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trwają już pierw
sze
wiosennej
prace, W PGR j
Nadaw (woj. ko j
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Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat o
sytuacji gospodarczej kraju w lutym 19S2 r. Jak wynika
* zamieszczonych w nim danych, w miesiącu tym utrzy
mywał się nadal znaczny spadek produkcji, by! on jednak
że nieco niższy, aniżeli w styczniu br, Nastąpił w porów
naniu ze styczniem hr, wzrost produkcji niektórych wy
robów’, zwłaszcza w przemyśle wydobywczym. W wielu
dziedzinach spadek produkcji był nadal głęboki, co wią
zało się głównie z brakiem importu, spowodowanym m. in.
restrykcjami krajów zachodnich.
•j

Przy ogólnym braku rów- w niektórych gałęziach i
no wagi rynkowej polepszy- branżach
uzależnionych w
ło się
nieco zaopatrzenie mniejszym stopniu od imrynku.
portu.
Produkcja sprzedana prze
Ogółem wydobyto w lu~
mysłu uspołecznionego (w tym br, 15,0 min ton węgla
cenach zbytu 1982 r.) w lukamiennego, w tym w wol
tym br. była o 11,6 proc. ne soboty 2,4 min ton. W
niższa od produkcji osiągporównaniu
z
lutym ub.
miętej w lutym ub. roku.
roku wydobycie węgla kaS pa dek produkcji był nieco mienmego
wzrosło o 12,6
mniejszy, aniżeli\ w styczniu proc.
br.. kiedy wynosi! 13,7 proc.
Produkcja energii
eiekObjął on wszystkie pod sta- trycznej
kształtowała się
wówe resorty przemysłowe
na poziomie z lutego ub.
z wyjątkiem
Min. Górnic- roku.
twa
i
Energetyki,
gdzie
W lutym br. .w porównagłównie w wyniku wzrostu ni u ze styczniem br. w prze
wydobycia
węgla kamień- myślę surowcowym wzrosło
nego wartość . sprzedaży w rn. in. przeciętne dzienne
lutym br. wzrosła
o 3,3 wydobycie węgla brunatnęproc.
go i gąóii .. ziemnego, przePodobnie, jak w styczniu
ciętria dzienna,
produkcja
br; obniżenie
produkcji w rur stalowych,, miedzi elek■'przemyśle
przetwórczym trolitycznej, cynku, ołowiu,
wynikało w główniej mie- .srebra,- . śjarki,
cementur.ze c braków zaopatrzenia. . Obniżył się .. przerób ropy’:
materiałowo •- technicznego, naftowej
i olejów opałószczególnie
z
importu.
Wzrost produkcji wystąpił
(dokończenie na str, 2)
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Koszalińska wojewódzka organizacja partyjna
zacieśnia współpracę z okręgiem Neubrandenburg
BERLIN. 3-diniową wizytę w Neubran
denburgu zakończyła delegacja koszaliń
skiej
wojewódzkiej organizacji
PZPR
z. I sekretarzem KW
Eugeniuszem Ja~
kubąszkiem. Podkreślono możliwości i po
trzebę dalszego
pogłębienia wzajemnej
współpracy, co znajdzie wyraz w podję
ciu nowych .przedsięwzięć,, których reali
zacja będzie sprzyjać intensyfikacji kon
taktów między mieszkańcami, obydwu
regionów. Obejmie to in, in, zagadnienia

zarówno bliższych więzi gospodarczych,
jak i wymiany doświadczeń w dziedzinie
metod i form działalności partyjnej w
ośrodkach
przemysłowych
i wiejskich.
Nasza delegacja zwiedziła
niektóre za
kłady pracy w okręgu Neubrandenburg,
zapoznając się z osiągnięciami ich załóg
oraz udziałem w tym inspiratorskiej roli
Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedno-ś
ci — NSPJ. (PAP)
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W zakładach Pomorza Środkowego

HIP

z antypolskiej polityki
V

(Inf. wł.) W ostatnią wolną sobotę pracowało niewiele
przedsiębiorstw w Koszalińskiem. Produkcja w zakładach
przetwórstwa rolno-spożywczego przebiegała normalnie.
Jak zwykle pracowrały placówki Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej.
W Przedsiębiorstwie Poło
wów i Usług . Rybackich
„Kuter” w’ Darłowie za solo
no około 30 ton śledzia. W
darłowskim zakładzie Pół
nocnych Zakładów Przemy
słu Skórzanego „Alka** sta
wiła się na I -zmianie cała
załoga. " Odpracowywano K
zmianę
przypadającą
na
przyszłą roboczą sobotę. By

Otwarcie
Targów Lipskich

t

14 bm. vi Lipsku otwarte z®"
stoły Wiosenne Targi - nap
większa impreza handlowa po
między Wschodem i Zachodem.
Uczestniczy w nich 9 tys. wy
stawców . z blisko 70 krajów.
Pod tym względem tegoroczne
targi należą do rekordowych.
Tuż po ich otwarciu stoisko
„Ełektrim” w hali nr 18 od
wiedziła delegacja partyjno•rządowa NRD na czele z se
kretarzem generalnym NSPJ.
przewodniczącym Rady Pań
stwa Erichem Honeckerem. Za
poznał się on z udziałem Pol
ski w targach wyrażając zado
wolenie z aktywnej współpracy
góspodarczo-handlowej między
naszymi państwami. {PAP)

ły akurat wszystkie niezbęd
ne surowce, chociaż nie tak
dawno, w lutym, wysłano
pracowników na urlopy, al
bowiem nie było z czego
produkować.
Na podobnej zasadzie pra
c owa no w? Zakładzie Narzę
dzi Skrawających „Vis” w
Koszalinie. — Dudzie chcą
~ mówi mistrz Józef Ho-

dun: —- rnieć wólije w przy
szłą, roboczą sobotę, by po
chodzić po sklepach. Z ma
teriałami nie mamy kłopo
tów. Obliczyliśmy, że zapa
sy. pozwolą' zachować ciąg
łość produkcji co najmniej
do końca I półrocza. Takie
wewnętrzne przesunięcie ma
również sens z uwagi na to,
'iż w wolne soboty nie ma
wyłączeń prądu. W styczniu
gdy w roboczą sobotę praco
wały wszystkie zakłady, wy
łączono energię i praktycz-

(dokończenie na str. 3)

Surinam po próbie zamachu
HAWANA. Korespondent PAP Ryszard Rymaszewski pi
sze:
W Surinamie postępuje proces normalizacji kraju po pró
bie zamachu stanu podjętej w ub. tygodniu przez prawico
we ugrupowania armii. Na jednym z przywódców rebelii
st. sierżancie Wiifredzie . Hawkerze został wykonany wyrok
śmierci za zdradę obowiązków wojskowych — „obrony lu
du i pogłębiania postępu rewolucji”, Inny przywódca po
rucznik Samada Rambocus wraz z niewielką grupką żoł
nierzy jest ścigany' w zachodniej części kraju
przez siły
lądowe, lotnicze i morskie. Poinformował o tym oficjał u. e
w Paramaribo przewodniczący Narodowej Rady Wojskowej
pik Desi Buterse stwierdzając, że wojsko mogło udarem
nić próbę przewrotu prawicowego dzięki, ludowemu pdpar*
ciu i zaufaniu narodu surinamskiego do władz. Równocae
śnie zapowiedział przesunięcie o kilka miesięcy realizacj'
projektu powołania rządu cywilnego w Surinamie. Skład
nowej administracji państwra miał być ogłoszony 15 bm.
(PAP)

WASZYNGTON. W Wa
szyngtonie mnożą się dowo
dy na to, że administracja
Reagana nie ma zamiaru re
zygnować z antypolskiej po
lityki, z różnych form in
gerencji w wewnętrzne spra
wy naszego kraju i z san
kcji gospodarczych skier owa.
nych
zarówno przeciwko
Polsce,
jak i
przeciwko
Związkowi Radzieckiemu.
W sobotę z polecenia pre
zydenta Reagana udał się

w podróż po stolicach Euro
py Zachodniej podsekretarz
stanu ds. gospodarczych Ja
mes Buckley w celu wy son dc
wania, czy i w jakim zakre
sie europejscy sojusznicy po
prą waszyngtońską politykę
sankcji oraz ustalenia, jakie
go typu nowe sankcje moż
na by jeszcze zastosować op?
narażania się na publiczną
krytykę 1 sprzeciw ze strony
Europy Zachodniej
(dokończenie na str 2)
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Gen. W. Jaruzelski

przyjął dowódcą
Zjednoczonych
Państw - Stron
Układu Warszawskiego
W związku 2 ćwiczeniami
„Przyjaźń 82" do Polski przy
był naczelny dowódca Zjedno
czonych- Sil Zbrojnych Państw
Stron Układu Warszawskiego.
W Warszawie 14 bm I se
kretarz KC PZPR. przewodni
czący Wojskowej Rady Ocale
nia Narodowego, premier PRL,
gen armii Wojciech laruzebki
przyjął naczelnego dowódcę
Zjednoczonych Sił Zbrojnych
Państw Stron Ukłodu Warszaw
skiego, marszałka Związku Ra
dzieckiego — Wiktora Kuliko
wa.
W spotkaniu
uczestniczyli
wiceministrowie obrony naro
dowej PRL: szef Sztabu Gene
ralnego Wojsko Polskiego ~
gen. broni Florian Siwicki, qłó v
ny inspektor szkolenia - qen,
broni Eugeniusz Malczyk oraz
przedstawiciel Naczelneqo Do
wódcy jednoczonych Sił Zbroj
nych orzy Wojsku Polskim gea,
armii Afansij Szczegłow.
Podczas spotkania, które od
się w
przyjacielskiej
było
( serdecznej atmosferze omó
wiono problematykę doskonale
nia współdziałania w prowa
dzeniu międzysojuszniczych ćwl
czeń oraz dalszego •zacieśnianio braterstwo broni między
zaprzyjaźnionymi armiami.

Trwajq ćwiczenia
„Przyjaźń 82"
W dniach od 13 do 20 bm.
na obszarze północnozachedniej Polski odbywają sie pla
nowe taktyczno-operacyjne ćwi
czenie sojusznicze pod krypto
nimem „Przyjaźń 82”.
W ćwiczeniach udział biorą
jednostki wojskowe Armii Ra
dzieckiej. Narodowej Armii Lu
dowej NRD oraz ludowego
Wojska Polskiego.
Ćwiczeniami kieruje główny
inspektor szkolenia, wicemini
ster obrony narodowej zastęp
ca dowódcy Zjednoczonych Sił
Zbrojnych
Państw - Stron
Układu Warszawskiego — nen.
broni Eugeniusz Molczyk. (PAP)
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Pełne wydanie
dzieł Lenina
w języku polskim
W Moskwie podpisano pro
tokół między wydawnictwem
RSW .Prasa - Ksiazka
Ruch” - „Książką 1 Wiedza”
a radzieckim wydawnictwem
„Progress” o wydaniu w la
tach 1982—1990 w języku pol
skim,
wszystkich dzieł Wło
dzimierza Lenina

75 rocznica urodzin
St. R. Dobrowolskiego
... .75 . rocznice.., urodzin.... obchodził 14 bm wybitny poeta i
prozaik
Stanisław
Ryszard
Dobrowolski Z okazji iubileu
szu lisi, z serdecznymi gratu
lacjami 1 życzeniami przesłał
pisarzowi gen, ‘armii Wojciech
Jaruzelski.

Finał Dni Muzyki
K. Szymanowskiego
Przez tydzień u stóp
Tati
rozbrzmiewała muzyka Karo
la Szymanowskiego.
Z braku odpowiedniej sali
koncert finałowy i zakończe
nie VI Dni Muzyki
Karola
Szymanowskiego odbyły
się
13 bm w sali teatralnei fJe
mu Kuftuiv w Nowym Tar
gu Program ostatniego ton
eertu
symfonicznego
wy
pełnił T koncert, skrzy dcow*.
op. 35 Litania do Marii Pan
ny op 59, oraz Stabat Mater
op 53.
Wykonawcami byli orkiestra
i chór Filharmonii
Krakow
skiej pod batutą
Antoniego
Wita ora# soliści.

jako formy konsolidacji spo
łeczeństwa
wokół
rozwiązy
wania najpilniejszych o-obie
mow społecznych i gospodar
czych.

N. Ceausescu
złoży wizytę w ChRL
Jak informuje agencja Ager
press Nicolae Ceausescu zło
ży oficjalna wizytę przyjaźni
w Chinach w drugiej deka
dzie kwietnia br. N. Ceauses
cu uda je, się do Chin na za
proszenie KC KP Chin i Rady
Państwowej ChRL

Po podróży
Kadafiego
Współpraca
SD — „Pax”
13 bm.
odbyło się spotka
nie przewodniczącego CK SD
prof. Edwarda Kowalczv a 1
oręęwodtilezącego
Za /a,iu
Stowarzyszenia
Pax” Zenona
Komendera
Wymieniono po
glądy na rozwijającą się sy
tuację
społeczno-polityczną
' gospodarcza kraju Rozmów
cy podkreślili znaczenie idei
porozumienia
narodowego
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Przywódca Libii pułkownik
Mau-ammar Kadail do powro
cie do Trypoiisu z Austrii
1
Malty udzielił wywiadu Mbit
sklej agencji masowej JANA
w którym wyraził nadzieję na
podobne spotkania z
Innymi
przywódcami krajów zachod
nich ' Siwieidził także tż nie
odrzuca nawet koncepcji z*o
żenią wizyty w Stanach Zjed
noczonych.

(dokończenie na str. 2)
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Z obrad komitetów Rady Ministrów:
Społeczno-Politycznego
nie projekt założeń społecz
Biuro Prasowe Rządu in
nych rad konsultacyjnych
formuje: 12 brn. odbyło się
posiedzenie Komitetu Spo
przy wojewodach. Przyjęto,
że społeczna rada konsulta
łeczno-Politycznego Rady Mi
cyjna ma być organem opi
nistrów ped przewodnictwem
niodawczym i doradczym wo
wicepremiera Mieczysława F.
jewody: powinna też działać
Rakowskiego.
W posiedze
samodzielnie, w oparciu
o
niu uczestniczył wicepremier
uchwalony przez siebie regu
prof. Jerzy Ozdowski.
lamin oraz współpracować z
Komitet omówił obecną sy
organizacjami
społecznymi,
tuacjęi w środowisku młodzie
ży akademickiej. Wznowie przedstawicielami środowisk
społecznych i zawodowych.
nie zajęć na wyższych uczel
Rada powinna mieć
także
niach nastąpiło, w warun
prawo opiniowania projek
kach rygorów stanu wojen
tów decyzji wojewodów na
nego, umożliwiających konty
nitowanie nauki w waruh-- jego wniosek lub. też z wła
snej inicjatywy.
kach spokoju i ładu
oraz
Komitet uznał, że społecz
kończenia studiów we wcześ
niej planowanych terminach.
ne rady konsultacyjne pówm
ny składać się z 15—20 osób
Rygory stanu wojennego
zawiesiły działalność wszyst
powoływanych przez woje
wodów spośród-miejscowych
kich organizacji studenckich,
natomiast Niezależne Zrzeszę
przedstawicieli nauki, prakty
ków gospodarczych z dużym
nie Studentów zostało roz
doświadczeniem oraz
in
wiązane. Ministerstwo równo
nych osobistości cieszących
cześnie zadeklarowało prawo
się szczególnym autorytetem
do studiów i aktywnej dzia
łalności społecznej dla wszy
w społeczeństwie.
W kolejnym punkcie obrad
stkich studentów w tym rów
komit i zapoznał się z infor
nież dla członków
byłego
ńiacjami o działaniu z wiązko
NZS, pragnących studiować
wej bazy uzdrowiskowej w
i pracować dła dobra socjałi
okresie
stanu
wojennego.
stycznej Ojczyzny.
Przed ogłoszeniem stanu wo
Komitet uznał, że obecnie
jennego na ogólną liczbę 42
powstały już warunki
dla
tys. łóżek w sanatoriach uz
szerokiej aktywizacji środo
drowiskowych w gestii przed
wiska studenckiego, zwłasz
siębiorstw
uzdrowiskowych
cza w zakresie działalności
pozostawało 19 tys. łóżek, za
społecznej, socjalnej, kultu
kładów pracy — 11
tys.,
ralnej, naukowej i samorzą
związków zawodowych — 6
dowej. W związku z tym ko
tys. oraz resortów posiadają
mitet postanowił wystąpić do
cych własna służbę zdrowia
prezesa Rady Ministrów z
— ok. 3 tys. Na okres sta
wnioskiem
o
wznowienie
nu wojennego, zgodnie z roz
działalności Socjalistycznego
Związku Studentów Polskich. porządzeniem prezesa Rady
Ministrów z dnia 13 grudnia
Komitet opowiedział się rów
ub. roku w zarząd Minister
nież za wznowieniem dzia
stwa Zdrowia i Opieki Spo
łalności studenckich kół- na
łecznej przekazano sanatoria
ukowych, rad mieszkańców
związkowe. Jest to przekaza
w domach akademickich, stu
nie czasowe bez prawa naru
denckich klubów kultural
nych, turystycznych oraz ze
szania substancji material
społów pieśni i tańca, chó
nych obiektów, jaik również
interesów zatrudnionych w
rów akademickich itp. Korni
tet wyraził przy tym przeko
nich pracowników.
nan:?, że powstawać zaczną
•
Prezes Rady Ministrów w
warunki do podjęcia środo
dniu 12 bm. podjął decyzję
wiskowej dyskusji nad mode
o wznowieniu
działalności
lem programowym i organi
Socjalistycznego Związku Stu
zacyjnym ruchu studenckie
go.
dentów Polskich.
(PAP)
Komitet rozpatrzył następ
(dokończenie ze str. 1)
wych, aluminium,
kauczu
ków syntetycznych.
W przemyśle
elektroma
szynowym wzrosła produk
cja pralek i wirówek, ma
szyn do obróbki plastycznej
metali,
maszyn i narzędzi
rolniczych, wagonów towa
rowych, akumulatorów, od
biorników
telewizyjnych.
Obniżyła
się
natomiast
znacznie produkcja chłodzia
rek i zamrażarek domowych
oraz
samochodów osobo
wych.
W przemyśle spożywczym
wystąpił wzrost produktów
uboju
zwierząt
rzeźnych
oraz połowu ryb morskich,
.obniżyła się natomiast pro
dukcja drobiu bitego, masła,
tłuszczów
roślinnych kon
sumpcyjnych, papierosów.
Mimo wzrostu — w po
równaniu ze styczniem br.
—
przeciętnej
produkcji
dziennej
niektórych wyro
bów ogólny spadek produk
cji większości
podstawo
wych wyrobów w porówna
niu z ub. rokiem był nadal
bardzo głęboki.
W
okresie
styczeń
—
luty br. w porównaniu z
analogicznym okresem ub.
roku
produkcje sprzedana
była niższa w cenach zby
tu z 1982 r. o 137 mld zł,
tj. o 13,1 proc. (w porówny
walnym czasie pracy o 10,2
proc.). Zatrudnienie w tym
okresie było mniejsze niż
w ub. roku o 224 tys., tj.
o 4,7 proc.
Wzrosło m. in. wydobycie
węgla
kamiennego o 14,4
proc., wzrosła też produkcja
maszyn, urządzeń i narzę
dzi rolniczych oraz dla go
spodarki leśnej o 26,3 proc.,

wagonów pasażerskich o- 22
proc., opon ciągnikowych o
1,6
proc.,
cementu o 8,4
proc.
Produkcja
podstawowa
uspołecznionych
przedsię
biorstw budowlano-montażo
wych w lutym br. w porów
naniu z lutym
ub.
roku
była niższa o 20,6 proc., a
przeciętne zatrudnienie niż
sze o 76 tys., tj. o 7,8 proc.
natomiast w okresie styczeń
— luty br. produkcja podsta
wowa
była
niższa o 22,2
proc., a zatrudnienie niższe
o 73 tys., tj. o 8,0 proc.
W uspołecznionym budów
nictwie mieszkaniowym od
dano do użytku w lutym
br. 5,4 tys. mieszkań, tj. o
45.9 proc. mniej aniżeli w
lutym ub. roku, natomiast
w okresie styczeń — luty
oddano do użytku 8,3 tys.
mieszkań, tj. o 46,1 proc.
mniej niż w tym samym
okresie ub. roku.
W okresie styczeń — luty
br. na terenie 6-eiu woje
wództw
nie
oddano
do
użytku ani jednego budynku
mieszkalnego.
Skup żywca rzeźnego wy
niósł w lutym br. 192.2 tys.

ton i był niższy niż w lutym
ub. roku o 1,4 proc.
Skup mleka w lutym br.
wyniósł 518,9 min litrów i
wzrósł wT porównaniu z lu
tym ub. roku o 2,7 proc,,
niższy był natomiast o 12,3
proc. skup jaj.
Skup zbóz
konsumpcyj
nych i siewnych (bez dos
taw do mieszalni pasz) ze
zbiorów 1981 r. od początku
kampanii do końca lutego
br. wyniósł ok. 2,1 min ton
i był niższy o Ok. 15 proc.
od skupu
dokonanego w
tym samym okresie ub. roku

(dokończenie ze str. 1)

Próba rakiety
nuklearnej „Trident”

Gospodarczego
Jak informuje Biuro Pra
sowę Rządu — obradujący
12 bm. br. pod przewodni
ctwem wicepremiera Janu
sza Obodowskiego Komitet
Gospodarczy
Rady
Mini
strów przyjął postanowienia
w sprawie
przyspieszenia
procesu tworzenia obligato
ryjnych
i
dobrowolnych
zrzeszeń
przedsiębiorstw,
zgodnie z ustaleniami usta
wy z 25 września 1981 r. o
przedsiębiorstwach
pań
stwowych.
Obecnie zrzeszenia dobro
wolne
tworzone będą na
podstawie porozumień za
wieranych przez dyrektorów
tych
przedsiębiorstw.
Z
chwilą wznowienia działal
ności samorządu załóg przed
siębiorstw państwowych, uraowy i porozumienia prze
dłożone zostaną radom pra
cowniczym do weryfikacji.

patrzył dotychczasową reali
zację programu operacyjne
go transportu kolejowego i
drogowego.
Jak wskazuje dotychcza
sowa realizacja ustaleń pro
graniu, potrzeby przewozo
we gospodarki zaspokajane
są na ogół w pełni i bez opoźnień.
Na podkreślenie
zasługują sprawne przewozy
Węgła. Początek marca przy
niósł pewne
ożywienie w
gospodarce i w ślad za tym
— wzrost potrzeb przewozo
wych.
Zarysowały się na
tym tle, po raz pierwszy w
br., trudności w pokrywaniu
przez PKP zamówień klien
tów na wagony
towarowe.

Komitet
Gospodarczy
stwierdził, że wzrost zdolno
ści przewozowej .powinien
następować przez lepsze wy
korzystanie
posiadanych
środków technicznych, inten
syfikację
remontów dróg
Zgodnie z art. CO ustawy
kolejowych i kołowych oraz
o
przedsiębiorstwach pań
taboru kolejowego i samo
stwowych samorząd praco
chodowego.
wniczy w sposób
wiążący
Komitet
Gospodarczy
wypowie się wówczas co do
zwrócił uwagę, że niektóre
zasadności przystąpienia do
przedsiębiorstwa nie reali/.,zrzeszenia. Komitet Gospo
darczy podkreślił, że łącze ją wniosków pokontrolnych
nia się
przedsiębiorstw w, w sprawie gospodarki tabozrzeszenia
dobrowolne nie • rem kolejowym. Nadal wa
mogą przesądzać jakiekol gony są przetrzymywane, a
wiek nakazy administracyj także uszkadzane w toku
ne jednostek * nadrzędnych. niewłaściwego . lub niedbałe
Decydować powinna Wyłącz go wyładunku.
nie odczuwana przez przed
W kolejnym punkcie roz
siębiorstwa potrzeba lepsze
patrzono kompleksowy pro
go gospodarowania potencja gram rozwoju polskiego ry
łem badawczo - rozwojo
bołówstwa morskiego, prze
wym, ściślejszej kooperacji,
dłożony przez Urząd Gospo
organizacji wspólnego za
darki Morskiej. Materiał zu
opatrzenia i zbytu, prowadzę
stał wcześniej zaaprobowany
nia działalności na rynkach
przez międzyresortowy ze-,
zagranicznych itp. Ż kolei
spół specjalistów oraz pozy
zrzeszenia obligatoryjne —■ tywnie oceniony przez sej
zgodnie z ustawą o przed mową Komisję Gospodarki
siębiorstwach państwowych Morskiej i Żeglugi.
powoływane będą w trybie
Komitet Gospodarczy przy
uchwał Rady Ministrów. Z
jął wstępne propozycje roz
wnioskami o
ustanowienie
obowiązku utworzenia zrze woju rybołówstwa i zalecił
uwzględnienie w dalszych
szeń' określonych przedsię
pracach zgłoszonych uwag.
biorstw
występować będą
właściwi resortowo ministro Materiały te rozpatrzy Pre
zydium Komisji Planowania
wie. «*
.
przy Radzie Ministrów.
Następnie Komitet Gospo
(PAP)
darczy Rady Ministrów roz

Amerykańska agencja
pra
sowa UPI poinformowała, ze
13 marca dokonano w pobli
żu wybrzeży Florydy Kolejnejpróby z międzykontynenlalną
rakietą nuklearną „Trident”.
Odpalono ją z pokładu ame
rykańskiej
łodzi
podwodnej
,Ohic” znajdującej się w za
nurzeniu.
•Test, to drugi w tym roku
eksperyment
z
rakietami
wchodzącymi w skład najnow
szego
systemu
nuklearnego
„Trident”.

Nuklearne zbrojenia
W. Brytanii
Rząd brytyjski ogłosił
ofi
cjalnie, iż jest zdecydowany
utrzymać nuklearne siły stra
tegiczne kraju, i
zakupi
w
tym celu międzykontynentalńe pociski rakietowe
„Tri
dent” w USA. Do
arsenału
marynarki wojennej W. Bry
tanii wejdzie
udoskonalony
model „Tridenta” który
ma
zwiększony zasięg
oraz siłę
rażenia w porównaniu z rakie
tami „Polaris”
stanowiącymi
obecnie brytyjską siłę uderze
niowa, jak
też z
modelem
.Trident 1”. Program uzbroję
nia w .Tridenty” i wybudo
wanie- 4 okrętów podwodnych
do ich przenoszenia
koszto

Posiedzenie
Prezydium CKKP PZPR
12 bm. odbyło się posiedzenie
Prezydium
Centralnej Komisji
Kontroli
Partyjnej
PZPR. W
toku obrad, którym przewodni
czył Jerzy
Urbański — prze
wodniczący CKKP,
'omówiono
wnioski do dalszej pracy wy
nikające z uchwał VII Plenum
KC oraz postanowień IV Ple
num CKKP. Uznano za niezbed
ne, aby w najbliższym okresie
wszystkie komisje kontroli par
tyjne.j
podejmowały skuteczne
działania na
rzecz
jedności
ideologicznej, politycznej i or
ganizacyjnej partii.
W toku obrad ustalono rów
nież merytoryczne i
organiza
cyjne założenia kontroli orzecz
nictwa partyjneco w kilku wo
jewództwach.
Celem tej kon
troli — która
przeprowadzona
zostanie przez kilkuosobowe żesooły członków CKKP — bedzie
zbadanie zasadności i zgodności
ze
statutem
i
regulaminem
CKKP decyzji o
karach par
tyjnych, podejmowanych przez
POP, instancje i terenowe ko
misje kontroli partyjnej.
Oceniony
zostanie
również
wpływ 1;vch decyzji tia podno
szenie jakościowych wyrantrów
wobec członków partii a tym
samym
umacnianie podstawo
wych organizacji partyjnych.

3

Osobowy fundusz piać w
lutym br. wyniósł 63,5 mld
zł i w porównaniu z lutym
ub. roku wzrósł o 8,9 mld
zł, tj. o 16,4 proc.
■Wypłacone w tych dzia
łach rekompensaty z tytułu
wprowadzenia

nowych

cen

detalicznych na podstawowe
artykuły żywnościowe,, opał
i energię (łącznie z oodwyż
kami cen przetworów zbożo
wó-mącżnyćh) wyniosły ok,
12 mld zł.
Rekompensaty' wypłacone

członkom rodzin tej grupy
pracowników, finansowane
ze środków ZUS, wyniosły
ok. 7 mld zł.
Wypłaty z zakładowego
funduszu nagród, dokonane
w lutym br. w przemyśle,
budownictwie, transporcie i
łączności oraz handlu wynio
>sły w lutym br. ok. 24 mld
zł.
W okresie styczeń-luty br.
w omawianych działach oso
bowy fundusz płac wyniósł
124,5 mld zł i w porówna' niu z analogicznym okresem
ub.' roku wzrósł o 17,1 mld
zł, tj. o 15.9 dtoc.
Przeciętna płaca w tej gru
pie zatrudnionych za okres
Styczeń-luty br,
wyniosła
8031 zł i była wyższa niż w
tym samym okresie ub. ro
ku o 1420 zł, tj o 21,5 proc
Globalne przychody pie
niężne ludności w lutym br.
wyniosły 269.2 mld zł i w
porównaniu z lutym ub. ro
ku wzrosły o 115 mld zł- -tj.
o 74.6 proc Na wzrost ten
wpłynęło głównie zwiększe
nie funduszu płac (w tym
przede wszystkim wypłat re
kompensat i trzynastej pen
sji) o 51,5 mld zł tj. o 52.5
proc, Ponadto wypłaty świad
ezeń społecznych łącznie z
rekompensatami wzrosły o
38,8. mld zł, tj. o 202,0 proc.

(ok.

Zamachy bombowe
w Grecji
W ciągu ostatnich 24 godzin
nieznani
sprawcy
dokonali
trzech zamachów bombowych
w greckich miastach Joanina
(stolica
Epiru w
północnej
Grecji) i
Kawała
(Tracja).
Eksplozje
nie
spowodowały
ofiar w ludziach,
natomiast
przynajmniej dwie z nich po
ciągnęły za sobą znaczne stra
ty materialne.
Również w piątek
wieczo
rem wybuchł ładunek podło
żony przed budynkiem poczto
wym. w K.santhi (Tracja) I w
tym wj'padku sprawcy nie są
znani.

Gen. A. Guevara
prezydentem
Gwatemali
Oficjalny
kandydat
gen.
Anivai Guevara został w so
botę wybrany
prezydentem
Gwatemali przez kongres kon
trolowany przez większ >śe * za
dową. 39 z 52 członków kon
gresu opowiedziało
się
na
korzyść Guevary
decydując,
że od pierwszego llpca
br.
zostanie on szefem państwa.
Wcześniej parlament odrzucił
petycje
innych
kandydatów
wyborczych anulowania wyni
ków wyborów z 7 bm. uza
sadniając to licznymi sfałszóWaniami głosów wyborczych.

Waszyngton
nie rezygnuje
z antypolskiej
polityki
(dokończenie ze str. 1)
Z tego rodzaju misją Bucłć
ley odwiedzi Paryż, Bonu,
Londyn, Rzym i Brukselę.
Po jego powrocie sorawa
polityki sankcji wobec Fclski ma stać się
ponownie
tematem debaty Narodowej
Rady Bezpieczeństwa w Ria
łym Domu. W kołach wa
szyngtońskich
obserwato
rów uważa się, że jeśli wy
niki sondażu Departamentu
Stanu okażą się „pozytyw
ne”, a więc jeśli dojdzie się
do wniosku, że Europa Za
chodnia nie będzie wyrażać
zbyt ostrych sprzeciwów, ad
ministracja może podjąć de
cyzję w sprawie dalszego
zaostrzenia sankcji gospoda?
czych wobec Polski i Związ
ku Radzieckiego.
(PAP)

(PAP)

Sytuacja gospodarcza
kraju w " ”,
ze zbiorów 1980 r., w tym
skup zbóż konsumpcyjnych
ze zbiorów 1981 r. wyniósł
1.7 min ton i był niższy o
17.5 proc. o-d skupu w tym
samym okresie ub. roku.
W okresie styczeń-luty br.
w porównaniu z analogicz
nym okresem ub. roku skup
żywca rzeźnego był niższy o
8.5 proc.
Przeciętne zatrudnienie w
lutym br. w czterech podsta
wo wych działach gospodarki
narodowej (przemysł, budo
wnictwo, transport i łącz
ność oraz handel) obejmują
■cych ok. 70 proc. zatrudnio
inych — było niższe o 4,4
■proc. w porównaniu z lutym
ub. roku, a w porównaniu
ze styczniem br. wyższe o
0,1 proc.

wać ma 7,5 mld funtów
14 mld dolarów).

przychody ze sprzedaży pro
duktów rolniczych wzrosły
głównie z powodu podwyżek
cen skupu o 21,2 mld zł, tj.
0 107,7 proc.
Wydatki pieniężne ludnoś
ci w lutym br. wyniosły
186,8 mJd zł i wzrosły o 54.2
m.ld zł, tj. o 40,9 proc. w
porównaniu z lutym ub. ro
ku.
Stan zasobów pieniężnych
ludności w końcu lutego br.
wynosił 1172,2 mld zł, z tego
wkładów pieniężnych
733,0
mld zł, a gotówki 439,2 mld
zł.
Wartość sprzedaży detalicz
ncj towarów przez jednostki
gospodarki uspołecznionej w
lutym br. wyniosła w cenach
bieżących
154,9 mld
zł.
Sprzedaż towarów żywnością
wych łącznie z napojami al
koholowymi osiągnęła w lu
tym br. wartość 80,7 mld zł
1 była wyższa w porównaniu
ze styczniem br. o 28,4 mld
zł (w ub, roku w takim sa
mym okresie wzrost ten wy
nosił 1,6 mld zł).
Dostawy mięsa i przetwo
rów na zaopatrzenie regla
mentowane w lutym br. po
kryły potrzeby wynikające z
wydanych kart zaopatrzenia.
Bez zakłóceń przebiegała też
reglamentowana sprzedaż in
nyeh artykułów spożywczych
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masła, cukru, mąki, kasz, r;
żu i cukierków.
Nadal niedostateczne był'
zaopatrzenie rynku w więl
szość artykułów żywnościo
wych nie objętych reglamei
tacją,
Obroty towarowe handb
zagranicznego w lutym br. v
po. ' wnaniu z lutym ub. ro
ku były niższe w eksoprei
o 13,4 proc. (z I obszaren
płatniczym o 4,1 proc. z I
obszarem płatniczym o 20,
proc), a w imporcie — ni
sze o 34,2 proc. (z I obsza
rem płatniczym o 7,1 proc
z II obszarem o 48,3 proc.
Nastąpiły pewne
zmian
w strukturze eksportu zreali
zowanego w dwóch pierw
szych miesiącach br. w po
równaniu z analogicznym o
kresem ub. roku eksport \
grupie paliw i energii (głót
nie
węgla
kamiennegt
wzrósł prawie 2-krotnie,
W pozostałych grupach g
łęzi występował znaczny sp
dek eksnortu. najgłębszy (
57 proc.) w grupie wyrobót
przemysłu
spożywczego
produktów rolnictwa cło 1
obszaru płatniczego.

W imporcie wzrosły przg
de wszystkim dostawy z I ó

szaru płatniczego.

Nastąp

zwłaszcza wzrost dostaw p
liw i energii, surowców dl

przemysłu lekkiego oraz w
robów przemysłu metalurgie
nogo, lekkiego i spożywcze
go. W obrotach z Ił obsza
rem płatniczym spadek dc
staw z importu
wystąp
praktycznie we
wszystkie
grupach wyrobów, zwlaszc?
zaś w imporcie zbóż oraz w
robów przemysłu elektrome

szynowego i lekkiego.
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z przedstawicielami OKOŃ

KOMITETY OCALENIA narodowa integracja wokół spraw
dla Polski dziś najważniejszych
f Jak już informowaliśmy 11 bm. od
byto się posiedzenie Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego. W posiedzeniu
wzięło udział kilkudziesięciu działaczy
i organizatorów obywatelskich komi
tetów ocalenia (odrodzenia) narodowe
go.
W
toku
dyskusji głos
zabrali:
Edward Adamczyk, Władysław Bene
dyk, doc. dr hab. Stanisław Cieśliński,
Janusz Czerepaniak, Antoni Grabski,
prof, dr hab. Stanisław Iwankiewicz,
Andrzej Jasielski, Czesław Kopeć, Wi
told Marcewicz, doc. dr hab. inż. Ma
ria Nowakowska, Mieczysław Piela,
Krystyna Przybylak, Sławomir Rej
mont, Jerzy Rybicki, Jerzy Sadłowski,
prof, dr hab.
Stefan Szoszka, Tar-

deusz Sławski, Mieczysław Świderek
Marek Ulatowski, Józef Wypych i Bar
bar a Zdrój ews ka.
Dyskusję cechowała wysoka troska
o losy kraju. Jej uczestnicy poinfor
mowali ,o swoich doświadczeniach w
działalności obywatelskich komitetów
odrodzenia narodowego, które powsta
ją spontanicznie jako wyraz społecz
nego poparcia dla programu i posta
no wżeń Wojskowej Rady Ocalenia Na
rodowego. Mówiono o pierwszych re
zultatach w rozwiązywaniu najtrud
niejszych problemów w miejscach za
mieszkania oraz pracy, o przykładach
stabilizacji życia społecznego i gospo
darczego, a także polepszeniu zaopatrzę
nia ludności. ,

Jednocześnie
akcentowano koniecz
ność dalszej narodowej integracji wo
kół spraw dla Polski dziś najważniej
szych. Na tym tle pokazano problemy
aktywizacji działalności społecznej na
rzecz normalizacji, a następnie roz
woju
życia
społeczno-politycznego
i gospodarczego kraju. Wiele uwagi
poś wi ę como s p r a wo m i d e owor wy c ho wawczego
oddziaływania
obywatel
skich . komitetów odrodzenia narodo
wego -na młodzież, a także wzbogace
nia treści i form inicjatyw służących
rozwiązywaniu lokalnych problemów
siłami społecznymi.
Na zakończenie spotkania głos za
brał przewodniczący WRON — gen.
armii Wojciech Jaruzelski,

Wysiqpienie gen. armii W. Jaruzelskiego
OŻYTECZNE było —
.stanowić wzór
i
drogo
wskaz. Takie materiały zo
stwierdził generał —
to dzisiejsze spotkanie
staną opracowane.
i przedstawicielami kornite
Narodowa racja stanu jest
tów ocalenia narodowego.
tylko jedna. Kto
stoi
na
Powstało już tych komite
gruncie Konstytucji PRL,
tów ponad sześć tysięcy. A
uznaje sojusze naszego pań
więc rozwijają się szybko,
stwa, opowiada się za prze
stanowią nowy, dynamiczny
wodnią rolą partii w społe
ruch społeczny, patriotyczną
czeństwie — ten jest z na
•odpowiedź na wezwanie: „oj
mi, ten może być z nami.
czyźnie w potrzebie”.
Obywatelskie prawo do uczę
Pragniemy, aby dorobek
stnictwa w budowie porozu
naszego spotkania przyczy
mienia nie może być uszezu
nił się do dalszego postępu
plone ani przez odmienność
na drodze ku nowym for
światopoglądów, ani
przez
mom porozumienia narodo
różnicę zdań w konkretnych
wego. Jest ono krajowi ży
sprawach, ani przez błędy
wotnie potrzebne, jest konie
popełnione
w przeszłości.
cznością.
Przezwyciężenie
Nie ma na świeeie społe
kryzysu w wielkiej mierze
czeństw, w których wszyscy
zależy od tego, czy jako Sipo
we wszystkim zgadzają się
Jeczeństwo znajdziemy współ
ze wszystkimi. Chodzi obec
ny język w sprawach
dla
nie o określenie możliwie
państwa i narodu podstawo
najszerszej, wspólnej płasz
wych.
czyzny, na której mogłaby
się spotkać i zrozumieć prze
Historia nie po raz pierw
ważająca większość społe
szy. stawia przed nami wy
bór: pogrążyć się w rozpa czeństwa. Poza nią muszą p.o
miętywaniu przeszłości, w ja
zostać tylko wrogowie, socja
łowych waśniach i sporach,
lizmu, burzyciele ładu i spo
czy też skierować wzrok w
koju, rzecznicy konfrontacji.
przyszłość, odnaleźć w sobie
Taka płaszczyzna jest. Sta
dość siły, mądrości, realiz
nowią ją nadrzędne interesy
mu, aby przywrócić Polsce
socjalistycznego państwa, do
poczesne miejsce we wspól
bro naszego narodu.
nocie socjalistycznej, w Eu
Powstające
samorzutnie
ropie i świeeie. Patrzą dziś
społeczne zespoły przybiera
na nas uważnie inne naro
ły nazwę komitetów ocale
dy. Oceniają i
wyciągają
nia narodowego. Było to uza
wnioski.
sadnione.
Porozumienia
narodo
Dziś — powiedział W. Ja
wego zarządzić nie można.
ruzelski — w miarę postępu
j^Nie narodzi się ono z jed
normalizacji, częściej mówi
norazowego aktu, z takiej
się o komitetach odrodzenia
czy innej umowy, czy spot
narodowego. Jest to również
kania. Musi być głębokim
tendencja słuszna. W głęb
procesem tworzącym rzeczy
szej bowiem perspektywie
wistość społeczną. Musi wy
Polska ocalona -— to przede
rosnąć z codziennej prakty
wszystkim Polska odrodzona
ki, ze współpracy, ze współ
wewnętrznie, uwolniona od
nego rozwiązywania konkret
różnorodnych zagrożeń i ha
nyeh problemów życia.
mulców, rozumnie dysponu
Stoją przed nami zadania
jąca zasobami energii spo
łecznej.
wielkie — oświadczył nastę.p
nie W. Jaruzelski.- Ich oZCZERĄ j interesują
grom wymaga dziś tego, co
cą obecną
dyskusję
można by nazwać pospoli
traktujemy również ja
tym ruszeniem obywateli.
ko cenną formę społecznej
Nie chcemy tworzyć strukkonsultacji. Myślę
że tę
'tur fasadowych, przesądzać
konsultacyjną
funkcję
o formach, jakie obecnie sto OKOŃ należałoby rozwijać
i upowszechniać. Zgłoszo
sujecie — ten ruch jest i
nym dzisiaj
konkretnym
musi być autentyczny. Zbu
wnioskom nadamy stosowny
dowany oddolnie. Istota po
bieg. Dlatego też moja wy
rozumienia narodowego po
powiedź nie będzie podsumo
lega na tym, że jest cno i
waniem dyskusji. Najlepsze
będzie otwarte dla wszyst
kich, którzy pragną szczerze
go podsumowania dokonuje
zawsze życie, praktyka spo
przyczynić się do wspólnego
dzieła, do rozwoju socjalis
łeczna.
Pragnę zatrzymać się nad
tycznej Polski. . Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego
jednym tylko aspektem, jed
gorąco popiera działania na
ną cząstką tego, co rozu
rzecz integracji narodowej,
miemy jako odrodzenie na
lecz nie sugeruje, nie narzu
rodowe. Mam na myśli tak
ca żadnych gotowych rozwią
zwane „cnoty elementarne”
: zań. Od was samych, od spo
o które od stuleci wołali na
łeczeństwa zależy kształt i
si najwybitniejsi myśliciele
treść tego patriotycznego ru
I pisarze polityczni.
chu. Doświadczenia uzyska
Polacy są narodem dziel
ne w dotychczasowej działa!
nym,
głęboko patriotycz
ności komitetów wskazują
nym, zdolnym do poświęceń
jednak na celowość ich uo
kiedy chwila tego wymaga,
gólnienia, a w szczególności gdy trzeba bronić kraju. Kar
wybrania i upowszechnienia
ty naszych dziejów notują
t-ego co najlepsze, co może
wiele dowodów, że umiemy
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organizować zbiorowy wysi
łek również w czasie poko
ju.
Ale mamy też wiele przy
war. Ustępujemy wielu in
nym narodom pod względem
zdysc y pi i no wa n ia, go s pod a r
ności, nawyków cywilizacyj
n.ych, porządku i kultury ży
cia codziennego.
Przecież nawet i dziś, w
tak trudnym dla kraju okre
sie, Polska mogłaby
być
lepiej zorganizowana, upo
rządkowana, po prostu wy
godniejsza niż jest obecnie.
Ile jest drobnych na pozór,
lecz dokuczliwych zaniedbań,
egoizmu, biurokracji i bez
duszności, często
zwykłej
nierzetelności i niechlujstwa.
Walka ze złem, pokonywa
nie wielu tych ujemnych zja
wisk nie wymaga nakładów
finansowych, ich usunięcie
leży w granicach
naszych
obecnych możliwości.
Ruch odrodzenia narodo
wego stwierdził gen. Jaru
zelski —
od
pierwszych
chwil kształtuje się
jako
swoista synteza dążeń i po
staw obywatelskich. Staje
się trybuną porozumienia w
sprawach zasadniczej
dla
narodu' wagi. Tym bardziej
jest rzeczą cenną, że obok
pobudzania i upowszechnia
nia nowoczesnej, socjalśstycz
nej świadomości obywatel
skiej ruch wasz nie traci z
pola widzenia owych uciążli
wych niedostatków naszego
życia społecznego, że głosi
hasło odrodzenia
poprzez
pracę oraz wychowania po
przez pracę.
OLSCE potrzebna jest
praca -» również i ta
ka, którą przed stule
ciem określano mianem pra
cy
organicznej.
Wróćmy
śmiało do tego określenia.
Trudna historia
stwarzała
nam za mało szans na pra
cę u podstaw. Zbyt
słaba
jest świadomość, że Polska
jest taka, jakie jest własne
obejście. Blok mieszkalny i
osiedle, szkoła i uczelnia,
zakład pracy i wieś. Na
prawę Rzeczypospolitej trze
ba realizować wszędzie, od
najmniejszych komórek
i
ogniw życia społeczeństwa.
Tę pravrdę musimy wreszcie
wcielić w codzienne życie.
Ruch odrodzenia narodo
wego wyraża najcenniejszą
ze wszystkich rezerw jaki
mi rozporządza nasz
kraj:
rezerwę postaw
społeczni
kowskich. Bez nich nawet
najbardziej trafna decyzja,
najbardziej udana reforma,
nie przyniesie
pożądanych
rezultatów.
Pracę u podstaw —
oświadczył gen. W. Jaruzel
ski — można pojmować dwc
jako. Przede wszystkim jako
sumę samorzutnych inicja
tyw i działań
społecznych,
wynikających z potrzeb lo
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kalnej zbiorowości, jako or
ganizację poczynań, mają- •
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cych na celu korzystne zmia
ny w miejscu zamieszkania
i pracy, ułatwienie życia obywateli. Niemały pod tym
względem dorobek ma Front
Jedności Narodu. Nie wolno
tego roztrwonić, należy wy
korzystać, dobre
doświad
czenia.
Jest i druga, ważna stro
na waszej działalności. Moż
na ją określić jako samowychowawczą. Chodzi mianowi
cie o to, aby ruch odrodze
nia narodowego nawet
w
obecnej, niecałkowicie jesz
cze skrystalizowanej posta
ci, spajał tkankę społeczną,
promieniował na całą spo
łeczność lokalną czy zakłado
wą. Aby stawał się ośrod
kiem skupiającym wokół sie
bie aktywne jednostki, uro
dzonych działaczy społecz
nych, ale także, co
byłoby
szczególnie cenne, wrażliwą
społecznie młodzież. Aby po
magał ludziom żyć, a jedno
cześnie, aby wpajał im świa
.doniGŚć wspólnoty losu jed
nostki oraz socjalistycznego
państwa.
Gospodarzem
dzisiejsze
go spotkania jest Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego.
Pragnę w jej imieniu wy
razić wszystkim działaczom
komitetów szczere uznanie
i podziękowanie za wspar
cie działalności rady, za ich
całą dotychczasową działal
ność.
UDOWE Wojsko Pol
skie stanowi ' swoistą
emanację całego naro
du — pełnią w nim służbę
żołnierze ze wszystkim śro
dowisk społecznych, zawo
dów, regionów. Pod sztanda
rami naszych pułków służy
już drugie, a nawet trzecie
pokolenie Polaków. Jesteśmy
związani głęboko z trady
cjami
polskiego
wysiłku
zbrojnego, z patriotycznym,
postępowym jego
rodowo
dem. Obecna sytuacja nakła
da na siły zbrojne szczegól
ne obowiązki. Starają się je
wypełniać z honorem, na po
żytek Rzeczpospolitej.
Znane dobrze procesy i okoliczności
—
powiedział
przewodniczący
Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego
— zmusiły nas do
użycia
środków
nadzwyczajnych.
Ale ani na chwilę nie traci
my z pola widzenia dalsze]
peispektywy. Żołnierz prag
nie socjalistycznej Polski, sil
nej, bezpiecznej, budowanej
na porozumieniu wszystkich
patriotycznych sił Polski, w
której chce się żyć i praco
wać.
Pozwólcie, obywatelki i obywatele, że przekażę Wam
w imieniu kierownictwa par
tii, rządu oraz sił zbrojnych,
serdeczne życzenia pomyślno
ści, w tak szlachetnej i po
trzebnej pracy. Niech wasza
działalność
przyniesie oj
czyźnie obfity plon.

L
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Kie ma wielu chętnych
do pracy w wolną sobotę
(dokończenie ze str. 1)
nie można było robić tylko
przez 4 godziny.
— Nie ma obecnie chęt
nych do pracy w wolne so
boty. Zauważa się jednam
— kontynuuje Józef Hodun
— że ludzie pracują efek
tywniej. Nie są to jeszcze
wielkie zmiany, ale już się
je odczuwa. Jeżeli będzie
coś więcej w sklepach i bę
dzie chciało się to usilnie
nabyć, to i pożyczkę
się
weźmie, i przyjdzie do robo
ty w wolny dzień lub po
zostanie v/ pracy po godzi
nach
(ley)
*

*

*

(Inf. wł.).
Zdecydowana
większość
zakładów woje
wództwa słupskiego (zwłasz
cza tych większych) nie pra
cowała w
przedwczorajszą
wolną sobotę. Chętnych do
podjęcia pracy w tym dniu
byłoby więcej, gdyby starcza
ło materiałów i surowców,
których niedostatki dają się
we znaki w normalne dni
robocze.
Przystąpili do pracy w za
sadzie tylko ci, którzy mu
sieli to zrobić ze
względu
na konieczność utrzymania
ciągłości procesów technolo
gicznych bądź usunięcia awarii. Tak było m. in.
w
Słupskiej
Fabryce
Mebli,
gdzie wystąpiła awaria kotło
wni i kilkunastosobowa eki
pa pracowników musiała za
jąć się jej usunięciem.
Poza tym podjęła pracę za
łoga Spółdzielni „Jedność” w
Słupsku. Efektem tego dnia
pracy były komplety meblo
we, kredensy i biurka, wyko
nano też wiele usług dla lud
ności — wszystko razem za
kwotę około 600 tyś. złotych.

Miniona sobotę postanowiono
przepracować w zamian za
następną sobotę 20 bm., na
którą wyznaczono walne ze
branie spółdzielców.
— Przyszliśmy do pracy,
żeby przygotować na ponie
działek odpowiedni front ro
bót — stwierdził mistrz zmia
nowy Spółdzielni Pracy „Me
talowiec” w Słupsku, Zdzi
sław Borucki, który w minio
ną sobotę kierował pracą 16-osobowej brygady transpor
towej i głównego lechanika.
— Musimy wykonać odpo
wiednie prace przygotowaw
cze, m. in. przyszykować ele
menty do zgrzewania, żeby
nowy tydzień roboty zaczął
się bez przerw.
W wolną sobotę pracowa
ła także Wytwórnia Drożdży
w Maszewie koło Lęborka.
Mistrz zmianowy poinformo
wał nas, że w tym dniu pra
ćowało 20 pracowników, a re
zultatem było około 18 ton
poszukiwanych drożdży pie
karniczych. Specyfika proce
su technologicznego wyma
ga całodobowej pracy wy
twórni — bez przerw
na
święta, wolne dni itp.
W niektórych jednostkach
produkcyjnych Wojewódzkie
go Przedsiębiorstwa Przemy
słu
Zbożowo-Młynarskiego
„PZZ” w Słupsku już od 15
lutego br. nie ma wolnych
sobót. Tak też było w minio
ną sobotę, która była nor
malnym dniem pracy.
Jak
poinformował nas dyrektor
przedsiębiorstwa
Zbigniew
Wojtaszek, w tym dniu pra
cowały młyny w Słupsku i
Lęborku, oraz kaszarnia w
Człuchowie, Wyprodukowano
w sümie ponad 100 ton mąki
oraz ponad 30 ton kaszy.

Plenum WK ZSL w Słupsku

'Aktualne zadania
•Zmiany w kierownictwie WK
(Inf. wł.) W ub. piątek odbyło się plenarne posiedzenie
Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludo
wego w Słupsku, poświęcone omówieniu zadań ogniw i in
stancji ZSL w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i go
spodarczej w regionie. W posiedzeniu wzięli udział prezesi
instancji terenowych i aktyw wojewódzki stronnictwa.
V/ imieniu prezydium re
ferat programowy wygłosił
prowadzący obrady prezes
WK Marian Adamiec. Wska
żując na zaangażowaną, oby
watełską
postawę
więk
szości słupskich rolników,
którzy osiągają stosunkowo
dobre wyniki produkcyjne
i na ogół zadowalająco wy
wiązują się ze swych kon
traktacyjnych
obowiązków
wobec
państwa,
mówca
zwrócił uwagę na fakt, iż
skup żywca, mleka i zboża
nie we wszystkich sołect
wach i gminach przebiegał
i przebiega
zadowalająco.
Niepokoić
musi zwłaszcza
stanowczo za wolne tempo
odstaw -zbóż
konsumpcyj
nych. Wymaga to podjęcia
przez działaczy stronnictwa
jeszcze bardziej energicznej
niż dotychczas akcji uświa
damiającej wśród tych rolni
ków, którzy nie rozumieją,
jak napięty jest obecnie
bilans żywnościowy kraju.
Równie
ważne
zadanie
aktywu wiejskiego, to spraw

ne przeprowadzenie wiosen-

nych prac połowych; takie
zagospodarowanie
każdego
skrawka ziemi, aby mimo
niedoboru nawozów mineral
nych,
ziarna siewnego
i
sprzętu można było wydat
nie
zwiększyć
produkcję
zbóż i pasz.
Problemy uwypuklone w
referacie oraz dyskusji zna
lazły
odzwierciedlenie
w
przyjętej
na
zakończenie
obrad uchwale.
Plenum dokonało zmian
w składzie
kierownictwa
WK. W związku z powoła
niem dotychczasowego sekre
tarza WK Stanisława Januchty na stanowisko wice
wojewody słupskiego zwol
niono go z zajmowanej fun
kcji, powierzając mu jedno
cześnie obowiązki społeczne
go wiceprezesa. Na sekreta
rza wybrano jednomyślnie
długoletniego działacza stron
nictwa, ostatnio kierownika
Wydziału Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej WK
— Mieczysława Remiszew
skiego. (jot-ei)

Ujecie zabójców ks. SI. Maciąga
Jak
informuje
Komenda
Główna MO, w wyniku ener
gicznej akcji milicji ujęto w
Rzeszowie
sprawców
zabój
stwa księdza Stanisława Ma
ciąga zamordowanego w Sę
dziszowie w nocy z 9 na io
marco br. Są nimi — 24-letni
Ryszard P„ recydywista, zbieg
ły z zakładu karnego w listo
padzie 1981 r. oraz 23-letnl

cujocy, karany w 1930 _ za
włamanie. Obydwaj $a miesz
kańcami woj. rzeszowskiego.
Podejrzani przyznali się do
zabójstwa księdza i zrabowa
nia z iego mieszkania 4 tys.
złotych oraz kilku butelek al
koholu.
Bliższe
szczegóły
zbrodni
ustali prowadzone śledztwo,

Andrzej W., nigdzie nie pra

(PAP)
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We wsi Nu
clei w (woj, koSTa
lińskie) pozostał
na zimę bocian. •
złamane
Miał
skrzydło. Aż do
listopada
cho
dził po polach
i pobliskim par
ku.- Żal mi się
zrobiło tego sym
patycznego pta
ka — stwierdził
mieszkaniec Nacławia, łan Ko
zak. - Wytropi
łem jego nocnp
kryjówkę i pew
nej nocy zabra
łam
do siebie,
do domu. My
ślę,
że
kiedy
wiosnę przylecą
bociany
poleci
razem
z nimi
i założy gniazdo,
1 kar)

Obrady Komisji Wniosków, Skarg i Sygnałów od Ludności KC PZPR

Listy - barometr nastrojów społecznych
13 bm. w Warszawie obradowała Komisja Wniosków,
Skarg i Sygnałów od Ludności KC PZPR. Tematem obrad
które prowadził przewodniczący komisji — członek Biura
Politycznego KC PZPR Albin Siwak, było zapoznanie sie
z treścią listów i skarg wpływających do Komitetu ds. Ra
dis i Telewizji, a także ze sposobem ich załatwiania i wyko
rzysłania.
Wstęp do dyskusji stano
wiło opracowanie przedsta
wione przez dyrektora B;u
ra
Listów
i Interwencji
PRiTY — Jerzego Ostrżytka.
W 1581 r. — mimo wielkiej
kampanii sił ekstremalnych
wymierzonej przeciw działał
ności
środków masowego
przekazu, a zwłaszcza prze
ciw radiu i telewizji — wła
śnie do Radiokomitetu na
płynęła rekordowa ilość —
.ponad 170 tys. listów za wie
rających skargi,
wnioski
i uwagi obywateli. Ponad 80
tys. z nich — to wypowie
dzi o tematyce społeczno-pó
litycznej
sygnalizujące kło
.poty i troski, a w wielu wy
padkach także wypaczenia
i błędy w działalności orga
nów administracji państwo
wej i gospodarczej. Autora
mi listów są w większości
rolnicy i robotnicy.
Odzew na zasygnalizowa
ne w listach kwestie stano
wiło w ubr. prawie 40 tys,
(interwencji podjętych w po
szczególnych sprawach. Jed
nym z istotnych zagadnień
poruszanych w korę spenden
cji o ogólniejszym wymiarze
był stosunek
koresponden
tów do „Solidarności”. Zmie
niał się on wraz z następu
jącymi po
sobie
etapami

działalności tego
związku.
Np. do chwili rejestracji, w
listach wyrażano dla „Soli
darności” zdecydowane po
parcie. Pierwsze głosy kry
tyczne pojawiły się podczas
batalii o wolne soboty. W
stanowczym tonie, zwłaszcza
ludzie starsi, wyrażali swą
treskę o losy kraju wobec
nasilających się manifestacji
i akcji protestacyjnych bę
dących odpowiedzią sił eks
trem a lny ch na program IX
Zjazdu partii. Tysiące piszą
eych wskazywało też na stop
■niowy upadek znaczenia ad
ministracji państwowej niż
szych szczebli jako przy czy
nę takiego stanu podając co
raz większą presję, jakiej
poddawani byli funkcjonariu
sze państwowi.
Odrębnym tematem są lis
ty napisane po 13 grudnia
ubr., których biuro otrzyma
ło dotychczas ok. 20
tys.
Wśród nich poważna część
wyraża słowa aprobaty i po
parcia dla decyzji
WRON.
Z wielu listów wypływa też
głęboka refleksja o politycz
nych aspektach działalności
związku „Solidarność”. W
połowie lutego, po VII Ple
num KC PZPR zaczęły nad
chodzić listy wskazujące na
rolę partii, w procesie' wy

Protest polskiego MSZ
Jak dowiaduje się Polska
Agencja Prasowa, w związ
ku z wypuszczeniem z tere
nu duńskiej wyspy Born
holm, w polski obszar po
wietrzny, baloników z pojem
nikami zawierającymi mate
riały propagandowe, Mini
sterstwo Spraw Zagranicz
nych PRL złożyło osti'y pro
test na ręce ambasadora
Danii w Warszawie. Polskie
MSZ zwróciło uwagę na
fakt, że akcja zrealizowana
została bez przeszkód, mi
mo wcześniejszych interwen
cji władz polskich i zapew
nień kompetentnych -władz
duńskich,
że nie udzielą
one odpowiednich zezwoleń.
Wypuszczenie baloników sta
nowi jaskrawe naruszenie

konwencji o międzynarodo
wej
cywilnej komunikacji
lotniczej, której stronami są
zarówno Polska jak i Da
nia. MSZ podniosło także
fakt, że wysłane tą drogą
ulotki zawierały treści wzy
wające do działań sprzecz
nych z prawem obowiązują
cym w suwerennym pań
stwie. Polska zastrzegła so
bie prawo do roszczeń wo
bec rządu duńskiego w wy
padku jakichkolwiek szkód
spowodowanych przez balo
niki. Ministerstwo Spraw Za
granicznych interweniowało
także i protestowało wobec
ambasadora Francji, na te
renie której zebrano nie
zbędne środki i przygotowa
no akcję. (PAP)

Prowadzona przez władze zdecydowana
walka ze zjawiskami spekulacji lub wy
korzystywania dostępności do towarów w
sposób sprzeczny z prawem oraz zasadami
sprawiedliwości społecznej, przynosi coraz
częściej widoczne rezultaty. Ujawniają się
jednak, niestety, zjawiska które muszą bu
dzić niepokój ze względu zarówno na swą
szkodliwość, jak i niedopuszczalność przy
obecnej, szczególnie trudnej dla całego spo
łeezeństwa sytuacji zaopatrzeniowej.
Poważne nadużycia w przydziałach depu
tatów oraz- w całej gospodarce mięsem wy
kryły kontrole przeprowadzone z inicjaty
wy Centralnej Komisji do Walki ze Speku
lacją. Dokonane one zostały w grudniu i
styczniu przez Główny Inspektorat Kontroli
Finansowej oraz Państwową Inspekcję Sku
pu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Ich
wyniki po starannej analizie docierają dziś
do opinii publicznej, w momencie, gdy pod
jęto bardzo energiczne działania w
celu
zapobieżenia w przyszłości powtórzeniu się
ujawnionych przez kontrolę zjawisk. O
wszystkich decyzjach i konkretnych posu
nięciach będziemy informować.
Wróćmy jednak do
wyników kontroli.
Objęto nią 50 przedsiębiorstw i zakładów
przemysłu mięsnego. Tylko w jednym
z
nich przydziały deputatów były realizowa
ne prawidłowo. Wyjątek ten stanowiły Za
kłady Mięsne w Obornikach Wlkp., woj.
poznańskie.
We wszystkich jednostkach kontrolowa
nych przez inspektorów kontroli finansowej
stwierdzono
poważne
nieprawidłowości.
Przekraczano obowiązujące normy sprzeda
ży mięsa i wędlin oraz niedbale prowadzo
no ewidencję rozliczania sprzedaży w skle
pach przyzakładowych.
Kontrola ujawniła, że ponad 700 ton mię
sa i wędlin trafiło do różnego typu nabyw
ców bezprawnie. W rzeczywistości była to
ilość wielokrotnie wyższa. Z konieczności

prowadzania kraju z kryzy
su, o konieczności konsoli
dacji szeregów, o potrzebie
usuwania ludzi nieuczciwych
z PZPR. W tym kontekście
dużo uwagi autorzy listów
poświęcają działalności związ
ków zawodowych w zmienio
nej po sierpniu 80 i po gru
dniu 81 społecznej rzeczy
wistości. Tematem licznych
listów są. także problemy
wdrażam a reformy gospodar
czej. Większość
obszernej
korespondencji o charakte
rze interwencyjnym dotyczy
nie od dziś zależności: urząd
— obywatel.
Do tego problemu nawią
zywali w swych wypowie
dziach członkowie
komisji
zgodnie stwierdzając, że za
gadnienie pracy komisji spro
wad za się do odpowiedzi na
pytanie: jak działać na rzecz
likwidacji negatywnych zja
wisk opisywanych w
lis
tach. Wskazywano n.p. na ko
nieczność stworzenia mecha
ni zmów nie dopuszczających
do sprawowania
określo
nych funkcji i stanowisk
przez ludzi, którzy doprowa
dzili do niewłaściwego, nie
zgodnego z prawem załatwię
nia słusznych skarg lub wnio
sków obywateli. Jednocześ
nie, mówiąc o obniżaniu au
tory te tu administracji pod
kreślono, że zwłaszcza na
nizszveh szczeblach funkcjo
nar i u sze państwowi nie dys
po nu ja w dra. ż d y m przypad
ku odpowiednimi kompeten
cjami.
Mówcy stwierdzili, że skar

gi napływające do wielu róż
nych instytucji oraz instan
cji partyjnych stanowią ba
rometr nastrojów społecz
nych. Każdą skargę należy
rozpatrzyć.
Charakteryzując
naipływ
skarg i wniosków clo róż
nych instytucji.
kierownik
Biura
Listów i Inspekcji
KC PZPR Zygmunt Oleniak
stwierdził, że do roku 1980
najwięcej tego typu kores
pondencji napływało do Ko
m it etu Centra 1 ne go par t i i.
Było ich ok. 92 tys. rocznie,
podczas gdy spraw interwen
cyjnych napływających do
PRiTV — ok. 70 tys. W 1981
roku osobiście zgłosiło się
do KC ponad 4,7 tys. osób.
a do Radiokomitetu •— ok.
2,5 tys.
osób;
natomiast
Urząd Rady Ministrów przy
jął w tym czasie ponad 2,6
tys. osób zgłaszających się ze
skargami bądź wnioskami.
Podsumowując obrady A.
Siwak stwierdził, że praca
komisji odbyiva się z dużym
pożytkiem dla partii i całe
go społeczeństwa. Zwrócił
również uwagę, że dla ludzi
ważne są osobiste rozmowy
a w nich udzielane im ra
dy i pomoc. Wskazał jedno
cześnie, że odnotować moż
na, co prawda
nieliczne,
przypadki wykorzystywania
autorytetu osób działających
w komisji przez ludzi nie
uczciwych. chcących w spo
sób niewłaściwy i na swoją
korzyść rozstrzygnąć różne
go rodzaju kwestie.
(PAP)

Fot. Kazimierz
Ratajczyk

STOWARZYSZENIA

KULTURALNE
WZNAWIAJĄ
DZIAŁALNOŚĆ
Prezydent miasta stołeczne
go Warszawy uchylił zawiesze
nie działalności w stosunku
do Polskiej Federacji Dyskusyj
nych Klubów Filmowych, Fede
racji Amatorskich Klubów Fil
mowych, Federacji Amatorskich
Stowarzyszeń
Fotograficznych
i Warszawskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Wobec trzech
pierwszych stowarzyszeń decy
zja prezydenta Warszawy ozna
cza zgodę na wznowienie dzia
łalności na obszarze całego
kraju. (PAP)

Wymiana kadry kierowniczej
w administracji państwowej
Trwa nadal proces wymiany i odmładzania kadr kierow
niczych w administracji państwowej, którego celem jest
podniesienie rangi oraz poprawa jakości i efektywności pra
cy administracji wszystkich szczebli.
Biuro Prasowe Rządu in
formuje, że w okresie od
1 do 28 lutego br. ze stano
wisk kierowniczych w orga
nach administracji państwo
wej wszystkich szczebli ode
szło ogółem 99 osób, w tym
1 prezydent miasta woje
wódzkiego, 12 wicewojewo
dów
i
wiceprezydentów
miast wojewódzkich. 19 dy
rektorów i zastępców wy

bowiem dokonywano tylko wyrywkowych
rozliczeń sprzedaży. Szacunki pozwalają są
dzić, że średnio na jednego pracownika
przemysłu mięsnego przypadało od 12 do
30 kg mięsa i wędlin miesięcznie.
Termin „pracownik przemysłu mięsnego”
w świetle wyników kontroli rozumieć na
leży bardzo szeroko. Okazuje się, że cały
system rozporządzeń, zezwoleń itp. upraw
niających do otrzymywania deputatów jest
dalece niespójny i niejednoznaczny.

działów urzędów wojewódz
kich, 8 prezydentów i wi
ceprezydentów miast stopnia
podstawowego oraz 59 na
czelników i zastępców na
czelników i gmin.
Znaczna część tej kadry
kierowniczej odeszła z pra
cy z przyczyn naturalnych:
na własną prośbę, na skutek
przejścia na inne stanowi

ska, a także na emerytury.
19 osób zostało odwołanych
ze stanowisk za niewłaściwe
wykonywanie
obowiązków
służbowych, za brak nadzo
ru nad podległymi jednost
kami, natomiast 5 osób —
za udowodnione
nadużycia
(w tych przypadkach wszczę
te zostało postępowanie kar
ne).
Za
wykorzystywanie
stanowisk
służbowych
do
osiągania korzyści material
nych odwołani zostali m. in.
prezydent miasta Piły i wi
cewojewoda słupski.

Prowadzono tam praktykę sprzedaży mięsa na
podstawie indywidualnych pisemnych lub ust
nych poleceń członków kierownictwa. Niekiedy
do jednych rąk trafiało w ten sposób kilkadzie
siąt kg. Zastępca dyrektora ds. handlowych ma
na swoim koncie sprzedaż ok 170 kg mięsa w
tym blisko 400 kg szynki
konserwowej. Bony
na mięso uprawniające do zakupu pracowników
nie były rozliczane i ewidencjonowane. Dyspo
nowali m. in. dowolnie
członkowie kierowni
ctwa zakładu. W przeliczeniu na 1 pracownika
zakładów przydział mięsa wynosił w III kw. i
w październiku 1981 r. ok. 42 kg. Nie oznacza
to, te każdy z pracowników tyle mięsa otrzy-

Poważne nadużycia w gospodarce
deputatami w przemyśle mięsnym
Obowiązuje tu, w zasadzie układ zbioro
wy z protokołami dodatkowymi w
myśl
którego pracownicy
przemysłu mięsnego
mają prawo do większych przydziałów mię
sa i wędlin. Różnego typu rozporządzenia
wewnętrzne i interpretacje przepisów po
zwoliły na dowolne rozszerzenie przydzia
łów; brak jednoznacznej interpretacji sta
nowił również zachętę do wielu działań
sprzecznych z przepisami.
Z ustaleń kontroli wynika m. in., że z depu
tatów mięsnych korzystali np. ekspedienci kio
sków „Ruchu” i „Społem” zlokalizowanych na
terenie zakładów oraz pracownicy innych przed
siębiorstw kooperujących
z
orzemysłem mię
snym. Członkowie dyrekcji okręgowych przed
siębiorstw przemysłu mięsnego 1 zakładów mię
snych wydawali pisemne lub ustne polecenia
kierownikom sklepów przyzakładowych — do
dokonywania sprzedaży poza deputatami zarów
no pracownikom jak i innym osobom Fałszo
wano również sprawozdawczość skłaniając cen
tralę przemysłu mięsnego do podwyższania li
mitu przydziału na zaopatrzenie pracowników.
Trzykrotnie dopuszczalne wielkości sprzedaży
w ramach deputatu przekroczyły w październi
ku ub. roku Zakłady Mięsne w Wałbrzychu.
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mai; świadczy jednak o skali zjawiska. Warto
dodać, że dodatkowo w ramach posiłków rege
neracyjnych
wykorzystano
w
zakładach ok.
750 kg mięsa, 330 kg wędlin i 265 kg podrobów,
przy zatrudnieniu wynoszącym 764 osoby.
Niewiele lepiej gospodarowano deputatami w
Okręgowym Przedsiębiorstwie
Przemysłu Mię
snego we Wrocławiu. Sklep przyzakładowy te
go przedsiębiorstwa
sprzedał od kwietnia do
listopada 1981 r. — poza przydziałami deputato
wymi — 56 -ton_ mięsa i wędlin oraz ok 92 ton
„bezkartkowych” podrobów.
Pracownikom za
kładów wypłacano ekwiwalent za porcie śnia
daniowe, sprzedając Jednocześnie 4 kg wędlin
miesięcznie. Bogata jest również lista odbiorców
spoza zakładów. Mięso otrzymywali rn. in pra
cownicy
międzyzakładowej
przychodni lekar
skiej, przedsiębiorstwa „Bakutil”,
przedszkola,
zespołu szkół zawodowych. Biura Jakościowego
Odbioru Towarów,
kiosku
..Ruchu” i kiosku
„Społem”.
wreszcie...
Państwowej
Inspekcji
.Skupu
Przetwórstwa Artykułów Rolnych we
Wrocławiu. Wszyscy
oni
w
zamian
za po
wszechnie obowiązujące kartki mięsne - otrzy
mywali uprawnienia do deputatu. W ten spo
sób ?. zakładów przeniknęło na zewnątrz w cią
gu 8 miesięcy 15.5 tony mięsa i wędlin Pozy
tywnie rozpatrywano również indywidualne po
dania składane z okazji uroczystości rodzin
nych, wydając dodatkowo upoważnienia upra

Klienci izb
wytrzeźwień
W minionym roku w iz
bach wytrzeźwień
przebywało ponad 195 tys. osób, >
co oznacza prawie 45-procen
towy spadek w porównaniu
z liczbą klientów tych pla
cówek w 1980 r Jest to oczy
wiście pozytywny przejaw,
chociaż do tej liczby należy
dodać prawie 80 tys osób,
które wskutek braku miejsc
w izbach — „trzeźwiały” w
aresztach milicyjnych Nale
ży również wziąć pod uwa
gę kilkaset
tysięcy osób,
które nie były na tyle pija
ne, aby zakwalifikowały się
do noclegu w izbie wytrzeź
wień, ale znajdowały się w
takim stanie upojenia, że
funkcjonariusze milicji od
wozili je do domów.
Kto nocował w izbie wy
trzeźwień?
Spośród klien
tów tych placówek najlicz
niejszą grupę stanowią oso
by w wieku od 30 do 50 lat
(ponad 50 proc
wszystkich
„pacjentów”) Młodzież liczą
ca poniżej 18 lat stanowiła
1,1 proc. klientów, a osoby
w wieku od 19 do 24 lat —
17,8 proc, W dalszym ciągu
dominującą grupę osób przy
wożonych do izb wytrzeź
wień stanowią pracownicy
fizyczni. Co czwarty „pa
cjent” nie pracował nato
miast zawodowo.
Na początku br. działało
w naszym kraju 51 izb wy
trzeźwień, posiadających ogó
łem prawie 2 tys, miejsc.
(PAP)

wniające (jo nabycia blisko 3,5 Kg mięsa. Wszy
stko to wymagało oczywiście fałszowania spra
wozdawczości.
..i
A oto jak przedstawia się „rozliczenie.' przy
działów mięsa dla pracowników Zakładów Mię
snych w Ostrołęce: miesięcznie nabyli oni w ra
mach deputatu 8.7 kg mięsa i wędlin, 3.2 kg w
zamian za porcje śniadaniowe, za które notabe
ne wypłacano ekwiwalent pieniężny. 2.0 kg po
drobów oraz 1 kg smalcu. Oprócz tego każdy
pracownik otrzymywał
posiłek
regeneracyjny.
„Faktyczne
rozmiary
sprzedaży —• stwierdza
protokół pokontrolny — mogły
być znacznie
wyższe. Mięso sprzedawano na
podstawie ust
imiennych, które niezwłocznie niszczono
W Zakładach Mięsnych w Kaliszu w okresie
od kwietnia do listopada
ub. roku sprzedano
osobom nieuprawnionym 3.3 tony mięsa i węd
lin, zawvżono deputaty o 9,1 ton. zaś poza sy
stemem
kart
deputatowych
sprzedawano po
droby t tłuszcze. Ich łączna ilość wyniosła ok.
70 ton. Część tego towaru dostarczano do skle
pu WSS w Kaliszu, aby ułatwić zakupy osobom
nie związanym z zakładem.
. , .
Ok. 250 osób korzystało bezprawnie z deputa
tów mięsnych w zakładach -Żerań’ w Warsza
wie. Zakłady na Służewcu prowadziły handel
wymienny z warszawskimi zakładami spirytuso
wymi „Polmos”.

Przytoczyliśmy tylko kilka przykładów.
Wydaje się, że fakty mówią same za sie
bie, Można również sądzić, że zjawisko to
ma charakter powszechny, skoro spośród
50 kontrolowanych zakładów tylko jeden
działał w sposób prawidłowy. Wnioski po
kontrolne skierowano do prokuratora ge
neralnego i głównego komendanta Milicji
Obywatelskiej. Winni zostaną ukarani Miej
my nadzieję — pisze dziennikarz PAP —
że w rozwiązaniu tej kwestii zostaną wzię
te pod uwagę społeczne aspekty sprawy.
Nie uiega bowiem wątpliwości, że przy obecnycb ograniczeniach zakupu jednego *
podstawowych artykułów żywnościowych,
uprzywilejowanie ponad wszelka miarę —
jak to pokazuje praktyka — pewnej grupy
zawodowej jest absolutnie niedopuszczalne.
Problem deputatów uzyskanych różnymi
drogami — często metodą nacisku — trzeba
poddać ponownej analizie.
(PAP)

Głos Pomorza nr 52

POLITYKA,

GOSPODARKA,

ŻYCIE

SPOŁECZNE

w
karlmskiei wsi
ASCYNACJA Inwestycjami jako

samym w sobie
srimfckm ft a- 'rozbój produkcji rolnej, przysporzyła w
minionym dziesięcioleciu niemało szkód rolnictw u uspa
łecznienemu i instytucjom świadczącym usługi gospodarce
wiejskiej. Szkodliwe następstwa beztroskich inwestycyjnych
poczynań sprawią jeszcze wicie kłopotów użytkownikom
trudno rentujących się obiektów.
Mowa tu oczywiście o inwestycjach zdalnie kierowanych,
nie odpowiadających' lokalnym warunkom i potrzebom. W
spółdzielniach kółek rolniczych dotyczy to. zwłaszcza ferm
przemysłowych, budowanych w zakładach gospodarki rolnej
bez Uczenia się z możliwością mi produkcji pasz własnych,
a także choć w znacznie mniejszym wymiarze — inwesty
cji w dziedzinie mechanizacji, nie zawsze odpowiadających
pierwszoplanowym potrzebom terenu.

F

Spółdzielnię .Kółek Rolni
czych w Karlinie ominęły po
ka zowe inwestycje, ba
—
jest generalnie niedoinwestowana, jeśli chodzi o zaplecze
mechanizacyjne. Mimo
to
r oz w i neła
w i e 1 o k i e r u n k o wq

działalność usługową, a . z
własnego dochodowego gos
podarstwa rolnego
kieruje
na rynek żywiec i .ziarno. Do
tyczy to również roku minio
nego, szczególnie trudnego w
całej gospodarce kraju.

Niebezpieczne dysonanse
w sferze kółkowych usług
rnechan i za cyj nych wy w oły w a
la jeszcze w minionym ro
ku sprzeczność między statu
towym obowiązkiem świad
czenia usług w maksyma!nym wymiarze, a wręcz mi
miś owy i ft i efektu mj finanso
wymi w tvrhże usługach.
W karlińsltie-j gminie ęhło
Pi obsiali w minionym roku
1650 ha. Spółdzielnia zebra
ła i zwiozła z pól rolników
indywidualnych plon t 1270
ha. Orki i podorywki wyko
nała na I960 ha, zabiegami
ochrony roślin (również
w
gospodarstwach
państwo
wych) objęła 8400 ha, wy sin
ła ponad cztery tysiące ton
wapna i nawozów, kosiła tra
wy j zielonki, zbierała kom
bajnami. a także parowała
ziemniaki... Mimo tak sze
rokiego zakresu usług, rocz
ne dochody spółdzielni
*

prac mcchanizacyjnych były
o ponad 20 proc. mniejsze od
zapianu w anych, Z a d e c y d o w a ły oczywiście ich niskie ce
ny, ale nie tylko...
W kar] iń$kiej
spó 1 dzlelni'
kołek rolniczych zmorą u—
biegłego roku stała 'się —;
z brasu części zamiennych i
ogumienia -- konieczność do
kónywania częstych zmian w
strukturze usług. Stały roztrząsacze obornika i
prasy
zbierające, brakowało ogu
mienia j akumulatorów do
ciągników i kombajnów. Dro
gocenny
czas
pochłaniało
przekładanie opon, „ożywia
nie’ maszyn kosztem części
wyjętych z mniej
spraw
nych. Uciekały setki godzin
przeznaczonych na planowe
remonty. .Ponadto
sytuację
k o m p 11 k o w a I a
p ?y m i t yw n a
baza rnechan i zacyj na, jak i

ARNOTRAWSTWU .ko&tuY« na« co
dziennie wiele
milionów... złotych..
^lby * przed 1&80 rokiesii walczmy-,
u simy z marnot ra wst wem, ale po-nieważ
surowców i urządzeń było ood dostatkiem,
walka była raczej formalna i bardziej dla
zasady rut .realnych korzyści. W- eliminacji
marnotrawstwa tkwią wielkie rezerwy,
Które mogą poważnie ważyć w. dobie kry
zysu, jakiego jesteśmy świadkami. Często
mai i icn raws two nie
jest zawinione. Oto
widzimy maszyny w jakimś POM czj SKR
stojące pod gołym niebem. Pr zygoto warne
maszyn do pracy w polu po zimie wymaga w-i-eie wysiłku, i pieniędzy. Gdyby były
przechowywane^ w garażach, specjalnych
wiatach. Ba... ale na te garaże, na te kosz
towne wiaty brakuje materiałów budowla
nych, brakuje pieniędzy. Wszędzie trzeba
oszczędzać, wszędzie z czegoś rezygnować/

M

Patrząc na stojące pod chmurką maszy
ny rolnicze oczyma wyobraźni
wadzimy
tradycyjne wiaty z lasem słupów podtrzy
mujących wiązary i ciężkie zadaszenie,
które oprze się wiatrom i grubym śnie
gom. A przecież można by inaczej. Po pro
stu rolę tradycyjnej wiaty równie dobrze
może spełnić lekkie zadaszenie wiszące.
Krytykuje się w czambuł wielką płytę w
budownictwie. Na razie nie bardzo wia
domo, czym ją zastąpić. Bo chodzi o to,
żeby elementy
budowlane były zdrowe,
cieple, lekkie i tanie. Zaczyna brakować
kruszyw mineralnych. Wydobywa się je
coraz trudniej, wozi się z dalekich odle
głości. A przecież można wykocay.stać
istniejące zasoby
ńa przykład ż - ławicy
słupskiej, które w połączeniu z odpowied
nimi komponentami,
pozwalają zaoszczę
dzić kosztownego cementu.
To tylko kilka przykładów wziętych z
listy ofert, skierowanych przez Wyższą
Szkołę Inżynierską w Koszalinie do go
spodarki regionu. Reforma gospodarcza w
dobie wryzysu zmusza przedsiębiorstwa do
•mjrsl-enia zgoła innymi kategoriami niż do
tychezas. Nie może w nim być miejsca na
marnotrawstwo, bo będzie ono kosztować
każdego pracownika. Skończyła się rzeka
surowców
importowanych. Trzeba więc
Krukać substytutów.. Coraz droższa jest
♦ner g i a. Chodzi więc o taki proces techno

rozległy teren działania. Ryt
mikę pracy dezorganizowało
zbyt rygorystyczne — jak na
warunki rolnictwa — limilo
wanie o 1 ejów
napędowych.
Dodatkowe straty pociągała
za sobą konieczność realizo
wania porozumień z innymi
instytucjami
obsługującymi

itp > by można w n ich byi« i r a c jo •minie chow 3 ć trzo
U - b' ■•• 1 io — 0 po w«•da pr<:
r--/ SKR a Karü me r; 0 riei
K -;>!: rk;
- Tamo p;rod a;k ci
waTiśnn w ęe żywiec, cmąć
d i; żyrrfi trudnościami w co
dziennej pracy. Pod kierun
kiem" zarzadzająceg-o "zakia
dem Jerzego Mikołajczyka w
193 0 rok u dopfa cow a i i ś rn v
s e
zadowalajaeveh wyni
ków; .sprzedaliśmy na ry
nek 20(.i ton żywca i 250 ton
zboża konsumpcyjnego. Uje
mrtyrń zjawiskjern były wy
’sofcie koszty ipiudńkcji, spo
wodowane koniecznością do
ki u ny wa nia pasz.
W tym czasie odrodziło się
zainteresowanie
rolni k ó w
ziemią. Rozpoczął się wręcz
histeryczny szturm na kół
kowe zakłady rolne. Wiele
es k a er 6 w poddało się nacis
kom. „Dla świętego spokoju”
w vzbyłv girę gruntów, nie ba
czac na karygodne skazanie
niedawno zbudowanych obie
któw na ruinę.
Spółdzielnia w Karlinie
przekazała rolnikom prawie
pół tysiąca hektarów zrekul
tywowanej ziemi Sprzedała
też w dobre, rolnicze ręce
trzy zmechanizowane przez
siebie obiekty inwentarskie.
Nie dopuściła jednak do de
wastacji. t .trudem wypraco7

rolnictwo~~ rde zawsze . zgod
nych z zasadami ekonomik:,
a podpisywanych- przy cen
tralnych biurkach. I tak' np.
efektywny czas pracy staty
stycznego ciągnika iv porów
naniu z rokiem no przednim
zmalał o 280 tgodzin.

Maszyny muszq pracować
— zarówno
spółdzielcze części zamiennych w „A gro
jak i należące do rolnikó-w.
mie”. Realizacja przez „Agro
Rozmiary zbieranych obecnie mę” zamówień na pierwszy
w kar liński ej gminie zamó
kwartał upoważnia do pew
wień na tegoroczne
usługi
nego optymizmu w tej kwe
mechanizacyjne wskazują na
stii.
Nowa sytuacja zmusi
pewien spadek za in teres owa
też eskaery — z jednej st.ro
nia rolników niektórymi . z
ny — do uzupełniania parku
oferowanych usług. Stoi
u
maszynowego oczekiwanymi
kar lińskich
rolników . 130
na polach rolników indywi
ciągników — należy więc odualnych
snopowiązałkami.:
czekiwać, że po wiosennych
bronami, kultywatorami płu
przeglądach wszystkie te .i
garni i siewnikami.
inne maszyny chłopskie ru
Zajmą one miejsce niekfó
szą w pole, a
spółdzielnią
rych ciężkich maszyn nie od
dysponować będzie na okres
powiadających lokalnym w a
spiętrzonych prac : pól owych-., runkom. Ż Karlina wy węd r o
zawsze pożądaną około 20wał nieodpłatnie do bratniej
-procentową rezerwą mocy,
placówki kombajn buraczany
niezbędną zwłaszcza w cza nowi- nabywcy przejmą dwa
sie atmosferycznych kapry
dwurzędowe kombajny ziem
sów. Poza tym można
w
nisezane. Na .chętnych czoka
tym roku oczekiwać kwiąkstacyjna kolurn na dc"Piko-wa
s.zej dyspożycyjności sorzętu,-: i' kilka irfrryrh rnkts -.yn:.,
dzięki możliwościom zakupu

wanego doro bku; w 1081 re
ku 1 2<i4 a użytków roi
nach spr-ffd.i ła państwu 104
tony żywca i 25'.! ton zbóż.
Pora tym — 6(10 kg miodu
i *30 tys, pisk U t kncm- ch
d i a Ę«»spódyń wicjiskicb. Roc?ny bilans spółdzielczego za
kładu rolnego zamknął się
zyskiem w wysokości około
miliona złotych.
Dziś zakład dysponuje od
powiedmm zapasem włas
nych pasz
objętościowych
i treściwych. Cały jego are
ał został jasienia zaorany;
85 ha obsiano żytem bez
uszczerbku
w
rozwijaniu
usług- dla ludności.
Potwierdziła srę zasada, że
nie kolidujący z wykonywa
niem usługowych zadań spół
dzielni wlasnĄ zakład rolny
jest gospodarczo pożądanym
ogniwem eskaern. Daje w
okresach miedzy sezonami
zatrudnienie
pracownikom,
eliminuje niekorzystne zja
wisko sezonowości zatrudnię
nia. przychodem ze .sprzed ażt żywca wyrówiuje niedo
bory w funduszu płac w ok
resach „martwych”, jest —
na marginesie statutowych
obowiązków spółdzielni —producentem mięsa i zboża,
a dla załogi szkołą gospoda?
skrego działania.
r

Przyszłość spóldzielni
.-wyznaczają zadania, jakie
ma ona do spełnienia w in
tensyfikowaniu produkcji ty
wri-ośei w gminie — stwier
dza Gabriel Kołicki. —- Ma
my załogę ; dzięki
której
przebrnęliśmy trudne okre
sy. Zasłużeni
kombajniści;
Adam Stąpień. Jan Sltikowsłrf-i Józef Jagusik, trakto
rzyści,; Tomasz. Oziębi" Zeoo-ni Urbańczyk.- RysżT Sm
d i-wski . że - przytoczę ‘ dla
p-z.ykłądiu te kilką nazwisk:
Właściwie powinienem wyrpie

nić niemal wszystkich. Nie
trzeba ich kontrolować, n.e
ma istotnych skarg. Bardzo
skomplikowane czasem prob
lemy potrafią rozwiązywać- z
uwzględnieniem interesu spo
lecz nego.. Tym w^kscy żal.
że obecnie nie mamy moż
ności zaspokojenia podstawo
wych potrzeb załogi: ’wypo
sażenia. jej w prymitywne
•środki ochrony osobistej, my
rfło. proszki, pastę bhp. bu
ty gumowe i gumo-fiłcowe.

Zakład gospodarki rolnej
.. częściowo wyrównał w - mi
nionym .roku w bilansie, karo
lińskiej spółdzielni kółek roi
niezych. niezawinione, niedo
bory w dziale mechanizacji.
Ren tu ją zasady, według któ
rych prowadzi się od począt
ku tutejszy zakład: koncen
tracja uwagi na - rekultywacji
ziemj oraz oszczędne inwe
stowanie, ograniczające się

•do adaptacji pochłopsklch za
budowań .dla. pełnego, ich wy
korzystania w chowie zwie- rząt, ..
Pr-ze^mowaiłśmy
z i farmę,
■r,g którą ni« było. na by wrów. Zamiast bud; vsć for
my, unowocześnia! i my lub
prsyśtcśó wywa 1 ism 3
TÓżne
go typu prze jot e 7 budowa
mia (vj tym srany
garaże

Spółdzielnia kółek wtedy spełnia w gminie swa podstaw iwą funkcję, gdy jest .stymulatorem produkcji. 1 w kar
hjskiej spółdzielń} wiele jest jeszcze do zrobienia. Stała
•Ję już jednak niezbędnym elementem w krajobrazie kar
Jaskiej wsi Ma wizję doskonalenia usług w nowym sys
temie ekonomiczno-organizacyjnym. Szuka możliwości roz
budowy zaniedbanej bazy warsztatnwo-technieznej. firnie
i; chce elastycznie reagować na najdrobniejsze nawet po
trzeby produkcji w gospodarstwach indywidualnych i spoĄćcznę potrzeby wsi

OFERTY
REGIONU
logiczny, który nt« będzie jej potrzebował
w nadmiarze.. Produkcji niektórych. nie
opłacalnych wyrobów trzeba zaniechać, a
przestawić się na wyrób rzeczy potrzeb
nych i dla przedsiębiorstw opłacalnych.
Czym prędzej zakłady uporają się z tymi
problemami, tym lepiej dla załóg, tym
szybciej wyjdziemy z kryzysu wszyscy.
Pr-o-blemy nie są łatwe i proste. Nie
każdy zakład poradzi sobie w przełamaniu
barier własnymi
siłami. Potrzebna
jest
pomoc naukowców i doświadczonych spe
cjalistów. A właśnie takie możliwości po
siada wyższa uczelnia techniczna w Ko
szalinie i czeka na zlecenia. Piszę, że cze
ka, gdyż reforma nie ominęła
również
wyższych uczelni. Dotychczas prac« na
ukowo-badawcze finansowano ze środków
centralnych, przy czym charakterystyczna
była tendencja ustalania odgórnie tematy
ki prac naukowo-badawczych —- tak zwa
ne problemy rządowe, węzłowe i resorto
we.
UB. ROKU WSInż. realizowała i4
tematów sterowanych centralnie. W
tym roku centralne finansowanie zo
stało znacznie ograniczone. Obecnie jest
osiem tematów, a niektóre umowy zerwa
no x braku środków, lub doprowadzano

TADEUSZ FISZBACII

ACZNIJMY od specjalności, bardzo
teraz ważnej w wyżywieniu narodu,
jaką jest produkcja, przetwórstwo
i przechowalnictwo żywności. W tym dzia
le koszalińska WSInż. oferuje interesujące
rozwiązanie
budowy
lekkich
obiektów
inwentarskich, zadaszeń o wielkiej rozpię
tości nad magazynami, placami, suszarnia
mi naturalnymi itp., ale również w sferze
zainteresowań pracowników WSInż. pozo
stają obiekty specjalne, jak przechowalnie
ziemniaków7, młyny,
wiatraki, hydroelek
trownie. Instytuty uczelni zajmują się tak
że mechanizacją prac palowych oraz prze
c howaln i-ct wem płodów rolnych, a idąc
tym tropem dokładniej, potrafią pomóc w
opracowaniu rozwiązań dotyczących rege
neracji części maszyn
wraz z doborem
odpowiednich, trwałych materiałów na te
części. Wracając
do przechowalnictwa,
WSInż. poleca także swoje usługi w dzte. dżinie
klimatyzacji i automatyzacji prac
przechowalnictwa i przeróbki żywności.
Z produkcja żywności i ochroną środo
wiska wiąże się problem utylizacji ścieków
i gnojowicy, który jest jednym z głów
nych tematów badawczych Instytutu Inży
nierii środowiska WSInż.

Z

Z KOSZALIŃSKIEJ WSInż.

W

Strona 5

Je do kolejnego, etapu { na rade odłożono
na lepsze czasy. Reforma
gospodarcza
przewiduje docelow o przenieś unie ciężaru
finansowania prac
naukowo-badawczych
na zakłady pracy, które na ten cel będą
musiały wygospod .ować potrzebne środ
ki. W obecnej sytuacji ekonomicznej ma
to i dobre
strony, bo przedsiębiorstwo
za swoje pieniądze będzie zlecało opraco
wanie rozwiązań,
które są niezbędne
już dziś. Oby to tylko nie były zlecenia
typu- awaryjnego.
Zakłady
produkcyjne,
realizujące właściwie reformę
powinny
szukać rezerw w obniżce koszów produk
cji poprzez modernizację- parku maszyno
wego, oszczędność materiałów' i energii,
wykorzystanie odpadów itp
' -zy udziale
jednostek badawczych probkmy te mogą
i powinny być rozwiązane.
Opracowanie op/ msinych -rozwiązań, wy
magąć będzie czasu, toteż dy. keje powin
ny je widzieć już dziś, aby wdrożenie
zsynchronizować z innymi elementami re
formy. Także w interesie
uczelni, jak
wspomniałam wyżej, leży powiązanie jej
z gospodarką regionu.
Możliwości takie
WSInż. -widzi w rolnictwie wielkotowarowym i gospodarce leśnej; w przemyśle
drobnym j precyzyjnym, w gospodarce
morskiej oraz turystyce i rekreacji.

/.

Inny przykład —• z gospodarki morskiej.
Możliwości perspektywiczne są różnorodne.
Weźmy dla przykładu eksploatację oraz
wykorzystanie kruszyw i ławic piaskowych
w budownictwie, eksplorację i eksploata
cję złóż podmorskich, a na dziś ochronę
i modernizację budo wli na brzeżnych, jed
nostek pływających, wreszcie ochronę śro
dowiska.
Tyle w wielkim skrócie o tematyce ba
dań, . którą może podjąć WSInż. Należy
jeszcze dodać, że w bieżącym roku uczel
nia posiada duże rezerwy
naukowo-ba
dawcze na prace zlecone. Wynoszą one pra
wie 40 pfoc, potencjału. Wlicza sie tu
twórcze możliwości pracowników uczelni
oraz nierzadko unikalną i drogą aparatu
rę naukową, której ogólna wartość wynosi
161 min złotych. Warto więc wykorzystać
i te rezerwy, szukając ich u siebie, do
czego zmusza każdego przedsiębiorcę re
forma gospodarcza.
MARYLA WRONOWSKA

OGŁOSZENIA

Cłot Pomorrt* nr Af

KUf LOS

oedŁEMjpo
DO NABYCIA W RUCHOMYCH PUNKTACH
SPRZEDAŻY NA TERESIE KRAJU
CENA LOSU 20 zi

K-16/EU*
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ZAKŁAD GAZOWNICZY

w KoszcsHm«
"Xtfonh» nłooc^famle, dowolnym ocfbloroom
V
szlakę plecową, pozyskiwaną
i\ w podległych mu gazowniach:
Koszalin, ul. Bieruta 55/57, tel. 254-21
Świdwin, ul: Kołobrzeska 32, tal. 22-95
Drawsko, ul. Sobieskiego 2, tal. 22-43
Złocieniec, ul. Piaskowa 5, tal. 718-08
Czaplinek, ul. Jeziorna 50, tal. 453-08
Darłowo, »I. Żeromskiego 49, tal. 23-55

Plteych Informacji udzielą ww. gazownia
oraz Dział Zaopatrzenia
Koszalin, tol. 254-21
K-Ó73
WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERSKA
75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17

Zakłady Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego
„PREDOM-METRIX”

zatrudnią natychmiast

oferuje do sprzedaży

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

instytucjom i osobom prywatnym
5 szt. zbiorników, z tworzyw sztucznych
typu 120 AP 2, pojemności 2000 Itr
po obniżonej cenie 5.000 zł za sztukę.

Wymagane wykształcenie wyłase
e Meronkii ekonomicznym oraz • lat pracy,
w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym.
Warunfcl pracy I płacy do uzgodnieni« na ntiafcea

na STUDIA ZAOCZNE
na nitej wymieniono kierunki:
1. Budownictwo
— konstrukcje budowlane i Inżynierski®
— technologia i organizacja budowni
ctwa
2. Mechanika
— maszyny i urządzenia rolnicze
— maszyny przemysłu spożywczego
3. Inżynieria środowiska
— urzqdzenia sanitarne
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się
osoby, które:
— posiadają świadectwo dojrzałości
— pracują co najmniej 2 lata na stanowi
sku zgodnym z wybranym kierunkiem
— złożą egzamin wstępny z wynikiem pozy
tywnym z matematyki (pisemny i ustny),
z fizyki (ustny)

Egzamin wstępny odbędzie się
w połowie czerwca.
Podanie wraz z niżej wymienionymi
załącznikami należy składać
do 15 kwietnia 1982 r.
Załączniki do podania:
— życiorys
— oryginał świadectwa dojrzałości
— kwestionariusz osobowy
— skierowanie z zakładu pracy
— zaświadczenie lekarskie
— trzy fotografie
Informacje o przysługujących uprawnieniach
z tytułu podjęcia studiów zawarte są
w Monitorze Polskim nr 18, z dnia
17 kwietnia 1975 r.
Bliższych informacji udziela.
lekcja Nauczania tel. 278-81, wewn. 112

K-671-0
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI LEŚNEJ „LAS”
W KOSZALINIE. UL. MORSKA f

ogłasza
II PRZETARG NIEOGRANICZONY
aa wykonanie instalacji wyciągu pneumatycznego
trocin i wiórów
w Oddziale Produkcji Driewnej
„Liw” w Drawsku Pomorskim, przy pl. Gdańskim I,
Wartość robót określa się na 300 ty*, żt
Termin wykonania prac ustala sic do 30 maja 1P92i.
Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwo
we, spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu oraz zakłady
rzemieślnicze.
Otwarcie ofert nastąpi w dziesiątym dniu. licząc cd
daty ogłoszenia przetargu, w siedzibie Przedsiębior
stwa, o1 godz. 9.
Zastrzegamy prawo dowolnego wyboru «fort łub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
_______________
k -m

Wszelkich Informacji udzieli
Dział Głównego Mechanika,
telefon 40-09
K-670

Rytów, ut 29 Lipca 10, hub teł, 20-41 de 44.
K-605-0

Krajowa Spółdzielnia Pracy
„Lingwista — Oświata'* Gdańsk

KOMUNIKAT
ZAKŁAD

ogłasza zapisy

ZAKŁADY CHEMICZNE „LOTON"
SPÓŁDZIELNIA PRACY”
w Słupsku, ul. Bałtycka 16

organizuje kursy

GAZOWNICZY

w Koszalinie

intensywnej nauki języków ebcychs

zawiadamia Odbiorców gazu

angielskiego i niemieckiego

zamieszkałych przy ul. Łużycki#]
(od Kolejowej do Lechickiej)
Kolejowej, Ratajczaka,
Poprzecznej nr 22 do 34
Lechickiej nr 25 do 35 i nr 12 do 38
Słowiańskiej, Wenedów, Bieruta 71 A,
że od 22 H 1982 r.
monterzy Zakładu Gazowniczego
PRZYSTOSOWUJĄ URZĄDZENIA
GAZOWE DO SPALANIA GAZU
ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO
Warunkiem dokonania
adaptacji urządzenia gazowego
będzie jego dobry stan techniczny.

Przystosowywanie urządzeń gazowych do
spalania gazu ziemnego wraz z wymianą
sprawnych technicznie palników, dysz, sta
bilizatorów itp. elementów dokonywane bę
dzie całkowicie nieodpłatnie.
Urządzenia oraz elementy tyeh urządzeń,
będące w stanie wyeksploatowanym — nie
podlegają wymianie na koszt Zakładu Ga
zowniczego.
Wsitófeleh Informacji doLyeiqcycti przestawiania
ndzfoła Zakład Gazowniczy w Koszalin!«, fol. 254-21,
w godzinach od 7 do 15-

K-611-0
FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH
„BUM AR-KO SZ ALIN”
W KOSZALINIE, UL. ŁECEHCKA W

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
aa wykonanie w roku 1962 następujących robót:
— częściowa naprawa i całkowita konserwacja da
chów, « pokryciu papowym, pow, ok, 7.000 m kw.
— wymiana rynien i obróbek blacharskich na bu
dynkach fabrycznych, ok. 500 mb,
—- wymiana dachu drewnianego na budynku szatni
W-III (wym. 12x8 m) i stołówki (wym. 10 x 6 m)
— wymiana instalacji c.o. zewnętrznej, ok. 250 mb.
— wymiana muru oporowego przy budynku warszta
tów narzędziowni oraz wykonanie odwodnień i
izolacjii ścian budynku.
— przełożenie dachu na budynku ambulatorium (kry
tego dachówką) połączonego z wymianą łat i czę
ściowo krokwi.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa pań
stwowe, spółdzielcze i prywatne.
Oferty należy zgłaszać pod wyżej
wymienionym
adresem, w terminie dziesięć dni, od daty ukazania
się ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w jedenastym dniu, o godz
12, licząc od daty ogłoszenia, w łącznie.
Bliższych informacji udziela Dział Głównego Mecha
nika Przedsiębiorstwa
w godz. 7—45, tel. 220-37,
wew. 214,
______________,________
K W

Opłata za semestr 1750 zł. <

Informacje I zapisy:
Centrum Nauczania Języków Obcych
w Słupsku, ul. Blęruta 11
(Liceum Ogólnokształcące)
w dni robocze, w godz. od 15 do 19,
tel. 22—17.
______ ____________________________

K-610-0

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
W KOSZALINIE, ul. B. BIERUTA 24—2«

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie niżej wymienionych robót, na formie
naszego działania, na wartość 12 min zł
—- roboty dekarsko-blacharskie
— roboty zduńskie
— roboty ogólnobudowlane
Propozycje, rozliczenia 1 wyceny robót, należy podać
w ofercie. Oferty w zalakowanych kopertach należy
składać do 22 III 1982 r, włącznie, pod adresem: Przed
słęblorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Koszalinie
ul. B. Bieruta 26 (sekretariat).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 III 1282 r., ę gad*.».
w biurze Dyrekcji PGM.
Wpr zatargu mogą brać ud «Lał przedsiębiorstwa pa*
»twowe, spółdzielcze i prywatni wykonawcy.
Zastrzega iie prawo wyboru oferenta ora* unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn.
K-646-6
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
76-150 DARŁOWO

ogłasza
PRZETARG
na sprzedaż:
— ciągnika ursus C-355, rok produkcji 197?, cena
wywoławcza 4Ó.000 zł,
— samochodu star 25, nr silnika 72706, nr podwozi*
112440, rok produkcji 1968. cena wywoła west
70.000 zł,
— tokarni TUE 35, rok produkcji 1962 cena wywo
ławcza 15.000 zł,
Przetarg odbędzie się 25 III 1982 r., e godz. 12, u*
terenie zakładu, przy ul. Żeromskiego 47, w Darlówie,
W przetargu na sprzedaż ciągnika mogą brać udział
wyłącznie rolnicy z terenu miasta i gminy Darlowó
a przystępujących do przetargu obowiązuje przedło
żenie zezwolenia na zakup ciągnika, wydanego przez
Urząd Miasta lub Gminy Darłowo.
Sprzedaż tokarni be* ograniczenia.
Obowiązuje wpłacenie wadium w wysokości 10 pro
cent ceny wywoławczej. •
Oferowany sprzęt można oglądać w dniach 1Ś | 17
fil 1082 r,, vv godz, 10—12, aa terenie zakładu, przy
ul, Żeromskiego 47.
.
W lufzypadku niedojscia do skutku I przetargu, II
PRZETARG odbędzie się 25 III 1982 r., # godz. 14
_______________________________________
K-68?

Pomorza nr 5Ź

OGŁOSZENIA

WIATA 125 p 150», rek 1?80 spry«- ' SYRENĘ
IM simtMiaJM..
W-5M
43*b. Triad o mość: Słupsk,
tel. Draws!*« Pomorski*. »1. Grottąef*~8SG-180'8-0 ra 19/4.
Gp~1934

RAMO

yn «ojkwlei po reman SYRIEN Ę R-20 spzzed&m. Statnide ajMSBgitam. Styber. Godzisław staw Swenent, Mlssrfcfeo, Kaatimis
.asaimic
<3 P-1&89-0 rza WlfrMtiig® •*■*
Gb-isss
21.
TMs15» Gr- ms-Oa.
FIATA 128 p. rok produkcji kwie SYRENĘ R-20 «onradam. Kosza
««6 13$9. stan bardzo dobry sa-rze lin, Cisowa 5.
G-1937
Ś^jWs. Wiadomość: Kołobrzeg, teł.
$-*L______
GV-1W1
KOMBAJNY dwa
Vistula
era«
silnik typ S-539,
wysokoprężny
SAMOCHÓD fiat 12« « S50 S pil sprzedana. Wiadomość: Bytów. tei.
ni* sprzedała. Gościno, ui. Toro 21-89. po god z. 16.
Gp-1958-0
wą * c/s. Berliński.
Gp-lS2S-9
ŁADOWACZ cyklop, stan dobry
TQIKSWAGIKA IS93, pojemność sprzedam. Dudarewiez,
Marcelin
Ü4» es» sześciennych
sprzedam. k. Szczecinka.
G-1939
jSąpwsko Pomorskie, tel. 20-23. go
tSŚia *—14.
Gp-1929 NADWOZIE
fiata
12S p
kupię.
Zgłoszenia: Kołobrzeg, tel. 28-41.
WARSZAWĘ 223. stan dobry sprze Cybruch.
Gp-194o
*apa, aaja KUmcsals:. Borne, 78-50«
Ostrowice k.
Drawska
Pomor MOTOROWER romet, stan Weal
skiego-__________
Gp-iśio ny sprzedam. 77-109 Bytów, tel.
Gp-134l
26-17.
TRABA-VT A
combi
sprzedam.
Adam Ołseówka. 78-381 Rąbino.
GORCZYCĘ 289 kg pilnie sprze
___________ ___________________ G p-1931 dam. Słupsk, Arciszewskiego 7/2,
Mrozowski.
G-1968
0JRRBNB 1»5 surcedam. Czaplinek.
«1, Długa, 31 A/14.
<3hi-m2 MIESZKANIE M-4 dwu pokoi owe,
własnościowe oraz domek letni
SYRENĘ 108, «tan bardzo dobry skowy, murowany, nie ukończony
sprted am. Józef Klirocejk. 78-580 w miejscowości nadmorskiej, na
Drawsk <> Pomorskie, ui. n puł dajacy się na punkt
usługowy
ku Piechoty Bt.
Gp-l&33 sprzedam. Wiadomość:
Koszalin,
tel. *68-50, po siedemnastej. G-1949
KAJROGESŁIĘ fiata 12fep (d® mało
WtjiiaL częściowy osprzęt sprze NAMIOTY foliowe, zagospodaro
dam- Słupski Miedziana, warsztat wane sprzed a m. Kołobrzeg, ul.
samochodowy.
g-i#«7
Bieruta 19/7, po szesnastej. G-1S59

WwzyztJdtn, którzy
okayeH współczucie,,

Wszystkim Przyjaciołom,
Sąsiadom ł Znajomym,
którzy okazali pomoc
I współczucie oraz
wzięli udział
w pogrzebie naszej
NAJDROŻSZEJ MAMY

potne# era*
ttf«esteł«!rU w pofezohie

Henryka
Michalskiego

Leokadii Wencel

V«9dccsne podzląkówstnie

•owa t KO#xmą

Kolęd»«

Jerzemu
Wrzecisnkowskiemu
i powodu śmierci MATKI

M-* kwaterunkowe, jednopokojo
we, nowe budownictwo, zamienię
na dwa lub trzy pokoje, w Ko
szalinie. Koszalin, uł. Armii Czer
wonej 79C/14.
G-1835

MIESZKANIE M-2 kuplą. W roz
liczeniu nowy fiat 12« p. Kosza
lin, tel. 392-43, po szesnastej,
_______________________
0-1*48

MIESZKANIE trgypokojowe, wła
snościowe, zamienię na dwa mniej
sze lub na M-2. Koszalin. Podgór
na S9/10, w godz. 16—29.
G-1S2«

a Zakładu Pracy, **
kwiaty, wieó«e I udział

eóazś * zięciem

w

pogrzebie

KOCHANEGO MISZA

Adama
Filipowskiego

NAJDROŻSZEGO MĘŻA,
OJCA I DZIADZIUSIA

serdeczne podziękowanie

Tadeusza Myśliwego

składa

składają

or** z* złożoną

włeAee i kwiaty
serdeczne podziękowanie

DY RE AC,TA
J PRACOWNICY
PRZEDSIĘBIORSTWA
HANDLU

*ONA s RODZIN A
G-1949

ZONA. Dy TT CI 1 WNUKI
0-1944

ODDZIAŁ w ŚWIDWINIE

K-(MJ

Wyrasy głębokiego

Wyr**y serdecznego

wepół obucia

Wszystkim, którzy

współczucia

Kolęda«

okazali współczucia,

Wiesławowi
Butrymowi

pomoc oraz
uczestajozyU w pogrzebie

Danucie Siedleckiej

* powodu śmierci MATKI

Michała Gellnera

% powoda zgonu MATKI

składają
serdeczne podziękowanie

składają

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
— samochodu marki fiat 125 p .1500, rok produkcji
1975, nr silnika 292581, nr podwozia 461159, cena
wywoławcza 143.000 żł.
Samochód można oglądaó od chwili ukazania git
ogłoszenia w Zakładzie Rolnym Osowo, gra. CcwIcjb,
Przetarg odbędzie się 18 m 1982 r., « god*. 16, w Za
kładzie Rolnym Osom'o.
W przypadku niedojśeia do skutku I przetargu,
II PRZETARG odbędzie się w tym gamym dniu,
o godz. 12.
Wadium w wysokości 16 proc. ceny wywoławczej
należy wpłacić najpóźniej na 2 godziny przed przystą
pieniem do przetargu
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta ocraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
K-574-0

G-1.9*4

KOLEDZY

BPBBO
„MIA5TOPROJEKT - KOSZALIN"
w Koszalinie, ul. Armii Cierwone] 56

odsprzeda
$ idsmontowane 2 kotły c.o. wodno lea IN
o pow, ogrzewalnej po 11 m kw.. po ce
nie złomu użytkowego.

SŁUPSK — mieszkanie trzypoko
jowe, zamienię na korzystnych
warunkach na dwa
mieszkania
oddzielne. Oferty pisemne: Słunsk
„Głos Pomorza” nr 1955.
G-1955

® Informacji udziela
tel. 25041, wew. 9.

Dział

Gospodarczy,

K 1BIETY 1 mećczyzn* zatrudni
Zakład Przetwórstwa Rybnego Ko
bylniea, Wldzińska *4, Stempkow
ski,_________________________ G-1888-fl
FRYZJERKĘ damska, wykwalifi
kowana
natychmiast
zatrudni*.
Zgłoszenia: Kołobrzeg, ul. Pstrow
sklego 9, Zakład Fryzjerski, KuŚRsJn.
Gp-1956
POKÓJ de
Cisowa S.

wynajęeią.

Koszalin.
G-1936

POKftJ do wynajęcia.
Zwycięstw* 233.

Koszalin.
G-1829

NAPRAWĄ telewizorów. Koszalin
tel. 247-92, Czesław Pora.
_______ ___
'
!
' G-1337-9
NAPRAWA
pralęk
nych. Koszalin, tel,
narz.

automatycz
255-74. Bed
G-1789-9

MATEMATYKA, fizyka — knrepe
tycje. Słupsk, tel, 58-82
G-1401-n
MAGISTER udziela korepetycli
matematyki, Koszalin Zwycięstwa
187 B/46.___________________ G-1400-0

składają

SPRZĘTEM ROLNICZYM
AOSOMA KOSZALIN

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE
CEWICE
g głodzi ba w Lęborku, ul. Toruńska 1

ENCYKLOPEDIĘ
Powszechna 1
trzypokojowe
w
Słownik Wyrazów Obcych kupie. MIESZKANIE
Koszalin, teł, 244-94, po szesnastej. nowym budownictwie, kwaterun
kowe,
zamienię
na
czteropokojo
0-1*4« we, w nowym budownictwie, kwa
terimkowe lub na trzypokojowe,
Ł A CIARKĘ szewską kupi*. Słupsk w starym budownictwie, z wygo
tel. 2*-~4«.
G-1892 darni. Koszalin, tel. J25-M.
a-ms
GARAŻ g osiedla Szymanowskie
go n, zamieni* na osiedle Przy MIESZKANIE dwupokojow*. no
lesie. Koszalin,
Szymanowskiego we budownictwo w Drawsku Po
18 C m. 7, tel. *71-8«.
G-1837 morskim, zamieni* na Kołobrzeg,
Wiadomość Kołobrzeg, te). Sl-68,
MIESZKANIE trzypokojowe, za po godz. 17.
Gp-1953
mieni* na dwa dwupokojow* s
ewentualna dopłata. Koszalin, tel. SŁUPSK — mieszkami* kwaterun
G-1872 kow* 89 m kw„ w śródmieściu,
273-48, po szesnastej.
grTBS wwtwauj»gg-eimiiasuawBBggagagcaBH komfortowe, zamienię na M-4 lub
M-S.
Oferty pisemne:
Stupsk
„Głos Pomorza” nr 1954.
G-1954
Sąsiadom, Przyjaciołom,

Koleżankom, Delegacjom

Wszystkim, któray
w bolesnych dl* nas
chwilach okazali pomoc
1 współczucie, oddali
ostatnią przysługą
i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

wspAłflflm«!»

MIESZKANIE jedno lub dwupokojow# kupi*. Budownictwo obo
jętne, w większości płatna w bo
nach PeKaO. Koszalin, Jarzębino
wa 9.
G-1875

Znajomym Kolegom,

G-m*

Wypasy głębokie*:«

Orawsko
wa S.

podziękowanie
skład*

»-M»
WHMWMBWMWCTB—i

elektryczną sprzedana. SŁUPSK — mieszkanie M-t, ncPomorskie, ul. Koleśo- w« budpwmictwo, sami cni* na Bo
Gp-lttl sieli*, Słupek, skrytka pocztową
1#4.
G-1877
SONY PeKaO kupi*.
Koszalin,
tel. J32-8S.
C3-1$#9«9 MIESZKANIE kwaterunkowe. Jed
n »pokojowe, aktualnie
zamienić
spółdzielcze dwupokojow* lub
SZTRUKS — wigksza
Ilość ku na
trzypokojowe,
(dopłata
w
bonach
pi«. Słupsk, tel. 27-73.
G-1949-9
PeKaO). Koszalin, tel 319-29.
G-1812-9
MIESZKANIE dwu lub trzypoko
Jowe
w
Koszalinie, *a
bony USTKA — mieszkanie M-4, zaml*
PeKaO kupi*. Oferty: Koszalin. nie
na większe, w starym bu
Biuro Ogłoszeń.
Gp-1952 downictwie.
Ustka, tel. 14-S73, po
rodź. 17.
G-1855
SŁOMĘ iytaJa
lub pszenna
w
okolicach Mści*, Koszalina kupią. SŁUPSK — pokój g kuchnia (sta
Wiadomość równie* pisemna. Ko re budownictwo), I piętro, zamle
szalin, Bogusława H 24A. Wojslat. nią na wiekszt. Słupsk. Reymon
______________________
G-mi-9 ta 13/4 A, w rod*. 15—1*.
G-1S54
GOFROWNICE elektryegn* kupi*. MIESZKANIE kwaterunkowe M-S,
Słupsk, Bogusława X 2/1.
na większe. Słupek, Wa
0-1*9* zamienię
zów 1/S7, po godz. 1«.
G-1852
patelnię

najserdeczniejsze

skład*
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PRACOWNIA Krawiecka „Pereł
ka” — specjalność wyprawki nie
mowlęee — polecam. Słupsk, Bra
Cl Gierymskich 1/2, Kozakiewicz
G-1612-0
„OŚWIATA”
Koszalin ul. Jana
* Kolna 19, tel. 259-35 organizuje
skrócone Intensywne
kursy lc
tyków obeveh (angielski nlemier
ki), kursy wlelozawodowe (spól
dzlelczość pracy) — czeladnicze
mistrzowskie: budowlane, rnetalo
we, elektryczne mechanik) samr
chodowej
v u rs \ zawodowe^ spa
walnicze. palaczy
obsług) pisto
letów budnwlanvch
telewlzvlne
dzięwlarstwa kroju 1 szveia kucharsko-kelnerskle (garmatervinet
fotograficzne.
K-435-o

K-717
„OŚWIATA
organizuje kursy vy:
BJałogardzie,
te). *#-3» (Zespól
Szkól Zawodowych).
Czaplinku
tel 452-85 (Zasadnicze Szkoła Za
wodowa),
Darłowie.
tel.
28-84
Szkoła Podstawowa nr 1), Koło
brzegu te!
22-3)
(Zesnńł Szkól
Zawodowych)
Szczecinki!
tel
492-46 fl.icpum Zawodowe) Świd
winie tel 22-34 (Szkoła Podstawo
wa nr 2)
K-436-«
KURSY kierowców kat. B I B ? A
organizuje Zakład
Doskonalenia
Zawodowego w Słupsku. Zapisv
przyjmuję; - Słunsk. ul. Grodz
ka 8, tel. 20-01, Bytów, ul. Ko
chanowskiego 8—10. tel. 25-51.
K-219-0
SZKOŁA
Podst awowa
nr I w
Szczecinku zgłasza zgubienie le
gitymacji szkolnej, na nazwisko
Marcin Kowalski.
Gp-1958
SZKOŁA
Podstawowa nr
3 w
Kołobrzegu zgłasza zgubienie le
gitymacji szkolnej, ucznia Jsnu
sza Bączkowskiego.
Gp-1959
SZKOŁA
Podstawowa nr 3 w
Kołobrzegu zgłasza zgubieni* le
gltymacJi szkolnej, ucznia Macie
fa Nieżurawskiego.
Gp-I9fin
ZESPÓŁ Szkół Ogólnokształcących
w Kołobrzegu zgłasza zgubienie
legitymacji sz-koinej.
uczennice
Beaty Kuśmierz.
Gp-19«2
PP Polmozbyt. Koszalin zgłasza
zgubienie książeczki gwarancyjnej
na samochód fiat 126 p, nr sil
nika 8518659 i podwozia -7936579
na nazwisko Wiesław Paczka.
G-1363

ZESPfłŁ SzkOl Rolniczych Tyeb.ę
wo zgłasza /gubienie legitymacji
szkolnych
Bernarda
Różyckiego
I Marzeny Paluszyńskiej.
K-0T9
DYREKCJA Liceum Medycznego
w Szczecinku zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnych na nazwij
ka: Violetta Andrzejczak. Kry
styna Brożek. Anna Nowicka. Jo
anna Sebastianowie/.
K-889
ZESPÓŁ' Szkół Medycznych Ko
szalin zgłasza zgubienie tegitvma
c.ii .szkolnej. Damitv Preis
_________________________ __
G-18 U
DYREKCJA Szkoły Podstawowej
nr 8 w Słupsku zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnej
na nazw)*
sko Marek Staszkiewicz
G-1881
DNIA 2 III br. w Słupsku zginął
o w7 czarek maści popielatej. 4-mie
sieczny Słupsk. Królowej Jadwi
gi */77.
G-1871
W DNIU 27 lutego w Słupsku, w
okolicy ul. Chopina zginał pies.
mały rudy (biały krawat). Słupsk,
teł. 21-34
0-1?«»
BIURO
Matrymonialne
„Ewa”
Gdańsk-8, skrytka 237 — szczęśli
wie kojarzy małżeństwa.
K-I7/B-»
•szcZĘSi iwie kojarzy
małżeń
stwa Biuro Matrymonialne
Ma
zury' Olsztyn 2 skrytka (3S
K 14/K 0
USŁUGI samotnym świadczy B.iu
ro „Venus” Koszalin. Czarniecki*
go 7,
G-1414-9

składa

PRACOWNICY i ZARZĄD
OS .JSCh-' w BĘDZINIE

RODZINA
G-1NS3

0-1868

z

m

Wyra«y głębokiego
wapółcaucia

Wyrąsy ąłąbpkleąo

flębokiejro
współczucia

Kol.

Kolęd««

Wprasy głębokiego

Wyrazy

współczucia

n*j»«rdees»Iej»zero
talu 1 współczucia

Modostowi
Kozłowskiemu

i ppwadu śmlerei

Edmundowi Piosik

RODZIMI®

* powodu śmierci MATKI

UKOCHANEJ CÓRKI

w poAvodu śmierci OJCA

Ani Pabich

składają

składają

składają

powodu

zeomi

MATKI

Wyrazy głębokiego
współczucia

Wyrazy

wsplWezuBł»

Kol.

Tadeuszowi Radko

Bogusławie

Jackowi i Barbarze
Dopierała

Szagdaj

* powodu śmierci
OJCA 1 TEŚCIA
składają

DYREKCJA

składają

składają

KOLEDZY
ł GRONO PEDAGOGICZNE
II LICEUM

POP. DYREKCJA

1 WSPÓŁPRACOWNICY

G-IR fil
5KS3S

Dnia 7 marca 1282 roku, zmarł

STANISŁAW WASTOWSKI
emerytowany nasz pracownik
Wyrazy głębokiego współczucia
i

K~m

Wyrazy głębokiego

Serdeczne wyrazy

współczucia

współczucia

Kazimierzowi
Kubikowi

KOLEŻANKI i KOLEDZY

GRONO NA U C 7. V < 1 r l.a K1E

7 PRACOWNI

KONSERWACJI ZABYTKÓW
KOSZALIN
G 1M4

G 1345

PR 4 CO W NIC Y
i MtÓńZIEŹ ZSG
W MI FINIE

PAŃSTWOWEGO OŚRODKA HODOWLI
ZAROpOWEJ SWIERCZINA

Wyrazy ąłęhokicąo
współczucia

Wyrazy najgłębszego
współczucia

RODZINIE

Koledze

Kol.

z ncwodu śmierci MATKI

składają

składają
V

DYREKCJA. OOP

l WSPÓŁPRACOWNICY

PRZEDSIĘBIORSTWA
FREFABRYKACiłl NR 2
KI-658

Lucjanowi
Biafeckiemu

wicloletnieg«) i zasłużonego
rzemieślnika

z powodu śmierci OJCA

składaja

składają
KAWA, 2AHZ41I
RZ.F.MIES1 Nif V
PRACOWNICY

OLCHA« u\8 MO

ZAKŁADU
B UDOWI ANOR r. MON row EG o
SPT PRZYMORZE”
w SŁUPSKU

inż.

Leona Tytonia

Salomei Krysiak

i powodu zgonu OJCA

rodzinie

składa
DYREKCJA

d ykłkcja.

W KOSZALINIE

K-S54

Zonie

DYREKCJA
1 WSPÓŁPRACOWNICY
ZAKŁADÓW MIĘSNYCH
w SŁUPSKU
K~«89

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

SKR W SIANOWIE

>

l WSPÓŁPRACOWNICY
PRZEDSIĘBIORSTWA ’
BUDOWNICTWA
ROLNICZEGO
w CZŁUCHOWIE
K-990

g

9

fi
* 9

U V RUM JA
ora/ «■:śPól. PR ACOM Ni
BIURA PROJEKTÓW

spoi nr|pi ni

RV-EMDSi NirTE.1

. wielobr a nZoWęj”
K-676

W

C«ta s MSTvrzNvni

I

KOSZA1 INIE
K-SS1

i KOMUNALNYCH
w KOSZAITNTE v

G/os Pomorza rtr £2

CO — GDZIE — KIEDY?
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15 MARCA
PONIEDZIAŁEK
LUDWIKI, KLEMENSA

LllŁiP©M¥
KOSZALINj M7 — MO, 99* —
■trat Potarna,
99* — Eogofcawt* Batunlsowa.
• ŁUPSKi MT _ MO. »9* —
•tr&a
Poimu, WS — Pogoto
wia Ratunkowa.

t wwżwmw
KOSZALIN — Apteka «r ł,
»I, Armii
Czerwonej 1.
teł.
244-IS; SŁUPSK — Apteka nr
n-002, uJ. Wojska Polskiego 3,
tal. 28-93; BIAŁOGARD — Apia
ka nr 38, pi. Wolności f/7, tei.
87-80; KOŁOBRZEG — Apteka
Br 54, ul. Koszalińska 3t, te).
43-08; LĘBORK — Apteka nr
T7-0OS, ul. Pokoju 4, teł. 211-52;
SZCZECINEK — Apteka nr 44,
«L Polna i a. teł. 401-09.

tXfSIMO
KOSZA IJ34
ADRLA — Utzana — ir64i ASączów (western) — g. 14.30 oraz: Czas Apokalipsy (wojenny
USA, i, 18) — g. 18 i 19
KRYTERIUM
(studyjne)
—
Rewolwer (w), tensac.-oby czaj„
L 18) — g, 17 i 19.3»
ZACISZE — Test pilota Pir
na (po!., 1. 12) — g. 17.39 oraz;
Trzy dni Kondora (USA, ł, 18)
— g, 19.30
MUZA — Żandarm w Kowv»
Jorku (fr.) pan. —• g. 1* i 18
MŁODOŚĆ (MDK) — SuperRotwór (jap.) — g. 16.30

*ŁUPSS
MILENIUM — Chsrlla Brew®
i jego kompania (USA) — «.
13.30 oraz:
Czas
Anokalipsy
(wojenny. USA, 1. 18) — g, 15.3»
ł 18.15
POLONIA — Nie zaznasz spo
koju (dramat obyczaj.. poł„ 1.
18) — g. 13, 17 1 19
DELTA (Redzlkowo)
ła (poU k 18)

— Spira

*
BARW; CK — Po-wrdt Meeh**«dz:U1 (Jap., j, 12) pan.
BIAŁOGARD — Wierna tona
<fr„ i. 18)
biały 8ÖH — Ucieczka aa
Atenę (ang.-USA, 1. 15)
BOBOLICE — Panowie dbaj•ie o tony (fr.)
BYTÓW — Wielka majówka
(poi., 1. 15)
CZAPLINEK — Czuła miejsca
tpoi.,
is)
CZARNE — Bobby DeerfUl«
(USA. i. 15)
CZŁUCHÓW _ Z*
rok nad
Balatonem (NRD. 1. 15)
DAMNICA — Dzień
mejaj
młodości (CSRS, 1. 12)
DARŁOWO — śmierć aa tyWo (fr.. 1. 1S)
DEBRZNO; KLUBOWE — Roi
lercoaster
(USA, 1. 55);
PIO
NIER — Czy zabiła (fr., 1. 15)
DĘBNICA KASZUBSKA — Na
zgliszczach monarchii (tura, 1.
15) pan.
DRAWSKO POM, — Zakaz a■ peiosenki (poi.)
KALISZ POM. — Nickelodeon
(ang., 1. 12)

KARLINO —
Wspólnik (fr„
1. 15)
KĘPICE — dzif nieczynne
KOŁOBRZEG; WYBRZEŻE ~
Omen sang,, 1. 18); KAI.itAR —■
Imperium namiętności (jap., 1.
18); PIAST — Dorn pod czer
woną latarnią (weg.. 1, 18)
LĘBORK; FREGATA — Old
Surehand (RFN-jug.)
ŁEBA — dziś nieczynne
MIASTKO — Inny mężczyzn*
inna szansa (fr., I. 15)
MIELNO — dziś nieczynne
POLASÖW —
Rok
święty
(Ir.. 1. 15)
POŁCZYN ZDRÓJ: GOPLANA
(w
POK) — Orkiestra
Klubu
Samolnvch Serc sierżanta Peppera (USA. ł. 15); PODHALE ~
Jesienna sonata l»iw„ 1. 15)
PRZECHLEWO
—
Znaków
szczególnych
brak, c*. I I II
(poi.-radź., 1. 12)
SIANÓW — Be«
skrupułów
(Ir„ 1. 15)
SŁAWNO — Mistrz kierowni
ca' ucieka (USA, i. 15)
SŁAWOBORZE -- dzU
nieezynne
SIEMIROW1CE — dziś nieczyu
ne
SZCZECINEK: PRZYJAŹŃ —
Miłość ci
wszystko
wybaczy
(poi., (. 12); KAMERALNE —
Żandarm na emeryturze (fr„ 1,
12) pan.; KADR — Siedmiog po
dzianie na
Dzikim Zachodzie
(rum., i, 12)
ŚWIDWIN:
WARSZAWA —
Miłość ci wszystko
wybaczy
(poi., i. 12); MEWA — Żandarm
w Nowym Jorku (fr.) pan.
TYCHOWO — dziś nieczynne
USTKA — Dziedzictwo lang.,
I. IS)
USTRONIE MORSKIE — Par
nywa dwunastka (USA, 1. 18)
ZŁOCIENIEC —
Tymowska
caryca (bułg„ 1. 15)
Podajemy na podstaw’!« infor
macji OFRP*

<§> RADIO

PROGRAM U

5.30—8.55 PORANNE. SYGNA
ŁY 8.55 W kilku taktach, w kil
ku słowach
9-00 Informacje o
programie
9.06
Świat wokół
nas; „A może to podzielić?” —
słuchów.
9.35
Radio Moskwa
10.00 Poznać i zrozumieć (k).
VIII); „Nie będę
powalonym
drzewem” — aud. 10.25 Soliści
i kameraliści
11 00' „Początek
dał Konarski” — aud. il.35 Ko
mentarz zagraniczny 11.57 Syg
nał czasu i hejnał 12.05 Od A
do z polskiej piosenki 12.30 Po
*tawv i wartości: „Jak działać
sprawnie?”
aud. oraz „War
tości pamiętnikarstwa” — aud.
13.25 Informacje o płrogrami*
13.35 Ze wsi i o wsi
13.50 Z
malowanej skrzyni 14.00 Album
operowy — L/udwik van Beetho
ven: „Fidelio” — fr. 14.30 „O
czym mówi las?” — aud. 14.50
Indywidualności muzyki rozryw
kowej —
Maurice
.Chevalier
15.40 Ludzie i ich pasje 16.00
Suita taneczna 16.20 Fantazja,
nauka, praktyka:
„Polimer —
tworzywo
doskonałe” — aud.
oraz „Prawo na co dzień” —
aud. 17.00 Radiokurier 17.30 Dla
kierowców
18.90
Ińfórmacje
sportowe 18.35 Komentarz za
graniczny 18.40 Ludzie i poglą
dy 13 00 Kompozytor tygodnia;
Karol Szymanowski
10.35 Na
dobranoc dla dzieci: „Chłopiec
1 słoń” — słuchów. 20.00 Naj
piękniejsza
jest
muzyka pol
aka
20.45 3. rosyjski (35) 21.09
Recital wieczoru: Ludmiła Ja
kubczak 21.30 Echa dnia 21.40
Wieczór
litera cko-muzyczn y;
„Leonardo — zagadka wszech
świata” — aud. 22.10 Rok Ka
rola
Szymanowskiego
w Pol
skim Rad: u 22.50 „Wpisani w
Giewont” — ode. 8 pow. Hen
ryka Worcella 23.00 Koncert li
ryczny 23.40 Poezja na dobra
noc

Wiad : 9.01, 1.00, i.oo, * 00, (.*».
5.00, 5,00, 7.00,
8.00. 9.00. 10 00
U.00,
12.05,
13.00,
14,00, 15.00,
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 1
23.00
7.40 Muzyk*- n* dzień dobry
8.00 Komunikaty 8.15 „Ob.ser.va
•cje” ' 8.45 Żołnierski
kwadrans
9.02—10.30 PRZEDPOŁUDNIOWE
SPOTKANIA 10.30
„Egipcjanin
Sinuhe” — ode. pow. 11.05 Kon.
cert przed hejnałem 11.57 Syg
nał czasu 1 hejnał 12.05 Z kra
ju i ze świata
oraz przegląd
prasy 12.45 Rolniczy kwadrans
13.10 Radio kierowców 13.20 Mu
zyczne wycinanki 13.30 Piosen
ki kompozytorów polskich; Le~
*zek Bogdanowicz 13.55 Stud-.o
Reiaka 14.35 Co pisze prasa te
renowa 14.28 Przeboje, przebo
je. przebój«,.. 14.30 Wiersze Ka
rimlerz*
Prz erwy-Tetma 1 er a
15.00 Pogoda dla rybaków 16.03
Muzyka i aktualności 16.40 Pol
•kie nieśni i melodie 17.15 Kon
cert dnia — rytmy
młodych
1S.05 Czas refleksji — aud. 1S.30
Inspiracje
ludowe w muzyce
19.30 Melodie ze ścieżki dźwię
kowe} 20.05
Kalejdoskop dnia
20.30 Koncert życzeń 21.00 Ko
munikaty 21.05 Kronika sporto
wa 21.15 Wielkie dzieła —wiel
cy wykonawcy — Robert Sc hu
mann:
„Kreisleriana” op. '38
82.10 „Spotkanie z
Meyerholdem” — and. 22,50 Gwiazda ty
godnie:
Krzysztof
Krawczyk
23 00 Dziennik reporterów 1 w;a
dom oś ci sportowe 23.40 Jazz na
dobranoc
PROGRAM NOCNTi
#.01 Wczoraj w Polać* — mag.
1.05—4.00 Muzyka nocą % 05 Zol
nlerskl kwadr an* 4.04 Dzień do
bry, I zmiano 5 08 Zielone Stu
dio

12.09,

PROGRAM I

i

10.00 Dziennik
15.25 NURT

1
1

15.o5 Program dnia
16.00 Dla młodych widzów:
„Bractwo tropicieli” i „Zwie
rzyniec”
17.30 „Sąsiedzi o nas” —
program słowno-filmowy
18.00 Rolnicze rozmowy
18.10 „Impulsy” — maga
zyn spraw pracowniczych
13.35 Od melodii do melo
dii
18.50 Dla dzieci: Dobranoc 1
19.00 „Pro publico bono” — 1
program z cyklu: „Ocalić od
zapomnienia”
19.30 Dziennik
20.15 Teatr Telewizji
Calderon de la Barca (adap
tac ja Jarosław M. Rymkie
wicz): „Księżniczka na opak
wywrócona”, reż. Zbigniew
Bogdański
21.50 Spotkanie % pisarzem,
Igorem Sikiryckim

Wodolot no rzece Moskw!»
Fot. Jerzy Paton

22.20 Dziennik
22.45 Melodie na dobranoc
PROGRAM IX

PROGRAM IV (stereo)
Wiad..:
8.00. 9.00,
17.90, 19.00 l 22.30

PROGRAM »

WlmMmm J

W lad,’.
i 30,
7.30. 9.30. 11.30.
13,30. 15.30, 17-30. 21.SO .i 23.50

15.0«,

.7.30 Melodie i
piosenki n*
dzień dobry 8.00 Poranna se
renada 9 05
Quodlibet — czyli
co kto lubi 9.40 „Wskrzeszenie
Łazarza”— fr. pow. 10,00 Ope
ra przez wieki — Claudio Mon
teyerdi:
„Koronacja
Poppei”
10.38 Ulubione piosenki Joanny
Rawik 11.08 Poeta i jego świat:
Adam. Asnyk'. — , aud. '11.30 Mu
zyka różnych narodów 12.85 Od
Bacha do Bartoka 13.00 Kwa
drans literacki. „Moja historia
literatury” — fr. I książki An
drzeja Kuśniewicza
13.15 Trzy
kwadranse swingu 14.00 z mu
zycznych nagrań
bratnich ra
diofonii 14,38
Z
kompozytor
skiej teki; Wojciech Kilar 15.05
Panorama literacka 15.30 Popo
łudnie
melomana:
Symfonie
londyńskie
Haydna i utwory
organowe Cesara.. Erancka 18.0.0
klasycy
muzyki rozrywkowej
(I): Carole King 18.30 „EGIP
CJANIN
SINUHE” — ode. 9
pow. 19.05 Klasycy muzyki rot
rywkowej (II):
.Michel Fugain
18.30 • Wieczór w
filharmonii:
koncert Orkiestry Syrafon. Ra
•dia w Stuttgarcie nod dvr. Ne
vilie Marrinera 21.00 Klub ste
reo 22.40
Nocne divertimento
23.30 Głosy, instrumenty, nastro
je 0.55 Program na jutro 1 po
żegnanie słuchaczy.

18.00 Mieczysław Czecho
wicz — program z
cyklu:
„Gwiazdy kabaretu”
oraz
„Ja obywatel” — wojskowy
film dok. — powtórz, z pro
gramu I z soboty i niedziel;
19.00 KRONIKA (Szczecin
Koszalin, Słupsk i Piła)
19.30 Dziennik
20.15 „Egzamin dojrzałości”
— fdlm fabularny (obyczajo
wy) prod. NRD
21.35 W
kinematografie:
Flip i Flap
Teiewizja zastrzega sobie
możliwość zmian w progra
mie!

Jeden z

najnowocześniejszych ytntków floty handlowe] NRD —

ms, ,,'vVai iiow”, przeznaczony cio przewozu kontenerów i niety
powych ciężkich ładunków,
Fot. CAF - ADN

10
4.39—7 30 Studio Bałtyk (rela
cje. reporterów;
publicystyka
morska;
serwis
Informacyjny)
17,06 Piosenka dnia 17.08 Prze
gląd aktualności 17.13 Jak ratu
jemy
przyrodę —• magazyn w
opracowaniu
B, Korowskiego
17.43 Muzyka młodej generacji
— stereo 17-58 Program na ju
tro

PZG I*-12

Prom pasażersko-samochodowy obsługujący fintę Helsinki Travemuende. Jok widać, no .zdjęciu.- nazywa się „Finnjet" czyli
fiński odrzutowiec Jest chlubą floty pasażerskiej naszego pól*
nocnego sąsiada.
Fot. Kazimierz Ratajczyk
Rfe

*«

II
Przesiedleni przez furtkę do niewielkiej
zagrody Kanderstega. W miejscu gdzie stal,
trawa była spalona. Wewnętrzne powierzch
nie płotu pomalowane były na biało, tak że
by przypominały bariery na turze wyścigo
wym. Przyglądając się im przez chwilę, od
czuwałem na nowo echo nieszczęścia, jakie
w tym niewinnym n* pozór otoczeniu dotknę
ło konia, otworzyłem furtkę i wyszedłem na
zewnątrz. Minąłem kryjówkę w rowie, pod
niosłem motocykl, powiesiłem kask na kie
rownicy, i zapaliłem silnik.
Moja praca była skończona. Bezpiecznie,
spokojnie, zadowalająco. Tak jak powinno
być. Pozostawało tylko uzupełnienie wczo
rajszego raportu i udostępnienie ostatecz
nych faktów członkom Komitetu,
Podjechałem na miejsce, z którego wczo
raj prowadziłem observyaeje stajni Humbera, ale nie było tam nikogo. Albo Beckett
nie dostał mojego listu, albo nie mógł zor
ganizować pomocy, albo też pomoc, jeśli
przybyła, zmęczyła się czekaniem i odjecha
ła. Koc, walizka i resztki jedzenia leżały
tam, gdzie je zostawiłem, nie ruszone.
Pod wpływem impulsu, przed spakowaniem
aiO i opuszczeniem tego miejsca, odpiąłem
zamek błyskawiczny kurtki 1 wyjąłem lor
netkę, by po raz ostatni spojrzeć w dół na
stajnię.
To, co zobaczyłem, zburzyło w ciągu »ekundy moje błogie poczucie bezpieczeństwa
i zadowolenia.
Na podwórze wyjeżdżał szkarłatny sporto
wy samochód. Zatrzymał się obok szarego
Jaguara Adamsa, otworzyły się drzwi i wy
siadła dziewczyna. Byłem zbyt daleko, by
rozpoznać jej rysy, ale trudno było pomylić
ten znajomy samochód i olśniewające srebrnoblond włosy. Zatrzasnęła drzwiczki samo-

Przełożyła! Aniela Tomaszek
(185)
chodu ! * pewnym wahaniem skierowała się
w stronę kantoru, poza zasięg mojego wzro
ku.
Zakląłem głośno. Ze wszystkich choler
nych, niemożliwych do przewidzenia, nie
bezpiecznych sytuacji właśnie to! Nie po
wiedziałem Elinor nic. Myślała, że jestem
zwykłym stajennym.
Pożyczyłem od niej
gwizdek na psy. Była córką Octobra. Zasta
nawiałem się tępo, czy istniały szanse, że
nie poruszy akurat tych dwu spraw’, które mo
głyby podsunąć Adamsowi myśli, że dziew
czyna jest dla niego zagrożeniem.
Powinna być bezpieczna, pomyślałem. Po
winna być bezpieczna tak długo, jak długo
jasne będzie, że to ja rozumiem znaczenie
gwizdka dla psów, nie ona.
Ale jeśli nie wyniknie tp Jasno z rozmo
wy? Przede wszystkim Adams nigdy nie po
stępował rozsądnie. Jego kryteria nie były
normalne. Był psychopatą. Mógł pod wpły
wem impulsu zabić dziennikarza, który wy

dawał się zbyt wścibski. Co może powstrzy
mać go przed dalszym zabijaniem, jeśli wbl
je sobie do głowy, *e *est to konieczne?
Dam Jej trzy minuty, postanowiłem .Jeżeli
zapyta o mnie, dowie się, że odszedłem i za
raz wyjdzie, wszystko będzie w porządku
Marzyłem o tym, żeby wyszła z kantoru
1 odjechała. Powątpiewałem--w to czy będę
mógł ją ocalić jeśli Adams postanowi zro
bić jej krzyw'dę, bo na zdrowy rozum moje
szanse przeciwko Adamsowi.
Humberowi,
Wilsonowi i Cassowi były niezbyt wielkie.
Nie miałem zbytniej ochoty przekonywać
się o tym. Jednak minęły trzy minuty, a
czerwony samochód stał pusty na podwórzu.
Zatrzymała się, by porozmawiać i nie zda
wała sobie sprawy, że są rzeczy o których
nie należy mówić. Gdybym zrobił tak. jak
chciałem i .powiedział jej, co robię u Hnmbera, w ogóle by nie przyjechała. Była to
moja wina, że Elinor tutaj ie znalazła Mu
szę zrobić wszystko, żeby opuściła to miej
sce w dobrej kondycji Nie miałem wyboru.

„Glos Pomona" driennlfc Pol
skiej Ziedboctonei Padu Robotoiciej Redopu je fcoiegivm ui
Zwycięstwo 117/139 {Dom £<*
Za* ) 75 60« Kosiobn felelony
eenUoSo
?1 Daczy «* wszy
dśimi diiolon-O sekt»*o'*oi nC*
czelnego <»ft— Vłc* o z?6 73 i-c|
naci fed 711 09
08
V»*»oi? 'cd ?«5 K.ó o hlicytrij
143 53 351 5? ?51 «0 ’51 fil,

Schowałem lornetkę do walizki, i razem
z kocem zostawiłem ią w tvm samym miej
scu. Potem, zapiąwszy kurtkę i nałożywszy
kask, zapaliłem silnik i zjechałem w dół

działy

Zostawiłem motor blisko-bramy i przeszed
łem przez podwórze, mi.iaiac po drodze szo
pę, w której stał furgon Drzwi byłv zam
knięte, Juda Wilsona nie było w -pobliżu.
Może pojechał już do domu. taka przynaj
mniej miałem nadzieję. Wszedłem" do stajni,
obok ściany kantoru, w przeciwległym kram
cu widziałem
Cassa zaglądającego
przez
drzwi do czw’artego boksu od lewej. Kander
steg był z powrotem w domu.
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SŁUPSKA

I

Kiedy skończą się maślane tarapaty?
SŁUPSK. Pisze do nas jedna z czytelniczek, mieszkanka
jak ma się rzecz w woje
Słupska:
wódzkim mieście. On też naj
„My dorośli, przyzwyczailiśmy się już do spowodowanych
lepiej będzie 'zorientowany,
kryzysem niewygód i dokuczliwości codziennego życia. Na
dlaczego wydzielone sklepy
wet solone masło nie jest nam straszne. Rozumiemy prze nie prowadzą zaleconej sprze
cież sytuację gospodarczą kraju. Ale co mają począć ludzie
dąży zwykłeg-o masła dla
chorzy i dzieci? Z czym dawać chleb człowiekowi, który
tych, którzy bezwzględnie
odbywa poszpitalną rekonwalescencję w domu, albo małe
powinni je otrzymywać"...
mu dzieciakowi nie znoszącemu zapachu tłuszczu zwierzę
Kierownik Orłowski mil
cego? Ze słonym masłem i dżemem, miodem?! Władze han
czał wszelako jak zaklęty.
ć problem”.
Nie zdążył widocznie w cią
nie dosz|Dby w ogóle do na
gu dnia „rozpoznać tematu”.
^ list w ubiegłą śro
szej rozmowy.
E. Wiechecki:
dę kolejno: wiceprezeso
— Znam zagadnienie od
—- Aktualnie mleczarnia re
wi
Wojewódzkiego Związ
przysłowiowej podszewki, od
aliztye ok. 15—20 proc. na
ku Spółdzielni Mleczarskich
powiadam bowiem właśnie
szych zamówień na bazie
— Zb i g n i e w ó w i Ad a m c z a ko za sprawy produkcyjne...
własnego surowca. Przydzia
w7i, wicedyrektorce Wydzia
— Kiedy można oczeki
ly niesolonego masła ledwo
łu Handlu, Przemysłu i Uwać zmian na lepsze?
starczają dla tzw. odbiorców
sług UW — Elżbiecie Miko
— Gdy zazielenią się łąki
po za rynkowych,
klientów
łajczak, dyrektorowi słup
i pastwiska, konkretnie: na
sklepu WSS dla diabetyków
skiego Oddziału WSS „Spo
początku kwietnia, tuż przed
przy ul. Murarskiej”...
łem” — Bogdanowi Wiecheć
ś w i ęta mi
wielkanocnymi...
Kierowniczka
megasamu
kiemu oraz
kierownikom
Zamierza pan pisać o tym w
(pawilonu handlowego
nr
kilku miejscowych sklepów
gazecie? Moja wypowiedź
50) przy ul. Królowej Jadwi
spożywczych. Oto co usłyszę
jest wyłącznie prywatną opi
gi:
nią Zbigniewa Adamczaka.
liśmy w odpowiedzi.
„Ostatnia — symboliczna
Z. Adamczak:
Bardziej kompetentnie na
— dostawa niesolonego ma
świetli problem prezes OSM]
sła do naszego sklepu nosi
-— Do sięgnięcia po żelazne
członek Miejskiej Rady Ryń
datę 28 lutego. Może tym ar
reze-rwy składnicy eksporto
ku — Tadeusz Kucharek”..
gumentem pana przekonam:
wej w Gdyni zmusił nas os
Prezes Kucharek nie doje
Osobiście
. poszukiwałam
try deficyt surowca,
jaki
chał jednak ze Sławna na
przed dwoma
tygodniam.
wystąpił u progu mleczne
spotkanie z dziennikarzem.
sklepu, w którym mogłabym
go przednówka. Masłownie
Zepsuł mu się samochód...
kupić kostkę świeżego masła
Okręgowej Spółdzielni Mle
E. Mikołajczak:
dla chorującego członka mo
czarskiej w Słupsku i Sław
— Skarżą się czytelnicy na
jej rodziny.
W
Óddziale
nie nie są obecnie w stanie
brak
niesolohego
masła?
WSS poradzono mi, żebym .
wyprodukować więcej niż 48
Chyba o Słupsk chodzi. Nie
wybiła sobie takie mrzonki
ton, a na zaspokojenie po
tylko?.. Tu jednak kłopoty
z głowy”...
trzeb słupskiego rynku po
są — jak sądzę — najwięk
Zastępca kierownika skle
trzeba 120—130 t w miesią
sze. Zaraz dam polecenie kie
pu WSS przy ul. Anny Gry
cu. 60 proc. bieżących do
równikowi Wydziału Handlu
fitki:
staw trzeba realizować w
i Usług UM — Józefowi Or
— Od połowy ub. mie
oparciu o zapasy zgromadzo
łowskiemu, aby rozpoznał te
siąca nie dostaliśmy ani gra
ne przed
wprowadzeniem
mat i poinformował pana,
ma niesolonego masła ...
sta-nu wojennego (po 13 gru
dnia kraje EWG wstrzyma
Jak dotliwe nie byłyby trudności surowcowe ÓSMI, mo
ły — jak wiadomo — eks
żliwość zakupu świeżego masła powinni mieć zagwaranto
port artykułów żywnościo
waną przynajmniej dzieci i ludzie chorzy. Nawet — jeśli
wych do Polski). W niesolo
nie ma innego wyjścia z sytuacji — kosztem wydatnego
ne masło zaopatrujemy prze
zmniejszenia świątecznych zapasów. Zresztą niech „pogłów
de wszystkim szpitale, żłob
kują” nad tym ludzie odpowiedzialni za właściwą dystry
ki i przedszkola. Nie powin
bucję towaru i działalność placówek WSS.
no go również zabraknąć
Żywimy nadzieję, że tym razem urzędowi oraz pozaurzę
dla posiadaczy kart „O” (ma
dowi gestorzy naszych zaopatrzeniowców i handlowców
łych dzieci)...
szybko i skutecznie zajmą się problemem.
r— Gdyby to była . prawda,
J. ŁISSOWSKI
p"
..................
. ' ' —

Siadem
publika c|
SAMOTNY
WŚRÓD SWOICH
Przed miesiącem opubliko
waliśmy list inwalidy z Sy
cewic, który tą drogą posta
nowił upomnieć się o opiekę
siostry pogotowia PCK, po
nieważ jego pracująca żona i
Uczące się w szkole
dzieci
pozostawiają go samego w
domu na ponad osiem go
dzin.
Tymczasem PCK . donosi,
że
sprawował opiekę nad, inwali

dą dopóty, dopóki „potrzebował

pomocy ponieważ był po am
putacji kończyn dolnych, • t;i.
od 9 września 1980 do 4 sierpnia
1981 r. Z chwila gdy stan zdro
wia chorego był już na
tyle
dobry, aby mógł
wykonywać
przy
sobie
najpotrzebniejsze
czynności
życiowe,
opiekę
wstrzymano”.
Uzasadniony jest
żal
pana
Jana Pustkowiaka, że przez pół
dnia sam. na pewno z trud
nością, ’krząta się wokół siebie.
Rację ma również PCK pisząc,
że obowiązkiem organizacji jest
opieka przede wszystkim
nad
ludźmi samotnymi i niezdolny
mi do samodzielnej
egzysten
cji, i że z powodu braku fa
chowego personelu nie jest w
stanie zaspokoić potrzeb wszyst
kich. Nie znamy tylko zdania
w te.j sprawie rodziny J. Pust
kowiaka
— żony i
czworga
dzieci, w tym trójki w wieku
od 15 do 17 lat, niemniej wy
daje nam się, że właśnie ich
powinien
najbardziej
obcho
dzić los chorego ojca i męża.

Z okazji

Międzynarodowego
Roku
Szymanowskiego
SŁUPSK. W związku z ogło
szonym przez UNESCO Między
narodowym Rokiem Szymanow
skiego, Krajowe Biuro Koncer
towe organizuje w tych dniach
w Koszalińskiem
i Słupskiem
cykle tematycznych koncertów
kameralnych z udziałem wvbitnvc'h polskich artystów: Marii
Olkisz (mezzosopran), Krzyszto
fa Błezienia (skrzypce), Bogny
Hałacz (fortepian) i Bogusława
Szostaka (słowo o muzyce).
Oto
szczegółowy
terminarz
imprez: 18 bm., godz.
18
—
Klub MPiK Słupsk, . 19 bm.,
godz. 17 — aula PSM w Mia
stku, 20 bm.. godz. 18 — sala
widowiskowa , MDK w Bytowie.
.__________ ’______________(jot-el)
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Zebranie
MKON
SŁUPSK. W środę, 17 bm.,
o godz. 13 w sali nr 72 ra
tusza odbędzie się zebranitczłonków Miejskiego Komi
tetu Ocalenia Narodowego.
Tematem spotkania będą
sprawy handlu i usług
w
mieście.
(a)

Papier za makulaturę
SŁUPSK. Wydział Handlu i Usług UM informuje, iż na
dal można kupować papier śniadaniowy, toaletowy i ser
wetki tylko za makulaturę.
Skup makulatury prowadzą punkty przy ul.: Przemysło
wej, Banacha i Koszalińskiej Za oddaną makulaturę otrzy
muje się pieniądze (1 kg makulatury kosztuje 4 zł.) i talon
upoważniający do zakupu papieru w sklepach przy ul Tu
wima i Królowej Jadwigi: Wartość sprzedanej makulatury
nie może być mniejsza niż 20 zł.
(a»

SŁAWNO. Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Słowianka” każdego miesiąca szyje ponad 25 tys.
par spodni. W wyniku taśmowej produkcji powstają długie serie spodni młodzieżowych, turystycz
nych i chłopięcych.
Ostatnio spółdzielnia otrzymała kontrakt na uszycie 20 tys. par spodni
dla
radzieckiego
kontrahenta, (kar)
!
Na zdjęciu: krojczy Zygmunt Szymański wycina elementy spodni turystycznych.
Fot. Kazimierz Ratajczyk

Kio pomoże PCK?
SŁUPSK. Chociaż PCK niesie pomoc innym — sam jej
bardzo potrzebuje... Na ciasnotę w pomieszczeniach admini
stracyjnych pracownicy Zarządu Wojewódzkiego PCK na
rzekali od dawna. W obecnej jednak sytuacji o właściwym
wykonywaniu obowiązków nie może być już mowy. Po
moc w uzyskaniu nowych pomieszczeń obiecywana była
wielokrotnie, ale na obietnicach się skończyło.
Kiedy
w
październiku
1980 roku przeniesiono Za
rząd Wojewódzki PCK z 6
pokuł przy ul. Wojska Pol
skiego do 5 przy ul. H. Koł
łątaja w PCK byli dobrej
myśli — w śródmieściu obiecano dwa dalsze, pokoje.
Mijały dni, miesiące, minął
rok:, rozpoczął się drugi...
Od kwietnia 1981 roku na
słupski adres PCK zaczęły
wpływać dary. Było ich co
raz więcej •— tylko w lutym
br. nadeszło ich 5 dużych
transportów. Do ich segre
gacji i podziału zaczyna bra
kować ludz.i. Podjęta zosta
je decyzja o
zwiększeniu
liczby pracowników. Nie ma

ich jednak nawet gdzie po
sadzić. Wypełnione kartony
zalegają biurowe pokoje. —
A PCK to przecież nie tyl
ko dary...
— Nie
mieliśmy
gdzie
przyjmować
naszych inte
resantów — mówi sekretarz
ZW PCK Halina Amrogowicz. — Nie 'było gdzie dzie
lić i segregować nadchodzą
cych towarów.
Nie powinno zatem dzi
wić, że np. w paczkach otrzy
mywanych przez dzieci zna
leźć można było... męskie bu
ty czy nawet damską ko
szulę, sporych nawet rozmia
rów. Nie powinno... a jednak
dziwiło. Pod adresem perso

nelu P.CK, sypnęły się qwa
gi i złośliwości.
— Na drugim p;ętrze ma
gazynów WPHW — infor
muje H. Amrogowicz — otrzymaliśmy
pomieszczenie.
Niestety już za kilka
dni
okazało się ono za małe Do
dnia dzisiejszego w jednym
z naszych pięciu pokoi jest
urządzony magazyn Nie ma
się gdzie w nim ruszyć, nie
mówiąc o tym, że nasze pa
nie nie mają siły, aby spod
sufitu ściągać
ogromnych
rozmiarów kartony.
Gdyby
nie pomoc żołnierzy ze słup
skich jednostek, byłybyśmy
bezradne.
Nie można wymagać, aby
z powodu jednej akcji,
w
czasie kiedy liczymy się z
każdą złotówką, inwestować
w budowę nowych magazy
nów. Rozwiązanie
jednak
jest: w magazynach niektó
rych przedsiębiorstw są pu
stki — przy pomocy władz
miasta, użytkownikiem ich
— czasowo — stać się mo
że PCK... Pracy niedużo —
ułatwienie ogromne. & ko
rzyść byłaby obustronna.

(gjp)

(mim)

Ąw RUCHU
ZAWSZE
ROZWAŻNIE
Placówki kulturalne wojewódz
twa słupskiego proponują
w
bieżącym tygodniu następujące
imprezy:

ŁUPAWA. Ten widoczny na zdjęciu pałac w Łupawie jeszcze
dziesięć lat temu był użytkowany i znajdował się w całkiem do
brym stanie, Teraz są to tylko ruiny, grożące w każdej chwili
zawaleniem się. Dewastacji pałacu jak 1 otaczającego go parku
nie dokonał sam czas, Pomogli mu w tym znacznie ludzie (po
wyrywane belki stropowe będące jeszcze w całkiem dobrym sta
nie, zniszczone płaskorzeźby itp.).
A szkoda, bowiem biorąc pod uwagę istniejące obecnie po
trzeby lokalowe, pałac ten mógłby mieć zgoła odmienne prze
inaczenie. (mik)
fot. Kazimierz Ratajezyk

SŁUPSK. Teatr Dramatyczny
zaprasza 16 i 20 bm, o godz. 17,
ä 17, 18 i 19 bm, o godz, 18 na
„Alicję w Krainie Czarów” wg
L. Carrolla.
•MDK. 17 bm. g. 16 — bajki.
19 bm. g. 17 —- w
kawiarni
muzycznej — słuchamy G. Ger
shwina. 20 bm. g. 13 — bajki.
BWA. W Baszcie
Czarownic
— nadal wystawa malarstwa Ito
mana Zołtyniaka, Galeria
Al
ka” — wystawa grafiki. Gale
ria w SP 8 — pejzaże Wiktora
Zina (reprodukcje).
ODK .Emka”. 16 bm. g, 17
— otwarty turniej brydża spor
towego. 17 bm. g, 17 — wieczór
zabaw i filmów dla dzieci. 18
bm., g. 9.30 — propozycje fil
mów dla
przedszkolaków.
19
bm., g. 17 — słupski klub gry
w „GO”. Godz. 19 —
giełda
płyt. 20 bm. g, li — „Powita
nie wiosny” —
impreza
dla
dzieci z cyklu „Bawimy się
z
„Ernką”. Wystawy: malarstwo i

Liga dla najmłodszych
SŁUPSK. W lidze mogą ucze
stniczyć chłopcy z roczników
1970 (grupa I) i 1971 oraz
młodsi (grupa II). Uczestnicy
grać będą w zespołach trzy-

osobowych (plus 2 zawodników
rezerwowych).
Zgłoszenia do 18 bm, (czwar
tek) należy
przesyłać
pod

adres: ODK „Emka", Słupsk,
ul. Zygmunta Augusta 14,
Liga rozpocznie się w sobo
tę, 20 marca br. o godz. 9 w
sali gimnastycznej SP 14 przy
uł. Banacha.
Organizatorami imprezy są:
ognisko TKKF „Relaks" i ODK
„Emka”. (a)

rawskiego oraz malarstwo Krzy
sętofa Milera.

INFORMATOR KULTURALNY
rysunek Tadeusza Grońskiego
oraz prace
dziecięcego
koła
plastycznego ot. „Słupsk moje
miasto”
MOK, 17 bm., g. 17 — Klub
Dobrei Płyty. 18 bm.. g, 16 —
filmy dla dzieci. 19 bm..
g.
16—19 w Klubie Piosenki — kon
sułtacje dla uczestników kon
kursu piosenki radzieckiej
W
sali widowiskowej — wystawa
zbiorowa malarstwa członków
Klubu Plastyków
Nieprofesjo
nalnych.
WiMBP — w dziale dziecię
cym — wystawa pt, „Słupsk w
rysunku i grafice”.
Dom Kultury Kolejarza.
15
bm.. g. 11 — bajki dla przed
szkolaków. Godz. 17 —
bajki
dla dzieci. 20 bm., g, 16 — dy
skoteka dla uczniów SP nr 5.
21 bm., g, 9.25 — wyjazd pocią
giem do Obleia - rajd wiosen
ny z
,.;to pieniem marzanny”.

(zgłoszenia chętnych
przyjmo
wane sa do 17 bm. w DKK),

*

*

*

BYTÓW Klub MDK. 17 bm.,
g. 16 — impreza pt, „Rozmowy
o teatrze”. 20 bm. g. 18
—
koncert kamei alny. W Klubie
— cały tydzień — wystawa gra
fiki Wacława Pomorskiego.
*

*

*

CZŁUCHÓW. Klub
Miejskiej
Biblioteki Publicznej. 17
bm.,
g. 17 — z okazji Międzynarodo
wego Dnia Teatru — projekcja
filmów dokumentalnych o tea
trze.
*

*

#

LĘBORK.
Klub
„Uśmiech”.
15 bm. g. 16.30 —
filmy
dla
dzieci. 17 bra. g. 17 — wieczór
filmowy dla seniorów. 13 bm.
g. 16 — spotkanie filatelistów.
W MOK cały tydzień
czynna
wystawa malarstwa Stefana Mo

*

*

♦

MIASTKO. MGOK. 15 bm.. g.
16 — Uniwersytet
Powszechny
— wykład nt. „Model roc.—iny
socjalistycznej”, 17 bm g 18 —
w DKF projekcja filmu polskie
go pt „Dulscy”. W /Galerii Mło
dych wystawa malarstwa Bar
bary Bandrowskiej w klubie —
malarstwo Stefana Morawskie
goSŁAWNO. SDK. 15 bm., %. 17
— Studium Wiedzy o
Sztuce.
16 bm g 13 — turniej brydżo
wy, 20 bm., g. 11 w sekcji dzie
ciecej DKF projekcja filmu pt.
„Bułeczka”. 19 bm.. g, 17 —
otwarcie wystawy poplenerowej
pt. „Zapis w skórze”.
USTKA. MDK. 13 bm.. g. 18.39
— wieczorek taneczny dla ku
racjuszy. 20 bm. g. 15.30 — po
pisy uczniów Społecznego Ogni
ska Muzycznego. W MDK czyn
na wystawa prac członków \yo
jewódzkiego Klubu
Plastyków
Amatorów (czwartki i eobety —*
godz. 16—18),
'cal

Na II-ligowym froncie

Inauguracja piłkarskiej wiosny
13—14 bm. na boiska wyszli piłkarze
II ligi, Inaugurująca wiosenną rundę se
ria pojedynków przyniosła sporo zaska
kujących wyników. Bardzo przyjemną
niespodziankę sprawili swoim sympaty
kom piłkarze słupskiego Gryfa, wygrywa
jąc w Gdańsku z tamtejszą Lechią 1:0,
Mimo zwycięstwa słupszczanie nie awan
sowali w tabeli, a wręcz przeciwnie —
zajmują o jedno miejsce niżej, ponieważ
gliwicki Piast — przy jednakowej liczbie
punktów —- wyprzedza
gryfitów korzy
stniejszym bilansem bramkowym.
W tabeli nastąpiły zmiany, na pierwszą

Lń l G A

pozycję wysunęła się Stal Stocznia. Po
dobnie jak w I lidze i tu szczecińska
drużyna przewodzi stawce rywali. Stal
wygrała swój pierwszy tegoroczny mecz
ligowy ze Stoczniowcem Gdańsk 1:0 i
przy potknięciu się 8KS Bielsko wysunę
la się na czoło tabeli. Szczecinianie wy
przedzają jednak tylko korzystniejszą
różnicą bramek Stilon Gorzów.
W grupie II prowadząca w tabeli Cracovia umocniła się na pozycji lidera, wy
grywając w Bydgoszczy z eksligowym Za
wiszą 1.0 (sf)

Mes ringach ekstraklasy

Cenne zwycięstwo Czarnych
Bokserzy ekstraklasy zakończyli w niedzielę pierwszą
część rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Polski. Wczoraj
sze pojedynki w grupach decydowały o tym, które zespoły
walczyć będą o medalowe miejsca. Sympatyków boksu na
Pomorzu Środkowym, a zwłaszcza w Słupsku szczególnie
interesował wynik spotkania Czarnych z Górnikiem We
sola, które odbyło się na ringu w Wesołej. Mecz zakończył
się cennym sukcesem słupszczan. Pokonali oni górników
12:8. Dzięki temu zwycięstwu pięściarze Czarnych awan
sowali w tabeli na II miejsce, zapewniając sobie tym sa
mym udział w spotkaniu o brązowy medal.
Mecz był zacięty,
lecz
stał na przeciętnym pozio
mie. W większości walk do
minował boks siłowy oparty
na dobrym
przygotowaniu
fizycznym pięściarzy. W ze
spole shmszczan bardzo do-*
bre Weilu stoczyli Czerwiń
ski, Adach, Zaniewicz i Dawiec. W doskonałej formie
znajduje się
Kazimierz Adacb, który już w drugiej
rundzie wygrał na skutek
przewagi z J. Więckiem.
A oto wyniki walk .(na
pierwszym miejscu pięścia
rze Czarnych):
w. musza
— Krupiński
przegrał jednogłośnie z Klockiewiezem; w. kogucia
—
Czerwiński wypunktował B.
Więcka; w. piórkowa — W i
zbar przegrał na punkty . zJ. Maczugą; w. lekka — Za
nie wicz wygrał na punkty
3:0 z Gryką; w. iekkopółśred
nia — Adach pokonał
w
II rundzie na skutek prze
wagi J. Więcka; w. półśrednia — Kowalewski stosun
kiem głosów 2 do
remisu

pokonał Jakubowskiego; w.
lekkośrednia — Pyter sto
sunkiem głosów 1:2 przegrał
ze Spodymkiem; w. średnia
— Misiak uległ stosunkiem
głosów 2 do remisu Trybaie; w, półciężka — Da wiec
wygrał jednogłośnie na pun
kty z Kalitą; w. ciężka
—
Adamski stosunkiem głosów
2 do remisu pokonał Gło
wackiego.
W pozostałych
meczach
grupy II uzyskano wyniki:
Olimpia Poznań — Gwardia
W-wa 12:8;
Stal Rzeszów — Carbo Gli
wice 16;4.
GRUPA I:
Legia W-wa — Zagłębie Lu
bin 20:0;
i
GKS Jastrzębie
—
Stal !
Stocznia Szczecin 16:4;
J
Gwardia Łódź — Igioopol j
Dębica 14:6.
Mecz Górnik Knurów — j
Błękitni Kielce nie doszedł j
do skutku z powodu
nie j
przybycia na mecz zawodnii
ków z Kielc.
(sf>

2 tys. uczestników w „Biągu Piastów"
W -lak uszy each kolo Szklarskiej Poręby rozegrany został w nie

dzielę dwukrotnie w ub. roku przekładany. VI ogólnopolski nar
ciarski ..Bieg Piastów” Startowało 2 tys. narciarzy z całej Polski,

głównie jednak z Dolnego Śląska.
W biegu głównym na 40 kra zwyciężył Wiesław Przybyszewski
;Górnik Wałbrzych) — 1.51.04,96 godz. przed Edwardem Dudkiem
(Górnik Wałbrzych) - 1:51,51,14
W biegu na 25 km pierwsze miejsce zajął Jan Piel (AWF War
szawa) - 1:30,51.08
Odbyły się również biegi na 10 1 5 km.

Z kortów tenisowych
Kie powiodło się w półfinale
międzynarodowego turnieju te
nisowego w Monachium Wójcie
chowi Fibakowi i Tvanowi Lend
łowi Musieli
oni
uznać 'wyż
szość
Edmondsona
i
Srriida.
przegrywając 1:6. 3:6.
W
finale
gry
pojedynczej
spotkają sie Lendl i Smid. W
półfinale
Smid wyeliminował

Guehthardta 8:4. 7;6.
a
pokonał Krieka 6:4. 8:3.

Puchar ligi angielskiej
dla Liverpooiu

karze Liverpooiu, Po dwudziestu
dwóch minutach dogrywki po
błedzie Ardilesa
prowadzenie
2:1 dla zespołu Liverpool uzy
skał Whelan. Wynik meczu ustalił do rzucie rożnym Rush
w U9 min.
Spotkanie rozegrane na sta
dionie Wembley
obserwowało
103 tys. widzów.

Puchar ligi angielskiej zdobył
FC Liverpool.
zwyciężając po
dogrywce Tottenham
Hotspurs
3:1 (1:1, 0:1),
W dogrywce ton nadawali pił

Lendl

— * —

W finale
międzynarodowego
turnieju tenisowego w Brukse
li w grze pojedynczej spotkają
sie Gerułaitis
oraz
Wilander.
W półfinale Gerułaitis pokonał
Connorsa 6:2, 7:5. a Wilander
zwyciężył Glicksteina ,6:2. 6:4.

Zwycięski finisz;
koszykarek
SZS AZS Koszalin
Koszykaki

kosza!iń&kie -

i- >ZS AZS zak&ńczyły pier
wszą część rozgrywek o mi
strzostwo II ligi na IV pozy
cji. Ostatni mecz rozegrały
prze-d własną publicznością

z Olimpią Poznań Przez ca
ły czas spotkania nasze koszykarki miały wyraźną prze

wagę. choć przeciwnik

był

bardzo groźny i wymagają
cy. W pierwszej części spot
kania obserwowaliśmy kilka
bardzo udanych akci-' kosza

linianek Spotkanie

zakoń

czyło się zwycięstwem SŹS

— AZS 84:74 (48:37). W dru

giej części spotkania trener

A.

Curyl

z

powodzeniem

wykorzystywał w grze za wo
dnićzki drugiej piątki. Dru
żyna Olimpii ani przez chw-i
lę nie zagrażała zespołowi

gospodarzy. W AZS najwię
cej punktów zdobyły: Ga
węcka — 18. Dudek — 16.
Samitowska — 15, Wołujewicz — 12 i Dylewska •— 11
W Olimpii Gełeta — 24
Brzakała — 19 i Kaiser —
12, Czwarte miejsce zdobyte

przez zespół koszaliński da
je mu prawo udziału w tur
nieju finałowym „A” o woj

UDANY REWANŻ SŁUPSZCZAN
kania stworzyli oni znacznie więcej groź
nych sytuacji podbramkowych niż gospo
darze. W trzech groźnych akcji słupszcza
nie wykorzystali jedną. Po rzucie rożnym
w 83 minucie, Kliński zdobył główką pro
wadzenie dla Gryfa Nie wykorzystali na
tomiast dwóch doskonałych okazji Komusarek, który i pięciu metrów nie strzelił do
pustej bramki, przenosząc, piłkę wysoko nad
poprzeczkę oraz Zasiński Kapitan zespołu
słupskiego grający dobrze ' w tym spotka
niu. fatalnie spudłował w pierwszej części
spotkania.
Zespół słupski rozegrał spotkanie dobrze
taktycznie Słupszczanie grali defensywnie
często przechodząc do szybkich kontrata
ków, zawsze groźnych dla przeciwnika
Mecz obfitował w dużo fauli Żółtą kartkę
za niebezpieczną grę otrzymał Wilczyński z
Lech ii
<sD

LECHIÄ - GRYF 0:1
Piłkarzom słupskiego Gryfa udał się re
wanż w meczu z Lechią za porażkę po’niesioną w jesiennej rundzie rozgrywek.
W sobotę, słupszczanie na inaugurację pił
karskiej wiosny pokonali w Gdańsku Lechię 1:0 (0:0). Bramkę dla zwycięzców strze
Iii Kański w 83 min. Mecz obserwowało 2
tys. widzów.
Zespól Gryfa wystąpił w składzie: Szygenda — Mądrachowski, Kliński, Chwistek,
Wolan — Mysiak (od 80 min, Zawadzki), Za
simki, Bławat, Surulo — Komisarek (od
46 min. Turzyński), Korycki.
Mecz —- jak nas poinformował red, P.
Kowalski z „Dziennika Bałtyckiego”
był nerwowy. Zwycięstwo słupszezan
pełni' zasłużone. W Ogólnym przekroju spot

Z tras i skoczni
narciarskich
W Falun odbył się między
narodowy bieg narciarski na
dystansie 30 km
zaliczany
do Pucharu Świata. Pierwsze
miejsce zajął Bil Koch (USA)
1:28.43.7. wyprzedzając swe
go rodaka Simoneau 1:29.27,4
oraz. Wassberga
(Szwecja)
1:30.26,3. Dalsze miejsca za
jęli:
Holte.
(Norwegia)
1:31.08,1, Kirvesniemi (Fin
landia) 1:31,22,3, Harvey (Ku
nada) 1:31.33,7.
W klasyfikacji
Pucharu!
Świata prowadzi Wassberg
(Szwecja) — 95 pkt
przed
Jeanem-Pąulem Pierrat .1
(Francja) — 83 pkt i Billem
Kochem (USA) — 73 pkt.
W Falun odbył się także
międzynarodowy
. konkurs
skoków, narciarskich na skocz
ni 90-metrowej. Zwyciężył
Stenarius (.NRD), wyprzedza
jąc. swojego rodaka Tseherę
i Vettori (Austria). W kon
kursie startowali również za
wodnicy Polski. Piotr Fijas
zajął 13 miejsce, a Bogdan
Zwijacz sklasyfikowany zo
stał na 15 miejscu.
LOTY
W BAD MTTERNDOFR
W miejscowości Bad Mit
terndorf (Austria) odbywają
się międzynarodowe zawody
\v lotach narciarskich. Drugi
konkurs skoków wygrał Neu
per (Austria), który za skoki
na odległość 154, 159 ,i 164 m
otrzymał notę 395,0 pkt Na
drugim miejscu znalazł się
Nykaenen
(Finlandia)
—
386,0 a na trzecim Bremseth (Norwegia) — 368,0.

śc;e do I Igi. koszykówki ko
biet.
W sobotę odbył się w Po
znaniu mecz o mistrzostwo
ligi juniorek starszych. Zmie
rzyły się zespoły AZS Po
znań i SZS AZS Koszalin
Zwyciężyły
kosza U na nk i
86:54 (41:35) dla których nij
więcej punktów zdobyły’- Ga
węcka — 39, Wołujewicz —
30 i Dylewska — 11«
*
*
*
^Zespół kadętek SZS AZS
Koszalin, uczestniczący w
eliminacjach do IX Ogólno
polskiej Spartakiady
Mło
dzieży spotkał się w kolej
nym meczu
w
Gorzowie
Wltep. z tamtejszym Zni
czem,
wygrywając
86:52
(39:24) W drużynie zwycię>
ców najlepiej strzelały: Wy-,
soeka — 37 okt. Grudzie! —
M pkt., Jurgielewicz. — 9
pkt,
(sf)

Ryszard Kulesza
0 piłkarzach Kamerunu
Spory zawód sprawili piłkarze Kamerunu w turnieju o Pu
char Narodów Afryki. Finalista „Espana-82”, a zarazem ry
wal polskich piłkarzy - Kamerun, grał słabo we wszystkich
trzech meczach,., Agencje podkreślają, że trzy remisy, przy
jednej zdobytej bramce i trzecie miejsce w grupie równo
znaczne z wyeliminowaniem w turnieju w Libii — to mierna
rekomendacja dia drużyny, która za trzy miesiące wystartuje
w turnieju najlepszych drużyn świata w Hiszpanii. Agencje
przytaczają także opinie trenera Ryszarda Kuleszy, który pro
wadzi. reprezentację Tunezji - o rywalach polskich piłkarzy
Kulesza stwierdził, że drużyna Kamerunu może doświadczyć
w Hiszpanii ciężkich chwil w meczach z Włochami i Polską.
„Karaeruńcżycy - powiedział trener Kulesza - mogą jedynie
z piłkarzami Peru rywalizować o trzecie miejsce w grupie
1 to pod warunkiem, że -wykorzystają wszystkie własne atuty,
a pozbędą się kompleksów”.

SIATKARKI SŁUPSKIE
POZA FINAŁEM „A”
W sobotę i niedzielę rozegrano ostatnią serię spotkań o
mistrzostwo I ligi w siatkówce kobiet. Główna uwaga sym
patyków siatkówki na Pomorzu Środkowym zwrócona była
na Słupsk oraz Sosnowiec i Katowice W tych miastach
decydowały się losy o czwórce finalistów grupy ..A”, która
walczyć będzie o tytuł mistrzyń Polski, Niestety, siatkar
kom słupskim mimo zwycięstwa nad Zawiszą Sulechów 30
(15:6, 15:5, 15:8), nie udało się zakwalifikować do finałowej
czwórki. O wyeliminowaniu słupszezanek zadecydowało
zwycięstwo Płomienia Sosnowiec nad Startem
Lód?
3:0 oraz komplet punktów LKS nad zespołami Płomienia i
Kolejarza Katowice
Niedzielny mec? był bez historii, przez cały czas prze
wagę miały siatkarki Czarnych Spotkanie trwało niecałą
godzinę. Zespół Czarnych wystąpił w składzie: Lichodzijewska. Pełszyk, Wołyniec, Kuś. Kania. Jaźwiec oraz Hanyżewska i Wodzikowska Najlepiej w tym meczu zagrały Jaź
wiec, Kania i Lichodzijewska.
A oto komplet wyników:
Kolejarz Katowice — LKS Łódź 0:3, Płomień Sosnowiec
— Start Łódź 3:0; Kolejarz Katowice — Start
Łódź 3:1;
Wisła Kraków — Gedania Gdańsk 3:0; Płomień Sosnowiec
— ŁKS Łódź 2:3; Stal Bielsko — Gedania Gdańsk
3:0:
Czarni Słupsk — Zawisza Sulechów 3:0; Wisła — Spójnia
3:0.
(Sfł
* NA FINAŁOWYM turnieju
piłkarskim o Puchar Narpdów
Afryk] w Libii zakończyły sic
mecze w grupach.
Rozgrywki
grupowe przyniosły sensacje —
do półfinałów nie
udało sie
zakwalifikować
rywalom
poi
>kich piłkarzy w MS — repre
zentacji Kamerunu W pólfina
lach grać beda Zambia t Libia
oraz. finalista
..Espana — 82’'

Algieria z Ghana.

ćwierćfinałowy

Pucharu

bywców Pucharów z

Tbilisi

Zdo

Dynamem

W zesnole warszawskim

W SKRYCIE
miejsce.

w

ostatnim

swoim

zremisowała z

Kuba S-S . Pierwsze miejsce w
turnieju urzyuadłn reprezenta
cji Węgier, która w decydują
cym meczu Dokonała ZSRR 7:3.
*

W CZASIE meczu pływac

kiego ZSRR

-

NRD Salnikow

ta w wyścigu .

na 1500 m st.

(ZSRR)

usianowił

rekord

świa

* W SZEKTRFEHERVAR za
kończył
się
międzynarodowy
turniej zapaśniczy w stylu kla
sycznym Uczestnicząca w nim

* W
ZAWODACH
Pucharu
Świata
rozegranych w Jasnej
(CSRS)
w
slal-mie
gigancie
startov ało dwóch Polaków Je

lisi

w

drużyna

18

zawodników

ooniedziałek

Polski

rano,

zajęła

piąte

GRUPA r
Lechią — Gryf 0:1
GKS Tychy — ’ Górnik Włb,
1:0
Stal Stocznia — Stocznio
wiec 1:0
Piast — BKS Bielsko 1:0
Zagłębie Włb — Urania 1:0
ROW Rybnik — Olimpia l;l
Odra — • GKS Katowice 0:0
Stilon — Błękitni St. 1:0
21:11 23—16
21:11 18—16
20:12 23— 15
20,12 25—19
20:12 19—18
19:13 23—15
18:14 25—20
18:14 20—15
16:16 24—25
15-17 24—14
14:18 23—20
13:19 20—24
13-19 ■ 17—24
1319 11—26
8:24 12—24
13—34

Stal Stocznia
Stilon
GKS Katowice
Zagłębie Włb.
BKS Bielsko
Odra
Piast
Gryf
ROW Rybnik
GKS Tychy
Górnik Włb.
Olimpia P.
Stoczniowiec
Lechią
Urania
Błękitni Si
GRUPA II

Zawisza — Cracovia 0:1
Polonia — Gwardia
Szczytno 2:0
Broń — Olimpia
Elbląg 2:1
Hutnik — Błękitni 2:2
Stal St. WoJa — Ävia 0 0
Wisła Płock — Resovia 1:2
Górnik K. — Radomiak 2:1
Stal Rzeszów — Raków 0:0
Cracovia
Stal St. Wola
Radomiak
Hutnik
Błękitni K.
Polonia
Avia
Górnik K..
Wisła P.
Raków
O i im pi a E.
Resovia
Broń
Zawisza
Gwardia Sł
Stal Rz,

22:10
19:13
19:13
18:14
18:14
18:14
18:14
17:15
16:16
16:16
15:17
14:18
14-18
12:20
11:21
9:23

19—U
30—17
18—15
25—18
20—16
25—22
15—13
21—17
18—16
15—22
21—20
I4r~i7
21—27
14—13
17—29
8—23

TOTEK
I LOSOWANIE:
5, H, 12, 15, 33, 40 dod. 42
II LOSOWANIE:
11, 25, 32, 33. 40. 41
BANDEROLA: 0432

w

*
pradze dobiegł końca
międzynarodowy
mitvng
pły
wacki,
w
którym
startowali
również
reprezentanci
Najlepiej z nieb spisa).

dow
- 14 58.35 Ponrzedni re
kord świata należał również do
Salnikowa i wynosił 14 58.27.

sie

III GA

2.22.74.

Piłkarze Legii odlatują do Tbi

znajdzie

31—26
23—17
22—15
21—14
25—20
16—12
18—16
19—21
24—17
17—20
25 — 14
16—20
23—2.9
8—24
13—19
10—25

23:11
22:12
21:53
20:14
20:14
19:15
18:16
18:16
17:17
17:17
16:18
16:18
12:22
12:22
11:23
- 10:24

Pogof
Widzew
Śląsk
Górnik
Gwardia
Lech
Stal M.
Zagłębie
Wisla
ŁKS
Szombierki
Legia
Motor
Arka
Ruch
Bałtyk

konkurencji.
aatouua&t.
Jan
Walkosz
zajął 32 miejsce —«

meczu Polska

* PO LIGOWYM meczu sto
łecznych drużyn Gwardii i Le
gii trener Kazimierz > Górski 00
dał skład zespołu Legii, który
wyjedzie na rewanżowy
mecz

Pogoń — Zagłębie 4:1
Szombierki — ŁKS 2:0
Siask — Bałtyk »:/
Gwardia — Legia. ó:l1)
Ruch — Stal Mielec 0:2
Lech — Motor 1:0
Arka — Wisła 0:0
Widzew — Górnik 3:1

rzy Mikołajek

ale

ukończył

ny

Polski,
WoJ

zajmując oierwaze miejsce

w wyścigu ns 400 m st. zmień

nytn w czasie - 4 38.83

Wśród

naszvcb oływaczek nailęniel soi

sała sie Ortnańczyk
trzecie
100

rslrnuiąć

miejsce w wyścigu no

m st. dow, w czasie — 1.01,4

.4C w COSFORD zakończył się
mecz
pomiędzy
reprezentacjami W.

halowy, lekkoatletyczny
Brytanii

lekkoatleci

i

USA

—

USA

Zwyciężyli

78.5 49 5 okt.

* W MIEJSCOWOŚCI
Feldkirfch rozegrany został miedzy*
narodowy mecz hokeja ns lo
dzie w którym
nrńe- iv»v się
reprezentacje
Austrii i
NRD;
Zwyciężyli gospodarze J;ł (0:ł,

