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wszystkich krajni 
łączcie się!Głos 

Pomorza
DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

Będziemy stanowczo działać na rzecz zapewnienia 
godziwego poziomu życia emerytom, rencistom, lu
dziom niepełnosprawnym oraz opieki nad tymi, którzy 

i nie z własnej winy znaleźli się w trudnym położeniu 
materialnym.

(z deklaracji wyborczej PZPR)

Cztery dni przed'pierwszą turą

W centrum uwagi wyborców 
—jakość naszego życia
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Stajemy do wyborów Jako koalicja

Łączy nas Polska
Kim jesteśmy?

Stajemy do wyborów jako koalicja ugrupowania o włas
nej tożsamości i podmiotowości. Reprezentujemy w wielu 
sprawach ideowych, politycznych i ekonomicznych zróż
nicowane, odmienne poglądy. Nie zacieramy tych różnic. 
Ujawniają się one w treści oddzielnych deklaracji i pro
gramów wyborczych. Jeśli mimo to możemy i chcemy 
działać wspólnie to dlatego, że pojmujemy jednakowo 
nadrzędny interes narodu i państwa polskiego. Oto dla
czego stajemy do wyborów jako koalicja. Dokonujące się 
w Polsce najpoważniejsze przeobrażenia systemowe są 
wynikiem naszej inicjatywy i woli porozumienia. Jesteś
my zdecydowani kontynuować te zmiany zgodnie z prag

nieniem większości społeczeństwa. Na listy wyborcze 
wpisaliśmy nazwiska ludzi czynu, o dużej wiedzy, konkret
nych osiągnięciach i czystych rękach. Oni zapewnią ciąg
łość zmian i życie bez niebezpiecznych dla kraju wstrzą
sów.

Świat nie czeka
Głębokie przeobrażenia w socjalizmie fascynują opinię 

światową. Dowodzą one, że w tym ustroju można chro
niąc to co jest autentycznym dorobkiem ludzi pracy, 
jednocześnie przełamywać stare schematy i dogmaty, 
patrzeć śmiało i szeroko — przebudowywać dogłębnie 
rzeczywistość.

(dokończenie na str. 2)

Ostatnie posiedzenie Sejmu IX kadencji

Zmiany przepisów emerytalnych, 
alimentacyjnych i celnych

(Inf. wł.). To już ostatnie dni przedwyborczej gorączki. Dla kan
dydatów na posłów i senatorów bardzo jednak ważne. Liczy się 
bowiem każdy głos. Programy kandydatów i ich samych można 
poznać na licznych spotkaniach, jakie codziennie odbywają się na 
terenie obu środkowopomorskich województw. A jeśli brakuje 
czasu, można to zrobić również na ulicy, czytając plakaty i ulotki.

Czy wyborcy znają kandydatów? 
Czy zdecydowali już, że będą głoso
wać i na kogo? Przybliżone odpowie
dzi na te i inne pytania daje ankieta 
przeprowadzona tydzień temu przez 
Radę Wojewódzką PRON w Słupsku.

Spośród 250 ankietowanych osób z 
różnych środowisk społeczno zawo
dowych województwa 80 proc. od
powiedziało że na pewno weźmie 
udział w wyborach, 3 procent — że 
nie weźmie, pozostali nie byli zdecy

dowani. Spośród tych, którzy stwier
dzili, że wezmą udział w wyborach, 
40 proc. uzasadniło swoją decyzję 
poparciem dla porozumienia zawar
tego przy „okrągłym stole", 11,1 
proc. zaś tym, że do wyborów dopu
szczono kandydatów opozycji.

Czy znasz kandydujących do Sena
tu z województwa słupskiego? — 
Znam wszystkich — odpowiedziało 
33 proc. badanych; znam niektórych 
— 53,4 proc., w ogóle nie znam — 2 
proc. Pozostali nie udzielili odpowie
dzi.

(dokończenie na str. 2)

Listy do kandydata
K

ANDYDAT na senatora Aleksander Kwaśniewski otrzymuje codziennie po 
kilka, kilkanaście listów od mieszkańców województwa koszalińskiego. A oto 
fragmenty niektórych z nich.

„Przede wszystkim chciałbym, aby wal
czył Pan o czyste powietrze i czystą wodę 
nasfego województwa. Jako wieloletni 
pracownik branży drzewnej (43 lata pracy) 
boleję nad stanem naszych lasów. Klęski 
żywiołowe i nadmierna eksploatacja lasów 
powoduje, że wyzbywamy się zarówno 
płuc ludzkości oraz cennego surowca drze
wnego..."

Mieszkaniec Szczecinka

★ ★★
„Mam do Pana tylko jedną prośbę, niech 

Pan zrobi wszystko, byśmy mieli nowy 
wojewódzki szpital".

Mieszkaniec Koszalina

★ ★ ★
„Czy zgodziłby się Pan na poruszenie 

problemu ludzi niepełnosprawnych w 
świecie ludzi zdrowych? Inwalida to taki

sam człowiek i chce współuczestniczyć w 
normalnym życiu społeczeństwa. Niepeł
nosprawnym uniemożliwiają to bariery: ar
chitektoniczne, komunikacyjne i myślowe 
ludzi zdrowych. Znam także problemy in
walidów, którzy chcą gdzieś się zatrudnić. 
Większość z nich nie może uzyskać pracy, 
która nie kolidowałaby z ich kalectwem. 
Jest to potężna rzesza ludzi, która mimo 
utraty zdrowia, wielu nieszczęśliwych lo
sów, może jeszcze zarobić i czuć się po
trzebna w zdrowej części społeczeństwa".

. Mieszkaniec Koszalina

(dokończenie na str. 2)

„Tylko dni dzielą nas od końca IX kaden
cji Sejmu. Zamknęła ona pewien okres 
życia społeczno-politycznego w naszym 
kraju. W jej toku położyliśmy także pod
waliny pod nowy etap kształtowania w 
Polsce demokratycznego, pluralistycznego 
systemu politycznego". Ten fragment wy
powiedzi marszałka Romana Malinows
kiego, zamykającej ostatnie w tej kadencji

Inspektorzy PKW w terenie
We wtorek zakończyła kolejną kontrolą w tere

nie inspekcja Państwowej Komisji Wyborczej. In
spektorzy odwiedzili wszystkie komisje okręgowe 
i wojewódzkie oręż wiele dzielnic, miast i gmin. 
interesując się przebiegiem zaplanowanych na 
ostatnie dni czynności wyborczych

Prawie 10 min dzieci
Trochę danych przed Dniem Dziecka, mamy w 

kraju 9635 tys. dzieci w wieku do lat 14 Prawie 60 
proc. z nich mieszka w miastach W porównaniu z 
1980 rokiem liczba dzieci wzrosłe o 11 proc. — i to 
głównie w miastach Przeważają chłopcy — sta
nowiący 61 proc ogółu dzieci. W wieku przed
szkolnym jest 28 proc dzieci, w szkołach pod
stawowych — 53 proc., a resztę stanowią malu
chy.

Wodowanie bazy rybackiej
Z pochylni wydziału K2 Stoczni im. Lanina w 

Gdańsku spłynął na wodę statek z serii B 670 dla 
armatora radzieckiego. Jest to baza rybacka o 
nośności 10 600 DWT Tym samym ogólny tonaż 
wszystkich 925 jednostek zawodowych w powo
jennej historii stoczni wzrósł do 5.901 200 DWT 

Ąf
Towarzystwo Przyjaźni 

Polsko-Izraelskiej
Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Działa
cze nowej organizacji społecznej um tarzają, jak 
głosi statut, popularyzować osiągnięcia naukowe! 
kulturalna obu narodów, sprzyjać i rozwijać boga
ta kontakty służące wzajemnemu poznaniu i przy
jaźni między społeczeństwami Polski i Izraela

Konferencja ekologiczna
Przyjęciem końcowego memorandum ukoń

czyła się we wtorek w Pradze dwudniowa, zwoła
na z inicjatywy premiera CSRS Ladislava Adamca. 
konferencja odpowiedzialnych u sprawy ekologi
czne członków rządów państw graniczących z 
Czechosłowacją Węgier, NRD. PRL. Austrii. RFN 
i Związku Radzieckiego

Ostrzał chrześcijańskich 
dzielnic Bejrutu

Od rana we wtorek trwał ostrzał artyleryjskich 
chrześcijańskich dzielnic Bejrutu. Artyleria z za
chodnich. muzułmańskich dzielnic miasta ostrze
lała rejony portów w Dzunija. Dżbełija i Aszit. Od 
połowy marca — mimo apeli Ligi Państw Arabs
kich — ugrupowania muzułmańskie kontynuują 
blokadę strefy chrześcijańskiej

Starcia z policją
Około 200 osób zostało rannych w wyniku starć 

z policją, do których doszło podczas demonstracji 
w południowokoreańskim mieście Kwandzu Zo
stała ona zorganizowana na znak protestu prze- 

^ ciwko zabójstwu działacza studenckiego Li Czul 
T Giu.

Atak piratów na statek
Jak jx>daje wtorkowa prasa ukazująca się w 

Chace, grupa 30 piratów obrabowała w niedzielę 
500 pasażerów statku rzecznego kursującego po 
rzece Meghna w Bangladeszu Złodzieje odebrali 
pasażerom osobiste rzeczy ogólnej wartości blisko 
12.5 tys. dolarów. Po dokonaniu rabunku piraci 
pozostawili pasażerów statku ńe małej wyspie 
oddalonej o blisko 50 km od Dhaki.

posiedzenie parlamentu przypomina, że 30 
bm. w gmachu przy ul. Wiejskiej dobiegła 
końca nie tylko zbiorowa działalność po
słów wybranych przed czterema laty, ale 
także zakończył się jakiś etap funkcjono
wania polskiego parlamentu. Jaki będzie 
następny? Z pewnością inny.

Niespełna 2 godziny trwała druga część 
50. poiiedzenia Izby. Kolejni poełowie —

sprawozdawcy przedstawiali w zwięzłych, 
treściwych wystąpieniach projekty ustaw 
— łącznie 7, które Sejm uchwalił bez dys
kusji. Nowe lub znowelizowane akty praw
ne mają duże znaczenie praktyczne dla 
obywateli — jak w przypadku zmian w 
przepisach emerytalnych, alimentacyjnych 
i celnych — a także dla gospodarki.
> (dokończenie na str. 2)

Dzień Działacza Kultury

Wyróżnienia, gratulacje, 
podziękowania

(Inf. wł.). Występ chóru z Zespołu Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie pod 
dyrekcją Ludwika Szpemaiowskiego powitał wczoraj działaczy kultury przybyłych na uroczyste 
spotkanie do Urzędu Wojewódzkiego. ,

Tradycyjnie w ostatnich dniach maja ob
chodzimy Dzień Działacza Kultury. We wczo
rajszej uroczystości udział wzięli przedstawi
ciele władz województwa: przewodniczący 
W RN Jan Kapica, I sekretarz KW PZPR 
Eugeniusz Jakubaszek, przewodniczący WK 
SD Andrzej Kaczmarek, wojewoda koszaliń
ski Jacek Czayka. przewodniczący RW 
PRON Roman Wójcik oraz kierownik Wy
działu Propagandy WK ZSL Bolesław Kilian.

Wojewoda koszaliński Jacek Czayka w

imieniu przybyłych na spotkanie działaczy 
kultury -r- złożył wszystkim pracownikom 
kultury w województwie koszalińskim słowa 
uznania, szacunku‘i podziękowania za ich 
wysiłek w propagowaniu i upowszechnianiu 
kultury. W okolicznościowym wystąpieniu 
wicewojewoda Zygmunt Boczkowski mówił 
o dokonaniach kulturalnych w minionym 
roku, o nowych placówkach i obiektach, o 
sytuacji koszalińskich środowisk twórczych. 

(dokończenie na str. 2)

Gtosu
z RYSZARDEM ULICKIM 

autorem tekstów piosenek 

i scenariuszy

„Kolorowe jarmarki"
i nie tylko

— Dwadzieścia pięć lat minęło — 
można by rzec parafrazując piosenkę 
z serialu „Czterdziestolatek". W tym 
roku obchodzi Pan swój jubileusz pra
cy twórczej, jako autor wielu piose
nek, w tym także przeboju „Kolorowe 
jarmarki". Ćwierć wieku to szmat 
czasu. Czy pamięta Pan jak to się 
zaczęło?

— Prawdą jest, że dwadzieścia pięć lat 
temu ukazały “się na antenie Polskiego 
Radia piosenki z moimi tekstami. Ale pier

wsze próby mojego pisarstwa miały miejs
ce nieco wcześniej. Jako licealista założy
łem z Ryszardem Poznakowskim grupę 
muzyczną „Rajpers". Potem był teatrzyk 
muzyczny, a raczej kabaret „Pińcio". Wów
czas to powstały moje pierwsze teksty — 
skecze i piosenki. Następnie były studia w 
Warszawie. Sama znajomość choćby z Jo
naszem Koftą dużo mi dała. jako począt
kującemu autorowi tekstów. Zaowocowa
ła ona między innymi małymi zwycięst
wami w turniejach poetyckich. Mile wspo

minam również współpracę z ówczesnymi 
„lokomotywami" polskiego bigbitu. Właś
nie dwadzieścia pięć lat temu z Ryszardem 
Poznakowskim napisaliśmy pierwszego, 
polskiego twista, a śpiewała go nosząca 
wtedy warkoczyki Katarzyna Sobczyk.

— Prowadzi Pan może jakąś staty
stykę swojego dorobku?

(dokończenie na str. 2)

H. Kossakowski: „Znam oczekiwania ludzi
i wiem jak je zaspokoić"
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Smutnym efektem jesienno-zimowych sztormów było zniszczenie ponad 600 metrów 
wschodniego odcinka plaży w Ustce. Plaza praktycznie przestała istnieć. Teraz trwa jej 
odtwarzanie. Spychacze niwelują plażę i wyrównują linię brzegową, naprawia się 
zniszczoną promenadę. Prawdopodobnie już w końcu czerwca plaża oddana będzie do 
użytku.

Fot. Stefan Kraszewski

(Inf. wł.). Henryk Kossakowski, kandydat na posła, znalazł chwilę na rozmowę 
z dziennikarką. Czas jest dziś dla niego cenny jak złoto: kampania wyborcza 
dobiega końca. Rozpoczął ją apotkaniem z wetaranami walki i pracy w Domu 
Kombatanta we Włościborzu. Uczestniczył dotąd w 48 spotkaniach, a wczoraj 
czekało go dalszych siedem. Ten wczorajszy przedwyborczy maraton zaczął się 
spotkaniem z załogą Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dygowie, a zakoń
czył rozmową z młodzieżą Zespołu S; 
Kossakowski jest nauczycielem.

Zapytany o wrażenia z przebiegu kam
panii przedwyborczej. Kossakowski mówi: 
— Rozrzut pytań jdśt bardzo szeroki; od 
spraw politycznych (np. co sądzę o liście 
krajowej) poprze? problemy wojewódzkie 
(m.in. związane z Koszalińską Strefą Eko
nomiczną) do kwestii lokalnych. Na kaz-

Rolniczych w Gościnie, w której H.

dym spotkaniu wyborcy dorzucają mi wła
sne przemyślenia, oceny i komentarze. 
Część zgłaszanych postulatów wymaga 
rozwiązań w skali kraju. Jeżeli zostanę 
posłem, podejmę je na forum Sejmu, część 
zaś trzeba załatwić w ramach województ
wa i gmin. Wymienię w skrócie problemy

Fundacja „Uśmiech"
Odbyło tlę «potkanie premiera Mieczysława 

F. Rakowakiago z grupa założycieli fundacji 
„Uśmiech”. W spotkaniu uczestniczył również 
minister Aleksander Kwaśniewski, przewodniczą
cy Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Minis
trów. nadzorujący działalność fundacji. Fundacja 
„Uśmiech” ma ne celu udzielanie pomocy i ota
czanie opieką młodzieży i dzieci, w szczególności 
sierot i niepełnosprawnych (PAP)

Rokowania wiedeńskie

wymagające rozstrzygnięć centralnych: 
zmiana i urealnienie polityki podatkowej na 
taką, która będzie jasna, zrozumiała, stabil
na; rozwój wszystkich form samorządu z 
podkreśleniem samorządu terytorialnego 
opartego o własne środki; podjęcie kroków 
doprowadzających do ograniczenia i zdu
szenia inflacji jako groźnego zjawiska eko
nomicznego i społecznego. Wreszcie — 
potrzeba tworzenia warunków do przy
spieszenia budownictwa mieszkań; zwła
szcza tu trzeba postawić na zapał i przed
siębiorczość ludzi młodych.

(dokończenie na str. 2)

Propozycja limitów 
sił konwencjonalnych

Wiedeń (PAP). We wtęrek przewodniczący delegacji NRD na wiedeńskie 
rokowania w sprawie sił konwencjonalnych w Europie (CFE), K. Ernst,

Na targowiskach „Przedwyborcze" kury, 
Sienkiewicz za „stówę"...

(Inf. wł.) — Przedwyborcze kury, przedwyborcze kury. Kupujcie ludzie, po 
wyborach będą już droższe! W taki sposób zachęcała klientów do zakupów 
sprzedawczyni patroszonych kur (1000 zł za kg).

Przedwyborcza atmosfera, jak widać, nie ominęła koszalińskiego targowis
ka. Mniej tłoczno było tu wczoraj niż zazwyczaj. Znacznie ciaśniej niż zwykle 
było natomiast na przytargowym placu,, gdzie licznie zjechali dostawcy wa
rzyw, sadzonek, żywych karcząt, prosiąt.

Takich ilości nowalijek, jak ostatnio, już Przemysłową część targowiska zdecy- 
dawno koszalinianie na rynku nie oglądali. dowanie tym razem zdominował „import”
Pomidory (1200, 1300, 1500 zł), ogórki 
(szklarniowe — 600 zł, polne — jak infor
mowała wywieszka — małe, w sam raz do 
kiszenia — 1000 zł), rzodkiewki (80 zł), 
sałata (100. 150, 200 zł), młoda kapusta 
(400 zł główka), młoda marchew (500 zł 
pęczek) i ponadto mnóstwo zielonej piet
ruszki, szczypioru. kopru i botwiny.

ze Związku Radzieckiego. Zniknęły co pra
wda kolorowe telewizory, mniej jest^me- 
chanizowanego sprzętu gospodarstwa do
mowego, za to więcej tekstyliów. Oprócz 
kompletów pościeli (w cenach od kilku
nastu do 30 tys. zł) i kap — damska 
bielizna, dresy (18—20 tys.), a nawet ma
teriał wsypowy (całe bele, różowego, żół

tego. do wyboru i do koloru) po 1500 zł za 
metr.

Dużym zainteresowaniem klientów cie
szyły się zabawki. Przed Dniem Dziecka — 
normalna to rzecz. Pomyśleli o tym również 
handlarze, dostarczając sporo towaru. Ma
my i tatusiowie z błyskiem w oku przy
glądali się kolorowym samochodom, czoł- 
gbm. łunochodom. pluszowym zwierząt
kom,, lalkom. Mało który rodzic jednak 
decydował się na kupno czegokolwiek. 
Zniechęcały ceny. Za pojazdy na baterię 
żądano 7—16 tys. zł, duża lalka kosztował* 
15 tys. pluszowe misie 3—5 tys. 3—4 tys. zł 
życzono sobie za komplet plastykowych 
klocków, 5—6 tys.-— za karabin. 

(dokończenie na str. 2)

przedstawił roboczy dokument zawierający propozycje limitów sił konwenc
jonalnych w Europie Środkowej. Chodzi tu o siły zbrojne NRD, Polski, CSRS, 
WRL po stronie Układu Warszawskiego oraz RFN, Belgii, Holandii, Luksem
burga i Danii po stronie NATO. Dokument proponuje wprowadzenie równych 
limitów dla obu stron nie przewyższających 570 tys. żołnierzy, 420 jednostek 
taktycznego lotnictwa szturmowego, 800 jednostek helikopterów bojowych, 
8700 czołgów, 7600 jednostek artylerii i 14500 transporterów opancerzonych.

Niepotrzebne prawa ostabiają te. które są niezbęd
na.

(Montesquieu)

Imieniny — Anieli. Petronełi

1970 — Peru nawiedziło katastrofalne trzęsienie 
ziemi. Ok. 86 tys. ludzi ptoniosło śmierć 

1924 — Chiny uznały Związek Radziecki

1858 — na Dalekim Wschodzie założono miasto 
Chabarowsk

Wschód słońca o 4.26. zachód o 21.14

■)0ir
Dziś przewidywane jest zachmurzeni^ małe i 

umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i 
miejscami przelotne opady. Temperatura maks. od 
17 st. nad morzem do 20 w głębi lądu. Wiatr 
j)oczątkowo zmienny, potem zach. i płn.-zach., 
słaby i umiarkowany, (par)
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Łączy nas Polska
(dokończenie ze str. 1)

Szczycimy się tym. iż byliśmy krajem, w którym proces ten 
zaczai się najwcześniej i zaszedł daleko. Chcemy to dzieło 
kontynuować i przyspieszać, aby Polska sprostała wy
zwaniom cywilizacji, aby zajmowała należne jej miejsce w 
europejskim rozwoju narodów.

Bronimy prawa i rozsądku
Źródła siły państwa upatrujemy w mądrym, spójnym i 

stanowczo przestrzeganym prawie. Chcemy brać udział w 
tworzeniu praw, jak też w kierowaniu państwem, wspól
nie z każdym, kto szanuje te same zasady — kieruje się 
nadrzędnym interesem Polski, jej racją stanu. Nasza poli
tyka zewnętrzna i wewnętrzna gwarantuje nienaruszal
ność granic, strzeże pokoju polskich domów i rodzin. 
Jesteśmy za pluralizmem idei. ze ścierania się poglądów 
□owstają bowiem nowe wartości. Dowiodła tego nasza 
inicjatywa zwołania „okrągłego stołu". Rywalizacja, a 
nawet walka polityczna jest rzeczą normalną, toczyć się 
jednak powinna z poszanowaniem ducha tolerancji i zasad 
demokracji. Jesteśmy przeciw wszelkiej sprzecznej z na
szą godnością narodową zewnętrznej ingerencji w kam
panię wyborczą, przeciw nadawaniu jej konfrontacyjnego 
charakteru. Także w Sejmie i Senacie będziemy dowodzić i 
bronić swoich racji w demokratycznych parlamentarnych 
formach.

Polak w Polsce powinien czuć się dobrze

reformy polityczne. Potrzebna jest głęboka reforma eko
nomiczna. której szeroko aprobowany program posiada
my. Weszliśmy zdecydowania na drogę jego realizacji. 
Poprawa warunków materialnych polskich rodzin jest 
naszym najważniejszym celem na najbliższe lata. Będzie
my w tym dziele współpracować z każdym kto może do 
tego celu przybliżyć.

i
Wybierz naszych kandydatów

Stworzyliśmy koalicję środowisk wywodzących swoją 
inspirację i siłę z różnych wizji świata, z różnego myślenia. 
Nauczyliśmy się przezwyciężać podziały i znajdować to. 
co łączy.

Zwracamy się do wszystkich rodaków — do wszystkich 
wyborców:

__ nasza koalicja proponuje wam uzgodniony przy o-
krągłym stole kierunek przemian i przebudowy kraju,

— liczymy na poparcie i współpracę milionów bezpar
tyjnych, działaczy PRON. organizacji społecznych, zawo
dowych i samorządowych, przedstawicieli różnych poko
leń. mieszkańców polskich miast i wsi.

Łączy nas Polska—jej dobro —jej rozwój—jej bezpiecz
ny, pomyślny los.

POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA 
ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE 
STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE
STOWARZYSZENIE „PAX"
UNIA CHRZEśCIJAŃSKO-SPOŁECZNA 

Polacy muszą lepiej żyć. Do tego nie wystarczą same POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO-SPOŁECZNY

Zmiany przepisów emerytalnych, 
alimentacyjnych i celnych

(dokończenie ze str. 1)
Oto krótka informacja o kolejnych u- 

chwalonych przez Sejm ustawach.
Nowela ustawy o zaopatrzeniu e- 

merytalnym i o świadczeniach z ubez
pieczenia społecznego ma charakter 
doraźny — do czasu wejścia w życie 
nowego systemu emerytalno-rentowego. 
Umożliwia m. in. rządowi określenie zasad 
obniżenia wymiaru emerytury lub tym pra
cownikom zlikwidowanych zakładów pra
cy, którym brakuje najwyżej 5 lat do osiąg
nięcia wieku emerytalnego. Przyspieszenie 
przejścia na emeryturę o 5 lat oznaczać 
będzie zmniejszenie podstawy jej wymiaru 
o ok. 17 proc. — o 3,5 proc. za każdy rok.

Kolejne poprawki w tej samej ustawie 
nawiązują do stanowiska Trybunału Kon
stytucyjnego w sprawie okresu zatrudnie
nia niezbędnego dla nabycia praw do renty 
inwalidzkiej, a także do konwencji MOP, 
która nie dopuszcza możliwości zawiesze
nia prawa do emerytury i renty z powodu 
osiągania dochodu z innej działalności niż 
zatrudnienie podlegające obowiązkowe
mu ubezpieczeniu społecznemu; obecnie 
zawieszenie tych świadczeń ograniczono 
więc do osób zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

Zmieniając ustawę o funduszu ali
mentacyjnym zniesiono górny po
ziom dochodów w rodzinie, który do
tychczas uniemożliwiał korzystanie 
ze świadczeń tego funduszu. Górną

granicę tych świadczeń określono parame
trycznie, na poziomie 25 proc. przecięt
nego wynagrodzenia w' gospodarce uspo
łecznionej w poprzednim roku kalendarzo
wym (obecnie — 13.300 zł., a więc dwu
krotnie więcej niż dotychczasowa górna 
granica świadczeń.

Ustawa o zmianie upoważnień do 
wydawania aktów wykonawczych 
jest wyrazem tendencji do ukształ
towania nowego modelu funkcjono
wania rządu i ministrów, w którym ten 
pierwszy kieruje całokształtem spr8w spo
łeczno-gospodarczych i państwowych, zaś 
ci drudzy samodzielnie realizują określone 
zadania.

Zliberalizowano prawo celne — od
stępując od zakazu przywożenia z zagrani
cy przez osoby fizyczne po jednym egzem
plarzu utworów i przekazów informacji nie 
dopuszczonych dotychczas do rozpow
szechniania w kraju; nie dotyczy do tych, 
które zawierają treści pornograficzne.

Ustawa o samorządzie zawodo
wym niektórych podmiotów gospo
darczych umożliwia dobrowolne 
zrzeszanie się prywatnych przedsię
biorców; z inicjatywą w tej kwestii może 
wystąpić co najmniej 50 podmiotów zajmu
jących się działalnością gospodarczą lub 
co najmniej 200 w przypadku działalności 
transportowej.

Ostatnią z serii ustaw 'z zakresu 
prawa gospodarczego jest ustawa o

izbach gospodarczych. Reguluje ona 
kwestie zrzeszania się podmiotów prowa
dzących działalność gospodarczą w izbach 
gospodarczych, na zasadzie dobrowolno
ści i równoprawności, bez względu na 
formę organizacyjną i formę własności.

Rezultatem porozumień „okrągłe
go stpłu" są zmiany w prawie praso
wym. Najistotniejszą z nich jest odejście 
od systemu koncesjonowania działalności 
prasowej i zastąpienie go systemem rejest
racji.

Na zakończenie obrad zabrał głos 
marszałek Sejmu Roman Malinowski, 
który dokonał krótkiego podsumo
wania czteroletniej pracy Sejmu IX 
kadencji. Główną treścią naszych działań 
stwierdził — było dążenie do wszechstron
nych reform i pogłębienia porozumienia 
narodowego. Kierowało nami przekonanie, 
że tylko tą drogą możemy przezwyciężyć 
kryzys ekonomiczny, przyspieszyć rozwój 
kraju. Dążenia reformatorskie zawsze znaj
dowały w Sejmie głębokie zrozumienie i 
wsparcie.

Na dokonania Sejmu w dziedzinie gos
podarczej trzeba patrzeć przez pryzmat wa
runków w jakich przyszło mu działać — 
stwierdził mówca, wskazując, że mimo wy
siłków nie udało się w minionych 4 latach 
osiągnąć równowagi rynkowej, a tym sa
mym normalizacji gospodarki I nastrojów 
społecznych. (PAP)

Wyróżnienia, gratulacje 
podziękowania

(dokończenie ze str. 1)
Niestety, nie wszystkie potrzeby w sferze 

kultury są zaspokajane, rezerw należy po
szukiwać między innymi we współpracy ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi, zakładami 
pracy, w inicjowaniu — przynoszącej do
chody — działalności gospodarczej.

W trakcie wczorajszej uroczystości grono 
działaczy kultury uhonorowano listami gra
tulacyjnymi I sekretarza KW PZPR E. Jaku- 
baszka. Odznaką honorową „Zasłużony 
Działacz Kultury" wyróżnieni zostali: Bog
dan Fkak — nauczyciel Szkoły Podstawowej 
im. T. Szewczenki w Białym Borze, Ryszard 
Flutek — dyrektor Oddziału PUPiK 
„Ruch”. Zbigniew Janusza nieć — działacz 
Czaplineckiego Towarzystwa Społeczno- 
-Kulturalnego, Zofia Nowak — dyrektor 
Społecznego Ogniska Muzycznego w Koło
brzegu, Bogusław Polak — dyrektor Instytu
tu Nauk Społecznych WSInż., Genowefa

Pasak — bibliotekarka Biblioteki Publicznej 
w Połczynie Zdroju, Zofia Wodejko — bib
liotekarka Biblioteki Publicznej w Połczynie 
Zdroju i Władysława Wolska — pracownica 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Ko
szalinie. Dyplom honorowy ministra kultury 
i sztuki otrzymało (zbiorowo) Koszalińskie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Woje
woda koszaliński przyznał „Medal Mecena
som i Twórcom Kultury" Andrzejowi Cze
chowiczowi — redaktorowi naczelnemu 
„Głosu Pomorza" oraz Nagrodę Artystycz
ną im. Ryszarda Siennickiego — Jerzemu 
Fedorowiczowi — artyście plastykowi zamie
szkałemu i tworzącemu w Koszalinie.

Ponadto grupa działaczy kulturalnych wo
jewództwa otrzymała nagrody ministra kul
tury i sztuki i dyrektora Wydziału Kultury i 
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Koszali
nie. Gratulacje złożył wyróżnionym sekre
tarz KW PZPR Zbigniew Michta oraz za
proszony na spotkanie kandydat na posła 
Franciszek Dyląg, (kc)

31 bm. światowym dniem bez papierosa

Kobiety palące ryzykują najwięcej
— To hasło przyświeca dzisiejszemu dniu, ogłoszonemu przez 

światową Organizację Zdrowia dniem bez papierosa. Choroby płuc, 
różnego rodzaju nowotwory i zawały serca powodują z roku na rok 
większą umieralność wśród palaczy tytoniu. Tylko w Polsce rocznie 
umiera z powodu chorób odtytoniowych około 40 tys. osób. Kobiety 
palące ryzykują szczególnie. O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy 
specjalistę chorób płuc, lek. med. BARBARĘ WITKOWSKĄ, kierującą 
Wojewódzką Przychodnią Przeciwgruźliczą i Chorób Płuc w Słups
ku.

— Palenie papierosów obniża pło
dność wśród kobiet, dwa razy częś
ciej niż u niepalących występuje u 
nich ryzyko ciąży pozamacicznej i 
powstawanie raka szyjki macicy. Nie 
narodzone dziecko pali wraz z matką. 
Przekazuje ona bowiem tlenek węgla 
i nikotynę do krwi płodu, zmniejsza
jąc tym samym ilość tlenu i zwięk
szając liczbę uderzeń serca. Ryzyko 
zawału, wylewu czy zakrzepowego 
zapalenia żył, zwłaszcza u kobiet po 
40 roku życia, jest statystycznie wy
ższe niż u kobiet niepalących. Palenie

oddziaływuje też na skórę, zmniej
szając jej nasycenie tlenem, co pro
wadzi do wiotczenia i przedwczes
nego starzenia się skóry.

Zagrożeń jest znacznie i to znacznie 
więcej. Trudno tu wszystkie wyliczać. 
Zagrożenie paleniem tytoniu dla u- 
stroju kobiety stało się na tyle poważ 
ne, że Światowa Organizacja Zdrowia 
uznała je za alarmistyczne. Stąd dzień 
31 V. br. obchodzony jest na całym 
świecie pod hasłem: „Kobiety nie pa
lą". JA.

W centrum uwagi wyborców „ 
- jakość naszego życia

(dokończenie ze str. 1)
Bardzo podobała się elektryczna kolejka z 
NRD (65 tys. zł). Szczególnie tatusiom, 
pewnie niejeden by się skusił, gdyby była 
trochę tańsza.

Starszym pociechom w prezencie można 
było zafundować np. jednotomową „En
cyklopedię popularną" za 48 tys. zł albo o 8 
tys. od niej tańsze dwa tomy wielkiego 
słownika niemiecko-polskiego. Jeszcze at
rakcyjniejszą propozycją dla milusińskich 
w starszym nieco wieku było 17-tomowe 
wydanie dzieł Henryka Sienkiewicza za 
„jedyne"... 95 tys. zł. Taki prezent z pew
nością sprawiłby nastoletniemu dziecku 
wiele radości. Mniej wymagających na
stolatków zadowoliłaby zapewne płyta 
eks-Beatlesa Paula McCartneya, wydana 
w ZSRR — 5 tys. zł.

Bynajmniej nie tracą nadziei na zrobienie 
dobrego interesu sprzedawcy tureckich 
ciuchów. Podaż duża, popyt taki sobie, 
mimo to ceny coraz wyższe. Letnie baweł
niane koszulki (damskie i męskie —16 tys.) 
zdrożały co prawda niewiele, ale garsonki 
np. — znacznie. Żąda się za nie obecnie 
40—56 tys. zł.

Coraz rzadziej udaje się trafić na targu 
jakąś prawdziwą okazję. Ceny niektórych 
towarów wydają się wręcz absurdalne. Żą
danie za zwykły czajnik czy średniej wielkości 
patelnię („import" ZSRR) 10 tys. zł to 
chyba lekka przesada. Ale cóż, wolny rynek 
ma swoje prawa, (i)

(dokończenie ze str. 1)
— Czy znasz kandydatów na po

słów?—Tak — wszystkich (22,2 proc.), 
niektórych (55 proc.), nie znam żad
nego (14 proc.), pozostali nie wypo
wiedzieli się. Aż 72,6 proc. badanych 
stwierdziło, że głównym źródłem infor
macji o kandydatach na posłów i sena
torów w woj. słupskim jest „Głos Pomo- 

a".
W Człuchowie odbyło się dotąd 17 

spotkań z kandydatami na posłów i 
senatorów. Gdyby sprowadzić do 
wspólnego mianownika sprawy, jakie 
poruszano, można by je określić jednym 
zdaniem: troska o lepszą jakość życia. W

tym zakresie w Człuchowie i nie tylko, 
pozostaje z pewnością wiele do zrobie
nia. Postulowano konieczność poprawy 
zaopatrzenia rynku, zahamowania galo
pującej inflacji oraz skuteczniejszego 
wdrażania reformy gospodarczej. Sporo 
uwagi poświęcono też sprawom oświa
ty i wychowania — głównie potrzebie 
odchudzenia programów szkolnych o- 
raz położenia większego nacisku na 
sport i rekreację uczniów.

W Bobolicach odbyło się do wczo
raj 14 spotkań. „Żelaznym" tematem 
dyskusji jest tu postulat budowy oczysz
czalni ścieków i ujęcia wody dla miasta. 
Spotkania wykorzystywane są przez

miejscowe władze do zapoznania społe
czeństwa z programem obchodów 
650-lecia nadania praw lokacyjnych 
miastu oraz włączenia zakładów pracy i 
jego mieszkańców do realizacji czynów 
społecznych: budowy chodników, bazy 
sportowo-rekreacyjnej itp.

Wybory, to także praca obwodowych 
komisji wyborczych. W województwie 
koszalińskim skupiają one 2977 osób, w 
słupskim — 2160. To właśnie ich spot
kamy w dniu 4 czerwca w lokalach 
wyborczych. Spotkamy także mężów 
zaufania. W województwie słupskim ka
ndydaci na posłów i senatorów zgłosili 
696 mężów zaufania, w koszalińskim — 
blisko 2 tysiące, (bel)

Listy do kandydata
(dokończenie ze str. 1) 

Największymi problemami wsi to brak 
Środków produkcji, takich jak nawozy, śro
dki chemiczne, pasza, sprzęt i maszyny 
rolnicze. Żadnej stabilizacji cen. nieopłacal
ność, wysokie oprocentowanie kredytów. 
Chcąc coś kupić/to się nie kupuje, lecz 
załatwia. Czasem rolnik traci dziesiątki go
dzin na jeżdżenie i wypytywanie się. Z tego 
względu rolnictwu potrzebne są telefony. 
Telefon to nie kaprys, lecz narzędzie pracy 
każdego rolnika. I druga sprawa, panie 
ministrze: każda wiejska kobieta chciałaby 
mieć gaz w domu, co byłoby dla niej 
ogromną ulgą. bo nie musiałaby codzien
nie krzesać ognia pod kuchnią. Niejedno
krotnie. gdy trwają prace sezonowe, zjada 
się naprędce coś zimnego i znów trzeba iść 
w pole. Gdyby byI gaz. żyłoby się nam 
inaczej..."

Mieszkaniec Bronowa
(gm. Połczyn Zdrój)

★ ★ ★
„Z zainteresowaniem i sympatią śledzę 

Pana dotychczasowe poczynania w cent
ralnych władzach, a zwłaszcza przy ,.o- 
krągłym stole". Jestem przyjemnie zdu
miony Pana dojrzałością polityczną, kul
turą. a zwłaszcza kulturą polityczną. Jes
tem rad. że to Pan, urodzony w Białogar
dzie. jest naszym kandydatem do Senatu. 
Mam tylko osobistą prośbę, niech Pan nie 
pozwala deprecjonować naszego dotych
czasowego dorobku".

Mieszkaniec Karlina 
★ ★ ★

.Jestem zdecydowana glosować na Pa
na, a oprócz mnie moje trzy córki z mężami. 
Razem ma Pan od mojej rodziny siedem 
głosów. Glosujemy za młodym, energicz

nym i otwartym człowiekiem. Liczę, że jako 
minister i ewentualnie przyszły senator bę
dzie dążył Pan do stworzenia warunków 
pracy i życia młodym. Pragnę, by moich 
dziesięcioro wnucząt, w tym siedmiu chło
pców, nie musiało emigrować i szukać dla 
siebie innej Ojczyzny, by moja droga Oj
czyzna byle dla nich umiłowaną Matką 
Ojczyzną..."

ł

Mieszkanka Karlina

Nie podajemy nazwisk i adresów auto
rów listów, ponieważ korespondencję kie
rowali oni bezpośrednio do kandydata na 
senatora. Uznaliśmy, że warto zacytować 
te fragmenty, również bowiem i w nich 
znaleźć można wiele oczekiwań mieszkań
ców zarówno wobec tego kandydata, jak i 
wielu innych, (wkć)

„Znam oczekiwania 
ludzi i wiem, 
jak je zaspokoić'H

(dokończenie ze str. 1)
Wśród spraw wojewódzkich — naszych, 

bo tu się urodziłem i tu mieszkam — 
wymieniłbym problem rozwoju gazownic
twa z wykorzystaniem miejscowych źródeł 
gazu, jako ważnego czynnika ochrony^śro- 
dowiska, poprawę bazy oświatowej i kul
turalnej oraz potrzebę maksymalnego włą
czenia się do realizacji założeń KSE, dającej 
szansę przyśpieszenia rozwoju wojewódz
twa.

Na każdym spotkaniu mówię ludziom co 
chciałbym załątwić, jednak bez obiecywa
nia. Liczę się z wygraną i jeśli chcę poważ
nie traktować wyborców, muszę realnie 
chodzić po ziemi. Uważam, że dziś wszyscy 
powinniśmy myśleć o ekonomicznych wa
runkach i zasadach sprzyjających efektyw
ności wytwarzania, bowiem mamy coraz 
dokładniejszy system społecznego podzia
łu, za to kołdra — ta przysłowiowa — którą 
każdy ciągnie w swoją stronę, jest coraz 
bardziej postrzępiona. Czas, aby ją pozszy- 
waćl

Henryk Kossakowski twierdzi, że zna 
oczekiwania ludzi, a w trakcie kampanii 
poznał je jeszcze lepiej. Chce tym oczeki
waniom sprostać i — jak mówi — wie, jak 
to zrobić.

— Pragnę być posłem swoich wybor
ców— głosi H. Kossakowski, kandydat na 
posła z mandatu nr 182. (ak)

Uczymy się nawzajem, 
wyborcy i kandydaci

(Inf. wł.) O kilka refleksji na temat dotychczasowego przebiegu 
kampanii wyborczej poprosiliśmy kandydata na senatora z woj. 
słupskiego prof. Andrzeja Czarnika.

— Jeęt to bez wątpienia pierwsza 
tego typu kampania wyborcza i nie 
ma najmniejszych wątpliwości, ze u- 
czą się na niej zarówno kandydapi, jak 
i sami wyborcy. Nowe formy, nowe 
metody oddziaływania spotykają się 
na ogół z przychylnym odbiorem spo
łecznym.

Jestem przekonany, że bezpośred
nie kontakty kandydatów z wybor
cami znacznie poszerzają zakres wie
dzy o problemach regionu i wojewó
dztwa, sprzyjają wymianie poglądów.

Co charakterystyczne? Dość mało 
mówi się podczas spotkań na temat 
lokalnych bolączek, drobiazgów, na 
roztrząsaniu których upływały po
przednie kampanie.

Bardzo często pytano mnie o ocenę 
procesu demokratyzacji życia społe
czno-politycznego. Niezwykle trud
no oceniać coś, co się dopiero prak
tycznie zaczęło. Nie mamy jeszcze 
należytego dystansu. Sam żyłem w 
przekonaniu o konieczności większej 
jawności i demokratyzacji naszego 
życia, ale twierdziłem i czynię to na

dal, że proces ten jest na tyle skom
plikowany, że powinien następować 
stopniowo. ^
,, Tegoroczna kampanię to konglo- ^ 
merat przeszłości i jutra. Wybory do 
Senatu są w pełni demokratyczne, 
wybory do Sejmu — jeszcze nie cał
kiem.

Przysłuchuję się często dyskusjom 
na temat spraw, nad jakimi będzie się 
dyskutowało w Senacie. Osobiście 
jestem przekonany, że w krótkim cza
sie wypłynie problem zmian konsty
tucji. Nadeszły czasy, że za biurkiem 
ułożyć jej i zatwierdzić nie można. Ta 
nowa polska konstytucja, która po
wstanie po burzy politycznych dys
kusji, określi nam ramy, w których 
będziemy działać. Będzie to kolejny 
etap zmian w naszej rzeczywistości. 
Przypuszczam, że konsekwencją jej 
uchwalenia będzie dalsza demokraty
zacja życia i pełna demokracja wybor
cza. Jestem też przekonany, że określi 
ona wybór prezydenta naszego kraju 
spośród kilku kandydatów i przez całe 
społeczeństwo, (gip)

„Kolorowe jarmarki" i nie tylko
. (dokończenie ze str. 1)

— Na początku tak, prowadziłem. Orie- . 
ntowałem się ile czego napisałem i dla 
kogo. Dziś mogę powiedzieć tylko tyje, że 
spod mojego pióra wyszło kilkaset piose
nek. Były wśród nich tak zwane jednorazó: 
wki, napisane na jakąś okazję, ale były też 
utwory zaliczone przez krytyków do naj
lepszych całego okresu powojennego. Je
stem autorem dwudziestu musicali, wido
wisk estradowych i dużych form scenicz
nych. Wydano do tej pory kilka moich 
śpiewników autorskich. Ponadto, moje 
piosenki znajdują się także w innych śpie: 
wnikach. śpiewa je zarówno młodzież 
szkolna, jak i dorośli. Amatorzy — jak 
chociażby zespół „Bez Nazwy" — i profes
jonaliści: Maryla Rodowicz. Paulos Raptis 
oraz harcerskie zastępy. Mogę się pochwa
lić, że moje piosenki wygrywały już na 
festiwalu w Soisocie i na konfrontacjach w 
Połczynie Zdroju oraz Kielcach, ze nie

wspomnę ö festiwalach młodzieży szkol
nej. Dodam może tylko, że jeżeli idzie o 
muzykę, to współpracuję z profesjonalis
tami — i to najlepszymi w kraju. Wszystkich 
nie sposób wymienić. Wystarczy, że wspo
mnę Katarzynę Gaertner, Ryszarda Pozna
kowskiego, Marka Sewena, Janusza Kęps
kiego i Karola Kadleca.

— Pomimo tak dużego dorobku 
mówi się o Panu, Jako o autorze jednej 
tylko piosenki...

— I domyślam się, o którą chodzi — o 
„Kolorowe jarmarki?" Tak czasem w życiu 
bywa. Można być autorem niezliczonej 
liczby tekstów, wielu książek, czy ról filmo
wych, a o popularności decyduje ta jedna. 
Podobnie jest w moim przypadku. Zdoby
łem przecież dwa złote i dwa srebrne pierś
cienie w Kołobrzegu. Wygrałem wiele kon
kursów. Nagrano tysiące płyt i kaset z 
moimi piosenkami. Janusz Laskowski, któ
ry koncertuje obecnie w Stanach Zjed

noczonych, ma w swoim repertuarze około 
trzydziestu nowych piosenek z moimi teks
tami. A mimo to „Kolorowe jarmarki" nadal 
pozostają jakby takim moim herbem.

— Ale piosenka nie jest przecież 
Pana jedyną, artystyczną pasją...

— Jestem dziennikarzem i ten zawód 
również uważam za rodzaj twórczości. Na
pisałem też wiele wierszy i wiele z nich 
zostało wydrukowanych. Pasjonuje mnie 
również tworzenie scenariuszy wielkich 
imprez plenerowych. Jak tylko znajduję 
czas, rzeźbię w drewnie i kamieniu. Zajmuję 
się także malarstwem. Prowadzę, chyba

rym mieszkam. Aktualnie zabrałem się za 
pisanie powieści.

— Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał:

MIROSŁAW KROM

Z ostatniej 
chwili
• PRZYWÓDCY krajów NATO zażegnali 

trwający »pór w pakcia, dotyczący nuklearnych 
rakiet krótkiego zasięgu. Na zakończenie bruksels
kiego szczytu wysunięto propozycję utworzenia 
nowego ładu politycznego w Europie. Prezydent 
Bush oświadczył, że przywódcy państw NATO 
osiągnęli podwójny sukces, • uzgadniając nową 
wspólną strategię dla rokowań w sprawie cięć 
zbrojeń konwencjonalnych oraz rozwiązując spór 
na temat rakiet krótkiego zasięgu.

• DO SĄDU Wojewódzkiego w Warszawie 
wpłynęła, skierowana do Sądu Najwyższego, re
wizja Niezależnego Zrzeszenia Studentów, odwo
łująca się od wyroku odmawiającego rejestracji tej 
organizacji. Należy przypomnieć, iż przyczyną de
cyzji odmownej sądu było żądanie NZS wprowa
dzenia do statutu zapisu dopuszczającego strajk. 
Jest to niezgodne z obowiązującym prawem czyli 
prawem o stwarzyszeniach oraz ustawą o szkol
nictwie wyższym.

• WŁADZE srgentyńskie wprowadziły 
30-dniowy stan wyjątkowy w wyniku rozruchów

społecznych, w czasie których jedna oeoba zginęła 
a 41 odniosło rany. Demonatranci protestowali 
przeciwko zwyżce cen spowodowanej najgłęb
szym w historii kraju kryzysem gospodarczym.

• RADZIECKI przywódca M. Gorbaczow u- 
jawntł po raz pierwszy globalną wielkość radziec
kich wydatków wojskowych. Wyniosą one w 
1989 /. 129 mld dolarów. Stwierdził. Iż suma ta 
zostanie zmniejszona o 14 proc. w ciągu najbliż
szych 2 lat a powstałe ąęzczędności zostaną 
skierowane na potrzeby gospodarki cywilnej

• WE WTOREK w auli paryskiej Sorbony 
rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji poświę
conej ludzkiemu wymiarowi KBWE. Bierze w niej 
udział 36 krajów — uczestników Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie. Są to wszys
tkie państwa europejskie — z wyjątkiem Albanii — 
oraz Stany Zjednoczone i Kanada. W posiedzeniu 
bierze udział polski minister spraw zagranicznych 
Tadeusz Olechowski.

• NA PODSTAWIE referatu sekretarza gene
ralnego WSPR Ksrolya Grosza Komitet Central
ny partii węgierskiej omówił na plenum aktualne 
zadania stojące przed partią i podjął decyzję zmie
niającą swoją uchwałę z 8 maja br. Zamiast 
Krajowej Konferencji Partyjnej postanowił jeszcze 
w tym roku zwołać Zjazd WSPR.

n it.i ;kj i | fil
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Napad rabunkowy

W poniedziałek wieczorem, około godz. 21.30 
w pobliżu miejscowości Karwiczki w gm. Male
chowo dwóch męzczyzn napadło na małżeństwo 
w wieku 62*i 64 lata. Po pobiciu ich. kopaniu i 
duszeniu paskiem od spodni, zabrali napadniętym 
pieniądze w kwocie około 100 tys. zł i pewną sumę 
dolarów Podjęte przez funkcjonariuszy posterun
ku MO w Malechowie energiczne działania do
prowadziły do zatrzymania jednego ze sprawców. 
Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Koszalina. 
Ustalono dane drugiego sprawcy, za którym trwa
ją poszukiwania. Postępowanie prowadzi RUSW 
w Koszalinie.

Skradziono motocykl

W Przeradzi gm. Grzmiąca skradziono motocykl 
SK nr. rej. KOD 69-31 na szkodę Bogumiła P. W 
Słupsku skradziono po dwa koła od fiatów 126p.

Pożar wa Włynkowio

U jednego z rolników w miejscowości Włyn- 
kowo w gm. Słupsk wybuchł wczoraj w południe 
pożar Spłonęła konstrukcja dachu budynku gos
podarczego. ciągńik ursus, samochód fiat 126p, 
materiały i urządzenia Straty szacuje się na około 6 
min zł. Przyczyny pożaru ustala RUSW w Słupsku.

Zatrzymano złodziei

W nocy z poniedziałku na wtorek w Szczecinku 
patrol MO zatrzymał dwóch sprawców włamania 
do jednego z prywatnych sklepów kosmetycz
nych. Włamywaczami, którym odebrano łup war
tości kilkudziesięciu tys. zł. okazali się mieszkańcy 
woj. słupskiego. W Kołobrzegu zatrzymeno 19-let
niego mieszkańca tego miasta, który ukradł wino z 
baru hotelu „Skanpol". (ho)
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<4 KOMU ZAUFAĆ? ZDECYDUJ SAM!
List otwarty 
Rady Krajowej PRON
Do Wyborców!

TE wybory będą inne niż poprzednie. Sejm i Senat, które teraz wybierzemy, 
mają być najwyższym forum porozumienia narodowego. Naród nie może 
żyć w rozdarciu. Musi jednoczyć się w sprawach najważniejszych, od 
tego bowiem zależy byt Ojczyzny.

Wybieraj tych, o których wiesz, że pragną zgody i będą jej szukali. Pamiętaj, 
abyś nie przyczynił się do zamiany jednego monopolu władzy na drugi. 
Wybieraj rzeczników dobra wspólnego. ' ^

Teraz możesz głosować na tych, których sam wybierzesz. Wśród kandydatów 
do każdego mandatu znajdziesz takich, których znasz lub o których wiesz kim 
są. Znajdziesz wśród nich ludzi, którzy odznaczyli .się pracą, inicjatywą i 
ofiarnością, wiele już osiągnęli i dali się poznać. Obok nich spotkasz ludzi 

. nowych, których postawa budzi nadzieje. Możesz wybierać więc wybierz 
^ najlepszych. Kieruj się sercem, rozumem i sumieniem.

Bądź rozważny. Nie daj się porwać wezwaniom, za którymi nie stoi 
możliwość ich realizacji.

Wybory są służbą Polsce. Gdybyś jej musiał bronić — ofiarowałbyś krew i 
życie. Dziś Polska domaga się od ciebie rozważnego wyboru tych, którzy będą 
decydowali o naszym wspólnym losie.

Z tą myślą idź do wyborów.

Rada Krajowa
PATRIOTYCZNEGO RUCHU ODRODZENIA

NARODOWEGO
Warszawa, 26 maja 1989 r.

Biuro Prasowe Rządu zostału upoważnio
ne do przedstawienia opinii publicznej sta
nowiska rządu o pewnych aspektach toczą
cej się w kraju kampanii wyborczej.

WYBORY w Polsce, tak jak w każdym nie
podległym państwie, są wewnętrzną spra
wą obywateli naszego kraju. Są jednak 
takie kraje zachodnie, które zasadę tę respektują 

tylko formalnie. Rząd polski stwierdza istnienie 
niepokojących symptomów naruszania suweren
ności Polski. Pracownicy dyplomatyczni niektó
rych krajów nie ograniczają się do wyrażania swych 
politycznych sympatii, co jest ich sprawą osobistą, 
lecz czynnie uczestniczą w różnych spotkaniach i 
imprezach organizowanych przez opozycję, speł
niając niekiedy nawet funkcje instruktażowe. Rząd 
otrzymuje telefony i listy od obywateli z pytaniem, 
dlaczego toleruje działalność, która w sposób jed
noznaczny jest jawnym naruszeniem suwerenności 
Polski.

W Stanach Zjednoczonych i w niektórych innych 
krajach zachodnich prowadzone są publiczne zbiór
ki pieniędzy na rzecz kampanii wyborczej opozycji 
w Polsce. Realizują to różne instytucje i organiza
cje, w tym związki zawodowe, przeznaczając na ten 
cel znaczne sumy dolarów, chociaż nie jest to 
przecież pomoc dla związku zawodowego, ale dla 
jednej z sił politycznych, rywalizującej w wyborach 
o zakres swego udziału we władzy państwowej. Z 
Zachodu nadchodzą także maszyny poligraficzne i 
inne urządzenia wspomagające kampanię wybor
czą opozycji. Drukuje się tam plakaty i nalepki. 
Dzieje się to mimo, że opozycja na cele kampanii 
wyborczej uzyskała uzgodnioną ilość czasu w pań
stwowym radiu i telewizji, wydaje swoją gazetę 
wyborczą, czasopisma, ogromne ilości plakatów i 
ulotek. Uzyskała także papier na kampanię wybor
czą.

Zasilanie materialne opozycji idące z Zachodu jest coraz 
szersze. Sprzęt i różne materiały na akcję wyborczą „Soli
darności" przywiózł do f Polski, jak informuje szczerze 
„Gazeta Wyborcza", m. in. francuski piosenkarz Ives Mon
tand.

Władze państwowe USA oddały jednej ze stron w 
wyborach — opozycji właśnie — swoją radiostację, Wolną 
Europę. Prowadzi ona przez wiele godzin dziennie kam
panię wyborczą na rzecz „Solidarności" i zwalcza zajadle, 
nie przebierając w środkach, innych niż opozycyjni kan
dydatów. Amerykańska rozgłośnia, opłacana z budżetu

państwowego USA, nieprzerwanie instruuje Polaków na 
kogo mają głosować, a zwłaszcza udziela dyrektyw na 
kogo głosować nie powinni.

W Polsce zaczęli się pojawiać także zachodni emisariu
sze. aby tu, w naszym kraju, wspierać kampanię wyborczą 
opozycji, co urąga wszelkim dobrym obyczajom przyjętym 
w świecie.

W kraju przebywa obecnie, na zaproszenie ambasady 
USA, amerykański polityk i doradca władz waszyngtońs
kich prof. Zbigniew Brzeziński. W wywiadzie udzielonym 
„Gazecie Wyborczej" (29 maja br.) na pytanie, jak by 
Zachód odebrał brak wyraźnego sukcesu wyborczego 
„Solidarności" odpowiedział m. in.: „Jeżeli nie będzie 
zwycięstwa „Solidarności" na pewno wywoła to zdziwie
nie i zaskoczenie. Konsekwencje mogłyby być, niekorzyst
ne". Jest to jawna i wprost brutalna próba wpłynięcia na 
wynik wyborców w innym kraju poprzez grożenie Polakom 
głosującym nie po myśli prof. Brzezińskiego i jego politycz

nych przyjaciół niekorzystnymi dla kraju konsekwencjami.

Można sobie wyobrazić jaką wrzawę podniosłaby opo
zycja gdyby np. któryś z polityków radzieckich powiedział 
w wywiadzie dla polskiej gazety, że głosowanie na kan
dydatów opozycji wywoływać może niekorzystne konsek
wencje.

Polskie społeczeństwo zna z historii czasy, kiedy 
obce mocarstwa ingerowały w wybory sejmowe, 
elekcje królów i w decyzje sejmów poprzez nacisk i 
kupowanie sobie za pieniądze sprzymierzeńców

politycznych. Zewnętrzne ingerencje przypadały na 
okres poprzedzający upadek państwa polskiego.

Rodzi się wobec tego pytanie, czy posłowie 
wybierani w kampanii wyborczej, w której otrzy
mują pieniężne wsparcie z zagranicy, stając się jej 
dłużnikami i klientami, mogą potem w sposób 
niezależny reprezentować interesy swych wybor
ców?

Rząd polski ocenia ingerencje niektórych osób i 
instytucji Zachodu w kampanię wyborczą w na
szym kraju jako bezprecedensowe naruszanie su
werenności Polski. Jest to znieważenie dumy naro
dowej Polaków.

Rząd PRL wzywa do natychmiastowego zaprze
stania w jakiejkolwiek bądź formie ingerowania 
niektórych państw zachodnich i ich obywateli w 
kampanię wyborczą. (PAP)

Oświadczenie 
Biura Prasowego Rządu PRL

«
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Władysław Lubera: Rolnika 
można nie kochać, 
ale trzeba mu pomóc

Plakat wyborczy podaje dane Władysława Lubery w telegraficznym skró
cie. Lat 51, mgrinż. rolnik, dyrektor Stacji Hodowli Roślin w Dobrociechach, 
żonaty, dwoje dzieci, działacz społeczny.

„MOJĄ DEWIZĄ ŻYCIOWĄ 
JEST RZETELNOŚĆ, SPRAW
NOŚĆ I KONSEKWENCJA W 
DZIAŁANIU. UWAŻAM, ŻE NIE 
MA ZADAŃ NIEMOŻLIWYCH 
DO WYKONANIA, SĄ TYLKO 
TRUDNE i BARDZIEJ SKOMPLI
KOWANE”.

Przyjrzyjmy się bliżej, co się za tym 
kryje.

Początki jego pracy zawodowej 
związane są z Ziemią Koszalińską. 
Nakaz pracy rzucił go do Zespołu 
PGR Biesiekierz. Potem był Kraśnik, 
Rzepowo, Osiek, Nacław, Żabin. Ten 
ostatni PGR, podupadłe i zaniedbane 
ekonomicznie gospodarstwo w ciągu 
10 lat postawił na nogi. Produkcja 
została zwielokrotniona. W 1986 r. 
został dyrektorem SHR Dobrociechy. 
I tu sytuacja powtórzyła się. W ciągu 
trzech lat bardzo zaniedbane gospo

darstwo, ze znacznymi stratami, wy
prowadził na czyste wody. W ciągu 
trzech lat produkcja końcowa netto 
stale zwyżkowała. Ludziom zaczęło 
się lepiej żyć.

Zdecydował się kandydować, bo 
chciałby aby to, co wypracował w 
swoim gospodarstwie, w wąskim za
kresie, rozszerzyć na większą skalę. I 
jest to, jego zdaniem, możliwe.

Rolnik w obecnej dobie nie jest 
zainteresowany maksymalizacją pro
dukcji. gdyż to nastręcza o wiele wię
cej problemów aniżeli korzyści.

W chwili obecnej szczególnie od-* 
staje produkcja mięsa i produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Jest to 
wszystko bardzo uciążliwe, praco
chłonne i niewdzięczne dla człowie
ka. Organizacja produkcji zwierzęcej 
w naszych warunkach jest bardzo

słabo zmechanizowana. Brakuje wła
ściwych komponentów przemysło
wych do produkcji wartościowych 
pasz, w wyniku czego w składzie 
paszy występuje albo niedobór albo 
nadmiar białka i węglowodanów.

— Gdybym został posłem 
chciałbym przyczynić się do wy
eliminowania wszystkich hamul
ców, które ograniczają produk
cję rolną. Chciałbym spowodo
wać, aby wprowadzono jak naj
więcej czynników stymulują
cych rozwój — mówi Władysław 
Lubera i wymienia je: Wyrównanie 
startu wszystkich sektorów w rolnict
wie. Szczególne pobudzenie rozwoju 
produkcji w trudnych warunkach kli
matycznych i na lekkich glebach 
(chodzi tu o regionalizację). Wpro
wadzenie renty różniczkowej, stwo
rzenie priorytetów i ulg dla gospo
darstw inwestujących i rozszerzają
cych produkcję rolną, (mir)

Kalejdoskop

*

Życie na kredyt
Rząd francuski podjął kroki w kierunku zahamo

wania rosnącego nadmiernie zadłużenia miesz 
kartcdw kraju żyjących coraz czyściej na kredyt W 
ostatnich 3 latach podjęte kredyty zwiększyły się 
2-krotme. a ponad 200 ty* rodzin stało się niewy
płacalne Główne przyczyny, które się wymienia w 
oświadczeniach tych niewypłacalnych, to utrata 
stałej pracy, choroby oraz rozwody

Cudowna dieta
Gdy zona magnata naftowego z Teksasu zaczęła 

szybko tyć. a dieta me przynosiła pożądanego 
rezuttatu. zaniepokojony o zdrowie i wygląd swo
jej połowicy milioner postanowił przejąć inicjaty
wę i zastosować swoistą terapię: obiecał wypłacić 
małżonce po 5 tysięcy dolarów za każdy zrzucony 
kilogram wagi Zachęta ta okazała się skuteczna 
kobieta przez kilka miesięcy żywiła się owocami i 
warzywami, popijając naturalnymi sokami W krót
kim czasie pozbyła się 23 kg i odzyskała ładną 
figurę, a tej konto bankowe powiększyło się o 
ponad 100 tys. dolarów.

Kulinarne „katastrofa”
Szwajcarscy smakosze muszą zrezygnować z 

ulubionego przysmaku — zupy żółwiowej Prawo 
szwajcarskie od niedawna przewiduje surowe kary 
za przygotowanie i spożywanie tej potrawy Wkrót
ce mogą tez zniknąć żabie udka. gdyż zanosi się na 
niemal całkowite wyginięcie niektórych gatunków 
żab.

Kwiaty z automatu
Umawiając się próżnym wieczorem na randkę z 

dziewczyną Japończyk nie musi martwić się o to, 
czy zdązy kupie świeże kwiaty. Gdy kwiaciarnie są 
zamknięte może poszukać automatu i zafundować 
ukochanej bukim róż. czy fiołków Na razie jednak 
tylko w jednej z centralnych dzielnic japońskiej 
stolicy, gdzie niedawno zainstalowano automaty 
ze świeżymi, ciętymi kwiatami. Tego rodzaju auto
maty pojawiły się najpierw w USA.

W PROGRAMIE wyborczym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
jest takie zdanie: „... będziemy żądać zniesienia nomenklatury we wszyst
kich dziedzinach życia społecznego i zabiegać dla wszystkich obywateli o 

równe prawo dostępu do prasy, zajmowania stanowisk kierowniczych, a także udziału 
w życiu publicznym ”, Zdanie brzmi pięknie, trudno się jx>d nim nie podpisać, ale 
okazuje się, że łatwiej formułować wyborcze hasła niż stosować je w praktyce. Oto 
bowiem w samych szeregach „Solidarności” odezwały się głosy protestów po 
decyzji, w myśl której tylko wybrani przez Komitet Obywatelski ludzie mogą pod 
szyldem „Solidarności” ubiegać się o poselski bądź senatorski mandat. Kto nie 
otrzymał błogosławieństwa Lecha Wałęsy i osób z nim najbliżej związanych, ten 
nie ma prawa występowania w „solidarnościowej” drużynie. Co więcej — winien 
będzie naruszenia dyscypliny tej organizacji. Bo co prawda ,.będziemy żądać 
zniesienia nomenklatury ” wszakże pod warunkiem, że ta stosowana jest przez inne 
ugrupowanie. Nasza natomiast nomenklatura jest przecież „demokratyczna” i 
godna najwyższego uznania...

Z tym uznaniem różnie jednak bywa. Przed kilkoma dniami mogliśmy w 
programie telewizyjnym wysłuchać kilku interesujących uwag mecenasa Si- 
ły-Nowickiego. Mecenas, od wielu lat związany z „Solidarnością” prominentny 
doradca — człowiek, który odegrał znaczącą rolę w przygotowaniu obrad 
„okrągłego stołu” i czynnie uczestniczył w ich przebiegu — nie taił, iż z 
„Solidarnością” jest nadal mocno związany i życzy temu ruchowi jak najlepiej. 
Mecenas Siła-Nowicki nie chce i nie może się jednak zgodzić z praktyką wyborczą 
zastosowaną przez „Solidarność”, polegającą na wyznaczeniu tylko po jednym 
kandydacie do każdego z bezpartyjnych mandatów. Uważa, że wyborcy — zgodnie 
z zasadami głoszonymi przez „Solidarność” — powinni mieć możliwość dokona
nia rzeczywistego wyboru spośród przynajmniej dwóch kandydatów występują
cych w „solidarnościowych” barwach. Tego wymaga elementarnie pojmowana 
demokracja, o którą „Solidarność” tak usilnie podobno zabiega. Dlatego właśnie 
mecenas Siła-Nowicki zgłosił swoją kandydaturę do Sejmu i w jednym z 
warszawskich okręgów rywalizował będzie m. in. z Jackiem Kuroniem.

Jacek Kuroń został przez „Solidarność” desygnowany — mecenas nie. Jego 
kandydowanie jest protestem przeciwko nomenklaturze — tyle tylko, że tym razem 
rodem z „Solidarności”. Gdyby metodę zastosowaną przez „Solidarność” powieli
ła któraś z partii koalicyjnych, łatwo przewidzieć co to by się działo. Ataki i kpiny w 
opozycyjnych środkach przekazu, oskarżenie o kontynuowanie skompromitowa
nych metod. Sądzę, że w jfrzypadku jasno sformułowanego wymogu uwzględ
niania dyscypliny partyjnej (w wyborach mogą uczestniczyć tylko ci, którzy 
otrzymali naszą zgodę) bylibyśmy świadkami także zdecydowanych protestów w 
samych partyjnych szeregach. Ponieważ jednak nikt z PZPR, ZSL czy SD na 
pomysł powoływania się na obowiązek dyscypliny na szczęście nie wpadł, w 
wyborcze szranki w ramach „partyjnych mandatów” wstąpiło wielu ludzi nie 
oglądając się na personalne decyzje zapadłe w czasie wcześniejszych konwentów. 
Jeżeli ktoś zebrał trzy tysiące podpisów, miał prawo zgłosić swoją kandydaturę w 
komisji wyborczej i został na liście kandydatów umieszczony.

„Gazeta Krakowska”

Z namysłem i uważnie
i ■ i ■ ■     i, . —a   —

Jak wybieramy posłów?
W KAŻDYM lokalu wyborczym będą wywieszone 

obwieszczenia o kandydatach na posłów. Ob
wieszczenia zawierają podstawową informację: 
kto jest kim spośród osób umieszczonych na kartach do 

głosowania. Przynależność polityczno-organizacyjną ka
ndydatów wyborca poznaje po numerze mandatu i jego 
przeznaczeniu.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych na ży
czenie wyborcy zobowiązani są wyjaśnić co powinien 
uczynić (ile nazwisk skreślić), żeby głos był ważny. W dniu 
głosowania nie wolno prowadzić agitacji nie tylko w 
lokalu wyborczym lecz także w budynku, w którym lokal 
ten się znajduje.

Wyborcy w okręgu numer 46 — Koszalin (trzyman- 
datowym) otrzymają trzy karty do głosowania na kan
dydatów na posłów z okręgu. Kolor kart — biały. Na każdej 
z nich figurować będą w porządku alfabetycznym cztery 
nazwiska. Wyborca powinien na każdej z tych kart wykreś
lić po trzy nazwiska, pozostawiając po jednym.

Wyborcy w okręgu nr 47 — Szczecinek (trzyman- 
datowym) otrzymają też trzy karty do głosowania. Na 
pierwszej będą nazwiska sześciu kandydatów, na drugiej 
czterech, a na trzeciej pięciu. Wyborca powinien na 
pierwszej karcie do głosowania wykreślić pięć nazwisk, na 
drugiej trzy nazwiska, na trzeciej cztery nazwiska. Na 
każdej karcie wyborca powinien pozostawić po jednym 
nazwisku.

Wyborcy w okręgu nr 89 — Słupsk (pięcioman- 
datowym) otrzymają pięć kart do głosowania. Na pierw
szej będą nazwiska pięciu zarejestrowanych kandydatów, 
na drugiej także pięciu, na trzeciej trzech, na czwartej 
‘czterech, na piątej trzech kandydatów. Wyborca powinien 
na pierwszej karcie skreślić cztery nazwiska, na drugiej tez 
cztery, na trzeciej dwa; na czwartej trzy, na piątej dwa. Na 
każdej karcie wyborca powinien pozostawić więc tylko 
jedno nazwisko.

Jeżeli na którejkolwiek z kart do głosowania wyborca 
skreślił nazwiska wszystkich kandydatów, to znaczy że nie 
oddał swojego głosu na żadnego z nich. W takim przypad 
ku jego głos jest ważny. W głosowaniu na posłów głos 
jest nieważny wówczas, gdy wyborca pozostawił 
na karcie do głosowania WIĘCEJ NIŻ JEDNO NA
ZWISKO.

I
NNA jest technika głosowania na posłów z listy 
krajowej. Ważny jest tutaj każdy głos — bez 
względu na liczbę skreśleń. Jeżeli wyborca nie 
dokona żadnego skreślenia oznacza to, że głosował na 

wszystkich kandydatów z tej listy. Jeśli dokona skreśleń, 
to wówczas oznacza to, że udzielił poparcia tylko tym 
kandydatom, których nazwiska pozostawił nie skreślone. 
Kolor karty krajowej listy wyborczej — biały (są one 
większego formatu), (bal)

Poniżej wzór karty do głosowania z prawidłowo, 
dokonanymi skreśleniami (nazwiska na karcie fik
cyjne)

Okręg wyborczy nr.

siedziba okręgowej komisji wyborczej

KARTA DO GŁOSOWANIA 
w wyborach do Sejmu 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w dniu 4 czerwca 1989 r.

MANDAT NR

Kandydaci na posłów

1. Jufwyńaki Andm»j
2. Korierkiewiee Lwa
3. Krnweryk Wojeieeh
4. StHflikowaku Dofotu
5. Tryłmaki Jnnuag----
6. Wiśniewska Teresa

Pieczęć okręgowej 
• komisji wyborczej

Lata nie zmarnowane
W 1985 r. zgłosiłem wniosek o wybudowanie w wojewódzkim mieście 

sztucznego lodowiska. Inicjatywa spotkała się z dobrym przyjęciem, została 
zapisana w uchwale miejskiej konferencji partyjnej. Ale nie brakowało, wśród 
obecnych w sali konferencyjnej, sceptyków. — Porywają się z przysłowiową 
motyką na słońce, mówili.

Ubiegłej zimy koszalińska dzieciarnia, a 
także wielu dorosłych mieszkańców miasta 
spędzało wiele godzin na utworzonym lo
dowisku. To co miało być niemożliwe oka
zało się możliwym. Przy budowie lodowis
ka brały udział 32 zakłady państwowe, 
spółdzielcze i prywatne, ponad 2 tysiące 
koszalinian wykupiło specjalne cegiełki na 
ten cel. Dzisiaj,, kiedy lodowisko juz funkc
jonuje szacuje się jego wartość na 100 min 
zł.

L
ICZĄ Się nie pobożne życzenia, nie 
najpiękniejsze nawet plany, a fakty. 
Oto kilka dobrych przykładów z Ko
szalina.

• Czyny społeczne: Różnych prac 
społecznych wykonano w 1987 — na 
kwotę 136,6 min zł, zaś w roku ubiegłym — 
na 258 min złotych. W ramach tych prac 
powstawały w mieście place zabaw dla 
dzieci, nowe tereny zielone, posadzono 
tysiące drzew, krzewów i kwiatów, po
wstały dwa boiska osiedlowe.

• Handel i usługi: W ostatnich trzech 
latach zwiększyła się w mieście sieć detali
czna w kpszalińskim handlu o 28 nowych 
punktów sprzedaży. Potrzeby jednak są 
tutaj duże, ciągle niezaspokojone. Cieszy 
oko piękny nowy sklep „Gallux", firmowy 
ZPC „Galtech" i inne. Ładne i stosunkowo 
nieźle zaopatrzone. Ale duży sklep meb
lowy przy ul. Połtawskiej, mimo swoich 
imponujących rozmiarów świeci pustkami.

Na przykład
W mieście — w omawianym okresie — 
powstało ponad 200 nowych zakładów 
rzemieślniczych. Jest to pewien krok na
przód, nie zawsze jeszcze odczuwalny w 
stopniu dostatecznym.

• Komunikacja: Często denerwuje
my się, głównie kierowcy, na jakość nawie
rzchni w mieście. Ale z drugiej strony mało 
kto wie, że w 1987 r. odnowiono ponad 13 
kilometrów nawierzchni ulic, a w 1988 r. — 
około 5 km, że przeprowadzono remont 
kapitalny ulicy Szczecińskiej, dokonano 
przebudowy skrzyżowania ulic Zwycięst
wa i 1 Maja, że wyremontowano ulicę 
Słupską, rozpoczęto budowę drogi do 
Jamna.

• Gospodarka komunalna: W ubie
głym roku na Górze Chełmskiej włączono 
do eksploatacji zbiorniki wyrównawcze 
wody, w 1987 r. zakończono główne u- 
zbrojenie ul. Zwycięstwa (kierunek Roko- 
sowo) — kanalizacja deszczowa, sanitar
na, kablowo-telefoniczna, gazownicza, 
stacja trafo. telekomunikacja, kabel niskie
go i średniego napięcia, oświetlenie itp. 
Wykonano około 1000 mb kolektora sani
tarnego „A".

• Służba zdrowia: trwa budowa 
szpitala wojewódzkiego. Ponadto: w 
1987 r. oddano przy ul. Lipowej przychod
nię zdrowia wraz z apteką leków goto
wych, w latach 1987—88 przekazano dla 
potrzeb służby zdrowia 30 mieszkań z bu
downictwa spółdzielczego, w 1986 r. od-

w Koszalinie
dano do użytku żłobek przy ul. Lelewela, w 
budowie jest żłobek na osiedlu Przylesie.

• Oświata i kultura: W latach 
1986—88 oddano do użytku cztery przed
szkola państwowe oraz dwa prywatne. 
Rozpoczął pracę klub osiedlowy KSM „Na 
Skarpie", filia wojewódzkiej biblioteki przy 
ul. Sikorskiego, przekazany został do użyt
ku budynek Muzeum Okręgowego przy ul. 
Młyńskiej, przeprowadzono remont kapita
lny amfiteatru, budynku MOK, „Domku 
Kata".

To tylko niektóre dokonania w Koszalinie 
w ostatnich trzech latach. — Chodząc 
ulicami miasta nie zawsze je dostrzegamy. 
Mozę nie są aż tak wielkie efekty, o jakich 
marzymy, jakie chcielibyśmy widzieć. Ale, 
nie można zgodzić się z głoszonymi po
glądami — a próbuje się to robić także w 
trakcie obecnej kampanii wyborczej do 
Sejmu i Senatu, że były to lata zmarnowa
ne.

WACŁAW NOWAK
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Trzeba skończyć z prowizorką
Marian Krawczak ma 53 lata, z województwem koszaliń

skim związany od 1954 roku. Pracował w pegeerach w 
Świdwinie i Człuchowie, a od 1965 roku w Szczecinku. 
Początkowo w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 
Powiatowej Rady Narodowej, a od 14 lat w Centrali 
Nasiennej, której dyrektoruje. W międzyczasie studiował 
ekonomikę rolnictwa w szczecińskiej Akademii Rolniczej.

Jak widzę swoją rolę w Sejmie? — Chciałbym 
skupić się na najistotniejszym problemie, jakim jest 
dziś wyżywienie narodu, zwiększenie efektywno
ści produkcji rolnej.

Jego zdaniem rozwój gospodarki żywnościowej wyma
ga stabilnej polityki rolnej, rozwoju mechanizacji, do
stosowania produkcji maszyn i urządzeń do jakości gleb, 
poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Ma
rian Krawczak optuje za rozwojem przetwórstwa na wsi 
oraz radykalną poprawą warunków socjalno-bytowych 
rolników, poprawą bazy kulturalnej i oświatowej, ochrony 
zdrowia, usług. Zdaje sobie sprawę z tego, że jest to 
program, którego starczy na całą sejmową kadencję. 
Zapytany co należałoby zrobić od zaraz twierdzi, że trzeba 
zwiększyć podaż środków produkcji tzn. maszyn, 
nawozów, środków ochrony roślin. Uważa, że po
winna być utrzymana dotacja na nawozy sztuczne, pasze, 
materiał hodowlany i nasienny. Również od zaraz powin
ny być podjęte skuteczne działania na rzecz przetwórstwa 
wiejskiego. Rachunek, zdaniem rozmówcy, jest tu prosty i 
oczywisty. Przetwórstwo to zwiększenie zapotrzebowania 
na produkty rolne, a więc konkurencyjność cen i większy

wybór. I to się producentom żywności opłaci.
Trzeba skończyć z prowizorką. Stabilny kierunek polity

ki rolnej pozwoli na rozwój specjalizacji, co z kolei wiąże 
się z wzrostem i poprawą efektów, oraz obniżeniem 
kosztów, produkcji.

Wyborcom z terenfc wiejskiego i miejskiego Marian 
Krawczak przedstawia się jako orędownik rozwoju budo
wnictwa mieszkaniowego we wszystkich jego formach. 
Uważa, że należałoby podwoić, potroić, produkcję 
materiałów budowlanych, przydzielać więcej tere
nów pod budownictwo indywidualne. Jest też za 
budową domów wielorodzinnych z wolną odsprzedażą 
mieszkań.

Społeczną pasją kandydata na posła jest Patriotyczny 
Ruch Odrodzenia Narodowego. Zakładał PRON na terenie 
gminy szczecineckiej, był uczestnikiem pierwszego i dru
giego Kongresu PRON, współzałożycielem pierwszego w 
Polsce wiejskiego klubu dyskusyjnego. Znajduje też czas 
na działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Rolnictwa i Lidze Ochrony Przyrody. Jest także znanym- 
działaczem politycznym, pełni funkcję członka Egzekuty
wy Szczecineckiego Komitetu Rejonowego Partii. Przy
znaje, że w związku z pełnieniem wielu społecznych 
funkcji trochę zaniedbał działkę owocowo-warzywną, 
którą bardziej zajmuje Się teraz żona z dziećmi. Mniej ma 
też czasu na telewizję, książkę, ulubione tygodniki. Od
kłada je na ...po wyborach.

BOGDAN URBANEK

Czy ważna będzie karta
do głosowania całkowicie przekreślona?

Jak potraktować głos, kiedy wybor
ca skreśli np. znakiem „x” całą kartę do 
głosowania? Z prośbą o wyjaśnienie tej 
wątpliwości dziennikarz PAP zwrócił 
się do sędziego Sądu Najwyższego Ze
nona Marmaja, który z ramienia Izby 
Cywilnej i Administracyjnej SN zajmu
je się przy okazji wyborów do Sejmu i 
do rad narodowych rozpatrywaniem 
protestów wyborców.

Znana jest mi — powiedział Z. Mar- 
maj — informacja o warunkach ważno
ści oddanych głosów, opracowana w 
formie plakatu Państwowej Komisji 
Wyborczej. Na plakacie tym widnieje 
istotna informacja na temat sposobu 
głosowania tak, by oddany głos był 
ważny.

Stosownie do tej informacji ważnie 
oddany głos, to karta do głosowania, 
na której wyborca pozostawił nie skreś

lone nazwiska kandydatów w liczbie 
stosownej do mandatu, dokonał skreś
leń niektórych nazwisk lub skreślił 
wszystkie nazwiska. Rozumiem to w 
ten sposób, iż by głos był brany pod 
uwagę, wyborca powinien dokonywać 
skreśleń poszczególnych nazwisk, nie 
zaś przekreślać np znakiem „x” całą 
kartę do głosowania.

Skreślenie całej karty nie jest doko
nywaniem wyboru, lecz może być rozu
miane jako akt dezaprobaty do całej 
karty do głosowania.

Wyjaśnienie Państwowej Komisji 
Wyborczej rozumiem zatem w ten spo
sób, iż karta całkowicie przedarta, 
przekreślona znakiem „x” lub innym 
podobnymi znakami, nie powinna być 
brana pod uwagę przy ustalaniu wyni
ków głosowanią.

Wyborcy zatem, chcąc dać wyraz 
swojemu stosunkowi do kandydatów 
umieszczonych na kartach do głosowa
nia i zapewnić, by ich głos był brany 
pod uwagę, powinni dokonywać skreś
leń poprzez wykreślanie poszczegól
nych nazwisk.

Do takiego stanowiska upoważnia 
mnie wspomniana informacja z plakatu 
Państwowej Komisji Wyborczej, która 
np. w odniesieniu do kandydatów na 
posłów wybieranych w okręgach wybo
rczych podaje: „ważnie oddany głos, to 
każdy karta do głosowania, na której 
wyborca pozostawił tylko jedno nazwis
ko nie skreślone łub skreślił wszystkie”. 
Dla mnie słowo... „lub skreślił wszyst
kie” — oznaczają skreślanie poszczegól
nych nazwisk, a nie dawanie wyrazu 
negatywnego stosunku do całego rejest
ru kandydatów poprzez przekreślanie 
całej karty do głosowania czy też jej 
niszczenie.

„Okrągły 8tśł" ciągłe aktualny

Polskie wybory
WYBORY do Sejmu i Senatu 

już dosłownie za chwilę. 
Nadchodzi dla Polaków czas 
ostatecznych decyzji. Decyzji co pra

wda personalnych, ale przecież w 
istocie nie tyle chodzi o nazwiska, ile 
o programy i postawy.

Powyższe słowa mają charakter u- 
niwersalny; pasowałyby do wyborów 
w każdym czasie i w każdym kraju, są 
tym, co w sposób szablonowy i „o- 
krągły" można zawsze powiedzieć o 
głosowaniu na reprezentantów spo
łeczeństwa w najwyższych organach 
władzy. Rzecz jednak w tym. że — jak 
mało gdzie i kiedy — obecne polskie 
wybory są „grą o wszystko", grą o 
stabilność i siłę państwa oraz grą o 
szansę na lepsze, spokojniejsze życie 
nas wszystkich. Kryzys gospodarczy 
nie ustępuje, chwiejny jest nie tylko 
rynek, lecz także i ludzkie nastroje. To 
są sprawy znane i nie ma sensu pono
wnie silić się na zestawienie polskich 
niedostatków i bolączek. Są one fak
tem — i jedynym sposobem na wy
jście z polskiego „zaklętego koła" jest 
wspólny wysiłek, oparty na narodo
wym porozumieniu.

Takim porozumieniem był „okrągły 
stół", przy którym zasiadali reprezen
tanci najważniejszych i różnorodnych 
sił politycznych w Polsce. Sens u- 
staleń tego gremium był klarowny: 
interes państwa i narodu jest ważniej
szy niźli interesy partii, stowarzyszeń i

rozmaitych sił czy grup społecznych. 
Stąd zasadnicze posłanie „okrągłego 
stołu" do wszystkich uczestników 
zbliżających się wyborów: niechże 
kampania przedwyborcza i same wy
bory będą ilustracją zrozumienia pod
stawowych polskich racji. Niech wy
bory —co naturalne—mają charakter 
konkurencyjny, niech zetrą się racje i 
argumenty. Ale niech nie będzie to 
dążenie do konfrontacji z prawdzi
wym czy wyimaginowanym przeciw
nikiem. Działanie dla dobra Polski jest 
istotniejsze niźli działanie na szkodę 
wyborczego kontrpartnera.

JESTEŚMY już właściwie po 
kampanii przedwyborczej i bo
gatsi o wyniesione z niej do
świadczenia. Trzeba, niestety, powie

dzieć, że nie wszystkie one są op
tymistyczne. W gorączce przedwybo
rczej często gubił się gdzieś duch 
„okrągłego stołu", emocje przytłu
miały niejednokrotnie zdrowy rozsą
dek, racje zasadnicze zdały się scho
dzić na plan dalszy. Celowały w tym 
rozmaite zgrupowania opozycyjne, 
wyraźnie nastawione na „ostateczne 
zniszczenie" socjalizmu i „komuny". 
W takiej aurze wypełzły duchy, tak 
nam dobrze znane z lat 1980—1981. 
Nie brakowało nawoływań do „wie
szania komunistów", mnożyły się wy
skoki antyradzieckie. Najgorzej, iż 
strategiczny, wyborczy cel, uświęcał

często mało mające wspólnego ze 
zdrowym rozsądkiem środki. Jeśli po
ważni skądinąd ludzie, opanowani 
gorączką kampanii, potrafili twier
dzić, iż za hitlerowskiej okupacji to 
była jeszcze wolność, zaś niewola 
zaczęła się dopiero w 1945 r. — to już 
przestaje być zabawne.

Miały być to „wybory niekonfron- 
tacyjne" — okazuje się, iż konfronta
cja stała się dla wielu i celem, i środ
kiem. Jednakże — środkiem do cze
go? Dokąd może prowadzić droga 
polskich waśni, kłótni i niepokojów? 
Czy rzeczywiście takiej „demokracji" 
nam potrzeba? Czy ludzie, którzy dzi
siaj —jako chwyt wyborczy — stosu
ją totalitarne metody, jutro, w razie 
przejścia przez wyborcze sito, mogą 
nam zagwarantować demokratyczne 
swobody?...

OTO ważne w tej chwili pytania. 
Nie udawajmy, że ich nie ma. 
Nie przechodźmy nad nimi do 
porządku dziennego. Stoją przed na

mi wybory poważniejszego kalibru 
niż postawienie na tych czy innych 
ludzi bądź tę czy inną organizację. 
Głosując, wybieramy między awan- 
turnictwem a spokojem, między roz
grywkami personalnymi a dopusz
czeniem do głosu ludzi naprawdę 
światłych i mądrych, między przyszło
ścią ułożoną w logiczną całość — a 
latami niepewności. Musimy oddzie
lić ziarno prawdy od plew demagogi
cznych haseł i obietnic.

Ustalenia, idee i klimat „okrągłego 
stołu" mogą i powinny być przy tych 
wyborach drogowskazem. W takim 
duchu mamy szansę czegoś dokonać. 
W duchu waśni i konfrontacji takich 
szans pozbawilibyśmy się dobrowol
nie i świadomie. Myślę jednak, że 
zwycięży mimo wszystko rozsądek.

TOMASZ PERSIDOK

Komunikat rzecznika prasowego ministra 
rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej

N ,
Na wniosek ministra rolnictwa, leśnictwa i gospodarki 

żywnościowej, minister finansów podjął decyzję, że łączne 
zobowiązania finansowe rolników za pierwsze półrocze 
br., a więc podatek gruntowy, składka PZU i na rzecz ZUS 
mogą być regulowane do 1 lipca br. bez odsetek za 

* zwłokę. Nastąpiło więc przesunięcie terminu płatności. 
Rolnicy nie potrzebują składać w tej sprawie podań do 
urzędów gminnych.

O tej decyzji zostali poinformowani dyrektorzy wy
działów finansowych wszystkich urzędów wojewódzkich 
już 16 bm* równocześnie od 1 lipca ubezpieczenie zwie
rząt gospodarskich będzie dobrowplne. Od tego też ter
minu składki na rzecz PZU i fundusz ubezpieczenia społe
cznego rolników zbierane będą oddzielnie. Zawiadomie
nia o wysokości składki będą na odrębnych drukach.

Również podatek za pierwsze półrocze bf. można już 
regulować oddzielnie. >

Podjęte zostały także prace nad zweryfikowaniem skła
dek na rzecz ZUS od gospodarstw prowadzących specjal
ne działy produkcji. Jeżeli wpłacona przez rolnika kwota 
jest niższa od ustalonej w nakazie płatniczym, to zostanie 
ona zaliczona na poczet należności wskazanych przez 
osobę wpłacającą, wchodzących w skład łącznego zobo
wiązania pieniężnego.

Decyzje te zgodne są z postulatami wysuwanymi przez 
rolników oraz obydwa reprezentujące ich związki Rol
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych i „Solidarność" 
Rolników Indywidualnych. Kładą też kres wszelkim niedo
mówieniom i wątpliwościom związanym z tymi sprawami 
oraz zapobiegają niekorzystnej dla rolników interpretacji 
przyjętych zasad.

Gdzie się śpieszysz? Tak cię przypa
rło, że chcesz już mieć to za sobą? 
Zatrzymaj się', porozmawiajmy jeszcze 
chwilkę.

Z góry zgadujesz, że ja o wybo
rach... Mylisz się, będziemy wspomi
nać pierwsze spotkania, może inaczej 
je odebraliśmy. Ja też czuję ulgę, 
półmetek za mną. Tuzin zebrań, a 
każde inne. Wspomnę o kilku, bo 
każde miało swój koloryt i odmienny 
przebieg.

Zacznijmy od Empiku w Słupsku. 
Wytrawna publiczność, ludzie, którzy 
wiedzą po co przyszli i kto będzie 
partnerem rozmowy. Kontakt natych
miastowy, reagują śmiechem na każ
dy dowcip, przyjemność z nimi roz-

Kolega Zygmunt Flis sprowadził 
kapelę podwórkową, grali, śpiewali 
piosenki lwowskie, łaskoczące pod 
sercem. Słońce przypiekało' całkiem 
jak w lecie i szpaki gwizdały swojsko.

Jakże ja wam wszystkim się od
wdzięczę? I za tę różę przyniesioną z 
własnego ogródka... Czułem się jak 
zawodnik, którego poklepują, które
mu ściskają ręce dodając otuchy, 
przed startem.

W lęborskim Klubie Nauczyciela już 
nie wytrzymałem, mówili o mnie tak 
dobrze, jakby mnie mieli za chwilę 
pochować. Jako odtrutkę musiałem 
piękną dziewczynę ucałować... Za
bieram ze sobą ich naprawdę dobre 
życzenia i nie było w nich nic z

wszą ciąża może stać się niepłod
nymi... Dziecko jest spełnieniem miło
ści. Dlatego musi być chciane, ocze
kiwane, upragnione. Nie tylko na ko
bietę ma być zepchnięta ta decyzja, 
oboje muszą decydować, jeśli są do 
tego dojrzali, jeśli nie są parą egois
tów... W miłości nie może być wyra
chowania. Miałem dwoje dzieci. Syn 
nam zmarł, mam tylko córkę, jakże 
żałuję, że nie mieliśmy więcej... Z paru 
kobietami, jakie weszły w moje życie, 
miałem tylko książki. Mam jedną żo
nę, której powiedziałem: „i nie opu
szczę cię aż do śmierci".

Sądzę, że uda mi się tej obietnicy 
dotrzymać..: Młody rocznik pytał 
mnie, czy jestem przeciw służbie wojs-

Zanim oddasz głos
mawiać. I nagle dwóch „zrzutków'/, 
którzy dukają pytania odczytywane z 
kartki, wyraźnie na zlecenie, żeby za
mącić zebranie... Rozdają na sali ulo
tki przeciw mnie... Puchnę z dumy. 
Wtięc jestem aż tak ważny, że nasłano 
na mnie pyskaczy... Jednak słuchacze 
nie dają sobie zrobić mózgowej lewa
tywy, speszeni mąciciele zmywają się. 
Rozmowa trwa godzinę jeszcze, pełna 
życzliwości. Kto czytał moje książki i 
zna życiorys, tego niełatwo zwieść 
małym kłamcom. Zmyli się, wywiało 
ich z sali...

Tę samą publiczność, choć o wiele 
szersze grono miałem po południu 
przed księgarnią. Trzy godziny pod
pisywania, rozdawania autografów, 
cierpliwie drepczący ogonek i wiele, 
pełnych życzliwości rozmów, pytań o 
rozwiązaniu problemów, o jutro Pol
ski, bo to jest nasze jutro. Nigdy nie 
zapomnę tego smagłego bruneta, 
który mi wetknął stówę na fundusz 
wyborczy, właściwie mówiąc — na 
fart — bo bez pomocy przyjaciół nie 
wiele bym tu wskórał. Wiecie, co 
najbardziej wzrusza? Babcie i mamu
sie zbierające autografy dla swoich 
wnuczków, synków, którzy jeszcze 
nie umieją czytać... były tam śliczne, 
tak bardzo polskie dzieci, aż mi się 
serce radowało. W tych dedykacjach 
dla jeszcze niepiśmiennych kryła się i 
moja pewność trwania. Mamy tłuma
czyły otwarcie, że nie zdążyły zdobyć 
podpisów Marii Dąbrowskiej, Jaro
sława Iwaszkiewicza, Teodora Parni
ckiego, więc powinienem je zrozu
mieć: mam tu siedzieć murem i 
podpisywać do zachodu słońca.

celebrowania gościa. Uważali mnie 
za swojego i za to im jestem wdzięcz
ny. *

W kawiarni „Czar" pogadałem tro
chę z przedstawicielami z gmin. Zno
wu nauczycielki, działaczki stowarzy
szeń, bibliotekarki. Wiedząc, że mogą 
im podetkać brudną, oszczerczą ulot
kę, wolałem ją sam omówić. Niech 
wiedzą, że ja nie mam co ukrywać. 
Przecież ci, którzy mnie pomawiają o 
brak patriotyzmu nie przelali w’obro- 
nie naszych granic, ani kropli krwi. 
I oby już tak było do końca ich życia. 
I oby ta moja krew ręczyła za mnie. 
Przecież te tchórzliwe anonimy nawę 
nie wiedzą przeciw komu występują... 
Robią za małą forsę, co im zlecono. To 
może tylko brzydzić.

Ale wracajmy do klubu osiedlowe
go w Rędzikowie, do rodzin tych, 
którzy nam spokój zapewniają. Gada
liśmy o mnóstwie spraw, o cenach, o 
macierzyństwie, o książce i nie speł
nionych marzeniach młodych, którzy 
widzę szansę tylko w wyskoczeniu za 
granicę... Pytali o projekt ustawy 
przeciw aborcji, oburzali się na myśl, 
że kobieta mogłaby zostać skazana na 
więzienie, jakby nie wystarcza utrata 
szansy urodzenia dziecka... Mówiłem 
im, że jestem po stronie kobiet i nie 
widzę sprzeczności między postawie
niem problemu ochrony poczętego 
życia, co podpisałem i głosowałem — 
nie — gdyby w tym kształcie nam 
chciano ją utrwalić. Jestem przewod
niczącym Krajowego Komitetu Dzie
cka i nie mogę popierać przeszło pół 
miliona zabiegów, po których dzie
sięć procent kobiet, jeśli to była pier-

kowej, bo właściwie w dzisiejszym 
świecie, kiedy można zastosować 
środki ostateczne, a ludzkość jakby 
się ich wyrzekła, armia jest niepo
trzebna? Łatwo mógłbym zyskać ich 
oklaski, wystarczyło się zgodzić... Ale 
ja znam trochę historię i wiem, ze 
ilekroć myśmy wyzbywali się moż
liwości obrony, twierdząc, że nikomu 
nie zagrażamy, na polskiej ziemi poja
wiało się inne wojsko, już nie nasze, 
zmieniały się granice i zanikała wol
ność niezbędna nam jak powietrze. 
Służba może zostać skrócona, a wojs
ko może być bardzo elitarne, ze 
względu na charakter broni jaką dys
ponuje.

Chłopcy wyłuskani z ubiorów, pół
nadzy, wałkonili się na murawie, słu
chali muzyki i mojej krótkiej gawędy. 
Przyznam się zazdrościłem im, byłem 
w garniturku, w chomoncie krawata, 
gdy oni pięknie się już zarumienili od 
słońca. A najbardziej zazdrościłem im 
młodości.

Kończę, dziękując tym wszystkim, 
którzy zechcieli mi pomóc w robocie, 
pani Gałązce, która się natargała ksią
żek pościąganych z krańców Polski, 
tym wszystkim co z taką życzliwością 
mnie wspierali... Ostrzegam, że choć
byście mnie nie wybrali i tak tu przyja
dę jeszcze. Bo nawet nie wiecie jaki tu 
macie piękny zakątek kraju.

A teraz. Jak to'się powinno powie
dzieć?— Spełnijcie obywatelski obo
wiązek, głosujcie na tych, co wed
ług was są najgodniejsi zaufania, 
najlepsi.

WOJCIECH ŻUKROWSKI

Aleksander Kwaśniewski na przedwyborczym mityngu. Obok zona kandydata na senatora i znane osoby ze świata
sportu i telewizji.

Fot. Jerzy Patan

Wyrównanie dla nielicznych

indeksacja płacMajowa
W kwietniowym Porozumieniu 

„okrągłego stołu" przyjęto 
— po wielotygodniowej 

dyskusji zasadę indeksacji, czyli me
chanicznego, lecz niepełnego wyró
wnywania płac proporcjonalnie do 
wzrostu cen detalicznych towarów i 
usług nabywanych przez nas co 
dzień. Kto zechciał, poznał wówczas 
zastrzeżenia koalicji, opozycji, OPZZ, 
zresztą wręcz przeciwstawne.

Ostatecznie przeszła formuła „zero 
osiem". Jeśli ceny wzrosną np. o 100 
proc. to dla korekty płac przyjmie się 
wskaźnik 80 proc., bo przecież liczy 
się jeszcze wydajność, staż, osobisty 
wysiłek itp. Te reguły zwyżki płac — 
mechanicznej, niezależnej od osobis
tych wyników — mają powszechnie 
obowiązywać po drugim kwartale br. 
W maju dokonano natomiast wyrów
nania zarobkowej bazy da tych, którzy 
— z różnych względów — nie uzys
kali w pierwszym kwartale takiego 
wzrostu zarobków, jaki wynikałby z 
przyjętych znacznie wcześniej reguł 
płacowych.

Warto przypomnieć, ze w CPR-89 
założono — jak się teraz okazuje zbyt 
optymistycznie, że dla powstrzyma
nia inflacji wystarczy odpowiednie 
oddziaływanie podatkami. Miał temu 
sprostać próg 40-proc. zwyżki płac, 
za którą pracodawca nie płaci zwięk
szonego podatku. Gdyby jednak ceny 
poszły w górę ponad tę poprzeczkę, 
to wówczas — argumentowano w

dwóch co najmniej ministerstwach — 
wystarczy podnieść podatkowy 
„szlaban". Przeważyły jednak inne 
racje. Każdy powinien sobie sam wy
liczyć, dowodziła opozycja, ile też 
otrzyma do ręki. Należy więc wpro
wadzić indeksacyjny mnożnik. Wpra
wdzie otworzyło to beznadziejną dys
kusję nad rzeczywistym wzrostem 
cen (cóż z tego, ile oficjalnie, urzędo
wo kosztuje np. samochód, pralka, 
zamrażarka — jeśli nie można tych 
towarów kupić w sklepie), lecz kom
promis zwyciężył.

Mamy więc indeksację — ale liczo
ną od różnych podstaw. Są przed
siębiorstwa, które od lat ustawiają się 
„bokiem" do reformy. Są i takie, w 
których słuchają pouczeń i apeli. W 
jednych są pieniądze — w innych nie 
ma. A instrukcja wynikająca z porozu
mienia koalicji z opozycją jest bez
litosna: żadne przedsiębiorstwo 
nie wypłaci ani złotówki, jeśli nie 
ma jej w kasie.

Majowa indeksacja obejmie nieli
cznych i przyniesie niewielkie kwoty. 
Wyjęta jest z niej cała „sfera budżeto
wa" oraz ci w „produkcji materialnej"
— w fabrykach, kopalniach, hutach
— którzy między końcem grudnia i 
marca uzyskali podwyżkę stawek za
sadniczych więcej niż o 22,7 proc. 
Ten właśnie współczynnik wynika 
z przemnożenia zarejestrowanego 
przez GUS wzrostu cen detalicznych, 
w tym okresie, przez wskaźnik „0,8"

przyjęty przy „okrągłym stole". Jeżeli 
więc któryś z pracowników, w 
jakimś zakładzie produkcyjnym 
uzyskał w tym okresie podwyżkę 
niższą, a pracodawca ma pienią
dze — dostanie wyrównanie. Je
śli przedsiębiorstwo nie ma pie- 
niędzy,~a ta nierówność wynika 
ze wstrzemięźliwości potwier
dzonej przez metodę SOP (Syn
tetyczna Ocena Pracy) wów
czas, i tylko wówczas, będzie 
mogło zwiększyć fundusz płac 
bez konsekwencji podatkowych.

Majowa indeksacja — dodatek 
drożyźniany — pomyślana została ja
ko wyrównanie dla tych nielicznych, 
którzy — z jakże różnych względów 
— pominięci zostali w swoich przed
siębiorstwach w dotychczasowych 
podwyżkach. Kto dostał mniej niż 
22,7 proc., powinien obecnie otrzy
mać wyrównanie, jeśli zakład ma wy
starczające kwoty w kasie. Jeśli nie — 
wypłata będzie mniejsza.

Właściwa, powszechna indek
sacja nastąpi po drugim kwar
tale, po wyliczeniu pod nadzo
rem związków zawodowych — 
wskaźnika wzrostu cen. I wów
czas jednak zakład musi dyspo
nować pieniędzmi na podwyżki, 
a ich podział zależy od lokalnych 
decyzji.

ROBERT GIZA
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Tadeusz Kubiak
My, dzieci, chcemy się śmiać.
My, dzieci, chcemy się bawić,
Na ulicach i w parkach miast 
Gdańska, Krakowa, Warszawy...
My chcemy wesoło śpiewać.
My chcemy wesoło tańczyć,
W lasach, gdzie zielone drzewa.
Gdzie motyle w kolorze pomarańczy... 
Gdzie motyle o skrzydłach jak tęcza, 
Gdzie harcerski śpiew nad ogniskiem... 
My chcemy kwiatów naręcza 
Przynieść rodzicom i bliskim.
Chcemy, by nie było dnia bez słońca, 
Pracy bez pięknej radości. \ 
Chcemy, by ziemia śpiewająca 
Pełna była dobrej miłości.

Tego właśnie wszystkim naszym Czytelnikom, w 
Dniu Ich Święta, najserdeczniej życzy

Redakcja „Głosu dzieci"

Wszystko 
o kotach
Dziś już ostatni odcinek poświęco

ny chorobom naszych ulubieńców. 
Do chorób zakaźnych, przenoszo
nych przez pasożyty, należą: roba- 
czyca, na które chorują przede wszy
stkim koty wiejskie, karmione suro
wymi rybami słodkowodnymi lub 
mięsem nie przebadanym przez leka
rza weterynarii; pchły, wszy i świerz- 
bowce oraz wszoł koci, zwany sie- 
rściojadem kocim, wreszcie grzy
bice. do których należą liszaj strzy
gący i strupień.

Pasożyty zewnętrzne likwidu
jemy przy pomocy takich środ
ków jak Pibutosol lub Bolfo. W 
pozostałych musi pomóc lekarz wete
rynarii. Musimy tez pamiętać, że ist
nieje grupa chorób wspólnych 
dla kota i człowieka, które kot 
może przenieść na nas. lub od nas się 
zarazić. Do nich należy gruźlica płuc 
i wówczas chore zwierzę trzeba uśpić; 
wścieklizna — dlatego należy ostro
żnie podchodzić do dzikich, bezdom
nych kotów, zwłaszcza gdy zacho
wują się pozornie przyjaźnie. Choro
ba kociego pazura atakuje ludzi

zadrapanych lub ugryzionych przez 
koty, wiewiórki, króliki. Może ją też 
wywołać ukłucie kolcem jeża.

Tasiemczyce i glistnica atakuje 
zarówno ludzi jak i zwierzęta. Dlatego 
przypominamy o konieczności utrzy
mywania zwierzęcia w czystości, o 
zachowaniu higieny w obcowaniu ze 
zwierzęciem i przy objawach choroby 
u kota — radzimy — szukajcie pomo
cy u lekarza weterynarii, (jot)

Okulary nie muszą 
szpecić

Skarżyła si( niedawno zaprzyjaźniona na
stolatka, jak hardzo jest nieszczęśliwa. Okaza
ło i if, że powodem są... okulary, które musi 
nosić. Myślę, że wielu Czytelników „Głosu 
dzieci" ma podobne zmartwienia, spróbuję 
zatem przekonać Was. że okulary wcale nie 
muszą szpecić.

Najważniejszą sprawą jest odpowiedni do
bór oprawek. Nie powinny ugniatać policzków, 
uciskać nosa. bo pozostają wówczas brzydkie 
ślady. Poza tym oprawki okularów muszą być 
dopasowane do kształtu twarzy, typu urody i 
wieku. Jesteście młodzi, możecie pozwolić 
sobie na oprawki kolorowe, wesołe, nietypowe

formie. '
A oto główne zasady doboru ich kształtu do 

owalu twarzy: buzia okrągła lubi oprawki

flak
(/wycwyglądasz

kanciaste, z zewnętrznymi bokami lekko 
wznoszącymi się ku górze. Twarz owalna — 
oprawki klasyczne, proste, ale i fantazyjne 
(uwaga — niewskazane oprawki mole, zbyt 
wąskie!). Gdy kształt Waszej buzi jest kwad- 

‘ ratowy. polecam okulary owalne, o dość szero- 
j kiej oprawce (zdecydowanie odradzam opra
wki kwadratowe o formach kanciastych). I 
wreszcie twarz trójkątna, która wybiera sobie 

' oprawki wąskie, małe prostokąty, motylki".
' Właściwie dopasowane okulary naprawdę 
dodadzą Wam wdzięku. Trzeba tylko uwie
rzyć. że wyglądacie w nich wystrzałowo. Oku
lary nosi Jane Fonda i Woody Allen — 
gwiazdy aktorskie pierwszej wielkości. Nosiłje 
leż John Lenon. Czy fakt len pozbawił którą
kolwiek z gw iazd atrakcyjności? Jestem prze
konana. że nie! ALA

Ze Sławna otrzymaliśmy w tym tygodniu miłą 
przesyłkę. List i wiersze nadesłali uczniowie z klasy 
VI „a". Oto co piszą:

„Szanowna Redakcjo! Jesteśmy uczniami klasy 
VI „a" Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie. Na 
lekcji języka polskiego pisaliśmy wiersze z okazji 
Dnia Matki. W konkursie na najlepszy wiersz zwy
ciężyło kilka koleżanek i kolegów, których wiersze 
przesyłamy do Waszej Redakcji „Głosu dzieci” z 
prośbą o ich zamieszczenie. Jednocześnie przesy
łamy wszystkim Mamom serdeczne słowa w dniu 
ich święta, a redakcji „Głosu Pomorza” serdeczne 
pozdrowienia.

Uczniowie klasy VI „a”

Dziękujemy za list, pozdrowienia i wiersze. Dziś 
publikujemy dwa z nich.

Matka
Matka
Jest to słowo drogie

dla wszystkich dzieci 
z całego świata.
Matka
— z tego słowa bije 
wielka miłość i ciepło.
Matka
Jest to pierwsze słowo, 
które wypowiada dziecko.
Matka
Pierwsza nas nakarmiła i pokochała.

Aneta Konopa 
★ ★ ★

Ona jak cień czuwała przy mnie. '
Bajki czytała i do snu kołysała.
Chciała najlepiej i wyszło dobrze, 
lecz ja nie odczuwałem tego.
Teraz
gdy nie ma jej przy mnie 
Czuję jej brak i tęsknotę. *

Chciałbym, by była ze mną tak blisko.
Lecz już nie przyjdzie do mnie. v

Bartosz Norek

Dziękujemy także Kasi Pastek z Kołobrzegu za 
wiersz, który sama ułożyła i za życzenia dla wszyst
kich Mam.

Dziękujemy również uczniom kl. I a z Przechlewa: 
Justynce Pakulskiej, Małgosi Boryczce, Joli 
Wrycz-Rekowskiej i Piotrusiowi Hnatio za
rysunki, których tematem jest mama. Bardzo nam 
się podobają!

Piotr Hnatio (kl.lc)

LISTY
Kochana Redakcjo!
Piszę do Was po raz pierwszy. Chodzę do IV klasy 

Szkoły Podstawowej w Kowalkach. Mqja pani 
wychowawczyni nazywa się Renata Olejnik, ma 25 
lat. Jest bardzo miła i z łatwością odpowie na każde 
pytanie. W klasie jest nas 17. Moją najlepszą 
koleżanką jest Joanna Klekocka. W przyszłości 
chciałabym zostać nauczycielką. Moja mama wraca 
późno i pracuje ciężko. Ja pomagam mamie — robię 
zakupy, czasami ugotuję obiad. Interesuję się*oń- 
mi. Uczę się dobrze. Lubię tez zbierać znaczki i 
czytać książki. Pozdrawiam Was kochana, miła 
redakcjo i składam życzenia wszystkim Mamom.

MONIKA BRZOZOWSKA 
Czarnkowo

Dziękujemy za miły list i pozdrowienia. Życzymy 
przyjemnej lektury w „Głosie dzieci” i pozdrawia
my.

Kazimierz Kijanka

M
Jolanta Wrycz—Rakowska (Ic)

ŁJpłw

Małgorzata Boryczka (Ic)

jakiś artysta
namalował śmiejące się słońce 
pewnie w radosny poranek 
sportretował go na sztaludze 
przy otwartym oknie 
a dzieci szybko podchwycą 
i jak urzędową pieczęć 
stawiają na swoich malunkach 
o świcie półgębkiem się śmieje 
z lewego rogu złoci łąki 
z prawego wygląda zza lasu 
a z błękitu płótna grzeje 
do kąpieli morską wodą 
na jednym rysunku przytulone 
są dwa ramiona słońca 
pewnie w gorące południe 
podpatrzył je na randce 
jakiś artysta.

KOLARSKIE WYŚCIGI 
DZIECIĘCE .GŁOSU"

Zapraszamy na start!
Już od ponad 30 lat nasza redakcja wraz z KS Gwardia, 

Urzędem Miejskim i Oddziałem Wojewódzkim Społecz
nego Komitetu Przeciwalkoholowego, co roku — z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka — organizuje Kolars
kie Wyścigi Dziecięce ,,Głosu".

I co roku na starcie stają dziewczęta i chłopcy w wieku od 4 do 
12 lat. W tym roku zgłosiło się ponad 1300 dzieci!

Wszystkie otrzymają torby ze słodyczami, a zdobywcy czoło
wych miejsc w każdym wyścigu (biegów będzie prawie 200) 
nagrody w postaci zabawek i gier. Dla najmłodszych, którzy nie 
zdobędą miejsca na podium, mamy nagrody pocieszenia.

Wyścigi odbędą się już w najbliższą sobotę, 3 czerwca, na 
stadionie Gwardii przy ul. Fałata. Pierwsza grupa — najmłod
szych — wystartuje o godz. 9.

Uczestników wyścigów prosimy o punktualne zgłoszenie się 
na zbiórkę!

Poproście tatusiów lub starszych braci o sprawdzenie stanu 
swoich rowerków, a mamusie — o przygotowanie sportowych 
ubiorów.

Fot. J. Piątkowski
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Do zobaczenia 
na stadionie!

KRZYŻÓWKA
POZIOMO: — 1) pora roku; 4) możność mówienia, przemawia

nia; 5) w ręku woźnicy; 8) w parze z brodą; 9) kierownica statku; 
10) cukierek z rulonika; 13) osiedle pośrednie między wsią a 
miasteczkiem; 17) przedstawiona na rysunku; 18) kto wie gdzie 
zimują?; 20) kamień półszlachetny; 23) rodzaj materiału opałowe
go; 24) w tubce do golenia; 25) jednostka napięcia elektrycznego; 
26) instrument muzyczny.

PIONOWO: — 1) np. sędzia albo lekarz; 2) „smar" chlebowy; 
3) w sklepie do ważenia towarów; 5) materiał naszyty w miejscu 
dziury; 6) ssak z rodziny jeleniowatych; 11) cienka gałązka do 
chłostania kogoś; 12) brązowe plamki na twarzy; 14) niejedna w 
torze kolejowym; 15) sklejka — dawniej; 16) piwne lub niebieskie; 
18) część koszli, marynarki; 19) pospolity chwast zbożowy; 21) 
spod samiuśkich Tater; 22) treść wypracowania szkolnego.

(buk)
Rozwiązania prosimy nadsyłać do 10 czerwca br. Nasze adres:

Redakcja „Głosu Pomorza", ul. Zwycięstwa 137, 75-604 
Koszalin, „Głos dzieci” — rozrywki.

Rozwiązanie krzyżówki
Poziomo: — kogut, złoto, wykład, łuska, mleko, kaczeniec, 

owies. Piast cielę, dawka, tętno, rycina, baton, lista. Pionowo: — 
szum. mole, koło. gusła, twarz, okiennica, sanie, lew, kreślenie, syk, 
indyk. stal. stos. doba, wata, Anna. ,

Nagrody książkowe wylosowały: Anna Puzdrowska ze Sto- 
więcina (woj. słupskie) i Anetka Owczarek z Języczek (woj. 
koszalińskie).

ZAGADKI ŚWIATA ROŚLIN

Co to za kwiaty?

Ponieważ zbliza się Dzień Dziecka i w 
tym dniu na pewno otrzymacie dużo prezen
tów. my również przygotowaliśmy dla Was 
prezent. No, może nie dla wszystkich, ale z 
całą pewnością dla tych. którzy odgadną 
naszą „Zagadkę świata roślin”.

Przyjrzyjcie się uważnie zamieszczonym 
fotografiom. Każda z nich przedstawia 
kwiat lub kwiaty innej rośliny. Czy po
traficie je odgadnąć? Na pewno tak, bo 
prezentowaliśmy już te rośliny w naszym 
kąciku.

Jeżeli uda się Wam odgadnąć wszystkie 
pięć, napiszcie do nas. Poprawne nazwy 
prześlijcie na karcie pocztowej, lub zwykłej 
kartce papieru (byle czytelnie). Wśród 
tych, którzy odpowiedzą poprawnie roz
losujemy trzy foldery koszalińskich krajob
razów. Nie zapomnijcie tylko podać do
kładnego adresu.

A oto nasz adres: Redakcja „Głosu Po
morza", 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 
137/139, „Głos dzieci" — Zagadka świata 
roślin.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać najpóź
niej do 8 czerwca. Liczyć się będzie data 
stempla pocztowego.

MIK
Fot. K. Ratajczyk i CAF
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Sprzedaż
PRZEDPŁATĘ na fiata 126p sprzedam. Niewia- 

rowo k/Słupska. Jurkowski. G-7505
DACIĘ 1300, rok 1983 sprzedam. Koszalin, ul. P. 

Findera 43/4, po szesnastej. G-7506
SYRENĘ 105 oraz wózek dziecięcy głęboki sprze

dam. Kwasowo 13, gm. Sławno. G-7507
SYRENĘ 105L sprzedam. Tymień 26/16.

G-7508
ŻUKA blaszaka sprzedam lub zamienię na fiata 

126p. Słupsk, tel. 320-31, po szesnastej. G-7509
ŻUKA blaszaka sprzedam lub zamienię na osobo

wy. Ustka. teł. 144-206. G-7510
ZIŁ 555W z przyczepą PW-40 sprzedam lub 

zamienię na dostawczy. Szczecinek, ul. Klonowa 15.
Gp-7511

. STARA 66 (skrzynia biegów i silnik od stara 200) 
sprzedam. Koszalin, tel. 183-468, Rychter. G-7512 

MOTOCYKL MZ 250 tropie, po remoncie sprze
dam. Bytów, Zwycięstwa 10/9, tel. 34-46.

G-7513
NADWOZIE, silnik, skrzynia biegów, zawiesze

nia do fiata 126p sprzedam. Koszalin, ul. Artylerzys- 
tów 2/2. G-7514

SILNIK elektryczny na chodzie 10 kW w kom
plecie sprzedam. Stanisław Cieślik, 78-523 Nowe 
Worowo. Gp-7515

SILNIK 200 D do remontu ze skrzynią biegów 
sprzedam. Wołgę gaz 24,>ok 1979 sprzedam, zamie
nię. Koszalin, tel. 546-94. G-7516

DOM sprzedam. Białogard, Wiślana I5A.
G-7517

ZABUDOWANIA gospodarcze wraz z siedlis
kiem sprzedam lub do rozbiórki. Słupsk, W. Witosa 
6/20. G-7518

KIOSK owocowo-warzywny w Rowach sprze
dam. Wiadomość: Słupsk, Ostroroga 9/74, po godz. 
17. > G-7519

LODZIARNIĘ i cukiernię sprzedam. Połczyn, 
tel. 625-82. Gp-7520

MEBLE do małego caffe baru sprzedam. Kosza
lin, teł. 537-11, 508-11. G-7521

MAGIEL elektryczny sprzedam. 77-220 Koczała, 
tel. 16, po godz. 16. G-7522

AUTOMAT do lodów NRD sprzedam. Słupsk, 
tel 390-60. G-7523

MASZYNĘ do lodów i konserwator produkcji 
WRL sprzedam. Wiadomość: Kołobrzeg, tel. 
271-31, po godz. 19. Gp-7524

SPAWARKĘ i krajzegę sprzedam. Koszalin, tel. 
185-876. G-6620-0

BOAZERIĘ modrzew sprzedam. Kołobrzeg, tel. 
268-84. G-7525

OKNA nowe 118 x 145 skrzynkowe i 105 x 103 
sprzedam. Słupsk, tel. 359-43. G-7526

TELEWIZOR kolorowy zachodni z pilotem 
sprzedam. Białogard, tel. 22-32. Gp-7527

TELEWIZOR kolorowy neptun 515 pal-secam, 
sprzedam. Kępice, tel. 111. G-7528

TELEWIZOR kolorowy rubin sprzedam. Kosza 
lin. tel. Grottgera 6A/14. G-7529

ROCZNY telewizor kolorowy neptun sprzedam. 
Słupsk, tel. 320-01. G-7530

KINESKOP kolorowy A-56-701 sprzedam. Rę- 
dzikowo, blok 27/19. G-7531

COMMODORE C 64, stację dysków sprzedam. 
Szczecinek, tek 829-84. Gp-7532

SYNTEZATOR yamaha DSR 500 spYzedam. 
Szczecinek, ul. Toruńska 20. Gp-7533

PIERŚCIONEK ze szmaragdem (0,7 karata) 
sprzedam. Oferty pisemne Słupsk „Głos Pomorza".

G-7534-0
OBRĄCZKI złote sprzedam. Koszalin, Włady

sława IV 22/31, po szesnastej. G-7535
FOTOAPARATY Olympus z osprzętem ricoh, 

lunetą*astronomiczną sprzedam. Lębork, tel. 222-22, 
po osiemnastej. G-7536

PRZYJMĘ w dzierżawę automat do lodów lub 
inne propozycje — bardzo dobry punkt handlowy. 
Sarbinowo, tel. 18-21-92. G-7537

TARPANA 237 (trzy-czteroletniego) kupię. Ko
szalin, tel. 244-31, godz. 10—18. G-7539

RAMĘ do wartburga 353 kupię. Koszalin, tel. 
313-16 G-7540

ZDECYDOWANIE kupię domek jednorodzinny 
lub mieszkanie z wygodami oraz pistolet gazowy. 
Słupsk, tel. 266-66 do południa lub 386-93, po 
osiemnastej. G-7541

LISY srebrzyste (młodzież) kupię. Gdańsk, tel. 
41-05-52. ’ G-7542

ŻUKA na gwarancji zamienię na poloneza truck 
na gwarancji. Oferty pisemne Słupsk „Głos Pomo
rza". G-7543

DOM jednorodzinny zamienię na mieszkanie. 
Sławno, tel 79-84. G-7544

DWA mieszkania dwupokojowe (stare i nowe 
budownictwo) zamienię na czteropokojowe. Słupsk, 
tel. 347-30. G-7547

MIESZKANIE czteropokojowe spółdzielcze za
mienię na dwa mieszkania oddzielne Słupsk, tel. 
376-32, po siedemnastej. G-7548

MIESZKANIE spółdzielcze M-4 w Sławnie do 
zasiedlenia w czerwcu br. zamienię na M-4 lub M-5 
(z dopłatą) w Słupsku. Wiadomość: Słupsk, tel. 
218-17 do piętnastej i 220-65 po szesnastej.

K-I9I7-0
POKÓJ do wynajęcia. Koszalin. Czwartaków 4.

G-7600
SPÓŁKA z o.o., tel. 264-68 poszukuje pomiesz

czeń na działalność biurową i produkcyjną w Kosza
linie i okolicy. • G-7549

SPÓŁKA z o.o. w Koszalinie posiada halę produ
kcyjną wraz z zapleczem o pow. 300 m kw wraz z 
przyległym terenem. Poszukujemy kontrahenta do 
współpracy w celu podjęcia produkcji. Oferty prosi
my kierować pod adresem Koszalin, ul. Rosenber
gów 14. tel. 347-16. G-7550

DO wydzierżawienia sklep (kwiaciarnia). Kosza
lin, tel 530-4* G-7551

Przedsiębiorstwo
Zagraniczne
„FORZA"

Pabianice, ul. Warszawska 84 
tel. 15-59-27, 15-59-03. 

tlx 885585
OFERUJE DO SPRZEDAŻY:
★ gumowy wąż do

. sprężonego powietrza, 
olejoodporny 
średnica wewn. 13 mm, 
średnica zew. 21 mm, 
ciśn. rob. 15 atm.

★ teflonową taśmę 
uszczelniającą,
grubość 0,08 mm — 0,1 mm, 
szer. 25 mm i 12,5 mm

★ taśmę teflonową 
do zgrzewarek

★ węże spawalnicze
— tlenowe
— acetylenowe

K-1912-0

SAMOTNYM pomaga „Wesele" Koszalin 9, 
skrytka 36. G-6643-0

NAGRYWANIE na kasety wideo. Bytów, tel. 
36-97, Stanisław Łukasik. G-6905-0

Z EUROTRANS-em do Gdyni. Informacje: 
Słupsk, tel. 273-26. G-6952

TELEWIZJA satelitarna, atrakcyjne oferty in
stalacje, informacja, przestrajanie pal. Kołobrzeg, 
tel. 269-80. G-6901-0

CZYSZCZENIE i malowanie dachów, konstruk
cji stalowych. Kołobrzeg, tel. 243-20 Gp-7552

NOWO otwarty sklep motoryzacyjno-rolniczy 
kupno sprzedaż komis Włynkówko 49 
zaprasza. G-7553-0

KOMIS motoryzacyjno-techniczny przyjmuje to
war do sprzedaży. Czaplinek, Wałecka 87A tel. 
457-55. Prowizja 10 proc. Gp-5754

ZATRUDNIĘ chałupniczkę do szycia spodni. 
Słupsk, tel. 372-64. G-7555

ZATRUDNIĘ spawaczy, ślusarzy. Koszalin, Le
lewela 21/11, Maksymiuk. G-7556

ZATRUDNIĘ piekarzy — cukierników. Sarbino
wo, tel. 91, Władysław Gruchała. G-7557

PRACOWNIKA w meblarstwie zatrudnię. Kar- 
niszewice 33, Narejko. G-7558

ZATRUDNIĘ bufetową, kelnerów, kucharza, 
pomoc kuchenną, sprzątaczkę. Restauracja „Daja- 
na” Ustka, tel. 144-865. G-7570-0

ZATRUDNIĘ kobiety w ogrodnictwie. Kobyl
nica, uł. Szczecińska 4. G-7559

KELNERKI do kawiarni, pomoce zatrudnię w 
Rowach, tel. 141-826. G-7560

ZATRUDNIĘ ucznia w zawodzie złotnik. Draws
ko Pom. tel. 23-40. Gp-7561

MALARZY zatrudnię. Koszalin, Wyspiańskiego 
23/8. G-7562

ZATRUDNIĘ hydraulika. Koszalin; tel. 269-14.
G-7563

RESTAURACJA „Bałtycka” Sarbinowo zatru
dni prezentera dyskoteki, kucharzy, brahtkarza, tel. 
18-21-92. G-7538

USŁUGOWY Zakład Betoniarski Potęgowo, ul. 
Kościuszki 2A, tel. 11-51-52 zatrudni natychmiast: 
betoniarzy (trzech), lastrikarza, (jednego), murarza 
(jednego). G-7564

STOLARZY i uczniów zatrudnię. Słupsk, Żół
kiewskiego 67, tel. 324-20. G-7565

ZATRUDNIĘ do pracy malarzy. Jerzy Zieliński 
Koszalin, ul. Mariańska 23/2, tel. 269-56. G-7566 

AKTUALNIE do RFN kompletuje załogę „Ma- 
tex" Zakład Eksportu — Lublin, kod. 20-632 ul. 
Jana Sawy 3, skrytka pocztowa Lublin 1 — 236, 
zatrudnimy mistrzów w zawodach cieśla, zbrojarz i 
murarz. Do pracy w KDL zatrudnimy pracowników 
budowlanych oraz tokarzy, frezerów, wytaczaczy, 
odlewników i operatorów żurawi I kat. Oczekujemy 
pisemnych ofert lub kontaktów osobistych.

K-2201-0
KULIŃSKI Artur, zam. Człuchów, oś. Sikors

kiego 2/21 zgubił legitymację szkolną. Gp-7567 
WSInż. Koszalin zgłasza zgubienie legitymacji 

studenckiej Doroty Guterman. G-7568
PLSzt. Piast. Koszalin zgłasza zgubienie legityma

cji szkolnej Grzegorza Szełepko. G-7569
ZSRol. Świdwin zgłasza zgubienie legitymacji 

szkolnej Waldemara Skubisza. K-2318
IZBA Skarbowa w Koszalinie unieważnia legity

mację nr 481 wystawioną na nazwisko Mirosław 
Stawczyk. K-2322

Za pomoc i serce 
w najboleśniejszych 
chwilach, za udział 
w ostatniej drodze 

UKOCHANEGO MĘŻA, 
TATUSIA, TEŚCIA 

i DZIADZIUSIA
TADEUSZA 

KOCAJA ’
serdeczne podziękowanie 
Dyrekcji PŻB, Pracownikom 

WZGS w Kołobrzegu 
oraz wszystkim znajomym 

składają
ŻONA. SYN, CÓRKA 

z RODZINĄ.
0-7133

Wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia

Rodzinie
zmarłego Kolegi

KAZIMIERZA
PAKULSKIEGO

pracownika morza 
składają

DYREKCJA. ORGANIZACJE 
SPOŁECZNO-POLITYCZNE oraz 
ZAŁOGA POLSKIEJ ŻEGLUGI 
BAŁTYCKIEJ w KOŁOBRZEGU 

K-2297

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Kol.Kol.
mgr Krystynie 
i dr. Józefowi 
Lindmajerom
z powodu zgonu 
OJCA i TEŚCIA

składają

KIEROWNICTWO UCZELNI 
oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY 

z WYŻSZEJ
SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ 

w SŁUPSKU
K-2298

G-77OT

W dniu 22 maja 1989 roku, zmarł %

Andrzej Ignasiak
lat 41

Wyrazy współczucia RODZINIE 
składają

DYREKCJA I ZAŁOGA 
ZAKŁADÓW TECHNIKI MEDYCZNEJ 

W KOSZALINIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 17 maja 1989 roku, zmarł

Stanisław Korus
wieloletni, ceniony pracownik Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Koszalinie. 
Wyrazy serdecznego współczucia RODZINIE

składają

K-2376

DYREKCJA. ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE 
i ZAŁOGA OPPMS KOSZALIN

Przedsiębiorstwo Turystyczne „Gryfia" 
Spółka z o.o. w Słupsku

uprzejmie informuje, że z dniem 1 czerwca 1989 r.
biuro mieścić się będzie w lokalu 

przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku
tel. 395-41 w godz. 8—16. 

ZAPRASZAMY!
K-2373

PRZEDSIĘBIORSTWO „COMEX"
Spółka z o.o. (jgu)

oferuje

DATA SAVER
urządzenie podtrzymujące zasilanie w Twoim komputerze 
w przypadku niespodziewanego wyłączenia prądu z sieci.

Dokładne informacje można uzyskać w biurze Spółki,
Gdańsk, ul. Doroszewskiego 1, tel. 52-44-64 lub 52-11 -26.

K-1848-0

Prezydent Miasta Słupska
na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu 

przestrzennym (Dz. U. nr 35 poz. 185 oraz Dz. U. nr 24 
z 1988 r. poz. 166)

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu

szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
osiedla domków jednorodzinnych i małych domków mieszkalnych 

„Głobino" w rejonie ulicy Westerplatte w Słupsku.
Projekt planu będzie wyłożony w Urzędzie Miejskim w Słup
sku w dniach od 7 do 28 czerwca 1989 r. w godz. od 10 do 13 w 
pokoju nr 215 II p.
Zainteresowane jednostki organizacyjne i osoby fizyczne mogą 
zgłaszać wnioski i uwagi do wyłożonego projektu planu w 
okresie jego wyłożenia.

K-2374

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 
W ZŁOCIEŃCU

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:
— samochód osobowo-dostawczy marki syrena bosto nr rej. KOA 488X, 

produkcji 1983 r., cena wywoławcza 680.000 zł (samochód sprawny
technicznie)
— samochód osobowy marki nysa nr rej. KOA 479X, produkcji 1973 r., 

cena wywoławcza 450.000 zł (samochód sprawny technicznie)
— samochód (autobus) marki jelcz 080 nr rej. KOA 857E, produkcji 1980 r. 

cena wywoławcza 3.972.000 zł.
Przetarg odbędzie się 9 czerwca 1989 r. o godz. 10, na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Złocieńcu — ul. Chopina 10.
Pojazdy można oglądać w dniach 7 i 8 czerwca 1989 r. w godz. 9—12
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny 
wywoławczej godzinę' przed rozpoczęciem przetargu, w kasie Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Złocieńcu przy ul. I Dywizji WP 
4A.

K-2375

Uwaga! Rodzice! Opiekunowie! Młodzież!
OHP - prawdziwą szkołą życia
Komenda 38-8 Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku 

o^aaa ząis/ na rek 1989^90

WARUNKI PRZYJĘCIA:
— wiek 15—18 lat
— dobry stan zdrowia

Uczestnikom Hufca zapewniamy:
— uzupełnienie brakującego wykształcenia w zakesie szkoły podsta
wowej
— ZDOBYCIE ZAWODU: ślusarz, elektromonter, monter instalacji sa

nitarnych, stolarz w ramach 2-letniej szkoły zawodowej w Słupsku,
— UZYSKANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI: kierowcy, spawa

cza lub innych wg zapotrzebowania
— pracę w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budow

nictwa Rolniczego w Słupsku
— atrakcyjne zarobki
— bezpłatne zakwaterowanie w hotelu, całodzienne wyżywienie

> — możliwość kontynuowania własnych zainteresowań w zakresie 
sportu, turystyki

— korzystanie z bogatej działalności socjalnej zakładu pracy.
Uczestnicy OHP otrzymują wynagrodzenie: 

6.000, zł + premia 20 proc. miesięcznie.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu:
— podanie
— akt urodzenia lub dowód tymczasowy
— zgoda rodziców na piśmie
— ostatnie świadectwo szkolne
— 3 fotografie
ZAPAMIĘTAJ! Kandydaci podpisują umowę o pracę 
i naukę na dwa lata; przyjmujemy
— uczciwych, zdyscyplinowanych, pracowitych;
— dla zdecydowanych to szansa na wybór właściwej drogi żyda;
— przyjęcia kandydatów od lipca — września.

NASZ ADRES:
Komenda 38-8 OHP Słupsk 

ul. Konarskiego 4, tel. 325-10 wewn. 47

K-2366

Z głębokim żalem zawiadamiamy że 
w dniu 24 maja 1989 roku, zmarł 

śmiercią tragiczną

Marcin Metier
lat 17

Pogrążona w smutku
MATKA

Pogrzeb odbędzie się 31 V1989 r.\ o godz. 12.30 
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

C-7503__________________________________________________________

31 - 5 - 1989

Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska" 
w Dębnicy Kaszubskiej

zatrudni natychmiast na dogodnych warunkach płacowych

- kierownika masarni w Dębnicy Kaszubskiej 
-masarzy

Warunki do uzgodnienia w biurze Spółdzielni, tel. 277-53
K-2362

Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów 
w Koszalinie, ul. Lechicka 23

zatrudni na korzystnych warunkach płacowych

kierownika Działu Finansowo-Księgowego
wykształcenie wyższe lub średnie + praktyka

Warunki płacowe wg Zakładowego Systemu Wynagradzania. 
Szczegółowych informacji udziela ref. d/s pracowniczych tel. 240-35.

K-2365

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ" 
w Słupsku ul. Nowotki 3

zatrudni:
— inżynierów, techników budowlanych 

z uprawnieniami
— maszynistkę
— konserwatorów terenów zieleni
— stolarzy
— murarzy
— sprzątaczy posesji
Warunki pracy i płacy do omówienia w biurze Spółdzielni przy 

ul. Nowotki 3, tel 33-218, 33-288
K-2169-0

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
„IZOTERM"

76-200 Słupsk ul. Krzywa 6 
• tel. 230-37

oferuje usługi z materiałów własnych i powierzonych
w zakresie:

— izolacji termicznych rurociągów, aparatury i urządzeń 
energetycznych, chemicznych i technologicznych

— robót malarskich antykorozyjnych
— robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym

Zapewniamy wysoką jakość usług, 
krótkie terminy realizacji, ceny konkurencyjne.

K-2204-0

Bloczki fundamentowe, pustaki alfa 
płyty stropowe WPS, dachówkę cementową czerwoną, 

krawężnik drogowy, płytki chodnikowe 
z form bateryjnych, trylinkę, płyty parkingowe

oferuje
ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

„WINETA"
mgr Tadeusz L. Kubica 

72-310 Płoty, ul. Polna, tel. 451, tlx 0425175 
lub Nowogard, tel. 0932/20-095.

G-7504

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
REMONTOWO-BUDOWLANE 
w Koszalinie, ul. Lutyków 4/6

zatrudni:

★ murarzy-tynkarzy
★ pomocników murarzy
★ robotników budowlanych
★ posadzkarza
★ cieślę
★ dekarza-blacharza
★ elektryków i stolarzy do pracy w Koszalinie 

i Sianowie.
Wynagrodzenie zgodne z Zakładowym Systemem 
Wynagradzania — głównie akordowe w granicach 

? 85-110 tys. zł miesięcznie
Pracownikom o wysokich kwalifikacjach zawodowych i uzys
kujących dobrą opinię — zapewnia się — po przepracowaniu 
dwócn lat urlopowanie do pracy na budowach eksportowych.

Informacji dodatkowych udziela się 
w Dziale Ekonomiczno-Administracyjnym tel. 262-11 do 13.

K-1978-0

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 

w Koszalinie ul. Szczecińska 42, tel. 220-11
zatrudni natychmiast:

— spawaczy z uprawnieniami 
elektryczno-gazowymi

— operatora betonowni 500 I
— operatora żurawia 2B-80
— beton i a rzy-zbrojarzy *

— tokarza
— mechanika-diagnostę
— mechanika pojazdów samochodowych 

i maszyn budowlanych
— operatora koparki K-406
— operatora kafara
— kierowców
— robotników niewykwalifikowanych
— pracownika do działu księgowości ogólnej
— pracownika do działu zaopatrzenia
— majstra warsztatu mechanicznego
— pracownika umysłowego do warsztatu me

chanicznego
Informacji udziela Dział Służb Pracowniczych 

tel. 220-11 wew. 228 lub 229
K-2163-0

ł

*

Y
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Pejzaż
W kształtowaniu pejzażu współ

czesnego miasta istotną rolę pełni 
plastyka. Jest ważnym elementem ur
banistyki i architektury, informacji wi
zualnej oraz reklamy handlowej. Gos
podarze Słupska poświęcają sporo 
uwagi modernizacji i rewaloryzacji 
miasta, a także funkcjonowaniu plas
tyki wokół nas. Rozmawiam z artystą 
plastykiem Andrzejjem Pawikiem, 
absolwentem Wydziału Projektowa
nia Plastycznego PWSSP w Gdańs
ku.

— Co zdecydowało, że przyjął 
pan funkcję plastyka miejskiego 
w Słupsku od lutego br.?

— Pracuję twórczo w tym mieście 
od 1978 r. Stwierdziłem ostatnio, że 
stan estetyki miasta uległ pogorsze
niu. Wskazywałem na pojawienie się 
coraz gorszych projektów plastycz
nych oraz ich nierzetelne wykonawst
wo. Nie wynika to ze złej woli artys
tów plastyków lecz z winy inwes
torów, którzy wybierają fatalne proje
kty a do ich realizacji zatrudniają nie
profesjonalistów. Odbija się to nieko
rzystnie na całokształcie wyglądu 
miasta, ciągów ulicznych, reklam, 
wystaw i szyldów. Z tego powodu 
zainteresowała mnie propozycja pra
cy w Urzędzie Miejskim przedstawio
na przez prezydenta miasta. Będąc 
artystą i urzędnikiem mam duży 
wpływ na kształtowanie wystroju 
miasta, zarazem swobodę w wyborze 
koncepcji i projektów do realizacji. 
Uważam że potencjał twórczy art. 
plastyków w Słupsku jest nie wyko
rzystany, mam więc szansę wspólnie z 
kolegami to zmienić.

miasta
— Jak widzi Pan obecny wy

strój plastyczny Słupska?

— Nie akceptuję wiełu koncepcji i 
opracowań elewacji ściennych budy
nków, reklam stałych i czasowych. 
Dotyczy to m. in. ciągu handlowego 
na ul. Starzyńskiego. Nie wspomnę 
już o złej reklamie wizualnej wokół 
zakładów pracy. Właściwie jedyna fir
ma o której można mówić pozytywnie 
to SPT „Przymorze". Odmienną spra
wą jest wystrój witryn reklamowych i 
wystaw sklepowych. W większości 
przypadków trzeba będzie je zmienić 
aby sklepy lub biura wyglądały tak jak 
np. sklep „Cepelii" i „Galluxu" czy 
biuro „LOT-u". Z kolei inny problem 
tzw. małej architektury w mieście. Nie 
mamy jej zbyt dużo, dlatego cieszy 
fakt, że powstaje nowa fontanna na 
pl. A. Czerwonej. W ogóle sądzę, że 
powinniśmy postawić więcej rzeźb, 
wykonać trwałe elewacje ścienne 
(mozaiki, sgraffita) oraz wypracować 
system informacji wizualnej.

Stale współpracuję z architektem 
miejskim w kwestii opiniowania i za
twierdzania projektów architektoni- 
czno-plastycznych. Podjąłem się zor
ganizowania Pracowni Eksperymen
talnej w Nowej Bramie dla środowis
ka plastyków i architektów. Liczę na 
udział w jej działalności moich kole
gów oraz twórców z kraju.

Słupsk miał zawsze dobre tradycje 
w realizacji przedsięwzięć plastycz
nych. Posiada liczne środowisko pro
fesjonalistów oraz instytucji, które zaj
mują się zawodowo plastyką. Będę

RATUSZA
zabiegał, aby projekty były realizowa
ne w oparciu o najlepsze wzorce z 
pełnym wykorzystaniem potencjału 
słupskiego środowiska plastycznego. 
Oczekuję zaangażowania w tą akcję 
instytucji specjalistycznych np. PP 
Pracowni Sztuk Plastycznych. W naj
bliższych latach będzie realizowana 
modernizacja i rewaloryzacja podgro
dzia oraz centrum Słupska. Pomiędzy 
pl. Zwycięstwa i Dąbrowskiego oraz 
ul. Deotymy i Tuwima powstanie ce
ntrum usługowo-handlowe. Będzie 
tu zbudowany hotel, wielopoziomo
wy garaż, bank, pawilony handlowe 
oraz domy mieszkalne. Wspólnie z 
DR IM, architektem miejskim oraz pla
stykami słupskimi opracujemy pro
gram plastyczny dla tych przedsię
wzięć.

Życzę powodzenia!

Bogdan Jankowski
Rzecznik prasowy 

prezydenta Słupska

Sygnały
„Rodzynek"

11 zł — nieduży pieniądz, ale gdy 
przyjdzie tyle zapłacić za małą zwykłą 
bułkę chciałoby się, żeby przynaj
mniej była jadalna. Niestety, ta którą 
zakupił nasz Czytelnik w prywatnej 
piekarni przy ul. Długiej w Słupsku 
nie nadawała się nawet dla kur. Pora
dziliśmy klientowi niefortunny zakup
pokazać w sanepidzie, a w przyszłości 
bułki nabywać u konkurencji, (mim)

Słupsk. Klub Turystyki Kolarskiej 
PTTK „Jantar" organizuje w czwar
tek, 1 czerwca br. tradycyjne spraw
nościowe zawody rowerowe. Zawo
dy rozpoczną się o godz. 10 w Lasku 
Południowym — naprzeciwko WSP. 
W imprezie startować mogą dzieci w 
wieku 10—14 lat. Dla najlepszych 
przygotowano nagrody rzeczowe.

(a)

Sławieński Dom Kultury 
zaprasza najmłodszych

Jak zwykle rozliczne atrakcje najmłodszym mieszkańcom miasta w dniu ich 
święta przygotował Sławieński Dom Kultury. 1 czerwca placówka oddaje do 
dyspozycji swoje pomieszczenia na cały dzień. Organizuje ponadto imprezy w 
innych punktach Sławna.

Do sali teatralno-kinowej SDK zaprasza na film „Wielki wąż Chingachgook", 
który będzie wyświetlony pięciokrotnie w godz.: 8.30^10.30; 12.30; 14.30; 
16.30. Natomiast w kawiarni Domu Kultury trwać będą projekcje kina wideo, 
na ekranie którego w godz. 8.30; 10.00; 11.30; 13.30 i 15.00 wystąpią 
bohaterowie popularnych seriali. Wstęp na wszystkie filmy zapewniają karty 
rozprowadzane przez zakłady pracy.

0 godz. 10 i 12 można będzie wziąć udział w plenerowych akcjach 
plastycznych pn. „Drzewko szczęścia" i „Zabawa w przędzę". Dzieci umiejące 
grać w szachy zachęca się do sprawdzenia swych możliwości w symultanie 
szachowej. Seans gry równoczesnej na 20 szachownicach rozpocznie się w 

' satnrf połudnłd/ *■»<•* *
Efekty swojej działalności zaprezentują koła zainteresowań. Modelarnia 

szykuje na godz. 10.30 pokaz modeli latających. W salonie wystawowym 
czynna będzie ekspozycja prac dziecięcych „Plastusie i ich dzieła", połączona z 
aukcją.

Od rana również otwiera swoje podwoje amfiteatr, gdzie odbędzie się m. in.: 
konkurs piosenki turystycznej i harcerskiej, występ teatru ulicznego, rozgrywki 
sprawnościowo-zręcznościowe, kiermasz książek dla dzieci oraz Dziecięca 
Giełda Kolekcjonera, umożliwiająca wymianę zbiorów najmłodszym.

Na koniec SDK zaprasza wszystkich bohaterów Dnia Dziecka na dyskotekę, 
która rozpocznie się o godz. 16.30 w kawiarni, (mim)

„Głos dzieci" 
w Przechlewie

Z okazji Dnia Dziecka z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Przechlewie 
spotkają się dziennikarze „Głosu Po
morza", którzy redagują „Głos dzie
ci". W spotkaniu weźmie udział aktor 
Teatru BLIK, Wojtek Kiepuszewski, z 
programem zatytułowanym „Szkoła 
clownów" oraz dyrektor artystyczny 

_ tego Teatru, J. Podlaszewski.
M Zapraszamy dzieci z Przechlewa 

dzisiaj, 31 maja, o godz. 12.
Na zdjęciu: W. Kiepuszewski

Fot. J. Patan

W Zamku 
recital

Słupsk. Na kolejny koncert kame
ralny do Sali Rycerskiej Zamku Ksią
żąt Pomorskich zapraszają dzisiaj, 31 
bm. Słupskie Towarzystwo Społecz
no-Kulturalne oraz dyrekcja Muzeum 
Pomorza Środkowego. Wykonawcą 
będzie wiolonczelista, muzyk Słups
kiej Orkiestry Kameralnej, Jarosław 
Madejski. Na fortepianie akompa
niować będzie Joanna Madejska.

W programie recitalu, który rozpo
cznie się o godz. 18 usłyszymy m. in. 
utwory Locatellego, Beethovens, De- 
bussye go. Wstęp wolny, (a)

Kandydaci na posłów - dzieciom
Słupsk. Kandydaci na posłów do Sejmu: Bożena Krasula, Jan Sieńko i 

Józef Bogusz zapraszają dzieci na bezpłatne seanse filmów wideo w dniu ich 
święta, czyli jutro, 1 czerwca br.

W Słupsku w sali kinowej Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja w 
godz. 11—16 i od godz. 17 do 19 —dzieci starsze.

W Lęborku w sali kinowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Czołgistów w 
godz. 15—17.

W Czarnem w k(ubie TKKF o godz. 13.
W Nadziejewie w Świetlicy wiejskiej o godz. 11.
W Człuchowie na oddziale dziecięcym szpitala miejskiego o godz. 11. W 

świetlicy PKP (stacja przy ul. Dworcowej) o godz. 17. Ponadto w tygodniu 
filmy wideo wyświetlane będą w pięciu przedszkolach Człuchowa, (a)

St. Sojka oczekuje na rozmówców
Słupsk. Biuro Wyborcze dra med. 

Stanisława Sojki, kandydata na se
natora, organizuje telefoniczny dyżur 
dzisiaj, 31 bm. w godz, 11—13. Przy 
telefonie 259-43 kandydat odpowia

dać będzie na pytania, wysłucha pro
pozycji i uwag.

Biuro wyborcze, mieści się w siedzi
bie WK SD przy al. Sienkiewicza 3.

(a)

Mistrzowie Europy 
w słupskim ratuszu

W słupskim ratuszu odbyła się miła 
uroczystość. Przewodniczący MRN 
Jan Szumski i prezydent miasta 
Maciej Kobyliński podejmowali 
mistrzów Europy w brydżu sporto
wym parami, zawodników MZKS 
„Czarni": Marcina Leśniewskiego 
i Tomasza Przyborę oraz drużyno
wych mistrzów Polski: Henryka
Wolnego, Jerzego Zarębę, Jacka 
Romańskiego, Jerzego Michał
ka, Piotra Gawrysia, Krzysztofa 
Martensa. Marka Szymanows
kiego i Andrzeja Żurka.

trowski (twórca potęgi brydżowej w 
Słupsku), Andrzej Żurek i Jerzy Zarę
ba. Ponadto wszystkim brydżystom 
wręczono pamiątkowe puchary. W 
spotkaniu uczestniczył także prezes 
OZBS Zbigniew Aniserowicz i dyrek
tor Klubu MZKS „Czarni" Andrzej 
Pietroń. Były życzenia dalszych suk
cesów sportowych. Za dotychczaso
we osiągnięcia MRN z nadwyżki bu
dżetowej postanowiła przyznać na 
działalność klubu 3,5 min złotych.

(bz)

Uznanych i zasłużonych dla miasta Na zdjęciu: spotkanie brydżys- 
mistrzów brydża udekorowano od- tów w słupskim ratuszu, 
znaczeniami „Za zasługi dla miasta
Słupska". Otrzymali je: Bolesław Os- Fot. Zbigniew Bielecki

IX Bieg Gochów w Bytowie

Czy padnie rekord frekwencji?
Jeszcze nie wiadomo czy padnie rekord frekwencji w IX Biegu Gochów. Do 

tej pory nic na to nie wskazuje, ale z praktyki wiadomo, że w ostatnim dniu, tuż 
przed startem, chętnych przybywa z godziny na godzinę.

Wiadomo już, że ze znanych zawodników wystartują — zwycięzca maratonu 
z Pucka Adam Musiał, dwukrotny zwycięzca bytowskiej imprezy Zdzisław 
Udowieni oraz były mistrz Polski w maratonie Wojciech Radkowski z Gdańska. 
Jak zwykle, najliczniejszą grupę będą stanowić biegacze z Kępic, którzy po raz 
dziewiąty z rzędu chcą zdobyć puchar za masowość. Słupski Klub Biegacza 
„Morena" wystartuje prawdopodobnie w komplecie. Prezes Klubu Biegacza 
„Przylesie" z Koszalina, Józef Niekrasz zapowiedział przyjazd zawodników z 
Koszalina. Chętni, którzy jeszcze się nie zdecydowali na start a trenowali 
solidnie niech spróbują swych sił w bytowskiej imprezie Dodatkowe zapisy 
prowadzone będą w sekretariacie biegu od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu 
imprezy, 3 czerwca. Należy pamiętać o zabraniu z sobą zaświadczenia 
lekarskiego zezwalającego na udział w biegach długodystansowych. Zatem, do 
zobaczenia na trasiel (MAR)

fW Telefony
SŁUPSK 991 — Pogotowie Energetyczne, 992 

— Pogotowie Gazownicze, 993 — Pogotowie 
Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wodno-Kanali
zacyjne. 997 — MO. 998 — Straż Pożarna, 999 
Pogotowie Ratunkowe, podstacja przy ul. Bana
cha, tel. 31 -371, 913 — Biuro Numerów, 955 — 
Automatyczna Informacja Paszportowa, Informa
cja Kolejowa, 933 — Pociągi przyjeżdżające do 
Słupska. 934 — Pociągi odjeżdżające ze Słupska. 
Telefon zaufania „A" tel. 242-78. czynny w środy i 
piątki — g. 16—20: Informacja o komunikacji 
miejskiej MPK w Słupsku — 278-67. Telefon 
zaufania 280-35 czynny codziennie w godz. 
15—20 (soboty 9—17)

f) Dyżury
SŁUPSK — 77002, ul Woiska Polskiego, tel 

228-93
LĘBORK 77006, pl Pokoju, tel 21-152

Teatr”
SŁUPSK sala TDiOK — ,.Lato Muminków"

— 10 00,12.30, „Wyklęci, czyli koncert dla trzech 
solistów przy wtórze opinii publicznej” — 18 00

CX] Kino-
SŁUPSK: MILLENIUM sala Pomorska

„Sztuka kochania" (pol., I. 18) — 16.00, 18 00, 
„Czarownice z Eastwick" (USA, 118) — 20.00 — 
przedpremierowy, sala Mieszko „Dirty Dancing" 
(USA, I. 15) —r 16.30, 18.30, 20.30, sala Anna 
seanse wideo — 15.45, 17.30, 19.15, 21.00 

POLONIA — „Co lubią tygrysy" (pol., I. 18 — 
sensacyjny) — 14 30,16.30,18.30, seanse wideo
— 14.00,16.00,18.00, 20.00, wideorama — duża 
sala — 21.00

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY — (al.
3 Maja) —„Skradziona kolekcja" (pol., I. 12) 

BYTÓW: ALBATROS — „Nocny jastrząb" 
(USA, 1.15), «

CZARNE: PRZODOWNIK — nieczynne, WIA
RUS — „Kolory kochania" (pol., I. 15) 

CZŁUCHÓW: UCIECHA — „Piłkarski poker" 
(pol., I. 15)

DAMNICA: RELAKS — nieczynne 
DEBRZNO. PIONIER — „Kv»iaty jego życia" 

(austral ,l. 18), KLUBOWE —„Pokój z widokiem" 
(ang., I. 12)

DĘBNICA KASZUBSKA: JUTRZENKA — nie
czynne

KĘPICE: PRZYJAŹŃ — nieczynne 
ŁEBA: RYBAK — nieczynne 
MIASTKO: GRA2YNA — „Magiczny warkocz" 

(chiń., I. 15)
PRZECHLEWO: JEDNOŚĆ — nieczynne 
RĘDZIKOWO: DELTA —„Łabędziśpiew" (poi., 

i.i5)
SIEMIROWICE: MUZA — „Niezwykła podróż 

Baltazara Kobera" (pol.. I. 15)
SŁAWNO: SŁAWA — nieczynne
USTKA DELFIN — „Uciekinierzy" (fr . I. 12)

(gm)

„Niebieskie
ptaki"

Takich, co to nie sieją, nie orzą a żyją 
nazywa się powszechnie „niebieskimi pta
kami". Trochę za ładnie, ale przecież rzecz 
nie w nazwie. W Słupskiem urzędy ad
ministracji państwowej notują w swoich 
statystykach kilkuset nigdzie nie pracują
cych i nie uczących się Spowodowało to 
różne represje w stosunku do nierobów. 
Tylko w ubiegłym roku ukarano karą o- 
graniczenia wolności 72 osoby, kilkadzie
siąt dalszych zapłaciło grzywny. W sumie 
niewielkie, bo od 10 do 30 tys. złotych. Z 
drugiej strony należałoby zapytać: z czego, 
jeśli nie pracują. Prawie 20 procent tych 
„niebieskich ptaków" — to sprawcy róż; 
nego rodzaju przestępstw. W niektórych 

/■kategoriach przestępstw udział tych osób 
jest znacznie większy. Wystarczy powie- j 
dzieć, że aż 36,7 proc. spośród nich brało 
udział w kradzieżach rozbójniczych, w kra
dzieżach z włamaniem do obiektów uspo
łecznionych — 28,9 proc., w kradzieżach 
mienia prywatnego — 29,3 proc. I tu moż
na znaleźć odpowiedź z czego żyją „niebie
skie ptaki", przynajmniej niektóre. Czy nie 
jesteśmy wobec nich nazbyt tolerancyjni? 
— nasuwa się pytanie, (elg)

„0 chrześcijańskie ideały 
— głosuj z nami"

Dopiero przed kilkoma dniami po
jawiły się w Słupsku plakaty wybor
cze Tadeusza Żabińskiego. Do tej 
pory prawie wcale nie zabiegał o 
propagandę ani reklamę. Mówi, że 
brak reklamy, to także reklama. I z 
pewnością coś w tym jest.

Pięćdziesięcioletni lekarz neurolog, 
zastępca ordynatora Oddziału Neuro
logii WSzZ w Słupsku jest bardzo 
zajęty i zabiegany. Oprócz codzien
nych obowiązków zawodowych, 
pracy w szpitalu, w przychodni mię
dzyzakładowej gdzie służy radą me
dyczną załogom dziesięciu zakładów 
pracy, zajęć w Liceum Medycznym 
jest jeszcze lekarzem zaufania 
ZBoWiD i ZIW, orzecznikiem ZUS, no 
i od pewnego czasu uczestnikiem 
licznych spotkań przedwyborczych 
jako kandydat na senatora wojewó
dztwa słupskiego z ramienia Unii 
Chrześcijańsko-Społecznej. Co pra
wda sam nie jest członkiem UChS, a 
tylko sympatykiem, ale — co mocno 
podkreśla — odpowiada mu program 
UChS, szczególnie zaś te elementy, 
które odnoszą się do godności i sza
cunku człowieka.

Tadeusz Żabiński od 1945 roku 
mieszka w Słupsku, dokąd przyjechał 
jako 5-łetni chłopiec. Po studiach 
medycznych w Białymstoku powrócił 
do Słupska, tu się ożenił, założył ro
dzinę. Zona — także lekarz — jest 
okulistką. Córka Kasia ukończyła Li

ceum Medyczne a syn Paweł uczy się 
w szkole gastronomicznej.

Kiedy pytam doktora 2abińskiego 
dlaczego zdecydował się kandydo
wać na senatora odpowiada, że teraz 
właśnie, po „okrągłym stole", kiedy w 
kraju dokonują się dziejowe przemia
ny, grzechem jest stanie na uboczu, a 
już z pewnością brakiem odwagi. Od
wagę dzieli Tadeusz Żabiński na mąd
rą i głupią. Ta pierwsza — jego zda
niem — polega na prezentowaniu 
własnych poglądów i na odpowie
dzialności za słowa i czyny. Druga, 
głupia, objawia się w negacji, bierno
ści, staniu obok.

Doktor Żabiński jest bezpartyjnym 
katolikiem, uznaje nauki Kościoła. 
Dlatego m.in. występuje pod hasłem 
„O chrześcijańskie ideały — głosuj z 
nami". Dlatego także w programie 
UChS upatruje możliwość spełnienia 
najszerzej pojętych potrzeb człowieka 
w całej jego złożoności. Jako lekarz 
— mówi — popierałbym w Senacie 
każdą ustawę mającą na względzie 
dobro człowieka. Jako lekarz i katolik 
opowiada się za utrzymaniem życia

poczętego, chociaż w projekcie tak 
bardzo dyskutowanej obecnie usta
wy widzi sporo mankamentów. Jest 
zdania, że proponowane środki re
presyjne przeciw kobietom i lekarzom 
cofają nas w ustawodawstwie. W 
sprawach polityki Tadeusz Żabiński 
jest zdania, że Polska powinna być 
ojczyzną wszystkich Polaków, państ
wo zaś łączyć wszystkie zamieszkują
ce w kraju mniejszości narodowe. 
Jest także przeciwnikiem nomenkla
tury, podziałów według przynależno
ści lub wiary. Mówi, że będzie walczył 
o dalszą demokratyzację życia, zapo
czątkowaną przy „okrągłym stole".

Określa siebie jako przeciwnika 
wszelkich monopoli. Jest też prze
ciwnikiem dalszego obniżenia pozio
mu życia społeczeństwa i emigracji 
Polaków. Uważa za nieporozumienie, 
iż rolnikom nie opłaca się produkcja 
we własnych gospodarstwach. Jest 
zdania, że należy to jak najszybciej 
zmienić. Jest też zdecydowanym 
wrogiem dalszej dewastacji środowi
ska naturalnego. Jako radny Woje
wódzkiej Rady Narodowej pracuje

właśnie w komisji zajmującej się spra
wami ochrony środowiska.

Tadeusz Żabiński jak już wspo
mniałam nie zabiega o reklamę. Po 
prostu uważa, że popularność się ma, 
albo nie. On sam. jako lekarz i społe
cznik z pewnością cieszy się popular
nością. Chociaż — dodaje — na przy-" 
kład zebranie trzech tysięcy podpisów 
na listach wyborczych, to wcale nie 
taka prosta sprawa. Tym bardziej, że 
w swojej kampanii wyborczej jest 
właściwie samotnikiem. Pomagają 
mu trzy, może cztery osoby. W takich 
sytuacjach można sprawdzić na ile 
jest się łubianym, popularnym.

LEOKADIA GŁUSIK

„Mamy dość bałaganu" ■ ■■

... pod takim tytułem ukazała się 26 
kwietnia br. notatka krytyczna o brud
nych, nie sprzątanych klatkach scho
dowych przy ul. E. Orzeszkowej 12, 
12a w Lęborku. Zastępca dyrektora 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Gos
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Lęborku, Jerzy Kubicki przysłał 
nam wyjaśnienie, w którym m. in. 
czytamy:

„W celu poprawy stanu sanitarne
go klatek schodowych przy ul. E. 
Orzeszkowej 12, 12a ustalono, że 
klatki te będą sprzątane dwa razy w 
tygodniu. Obecnie klatki są sprząt
nięte i uzupełniono brakujące żaró

wki. Informujemy też, że sprawa kla
tek schodowych w wyżej wymienio
nych budynkach była również oma
wiana z Komitetem Osiedlowym Sa
morządu Mieszkańców. Ustalono, że 
do drzwi wejściowych zostaną zamon
towane zamki patentowe umożliwia
jące lokatorom zamykanie drzwi w 
godzinach popołudniowych i noc
nych".

Od redakcji. Dziękujemy za szyb
ką i skuteczną interwencję. Pismo 
wyjaśniające, sygnowane datą 10 
maja br. wf>łynęło do redakcji 20 maja 
br. stąd zwłoka w jego opublikowa
niu. Ważne, że lokatorzy mieszkają w 
czystych i schludnych domach, (a)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 1989 r.
zmarła

Danuta Janas
długoletnia pracownica Rejonu Dróg Publicznych w Słupsku. 

Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE 
składają

DYREKCJA, ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE 
oraz WSPÓŁPRACOWNICY

Pogrzeb odbędzie się w dniu 31.05.1989 r. o godz. 13.00 
na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku.
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ŚRODA

□I Telewizja
PROGRAM 1

Dzienniki: 9.15, 15.50, 19.30 i
23.35

8.35 „Domator" — Nasza poczta ' 
— Szkoła dla rodziców — Skąd są 
zwierzęta

8.50 „Domowe przedszkole"
9.25 „Wielka atrakcja, czyli popi

sowy numer" —film fab. prod. ZSRR
10.45 „Domator" — Przyjemne z 

pożytecznym
11.10 Muzyka, kl. II — Co słyszy

my w muzyce?
12.00 Chemia, kl. VI — Czy zasada 

poskromi kwas
12.50 Język polski, kl. II — lic. — 

Bohaterowie „Lalki"
13.30 TTR — Chemia, sem 2 — 

Chemia w rolnictwie, cz. 2
14.00 TTR — Produkcja zwierzę

ca, sem. 2 — Typy użytkowe i rasy 
owiec

15.20 NURT—Problemy zdrowia 
współczesnego człowieka — Czy 
stan zdrowia można mierzyć

15.55 Losowanie Express i Super 
Lotka

16.05 Telewizyjny informator wy
dawniczy

16.25 Dla młodych widzów: „La
tający Holender"

16.50 „Cojak" — teleturniej dla 
dzieci

17.15 Teleexpress
17.30 „Kto w twoim imieniu?" — 

studio wyborcze
18.00 „Spojrzenia" — finał tele

turnieju wiedzy o ZSRR (2)
18.30 Dawniej niż wczoraj — Ar

chiwum XX wieku
18.50 „10 mintit"
19.00 Dobranoc: „Proszfc słonia"
19.10 Sejmowe spotkania
20.05 „Opowieść o miłości" — 

film fab. prod, japońskiej
21.55 „Kto w twoim imieniu?" — 

studio wyborcze
22.10 „Raport"
22.40 Program publicystyczny

PROGRAM 2

17.25 Program dnia
17.30 „Dajcie mi szansę" — pr. 

muz.
18.00 Telerama
18.30 Lokalne studio wyborcze
19.00 „Hartem story" (3) — pr. 

rozrywkowy
19.30 „Argentyna" — pr. dok.
20.00 „Klucz do nowej muzyki" — 

o twórczości Zygmunta Krauzego
21.00 „Ze wszystkich stron" — 

mag. reporterów
21.30 Panorama dnia
21.55 W labiryncie" (22) — serial 

TP
22.25 „997" — kronika kryminal

na
23.25 XXVI Międzynarodowy Fe

stiwal Filmów Krótkometrażowych
23.40 Komentarz dnia

TV RADZIECKA

1 VI

4.30 120 minut — pr. inf.-muz.
6.36 „Wyspa pomyłek" — film anim.
7.00 Gra W. Krugłow (domra)
7.25 Film dokumentalny
7.50 „Na sesji Rady Najwyższej ZSRR"
8.00, Mistrzostwa świata w piłce nożnej

— mecz eliminacyjny: ZSRR — Islandia
9.40 „Godzina dla dzieci" — w pr. lekcja 

jęz ang.
10.40 Koncert W. Krajniewa i Litewskiej 

Orkiestry Kameralnej pod dyr. S. Sauliusa
★ ★ ★

13.30 Wiadomości
13.40 „Zaproszenie do podróży" — au

dycja z Zaporoża
14.10 Filmy dokumentalne z okazji Dnia 

Dziecka: „My, artyści", „Nie odchodź, 
szczęśliwa chwilo", „Rozmyślania o dzie
cięcym teatrze"

16.30 „Do lat f6 i nie tylko" — pr. dla 
młodzieży

16.16 „Teleeko" — mag. wiedzy ekono
micznej

16 45 Dziś na świecie
17.00 Film animowany
1-7.30 Filmyz A. Mironowem: „Przezna

czenie”
19.00 Dziennik „Wriemia”
19.40 „W Krasnej Pałacie"
20.40 Dziś na świecie
20.55 „Panorama jazzowa"
21.50 „Zstąpili z niebios" — film fab.
23.08 Wiadomości
23.13 „Muzea i sale wystawowe”: 

„Malarstwo impresjonistów" — Waszyng
tońska Galeria Narodowa

23.43 Występ M. Zarow
0.48 „To było... było"

8.55 Koncert Orkiestry Kazachskich In
strumentów Ludowych z Kurmangazy

★ ★ ★
13.30 Wiadomości
13.40 W cyklu „Portret człowieka 

współczesnego" filmy dok.: „Uczę impro
wizować"

14.40 „Świąteczne rytmy" — koncert 
Zespołu Folklorystycznego „Szalała" z U- 
zbekistanu

14.55 Wiadomości
15.00 „ Do lat 16 i nie tylko" — dodatek 

specjalny
16.00 „Nauka: teoria, eksperyment, pra

ktyka" — pr. popularnonaukowy
16.45 Dziś na świecie
17.00 „ Rozmowy filozoficzne": „O sen

sie życia, o śmierci i nieśmiertelności"
18.05 „Wspomnienia" — koncert
19.00 Dziennik „Wriemia"
19.40 „Reflektor przebudowy" — pr. 

publ.
19.50 „To było... było..."
20.05 „Spojrzenie" — młodzieżowy 

mag. publ.
21.50 „Diabeł poplątał", „Dziwna or

kiestra", „Nowy dom" — filmy anim. dla 
dorosłych

22.25 „Niewiarygodne przygody Wło
chów w Rosji” — film fab.

0.04 Wiadomości
0.09 Śpiewa Boris Rubaszkin

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 0.02,1.00,2.00,3.00,4.00.5.00,5.30,
6.00. 6.30.7.00.8.00.9.00.10.00.12.05.14.00.16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00

Komunikaty energetyczny i gazownictwa: 7.55,
13.00, 21.00

Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28, 13.00,’
21.00

0.10—3.45 Muzyka nocą 3.45 Żołnierski kwad
rans 4.05 Muzyka przed świtem 5.05 Poranne roz
maitości rolnicze 5.30—8.00 Poranne sygnały 
7.15—7.30 Studio Wyborcze 8.05 O Sejmie IX 
kadencji — rozmowa z marszałkiem Romanem 
Malinowskim 8.15—8.45 Muzyka poranna 8.45 
Żołnierski zwiad 9.00—11.00 Cztery pory roku
11.00— 11.57 Koncert przed hejnałem 12.25—12.40 
Studio Wyborcze 12.45 Rolniczy kwadrans 13.05 
Radio kierowców 13.30 Starai nowa muzyka wojs
kowa 14.05—16.00 Magazyn muzyczny „Rytm" 
16.05 Muzyka i aktualności 17.00 „Brzydula i ru
dzielec" 17.50 Kto tak pięknie gra 18.05-18.30 
Studio Wyborcze 18.30 Wspomnij mnie 19.30 Radio 
dzieciom: „Opowieści zaczarowanego lasu" — „Pig
meje" 20.15 Koncert życzeń 20.45 Bohumil Hrabal: 
„Obsługiwałem angielskiego króla” 21.05 Kronika 
sportowa 21.30 Studio Wyborcze 22.05 Religie i 
wierzenia 22.15 Encyklopedie wielkich głosów 23.15 
Panorama świata 23.30 Gitara, banjo i country.

PROGRAM II (stereo)

Wiadomości: 8.00, 13.00, 21.00, 055.
Skrócony test stereo: 13.50, 18.30, 2400
8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum polskiej 

piosenki 9.00 Iris Murdoch: „Morze, morze" 9.20 
Muzyka, którą lubi Maria Czubaszek 9.50 Tim 
O’Bnen: „W pogoni za Cacdatem" 10.00 Godzina 
melomana 11.10 Muzyczny non stop (cz. I) 11.40 Z 
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop (cz. II) 
12.40 Spotkania z Chórem Dziecięcym 13.50 Wstylu 
country 14.20 Folklor na mapie świata 14.50 Pamięt
niki i wspomnienia: Tomasz Mann — „Dzienniki"
15.00 Album operowy 15.30 Muzyczna fiesta 17.45
Dzieła, style, epoki 18.15 Tim O’Brien: „W pogoni 
za Cacdatem" 18.30 Klub stereo 19.30 Wieczór w 
filharmonii 21.15 Od ragtime'u do swinga 21.20 
Wieczór literacko-muzyczny > •

PROGRAM III

Sends Trójki: 7.00,8.00,9.00, 12.00,15.00,16.00,
17.00, 18.00

6.00— 9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 „Winien i 
ma” — magazyn 10.30 Jazz lat osiemdziesiątych
11.10 Folk w pigułce 11.20 Andrzej Szczypiorski: 
„Początek” 11.30 Muzyka z przełomu wieków 12.05 
W tonacji Trójki 13.00 Irwin Shaw: „Chleb na wody 
płynące" 13.10 Powtórka z rozrywki 14.00 Opus 
młodzieńcze 15.05 Wakacje na dwóch kółkach 15.10 
Rock pod prąd 15.40 Herbatka przy samowarze
16.00— 19.00 Zapraszamy do Trójki 19.00 Codzien
nie powiek w wydaniu dźwiękowym: Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer — „Legenda Tatr" 19.30 Złote 
lata swinga 19.50 Andrzej Szczypiorski: „Początek”
20.00 Mini-max: Peter Gabriel 20.45 Klub Trójki 
(cz. I) Tel. 28-03-28 21.00 Trzy kwadranse jazzu 
22.15 W kręgu ballady: Christopher Cross 22.45 
Magazyn wydawniczy23.00 Opera tygodnia: Hector 
Berlioz — „Beatrice i Benedykt" 23.15 Miniatura 
poetycka 24.00—1.00 Między dniem a snem.

PROGRAM IV

Wiadomości: 5.05, 6.00, 7.30, 11.00, 19JO, 23.30
5.00— 6.00 Muzyczny poranek 6.05 NURT: 

„Człowiek wobec sacrum" 6.30 Język, niemiecki 
6.45 Przebojem powitaj dzień 7.15 Między nami 
(wydanie poranne) 7.40 Wspomnienia muzyczne: 
Roy Orbison i Neil Sedaka 8.10 Sygnały świata 8.30 
Tydzień ze Zdzisławą Sośnicką 9.05 Muzyka (dla 
kl. I—II): „Kto z nami zaśpiewa" 9.33 Na szerokim 
świecie: Jürgen Hópfer — „Pożegnanie z motylem"
10.00 Język polski (dla kl. VII): „Ten jest z ojczyzny 
mojej" 10.30 Muzyka błękitnych traw 11.05 Dom i 
świat 11.55 Antologia sonaty 12.30 Radio Moskwa
13.00— 16.20 Popołudnie młodych słuchaczy 16.20 
Współczesne partytury 17.10 Język polski (dla kl. III 
lic): „Magia ekranu" 17.50 Widnokrąg 18.20 Muzy
czny prolog 18.30 Język rosyjski 18.50 Studio eks
pertów 19.35 Lektury Czwórki: Sven Stolpe — 
„Królowa Krystyna" 19.45 Kameralistyka jazzowa
20.10 Z teki kompozytorskiej Zbigniewa Górnego 
20.25 Gra o przyszłość 20.40 Z nagrań zespołu 
Henryka Majewskiego 20.50 Idee i rzeczywistość
21.10 Interpretacje chopinowskie 22.00—23.20 Wie
czór muzyki i myśli 23.20 Piosenki „z myszką" 23.35 
„W poszukiwaniu wartości".
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4.30 120 minut— pr. inf.-muz.
6.35 „Prodiełkin w szkole”, „Wszystko 

na odwrót",, Jak koziołek podtrzymał zie
mię" — filmy anim.

7.05 „W Krasnej Pałacie" *
8.05 Wiadomości
8.15 „Czyja jest nasza ziemia?" — film 

dok.

5 30 Studio Bałtyk 13 05 Ze wsi i o wsi — aud 
Wł Króla 13.20 Studio wyborcze 16.00 Przegląd 
aktualności 16.06 Komentarz aktualny Ryszarda 
Ulickiego 16.10 Relacja z festynu wyborczego w 
Kołobrzegu — aud. P. Mroczka 17.12 Program na 
jutro 17.15 Studio wyborcze.

TP i PR zastrzegają sobie możliwość 
zmian w programie!

SPORT

Pierwsze
walki
ME

tk

A
W Atenach rozpoczęły się pięściarskie 

mistrzostwa Europy. Bierze w nich udział 
107 zawodników z 26 krajów. Polacy loso
wali ze zmiennym szczęściem. Od razu do 
ćwierćfinałów awansowali: Rafał Rudzki 
(waga piórkowa), Janusz Zarenkiewicz 
(waga superciężka) i Krzysztof Wrób
lewski (waga musza), a także Andrzej 
Gołota (waga ciężka).

W poniedziałek na ateńskim ringu wal
czyło 5 Polaków. W wadze lekkopółśred- 
niej Dariusz Czernij pokonał na punkty 
(4:1) Włocha Michale Piccirillo. Wygrał 
też Stanisław Łakomieć w wadze pół
ciężkiej. Już w J starciu znokautował on 
reprezentanta Cypru, Chrisistomosem 
Taliadorou. Pozostałych trzech polskich 
zawodników odpadło z turnieju. Byli to: 
Tomasz Borowski, Jan Wałejko i Da
riusz Wasiak.

Sukces 
kartingowców 
w Berlinie

Kartingowcy Automobilklubu Ko
szalińskiego z powodzeniem starto
wali w międzynarodowych zawo
dach, które zorganizowano w stolicy 
NRD.

Świetnie spisywał się w Berlinie 
Henryk Źywicki. bowiem w kate
gorii wyścigowej nie miał sobie rów
nych. Koszalinianin wyprzedził Fran
ka Muellera z zespołu gospodarzy 
oraz swego kolegę klubowego, Mar
ka Cegielskiego.

Gratulujemy i życzymy następnych 
udanych startówl (wim)

W skrócie
• W PIERWSZYM z zaplano

wanych dwóch spotkań siatkarek 
Polska przegrała w Bielsku Białej 
z NRD 0:3 (5:15, 10:15, 5:15).
• NA KORTACH Rolanda Gar- 

rosa w Paryżu trwają tenisowe mię
dzynarodowe mistrzostwa Francji. 
Wielką niespodziankę sprawił Thier
ry Tulasne. eliminując mistrza olim
pijskiego z Seulu Milosleve Mecira 
(rozstawionego z nr 8) 2:6, 6:4, 6:1, 
6:3. Z turnieju wycofali się dwaj roz
stawieni gracze: Kent Carlsson (nr 
10) i Emilio Sanchez (nr 12).

BIERZCIE PRZYKŁAD 
Z KIRKA DOUGLASA

Znany amerykański aktor Kirk 
Douglas mimo zaawansowanego 
wieku — ukończył 72 lata — cieszy 
się znakomitym zdrowiem i niezłą 
kondycją fizyczną. „Codzienna 15- 
-minutowa gimnastyka to najlepszy 
sposób na dobre samopoczucie" — 
mówi Kirk Douglas.

Dobre 
wyniki 
w Pile

W Pila odbyły się I zawody klasyfikacyjne 
juniorów młodszych i starszych w lekkiej at
letyce. Startowało ok. 400 reprezentantów 
klubów makroregionu wielkopolskiego

Lekkoatleci woj. koszalińskiego zapewnili 
już sobie start w dziesięciu konkurencjach 
tegorocznej OSM. Są tu: juniorki — W. Siła - 
kowska (Bałtyk Koszalin) na 200 m — 25,0, 
D. Duazklawicz w pchnięciu kulą — 12,20: 
juniorzy —J. Cichocki na 1500 m —3.53,30, 
R. Konafał w chódzia na 10 km — 46.18,46, 
juniorzy młodsi — A. Jakublac (wszyscy 
MKS Orlę Szczęcinak) na 800 m — 1 54,52, 
A. Klimczak (Łan Koszalin) na 1500 m —
4.00,19. A. Walda na 110 m ppł — 16,74 i 
400 m ppł t 56,04, D. Trafaa i A. Barta 
(wszyscy Sztorm Kołobrzeg) w oszczepie — 
odpowiednio — 62,58 i 58,38.

Uzyskano wiała innych dobrych rezultatów. 
Oto one: juniorki młodsze — 100 m — A. 
Źarko (Iskra Białogard) — 12,77 A. Holak 
(Łan) — 12.83. 200 m — A. Holak — 26.06, 
800 m — S. Drewnowska — 2.24,47,1500 
m — M. Gańska (obie Orlę) — 4.59,28, 
oszczep — A. Kowalik — 36,56; juniorzy 
młodsi — 100 m — M. Żak (oboje Łan) — 
11,46, 400 m — T. Zawada (Sztorm) — 
51,33, A. Czeszewski (Bałtyk) — 51,80; 
juniorki — 1500 m — A. Fiećkowicz (Orlę)
— 4.41,48, chód 10 km — A. Pończocha 
(Iskra) — 31.28,18; juniorzy — 100 m — 
J. Dembski (Sztorm) — 11,16 (z wiatrem 
10,90), R. Rokicki (Iskra) —11,30 (z wiat
rem 11,12), 200 m — J. Dembski (Sztorm)
— 22.62. 400 m — J. Jendrzik — 51,57, 
3000m — A. Ziobro — 8.43,91, Sł. Ziemiń- 
ski (wszyscy Bałtyk) — 9.00,74, 1500 m —
J. Sitarz (Orlę) — 3.59.26. chód 10 km — 
D. Pluta (Łan) — 51.02,24, oszczep —
K. Młodożeniec (junior Złocieniec) — 
49,58

Drugie zawody klasyfikacyjne lekkoatletów 
makroregionu wielkopolskiego wyznaczono 
na dni 10—11 czerwca w Stargardzie Szcze
cińskim. (wim)

K. Adach o braku Czarnych 
w Atenach i meczach I ligi

W Atenach trwają walki o mistrzos
two Europy. W10-osobowej repreze
ntacji Polski zabrakło chociażby jed
nego zawodnika lidera I ligi — MZKS 
Czarni Słupsk. Jak to się stało? z tym 
pytaniem zwracamy się do trenera 
słupszczan — mgr Kazimierza Ada- 
cha.

— Trener Jerzy Rybicki powołu
jąc w styczniu kadrę narodową nie 
widział w niej zawodników Czarnych, 
poza Janem Dydakiem i Cezarym 
Banasiakiem. Rybicki jest gwardzi
stą, więc kadrę uzupełnił zawodnika
mi Gwardii Warszawa, m.in. Miedziń- 
skim, Ciechanowskim i Ogonowskim 
— zawodnikami przeciętnymi, z któ
rymi jeździł na turnieje międzynaro
dowe. Oczywiście, zawodnicy ci eg
zaminu nie zdali, ale Rybicki korekt w 
składzie nie dokonał nawet po mist
rzostwach Polski w Łodzi, gdzie To
masz Krupiński i Mirosław Kna

pik wywalczyli najwyższe tytuły. A 
przecież Tomek to wyborny technik 
(otrzymał nagrodę), a Mirek preferuje 
atak non-stop. Rybicki ich jednak 
„nie widział". Dopiero na miesiąc 
przed wyjazdem do Aten klub otrzy
mał dla nich wezwanie na obóz do 
Wisły. Zawodnicy w tym czasie byli w 
Rumunii i ZSRR.

Do Wisły pojechali, ale o wyjeździe 
do Aten nie było mowy. Klub pracuje 
innym cyklem. Gdybym powołanie 
dla Tomka i Mirka otrzymał trzy mie
siące wcześniej, miałbym czas na ich 
przygotowanie i jestem przekonany, 
że obaj byliby dziś w Atenach. Ale 
trudno, nie pierwszy raz centrala na
waliła, a winę usiłuje później zrzucić 
na klub.

Nie wyraziłem zgody na wyjazd 
Dariusza Rudnika do Wisły. Darek 
posiada duże zadatki na rasowego

pięściarza, ale jest jeszcze bardzo sła
bej konstrukcji fizycznej. W Wiśle był
by jedynie sparring-partnerem dla 
Możdżenia, Czernija i Olejniczaka. 
Nie mogę pozwolić, aby go rozbijano. 
W klubie bardzo dużo pracuję z zawo
dnikiem lecz dopiero w przyszłości 
może być on silnym punktem kadry.

Po mistrzostwach Europy czekają 
nas trzy kolejki ligowe. Będą to bar
dzo trudne spotkania, 11 czerwca w 
Warszawie spotkamy się z Legią, trzy 
dni później w Lubinie z Zagłębiem, a 
21 — w Słupsku ze Stoczniowcem, 
Szczególnie ciężki będzie mecz w 
Warszawie. Z teoretycznych obliczeń 
wynika, że mamy tam szansę na rejmis. 
Ten wynik byłby klęską Legii, spycha
jącą ją wprost do II ligi. Jedziemy na 
krótkie zgrupowanie i w Warszawie 
damy z siebie wszystko, ale jak słysza
łem — w stolicy zawiązał się... komi
tet, który ma obronić Legię przed 
degradacją.

Z zespołem stołecznym mamy po
rachunki do wyrównania i wszyscy 
zawodnicy chcą walczyć o zwycięst
wa w tym meczu. Wiem, że do War
szawy wybierają się nasi liczni kibice. 
Zapraszam ich serdecznie. Doping 
bardzo się przyda, choć nie ukrywam, 
że może to być mecz ...dziwnych 
werdyktów, (jm)

Przedsmak
Wembley...

Na zaproszenie ogniska TKKF „Uni- 
sport" przy Zakładzie Techniki Próżniowej 
„Tepro" przybyła do Koszalina 12-osobo- 
wa ekipa londyńskiego Racing Club de 
Blackheath. Z tej okazji w poniedziałek na 
stadionie KKS Bałtyk rozegrano między
narodowy mecz piłkarski. Boiskową rywa
lizację potraktowano bardzo poważnie, bo 
spotkanie poprzedziło odegranie hymnów 
państwowych.

Gospodarze odgrażali się, że gościom 
„pokażą, gdzie raki zimują". Rzeczywiście, 
długo wydawało się, iż właśnie koszalinia- 
nom przypadnie zwycięstwo. Jednak Ang
licy mieli lepszą kondycję i wygrali 2:1 
(0:1). Bramki zdobyli: Simon Parry i 
Mark Jones dla Londynu oraz Karol 
Teclaw dla Koszalina. Dodajmy, że w II 
połowie Mark Jones nie wykorzystał rzutu 
karnego, a gości dzielnie dopingowali 
członkowie Teatru „Blik".

— Racing Club de Blackheath istnieje 
od ośmiu lat — powiedział Francis Yełin. 
—Jest nas dwunastu. Mieszkamy w jednaj 
dzielnicy Londynu. Klub skupia ludzi róż
nych profesji, są tu między innymi dzien
nikarze. prawnicy i osoby ze świata finan
sów. których iączy sportowa pasja.

Większość z nas po raz pierwszy przyje
chała do Polski, bo tytko Chris Hough byt 
już u was dwukrotnie. Liczymy, że po tej 
wizycie będzie utrzymywać bliskie kontak
ty z Koszalinem.

W minioną sobotę gościliśmy w Berlinie 
Zachodnim. Tam też graliśmy w pitkę noż
ną z drużyną z klubu wioślarskiego. Poko
naliśmy ją 5:3.

Jaki będzie wynik sobotniego meczu 
eliminacyjnego mistrzostw świata między 
Anglią i Polską na Wembley? Mam zaufa
nie do naszego zespołu. Myślę, że wy
gramy 2.0 Futbol angielski przechodzi o- 
statnio zmiany, niepewna jest pozycja tre
nera naszego narodowego teamu Bobby 
Robsona. toteż zapowiada się twarda wal
ka o zwycięstwo.

Przed meczem w Koszalinie angielscy 
goście spotkali się i pozowali do wspól
nego zdjęcia z Ireną Szewińską. Tu także 
prognozowano, jaki będzie rezultat sobot
niego spotkania na Wembley. Sportsmen
ka 70-lecia powiedziała, iż jest optymistką i 
wierzy, że Polska wygra z Anglią 1:0. 
Tymczasem kapitan gości. Chris Hough 
twierdził, że wyspiarze pokonują naszych 
2:0. Zdania są więc podzielone, a jak będzie 
naprawdę przekonamy się w najbliższe 
sobotnie popołudnie, (wim)

Fot. Jerzy Paten

30-lecie MDK w Szczecinku

Zaproszenie na korty
Młodzieżowy Dom KultUry w Szczecinku obchodzi w tym roku 30-lecie swego istnienia. 

Z okazji jubileuszu przygotowano wiele imprez, m.in. o charakterze sportowym.
Przy MDK działa sekcja tenisa stołowego, kierowana przez Zdzisława Gieczysa. W 

dniach 3—4 czerwca br. będzie ona organizatorem mistrzostw okręgu koszalińskiego 
juniorów. Zawody przeprowadzone zostaną na kortach MDK przy ul. Podwale.

Organizatorzy przyjmują zapisy chłopców rocznika 1971 i młodszych. Zgłaszać się 
można telefonicznie w sekretariacie MDK (nr 426-97), w godz. 9—16. Losowanie gier w 
śobotę o godz. 9 w miejscu turnieju, a po nim pierwsze mecze, (wim) «

Piłkarze grają wcześniej

Finały
XII KOM |

W Koszalinie rozegrano finałowe gry badmm- 
tonistów o medale XII KOM . O tytuły mistrzowskie 
ubiegali Sie młodzicy i juniorzy młodsi Ógółem 
walczyło 206 dziewcząt i chłopców.

Oto zdobywcy złotych medali)
Gra pojedyncza — młodziczki — K. Szczy- 

kutowicz (SP-1 Sianów), młodzicy Zb. Gełaj. 
juniorki młodsze — M. Jankowska, juniorzy 
młodsi — K. Gałaj (wszyscy SP-1 Koszalin).

Gra podwójna — młodziczki — K. Szczyku- 
towicz — S. Zięba (SP-1 Sianów), młodzicy — 
Zb. Gałaj (SP-1 Koszalin) — M. Hoppe (SP-11 
Koszalin), juniorki młodsze — M. Jankowska 
(SP-1 Koszalin) —J. Kozioł (SP-16 Koszalin), 
juniorzy młodsi — K. Gałaj (SP-1 Koszalin) — K. 
Kriese (SP-6 Koszalin) ,

Gra mieszana — juniorzy młodsi — K. Gałaj — 
M. Jankowska (SP-1 Koszalin).

W klasyfikacji szkół wygrała SP-1 Sianów, 
przed SP-1 Koszalin i SP Ustronie Morskie Nato
miast wśród klubów zwyciężył Motus Koszalin, 
druga była Victoria Sianów, a trzeci — Sokół 
Ustronie Morskie, (wim)

W związku z wyborami do Senatu i 
Sejmu piłkarskie spotkania ligowe 
zostały przełożone na terminy wcześ
niejsze. Wiele meczów rozegranych 
zostanie awansem, m.in. w Złocieńcu 
Olimp podejmie rezerwy. Gwardii 
Koszalin już 2 czerwca. Początek

tego spotkania koszalińskiej klasy 
wojewódzkiej o godz. 17.30.

Dzisiaj (31 bm.) o godz. 19 roz
pocznie się pojedynek w Drawsku 
Pomorskim pomiędzy Mechanikiem 
Bobolice i miejscową Drawą. Jest to 
mecz zaległy z 14 bm. (wim)

Głos 
PoivMORZA
„Głos Pomorza” — Dziennik Polskiej Zjedno

czonej Partii Robotniczej.
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