
zaopatrzeniowych
Ministerstwo Handlu We
wnętrznego i Usług inform u
je., że zostały ustalone na
stępujące zasady i tryb po
stępowania przy zagubieniu
wkładek zaopatrzenia.
Duplikaty wkładek zaopa
trzenia mogą uzyskać wyłą
cznie osoby, które je utraci
ły na skutek zdarzeń loso
wych (powódź, pożar, kata
strofa, napad
rabunkowy,
kradzież z .włamaniem-)- na
zasadach analogicznych jak
przy wydawaniu duplikatów
kart zaopatrzenia. W pozos
tałych przypadkach zagubie
nia lub kradzieży .wkładki
zaopatrzenia — nie będą wy
dawane duplikaty, & osoby
te będą pobierały stale kar
ty zaopatrzenia w tereno
wych organach administracji
państwowej stopnia podsta
wowego właściwych dla miej
sca zamieszkania na podsta
wie zaświadczenia o zagubię
u i u wkładki.

Uwaga, konserwy
niebezpieczne
dla zdrowia
(Inf. wl.) Wśród darów ragra
nieśnych, które
nadesłano do
Polski znalazły się m. jn. /..pusz
ki i łososiem oznaczone napi
sem „Pink salmon”, amerykań
skiej firmy „John-West”. Spo
życie tych produktów jest nie
bezpieczne dla
zdrowia. -5 es!
prawdopodobne, że konserwy te
dotarły także do
mieszkańców
woj. koszalińskiego i słupskiego,
W związku z tym Polski Czer
wimy Krzyż przestrzega .wszyśt
kich przed spożyciem wymienićnych konserw.

pogoda — dopiero w maju,
ale już obecnie spółdzielnie
ogrodnicze rozpoczęły przy
gotowania do ’ skupu Zäwcza
su musza być wyrem on tówa
ne magazyny i punkty . sku
pu. doprowadzone do pełnej
sprawrJości
zainstalowano
tam urządzenia, oraz dobrze
zorganizowana wymiana in
formacji handlowej o sytua
cji w popycie i podaży w
całym kraju; stanowić
to
będzie podstawę orawidłowe
go ustalania cen produktów
ogrodniczych. Równie ważna
sprawą jest nrzygptowsrne
własnych placówek detalicz
nych oraz przetwórni i zamrażalni a także zawarcie
w odpowiednim
terminie
umów z odbiorcami z in
nych pionów. Szczególną uwagę zwraca

się

na

to, by

rają więc funkcje stymulaeyjne i kontrolne; bodźco
we oddziaływanie na pro
ducentów, - również w imię
obrony
interesów nabyw
ców. Mogę więc uznać, iż
propozycja rządu utworze
nia stanowiska ministra ds.
cen jest wyrazem rangi te
go problemu. Sejm swoją
uchwalą potwierdził to sta
nowisko.
-Jakie problemy zamierza
Pan, jako członek Rady
Ministrów, postawić na, naj
bliższych posiedzeniach rzą
du?
Sądzę, że w najbliż
szym czasie trzeba stworzyć
cały system badania cen
umownych, w . którym za
warte będą również mecha
nizmy umożliwiające wpły
wanie na poziom tych cen
i nstrum entam i
e komo m i eznymi. Wiąże 1 się to bezpo

średnio z tworzeniem wa«
runków dla przeciwstawie
nia się monopolizacji struk
tur gospodarczych. Gospo
darce naszej potrzebna jest
obecnie bardzo silna kontu
rencyjność. Tendencje mono
poliżą cyjne groziłyby
bo
wiem
niebezpieczeństwem,
dyktatu cen ze strony sil
nych organizmów gospoaarczych. Wydaje się rówmeż,
że bardzo pilną sprawą ą
systematyczne badania ryn
ku a zwłaszcza kształtowa
nia się podaży i popytu.
Chodzi o to, aby z jednej
strony polityka cen sprzy
jała systematycznemu wzro
stowi dostaw towarów ryn
kowych, z drugiej zaś bro
niła interesów' nabywców,
zwłaszcza grup niżej upo
sażonych.
Rozmawiał:
JANUSZ KOTARSKI (PAD

Dyskusja aktywu ZSMP
(Inf. wł). W uh. czwartek w Koszalinie odbyło się ple
num ZW ZSMP, Obrady były poświęcone tematowi „Okreś
lenie zadań polilyezno-organizatorskich ogniw instancji
ZSMP w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej”.
Mówiono również o roli
młod z i eży we wpro wa d aa ~
niu reformy gospodarczej,
udziale w komisjach socjał
nych, o związkach zawodo
wych. Brak kontaktu z te
renem
stwierdzono - —
-• powodował, że stan liczeb
ny organizacji wojewódzkiej
spadł o 30 procent. Teraz,
tam gdzie będzie to możli
we, trzeba te struktury od
budować.
Zarówno w referacie, jak
I w dyskusji; wiele miejsca
poświęcono- ocenie organi
zacji, zawartej w materia
łach ńrzeńst?.widnych przez
Egzekutywę KW PZPR na
ostatnim Plenum w Kosza
linie. Wywołała ona wiele

kontrowersyjnych
opi n ii
zabierających głos w dysku
sji uczestników plenum.
Mówjor.o także / o spra
wach
socjalno-bytowych
młodych, które związek po
winien pomagać rozwiązy
wać. Dyskutanci wypowia
dali się także
na temat
trwającej w związku kam
panii dyskusyjnej pod ha
słem „Jaka Polska — jaki
związek”.
Inne tematy dyskusji to
budownictwo , mieszkaniowo
i patronat, kredyty MM.
działalność
kulturąina , r.a
wsi. obieg informacji mię
dzy
poszczególnymi ogni
wami związku.
(S.n)

Więcej połączeń lotniczych
, Polskie
Linie
Lotnicze
„Lot” informują,- że od -1
marca nr. zostaną rozszerzo
ne międzynarodowe połącze
nia obsługiwane
przez to
przed siębior s t wo-.
Regularne rejsy samolotów
PLL „Lot” będą odbywać się
do
Algieru, Amsterdamu.
Berlina. Budapesztu. Buka
resztu, Damaszku, Genewy
Istambułu, Kairu. Kopenhagi,
Londynu. Mediolanu, Mon
trealu, Moskwy,
Paryża.
Pragi. Rzymu. Sofii. Sztok
holmu. Try pcl.su, ’Wiednia
i Zu rich u.

Ponadto w marcu br. recu
lachą komunikację lotniczą
z Warszawa będą utrzymy
wać zagraniczne towarzys
twa lotnicze z następują
cych portów: Amsterdamu
— Towarzystwo KLM. Ber
lina — Interflug, Budapesz
tu
Ms lev, Bukaresztu —
Tarom, Londynu — Rritk-n
Airways, Moskwy — Aero
flot. Pragi — CSA, Sofii —
Balkan, Tripoli,su — Libyan
Arab Airlines. Wiednia —
Austrian Airlines.
(PAP)

Złagodzenie rygorów
stanu wojennego w Gdańsku
-Na podstawie decyzji Wo
jewódizkiego Komitetu Ob
rony j zarządzenia wojewo
dy gdańskiego z dniem 27 lu
tego br znosi się. zakaz od
bywania na terenie miasta
Gdańska narad i szkoleń, or

garńzowattych przez osoby fi

zyczne, prawne, stowarzyszę
ma i organizacje społeczne.
W tych przypadkach obo
wiązują zasady zawarte w
rospor sądzeni u
mirtisfera

spraw wewnętrznych z dnia
30 stycznia br. Ponadto z
dniem 27 lutego znosi się ró
wn-feż obowiązek Uzyskiwa
nia przez osoby zamieszkują
ce na terenie miasta Gdań
ska zezwoleń na każdorazo
wy wyjazd do- innej miej
scowości woj. gdańskiego.
Nadal jednak w tym wypad
ku obowiązują ogólne zasa
dy przekraczania wo je wód z
twa.
(PAF)

Zatrzymanie kolporterów ulotek
W Chełmie zatrzymśiho pięciu
17-ietnlcb uczniów miejscowych
szkół średnich — Krzysztofa P-,
Stanisława O..
Mirosława P„
Jacka W. i Piotra O oódejrzanych o sporządzą nie f kolporto

wa-nie nielesalnych ulotek. Pod
zapewnić należyte zagospo
czas
przesłuchania
podejrzani
darowanie owoców i wa- ' przyznali sie do drukowania za
Bomocs prymitywnie spo-rzadzorz'w szybko psujących sie
nv'Cft matryc i wykonywania ód
takich jak truskawki, mali
ręcznie
plakatów i ulotek o
ny, pomidory i ogór ki. " „ ■
treści godzącej w ustrój PKP. i

poniżającej naczelne organa pań
stwa. zmierzających do wywo
łania niepokojów;
potwierdzili
też fakt rozklejania Ich na te
renie miasta Zatrzymani poda
li. że są członkami organizacji

..Związek Walki o Demokracje”.
Sąd Rejonowy w Chełmie ta-

stosował wobec nich jako śro
dek zapobiegawczy dozór kura
tora.
Śledztwo W'tej sprawi*
trwa. (PAP)

Wyrazy głębokiego
współczucia
RODZINIE
z powodu śmierci

Henryka
Krajewskiego

W yrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

Marcie Perchacz
z powodu
zgonu MĘŻA
składają

byłego naszego pracownika j
składaią

ZARZĄD, POP
oraz P RA C O W NICY
WOJEWÓDZKIEJ
SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
W SŁUPSKU

DYREKCJA, POP
ora* WSPÓŁPRACOWNICY
ODDZIAŁU PKS
W KOSZALINIE

K-*l
Serdeczne wyrazy
współczucia

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

Bogumiłowi
Kubiakowi

Mariannie Struckiej
z powodu
śmierci MATKI ■

* powodu
śmierci MATKI
składają

składają
DYREKCJA
i ZAŁOGA
PRZKItalŁŁUOKSTWA
BUDOWNICTWA
ROLNICZEGO
W KOSZALINIE
k-sł*

PRACOWNICY7 SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 4
w KOSZALINIE
G-1372

trmEmmm

Wyrazy głębokiego
współ— icia

Serdeczne wyrazy
współczucia
Koleżance

Jadwidze Kolińskiej

Janinie Skorej

z powody
zgonu MĘłA
składają

z powodu,
śmierci MĘŻA

ZARZĄD
I WSPÓŁPRACOWNICY
OSM W MIASTKU

składają
KOLEŻANKI i KOLEDZY
ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 7

W KOSZALINIE
G-1373

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koledze

Tadeuszowi
Wermińskiemu
z powodu śniiórcf ZONY
składają
DYREKCJA
I WSPÓŁPRACOWNICY
ZNMR..MSCICE
v-479

Sfrono ?

OGŁOSZENIA

C!os Pomorza nr 42

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

Ewie Huzar
t powodu
zgonu OJCA
składają
KOLEŻANKI i KOLEDZY
MUZEUM OKRĘGOWEGO
W KOSZALINIE
K-519

W dniu 18 lutego 1982 roku, zmarł
w wieku 72 lat

Bolesław Uruski
wieloletni, zasłużony nauczyciel zakładów kształcenia
nauczycieli w województwie koszalińskim.
Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE
składają
RADA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ
ZAWODOWYCH w KOŁOBRZEGU,
GRONO PRZYJACIÓŁ oraz BYLI UCZNIOWIE

K -540
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 22 lutego 1952 roku, zmarła
w wieku 47 lat

Genowefa Pyczek
W Zmarłej tracimy wieloletnią zasłużoną pracownicę
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
odznaczoną
Brązowym Krzyżem Zasługi.
Serdeczne wyrazy współczucia RODZINIE
składają
DYREKCJA, KOMITET ZAKŁADOWY PZPR
WSPÓŁPRACOWNICY WOJEWÓDZKIEGO
SZP IT A LA 'ZES POT .ONEGO
w SŁUPSKU

K-539

ZUKA gór noża worowego, »V.rzy- •ALUMINIOWE rury do deszczów
n owca scan bardzo dobry sprze ni, z. osprzętem sprzedam. Edmund
dam. Koszalin, tel. 337-19 po piet Macionga,
Biała, gra. Miastko.
Kaw cza. tel. 84.
Gp 138s
oastej.
i
G-143S 0
GOSPODARSTWO rolne, 10
ha,
FIATA 12« p, rok produkcji IS78, '-nom 'mieszkalny, zabudowania go
stan idealny sprzedani. Słupsk, spodarcze, nowa chlewnia 300 m
tel. 67-21.
G-123E-0 kry. sprzedam. 77-134 Trzebiatkowa, Lidia Sławek.
Gp-1339
MERCEDESA
220 D
sprzedam.
G» 13(50-0 DWIE szklarnie .600 m kw. wraz
Słupsk, tel. 21-59.
z mieszkaniem sprzedam. Człu
FIATA 125 p 1390, listopad 1378 rok. chów, Wojska Polskiego 39, tel.
Gp -1331-0
sprzedam. Białogard. Kisielice Ma 13-29.
le 3/1.
Gp-1374
GOSPODARSTWO 14 ha wydzier
Kołobrzegu).
FIATA 125 p 1300, 1976 fok sprze żawię. (14 kra od
dam. Mścice, tel. 837-79. po goclz. Hardy, gra. Dygowo, Jadwiga Saw
G p-1332
16.
Gp-1373 lewicz.
MERCEDESA 220 D. rok probukcji 1972 sprzedam. 78-100 Kolobrzeg, ul. Pomorska 4—3, Szymon
Michalski.
Gp-1376

VOLKS WAGEN A (garbusa) sprze ZŁOTY zegarek szw aj carski, mar
dam. Kołobrzeg, Zapieczna 1, Mo ki zodiac sprzedam. Oferty: Ko
tyczyński.
Gp-1377-o łobrzeg, skrytka pocztowa ur 7.
Gp-1324
SYRENĘ R-20, po przebiegu 20
tys. kilometrów sprzedam. Szcze SZTRUKS — większa ilość ku
cinek, ul. Kaszubska 14, Wacław pię. Słupsk, tel. 27-73.
G-1043-fi
Matła.
Gp-1380
do
samochodu
SYRENĘ 105,. rok 1976 sprzedam. AKUMULATOR
12 V pilnie kupię. Ko
Połczyn Zdrój, ul. Bieruta 18/5, osobowego
łobrzeg,
ul.
Dubois
26,
tel. 47-37
tri. 128-42.
Gp-1381
Franciszek Szulc.
-Gp-1384
WARSZAWĘ £23, w dobrym sta
nie sprzedam. Koszalin, ul. Kra AKUMULATOR do fiata 125 p ku
sickiego 42 B/4.
G-1382 pi ■?. Kołobrzeg, ul. Jedności Na
rodowej 3 A, tel. 49-71.
Gp-tn85
TAKSOMETR poltakś 2 sprzedam.
Kołobrzeg, ul. Grochowska 4 G/25, PRALKĘ automatyczna i zamra
po godz. 15.
Gp-1383-0 żarkę do 150. 1 kupię. Oferty Ko
łobrzeg, Pstrowskiego 50/2.
PSA dobermana czteromiesięczne
Gp-1390-ß
go, z metryczka sprzedam, Człu
chów, ul. Wojska Polskiego 26/1.
NIEDUŻY domek w Kołobrzegu
______________________________ Gp-1386 kupię, W rozliczeniu mieszkanie,
własnościowe
M-3 w Kołobrzegu.
ROZR75LTNIK. dwuosiowy sprze
Gp-1395
dam. Rogowo, 78-20!) Białogard, Ze Tel. 55-33.
non Kościerski.
Gp-1387
PEÜGOTA 404 (diesel), zamienię
na poloneza łub wołgę. Kołobrzeg,
tel. 62-67.
Gp-1378-0
Orzeczenie
Kolegium ds. Wykroczeń
przy
KOŁOBRZEG — M-3 własnościowe,
Naczelniku Gminy
komfortowe, centrum Kołobrzegu,
w Biesiekierzu
zamienię na większe w Kołobrze
gu. Wiadomość: Kołobrzeg, tel.
do
przeprowadzeniu w dniu
47-31,
po szesnastej.
Gp-J396
14 stycznia 1932 r., w Biesiekie
rzu rozprawy w postępowaniu
•TOR UKT — trzy poke je, kwateruh
zwyczajnym w.sprawie ob. Hen
"kowe, w nowym buflowii*ttSvię,
ryk a
Rybaka, s.
Antoniego,
ur. 13 v 1935 r., ram. w Pa mo
zamienię na podobne w Kołobrze
gu. Wiadomość: Kółobrzeg, tei.
wie obwinionego o to. te w
53-60, godz. 17—18.
Gp-1398
dniu 32 XII 1981 r, o godz. 13 30
w Biesiekierzu w restaur« ę.ii
asawej
„Popularna” spożywał wódkę
Drzyniesinna prrez Romualda
. ' Wszystkim, którzy
Dragana w warunkach całko
witego zakazu
spożywania i
wzięli udział
podawania alkoholu w gastro
w pogrzebie naszego
nomii. W tym samym miejscu
i czasie nie posiadał dowodu
osobistego. Kolegium
uznało
najukochańszego
obwinionego winnym popełnię
ME2A, OJCA,
ma Zarzucanego mu czvnu z
BEATA i SZWAGRA
art. 25 § 4 ust. i 10 XII1059 r.
o zwalczaniu alkoholizmu (Dz
U nr 69 póz, 434> i akt. 50 ókt„
5 dekrelu. zo sta
nie wojennym i - na podstawi eart. 23 § 4 z 19: KII 1959 r. usta
sirflęszipS 'podziękowania
wy z 19 XII 1.259 r. o zwalcza
ni u alkohol5 zmu, wymierzyło
karę zasadnicza: : ffrZpWny \y
składa ■
'wysokości 5000 zł, w razie nie:
uiszczenia .grzywny• w termi
nie zamienić na areszt slos.u20NA i, CÖRKAMI
1ąc zamiennik 109 zł- zo jeden
dzień aresztu: podanie orzec te
a-1371
ni a do puh: ćzne.1 wiadomet z'
w ..Głosie Pomprza’’’'- na koszt
obwinione-”'’: koszty postępo
wania 100 zł ponosi obwinio
Wyrazy głębokiego
ny.
K-389
współczucia

Jcm$f Młjfawmskiego

Franciszek Brunon Wencelis
POGRĄŻONA W SMUTKI! RODZINA

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 marca 1982 r,
o godz. 13.39 na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
w KOSZALINIE
75-135 KOSZALIN, UL. SZCZECIŃSKA 10

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż silnika samochodu osobowego Lat 123p
1500, typu 115 c/076, nr 417597, cena wywoławcza —
22 tys. zł.
Wadium w wysokości 10 proc., należy wpłacić w ka
sie Spółdzielni, najpóźniej w przeddzień przetargu.
Przetarg odbędzie się 9 III 1982 r., o odz. 10.
Silnik można oglądać vv siedzibie Spółdzielni, od
8 III 1932 r.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
________
^<v~5 *1
WZRS „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
ZAKŁADY MECHANICZNE
W BIAŁOGARDZIE, ul. Chocimska 11, tel. 24-71

ogłaszają
PRZETARG NIEOGR ANICZONY
na sprzedaż samochodów:
~ syrena R-20, rok prod. 1974, cena wywoławcza
32.900 zł
—- żuk A C5, rok prod. 1972., cena wywoławcza 86.000 zł
I PRZETARG odbędzie się 3 III 1982 rn o godz. 10,
w biurze Zakładów.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, na
leży wpłacić w przeddzień przetargu, w kasie Zakładu.
W pryynndku niedojścia dn. .«skutku I przetargu.
O PESWSARG odbędzie się 4 III 1982 r., o godz. 10.
Samochody móźBa oglądać codziennie, na terenie
Zakładu \v Białogardzie przy ul. Chocimskiej 11,
w godz. 1Ó—12.
Zakład zastrzega sobie prawo unieważnienia przetar
gu bez podania przyczyn.
________________ K-5*6
ZARZĄD
ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ
im. „JUTRZENKA”
vv BATYNIU, gm. Rąbino, woj- koszalińskie

Koledze
Wyrazy głębokiego
współczucia i żalu

Gminnemu Dyrektorowi
Szkół
z powodu śmierci OJCA
składają

z powodu
zgonu OJCA
składają
DYREKCJA
I WSPÓŁPRACOWNICY
ODDZIAŁU ST W
W SŁUPSKU
-523

GRONO PEDAGOGICZNE
i WSPÓŁPRACOWNICY
OŚWIATY
GMINY BARWICE

Wyrazy
głębokiego współczucia
Koleżance

PRZETARG nieograniczony
na dzień 11 III 1982 r., o godz. 10
w RSP Batyń
na sprzedaż niżej Wymienionego
sprzętu rolniczego, ciągników oraz samochodów.

z powodu śmierci OJCA
składaja

Elżbiecie Holc
z powodu śmierci OJCA
składają
RADA, ZARZĄD
i WSPÓŁPRACOWNICY
LEKARSKIEJ SPÓŁDZIELŃI
PRACY
w KOSZALINIE

K-514

ogłasza

Krystynie
Krośnickiej

Wyrazy głębokiego
żalu i współczucia
Koleżance

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż 40 sztuk jałówek cielnych (użytkowych).
Cena wywoławcza 50 tys zł.
.
Przetarg odbędzie się W siedzibie RSP w Batyniu,
w dniu 4 III 1982 r., o godz. 10.
.Wadium w wysokości 10 proc. ceny .wywoławczej, na
leży typłacić do kasy RSP, na dwie godziny przed
rozpoczęciem przetargu.
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa pań
stwowe, spółdzielnie oraz osoby indywidualne.

ZARZĄD
ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ
im. „JUTRZENKA”
w BATYNIU

K-590

DYREKTOR
! WSPÓŁPRACOWNICY
WSOP ZAKŁADU
HANDLU
w CZŁUCHOWIE

ogłasza

Andrzejowi
Szumskiemu

Tadeuszów?
Wasilewskiemu

K-4Ö9
W głębokim bólu zawiadamiamy, że
w dniu 24 lutego 1982 roku,
odszedł na zawsze
jv wieku 73 lat
nasz najukochańszy mąż, tatuś,
T2SC i DZIADZIUŚ

AGREGAT do czyszczenia clywanów, produkcji duńskiej, na fwa
rmejf sprzedam. Kołobrzeg, Grochowska 4 A/1S, tal. 57-68. Gp-1203

MIESZKANIE własnościowe, M-5. KURSY kierowców kat B i B + A
Doskonalenia
w Zielone,i Górze, zamienię na organizuje Zakład
dom na Wsi lub kupię dom w woj. Zawodowego w Stupsku. Zapisy
przejmuje;
—
Słupsk,
ul. Grodz
koszalińskim. Zielona Góra. Owo
cowa 3/64, Prokopowicz.
K-ll/B ka 8, tek 20-01. Bytów. Ułv Ko
chanowskiego 8—-10. tek 23—51.
K-210-fi
M-3 w Kołobrzegu wynajmę, na
trzy lata. Płatne a góry. Kołotypu swaGp-1337 MEBLE segmentowe
brzeg, tei. 26-92.
rzędzkiego poleca Stolarnia Me
.OŚWIATA”
Koszalin ul. Jana bli, Kołobrzeg. Kaszubska 33.
Gp-1136-0
i Kolna 10, cel 250-35 organizuje
skrócone' intensywne
kursv ięZakład
Pralniczy
r.y sów obcych (angielski niernc« USŁUGOWY
ki), kursy w i e 1 o z a w < i rl o we (spół- 73-100 Budzistowo, zawiera umo
d?ielczość pracy) — czeladnicze i wy na pranie pościeli białej na
mistrzowskie; budowlane, metalo rok 1332, z własnym transportem
Gp-1359
we. elektryczne, mechaniki sarno odbioru.
chodowej. Kursv zawodowe; spa
walnicze, palaczy obsługi pisto MAGISTER udziela korepetycji z
letów budowlanych,
telewizyjne, matematyki. Koszalin. Zwycięstwa
G-1400-0
driewiarstwa. kroju i szycia, ku- 187B/48.
< b a rs ko- V e i ne rslsie (sr ar tu afc«ry,»»“4
MATEMATYKA,
fizyka
•—
korepe
fotograficzne.
K-435-0
tycje. Słupsk, tel, 56-82.
G-1451-0
ŚWIATA” organizuje kursy w:
ałogardrie.
tel. 20-35 (Zespół PRANIE, maglowanie pościeli, fikół Zawodowych).
Czaplinku ran i zasłon, z odbiorem i dosta
452-65 (Zasadnicza Szkoła Za- wa. Koszalin, ul. Bosmańska 29 B,
>dowa),
Darłowie,
tel.
28-04 teleautomat 319-65. SkudraG-1402-0
■koła Podstawowa nr 1). Kołotegu te)
2?-31
(Ze«oół Szkół
NAJSZCZĘŚLIWSZE
małżeństwa
wolowych).
Szczecinko
tel
kolarzy
„Femina”.
-4P (Liceum Zawodowe) Swid- ds-skretńie
ffl.
nie. tel 22-34 (Szkoła Podstawo 68-400 Gorzów Wlkp., skrytka
K-7/B-9
nr 21.
K 436-0

Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa sprzętu .

Typ

Ciągnik ursus
Ciągnik ursus
Ciągnik ursus
Samochód syrena
Silosokombajn
Przyczepa wywrót.

C-360
C-330
i’-330
i1 20
K S-1,8
P-47B

Nr
fabryczny
285697
205296
207393
896933
236477
64658

Cena wy- Cena wy
Rok
woławcza
woła węza
budowy I przetargu 11 przetargi
1977
1975
1976
1977
1977
1975

114.856
97.356
76.606
94.000
170.560
26.520

85.711
77.934
58.512
74.000
150.560
16.520

Przetarg odbędzie się w siedzibie RSP. W przypadku niesprzedania wszystkich
maszyn rolniczych, ciągnit w i samochodu syrena, II PRZETARG odbędzie się
tego samego dnia o godz. 14.
Wadium w wysokości 10. proc. ceny wywoławczej, nalteży wpłacić do kasy RSP.
najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem przetargu.
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz osoby
indywidualne, posiadające zezwolenie z urzędów gmin . i miast województw
w kraju.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-»it

Strona W

CO — GDZIE — KIEDY?

1 MARCA
PONIEDZIAŁEK
ALBINA, ANTONINY

LraLMmm
KOSZALIN: 997 — MO, 938 _
Straż Pożarna, 999 — Pogotowie
Ratunkowe
SŁUPSK: 997 — MO, 998 —
Sgraż Pożarna, 999 — Pogotowie
Ratunkowe

f DYłUHY
KOSZALIN — Apteka nr 5,
ul. Świerczewskiego 11/15, tel.
869-69;
SŁUPSK — Apteka nr
77-001, ul.
Al. Zawadzkiego 6,
tel. 87-23; BIAŁOGARD — Apte
ka nr 38, pl. Wolności 6/7, tel.
87-80;
KOŁOBRZEG — Apteka
Er 34, ul. Koszalińska 31, tel.
43-06: LĘBORK — Apteka ' nr
77-OOg, ul. Pokoju 4. tel. 211-52;
SZCZECINEK — Apteka nr 44,
ul. Polna 8 a, tel. 401-09.

tXKfl HO

darm na emeryturze (fr- L 12)
pan.; PLAST — Miłość w deszczu
(fr., 1. 15)
LĘBORK: FREGATA — Pięk
na i potwór (CSRS, 1. 12) oraz:
Narodziny gwiazdy (USA, 1. 15)
ŁEBA — dziś nieczynne
MIASTKO — Gorączka sobot
niej nocy (USA, 1. 15)
MIELNO — dziś nieczynne
POLANÓW — Idź do
mamy,
tata pracuje (fr., 1. 18)
POŁCZYN ZDRÓJ: GOPLANA
(w- POK) — Urodziny
młodego
warszawiaka (pol., 1. 12); POD
HALE — Jabberwocky (ans., 1.
15)
PRZECHLEWO — Dzień mojej
miłości (CSRS, I. 12)
SIANÓW — Siedem
nocy w
Japonii (ang., 1. 12)
SŁAWNO — Anatomia młłośol
(pol., 1. 15)
SŁAWOBORZE — dziś nieczyn
ne
SIEMIROWICE — dziś nieczyn
ne
SZCZECINEK: PRZYJAŹŃ —
Old Surehand (jug.-RFN); KA
MERALNE — Dubler (fr„ 1. 12)
pan.; KADR — Hallo, Szpicbród
ka? (pol., 1. 15)
ŚWIDWIN:
WARSZAWA —
Tymowska caryca (bułg., 1. 15);
MEWA — Dwa
żebra Adama
(pol., 1. 15)
TYCHOWO — dziś nieczynne
USTKA — Historia prawie ml
łosna (bułg., 1. 15)
USTRONIE MORSKIE — Nicke
lodeon (ang., 1. 12)
ZŁOCIENIEC — Orkiestra Klu
bu Samotnych
Serc sierżanta
Peppera (USA, 1. 12)
Podajemy na podstawie infor
macji OPKFi

KOSZALIN
ADRIA — Wielka
majówka
(pol.. 1. 15) — g.. 16, 18 i 20
KRYTERIUM
(studyjne)
—
Manhattan (USA, 1. 18) pan. —
g, 17 i 19.30
ZACISZE — Droga szkieletów
(rum., 1. 15) — g, 17.30 i Skok
W’ pustkę (wł.. 1. 18) — g. 19,30
MUZA — Mistrz
kierownicy
Ucieka (USA, i. 15) — g. 16 i 18
MŁODOŚĆ (MDK) — dziś nie
Czynne
SŁUPSK
MILENIUM-— Dzieie grzechu
(poi,, 1, 18) — g. 15.30 i 18.15
POLONIA — Old
Surehand
(jug.-RFN) — g, 15 oraz: Dzie
dzictwo (ang. horror, 1. 18) — g.
17 i 19
DELTA (Rędzikowo) — Roller
coaster (USA, 1. 13)

Tir
BARWICE — Lawina (USA, 1,

13)

BIAŁOGARD
_ Miłość
ci
wszystko wybaczy (pol., 1. 12) —
g. 17 i 19.15
BIAŁY BÖR — Panowie dbaj
cie o żony (fr.) pan.
BOBOLICE — JysepU .Andrews
(im?., 1. 15)
BYTóic — Lawina (USA, 1. >13)
CZAPLINEK — Mniejsze nie
bo (poi., I. 15)
CZARNE — dziś nieczynne
CZŁUCHÓW — Eez;
miłości
(pol., 1. 13)
DAMNICA
—
Superpotwór
(jap.)
DARŁOWO — Gwiezdne woj
ny (USA, l. 12) pan.
DEBRZNO: KLUBOWE — Za
ginęła dziewczyna (CSRS, 1. 13);
PIONIER — Na zgliszczach mo
narchii (rum., 1. 15) pan.
DĘBNICA KASZUBSKA — Ge
pard (radź., 1-. 15) pan.
DRAWSKO
POM. — Czułe
Bliejsca (pol., 1. 13)
KALISZ POM. — Trzy kobie
ty (USA. 1. 18)
KARLINO — Zakazane piosen
ki (poi.)
KĘPICE — dziś nieczynne
KOŁOBRZEG: WYBRZEŻE Miłość
ci wszystko wybaczy
(pol., 1, 12); KALMAR — żan

5,80—8,30 PORANNE SYGNAŁY
8.40 „Chłopi” ode, pow. 8.55 W
kilku taktach, w ’kilku słowach
9.00 Informacje o
programie
9.05 „Świat wokół nas” (kl. 1):
„Zmierz zanim utniesz” — słu
chowisko 9.35 Radio
Moskwa
10.00 „Poznać i zrozumieć” (kl.
V): „Złote serce i złe moce” —
słuchów. 10.25 Soliści i kamera
liści 11.00
Horyzonty
wiedzy
(kl. lic.): „Czy alchemia słowa”
— aud. 11.35 Komentarz zagra
niczny 11.40
Poznajemy orkie
stry wojskowe 11.57 Sygnał cza
su i hejnał
12.05 Od A do Z
polskiej piosenki 12.30 Postawy
i wartości: Jak działać spra
wnie? i „Wartości pamiętnikarstwa” — aud. 13.25 Informacje
o programie 13.35 Ze wsi i o
wsi 13.50 Z malowanej skrzyni
14.00 Album operowy — Gaeta
no Donizetti: „Napój miłosny”
ł „Faworyta” — fr. 14.30 „Prze
pustka do historii” — fr. książ
ki 14.50 Indywidualności muzy
ki rozrywkowej: _ George Ger
shwin 15.40 Ludzie i ich pasje
16.00 Suita taneczna 16.20 Fanta
zja, nauka, praktyka 17.00 Rad.iokurier 18.00 Informacje spor
towe 18.35 Komentarz zagranicz
ny 18.40 Ludzie i poglądy 19.00
Kompozytor tygodnia: Antonio
Vivaldi 19.35 Na dobranoc dla
dzieci: „Z przygód krasnala Ha
łabały” — słuchów. 20.00 Naj
piękniejsza jest muzyka polska
20.45 J. rosyjski (31) 21.00 Reci
tal wieczoru: Rena Rolska 21.40
Wieczór literacko-muzyczny 21.40
Dawna poezja
polska — aud.
22.10
Szymanowski na płytach
świata — najstarsze
nagrania
22.50 „Dzienniki” S. Żeromskie
go (26) 23.00 Koncert liryczny
23.40 Poezja na
dobranoc —
wiersze Beaty Obertyńskiej re
cytuje Joanna Jędryka
PROGRAM IV (stereo)

PROGRAM I
Wiad.: 0.01, 1.00 , 2.00. 3.00, 4.00,
5.00, 6.00, 7.00. 8.00. SUK). . 10.00,
11.00, 12,05, 13.00, 14.00, 15.00,' 16.00,
17.00, 13.00, 19.00, 20.00,
22.00 i
23.00
7,30 Przegląd prasy 7.40 Muzy
ka na dzień dobry 3.15 „Obser
wacje” 8.30 Przegląd prasy 8.45
Żołnierski
kwadrans 9.00—10.30
PRZEDPOŁUDNIOWE SPOTKA
NIA — program społ.-kultural
ny 9.00 Prognoza pogody dla ry
baków 10.30 „Sława i chwała”,
ode. pow. 11.05 Koncert przed
hejnałem 11.57 Sygnał czasu i
hejnał 12,45 Rolniczy kwadrans
.13.00 Komunikaty
.13.10 Radio
kierowców 13.20 Muzyczne wy
cinanki 13.30 Piosenki kompozy
torów polskich 13.55 Studio Re
laks 14.05 Co pisze prasa tere
nowa 14.24 Przeboje, przeboje,
przeboje... 14.50 Wiersze Teofila
Lenartowicza 15.00 Rybacka próg
noża pogody
15.10 Popołudnie
.Studia Młodych 16.05 Muzyka i
aktualności 16.40 Polskie pieśni
i melodie 17.15
Koncert dnia:
. rytmy młodych .13.15
Czas re
fleksji — audi" 13.30 Iuśplfacja
ludowa w muzyce 19.30 sBORT:
■trsnemisja z meczu . bokserskie
go NRD — POI.SKA
(z Rostocku) 20.05
Kalejdoskop dnia
20.30 Koncert życzeń 21.00 Ko
munikaty i rybacka
prognoza
pogody 21.05
Kronika sportowa
21.15 Wielkie
dzieła — wielcy
wykonawcy 22.10
SPORT: e.d,
transmisji meczu
bokserskiego
NR.D — POLSKA
(z Rostock u)
22.30 Reportaż 22.50 Gwiazda ty
godnia: Maryla Rodowicz 23.00
Dziennik reporterów i wiadomo
śćl sportowe 23.40 Jazz na do
branoc

7.30
Melodie
i piosenki na
d*!eń dobry .8.00 Poranna sere
nada 9.05 Quodlibet — czyli cokto lubi 9.40 „Drobiazgów duch
wspaniały i powietrzny” — fr.
prozy 10.00 Opera przez wieki:
Henry
Purcell — „Dydona i
Eneasz” 10.30 Ulubione piosen
ki Zofii Kamińskiej 11.00 „Nim
kroola spadnie, zanim wiatr no
wieje” — aud. 11.30 Muzyka róż
nych narodów
12.05 Od Bacha
do Bartoka 13.00 Kwadrans lite
ranki:
„Próby”
Montaigne’a
13.15 Trzy.
kwadranse swingu
14.00 Z muzycznych nagrań brat
nich radiofonii 14.00 Z komnozy
torskiej teki: Zbigniew Bujarski 15.05
Panorama literacka
15.30 Popołudnie melomana. 18.09’
Klasycy ro u 1 - i
rozrywkowej
(I):
Hoagv
-micha el
13.30
„GREK Z CK
"
ode. pow.
.19.95 Klasyo"ki rozrywko
wej (II): M. Mathieu 19.-39
Wieczór w f iharrnonii: Budaneezteńskie Tygodnie Muzyczne
21.00 Klub stereo — nowa płvta
zespół,, AC/DC 23,30 Fakty dn!a
22.40 N»->ii»
dive1'timentn 23.30
Gł.oc-

1

past-nie

0.55 P........ m'na jutro i pożegna
nie słuchaczy

TYCH OSTRZEŻEŃ NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆI

iKOiiAŁm
6.30—7.3« Studio Bałtyk (rela
cje reporterów;
Kilka słów o
przewrotności — felieton; ser
wus informacyjny) 17.05 Piosenka
dnia 17.08 Przegląd aktualności
17.13 Wychowanie
w
domu i
szkole — audycja I. Kwaśniew
skiej 17.33 Parada orkiestr roz
rywkowych — stereo 17.53 Pro
gram na jutro

PROGRAM I
10.00 Dziennik
15.25 Nauczycielski
Uniwetr s y t et
R adiowo - T e 1 e w i zyjny
15.55 Program dnia
16.00 Dla młodych wi
dzów: „Bractwo tropicieli”
i „Zwierzyniec”
17.00 Dziennik
17.30 Rozstrzygnięcie kon
kursu pn. „s.-o.s. dla za
bytków” z cyklu: „Ocalić
od zapomnienia”
18.00 Rolnicze rozmowy
13.15 „Impulsy” — maga
zyn spraw pracowniczych
18.50 Dla dzieci: Dobra
noc
19.00 „Przynoszę ci kilka
pieśńi” — poezja Jana Ka
sprowicza
19.30 Dziennik
20.15 Teatr Telewizji —
August Strindberg: „Eryk
XV”, reż. Jerzy Gruza
22.20 „Handel i pomoc” —
program p ubl ic y styc zn y
22.40 Dziennik
23.10 Melodia na dobranoc
PROGRAM II
. 18.55 Program dnia
19.00 KRONIKA (ze Szcze
cina)
19.30 Dziennik
20.15 „Telefon zaufania”
— program rozrywkowy
21.00 „Sing-sing” — dok.
film TVP, reż Jerzy Surdel
, - Telewizja..••• ■o-sjtr? e g a sobie
możliwość zmian w progra
mie!
,

PROGRAM NOCNY
0.06 Wczoraj w Polsce — mag,
1.05—4.00 Muzyka nocą 3.05 Żoł
nierski kwadrans 4.05 Dzieli do
bry I zmiano 5.05 Zielone Stu
dio
PROGRAM n
Wiad.:
8.90,
7.3«,
9.90. U.80,
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 21.30 i 23.30

Odwróciłem się i podniosłem siodło. Już
miałem je w rękach i prostowałem się, kie
dy uderzył mnie znowu, prawie dokładnie
w to samo miejsce, tyle że dużo mocniej.
Wypuściłem powietrze przez zęby.
Cisnąłem siodło z powrotem w gnój i krzy
knąłem na niego: — Odchodzę stąd. Natych
miast.
— Bardzo dobrze — powiedział zimno, z
wyraźną satysfakcją. — Idź i pakuj się
Znajdziesz swoje papiery w kantorze. —
Odwrócił się na pięcie i pokulał, zwycięsko
zakończywszy sprawę.
Jakiż był oziębły, pomyślałem. Pozbawiony
wszelkich emocji, bezpłciowy, wyrachowany.
Trudno wyobrazić go sobie zakochanego czy
kochanego, odczuwającego litość czy żal, czy
jakikolwiek rodzaj strachu.
Zgiąłem plecy z grymasem i postanowi-'
łem zostawić siodło Dobbina tam, gdzie było
w gnoju. Przyjemny gest, pomyślałem. Zgod
ny 7, charakterem postaci, aż do gorzkie
go końca.
Rozdział piętnasty
Zdjąłem polietylenowy pokrowiec z mo
tocykla i na wyłączonym silniku wyjecha
łem z podwórza. Wszyscy stajenni byli na
treningu z trzecią turą koni, a po powro
cie czekała ich jeszcze następna jazda. Kie
dy zastanawiałam się, jak sobie w pięciu
dadzą radę z trzydziestoma końmi, napot
kałem chłopaka o cwaniackim wyglądzie
maszerującego pod górę do stajni Humbcra
z workiem płóciennym przewieszonym przez
ramię. Jeszcze jeden. Kolejny rozbitek. Gdy
by wiedział, dokąd naprawdę idzie, pewnie
szedłby jeszcze wolniej.
Pojechałem do Clave ring, ponurego górniS3
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Przełożyla; Aniela Tomaszek
(95)
czego miasta o nędznych wąskich, opadają
cych tarasami uliczkach, rozświetlonych w
centrum handlowym chromem i szkłem,
stamtąd zadzwoniłem do londyńskiego domu
Octobra.
Telefon odebrał Terence. Powiedział, że
lord October jest w Niemczech, gdzie właś
nie jego firma otwiera nową fabrykę.
— Kiedy wraca?
— Zdaje się w sobotę rano. Wyjechał w
niedzielę na tydzień.
1— Czy weekend ma spędzić w Sław?
Chyba tak. Mówił, że z powrotem bę
dzie leciał do Manchesteru i nie zostawił mi
żadnych poleceń.
— Czy możesz znaleźć adresy i telefony
pułkownika Becketta i pana Stuarta Macclesfiełda?
— Proszę chwilę poczekać — słyszałem
przewracanie kartek, potem Terence podał
mi adresy i telefony. Zapisałem je i po
dziękowałem mu.
— Tu są ciągle pana ubrania — powie
dział.

Niepokojący wzrost
przypadków wścieklizny
(Inf. wł.) W ostatnim czasie na Pomorzu Środkowym za
notowano niepokojący wzrost liczby przypadków wściekliz
ny, stwierdzonych przez służbę weterynaryjną, w szczegól
ności u zwierzyny łownej. W tej sytuacji 28 stycznia wojewo
da koszaliński wydał zarządzenie, w którym tereny leśne
i leśno-polne tego województwa uznaje się za zagrożone
wścieklizną zwierząt. Tam, gdzie przypadki tej groźnej cho
roby wystąpiły częściej, miejscowości i tereny uznano za
okręgi „zapowietrzone”, w których obowiązują określone
wymogi profilaktyczno-sanitarne, m. in. trzymanie psów
na uwięzi lub prowadzenie ich na smyczy, likwidacja wa
łęsających się psów i kotów, zäkaz polowań % wyjątkiem
odstrzałów sanitarnych itp. Rygory takie wprowadzono np.
w rejonie Drawska, Szczecinka, a także Koszalina — z
miastem wojewódzkim włącznie.
— Przypadki wścieklizny
u zwierząt
zdarzają się u
nas od lat, stwierdzamy je
rokrocznie — mówi epizootio
log z Wojewódzkiego Zakła
du Weterynarii w Koszali
nie, lek. wet. Zygmunt Zgier
ski. — Tak np. w ubiegłym
roku zanotowaliśmy ich w
obrębie województwa 47, z
tej liczby najwięcej u li
sów, ćhoć na liście zarażo
nych tą groźną chorobą zwie
rząt figurowały także kuny.
wiewiórki, sarny, dziki, bor
suki. a również psy i bydło.
Takiego zagrożenia, jak ostatnio, nie było jednak jesz
cze u nas nigdy; W ciągu
zaledwie 6 tygodni — od po
łowy grudnia ubr. do końca
stycznia br. — stwierdzono
22 przypadki wścieklizny u
samych tylko sarn, a więc
gatunku, który przedtem był
raczej sporadycznie
nośni
kiem tej choroby. Można by
długo rozważań przyczyny te
go zjawiska, w kontekście
sprzyjających
mu warun
ków. Poczynając od zanied
bań w gospodarce
leśnej,
korzystnych dla nadmierne
go rozmnażania się gryzoni
(to włąśpie one. są pierwot
nym źródłem
zakażeń), a
wtec i wzrostu
liczebności
żywiących s:ę
nimi lisów,
przy jednoczesnym
zanika
niu naturalnego
regulatora
— drapieżnego ptactwa. Nie
sposób też nie wspomnieć o
niedostatecznej
redukcji
zwierzyny łownej. Najprawdopodob niej
ro znos ic i elami
wścieklizny wśród sarn są
lisy, których żerowiska po
krywają się z żerowiskami
sarn. Zapewne zdarzają się
wtedy pogryzienia, ponadto
zimą sarny łatwo kaleczą so
bie kończyny i wtedy wy
starczy, że przebiegną one
tym samym tropem, którym
podążał wściekły, wydziela
jący pianę lis...
Wścieklizna — to bardzo
niebezpieczna
choroba, ła

— Wiem — roześmiałem się. -— Myślę,
że niedługo zgłoszę się po nie.
Rozłączyliśmy się i próbowałem dodzwo
nić się do Becketta. Zimny głos poinformo
wał mnie, że pułkownika Becketta nie ma,
ale o dziewiątej będzie na kolacji w swoim
klubie i tam można będzie go znaleźć. Oka
zało się, że Stuart Macclesfield przebywał
w sanatorium na rekonwalescencji po zapa
leniu płuc. Miałem nadzieję, że uzyskam ja
kąś pomoc w śledzeniu stajni Humbera i kie
dy furgon z Kanderstegiem wyjedzie, ktoś
pojedzie za nim. Jednak wyglądało na to,
że będę musiał to zrobić sam, bo nie bar
dzo mogłem sobie wyobrazić, by miejscówka
policja w ogóle uwierzyła w moją historię,
czy przydzieliła mi kogoś do pomocy.
Uzbrojony w koc i dobrą lornetkę kupio
ną w lombardzie, zaopatrzony w paszteciki
wieprzowe, tabliczki czekolady, butelkę wo
dy vichy i kilka kartek papieru do pisania,
przejechałem znów przez Posset i wyjecha
łem drogą przebiegającą ponad doliną, w
której mieściła się stajnia Humbera. Zatrzy
mai cm się w miejscu, które wypatrzyłem
podczas poprzednich wypadów, sprowadzi
łem motocykl kawałek w dół na zarośnięte
wrzosowisko, i znalazłem pozycję taką, że
bym nie był widoczny z dołu dla przejeżdża
jących samochodów na linii horyzontu, skąd
jednak mogłem patrzeć na stajnię Humbera
przez lornetkę. Była godzina pierwsza i nic
się tam nie działo.
Zdjąłem z bagażnika • walizkę i usiadłem
na niej, przygotowując się na dłuższe po
siedzenie Nawet jeżeli uda mi się połączyć
7, Reckettem o dziewiątej, i tak nie będzie
mógł przysłać mi pomocy wcześniej niż na
stępnego ranka.
(c.d n.)

two rozprzestrzeniana przez
zakażone nią zwierzęta, tak
że w kontaktach z ludźmi.
Ostrzeżeń służb weterynaryj
nych i sanitarnych o wystę
pujących zagrożeniach
nie
wolno więc lekceważyć. War
to dodać, że nawet w samym
Koszalinie, w okolicach Gó
ry Chełmskiej, stwierdzono
niedawno przypadki tej cho
roby u sarn. Dzikie zwierzę
ta, zakażone
wścieklizną,
tracą naturalny instynkt pło
chliwości i lęku wobec czło
wieka, stają się jakby odważ
ne, niekiedy agresywne, czę
sto zbliżają się do zagród i
zabudowań. Należy
unikać
kontaktów z takimi zwierzę
tami, meldować służbom we
terynaryjnym o wszystkich
zaobserwowanych przypad
kach tego typu, a w razie
wszelkich podejrzeń o mo
żliwość zakażenia zgłosić się
do najbliższej placówki me
dyczncj.
D zi a ł a 1 noś c i p r ofi lak tycz
nej służą masowe obowiąz
kowe szczepienia ochronne
psów (rokrocznie w woj. ko
Szalińskim obejmuje się ni
mi ponad 30 tys.. tych zwie
rząt), a także różhe formy
szerzenia podstawowej wie
dzy na ten temat. Niemniej
poważnym problemem — sy
gnalizowanym m.
in. przez
Wojewódzki Zakład Wetery
narii — jest ,rosnące pogło
wie bezpańskich psów i ko
tów. I to zarówno tych napo
tykanych w miastach, gdzie
bra kuje
. s pec j a 1 i s ty c zny c h
służb uznanych niegdyś za
„niehumanitarne”, jak rów
nież na wsi. gdzie wypuszcza
ne samopas, grasujące w ło
wiskach psy wyrządzają nie
tylko liczne
szkody wśród
młodych i osłabionych sarn
czy zajęcy,
ale — co przy
obecnych zagrożeniach jest
szczególnie istotne — stają
się równocześnie potencjal
nymi roznosicielami wście
klizny.
(woj)

»Głos Pomorzo” dziennik Pol
skiej Zjednoczonej Paitii Robot
niczej Redoguje kolegiom uł.
Zwycięstwo 137/139 (Dom Zw.
Zaw.) 75 604 Koszolin Telefony
centralo 279 21 (łączy ze wszy
stkimi działami) sekretariat na
czelnego redaktora 226 93 z-cy
naci red 233 09 242 08 se
kretarz red 245 59 oublicyści:
243-53 251 57 251 40 251 01,
dział reporterski’ 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 redakcii w Słupsku ul
Sienkiewicza 20
76-201
Słupsk, tel 51-95 (Sekretariat
i dziel ogłoszeń), 54-66 i 24-56.
Biuro Ogłoszeń - ul Pawio
Findera 27 A, 75-72-1 Koszalin,
telefon 222-91.
Prenumeratę
przyjmują od
działy
RSW
„Prasa Książka-Ruch” oraz urzędy pocztowe,
doręczyciele do 10 każdego
miesiqco (z wyjątkiem ąrudnic)
poprzedzającego okres prenu
meraty Nie zamówionych ręko
pisów redakcia nie zwraca
Wydawco: Koszalińskie Wy
dawnictwo Prasowe RSW ,P'0sa Książko Ruch" w Koszolime,
ul P Findera 27 A. centralo te
lefoniczna 240-27
Druk: RSW „Prasa-Kssążka•RucH" Prasowe Zakłady Gra
ficzne w Koszalinie ul A Lam
pego 18 Nr indeksu 35024
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liasiu, któremu potrzeba — nawet od zaraz- —
SŁU
ponad i 2 T . rriastkań, nie powinna być obojętna żadna
:siania zasobów miesrjkąmowych.. Spółdzielcze
forma
rwę
down<etwa wiUo.odz inrte kuleje od paru lat,
1 Z3>
systeiur.U c " •e ??nniwjsza się liczba oddawanych nowych
mi?sr!-ań. 7- nosi się »a to, że jeszcze sporo czasu- upłynie
w wo.i:'aó. vor . zanim uda się uzyskać przynajmniej tyla, co w 137 rcku — 2 tysiące mieszkań. Tak więc nie bez
powodów i baw mówi się o potrzebie zwiększania tempa
zarówno wi lorodzinnego budownictwa spółdzielczego i za
kładowego, ;;k również jednorodzinnego, realizowanego
przez indywidualnych czy przez spółdzielczych inwestorów.
ZYSKA-NE w
ubieg
łych Latach wyniki w
b udo w n i ctwie jed n oro dzinnym — indywidualnym i
©półdzielczym — nie były op
tymistyczno. W minionej nie
ciolatce (lata 1976—1980) Pla
nowano zbudowanie 370 do
mów jednorodzinnych, a w
tym 179 mieszkań w ramach
•b udew n i-ct wa s póki zi e 1 c ze go.
Okazało .się, iż inwestorzy jń
dy widu o 1 ni zbudowali 232 do
mm zamiast
planowanych
191. Przekroczyli tym samym
-swój plan o ponad 20 proc.
N a tom i a s t
spółd z iel-c zoś ć
mieszkaniowa w Słupsku w
całej minionej pięciolatce
»budowała tylko 17 jednoro
dzinnych domów. Plan zre
alizowano w zaledwie 9,5
proc.
Miniony rok dla tzw. ma
łego budowania był nieco ko

U

•rzystniiej-szy. Zbudowano 63
mieszkania o łącznej powie
rzchni 7.1 tys. metrów kwa
dratowych. Zadania planowe
w zakresie ilości mieszkań
zrealizowano w 98, 4 proc., a
w zakresie planowanej po
wierzchni mieszkalnej — w
97,2 proc. 42 domy jednoro
dzinne były dziełem \ndywi
dualnych inwestorów, a 23
—
spółdzielczych.
Można
przypuszczać, że w . małym
budowaniu
coś
wreszcie
drgnęło. Jednakże nie śą to
wyniki na miarę potrzeb,
czy możliwości, ani nawet
ara miarę potencjału budo
wlanego i bazy materiało
wej, jakimi dysponujemy w
wojew ód ztwi e sł u ps kim.
Deklaracji na temat tego,
że budownictwo jednorodzin
ne należy wszechstronnie roz
wijać, a podAjmu jacy-m

Informator kulturalny
SŁUPSK. Oto niektóre impre
zy, ,jakie w bieżącym tygodniu
proponują placówki kulturalne
Województwa słupskiego.
SŁUPSK. B WA. W
Baszcie
Czarownic
nadal wystawa po
plenerowa Ogólnopolskiego Eks
perymentain igo Pleneru
Graficznego — „Krzynia 81’
Klub MPiK — wystawa
tiki ze zbiorów BWA we Wro
cławiu.
Teatr Dramatyczny. 2 bm. go
dzina 10.30 i 13 — „Pamiętnik
z Powstania Warszawskiego”, w
dniach 3, 4, 5 i 6 bm. g. 18__
„Sejm kobiet” Arystofanesa.
MOK. 3 brn. g. 17 — Klub Do
brej Płyty. 4 bm. g. 16 — filmy
dla dzieci. 4 bm. g. 18 — w sa
la widowiskowej otwarcie wy
stawy zbiorowej prac członków
Klubu Plastyków
Nieprofesjo
nalnych pt. „Słupsk w malar
stwie”.
ODK „Emka”. 2 bm. g. 17 —
otwarty turniej brydża sporto
wego parami. 3 bm. g. 17 —
wieczór filmów i zabaw. 4 bm.
godz. 9 i 11 — projekcja fil
mów
dla
przedszkolaków,
5 bm. g. 17 — Słupski
Klub
Gry w „GO”. Godz. 19 — gieł
da płyt. 6 bm. godz. 10 — wo
jewódzki
turniej brydżowy o
„Puchar zimy”.
MDK. 6 bm. g. 13 — impre
za z okazji 37 rocznicy
wy
zwolenia Słupska. V/ progra
mie m. in.: film o pionierach
:h pt. „Szczęście do lusłuDSkici
dzi”, kc
tonkurs . na widokówkę
Słupska i zgaduj zgadula,

szews-kiego i grafika Andrzeja
Szulca.
#
^
,
LĘBORK. Klub „Erka”. * bm.
2 18 — wtorek melomana. 11
f bm g. 16 — brydż dla wszy
stkich. Klub „Przyjaźń”. 7 bm.
g 11 — giełda filatelistyczna.
Klub „Uśmiech”. 3 bm. g. 17 —
spotkanie w Klubie
Seniora.
4 bm g. 17 — spotkanie fila
telistów. W MOK wystawa ma
larstwa Stefana
Morawskiego
i
fotograficzna
pt. „Reeżba
współczesna”.
MIASTKO. MGOK. 3 hm. g. »
w DKF projekcja filmu j*WgU
francuskiej pt. „Smleró na
wo”. .4 bm, g. 17 — w
bie Złotego Wieku z psychologiem. 7 hm. g. JfAff
turniej- brydżowy dla aakłń**0W
pracy. 7 bm. g. 14 — imprez*
pt. „Nie bądź chytry, wydaj
krocie na wartościowe wtaroii«”
(dochód z imprezy przekazany
będzie na konto pomocy powo
dzianom). W Klubie — cały ty
dzień czynna wystawa malar
stwa Henryka
Gasha, Galena
Młodych:
malarstwo Barbary
Band.rowskiej.
**

i’-» o kawiarń! a
-•rtystd.w pisV' "j. Wtrvn”
~ ’ r-r-■■] a M = -

Koncert w ^Empiku"

•

SŁUPSK. Krsjowe Ehrro
Koncr rtewę i Klub MPiK. za
pr&sza ją dziś, 1 bm. o godz.
18 do czytelni klubu, na kon

•

SŁAWNO. SDK. 2 bm. g. 14
— turniej brydżowy. 6 bm. g. 11
— projekcja filmu w DKF
—
sekcja dziecięca. 7 bm. g. 17 —
koncert zespołów muzycznych
SDKz okazji
37 rocznicy wy
zwolenia Sławna. Całytydzień
—. wystawa plakatu teatralnego
Piotra Żer dzicki eg o.
•*

BYTÓW. MDK. 3 bm. g. 16 —
rozmowy o .teatrze —•tajemni
ce sceny. Godzi 18 — turniej
szachowy.. 4 bm. g. 18 — tur
niej w warcabach stupc-lowych
5 bm. ", 18 — turni.ęi szachowy.
W MDK cały tydzień
r zwana
wystawa grafiki Wacława ' Po
morskiego.
CZŁUCHÓW.
„Nowa.” — gra
styków z Wał'
WDT — malar:

SŁUPSKA

*

USTKA. MDK. 2 bm. g. 1« —
koncert kameralny poświęcony
muzyce. Karola Szymanowskiego
Wykonawcami będą: Mauzak-Fabęrowa — mezzosopran, Li
dia kazubek — fortepian, Ma
ciej Faliszewski
— fortepian.
Słowo o muzyce wygłosi Bogu
sław Szostek. 6 bm. g. 16
—
eliminacje
rejonowe piosenki
radzieckiej i . żołnierskiej.
W MDK — cały tydzień —
wvstawa
rrac
malarskich i
rzeźb c-łonków Wojewódzkiego.
Klubu Plastyka Amatora. <-a)

cert kameralny w wykona
niu Kazimierza Frzylubskicąo — śpiew i Bogny Halacz
•— fortepian.
W programie: otwory Kar
łowicza, Moniuszki i Chopi
na.
(a)

tego- zadania nak ży udzielać
•najdalej idącej : pomocy —
-mamy już sporo, Ale od samieszkań
mych deklaracji
nie przybywa. Co więc ro
bić? ' Może rzeczywiście trze
ba się starać, żeby ruszyło
się coś w mieście w zakre
sie powoływania dobrowol
nych małych spółek, czy
spółdzielni budowlanych, któ
rych członkami byliby prze
de wszystkim ci, którym mie
szkania są najpilniej potrze
bne. Niech sami wezmą się
za ich- budowę. Przemawia
za tym także to, że słupska
.s p ół dz ie 1 c zoś ć miies z k a niio w a
jakoś nie może sobie pora
dzić z zadaniami w realiza
cji budownictwa jednorodzin
nego. Przez minionych 6 lat
zbudowała przecież zaledwie
40 mieszkań. Co gorsza, szyb
ciej rosną ceny tych domów,
niż ich mury. Najwymow
niejszym tego
przykładem
jest stan budowy zespołu
dom k ó w
j ednorod zi nny c h
przy osiedlu im. Budowni
czych Polski Ludowej. Mi
nęło parę lat i mamy za
ledwie kilka domków (na
zdjęciu) do których mogą
wreszcie wprowadzić się pier
wsi lokatorzy tego osiedla.
(wir)
Foł. Ireneusz Wojtkiewicz

NOWA FILIA
BIBLIOTECZNA
BYTÓW. Rozpoczęła
działal
ność nowa Filia Miejskiej Bi
blioteki Publicznej na Osiedlu
Gdańskim w Bytowie przy ul.
Zwycięstwa 1. Filia posiada wy
pożyezalnię i czytelnię oraz ob
sługiwać
będzie mieszkańców
tej nowej dzielnicy.
Pomieszczenie na
bibliotekę
wygospodarowała
Spółdzielnia
Miee®kantewa.
(pak)

ZWOLNIENIA Z PRACY,
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WOJEWÓDZTWA

List młodzieży z Sycewic
równik nie umieli zorganizo
wać rozrywki dla nas. W
związku z bardzo słabymi
warunkami rozleciała się je
dyna
organizacja
ZSMP
My, jako młodzież dorastają
ca, w wolnym czasie nie ma
my eo z sobą zrobić. Chodzi
my z jednego końca wsi do
drugiego i tak z powrotem.

Z PRAC KM ZBoWiD

Likwidacja pijackich melin
i bimbrowni

0 ład
1 porządek
SŁUPSK. Z udziałem przed
istawicieli władz politycz
nych miasta, odbyło się przed
kilkoma dniami rozszerzone
.posiedzenie zarządu
Koła
Miejskiego Związku Bojow
ników o Wolność i Demókra
■cję. Sprawozdanie z działał
noś ci koła złożył jego prezes
— Al. Rychter. W dys
kusji — obok członków za
rządu koła głos zabierali ró,
wnież zaproszeni goście —
omówiono sytuację społecz
no - gospod arc zą. Pod k re sło
no potrzebę nawiązania szer
szsj współpracy z organiza
cjami młodzieżowymi oraz
udział członków Z BoWID w
przywracaniu ładu i porząd
ku. Zebrani wysłuchali rów
nież sprawozdania z działał
ności Miejskiej Grupy Ope
racyjnej oraz informacji o
stanie bezpieczeństwa publi
cznego w. mieście.
Na zakończenie posiedze- nia ■ jego' uczestnicy podjęli
r e zdł u c i ę pop i era j ą cą c *i a la
nia Wojskowej Rady Ocale
nia Na rodowe go i deklarują
cej udział członków zarządu
w tworzeniu i pracach obywa-telekrch komitetów ocale
nia ii s,rodowego.
(gir)

Impreza szaradziarska
SŁUPSK. W klubie WDX od
była się kolejna, cykliczna im
preza szaradKisrska pn. „Spc<tkanie z rozrywką”. Uozestniczyła w niej młodzież z Techni
kum Ekonomicznego.
Tym razem fundatorem na
gród rzeczowych był Społeczny
Komitet Przeć iw a IL oho i o w y —
Oddział Miejski w Słupsku, a
ha«4o, które należało rozszyfro
wać brzmiało:
„Naraź się innym, odmów pi
cia, powiedz, że cenisz uroki
życia”.
Zadania, jak zawsze, przygo
tował SJuipsfci Klub Szaradzi
stów, działający przy WDK,
(buk)

Od Redakcji: Spełniamy
prośbę, a. swoją drogą może
młodzież też od ćzegoś zacz
nie . Na przykład od zorga
nizowania koła organizacji
młodzieżowej?
Łatwo się
skarżyć — trudniej czegoś
dokonać.

SŁUPSK, Ciężkie czasy nasta
ły dla tych, którzy na pokatnym handlu wódką i bimbrem
chcieliby zbić fortunę.
Komenda Miejska MO pro
wadzi od kilku tygodni ener
giczną akcję likwidowania pi
jackich
melin.
Przyłapanych
na gorącym uczynku handlarzy
wódką i bimbrem oddaje się
z reguły do dyspozycji sądu,
który rozpatruje ich sprawy w
trybie przyspieszonym i wymie
rza bardzo surowe kary.
Takich spraw na wokandzie
Sądu Rejonowego w Słupsku
stanęło ostatnio kilkanaście.
0 tym, że Temida nie okazuje
pobłażania wobec kombinato
rów, może świadczyć wyrok
jaki sąd wymierzył ob. O. K.
za sprzedaż 1 butelki wódki
po paskarskiej cenie 1500 zł:
grzywna w wysokości -8 tys, z!
1 zobowiązanie do pokryć;®
kosztów postępowania karnego
(1600 zł), nieprzyjęci do wia
domości twierdzenia oskarżo
nego, że był to .incydentalny
przypadek". PodsącJny musiał
bowiem utrzymywać sie z nie
legalnych transakcji alkoholo
wych, skoro mógł sobie pozwo
lić na nie podejmowanie sta
łej pracy zarobkowej.
Pomysłowość amatorów łat
wego ■ zysku i życia na cudzy
rachunek jest nieraz wręcz
zaskakująca. Meliniarka H, G.
robiła na przykład całkiem
niezły interes na sprzedaży po
1500 zł półlitrowych butelek
rozcieńczonego spirytusu „Pol
mos"; który kupowała w jed
nym ze słupskich sklepów „Pewexu”. Ska.d miała
dolary?
Nabywała je u miejscowych
„cinkciarzy” za 500 i więcej
złotych. Opłacało się sowicie,
tym bardziej, że H. G. wody
raczej nie szczędziła. Klienci,

PRZEKWALIFIKOWANIA...

MIASTKO. W Miastku I w Fabryce Rękawiczek i Odzieży Skó
rzanej ostatnio coraz głośniej mówi się o groźbie zwalniania
ludzi z pracy. Szczególnie zaniepokojeni sq ludzie miedzi, o nie
wielkim stażu, przede wszystkim kobiety. Groźba ta jest powo
dowana brakiem surowców.

Czy obawy
sq zasadne?

ze t e s e m p owc ó w

Zwracam się do zastępcy
dyrektora fabryki do spraw
techniczno-produkcyjnych, Jana
Pękali.
— Jeśli chodzi o I kwartał,
to zakład ma na razie surow
ce, trudności zaczną się dopie
ro od II kwartału - mówi dy
rektor. I od razu dodaje, że
nie ma mowy — przynajmniej

SŁUPSK. Na krytym bąsenie pływackim przy ui.
Szczecińskiej odbyły się
wody sportowe o miano ńaj
b a r d z i® j uspo r to w; >o ne go huf
ca ZHP w chort »W1 słupsklej. Program ząwodów o-

Piszę do Was zbuntowana
młodzież z Sycewic w spra
wie Zakładowego Domu Kul
tury, który od kilku lat świeci
pustkami i nic się w nim nie
dzieje ani nie organizuje, po
nieważ kierownictwo uważa
że lepiej by stał pusty, niż
miał służyć młodzieży. Dla
tego też zwracamy srę do
Was o pomoc i radę, co zro
bić, aby sycewiccy dyrekto
rzy umożliwili nam dostęp
do jedynego w Sycewicach
miejsca, gdzie można by spo
tykać się i zorganizować coś
dla
naszych
młodszych
kolegów. Bardzo prosimy
o interwencję, ponieważ ani
dyr. ZDK, ani też były kie

Czy uzasadnione są obawy młodych?
- Kilka dni temu członkowie
z tamtejszej zakładowej orga
nizacji
ZSMP sygnalizowali
nam obawy, iż wkrótce — z pow'odu braku skór - może na
stąpić konieczność przekwalifi
kowania załogi, a może nawet
zwolnienia części pracowników.
Musimy się tym zainteresować
- mówi przewodniczący Zarzą
du Miejsko-Gminnego ZSMP w
Miastku W. Jokel,

HARCERZE
- SPORTOWCY

na razie — o zwolnieniach pra
cowników bezpośrednio produk
cyjnych, czyni się natomiast
przygotowania do uruchomie
nia produkcji zastępczej.
Kiedy odwiedziliśmy zakład,
jego przedstawiciele przebywa
li właśnie na giełdzie garbar
skiej w Łodzi. Tam okaże się,
w ilu procentach zostaną zrea
lizowane złożone wcześniej za
mówienia na surowce. Pewne
jest - jak zapewnił fabrykę
pełnomocnik do spraw progra
mów operacyjnych - że będzie
pokrycie surowcowe na tę
część produkcji, która wynika
z przyjętych planów operacyj
nych.
Nie znaczy to jednak, że
pracownicy nie są zaniepoko
jeni obecną sytuacją. . Czyni
się starania, aby uzyskać su
rowce zamienne, substytuty w
rodzaju skóry sztucznej, tka

nin na produkcję rękawic ro
boczych itd.
W I kwartale fabryka robi
głównie ocieplane wyroby odzieżowe .ze skór, część pod
kątem zbliżającej się wiosny,
gros — odzieży, krótkiej oraz
rękawice.
Szukając surowców postano
wiono, że wszystkie odpady
poprodukcyjne będą wykorzy
stane na miejscu, nie będzie
się ich odsprzedawać - jak
do tej pory. Z odpadów wyko
nywanych będzie sześć modeli
odzieży dziecięcej i młodzieżo
wej. Już w ubiegłym roku zro
biono 1600 sztuk kurtek.
W. Jokel mówił mi, że oba
wy młodzieży o brak pracy
powodowane sq również wia
domościami
o przeznaczeniu
skór. na buty.
Dyrektor J. Pękala stwierdza,
iż nie jest to tajemnica., w
programie operacyjnym znalaz
ło się i obuwie. W związku z
tym część skór — decyzja
wspomnianego
pełnomocnik o
- od razu przeznaczono na
produkcję obuwia iako wyrobu
niezbędnego, nie stawianego

■jmował

turniej siatkówki

o: :i" 7 biegów pływackich.
W łącznej klasyfikacji naj
więcej punktów zgromadziły
reprezentacje hufców ze Słup
ska, Człuchowa i Miastka.
Młodzi słupszczanic, za za
jęcie I miejsca otrzymali z
rąk komendanta Chorągwi
ZHP. Jerzego Wójcika, pu
char przechodni oraz dyplom
„Na j ba rdziej usportowi® n * j
ekipy
npy hufcowej w woiewódz
(jot-el)
twie’

których nigdy g niej nie bra______
kowało, brali towar z przysło
wiowym pocałowaniem w rękę.
Znalazł się jednak człowiek,
który powiadomił milicję o
praktykach meliniarki. Ustawą
0 zwalczaniu alkoholizmu z
dnia 10 grudnia 1959 r., w art.
2% par. 1 stanowi, że tego ro
dzaju czyny zagrożone są ka
rą do dwóch lat pozbawienia
wolności i grzywną pieniężną
(z zamianą na dodatkowy
areszt) do 10 tys, zł.
W wyniku wspomnianej akcji
KM MĆ) zlikwidowano również
w/ Słupsku - głównie w-rejo
nie ulic Kołłątaja i 22 Lipca
- kilka sporych rozmiarów
bimbrowni, które „obsługiwały ’
męty społeczne, kręcące s.ę
przy pobliskich dworcach PKS
1 PKP,- Szczególnie wiele ini
cjatywy
i
przedsiębiorczości
wskazywał w tym względzie mlo
dy palacz K. M., pędzący bim
ber i w domu, i w kotłowni.
Wy t ro p i e n i e
bimbrowników/
jc-t osobistą zasługą plut. MO
Lecha Majewskiego oraz mie
szkańców przydworcowych ulic,
którzy ułatwili swemu dzielni
cowemu zadanie, naprowadza
jąc go na trop przestępców.
Zatrzymani staną
wkrótce
przed sądem, Ich spraw7 roz
poznane zostaną w» trybie przy
spieszonym. Wyroki zapadną z
pewnością surowe, ustawa z
22 kwietnia 1959 r. o zwalcza
niu niedozwolonego wyrobu spi
rytusu przewiduje bowiem w
takich przypadkach pozbawie
nie wolności do lat trzech oraz
wymierzenie grzywien od 5 ty
sięcy do 1 miliona zl.
(jot-el)

w rzędzie luksusowych, jak np.
odzież skórzana.
W najgorszym wypadku, gdy
zaistnieje konieczność korekt,
zastosuje się je w pracy na
kładczej, ale nie może to być
kosztem zmniejszenia załogi
bezpośrednio produkcyjnej. Za
mierza się również zastępować
surowce importowane - krajo
wymi, np. zamiast podszewki
pikowanej na piance poliure
tanowej (do produkcji której
sprowadzana surowce), używa
się podszewki jedwabnej, gład
klej.
Wprowadzono
również
różne materiały ocieplające.
Tak więc, przynajmniej na
razie, miasteckiej fabryce nie
grozi zwalnianie ludzi z powo
du braku surowców, a na ry
nek krajowy i dla odbiorców
zagranicznych trafi trochę wy
robów skórzanych, pojawią się
one również w „Pewexie” — z
którym fabryka finalizuje umo
wy.
Dobrze, że całkowicie zago
spodaruje się odpady popro
dukcyjne. Z drugiej zoś strony
należy zdawać sobie sprawę,
iż w ten sposób straci suro
wiec wiele małych zakładów
rzemieślniczych, dla
których
miasteckie odpady skórzane
były podstawowym surowcem
do produkcji galanterii skćrzs. nej. (gk)

W ekstraklasie siatkarek

Dwie porażki Czarnych
Nie powiodło się siatkarkom Czarnych w kolejnych me
czach o mistrzostwo I ligi W piątek i w niedzielę słupszczanki doznały porażek z łódzkimi zespołami Startu i ŁKS
w identycznym stosunku 2:3.
Piątkowy mecz Czarnych
i Startu dostarczył kibicom
wiele emocji. Obie drużyny
przypomniały sobie
stare
dobre czasy i chociaż dale
ko im do wysokiej formy
— stoczyły ciekawy i inte
resujący pojedynek, Dopisa
ła również kulturalnie do
pingująca publiczność. Mecz
zakończył się wbrew ocze
kiwaniom porażka słupszcza
nek 2:3 (9:15, 15:12. 14:16.
15:11, 3:15).
Najciekawsze w tym spot
kaniu były
sety trzeci i
czwarty. W trzeciej partii
słupszczanki prowadziły już
7:2. Start wyrównał i objął
prowadzenie
11:7 i 12:10.
Czarne walczyły i wyrówna
ły na 12:12 i 14:14, ale par
tię wygrał Start 16:14. W
czwartym secie było odwrot
nie. Start prowadził już 8:1,
następnie Czarne wyrównały
ra 9:9 i 11:11, aby wygrać
15:11. Niestety, w piątej de
cydujaeej partii słupszcza ti
ki. które grały już z Hanyźswską prowadziły na po
czątku seta 3:0 i doprowa
dziły co remisu 5:5. Potem
gra jacy konsekwentnie Start

odważnie atakował i wygrał
łatwo 15:8 i całe spotkanie
3:2,
W zespole Czarnych naj
lepiej zagrały Iwona Kmie
cik i Jolanta Kania. Nie
stety, ciągle poniżej swoich
możliwości grała Anna Pełszyk, zaś słabszą
postawę
L i cho d zi j e wsk ie j us pr a wi ediliwia kontuzja. W zespole
Startu wyróżniły się: Maria
Kopczyńska i Elżbieta Li7 ' ń p 7 V:lC

CZARNI — ŁKS 2:3
(15:5, 7:15, 15:9, 13:15, 12:15)
Pierwszego seta słupszczan
ki wygrały po doskonalej
grze 15:5. Chociaż przegrały
drugiego 7:15, po zwycię
stwie w trzecim secie (15:9)
w czwartej partii słupszczan
ki prowadziły 13:11 i wyda
wało się, że wygrają całe
spotkanie. Kilka
prostych
błędów zadecydowało o prze
granej tego seta. Mimo wszy
stko kibice byli przekonani,
że decydującej o losach me
czu partii drużyna Czarnych
przechyli szalę zwycięstwa
na swoją korzyść. Set ten
miał dwa oblicza. W pierw
szej jego fazie Czarne grały

statycznie, a żywiołowo a ta
kujący ŁKS objął prowadze
nie... 14:3. Dopiero
wtedy
słupszczanki poderwały się
do wałki. Punkt po punkcie
„odrabiały” punkty i dopro
wadziły stan meczu do 12:14
Nadzieje kibiców na końco
wy sukces gospodarzy, „aso
wą” zagrywką przekreśliła
Anna Erbel i ŁKS odniósł
nieoczekiwane, ale w pełni
za s łużon e zwy cięstwo.
W młodej drużynie ŁKS]
wyróżniły się: Erbel, Rrogulska. Szalkot. W Czarnych
wszystkie zawodniczki miały
dobre momenty gry
ale
wszystkie też popełniały spo
ro błędów i dlatego trudno
kogoś wyróżnić.
Mimo dotkliwych porażek
przed własną publicznością,
kibice Czarnych mają na
dzieję, że w pozostałych —
już łatwiejszych spotkaniach
— słupszczanki zmobilizują
się i zdobędą potrzebne pun
kty, które zapewnią im udział w finale „A”.
Zespół Czarnych w obu
meczach wystąpił w skła
dzie: Kuś. Wcłynie-c, Kania.
Jaźwiec, Pełszyk, Li chodzije wsk a oraz Hanyżewska i
Kmiecik.
W pozostałych meczach
tej serii spotkań uzyskano
wyniki:
Zawisza Sulechów — Start
3:2
Zawisza — ŁKS 3:2
Wisła —-■ Płomień 3:0
Wisła — Kolejarz 3:0
Stal Bielsko — Kolejarz 3:0
Stal — Płomień 3:0
Spójnia — Gedania 3:0
(sf)

Dziś na ringu iv Ros*ack?j: NRD — Polska

W WADZE LEKKIEJ: NOWAKOWSKI Dziś reprezentacja Polski vt boksie rozegra w Rostocku mecz z NRD. Będzie to 21 oficjalne spotkanie Polaków z tradycyjnym i trudnym rywalem. W histerii dotychczas rozegranych pojedynków pięściarze polscy zwy ciężyli 13 razy, bokserzy NRD — trzykrotnie,
a cztery mecze przyniosły wynik nie rozstrzy gnięty. Ostatnie spotkania odbyło się przed
rokiem w Warszawie (także 1 marca) i zakończyło się remisem 12:12.
W Rosto.cku barw Polski bronić będą od
czeka na niego Richard Nowakowski. To
wagi papierowej do superciężkiej: Ciota,- Ma trzykrotny mistrz Europy, wicełńtstrż olimpijski
czuga, Średnicki, D. Kosedowski, Adach, Mi z Montrealu i brązowy z Moskwy. Dziesięć
siewicz, Kaczmarek, Kozłowski, Petrych, P.
dni temu wygrał w USA dwie wałki przez
Skrzecz, G. Skrzecz, Klass.
nokaut. Przed swoją widownią będzie chciał
W sobotę, połączyliśmy się telefonicznie z
odnieść efektowna zwycięstwo. Kazik miał
wychowawca Kazimierza Adacha — trenerem
tylko dwie walki ligowe, czeka go więc bar
Aleksym Antkiewiczem z prośbą o jego opi
dzo trudne zadanie. Ja zawsze wierzyłem w
nię r.a temat meczu i szans K. Adacha,
jego talent i pracę, więc i teraz będę za
— Mocz będzie bardzo trudny, bo pięścia
niego trzymał kciuki.
rze NRD odbyli już tournee po Ameryce
Sympatyków boksu informujemy, źe z meczu
i wykazują bardzo wysoką formę — powie
bokserskiego w Rostocku Polskie Radio prze
dział Aleksy Antkiewicz. — Nie ukrywam
prowadzi transmisję. Początek relacji; o go
mojego niepokoju o pojedynek Kazika Ada dzinie 19.30 w programie ł.
cha. Ma kontuzję ręki. W meczu ze Stocz
niowcem walczył z blokadą, a w Rcstocku
STANISŁAW FIGIEL

Z kortów...
PORAŻKA PIBAKA
Z LENDLEM
W ćwierćfinale turnieju teni
sowego WCT — Memoriale Bi-tti
Bergamo — Wojciech Fibak spot
kał się z Czechosłowakiem Ivanem Landlem. Wygrał rozsta
wiony z nr 1 — Lendl, który
— jak pisze agencja AP — po
konał swojego coacha i przy
jaciela 6:3, 6:0..
W finale turnieju tenisowego
w Genui spotkają się Lendl i
Gerulaitis. Lendl wygrał w pół
finale z Amritajern "s:4, 6:4, a
Gerulaitis z Mottra-mem 4:6, 6:1,
6:2,

Jimmy Connors i Johan Kriek
zmierzą się w finale turnieju
tenisowego w Monterrey. Con
nors zwyciężył w półfinale Nic
ka Saviano 6:3, 6:2, Kriek —
Fritza Buehninga 6:4, 6:4.

TOTE'C
! LOSOWANIE:
7, 19, 21, 25, 40, 49 dod. 31

tł LOSOWANIE:
6, 3, 13, 18, 21, 23
BANDEROLA: 9030

Pięściarza Gwardii
pokonali Pogoń Szczecin 13:5
Bardzo duze zainteresowanie kibiców wywołało towa
rzyskie spotkanie pięściarskie w Koszalinie między zespo
łami Gwardii i Pogoni Szczecin. W hali sportowej Gwar
dii zjawił się komplet widzów, czego dawno nie notowano
na meczu bokserskim. Nic dziwnego. Obie drużyny prze
wodzą w rozgrywkach o wejście do II ligi.
W sobotnim meczu naciekawszy pojedynek stoczyli Ko
zicki z Urbańskim oraz Borejszo z Urbaniakiem. Spotka
nie wygrała Gwardia 13:5. Nie odbyły się walki w wa
dze muszej i ciężkiej stoczono natomiast dwa pojedynki
w wadze półciężkiej. W wadze ciężkiej
Marek Pałucki
zmierzył się w towarzyskiej walce z kolegą klubowym
Podgórskim, wygrywając na skutek przewagi w III run
dzie.
Oto wyniki walk od wagi koguciej do półciężkiej (na
pierwszym miejscu gospodarze): Kucharczyk wypunkto
wał Kaczmarka, Zaniewicz wygrał na punkty z Wyszyń
skim, Płacżkiewicz pokonał jednogłośnie na punkty Woj
tasa, Rawski zremisował z Wietrzykowskim. Ciechanowicz
przegrał w pierwszej rundzie ze Stefanowśkim, Kozicki
zwyciężył Urbańskiego (przewaga), ’ Borejszo 'uległ Urban
kowi, Twańsk' zwyciężył w trzeciej rundzie Symoncwicza.
Gauda n-ok-onał Uutniews,kiego.
Walki w ringu prowadził sędzia W7. Rosik a punktowali
Kamiński (Szczecin), Basek i Winiarski (Koszalin).
(sf)

Z ha! lekkoatletycznych
JANUSZ TR2EPIZUR — 2,29 W SKOKU WZWYŻ
Bardzo dobry rezultat w skoku wzwyż uzyskał
współrekordzista Polski Janusz Trżepizur. Na ha
lowych zawodach lekkoatletycznych w Berlinie
Zachodnim Trzepizur wraz z Gerdem Nagel em,
mistrzem RFN, podzielili się pierwszą lokatą uzy
skując wynik — 2,29. Rezultat ten jest gorszy o
1 cm od halowego rekordu Polski, należącego
do Jacka Wszoły, a od tygodnia do Trzepizura.
Skok O tyczce wygrał Francuz Ferreira przed
Lehre (RFN) i Wł. Kozakiewiczem — wszyscy po
5.42.
REKORDOWE WYNIKI AMERYKANÓW

Kolejne halowe rekordy świata ustanowili ame
rykańscy lekkoatleci, W obecności 14 tys. widzów

na halowych mistrzostwach USA w nowojorskiej

Madison Sqare Garden, Chandra Cheeseborough

przebiegła 220 Jardów w czasie — 23,25; Wynik

ten jest lepszy od jej dotychczasowego halowego
rekordu świata o 0,02 sek. Drugi rekord świata
ustanowiła na dystansie 2 mil Joan Hansen, która
uzyskała /czas — 9.37,03 i wyprzedziła Brendę
Webb — 9 37,64 i Margaret Groos — 9.37,65. Wy
niki te są lepsze od poprzedniego halowego re
kordu świata, który należał , do Francie Larrieu
i wynosił 9.38,10. Carl Lewis skoczył w dal —
8,55 i wyprzedził Larry Myricksa — 8,19 Nato
miast wśród kobiet konkurencję tę wygrała Ve
ronica Bell — 6,79 przed K3thy McMillan — 6,46
Na wysokim poziomie stał skok o tyczce. Wy
grał Billy Olson — 5,65 przed Earlem Bellem —
5,55. '

Lech i Pogoń
w finale PP
Piłkarze
sakra ugurowali
sezon półfinałowymi roz
grywkami o Puchar Polski.
Tym razem do niespodzian
ki nie doszło. W Poznaniu
miejscowy
Lech pokonał
Arkę Gdynia 2:0 (2:0).
Więcej emocji dostarczyło
drugie spotkanie, które od
było się w Szczecinie. Po
goń dopiero po
dogrywce
zwyciężyła Górnika Zabrze
2:1 (0:1, 1:1). W normal
nym czasie wynik brzmiał
1:1. Dopiero w dogrywce
szczecinianom udało się zdo
być zwycięską bramkę.

Koiilrolsis mecze

mm wmmM

Mistrzostwa Świata
narciarstwie klasycznym

piłkarzy
© DRUŻYNA
Szombierek
Bytom rozegrała swój ostgtni
przed wznowieniem rozgrywek
ligowych mecz kontrolny. Po
przeciętnej grze zespół trenera
Huberta Kostki zremisował z
drugoligowym - GK5 Tychy
1:1 (1:0).

j
-

®

-

© W BIELSKU-BIAŁEJ jede
nastka drugoiigowej BKS Stali
po ciekawej grze pokonała
chorzowski Ruch 2:1 (0:1).

f • “
® V/ SPARRING OWYM me
czu, piłkarze ŁKS i Widzewa
zremisowali 1:1 (0:0).

WYGRANA

PIŁKAREK RĘCZNYCH
SZS AZS
W sobotę i w niedzielę
rozegrana została ostatnia
seria spotkań pierwszej run
dy rozgrywek o mistrzostwo
II ligi w piłce ręcznej ko
biet. Drużyna SZS AZS Ko
szalin podejmowała u siebie
zespół łódzkiego Startu. Oba
mecze zakończyły się zwy
cięstwem
koszalinianek ze
Startem 24:20 (12:10), 17:15
(7:8).
Mecz niedzielny był dla
kos zal i n ia n e k
po jed ynk ie m
' straconych okazji. Aż: pieclo
krotnie nie
wykorzystały
one rzutów karnych
oraz
wielu dogodnych sytuacji pod
bramkowych.
Najwięcej bramek w obu
meczach zdobyły: B. Kłoni
ca — 6 i 4, Madera — 5,
Ja nas ze k — 4 i 5 oraz Nowoszyńska — 4, a w Star
cie: Witosławska 5 i 3, Li
szewska — 5 i 7.
<sf>

Ostatnią konkurencją bieg-ową XXXIV Mistrzostw Świa
ta w konkurencjach klasycznych był bieg mężczyzn r.a.
dystansie 50 km. Jest to jedna z 4 najstarszych konkuren
cji narciarstwa klasycznego, ciesząca się u Skandynawów
wyjątkowym powodzeniem" i szacunkiem, toteż w Hclmenkollen na stadionie i wzdłuż trasy zgromadziła ck.
100 tys. widzów.
Bieg wygrał w imponującym stylu mistrz olimpijski r.a
15 km — Thomas Wassberg (Szwecja), któremu zupełnie
nie- wiodło się w poprzednich dniach mistrzostw, przed
22-letnim studentem z Chabarowsks Jurijem Burłakowerń
i Norwegiem Lars.- Eriki em Er iks ©nem, wicemistrzem świa
ta w biegu na 30 km.
Polak Józef Łuszczek zaczął bardzo słabo, bo po 5 km
był zaledwie na 17 miejscu ze stratą 43 sekund do pierw
szego- Na 13 km był już 23 ze stratą 2,12 min, a na 17 km
zrezygnował z biegu.
Konkursem sk-o-ków na 90-metrowym obiekcie w Hol
men kol len zakończyły się w niedzielę Mistrzostwa Świata
w narciarstwie klasycznym. . Ostatni
złoty
medal mi
strzostw, a pierwszy i jedyny dla Finlandii, zdobył 18-letni
Matti Nykoeneń, który zą skoki na odległość 103,5 oraz
102,5 m, uzyskał notę 257,9 pkt. Srebrny medal wywalczył
Olav Hanss-on (Norwegia) — 255,1 pkt., a brązowy —
mistrz świata na średniej skoczni —• Armin Kogler
(Austria) — 244,7 pkt.
Piotr Fijas zajął miejsce w trzeciej dziesiątce.

Szwajcar Peter Mueller został zwycięzcą biegu zjazdo
wego, zaliczanego do Pucharu Świata, a rozegranego w
Whistler Mountain (Kanada). Mueller uzyskał czas 2.14,38
i
wyprzedził Kanadyjczyków Steve Podborskiego
2.15,53 i Dave Ovena — 2.15,73.
Rozegrany w Aspen (Colorado) słałem gigant kobiet, za
liczany do Pucharu Świata, wygrała Maria Epple (NT ‘4)
— 2.13,51 przed Szwajcarką Eriką .Hess — 2.13,87 i Ireną
\EppIe (RFN) — 2.14,16.
Rumunii, przebywa. w Nowym
Targu. 24 i 25 bm. rozegrała
spotkania kontrolne z
kadrą
polskich
hokeistów,
Rumuni
przegrali oba spotkania — pier
wsze 2:3 i drugie 3:9.
W sobotę w Nowym Targu
reprezentacja Rumun i pokona
ła I-ligo-we Podhale 2:1.

Hokeiści Rumunii
pokonali Podhale
Przygotowująca się do udzia
łu w. mistrzostwach śwista gru
py „B” hokejowa reprezentacja

Pod koszem fi figi

Akademicki pojedynek w Koszalinie
Koszykarki
II-I ig-owego
SZS AZS Koszalin spotkały
się wT niedzielę z AZS AWF
Warszawa. Zgodnie z przewi
dywan i am i pojedynek za koń
czył się zwycięstwem kosza
linianek 90:63. (43:25). Ze
spół' warszawski tylko
w
pierwszych, minutach L meczu
prowadził 4:0, później
5:4,
7:6 i 9:b'. Grające z ■ każdą
minutą coraz szybciej koszy
karki SZS AZS objęły pro
wadzenie i nie oddały go
już do końca meczu.
Najwięcej punktów
dla
SZS AZS zdobyły: Wolu je wicz i Samitowska — 18, Du
dek —- 16, Popławska — 10,
Wysocka — 8, a dla
A.ZS

Warszawa Mamaj
— 13.
Iwańska — 12, Gromek i .Za
lewska — 10.
Zwycięstwem nad
AZS
AWF W-wa, drużyna kosza
lińska zapewniła sobie udział wr finale „A”.
W pozostałych meczach
niedzielnych uzyskano wyni
ki: ■
Stomil — Zaleź Pruszków’
68:S8,
W idzew — Olimpia Po
znań 64J49,
AZS, Gdańsk -— Start Gd.
67:68,
AZS . Zielona .Góra
—
Włókniarz Białystok 69:99.
(cf)

Znowu trzycyfrowe zwycięstwo
Od zwycięstwa do zwy cię
stwa kroczą koszykarze SZS

AZS Koszalin, którzy wal

czą o ponowny awans do
U ligi. W ubiegłą sobotę pod
opieczni ■ trenera Jerzego Olejniczaka odnieśli kolejne
trzycyfrowe
zwycięstwo.
Tym razem w Międzycho
Natomiast (już po mistrzostwach USA) podczas
dzie pokonali oni tamtejszą
mityngu w Kansac City, Billy Olson skoczył 5,74
poprawiając własny nieoficjalny halowy rekord Wartę 114:97 (60:56).
Meca był szybki, obfito^
świata o 2 cm,

wał w dużą ilość rzutów i
mógł podobać s;ę miejsco
wej publiczności. . Zwycię
stwo akademików nie podle
gało dyskusji. Przez
cały
czas meczu mieli
wyraźną
przewagę nadając ton grze
Najwięcej punktów dla zwy
cięzców zdobyli: Razik
—
52, Kropidłowski — 21, Gut
kowski — 17, oraz Kucenko
t Łapczuk — po 7.
(sf)

ćr W KOLEJNYM meczu tir.niejiU piłkarskiego w Kalkuo e
Korea Płd. wygrała z drużyną
Włoch 4:2 (2:0). Było to bierws~e zwycięstwo . - piłkarzy Korci
Płd.- w turnielu. w drugim rre
czu Indie pokonały. Jugosław.ę
2:1.

,

W turnieju prowadzą zespoły
Urugwaju ł ChRL — po 6 pkt.
ń- DWA rekordy świata padiy

na inaugurację mistrzostw Buł

garii w podnoszeniu
ciężarów
w Warnie- Ustanowił je- w wa
dze 52 kg L. Chadziew. który
w rwaniu uzysiral wynik 1135
kg a w dwuboju — 250 kg. Po
przednie rekordy świata nale
żały (odoowmdrvo) do ChanąGyong Si (KRLD) — 113 kg oraz Wwonina i
Osntonali jewa
(c-baj ZSRR) - 247,5 kg.
.
-A-

W

DOSKONAŁEJ

znajduje* się

aktualny,

formie

mistrz

świata w dwójkach bobslejo
wych Szwajcar Erich Schaerer.
Podczas zawodów na olimpij
skim torże w ; Lake Placid —
Schaerer wraz ze swym partne
rem Toni - Rueggiem. uzyskał
czas l.oi.io. Jest to nowy rekprrl
olim'oijskieeo toru.
i? MISTRZYNI śwjata W łyż
wiarskim
wieloboju
Karin
Busch-Enke (NRD), wywalczyła
w niedziele swój pierwszy tytuł
mistrzyni NRD \y. wieloboju.
Podczas
mistrzostw
kralu w
Karl-Marx-Stadt.
Karin Busch

wygrała trzy wyścigi - na 500

m _ 43,81. na 1.530 m — 2 00.6(5
i na 1000 m — 1.23,87
(rekord
toru) Bieg na 3 000 m zakończył
Się zwycięstwem Andrei- Schoene
— 4.38,45, a Karin Busch była
druga — 4.57,56.
ćr FIN
Hannu
Mikkola na
audi został zwycięzca rajdu sa
mochodowego w Anglii, z metą
w Yorku, Wyprzedził on swych
rodaków Toivonena na! oplu i
Vatanena na fordzie escorci*.

