Dziś rozpoczynają się IV Dni Przyjaźni

fok szkolny doBiega końca. Szkoły średnie żegnają swoich absolwentów. W
czerwcu br. Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak ukończyło 225
absolwentów. Gospodarce narodowej przybyło więc takich specjalistów, jak:
sprzedawcy sklepowi, magazynierzy, ekonomiści czy technicy gastronomii.

(kar)
Na zdjęciu: dyrektor szkoły mgr M. Bremborowicz pasuje absolwentów,
specjalistów dietetyków.

Fot. Kazimierz Ratajczyk

Przewodniczący Rady Państwa
gen. armii Wojciech Jaruzelski
przyjął w Belwederze kilkudziesię
cioosobową grupę harcerek, harce
rzy i zuchów, których patronem
jest Janek Bytnar „Rudy” — har
cerz, dzielny żołnierz Szarych Sze
regów.
Podczas bezpośredniej rozmowy
goście interesowali się codzien
ną pracą przewodniczącego Rady
Państwa. Z kolei generał Jaruzelski
pytał młodzież o postępy w nauce
oraz plany wakacyjne. Mówił też o
walorach i znaczeniu czynnego udziału w działalności ogniw ZHP, o
kształtowaniu charakteru, miłości
(dokończenie na str. 2)

Różnorodne formy kontaktów
młodzieży Polski i IMRD
300 tys. dziewcząt i chłopców z Polski i IMRD
spędzi tegoroczne wakacje w ośrodkach wypo
czynkowych po obu stronach Odry i Nysy. Ponad 22
tys. młodych ludzi z NRD pracować będzie w zakładach
przemysłowych na terenie naszego kraju, a podobna grupa
polskiej młodzieży wyjedzie do pracy do NRD. Nie są to
oczywiście jedyne formy kontaktów młodzieży obu kra
jów. Od wielu już lat ich przygptowaniem zajmują się
organizacje młodzieżowe NRD i Polski, zwłaszcza z przy
granicznych województw i okręgów.
Ożywione kontakty z niemieckimi rówieśnikami utrzy
mują organizacje polskiej młodzieży woj. wrocławs

kiego, które jest gospodarzem tegorocznych roz
poczynających się dziś IV Dni Przyjaźni Młodzieży

PRL i NRD. Szczególne znaczenie przywiązuje — jak
informuje korespondent PAP Z. Zawada — do współpracy
organizacji zakładowych w przedsiębiorstwa o zbliżonym
profilu produkcyjnym i technologii. Powoływane są w
nich wspólne grupy innowacyjno-wdrożeniowe, brygady
pracy ZSMP i FDJ. Od 6 lat w ten sposób współpracują
młodzi pracownicy wrocławskiego „Pafawagu" i Zakła
dów „Waggonbau" z Bautzen.
Podobnie jest — pisze korespondent PAP Z. Kilar — w
zakładach przemysłowych woj. jeleniogórskiego i okręgu
drezdeńskiego. Współpracują ze sobą organizacje zakła
dowe ZSMP i FDJ z Elektrowni i Kopalni Węgla Brunat
no0 „Turów oraz elektrowni w Hirschfelde i kopalni
„Oberlausitz". (PAP)

23 — 26 czerwca Słupsk — Ustka
Proletariusze w/szystkich krajów łączcie się!
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Pomorza

Tegoroczne centralne obchody święta Marynarki Wojennej odbędą
się w Ustce w dniach 23—26 czerwca i połączone zostaną z Dniami
dziennika „Rzeczpospolita".
Bogaty program przewiduje spotkania i dyskusje dziennikarzy z
Czytelnikami, czynny będzie punkt porad prawnych, liczne koncerty i
występy zespołów Marynarki Wojennej.
*

W piątkowym wydaniu „Rzeczpospolitej" ukaże się specjal
ny dodatek poświęcony problemom województwa słupskiego.

DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
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Członkowie Sekretariatu KW PZPR
wśród leśnikowi drzewiarzy
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(Inf. wł.) Z okazji święta leśnika i drzewiarza członkowie Sek
retariatu KW PZPR w Koszalinie gościli wczoraj w przedsiębiorst
wach przemysłu drzewnego i leśnictwa. Spotkali się z kierownict
wami zakładów, samorządem pracowniczym i organizacjami partyj
nymi.
I sekretarz KW PZPR w Koszalinie
Jakubaszek wraz z
wojewodą koszalińskim Jackiem
Czayką odwiedzili białogardzki od
dział Koszalińskiego Przedsiębior

Eugeniusz

Ponowne wybory
w Słupsku
Rada Państwa na podstawie art. 94
ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej do
rad narodowych zarządziła przepro
wadzenie w dniu 10 lipca br. wybo
rów ponownych w Okręgu Wybor
czym nr 16 utworzonym dla wyboru
WRN w Słupsku, do mandatu, w
obrębie którego kandydatki: Adela
Domin i Marta Prądzyńska otrzy
mały równą liczbę głosów. Dla prze
prowadzenia tych wyborów Rada
Państwa określiła również kalendarz
wyborczy. (PAP)

(dokończenie na str. 2)

Prawie 20 proc. wszystkich dostaw
rynkowych artykułów przemysło
wych stanowią wyroby przemysłu
lekkiego i chemicznego. W ciągu 5

Berlin (PAP). Środa była ostatnim
dniem obrad berlińskiego międzynarodo
wego spotkania na rzecz utworzenia stref
bezatomowych. W forum uczestniczyli
przedstawiciele 113 państw ze wszystkich
kontynentów.
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spotkania w Berlinie

Już za miesiąc Koszalin będzie goś
cił uczestników VII Światowego Fes
tiwal Chórów Polonijnych. Zjadą
chóry z Europy i zza oceanu. W Ko
szalinie trwają przygotowania do
przyjęcia gości festiwalowych. Orga
nizatorzy festiwalu wydali już plakat,
którego projektantem jest plastyk z
Koszalina Andrzej Szoka, (kar)

Przebieg dyskusji w komisjach wykazał,
że zdecydowana większość uczestników
spotkania tiważa pojawienie się stref bez
atomowych za ważny etap na drodze do
całkowitego uwolnienia naszej planety
od broni nuklearnej, krok w kierunku
zwiększenia zaufania między państwami i
zmniejszenia groźby wybuchu konfliktu
nuklearnego.
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miesięcy br. wielkość tych do
staw jest niższa! niż w podobnym
okresie ub.r. Dłużnikiem rynku
jest zwłaszcza przemysł lekki.
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Rozmowa z naczelnikiem Wydziału Paszportów WUSW
ppłk. Zygfrydem Dolewką
— Opublikowany w prasie ko
munikat mówi, że osoby, którym
w latach poprzednich wydano
W już paszport, teraz będą go o‘ trzymywały od ręki"...
— Osoby, które mają ważny pasz
port złożony w depozycie, będą mu
siały obecnie wypełnić jedynie skró
cony formularz paszportowy. Pasz
port będzie wydany niezwłocznie.

— Co to znaczy „niezwłocz
nie”?
— Dotychczas w celu uzyskania
paszportu należało najpierw złożyć w
wydziale, formularz i po określonym
ustawą okresie czasu zgłosić się po
nownie po odbiór paszportu. Obec
nie, już w momencie złożenia skróco
nego kwestionariusza podjęta będzie
decyzja o przyznaniu paszportu i zo

Na „Słupskiej Scenie Prowincjonalnej”

Czołowe formacje
polskiego i zagranicznego rocka

stanie on wręczony wnioskującemu.
Przypominam jednak, że paszporty
wydawane są na okres trzech lat. Po
tym okresie paszport traci ważność i
żeby go otrzymać, trzeba ponownie
złożyć pełny formularz i odczekać
określony ustawą okres na wydanie
nowego paszportu.

(dokończenie na str. 2)

Olimpiada pokoju
Ateny (PAP). Pierwsza olimpiada pokoju od
będzie się w marcu przyszłego roku w Grecji.
Zorganizowana zostanie z inicjatywy organizacji
antywojennych, reprezentujących 5 kontynentów
naszej planety.
Biuro międzynarodowe, które powołano do ży
cia z myślą o przygotowaniu olimpiady, zamierza
zwrócić się do macarstw jądrowych o powstrzy
manie się w czasie olimpijskich manifestacji w
Grecji od wszelkiego rodzaju prób jądrowych.

Co zrobić, aby sklepy były lepiej
zaopatrzone? W jaki sposób przed
siębiorstwa powinny zmierzać do peł
nego wykonania tegorocznych zadań
wynikających z Centralnego Planu
Rocznego? To podstawowy temat

Eksplozja
samochodu-pułapki
Bejrut (PAP). We wschodniej, zamie
szkanej głównie przez chrześcijan dzielnicy
Bejrutu eksplodował samochód-pułapka.
Wybuch, spowodował znaczne zniszcze
nia. Według wstępnych doniesień poda
nych przez rozgłośnię radiową „Głos Liba
nu" zginęło co najmniej 10 osób.
Środowy wybuch w Bejrucie był już
trzecim w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

premiera
Zbigniewa
Messnera z kilkudziesięcioosobo

spotkania

wą grupą dyrektorów czołowych
przedsiębiorstw przemysłu lekkiego i
Chemicznego. Z ich wypowiedzi wy
nika, że podstawowym problemem w
realizacji zadań rynkowych jest nie
dostateczne i nierytmiczne zaopatrze
nie w surowce i materiały, dekapitali
zacja majątku trwałego i brak środ
ków na jego odtwarzanie. Skrytyko
wano również niektóre mechanizmy
związane z systemem kredytowo-fi nansowym. (PAP)

Włochy bez prasy
Cale Włochy znów bez gazet przez 2 dni.
Strajkują tak^j pracownicy włoskich przed
siębiorstw lotniczych, Toczące się od wielu tygod
ni pertraktacje między Federacją Dziennikarzy
Włoskich, a wydawcami dzienników po raz kolej
ny znalazły się w impasie. Odrzucono nawet
mediację ministra pracy, gdyż wydawcy uznali, że
jego propozycje podwyżek plac dziennikarskich są
nie do przyjęcia.

Nowy premier Wietnamu
71-letni Do Muoi, członek Biura Politycznego
KC Komunistycznej Partii Wietnamu, został wy
brany przez Zgromadzenie Narodowe WRS na
premiera tego kraju. Zajmie on miejsce Pham
Hunga, który zmarł w marcu br.

Birma — starcia studentów
z siłami bezpieczeństwa

Jubileuszowy i... ostatni?
Korespondencja własna z Torunia
W poniedziałek po raz trzydzies
ty obwieszczono w Toruniu począ
tek Festiwalu Teatrów Polski Pół
nocnej. W styczniu Ministerstwo
Kultury i Sztuki wydało decyzję
ograniczającą częstotliwość festi
wali w Polsce. Toruński, zgodnie z
treścią postanowienia, miał wy
paść z tegorocznego kalendarza.
Uratowała go jednak okrągła rocz
nica i najdłuższa tradycja.

Władze birmańskie wprowadziły całonocną go
dzinę policyjną yv stolicy kraju, Rangunie w związ
ku z wybuchem nowej fali zamieszek studenckich.
W wyniku starć między studentami i silami bez
pieczeństwa zginęło 6 osób,*a 26 zostało rannych.
Studenci domagają się od władz wyjaśnienia losu
ich kolegów, zaginionych w wyniku poprzedniej
fali zamieszek w marcu br.

Komitet organizacyjny na czele z

Krystyną Meisner postarał się, aby stworzyć atmosferę jubileuszu.
Powrotom dę pierwszego festiwalu
i jego następnych edycji służą okoli
cznościowe wystawy, wydawnict
wa, retrospektywne filmy, wieczo
ry wspomnień. Podczas uroczysto
ści otwarcia uhonorowano ludzi,
(dokończenie ńa str. 2)
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Plenum CK SD
Sprawom młodego pokolenia i działalności SD
wśród młodzieży, a także problemom społecz
no-gospodarczym związanym z II etapem reformy
poświęcone jest 2-dniowe plenarne posiedzenie
SD, które rozpoczęło obrady w Warszawie.

Niebezpieczna praca

Tragiczne żniwo terroru
Delhi (PAP). Jak już informowa
liśmy, 32 osoby poniosły śmierć, a
75 odniosło rany w wyniku eks
plozji we wtorek wieczorem 2 bomb
zegarowych w Amritsarze w indyj
skim stanie Pendżab.
Bomby wybuchły jednocześnie
na
zapełnionym
pielgrzymami
skrzyżowaniu w pobliżu Złotej
Świątyni Sikfyów oraz świątyni hindustycznej. Jedna z bomb umiesz

czona była w zaparkowanej tam
rikszy, druga podłożona przed wej
ściem do świątyni hinduistycznej.
Chociaż do tej pory żadna organi
zacja nie przyznała się do zamachu,
policja oskarżyła o dokonanie go
ekstremistów sikhijskich, walczą
cych o oderwanie Pendżabu od In
dii i stworzenie na jego terytorium
separatystycznego „państwa Khalistan”.

Grzyb dla całej rodziny
Ostatnie opady deszczu występujące na Kielecczyźnie sprzyjają urodzajowi grzybów w lasach
świętokrzyskich. Jeden z mieszkańców Daleszyc
znalazł w lasach łagowskich „rodzinę" kozaków,
składającą się z dużego, ważącego 1,3 kg, grzyba i
kilku małych grzybów. (PAP)

zdolniejszych młodych „klasyków". Ale
przecież są tutaj też tradycje rockowe... i na
paru innych scenach. Teraz młodzi mają
szansę pokazania się na własnej scenie —
w towärzystwie czołowych formacji krajo
wej sceny rockowej oraz kapel z zagranicy.

W rolnictwie uspołecznionym zanotowano w
ubr. prawie 23,2 tys. wypadków przy pracy, a więc
o ponad 2,3 tys. więcej niż w 1984 r. Praca w
rolnictwie jest więc również niebezpieczna. Naj
częstszymi przyczynami wypadków jest m in. zly
stan techniczny maszyn i urządzeń oraz licznych
obiektów gospodarczych, a także nieostrożność i
nieprzestrzeganie przepisów bhp.

Dyrektor w reformie
Rola i zadania dyrektora przedsiębiorstwa w
warunkach II etapu reformy gospodarczej, jego
status prawny i funkcje w postępie innowacyjnym
— oto zasadnicze sprawy, które podnoszono w
dyskusji na ogólnopolskiej konferencji, która za
kończyła się wczoraj w Poznaniu.

Bez tłoku
Na nowosądeckich przejściach granicznych w
Muszynie nad Popradem, w Chyżnym na Orawie,
w Piwnicznej — Mniszku i w Tatrach na Łysej
Polanie —1 nie ma tłoku. W ciągu II kwartału br.
odprawiono tam ok. 30 proc. mniej podróżnych i
pojazdów aniżeli w 1987 r.

1785 — król pruski Fryderyk Wielki utworzy!
Związek Księstw Niemieckich

(dokończenie na str. 2)

Wschód słońca o 4.18, zachód o 21.30.

Koncert
na 100 fortepianów
Madryt (PAP). W Barcelonie padł kolejny
rekord, który zostanie odnotowany w „księdze
światowych rekordów Guinessa”. Z okazji
obchodów międzynarodowego dnia muzyki w
miejscowym konserwatorium urządzono koncert
na 100 fortepianów.
Przez 45 minut 115 uczniów w wieku od 9 do 21
lat wykonywało na 100 fortepianach jednocześnie
utwory Mozarta, Haydna, Albinoniego i Purcella.
Niektórzy grali oczywiście na cztery ręce.

W Toronto zakończyły się trzydniowe obrady 14
szczytu szefów rządów i państw 7 najbardziej
uprzemysłowionych państw Zachodnich. W ostat
nim dniu obrad przyjęto deklarację gospodarczą,
która uwzględnia potrzebę przyjścia z pomocą
najuboższym krajom Trzeciego Świata w rozwią
zaniu problemów zadłużenia.

Co najmniej 15 osób. zginęło, a kilkadziesiąt
odniosło rany w trakcie najnowszej fali zamieszek
etnicznych w pakistańskiej prowincji Sind. Naj
większy wymiar starcia przybrały w Karaczi i
Hajderabadzie. Ich powodem jest rywalizacja o
miejsca pracy i lepsze warunki życia między głów
nymi tutejszymi społecznościami — Sindhami oraz
przesiedleńcami z Indii, zwanymi Mohad^irami.

Festiwal Teatrów Polski Północnej

(Inf. wł.) Nazwa „Słupska Scena Prowincjonalna", którą organizuje Młodzie
żowe Centrum Kultury ,w Słupsku przy współudziale ZW i ZM ZSMP, jest
hasłem kryjącym interesujące przedsięwzięcie. Najlepiej przeczytajmy, co
mówią o tym sami pomysłodawcy:
Poprzez koncerty, pokazy i wystawy pro
mocyjne prezentować będziemy szerokiej
publiczności najwartościowsze zjawiska i
działania artystyczne młodzieży z różnych
dyscyplin twórczości. Zaczynamy od sceny
muzycznej. Jest w Słupsku uznany Fe
stiwal Pianistyki Polskiej promujący naj

Szczyt „siódemki"
zakończył obrady

Starcia etniczne
w Pakistanie

stwa Produkcji Leśnej „Las”. Na
wstępie spotkali się z przedstawicie
lami załogi. W czasie dyskusji goście
zapoznali się z efektami produkcyj-

Jim

Na str 4—5 publi
kujemy komunika
ty
Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej
o wynikach wybo
rów do rad narodo
wych szczebla pod
stawowego i woje
wódzkiego.

Szczęście ma większą wartość, gdy trzeba je
opłacić.
(Romain Rollandl
Imieniny — Wandy, Zenona

W koszaliński krajobraz juz na dobre wpisał się taki obrazek. Coraz więcej
zakładów rolnych i rolników hoduje owce.
Na zdjęciu: wypas owiec w zakładzie rolnym w Miłogoszczy.

Fot. K. Ratajczyk

ft

1973 — USA i ZSRR zawarły porozumienie w
sprawie rozszerzenia pasażerskiej komu
nikacji lotniczej
1968 — podczas paniki powstałej wśród widzów
meczu piłkarskiego w Buenos Aires zgi
nęło 47 osób, a 159 zostało rannych
1888 — chór robotniczy w Lille (Francja) po raz
pierwszy wykonał pieśń „Międzynaro
dówka"

Początek lata przyniósł pogorszenie pogody.
Również w najbliższych dniach ma być dość
chłodno. Dziś przewidywane jest zachmurzenie
duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opa
dy deszczu. Temperatura maksymalna 17 do 20 st.
.Wiatr płn.-zach. i zachodni, umiarkowany, (par)
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Z prac Egzekutywy KW PZPR w Słupsku

Szkoła MO
na rzecz społeczeństwa i gospodarki
(Inf. wł ). Wczoraj pod przewodnictwem sekretarza KW PZPR Borysa Drobko
obradowała Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego partii. W posiedzeniu udział wziął
członek KC Jerzy Kais.
W pierwszej części obrad Borys Drobko
przedstawił informację o przebiegu i wyrib
kach wyborów do rad narodowych w woj.
słupskim. Zwrócił uwagę na dobrą, spokoj ną atmosferę podkreślając, że frekwencja
była wyzsza w gminach niż w ośrodkach
miejskich. Technika głosowania sprawiała
dużo problemów, o czym świadczy wiele
kart bez skreśleń.
Druga część posiedzenia Egzekutywy
odbyła się w Szkole Milicji Obywatelskiej
im. W. Ociepki w Słupsku. Uczestnicy
obrad zwiedzili obiekty sportowe GKS
„Gryf" oraz sale dydaktyczne i szkolną Izbę
Pamięci. Następnie wysłuchali informacji
komendanta płk Karola Kubalicy i I sek
retarza KZ PZPR Franciszka Jankow
skiego. W tej części obrad udział wziął
również dyrektor departamentu w MSW
Władysław Rutka.
Egzekutywa KW po zapoznaniu się z
działalnością kadry i słuchaczy szkoły
na rzecz społeczeństwa i gospodarki woj.
słupskiego w latach 1980—87 oraz opinii
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Pu
blicznego i Wymiaru Sprawiedliwości KW,
a następnie dyskusji, bardźo wysoko oce
niła działalność tej uczelni na rzecz zabez
pieczenia porządku publicznego, jak rów
nież wychowania słuchaczy na odpowie
dzialnych, wrażliwych na problemy społe
czne, funkcjonariuszy MO. Wyraziła uzna
nie kadrze oficerskiej SMO za uzyskane
wyniki w działalności dydaktycznej i
polityczno-wychowawczej.

Egzekutywa składa wyrazy podziękowa
nia kierownictwu partyjno-służbowemu
Szkoły Milicji Obywatelskiej, a zwłaszćza
jej komendantowi płk Karolowi Kubali
cy, za wiele cennych inicjatyw podejmo
wanych na rzecz społeczeństwa regionu
słupskiego, które wzbogaciły gospodarkę
narodową o kwotę ponad 300 min zł. Do
ważniejszych przedsięwzięć zrealizowa
nych w tym zakresie zaliczyć należy:
• pomoc przy budowie linii trojlebusowych, pełnienie społecznych służb patro
lowych (100 tys. służb rocznie);
• prace potowe w PGR Kusowo, PGO i
POHZ Bobrowniki;
•, zadrzewienie 47 ha użytków leśnych;
O budowę i modernizację obiektów
SMO;
• wznószenie obiektów sportowych
GKS „Gryf" i rozbudowę Stadionu 650-lecia;
• zagospodarowanie
osiedla
SM
„Czyn";
• usuwanie skutków klęsk żywioło
wych.
Egzekutywa stwierdza, iż dobrze układa
się współpraca szkoły z załogami zakładóvy
pracy, szkołami i organizacjami młodzieżo
wymi. Tylko w ostatnich dwóch latach
funkcjonariusze SMO wpłacili dobrowoh
nie na różne cele 10 min zł, z tego na
budowę szpitala wojewódzkiego w Słup
sku i centralnego szpitala klinicznego
MSW — 3,7 min zł. (elg)

Jubileuszowy
... i ostatni?
(dokończenie ze str. 1)
którzy swoją osobowością wpłynęli
na ksztcUt festiwalu, m.in.: Marka

(dokończenie ze str. 1)
‘

Prbgróńr „SłUpśkiej Sceny'Pfdwińćjonalnej Rock ’88" przewidują 30 bm. o
godz. 18 w hali sportowej MZKS „Czarni"
przy ul. Grottgera koncert pn. „Prowincja
atakuje". Wystąpią w nim grupy rockowe
m in. z Gdańska, Słupska, Poznänia, Gdyni
Koszalina. Nazajutrz, w tej samej hali o
godz. 17 rozpocznie się koncert „Bez kom
pleksów", z udziałem renomowanych ze
społów polskich „Voo Voo", „Turbo", „Ar
mia", „Gedeon Jerubbaal" i „Apteka" oraz
wyróżniających się grup słupskich, a także
formacji zagranicznych: „Primal Soream" z
z Wielkiej Brytanii, „Telewizor" z ZSRR,
„Visitor" i „Factory Toys" z Holandii, „Die
Schwestern" z Berlina Zachodniego i
„Less Funny Beduins" z Bremy.
To nie wszystko. Zaplanowano również
imprezy towarzyszące: m.in. wyświetlony
zostanie „Labirynt" w reż. J. Hensona z
udziałem Davida Bowie oraz „Absolute
Beginners" w reż. J. Tempie, w którym
występują Bowie i Sade. Będzie można
ponadto wysłuchać i obejrzeć na video
koncerty live światowych grup rockowych
i zabawić się na wspaniałej dyskotece.

M. Ml RECKA

Okopińskiego, Halinę Winiarską,
Henryka Bistę, Jana Maciejows
kiego i Michała Misiornego-. Za
całokształt działalności artystycz
nej i organizatorskiej Teatr im. Ho
rzycy otrzymał dyplom honorowy
ministra kultury i sztuki.
W tym roku z 18 proponowanych
na festiwal spektakli komisja dopu
ściła 6, wśród nich słupską realiza
cję sztuki Arrabala „Cmentarzysko
samochodów”. Konkursowy prze
gląd zapoczątkował Teatr Polski ze
Szczecina jednoaktówką Wiesława
Myśliwskiego „Złodziej”. Poza kon
kursem „Kfóla Ubu” Jarry’ego wy
stawił Teatr Powszechny z War
szawy.

M. MIRECKA

$ygkäly

CZYTF.I NIKÖW
Ile makulatury za rolkę
papieru toaletowego?

W finale Holandia — ZSRR
Wczoraj na stadionie w Stuttgarcie
(RFN) rozegrany został drugi półfina
łowy mecz piłkarskich mistrzostw Eu
ropy, w którym zmierzyły się zespoły
ZSRR i Włoch. Wygrali piłkarze ZSRR
2:0 i oni będą w finale przfeciwnikami
Holendrów.

Kibice RFN
zastąpili Anglików
Wydawało się, że po wyjeidzie z RFN niesfor
nych kibiców angielskich w miastach i na stadio
nach, gdzie odbywa się „Euro'88" zapanuje cał
kowity spokój. Niestety, rolę Anglików przejęły
grupy kibiców — chuliganów z RFN. W Hambur
gu po pierwszym meczu półfinałowym starły się ze
sobą dwie grupy młodych przeważnie ludzi. Polic
ja stosunkowo szybko zlikwidowała bójkę z udzialefn około 1000 osób. Aresztowano 30 osób.

Czytelnik ze Słupska powiadomił nas, że w
skupie surowców wtórnych przy ul. Grunwaldz
kiej. W Słupsku trzeba oddać 4,5 kg makulatury,
aby otrzymać rolkę papieru toaletowego. Dużo
korzystniejszy przelicznik zastosowano w Koszali
nie, gdzie za kilogram makulatury otrzymuje się
jedną rolkę papieru. Dwa sąsiednie województwa
i dwa zupełnie różne zarządzenia! To właśnie
oburza mieszkańców Słupska.
Czym uzasadnia się takie decyzje, na pewno
dowiemy się od osób kompetentnych, (tg)

(dokończenie ze str. 1)
do ojczyzny, umacnianiu przyjaźni
i współpracy organizacyjnej.
Na zakończenie sympatycznego
spotkania przewodniczący Rady
Państwa złożył swoim gościom, a
na ich ręce także wszystkirh pol
skim harcerkom, harcerzom i zu
chom ofaz kadrze instruktorskiej
życzenia dobrego wakacyjnego wy
poczynku na obozach i wędrów
kach. (PAP)

Afera łapownicza
Waszyngton (PAP). Minister obrony USA
Frank Carlucci wydał zarządzenie tymczasowo
odsuwające co najmniej pięciu wysokiej rangi
urzędników Pentagonu od wszelkich prac związa
nych z przyznawaniem rządowych kontraktów
firmom zbrojeniowym. Ludzie ci, wśród których
wymienia się zastępcę wiceministra ds. lotnictwa
Victora Cohena, zostali skierowani na inne
stanowiska do czasu ukończenia dochodzenia
toczącego się w sprawie afery łapownicźej w
Pentagonie.

(dokończenie ze str. 1)
nymi przedsiębiorstwa będącego naj
większym eksporterem w woj. kosza
lińskim. Sporo mówiono o proble
mach utrudniających rozwój firmy.
Jak poinformował dyrektor Józef
Bała, przedsiębiorstwo wykorzystuje
zaledwie 70 proc. .mocy przerobo
wych. Powodem takiego stanu rzeczy
jest istniejący system obciążeń finan
sowych. — Gdybyśmy zwiększyli
produkcję o 30 proc. musielibyśmy
wypłacić ludziom więcej pieniędzy i
tym samym zapłacić 150 min złotych
podatku od ponadnormatywnych
wynagrodzeń. Byłby to ostateczny
cios dla naszej firmy. Jakie więc może
być wyjście z tej paradoksalnej sytua
cji? Tylko jedno: natężałoby przy nie
zmniejszonej produkcji, ograniczać
zatrudnieńie a uzyskane w ten sposób
pieniądze dzielić między załogę.
Korzystając z obecności przedsta
wicieli-władz wojewódzkich, przed
stawiciele załogi mówili o niedogod
nościach życia w Białogardzie. Ostat
nio np. bardzo pogorszyła się jakość i
zaopatrzeńie w wędliny. Wielu miesz
kańców Białogardu musi jeździć po
zakupy do Koszalina. Są również za
strzeżenia do jakości wody.
Następnie E. Jakubaszek i J. Czay-

Częste przypadki picia alkoholu w miej
scu pracy oraz powszechna prawie toleran-.
cja wobec osób naruszających w ten spo
sób obowiązki pracownicze coraz bardziej
niepokoją działaczy ruchu zawodowego.
W czasie niedawnego posiedzenia Komite
tu Wykonawczego O PZZ przyjęto związ
kowy program zwalczania zjawiska picia
napojów wyskokbwych w miejscu zatrud
nienia.
Nietrzeźwość pracowników jest powo
dem poważnych zakłóceń w procesach
produkcyjnych, wysokiej absencji, gorszej
jakości pracy i wypadków. Pracownik nad
używający alkoholu opuszcza średnio ok.
40 dni roboczych w roku więcąj od swych
kolegów. Są też straty, których nie potrafi
uchwycić statystyka, a które rodzą się w
atmosferze tolerancji pijaństwa, ot cho
ciażby zjawisko klikowości, łapownictwo.

ka zwiedzili plantacje borówki amery
kańskiej w Żelimusze oraz nową prze
twórnię dziczyzny i królików w Biało
gardzie.
W godzinach popołudniowych
członkowie Sekretariatu KW przybyli
do sali konferencyjnej Okręgowego
Zarządu Lasów Państwowych w
Szczecinku. Tu leśnicy i drzewiarze z
przedsiębiorstw województwa ko
szalińskiego poinformowali przedsta
wicieli wojewódzkiej Instancji partyj
nej o efektach produkcyjnych swych
firm. Spotkanie było okazją do wrę
czenia najbardziej zasłużonym praco
wnikom odznaczeń państwowych,
regionalnych i resortowych. M. in.
Krzyżem Kawalerskim OOP odzna
czono Henryka Kwiatkowskiego i

w placówkach usługowycn. w ostat
nich latach rozwinęły się zwłaszcza
usługi drukarskie,
powielaczowe,
związane z zapisem dźwięku i wizji, a
tąkże całkiem nowe rodzaje pla
cówek, związanych z kulturą fizyczną
i sportem (np. udzielanie lekcji pły
wania, gry w tenisa, prowadzenie
aerobiku). Mimo wysokiej dynamiki
wzrostu placówki usługowe nadal
należą do najmniej licznych w go
spodarce
nieuspołecznionej
(0,6
proc. zatrudnionych). W stosunku do
1980 r. znacznie rozwinęły się ponad
to handel, gastronomia oraz zagra
niczne przedsiębiorstwa.
W ogólnej liczbie pracujących w
1987 r. w tym sektorze właściciele i

Kair (PAP). 47 osób głównie dzieci
zginęło podczas pożaru, któfy wybuchł we
wtorek wieczorem na dziedzińcu klasztoru
koptyjskiego w górnym Egipcie, około 320
km na południe od Kairu.
Pożar wybuchł w czasie nabożeństwa.

Zabierając głos na zakończenie spot
kania Eugeniusz Jakubaszek powie
dział m. in. —Wiele szacunku należy
się wszystkim leśnikom i drzewiarzom. Ten dział gospodarki stanowi,
po rolnictwie, drugą pod względem
znaczenia dla naszego regionu dzie
dzinę gospodarki. Leśnicy i drzewiarzd zdali swój patriotyczny egzamin,
ocalając nasze lasy przed inwazją
brudnicy mniszki. A działo się to w
najtrudniejszych latach dla naszego
kraju i Województwa... (js)

Jednocześnie widoczna jest tolerancja
wobec osób nietrzeźwych w miejscu pracy.
Np. w ub. r. ujawniono 35 tys. wypad
ków picia w pracy. Ukarano jednak
tylko 26 tys. osób. Przytoczone liczby —
to tylko wierzchołek góry lodowej; nie
obrazują one pełnej skali zjawiska i za
grożeń. Większość wykroczeń przeciwko
przepisom o trzeźwości jest bowiem skrzęt
nie ukrywana przez przełożonych w imię
źle pojętego interesu przedsiębiorstwa... W
zasadniczy sposób ogranicza to możliwość
skutecznego zwalczania picia alkoholu w
P^cy.
w tej sytuacji podejmowane przez ad
ministracje zakładowe przedsięwzięcia,
których celem jest ograniczenie, a w kon
sekwencji wyelimowanie piciä w miejscu
pracy mają bardzo częstó charakter działań
pozornych, formalnych. (PAP)

odprawianego w wielkim namiocie, roz
stawionym na dziedzińcu klasztornym. Jak
wynika z wstępnych ustaleń, większość
ofiar to ludzie stratowani.orzez tłum który
rzucił się do ucieczki. Przyczyną pożaru był
prawdopodobnie wybuch butli z gazem.

— Najbardziej istotną zmianę
zachowuje Pan na koniec. Myślę
0 zaproszeniach dołączanych do
formularza paszportowego.

— Czy to znaczy, że kolega,
który wyjechał na miesiąc do
RFN, może przysłać mi stamtąd
zaproszenie?
— A dlaczego jest pan tym zdzi
wiony? W kraju naszym trwa proces
demokratyzacji, więc nie jesteśmy za
interesowani w mnożeniu zakazów.
Paszport zostanie wydany.

— Według nowych przepisów, obywatel polski przebywający czaso
wo za granicą może zaprosić nie tylko
najbliższą rodzinę, ale także krewnych
1 znajomych.

Zaczną się mnożyć wyjazdy
za granicę w czasie zwolnień le
karskich...

— Nie ma potrzeby dokonywania
jakichkolwiek rozróżnień. W świetle
naszego prawa wsżyscy oni są oby
watelami dolski i mają prawo przysłać
zaproszenie, które będzie honorowa
ne przez organa paszportowe.

— Naszym zadaniem jest Wyda
wanie paszportów, a nie pilnowanie
dyscypliny w zakładach pracy.

Gospodarka nieuspołeczniona
obejmuje swoim zasięgiem pra
wie wszystkie działy gospodarki
narodowej. Udział pracujących
w tej sferze wśród zatrudnio
nych w całej gospodarce jest już
niekiedy bardzo znaczny. Stano
wią oni prawie 23 proc. zatrud
nionych w gospodarce komunal
nej, 18 proc! pracujących w bu
downictwie, ł0,5 proc. robotni
ków przemysłowych. (PAP)

W Gdańskiej Stoczni Remontowej prowadzone są zakrojone na szeroką skalę prace
modernizacyjne. Powstaje tu nowy pirs remontowy, nabrzeża.
CAF — J. Uklejewski

Obchody Dni Morza '88 przekroczyły półmetek. Środa przebiegała

— Proszę o bliższe wyjaśnie
nie co znaczy ,,obywatel polski
przebywający czasowo za grani
cą". Przecież do tej kategorii
możemy zaliczyć rodaka, który
wyjechał za granicę tylko na mie
siąc, ale także ludzi, którzy
przedłużyli swój pobyt ponad de
klarowany okres, ludzi których
paszporty utraciły już ważność, a
wreszcie takich, którzy zdali pol
ski paszpbrt i oczekują na oby
watelstwo innego kraju.

A

— Na zakończenie naszej roz
mowy proponuję, aby przypom
niał Pan jakie dokumenty potrze
bne są przy składaniu podania o
paszport.
— Kwestionariusz-podanie wraz z
zaproszeniem poświadczonym przez
polską placówkę dyplomatycznokonsularną, dwa zdjęcia paszportom
we, jeśli występuje się po raz pierwszy
o paszport, znaczek opłaty paszpor
towej za 100 zł. To wszystko i życzy
my... przyjemnej podróży.

— Dziękuję za rozmowę.

MIROSŁAW MAREK
KROMER

^

pod znakiem święta rybaków morskich zatrudnionych w przed
siębiorstwach państwowych i spółdzielczych oraz łowiących in
dywidualnie. Zasłużeni pracownicy uhonorowani zostali odznacze
niami państwowyfrii i resortowymi.
W ubr. rybacy dalekomorscy
„Dalmoru", „Odry" i „Gryfa"
złowili blisko 500tys. ton ryb, zaś
łowiący na Bałtyku rybacy spół
dzielczy i prywatni — 138 tys.
ton. Łączna zdobycz całej branży
była o 29 tys. ton wyższa niż w
1986 r. Pomimo wysokich poło
wów spóźycie ryb na jednego
mieszkańca nadal utrzymuje się
na poziomie zaledwie, ok. 6,6 kg.
Przedsiębiorstwa rybackie rybo
łówstwa dalekomorskiego zintensyfi
kowały handel rybami z zagranicą

Z POMORZA
RW FRON w Koszalinie
o wyborach
Wczorajsze posiedzenie prezydium Rady Woje
wódzkiej PRON w Koszalinie oceniło wstępnie
przebieg i wyniki kampanii wyborczej. Frekwencja
wyborcza w województwie wyniosła 55,5 proc. W
miastach W2ięło udział w wyborach 48 proc.
uprawnionych, w miastach gminach 59,6 proc. w
gminach 64,8 proc.
Dyskusję przedwyborczych zebrań zdomino
wały problemy lokalne, wyborcy wyrażali nieza
dowolenie z powodu obniżania się stopy życio
wej. Rozmówców telefonicznych sónd — pod
kreślił przewodniczący RW PRON Roman Wój
cik — niepokoił brak widocznych efektów, reformy
gospodarczej, skuteczności w rozwiązywaniu
problemu mieszkaniowego i poprawy zaopatrze
nia rynku, także brak jawności w polityce kad
rowej. (bel)

Obradowało
Prezydium WK ZSL

(dokończenie ze str. 1)

współwłaściciele'stanowili 49,4 proc.
(w 1980 r. — 54,4 proc.), członkowie
rodzin — 8,4 proc. (7,8), pracownicy
najemni — 40 proc. (34,2), inni — 2,2
proc. (3,6 proc.). Zatem w tym okresie wzrósł udział osób zatrudnio
nych oraz członków rodzin. Najwięcej
pracowników najemnych zatrudnia
no w rzemiośle, natomiast praktycz
nie niemal wyłącznie sami właściciele
(współwłaściciele)
pracowali
w
transporcie.

Stanisława Lazura.

47 ofiar pożaru w klasztorze

— Przy odbiorze paszportu nie bę
dzie potrzeby zdawania do depozytu
dowodu osobistego. Będzie on, rzecz
jasna, potrzebny przy odbiorze pasz
portu. Jest to dosyć istotne ułatwie
nie dla wyjeżdżających za granicę,
bowiem wiele urzędów i instytucji w
naszym kraju nie honorowało pasz
portu jako dowodu tożsamości. Nie
chcę komentować takich praktyk, ale
uważam je za nieporozumienie. Na
stępnym ułatwieniem proceduralnym
jest odstąpienie od obowiązku po
świadczenia przez zakład pracy, uczelnię itd. kwestionariusza paszpor
towego. Tak więc wydanie paśzportu
nie będzie uzależnione od udzielenia
przez zakład urlopu.

Express Lotek: 5,15, 16, 22, 35
Super Lotek: 2,10,16,17, 30, 33, 36.

W 1980 r. pracowało w niej (bez
rolników) 623 tys. osób, a pod koniec
ub.r. prawie 1 min 114 tys. Oznacza
to, że ich udział wśród pracujących w
gospodarce narodowej wzrósł z 3,5
proc. do 6,1 proc. Najwięcej osób
zatrudniało rzemiosło — 69,4 proc. W
nim też notuje się co roku duże przy
rosty zatrudnienia, wynoszące od 7
do 12 proc. Najniższą dynamikę za
trudnienia ma transport osobowy i
towarowy (w ub.r. — 0,2 proc.),
będący nadal drugą co do liczebności
grupą zawodową w tym sektorze
(10,8 proc. zatrudnionych). Najbar
dziej, bo aż ponad czterokrotnie,
wzrosła od 1980 r. liczba pracujących

Picie w pracy nie może być
dłużej tolerowane

26 bm. rozpoczną się rozgrywki piłkarskiego
Pucharu Lata. Wystartują w nim zespoły ŁKS Łódź
i Pogoń Szczecin. Łodzianie wystąpią w grupie VI.
mają za rywali: FC Kaiserslautern (RFN), Admirę
Wacker (Austria) i FC Lucernę (Szwajcaria). Po
goń rywalizująca W grupie IX zmierzy się z Gras
shoppers Zurich (Szwajcaria), Pęcsi Munkas
(Węgry) i Oesters IF (Szwecja).

Szczęśliwe liczby

Można się spierać o przyczyny — czy spowodowała to reforma
gospodarcza, chęć do pracy ,,na swoim" czy wysoka opłacalność —
faktem jest, że od 1980 r. z roku na rok i*ośnie znacznie liczba osób
pracujących w gospodarce nieuspołecznionej i niemal już podwoiła
się w tym okresie.

Członkowie Sekretariatu KW PZPR
wśród leśnikowi drzewiarzy

— Co jes2cze zostało zmienio
ne?

Ponad 1000 widzów obserwowało na stadionie
w Darłowie mecz piłkarski miejscowej Darłovii z
koszalińską Gwardią. Byt to wojewódzki finał
Pucharu Polski w piłce nożnej. Darlovia, która od
nowego sezonu zmięni Gwardię will lidze prze
grała to spotkanie dość pechowo tracąc bramkę w
75 min. po samobójczym uderzeniu piłki do włas
nej bramki przez Zelgę, zresztą... bramkarza.

1988 - 06 - 23

W. Jaruzelski
przyjął harcerzy

Puchar Lata

Darlovia — Gwardia 0:1

POMORZA

Prezydium WK ZSL w Koszalinie omawiało
wczoraj problemy rozwoju budownictwa wiejs
kiego, zarówno mieszkalnego jak i inwentar
skiego. Wskazano na liczne bariery m.in. materia
łowe i kredytowe, utrudniające postęp w tej dzie
dzinie.
Oceniono również przebieg szkolenia politycz
nego w koszalińskiej organizacji ZSL. (KD)

Ocena
szkolenia politycznego w SD
Ocenie szkolenia partyjnego w Stronnictwie
Demokrątycżnym, poświęcono ostatnie posiedze
nie Prezydium WK SD w Słupsku. Z uznaniem
podkreślono duże zaangażowanie społeczne pre
legentów i organizatorów szkolenia. Od paździer
nika ub. roku zrealizowano 4 tęmaty, spośród
których największym zainteresowaniem członków
cieszyły się polskie konstytucje.
Prezydium WK omówiło przebieg i wyniki gło
sowania do rad.

Próba syren
Inspektorat Obrony Cywilnej Kraju infor
muje, że 23 bm. odbędzie się sprawdzenie
stanu technicznego urządzeń alarmowych
obrony cywilnej. W całym kraju z wyjąt
kiem 7 województw centralnych i wschod
nich uruchomione zostaną o godzinie
17.00 i 17.30 i na 3 minuty syreny alar
mowe. (PAP)

czerpiąc z niego tak potrzebne dewi
zy.
Dalsza „uprawa morza" przez ryba
ków dalekomorskich oraz bałtyckich
jest uzależniona od modernizacji mo
cno już wysłużonych flot trawlerów- przetwórni, oraz kutrów, a także
transportowców. Unowocześnienia
wymaga również baza lądowa —
przetwórcza i chłodnicza. Program
modernizacji dalekomorskiego tona
żu zaczyna być realizowany, chociaż
ze znacznym opóźnieniem. (PAP)

Pierwsza, ofiara
AIDS w Bułgarii
Sofia (PAP). Wiceprezes bułgarskiej
Akademii Nauk Medycznych prof. Swetosław Todorow poinformował o zgonie
jednego z dwu obywateli bułgarskich cho
rych na AIDS.
Obecnie w Bułgarii jest tylko jeden chory
na AIDS. Wśród przebadanych dotąd 838 .
tys. osób zarejestrowano 127 nosicieli wi
rusa, z czego 76 to Bułgarzy, reszta —
cudzoziemcy. W 17 wypadkach trudno
kategorycznie stwierdzić obecność wirusa
, i pacjenci ci poddają się badaniom okreso
wym.

i

Z ostatniej
chwili
• NAWIĄZANIE lub zacieśnienie dotychcza
sowych więzi kooperacyjnych, rozszerzenie bez
pośredniej współpracy oraz przedstawienie realnej
oferty towarów i usług, zgodnych z potrzebami i
zainteresowaniami partnerów — to główne cele
39 już proeksportowej wystawy „Sdiełano w
Polsze", otwartej 22 bm. w stolicy radzieckiej
Estonii, Tallinie.
• ŚWIATU potrzeba nowego ładu ekonomicz
nego w stosunkach Wschód— Zachód. Szczegól
nie pilnie potrzeba taka występuje w Europie.
Istnieją duże, ciągle rosnące możliwości współ
pracy gospodarczej, które nie są wykorzystywane
lub wykorzystywane niedostatecznie. Takie są
główne wnioski międzynarodowej konferencji nt.
kontaktów gospodarczych z Europą Wschodnią,
która zakończyła obrady w Budapeszcie. Brało w
nich udział przeszło 100 polityków, biznesmenów,
finansistów i dziennikarzy.
• SETKI mieszkańców miasteczka Dorset w
południowej części Anglii ewakuowano po wybu
chu pożaru w miejscowej fabryce chemicznej. W
wyniku eksplozji uszkodzone zostały domy sąsia
dujące z fabryką. W powietrze wzbiły się kłęby
dymu, zawierającego gazy szkodliwe dla zdrowia.
• PRZEDSTAWICIEL radzieckiego MSZ,
G. Gierasimow na konferencji prasowej w Mo
skwie oświadczył, iz w związku z decyzją władz
kanadyjskich o uznaniu za personae non gratae
kilku zatrudnionych w Ottawie i Montrealu praco
wników radzieckich instytucji należy stwierdzić,
że sprawa dotyczy wyraźnej, zawczasu zaplano
wanej prowokacji, która nie ma nic wspólnego 2
działalnością obywateli radzieckich w Kanadzie.
Postawienie wobec riich zarzutów jakoby zajmo
wali się czymś niedopuszczalnym jest całkowicie
nieuzasadnione i zmyślone.

•
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zapotrzebowanie na mleko wyniesie
produkcji, a szczególnie warunki eko
około 19 mld litrów. Oznacza to, że
nomiczne. W latach 1982 1987
przy obecnym stanie pogłowia krów,
prozbożowa polityka rolna wyraźnie
mleczność ich musi wynosić około
vy cenach preferowała zboża i rzepak,
3.700 litrów. Aby uzyskać taki poziom
w związku z tym wzrosła powierzch
wydajności, potrzeba, aby roczny
nia zasiewu, większe były zbiory i
przyrost wydajności mlecznej do roku
plony zbóż. Zmniejszył się natomiast
2000 wynosił 60 litrów- przy wzroście
areał uprawy buraków cukrowych o
w latach 1975—1985 średnio o 30
prawie 15%. Przyrost zbioru zbóż o
litrów.
23% powinien być czynnikiem inten
IĄGŁY, choć powolny wzrost
Podwojenie przyrostu rocznej wy
syfikującym produkcję zwierzęcą. Tak
produkcji rolniczej w ubieg
dajności mleka wymaga podjęcia bar
się jednak nie stało.
łych latach, szczególnie wzrost
dziej niż dotychczas skutecznych
Sejmowa Komisja Rolnictwa, Leś
produkcji roślinnej, eksportu artyku
działań zarówno w sferze warunków
nictwa i Gospodarki Żywnościowej
łów rolno-spożywczych, lepsze zao
ekonomicznych produkcji bydlęcej
na swych posiedzeniach wielokrotnie
patrzenie sklepów spożywczych, ko
jak i warunków pracy wszystkich
podnosiła kwestię spadku pogłowia
rzystniejsza atmosfera wokół rolnict
, służb odpowiedzialnych za hodowlę
bydła. Reakcją na nasze postulaty
wa, spowodowały, że spadające po
bydła.
było podejmowanie przez Rząd wielu
głowie bydła i krów traktowane było
Opracowanie programu hodowli,
doraźnych działań, które miały zaha
jako zdarzenie mające niewielki
bez należytego wsparcia finansowemować
niebezpieczny
trend
spadko
wpływ na rozwój całego rolnictwa. I

* Obywatelu
Marszałku!
Wysoki Sejmie!
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Rolnicy — producenci bydła na
spotkaniach poselskich wnioskują, aby reakcja rządu na spadek pogłowia
bydła była tak zdecydowana, jak to
ma miejsce przy ratowaniu wymarzniętych sadów.
Do końca naszej kadencji pozos
tało jeszcze więcej niż rok — mam
nadzieję, że przy dobrej woli i pełnym
zrozumieniu wagi problemu, jest sza
nsa zatrzymać trend spadkowy w pro
dukcji zwierzęcej, Myślę również, że
realizacja II etapu reformy gospodar
czej oraz decyzje podjęte na ostatnim
wspólnym posiedzeniu Biura Polity
cznego KC PZPR i Prezydium NKZSL
spowodują zwrot w produkcji zwie
rzęcej poprzez poprawę warunków
ekonomicznych produkcji i lepsze za
opatrzenie w sprzęt i maszyny do
mechanizacji prac w produkcji zwie
rzęcej i produkcji pasz.
Czego oczekują rolnicy — produ
cenci.
1. Relatywnie wyższej opłacalnoś
ci produkcji zwierzęcej. Produkcja ta
bardziej kapitało- i pracochłonna,
musi być bardziej dochodowa niż
produkcja roślinna. Stoimy przed ko
lejnymi decyzjami cenowymi, proszę
aby w nowej cenie na mleko uwzglę
dnić te wszystkie czynniki, które do
tychczas były pomijane. Nowa cena
na mleko winna być ceną zaporową
przed dalszym spadkiem pogłowia
krów i bydła.
2. Większego
zmechanizowania
procesów produkcyjnych wymagają
go, organizacyjnego i teqhnicznego,
cych dużego wysiłku. Młode pokole
nie może gwarantować osiągnięcia
nie rolników, nie chce iść śladami
pożądanego celu.
ojców, dla których ciężka praca była
Chlebem codziennym, nieodłącznym
atrybutem zawodu. Jeżeli nie ma mo
żliwości zmniejszenia uciążliwości
pracy poprzez mechanizację, rolnicy
zmieniają strukturę produkcji, wybie
Realizowana dotychczas prozbo
rając działalności mniej pracochłon
żowa polityka rolna — kompleksowe
ne, a przynoszące podobną lub nawet
technologie uprawy, istotny ppstęp
wyższą opłacalność.
mechanizacji całego procesu produk
3. Stabilnych zasad polityki eko
cji zbóż, to czynniki, które przęważyły
nomicznej, koniecznych dla rozwoju
o nastawieniu wielu gospodarstw na
produkcji zwierzęcej.
ten kierunek produkcji. W tym samym
4. Działań organizatorskich popra
czasie tak niewiele zrobiono dla pro
wiających wartość hodowlaną nasze
dukcji zwierzęcej i efekty takiego
go bydła, a także poprawy obsługi
działania, a w zasadzie braku działa
zootechniczno-weterynaryjnej.
nia już mamy.
5. Wzrostu prestiżu społecznego
zawodu producenta mleka. *
Przedstawiając
z
konieczności
Setki tysięcy pustych stanowisk dla
skrótową ocenę sytuacji w produkcji
bydła musi martwić i niepokoić.
bydlęcej proszę ob. premiera, aby rząd
Chcemy coraz lepiej wykorzystać w
bardziej wnikliwie niż dotychczas
przemyśle maszyny i hale produkcyj
rozpatrzył całość problemów związa
ne. Przecież puste stanowiska dla by
nych z tym trudnym kierunkiem pro
dła to również nie wykorzystany ma
dukcji i poprzez kompleksowe działa
jątek narodowy. Czy stać nas na takie
nia stworzył warunki do zatrzymania
marnotrawstwo? Trudno rolnikom
spadku pogłowia, a następnie pod
zrozumieć, że przy ciągłym spadku
niesienia produkcyjności a tym sa
pogłowia bydła, a ostatnio i trzody —
mym intensywnego rozwoju produk
mówi się o zniesieniu kartek na mięso.
cji zwierzęcej. Nasz kraj o stosun
Martwić musi fakt, że po 1985 roku
kowo dużym udziale trwałych użyt
W ćzasie pracy Sejmu IX kadencji,
ków zielonych oraz innych dogod
spadek produkcji bydlęcej był najwy
nych warunkach naturalnych ma moższy! Poważnie zagrożone jest wykpnanle NPSG ha latä 1986—1990 ża- 1 żliwości — ptrzy śpfzyjająćej bólityce
państwa — zintensyfikowania produ
równo w zakresie pogłowia krów jak i
kcji zwierzęcej!
produkcji mleka.

Wystąpienie posła ADAMA STADNIKA w Sejmie 17 czerwca 1988 r.
tak od 1980 roku do roku ubiegłego
pogłowie bydła spadło o 2.124 tys.
sztuk, tj. 17%, krów o 1.020 tys. sztuk
tj. 17,2%.
Nakazowy system zarządzania gos
podarką w latach siedemdziesiątych ko
nieczność corocznego zwiększenia sta
nów inwentarza doprowadził do takiej
sytuacji, szczególnie w gospodarst
wach uspołecznionych, że pogłowie
inwentarza było znacznie wyższe niż
ilość posiadanych stanowisk hodow
lanych. Taki stan rzeczy doprowadził
do tego, że produkcja zwierzęca,
szczególnie bydło, była dla wielu złem
koniecznym. Nadmierne zagęszcze
nie, utrzymywanie bydła w pomiesz
czeniach zastępczych, powodowało
nadmierne upadki, niskie przyrosty,
wysokie zużycie pasz czyli gospodar
kę nieefektywną.
Po 1980 roku nastąpiło ogranicze
nie rozwoju stada do możliwości pa
szowych i pojemności obiektów ho
dowlanych. Pogłowie bydła w 1982
roku odzwierciedlało faktyczne moż
liwości produkcyjne gospodarstw, a
pogłowie bydła i krów było wystar
czające i właściwe do racjonalnej go
spodarki rolnej.
Pożądany stan bydła powinien wy
nosić ok. 12 min szt. w tym krów 5,8
! min szt — to ilości,Które można
utrzymać, wykorzystując trwałe użyt
ki zielone, bez potrzeby większego
importu zbóż. W latach 1982—4987
o wielkości produkcji zwierzęcej de
cydowały w głównej mierze warunki

wy. Doraźny charakter działań-i sto
sowane półśrodki nie tylko nie spo
wodowały wzrostu pogłowia, a na
wet nie zahamowały występującego
od kilku lat spadku pogłowia bydła i
krów. Brak było kompleksowego roz
patrzenia nabrzmiałych problemów i
podjęcia właściwych decyzji.
Znaczny spadek pogłowia krów —
o ponad milion sztuk — to już nie
selekcja — nawet pogłębiona, to trze
ba nazwać odchodzeniem od tego
kierunku produkcji. Mało znaczący
postęp w mechanizacji produkcji
zwierzęcej i produkcji pasz, relatyw
nie niska opłacalność tego kierunku
produkcji obok innych przyczyn do
prowadziły do stanu jaki mamy obec
nie. Niepokojący jest również fakt, że
nie osiągnięto w tym okresie znacz
nego postępu w wydajności mlecznej
krów. Tendencje spadkowe w hodo
wli krów powinny przecież stać się
sygnałem, do podjęcia natychmias
towych działań zmierzających do
znaczącej poprawy wydajności. Tak
się nie stało. Osiągnięcie w 1987 r.
wydajności 3 tys. litrów mleka od
krowy, to rekord krajowy, ale w stosu
nku do osiągnięć rolnictwa europejs
kiego, to o tysiąc za mało. Za mało też,
by bez importu masła i serów za
spokoić potrżeby śpozywćzę naszego
społeczeństwa na artykuły mleczars
kie. Zapotrzebowanie na mleko i jego
artykuły będzie coraz Większe. Pro-'
gnozy do roku 2000 wskazują, że przy
wzroście ludności do 40,6 min osób,

Wysoki Sejmie!

— za aprobatą parlamentu — minist-'
PROPOZYCJAMI daleko idą
rów, zajmujących się problemami go
cych zmian w systemie polity-,
spodarki, kultury czy spraw socjal
cznym ZSRR wystąpił na ła
mach pisma „Litieraturnaja Gazieta”nych.
wiceprezes .radzieckiego towarzyst
Prezydent kierowałby także polity
wa nauk politycznych Fiodor Burłac
ką zagraniczną i byłby wodzem na
ki.
czelnym sił zbrojnych ZSRR.

Z

W tezach KC KPZR na XIX Kon
ferencję Partyjną — pisze F. Burłacki
— partia wyraźnie sformułowała za
dania dotyczące przebudowy radzie
ckiego systemu politycznego. Celem
tej przebudowy jest stworzenie trwa.łych gwarancji przeciwko powrotowi
do autorytarnego reżimu władzy jed
nostki, przekształcenie państwa w in
strument zapewniający przyspieszo
ny rozwój społeczeństwa. Wymaga to
przezwyciężenia
biurokratycznych
wypaczeń władzy radzieckiej oraz
stworzenia gwarancji nie tylko praw
socjalno-politycznych człowieka, ale
także jego praw i swobód obywatels
kich i politycznych.

F. Burłacki proponuje również utworzenie stanowiska wiceprezyden
ta republiki, który na wypadek choro
by głowy państwa czy też innych
nadzwyczajnych okoliczności, auto
matycznie zyskiwałby na krótki czas,
do nowych wyborów, pełnomocnict
wa prezydenta.

Na obecnym etapie przebudo
wy —7 stwierdza F. Burłacki —- Nale
ży przyjąć takie zapisy konstytu
cyjne, które obowiązywałyby
nie, jak dotychczas przez 15 lat,
ale przez znacznie dłuższy okres.
Jednym z kluczowych problemów
demokratyzacji jest — zdaniem F. Bu
rłackiego — usytuowanie przywódcy
kraju w systemie politycznym. Nieza
leżnie od zajmowanych stanowisk
państwowych, przywódcą kraju był
zawsze sekretarz generalny partii. Do
świadczenie pokazało, że mechanizm
wybierania przywódcy kraju przez
Biuro Polityczne KC KPZR ma poważne niedostatki. Inaczej trudno było
by wyjaśnić — pisze autor — dlacze
go u steru naszego wielkiego mocars
twa, w najtrudniejszym okresie his
torii światowej mogli się znaleźć tacy
przywódcy, jak L. Breżniew i K. Czernienko.
Burłacki proponuje przyjęcie kon
cepcji, według której sekretarz gene
ralny KPZR byłby wybierany bezpo
średnio na Zjeździe partii, a następnie
nad jego kandydaturą na prezydenta
kraju odbyłoby się powszechne, bez
pośrednie, tajne głosowanie. Zgod

nie z tezami na konferencję okres
pełnienia funkcji ograniczałby
się do dwóch, a w wyjątkowych
wypadkach, do trzech kadencji.
Prezydent kraju proponowałby Ra
dzie Najwyższej ZSRR członków
swojego gabinetu, który zastąpiłby
pozbawione pełnomocnictw Prezy
dium Rady Najwyższej ZSRR. W
skład gabinetu wchodziliby najważ
niejsi ministrowie i do niego należało
by rozstrzyganie głównych spraw pa
ństwowych. Prezydent proponował
by parlamentowi kandydata na stano
wisko przewodniczącego Rady Mini
strów ZSRR, który z kolei dobierałby

Zmiany w systemie politycznym
ZSRR dotyczyłyby w równym stop
niu wszystkich elementów systemu i
opierałyby się na zasadzie podziału
władzy, funkcji i prawa podejmowa
nia decyzji między różnymi instytuc
jami systemu. Każda instytucja polity
czna — Rada Najwyższa ZSRR, pre
zydent i jego gabinet, a także organy
sądowe, wraz z trybunałem konstytu
cyjnym miałyby prawo podejmowa
nia samodzielnych i ostatecznych de
cyzji w granicach swoich kompeten
cji. Partia w takich warunkach reali
zowałaby swoją kierowniczą rolę w
sposób pośredni.
Dla urzeczywistnienia zasady pod
porządkowania organów wykonaw
czych — przedstawicielskim, celowe
byłoby — zdaniem F. Burłackiego —
przekształcenie
Rady
Najwyższej
ZSRR w stale pracujący parlament
radziecki.
Burłacki proponuje również wpro
wadzenie odpowiednich zmian w
statucie KPZR, które gwarantowały
by organizacjom partyjnym prawo
rozpatrywania ogólnych problemów
polityki partii, podporządkowanie or
ganów wykonawczych partii orga
nom przedstawicielskim, wybieral
ność i rotacyjność kadr, partyjny plu
ralizm poglądów i wolność krytyki, aż
do podjęcia odpowiednich decyzji,
gwarancję dla mniejszości.

EDNYM z centralnych pro
blemów — pisze F. Burłacki —
jest zagwarantowanie praw
obywatelskich i politycznych
człowieka. Rosja nigdy nie miała
tradycji liberalnych, nie miała
pojęcia o niezbywalnych Opra
wach człowieka. Uważano, a i
obecnie można się spotkać z ta
kimi opiniami, że wszyscy jesteś
my sługami państwa. Państwo
nie ma jednak żadnych swoich
szczególnych interesów poza in
teresami narodu. Państwo ma
służyć społeczeństwu i obywate
lowi — podkreśla F. Burłacki.
Przy takim pojmowaniu zrozu
miałe się staje znaczenie proble
mu praw człowieka.

J

KSIllelildlol sllüö
Oko orła straszy ptaki
Japońskiemu towarzystwu lotniczemu ANA udało się o 20 proc. zmniejszyć liczbę sytuacji
awaryjnych w powietrzu wynikających na/skutek
zderzenia samolotów z ptakami Jak pisze ukazu
jący się w Tokio w języku angielskim dziennik
„Mainichi Daily News" na samolotach wspo
mnianego towarzystwa lotniczego wymalowano
wielkich rozmiarów oko przypominające oko orla.
Oryginalny pomysł zdał egzamin. Ptaki w powiet
rzu usiłują „wymknąć się" spod oka groźnego orła.

Pomysłowi właściciele
restauracji
W około 200 tys. restauracji i kafejek w połu
dniowej Kalifornii zamiast tradycyjnie serwowanej
szklanki wody konsumenci znajdują na stolikach i

YDAWAĆ by się mogło, że
zniesienia monopoli najbar
dziej powinni bać się mo
nopoliści. Tymczasem okazuje
to nie jest prawda. Np. zakłady mięsne
nie boją się, że stracą monopol na
skup żywca. Wręcz przeciwnie — cie
szą się, że wreszcie nie będą odpo
wiedzialne, za rynek mięsny, że nie
będą musiały jechać nawet po jed
nego cherlawego tucznika w koniec
województwa. „PZZ” odetchną, kie
dy nie będą miały obowiązku skupo
wania całego ziarna, także byle jakie
go, mokrego, a'wreszcie będą mogły
wybierać najlepsze. Zniesienia mo*
nopoli boją się za to jak ognia co
bardziej doświadczeni rolnicy oraz hodowcy. Martwią się, że kiedy
nikt nie będzie MUSIAŁ kupować
zboza, żywca czy mleka, będą chodzić
i prosić, aby ktoś raczył wziąć towar.
Co prawda ma powstać szereg firm,
które będą konkurować, czy wręcz
bić się o rolne produkty, ale czy na
pewno powstaną? I obawy te nie są,
niestety, bezpodstawne.

W

Otóż niedawno dzwonił do nas Jan
Cichoński, prezes Gminnego Komi
tetu ZSL w Postominie, a jednocześ
nie dyrektor
tamtejszego Banku Spół
się,
że
dzielczego z prośbą o interwencję w
sprawie skupu i kontraktacji zwierząt.
Twierdził, że rolnikom z Posto
mina trudno jest pozbyć się war
chlaków w swojej gminie. Nikt
ich nie chce — ani zakłady mięsne, ani
miejscowa Gminna Spółdzielnia.
Czasami przyjeżdża po nie Przedsię
biorstwo Obrotu Zwierzętami Hodo
wlanymi w Słupsku. A gospodarze z
gminy Postomino w ostatnim czasie
postawili sporo dużych, ładnych
chlewni i hodują dużo. Wożą więc
warchlaki do Darłowa i tam sprzedają
w geesie. Na szczęście tamtejsza
spółdzielnia przyjmuje je bez proble
mów. Tylko czy naprawdę muszą tak
daleko szukać nabywcy?
Dla wyjaśnienia trzeba podać, że
skupem żywca i jego zagospodaro
waniem zajmuje się przemysł mięsny.
Geesy prowadzą taką działalność je
dynie na zlecenia zakładów mięs-

Dookoła warchlaka
nych. Jednak warchlaki znajdują się
w wolnym obrocie, może je kupować
i sprzedawać każdy, kto tylko chce.
Nikt natomiast nie ma obowiązku ku
powania...
Kierowniczka działu kontraktacji
słupskich Zakładów Mięsnych Agnieszka Drapińska uważa, że pre
zes GK ZSL w Postominie nie ma racji.
Jej zdaniem to niemożliwe, aby ktoś
woził warchlaki do Darłowa, bo prze
cież może sprzedać je na miejscu. Co
prawda Zakłady Mięsne w Słupsku
zakontraktowały na umowy wielolet
nie określoną ilość warchlaków, oko

ło 19 tys; sztuk rocznie. I tak jest to
znacznie więcej, prawie dwa razy niż
potrzebują do własnych tuczami.
Nadwyżki sprzedają rolnikom indy
widualnym i pegeerom. W najbliż
szym czasie nie zamierzają z nikim
wiącej zawierać umów wieloletnich
na dostawy warchlaków. Jednak w
okresach, kiedy brakuje materiału ho
dowlanego skupuje się zwierzęta na
umowy jednorazowe. I właśnie bieżą
cego roku, wiosną tak było. Wtedy
mógł je praktycznie sprzedać każdy
rolnik. Czy był więc sens, aby ktokol
wiek z Postomina woził je do Dar
łowa?
A jednak rolnicy z Postomina

sprzedawali je w darłowskiej
Gminnej Spółdzielni. Są na to
dowody — kwity. W nich też
można dokładnie policzyć, kto ile
świń tu dostarczył. Jak twierdzi
prezes GS w Darłowie, Andrzej Jaś
kiewicz w marcu gospodarze z Po
stomina przywieźli tu 25 warchlaków,
w kwietniu — 46, w maju też sporo,
nie ma chyba sensu liczyć dalej...
Również pracownicy Rejonowego
Oddziału Przedsiębiorstwa Obrotu
Zwierzętami Hodowlanymi w Słup
sku twierdzą, że w Postominie są z
reguły nadwyżki warchlaków. Co
prawda jednostka ta nie musi skupo_I—

. J|

i

A r\ nrrocii 7£>i.

kontuarach obrazki przedstawiające szklankę wo
dy. Na pomysł taki wpadli restauratorzy w związku
z kolejnym rokiem suszy. Na wystawionych kar
tach będzie się informowało klientów o kłopotach,
z jakimi boryka się region, zaznaczając jednak, że
jeśli konsument ma ochotę na szklankę wody, to
wystarczy, by o nią poprosił.

Meble — z palm kokosowych
Przedsiębiorcy branży meblarskiej w RFN zain
teresowali się ostatnio możliwością (i opłacalnoś
cią) produkcji mebli z importowanego drewna
palm .kokosowych. Badania wypadły pomyślnie,
toteż zapowiedziana została współpraca technicz
no-produkcyjna i handlowa z Indonezją. Pierwsze
partie kokosowych mebli mogą ukazać się na
rynku europejskim już w przyszłym roku.

muje się tym. — Robimy to wtedy,
kiedy jest zapotrzebowanie na warch
laki i mamy wolny samochód — mówi
kierowniczka działu obrotu, Barbara
Bartoszewicz. — Często bierzemy
zwierzęta także od większych hodo
wców z Postomina, oczywiście nie
takich co mają jednego czy dwa war
chlaki, a dwadzieścia lub trzydzieści.
Jednak z nikim umów na ich skup czy
sprzedaż nie podpisujemy.
AK więc w czasie, kiedy w
tuczarniach zakładów mię
snych brakowało warchla
ków rolnicy z Postomina, miejmy
nadzieję, że tylko oni, jeździli ze
swoimi zwierzętami po pro
śbie... Prezes Cichoński ma więc ra
cję twierdząc, że gdyby jednostki,
które kontraktują i skupują żywiec
były prężniejsze, na rynku mielibyśmy
więcej mięsa i szybciej można by
znieść kartki. Nie można też dziwić się
rolnikom, że boją się zniesienia mo
nopoli.

T
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Obdarzyliśmy ich zaufaniem — niech z energią ’
KOMUNIKAT
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Słupsku
o zbiorczych wynikach wyborów do rad narodowych
stopnia podstawovyego, przeprowadzonych
w województwie w dniu 19 czerwca 1988 r.
Dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych stoprria podstawoweqo
w województwie słupskim utworzono 373 okręgi wyborcze.
Wyborcy głosowali w 210 obwodach głosowania.
Przeprowadzono wyboęy do 35 rad narodowych stopnia podstawowego.
1. W wyborach do 4 miejskich rad narodowych, spośród 115064 upraw
nionych do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 61.132 wyborców.
Oddano 60.568 głosów ważnych i 564 głosy nieważne,
bposród 605 kandadatów wybrano 245 radnych.
2' ^VAc0rach do 7 rad narodowych wspólnych dla miasta i gminy, spośród
/o.l Ob uprawnionych do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 45 606
wyborców.
Oddano 45.589 głosów ważnych i 17 głosów nieważnych.'
Spośród 790 kandydatów wybrano 325 radnych.
3. W wyborach do 24 gminnych rad narodowych, spośród 90.729 uprawmonych do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 60.578 wyborców
Uddano 60.541 głosów ważnych i 37 głosów nieważnych.
Spośród 1.833 kandydatów wybrano 830 radnych.

i'Hi?mand3tOWVr? okręgu wyborczym Nr 5 spośród 11423 uprawnionych
do głosowania w głosowaniu wzięło udział 6556 wyborców. Oddano 6545
głosów ważnych i 11 głosów nieważnych.
° oo4t>
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym bkręgu:

Kandydaci

MANDAT Krawczykiewicz Mieczysław
Symonowicz Stanislaw
MANDAT Król Józef
Szajter Danuta
MANDAT Majkowski Stanislaw
Rozenek Jan
MANDAT Matyszęwska Urszula
ichalak - M ikołajec Anastazja
MANDAT Boruciński Tadeusz
Safader Eugeniusz

2622
1444
2481
1580

1844

Kandydaci

Bąkowski Marek Bogdan
Iwanowski Jerzy Andrzej
Kozłowski Władysław
Orzechowski Czeslaw

Matyszęwska Urszula

1833

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Słupsku
o wynikach głosowania i wynikach wyborów
do Wojewódzkiej Rady Narodowej
przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 r.
Do Wojewódzkiej Rady Narodowej wybierano 120 radnych spośród kandydatow zgłoszonych przez Wojewódzkie Kolegium Wyborcze, w tym:
lUo radnych wybieranych w okręgach wyborczych,
— 12 radnych wybieranych z listy wojewódzkiej.
1 ’
Głosowanie przeprowadzono w 231 obwodach głosowania.

I. Wyniki głosowania i wyniki wyborów
w okręgach wyborczych
V w Mandatowym okręgu wyborczym Nr 1 spośród 18098 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 9452 wyborców. Oddano 9428
głosów ważnych i 24 głosy nieważne.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

Otrzymali
głosów

MANDAT Borawska Marianna
Piotrowska Joanna
MANDAT Sypuła Alicja
Żabiński Tadeusz
MANDAT' Purski Stefan
Senko January
MAN0ÄT Grabowska Alina
Wyżlic Danuta
MANDAT Straszewska Wanda
Szpilewski Stanislaw

Liczba osób,
które
nie dokonały
Wyboru W*
obrębie
mandatu

3124
3165
3038
3296
3576
2533
3958
2096
3338
2841

nu

+* Wybrano radnych, .,

/

2035

Piotrowska Joanna

1855

Żabiński Tadeusz

2126

Purski Stefan

2162

Grabowska ARna

2020

Straszewska Wanda

okr^9u wyborczym Nr 2 spośród 13919 uprawnionych

g?osów°waznlaćlTi

„Te^nych'3' 7811 WVb°rCÓW: °ddano 7565

Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

Otrzymali
głosów

MANDAT, Gaweł Adam
Wyka Genowefa
MANDAT Gdowski Bogusław
Nowosielski Ludwik ""
MANDAT Jastrzębska Alina
Węgrzyn Stanislaw
MANDAT Dyszyński Jerzy
Jasiński Jacek'

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

2371
237?
2279
2276
2925
1769
2015
2481

1951

Wybrano radnych

Wyka Genowefa
—- - - - - - - - - —---------- -------- Gdowski Bogusław

2084

Otrzymali
głosów

Kandydaci

MANDAT Homenda Krystyna.
Mierzlikin Bożena
MANDAT Kleszczewski Tomasz
Werwicki Maksymilian
MANDAT Będkowska Małgorzata
Strzelbicki Jan
Wiercioch
Jan
MANDAT

Otrzymali
głosów

2077
1803
2387
1458
2158
1997
1739

2202

MANDAT Lichoś Marian
Zakrzewska-Rataj Kornelia
MANDAT Bałanda Maria Teresa
Pietraszek Jadwiga
Onyszczuk
Bogdan
MANDAT
Ruchała Nel

1125
1526
1198
.1404
1462
1196

Zalewski Stanisław

1387

Boruciński Tadeusz

Otrzymali
głosów

Kandydaci

MANDAT Siat^A|icja
Hrycyk Władysław
MANDAT ST5‘Pi?
_ _ _ _ _ Siedlik Wojciech
MANDAT Jeż Józef
Zygadlo Jerzy
MANDAT J!rońskLa EJ|zbkie,a
_ _ _ _ _ Wysocka Elżbieta
MANDAT Malinowski Izydor
Ziniewicz Jozef

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Zakrzewska-Rataj Kornelia

536

Pietraszek Jadwiga

480

Onyszczuk Bogdan

495

Zalewski Stanisław

Liczba osób.
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

3009
3636--

2359

3641

Wybrano radnych

2122

Białaszewska Alicja

2436

Maksimczyk Piotr

2366

Zygadło Jerzy

Otrzymali
głosów

Kandydaci

MANDAT Chałubińska Danuta
Nagalski Tadeusz
Fikus
Stefan
MANDAT
Pawlikowski Andrzej
MANDAT. Białaszewski Zbigniew
Kalwaczyński Piotr
MANDAT Pletorak Bolesław
Suchodolski Jan

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

873
792
667
966
901
725
684
951

Chałubińska Danuta

716

Pawlikowski Andrzej

690

Białaszewski Zbigniew
Suchodolski Jan

9 W Mandatowym okręgu wyborczym Nr 9 spośród 9149 uprawnionych do
głosowania, w głosowaniu wzięło udział 6163 wyborców P Oddano 6163
głosy ważne i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

«

MANDAT Józefczak Grażyna
Pożdał Bożena
MANDAT Szczepański Andrzej
Szypryt Tadeusz
MANDAT Bagińska Teresa
Scibisz Teresa
MANDAT Stachowiak Ryszard
Stróżyk Jerzy

2470
1723
2885
1406
2882
1408
2394
1787

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
Obrębie
mandatu

Homenda Krystyna

1085

KleszczewskiTomasz

Wybrano radnych

1387

Józefczak Grażyna

1325

Szczepański Andrzej

1326

Bagińska Teresa

1427

Stachowiak Ryszard

84/

Będkowska Małgorzata

996

Ziemienowicz Waldemar

10. W 1-mandatowym okręgu wyborczym Nr 10 spośród 2746 uprawnionych
do głosowania w głosowaniu wzięło udział 1543 wyborców. Oddano 1542
głosy ważne i 1 głos nieważny.
Ustalono następujące wyniki głosowania 1 wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

MANDAT Kowalska Joanna
Pawłowska Jamna

Otrzymali
głosów

676
714

.'«>■

Wybrano radnym

Pawłowska Janina

4. W 4-mandatowym okręgu wyborczym Nr 4 spośród 6113 uprawnionych do
g osowama, w głosowaniu wzięło udział 2651 wyborców. Oddano 2621
głosow ważnych i 30 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

MANDAT Zdoliński Tomasz
Zygmuntowicz Wojciech
MANDAT Kasperski Leon
Zieliński Marian
MANDAT Dembiński Józef
Ziółkowski Jerzy
MANDAT Holc Marian
Ostrowska Mieczysława

Otrzymali
głosów

1058
920
1024
950
1010

939773
1280

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Wybrano radnych

491

Zdoliński Tomasz

482

Kasperski Leon

492
465

Dembiński Józef
Ostrowska Mieczysława

Jastrzębowska lita

Otrzymali
głosów

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru W
obrębie

Wybrano radnych

mandatu
MANDAT Wski Edward
Rajczak Tadeusz
MANDAT jwlora JTózef
Szypryt Tadeusz
MANDAT Jzepka Eeszek
Szajgin Piotr

1482
1460
1160
1869
1281
1654

909

Prądzyński Edward

895

Szypryt Tadeusz

1015

Szajgin Piotr

W 3-mandatowym okręgu wyborczym Nr 15 spośród 6381 uprawnionych
nłnPń
a'uW 9ł°s°wan,u wzjęło udział 3918 wyborców Oddano 3918
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
°
10
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

MANDAT Lerczyński Marek
Pamuła Krzysztof Kazimierz
MANDAT Dubel Brygida
Wiśniowska Otylia
MANDAT Konopacki Wojciech
Sulima Andrzej

Liczba osób,
które
Otrzymali nie dokonały
głosów
obrębie
mandatu
1643
654
Lerczyński Marek
1250
1400
637
Wiśniowska Otylia
1583
1446
643
Konopacki Wojciech
1429

16. W 5-mandatowym okręgu wyborczym Nr 16 spośród 12834 uprawnionych do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 7804 wyborców Oddano
7801 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

MANDAT Ciemińska Elżbieta
Stasiak Danuta
MANDAT Piazdecki Czesław
Radecki Waldemar
Dębicki
Leszek
mandat’
Domżalski Tadeusz
MANDAT Grysztar Maria
Niewiadomska Genowefa
MANDAT Domin Adela
Prądzyńska Marta

Otrzymali
głosów

2737,
2626
3059
2116
3297
1960
2175
2833
2648
2648

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Wybrano radnych

1635

Ciemińska Elżbieta

1734

Piazdecki Czesław

1704

Dębicki Leszek

1808

Niewiadomska Genowefa

1626

wynik wyborów nierozstrzygnięty
---------------------------i

W okręgu wyborczym Nr 16 do 5 mandatu wynik wyboru pozostał nieroz
strzygnięty.
Do tego mandatu zostaną przeprowadzone wybory ponowne.

17 /W 4-mandatowym okręgu wyborczym Nr 17 spośród 8937 uprawnionych
do głosowanja, w głosowaniu wzięło udział 4985 wyborców. Oddano 4985
głosow ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci
Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

942

Wybrano radnych

670

716

Otrzymali
głosów

Kandydaci

‘ • ,«• ■-u.

Malinowski Izydor

1928
1033

Hn nłr>c^Tiandat0W^i*r* okręgu wyborczym Nr 14 spośród 6451 uprawnionych
d,° g!'3S0wania'.w. głosowaniu wzięło udział 4312 wyborców Oddano 4312
głosow ważnych i 0 głosów nieważnvch.
^1Ł
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

.Wysocka Elżbieta

'H ■ ■

2256

3051

Wybrano radnych

1015

MANDAT j3Strzet>owska Grażyna
_ _ _ _ _ _ Kaliszewicz Teresa

486

4358
2506
3548
2910
2865
3691

Otrzymali
głosów

MANDAT Drozdz Jozef

Wybrano radnych

1050

Kandydaci

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Wybrano radnych

nio^nt!TnrIdatOW|'m °kręfi!u wVbo,rczym Nr 8 spośród 5858 uprawnionych do
głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2793 wyborców. Oddano 2789
głosów ważnych i 4 głosy nieważne.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Jasiński Jacek

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

4167 WVb°'c6v'' °ddan° 4166

i

iSandat°T okręgu wyborczym Nr 7 spośród 17988 uprawnionych
do głosowan|a, w głosowaniu wzięło udział 10197 wyborców. Oddano 10186
głosow ważnych i 11 głosów nieważnych.
UI0D
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

3^W 4-mandatowym okręgu wyborczym Nr 3 spośród 10127 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 5197 wyborców. Oddano 5057
głosów ważnych i 140 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Orzechowski Czesław

Hn l2-mandatowVm okręgu wyborczym Nr 13 spośród 5916 uprawnionych

g.ostwTafnycril^nrjwa^10

głosow ważnych i 3 głosy nieważne.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Jastrzębska Alina

2081

498

788

Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

—---------------------

1997

Liczba osób,
które
Otrzymali nie- dokonały
Wybrano radnych
wyboru w
głosów
obrębie
mandatu
645
481
Iwanowski Jerzy Andrzej
898

6_ W 4mandatowym okręgu wyborczym Nr 6 spośród 6733 uprawnionych do

Kandydaci

KOMUNIKAT

Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Liczba osób,
które
N* •
Otrzymali nie dokonały
wyboru w
Wybrano radnych
głosów
obrębie
mandatu
2265
1887
Krawczykiewicz Mieczysław
1712
1910
1816
Szajter Danuta
2196
2340
1940
Majkowski Stanisław
1636

Głosów wÄnvrh9^tasowaniu wzięło udział 3358 wyborców Oddano 3355
Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

^^'mandatowy[ri okr?gu wyborczym Nr 12 spośród 3075 uprawnionych

?Ä“n\nTbwg&rerazT;ctudzial 2132 WVb0rCÓW' 0ddan° 2132

»i------ ------------MANDAT Pietrasik Stanisław
Wójcik Mieczysław
MANDAT Kuligowski August Wacław
Puścian Jan
Czyżewska
Stanisława
MANDAT
Frankiewicz Stanisław
MANDAT Rybol Elżbieta
Zawora Tadeusz

Otrzymali
głosów

1662
1789
2215
1099
1599
1623
1797
1597

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

969

Wybrano radnych

Wójcik Mieczysław
d

1068

Kuligowski August Wacław

1104

Frankiewicz Stanisław

944

Rybo! Elżbieta

Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

L- - - - - H
MANDAT Gański Henryk Leon
Prondziński Gerard
MANDAT Kwiatkowski Marian
Wandtke Józef
Jastrząb
Grażyna
MANDAT
Lewandowicz Bożena
MANDAT Gałkowska Barbara
Polzenius Genowefa

Otrzymali
głosów

1515
2561
1893
2111

1612
2295
3124
904

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

854
925

^ 2-mandat°wym okręgu wyborczym Nr 18 spośród 4636 uprawnionych

Wybrano radnych

Prondziński Gerard

nłncA?
Vw 9ł°s°waniu wzięło udział 2792 wyborców. Oddano 2791
głosów ważnych i 1 głos nieważny.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

Otrzymali
głosów

Wandtke Józef

1032

Lewandowicz Bożena

980

Gałkowska Barbara

MANDAT Kołakowski Bogdan
Olszowiec Henryk
MANDAT Dawid Józef
Kozłowski Ryszard

1140 •
1027
862
1344

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

/

Wybrano radnych

------------------- —-------- ------1------- --

424

Kołakowski Bogdan
---------- ----------------------- —i______ _

382

Kozłowski Ryszard

zajmą się naszymi wspólnymi sprawami!
19. W 4-mandatowym okręgu wyborczym Nr 19 spośród 11432 upraw
nionych do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 6426 wyborców. Oddano
6417 głosów ważnych i 9 głosów nieważnyćh.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu.

Kandydaci

Otrzymali
głosów

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

28. W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 28 spośród 5845 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 3439 wyborców. Oddano 3439
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyrfiki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

Wybrano radnych

MANDAT

Jańczak Kazimierz
Kozakiewicz Jerzy

788
3740

1040

Kozakiewicz Jerzy

Dąbrowski Kazimierz
MANDAT
Włodarczyk Tadeusz

MANDAT

Krzywoszyński Tomasz
Wróblewski Józef

2104
2164

1123

Wróblewski Józef

MANDAT

MANDAT

Baczyńska Maria
Zawada Romuald

2292
1833

1208

Baczyńska Maria

MANDAT

Karwacka Bożena
Klein Irena

2330
1788

1171/

Karwacka Bożena

Kandydaci

Filipek Marian
MANDAT
Kamiński Witold

*

Paul Longin
Rękas Lesław

MANDAT

Otrzymali
głosów

452
633

694

Kamiński Witold

515
639

676

Rękas Lesław

Kandydaci

Kandydaci

MANDAT

Bławat Henryk
Myszkowski Alfons

Kandydaci

MANDAT

Sycha Józef
Zielonka Tadeusz

1082
1559

MANDAT

Gryń Bogdan
Kuriata Marek

1280
1370

Wybrano radnych

MANDAT

Gralak Tadeusz
Rusiecki Andrzej

Kowal Teodbr
MANDAT
Kud Jolanta

440

MyszkowskiAlfons

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Kandydaci

Zielonka Tadeusz

525

Kuriata Marek

875
969

337

Rusiecki Andrzej

911
979

359

Kud Jolanta

Liczba osób,,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Wójcik Ryszard

MANDAT

Kunicki Ryszard
Rek Marian

1625
868

1166

Kunicki Ryszard

Grzeżulkowski Roman
Kozina Kazimierz

850
919

752

Wybrano radnym

Kozina Kazimierz

Otrzymali
głosów

,

Ezsr

1478

Dańczak Jan
MANDAT
Paszkiewicz Aleksander

1501

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Mrzyglód Genowefa
MANDAT
Schmidtke Leon
Warmowski Zdzisław
MANDAT
Wołosi uk Leszek
Kotlowski Leon
Popiela Henryk

706

27. W 2-mandatowvm okręgu wyborczym Nr 27 spośród 6105 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 3962 wyborców. Oddano 3962
głosy ważne i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące”wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

MANDAT
MANDAT

Łosiak Jerzy
Ruchniewicz Gerard
Barszczewski Sławomir
Gostomczyk Andrzej

Otrzymali
głosów

1296
1287

926

1692
883

928

512

Otrzymali
głosów

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

770
553

618

Barłóg Jerzy
Kowalczyk Kazimierz

1358
1761

Kraszewski Tadeusz
Mączka Eugeniusz
Klusek Henryk
MANDAT
Miecznikowski Jerzy
MANDAT

.

Kandydaci

MANDAT

969

Kotlowski Leon

Mrzyglód Genowefa

♦ Liczba osób,

MANDAT

Milkowski Jan
Szyca Aleksander

431
623

446

MANDAT

Dolik Tadeusz
Gwizdała Ryszard

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

1105
501

512

838
794

407

Wybrano radnym

Kandydaci

Grzecza Henryk
Ulanowski Stanislaw

Łosiak Jeny

MANDAT

Barszczewski Sławomir

Kniaź Zenobia
MANDAT
Sadowski Jan

973

Miecznikowski Jerzy

Otrzymali
głosów

Liczba osób
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

742
431

361

Wybrano radnych

Kwiatkowski Stefan
_____________________ $—

Dolik Tadeusz

Otrzymali
głosów

Liczba osób
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

1247
1006

1064

Grzecza Henryk

1125
1159

1069

Sadowski Jan

Wybrano radnych

Wybrano radnym

Bukowski Krzysztof

*

Jereczek Adam
Litwiński Józef

Otrzymali
głosów

.iczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

571
421

319

Otrzymali
głosów

Wybrano radnym

Jereczek Adam

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

671
410 •

Kędzierski Marian
Przybylski Aleksander

Wybrano radnym

Kędzierski Marian

379

Kandydaci

Łączkowska-Malczewska Stefania
Żmuda-Trzebiatowska Renata

Otrzymali
głosów

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

534
503

533

Wybrano radnym

Łączkowska-Malczewska Stefania

44. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym. Nr 44 spośród 3303 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2117 wyborców. Oddano 2117
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Otrzymali
głosów

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

787
693

569

Szyca Aleksander

36. W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 36 spśród 4253 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 3616 wyborców. Oddano 3616
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Wybrano radnych

1461
1644

43. W1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 43 spośród 2182 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1574 wyborców. Oddano 1B74
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

35. W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 35 spośród 4629 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2293 wyborców. Oddano 2293
głosy ważne i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Otrzymali
głosów

Kraszewski Tadeusz

42. W1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 42 spośród 2282 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1460 wyborców. Oddano 1460
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

MANDAT

Wołosiuk Leszek

które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

1029

Wvbrano radnych

1045

Otrzymali
głosów

Bukowski Krzysztof
Kawalec Andrzej

Kandydaci

1290
1328
1415 .
1359

1626
1434

-

41. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 41 spośród 1866 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1369 wyborców. Oddano 1365
głosów ważnych i 4 głosy nieważne.
•
Ustalono następujące wyniki głosowania i .wyniki wyborów w tym okręgu:

Wybrano radnym

957

Wybrano radnych

Kowalczyk Kazimierz

Lemańczyk Stefan

1589
1186

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

40. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 40 spośród 2457 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1606 wyborców. Oddano 1606
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

Klonczyński Franciszek

Kopeć Janina

980

Wybrano radnym

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Otrzymali
głosów

Otrzymali
głosów

Kandydaci

34. W1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 34 spośród 2133 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1534 wyborców. Oddano 1534
głosy ważne i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kwiatkowski Stefan
MANDAT
Machelski Zdzisław

Dańczak Jan

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

287

Wybrano radnych

Drobko Borys

664
583

Wybrano radnym

39. W 3-mandatowym okręgu wyborczym Nr 39 spośród 7491 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 4188 wyborców. Oddano 4188
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

MANDAT

Kandydaci

Kandydaci

689

Otrzymali
głosów

.iczba osób,
które
lie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Kopeć Janina
Maślak Helena

Kandydaci

26! W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 26 spośród 5258 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 3211 wyborców. Oddano 3211
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborow w tym okręgu.

Kandydaci

Gostomczyk Feliks

33. W 3-mandatowym okręgu wyborczym Nr 33 spośród 6795 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 4170 wyborców. Oddano 4170
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci
Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Krawczyk Małgorzata

~_______ l-------------------—

Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów.w tym okręgu:

MANDAT

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

661
235

Lemańczyk Stefan
Leoak Ryszard

25. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 25 spośród 3728 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2578 wyborców. Oddano 2576
głosów ważnych i 2 głosy nieważne.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

MANDAT

575

Otrzymali
głosów

Kandydaci

MANDAT

1120

684

Wybrano radnym

32. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 32 spośród 3149 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1976 wyborców. Oddano 1966
głosów ważnych MÓ głosów nieważnych.
,
.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:
\ -J ’* •.
_____________ _____

Wybrano radnych

1295
1331

1105
1011

i

głosy ważne i 5 głosów nieważnych.

-

Wybrano radnych

Luty Bronislaw
Wójcik Ryszard

Bogucki Zenon

Wybrano radnym

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

833
709

Klonczyński Franciszek
MANDAT Żmuda-Trzebiatowski Kazimierz

Otrzymali
głosów

Otrzymali
głosów

Otrzymali
głosów

Kandydaci

MANDAT

513

647

‘ '
Wybrano radnych

38. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 38 spośród 2589 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1809 wyborców. Oddano 1804

Kot Andnej

338

1192
936

Krawczyk Małgorzata
Ostrowski Mieczysław

Kandydaci

31. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 31 spośród 1366 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1202 wyborców. Oddano 1202
ałosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
.
.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborow w tym okręgu:

Wybrano radnych

MANDAT

Kandydaci

MANDAT

Wybrano radnym

.iczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Otrzymali
głosów

Batog Stefan

Otrzymali
głosów

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

ałosy ważne i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

iiAkiruT Gostomczyk Feliks
MANDAT Struniawski Jan

24. W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 24 spośród 6430 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 4024 wyborców. Oddano 4024
głosy ważne i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

791

30 W1-mandatowym okręgu wyborczym Nr 30 spośród 2531 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2143 wyborców. Oddano 2143

23. W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 23 spośród 3960 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2562 wyborców. Oddano 2562
głośy ważne i 0 głosów nieważnych.
i
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Kandydaci

Dąbrowski Kazimierz

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

807
519

Kot Andrzej
MANDAT
Kurpiejewski Jerzy

22. W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 22 spośród 4400 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 3507 wyborców. Oddano 3607
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Otrzymali
głosów

813

Bogucki Zenon
MANDAT
Wyrwicz Tadeusz

MANDAT

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

403
457

Otrzymali
głosów

Kandydaci

Wybrano radnych

29 W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 29 spośród 2453 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1704 wyborców. Oddano 1704
głosy ważne i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

21. W 1 -mandatowym okręgu wyborczym Nr 21 spośród 1630 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 1337 wyborców. Oddano 1337
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu.

Otrzymali
głosów

1321
1039
1227
1115

Batog Stefan
Zawisza Mirosław

20. W 2 mandatowym okręgu wyborczym Nr 20 spośród 3343 t^rawmonych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2080 wyborców. Oddano 2080
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborow w tym okręgu:
Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

Otrzymali
głosów

Liczba osób,
które
nie dokonały
wyboru w
obrębie
mandatu

37. W 2-mandatowym okręgu wyborczym Nr 37 spośród 3895 uprawnionych
do głosowania, w głosowaniu wzięło udział 2868 wyborców. Oddano 2868
głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów w tym okręgu:

Grabowski Andrzej
Stenka Kazimierz

Wybrano radnym

Grabowski Andrzej

II. Wyniki głosowania i wyniki wyborów na
radnych wybieranych z listy wojewódzkiej
Do głosowania na radnych wybieranych z listy wojewódzkiej uprawnionych
było 280899 wyborców; w głosowaniu udział wzięło 167160. Oddano 1 bbb /4
głosy ważne i 486 głosów nieważnych.
f
Ustalono następujące wyniki głosowania i wyniki wyborow z listy wojewódz
kiej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dębicki Jerzy
Dolata Roman
Kądziela Stanisław
Lenkiewicz Jarosław
Majkowski Józef
Mączka Urszula
Mrozik Halina
Piłat Mieczysław
Radziejewski Jerzy
Remelski Konrad
Ryzner-Wasak Anicetta
Stępień Jan

135464
134107
134280
135422
134701
133971
134971
130162
135587
134757
132789
126785

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
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SPÓŁDZIELNIA PRACY „MECHANIK”
w Słupsku, ul. Bałtycka 8, tel. 250-87

RSW „PRASA-KSIAŻKA-RUCH”
Oddział w Koszalinie, ul. Bieruta 63 A

sprzeda

oferuje do sprzedaży

każdą ilość koszy wolno stojących ulicznych

w dniu 27-30 VI1988 r.
codziennie godz. 8—15
w Koszalinie, ul. Mieszka I, nr 17—19
i ul. Mila nr 1—10
w dniu 28 VI1988 r.
w godz. 8—14
Ul. Kościuszkowców i Gierczak nr 9—21

Zakład Energetyczny
przeprasza za przerwy
w dostawie energii elektrycznej.
K-2667

Drobne
FIATA 126p, rok 1982 sprzedam. Koszalin,
tel. 501-31.
G-6821
FIATA 126p, rok 1978 sprzedam. Koszalin,
tel. 512-68.
G-6822
POLONEZA, rok 1980, maszynę do szycia
łucznik przemysłowę sprzedam. Słupsk, tel.
22-555.
G-6841
NADWOZIE powypadkowe fiata 126 sprze
dam. Koszalin, tel. 272-02.
G-6823
KABINĘ, błotniki używane do ciągnika, kro
wę cielną sprzedam. Bierkowo 46.
G-6824
PRZYCZEPKĘ samochodową ciężarową za
rejestrowaną sprzedam. Koszalin, Kniewskiego 23E/18.
G-6825
MOTOROWER jawa, namiot czterosobowy
nowy sprzedam. Słupsk, tel. 290-83, po szesnas
tej.
>
G-6826
DOM wraz z budynkami gospodarczymi
sprzedam. Słowinko 10, Darłowo, tel. 26-15.
Gniady.
G:6542-0
MAŁY bar kawowy w Koszalinie, sprzedam.
Koszalin, tel. 263*54.
G-6214
MAŁE wilczurki sprzldam. Koszalin, tel.
352-00.
G-6828

II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

cena 1 egz. 470,—

K-2597-0
Przerwy w dostawie
energii elektrycznej

ogłasza

kalendarz tewo
z wkładką na rok 1989

w cenie 2.800 zł — za 1 szt.

— samochodu marki nysa 521-1/2, towos, nr podwozia 139008,

Zamówienia należy kierować pisemnie pod ww. adres do dnia
20 VI11988 r.
Informacji udzielamy pod nr tel. 235-04 w Dziale Obrotu Towarowego.
K-2604

OBRĄCZKI-złote sprzedam. Słupsk Słowac
kiego 33/1, po osiemnastej.
G-6829
TELEWIZOR kolorowy elektron 380 D, kolu- mny 50 W, gramofon daniel sprzedam. Kosza
lin, tel. 269-46.
G-6830
MIESZKANIE w Gdańsku 42 m kw. zamienię
na Koszalin, Słupsk. Koszalin, tel. 535-96.
G-6908
ŁÓDŹ mieszkanie kwaterunkowe dwa poko
je z kuchnią wszystkie wygody, telefon, 43 m kw.
zamienię na podobne w Koszalinie. Koszalin,
G-6831-0
tel. 263-93 lub Kołobrzeg 258-71.
ŁÓDŹ M-5, trzy pokoje, kuchnia zamienię na
podobne w Kołobrzegu. Kołobrzeg, tel. 258-71.
G-6566-0
M-4 w Słupsku zamienię na dwa mniejsze.
Słupsk, tel. 34-182, po szesnastej.
G-6832
MIESZKANIE dwupokojowe spółdzielcze
50 m kw. zamienię na dwa oddzielne budowni
ctwo obojętne. Kołobrzeg, tel. 267-79. G-6833
KOSZALIN — do wydzierżawienia pawilón
handlowy w centrum. Urząd Pocztowy 9, skryt
ka 75- .
G-6834
POKÓJ do wynąjęcia. Koszalin, tel. 352-00.
G-6827
PRZYJMĘ do zbioru truskawek. Słupsk, ul
Krasickiego 2/46.
G-6842
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek (szklarnia
za Kobylnicą) lub Słupsk, tel. 273-27 i 260-40.
Włodyka.
G.6835
PRZYJMĘ uczniów do nauki zawodu piekarz-cukiernik. Mielno, tel. 189-384. Furmanek
G-6836
POTRZEBNA pomoc do osoby niepełnosp
rawnej. Słupsk, tel. 30-754.
G-6837-0
TELEPOGOTOWIE — kolor, czarno-białe.
Sławno, tel. 79-00 Zapór.
G-6579-0
SZKOŁA Podstawowa nr 1 Sianów zgłasza
zgubienie legitymacji szkolnej Barbary Kaźmierczak i Karola Kaźmierczaka.
G-6838
ZSzRol. w Gogółczynie zgłasza zgubienie
legitymacji szkolnej Rafała Chachulskiego i
Andrzeja Pralicza.
K-2638

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI PRACY
ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ w KOSZALINIE
Z SIEDZIBĄ w ŁAZACH, ul. LEŚNA 8, TEL. 1829-69

POMORSKI OKRĘGOWY ZAKŁAD GAZOWNICTWA
w Gdyni
zatrudni natychmiast

inspektora nadzoru budowy gazociągów
na terenie miasta Słupska

—

nr silnika 21465991, nr rej. SLC 067N, rok prod.1974, cena
wywoławcza 225.000 zł
samochód marki star A-28, skrzyniowy nr fabr. 80525, nr silnika
90350, typ silnika S-530 A-l, nr rej. KOA 103L, rok prod. 1977,
z beczką asenizacyjną typ SK-41, rok produkcji 1978, poj. 4.5001,
przystosowaną do montażu na ramie ww. pojazdu, cena wywo
ławcza łączna (samochód + beczka) 520.000 zł

Pojazd wymieniony w poz. 1 można oglądać w Ośrodku Wcza
sowym „Korsarz” w Poddębiu, a pozostałe w siedzibie Zakładu
w Łazach.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 VI1988 r. o godz. 10 w świetlicy
Zakładu w Łazach.
Przystępujący do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w wy
sokości 10 proc. ceny wywoławczej do godz. 9.30 w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.
K-2605

Szczegółowych informacji o warunkach pracy udziela Rejon
Gazowniczy w Słupsku, ul. Moniuszki 1, tel. 252-36

ZAKŁAD NAPRAWCZY
MECHANIZACJI ROLNICTWA
78-460 BARWICE

K-2569

DOM WCZASOWY „ALKA"
Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 7,
tel.15-560
zatrudni

\

S

ogłasza
II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż pojazdu:

na 1/2 etatu

— nysa 522 — towarowo-osobowa, nr silnika 519147, nr podwozia

specjalistę p.poż., Jjhp i sprawy kadrowe.
\

K-2603

33590, rok produkcji 1978, nr rej. KOA 504 A.
Pojazd jest na chodzie, cena wywoławcza 591.600,— zł.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysoko
ści 10 proc. ceny wywoławczej w kasie Zakładu na 2 godz. przed
przetargiem.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 VI1988 r. o godz. 11.
Wyrazy głębokiego
współczucia

Krystynie Grzynce
z powodu śmierci OJCA

Wyrazy głębokiego
współczucia

PÓŁNOCNE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO „ALKA"

Reginie Kasprzak

w Kępicach

powodu śmierci MĘŻA

pilnie zatrudni

Z

składają'
RADA NADZORCZA. ZARZĄD.
POP, ZW. ZAWODOWY
i WSPÓŁPRACOWNICY SPÓŁDZIELŃ I
INWALIDÓW „INPROMET"
w KOSZALINIE
K-287S

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koleżance

ZAKŁAD GARBARSKI

składają

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koledze

K-2600

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W TUCHOMIU, WOJ. SŁUPSKIE

pracownika na stanowisko maszynisty
lokomotywy spalinowej na bocznicy własnej.

DYREKCJA. WSPÓŁPRACOWNICY
I ORGANIZACJE SPOŁECZNO- POLITYCZNE PGKiM BIAŁOGARD
K-2620

Zgłoszenia przyjmuje oraz bliższych informacji udziela Samo
dzielna Sekcja Kadr i Szkolenia Zawodowego lub Dział Trans
portu Zakładu Garbarskiego w Kępicach.
K-2596-0

Walerii Mikołajun

Wincentemu
Czerniakowi

SŁUPSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8

z powodu zgonu MATKI

z powodu zgonu SYNA

zatrudni natychmiast

składają

składają

KOLEŻANKI i KOLEDZY z WYŻSZEJ
SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
w SŁUPSKU
K-2572

DYREKCJA, WSPÓŁPRACOWNICY i
ORGANIZACJE SPOŁECZNO- POLITYCZNE PGKiM BIAŁOGARD
K-2619

W dniu 18 czerwca 1988 roku, zmarł

Stanisław Pasula
wieloletni i zasłużony pracownik Przedsiębiorstwa
Handlu Wewnętrznego Zakład nr 4 w Słupsku.
Wyrazy współczucia RODZINIE
składają
DYREKCJA, ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE oraz KOLEDZY.
K-266S

Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci
naszego pracownika — motorzysty okrętowego

do pracy w produkcji:

#
•
•
•
#
•
•

inżynierów i techników budowlanych
murarzy
tynkarzy
cieśli
operatorów suwnic
betoniarzy
zbrojarzy

Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8
pokój nr 49, tel. 312-91.

Wyrazy głębokiego
współczucia
Koledze

DYREKCJA, ORGANIZACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE oraz PRACOWNICY

K-127/B

z powodu zgonu SYNA
. • ? flłębokim żalem zawiadamiamy,
ze w dniu 13 czerwca 1988 roku zmad w wieku 54 lat

składają

Marian Kotiuszko

DYREKCJA, KZ PZPR, RADA
PRACOWNICZA oraz ZARZĄD NSZZ
PRACOWNIKÓW ROLNYCH i ZAŁOGA
KOMBINATU ROLNEGO „REDŁO"
w REDLE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 20 czerwca 1988 roku,
zmarła po długich cierpieniach

Irena Hałaćzkiewicz
nasza Najukochańsza ZONA, MAMA i BABCIA
Pogrzeb odbędzie się 23 czerwca 1988 roku, o godz. 11.30,
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Wyrazy głębokiego
współczucia

Wincentemu
Czerniakowi

Janowi
Hawraniakowi

PPDIUR „GRYF" w SZCZECINIE.

K-2668

na sprzedaż nw. sprzętu rolniczego:

ZUM TRZEBIATKOWO
przyczepa dłużycowa PK-4
— brona talerzowa, szt. 2
— wał łąkowy
— snopowiązałka Z-005
— rozsiewacz nawozu RNP
— rozrzutnik obornika RT-41
— opryskiwacz ORZ 300
— kosiarka rotacyjna Z-036
ZUM TUCHOMIE
— opryskiwacz ORZ 300
— snopowiązałka Z-005
— kosiarka rotacyjna Z-036
Przetarg odbędzie się 28 czerwca 1988 r., o godz. 10 w ZUM
Trzebiatkowo.
Uczestników przetargu obowiązuje wpłacenie wadium w wysokości
10 proc. ceny do godz. 9 w dniu przetargu.

Sprzęt można oglądać na dwa dni przed przetargiem w godz.
12—14 w ww. Zakładach.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bądź wycofania ma
szyny bez podania przyczyn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wyrazy szczerego współczucia RODZINIE
składają

DYREKCJA I WSPÓŁPRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w ŚWIDWINIE.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ponadto ogłaszamy

★ wysokie zarobki według eksperymentalnego zakłado
wego systemu wynagradzania,
★ możliwość wyjazdu na budowy eksportowe
★ dla zamiejscowych — miejsce w hotelu robotniczym

Romana Kurnakowskiego

Wyrazy współczucia RODZINIE
składają

ogłasza

OFERUJEMY:

K-2599-0

wieloletni pracownik przedsiębiorstwa

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Pojazd można oglądać w przedsiębiorstwie na 2 dni przed
przetargiem w godz. 8—13.

zastępcy dyrektora PGKiM
w Białogardzie
z powodu śmierci SYNA
składają
PREZYDIUM MRN, KIEROWNICTWO
i PRACOWNICY URZĘDU
MIEJSKIEGO w BIAŁOGARDZIE

na sprzedaż nw. samochodów:
— polonez 1500, rok produkcji 1978, cena wywoławcza 1.270.000 zł
— syrena R-20, rok produkcji 1975, cena wywoławcza 86.250 zł

Przetarg odbędzie się 28 czerwca 1988 r., o godz. 12 w ZUM
Trzebiatkowie.
Uczestników przetargu obowiązuje wpłacenie wadium w wysokości
10 proc. ceny na dwie godziny przed ogłoszeniem przetargu.

Samochody można oglądać na dwa dni, przed przetargiem
w godz. 12—14 w ww. Zakładzie.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bądź wycofania samo
chodów bez podania przyczyn.
K-2563

NADLEŚNICTWO CZARNE CZŁUCHOWSKIE
77-330 CZARNE ul. DŁUGA 2

ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż ciągników rolniczych, przyczep i maszyn rolniczych:

— ciągnik marki ursus C-355, nr rejestracyjny SIM 486 H, rok
produkcji 1975, cena wywoławcza 748.880 zł,
— przyczepa skrzyniowa D-44 A, numer rejestracyjny SIM 438 X,
rok produkcji 1974, cena wywoławcza 187.568 zł,

— przyczepa wywrotka D-47 A, numer rejestracyjny SIM 187 X,
cena wywoławcza 228.290 zł,

K-2S76
K-2S74

— przyczepa wywrotka D-35M, numer rejestracyjny SIM 423 X,
rok produkcji 1971, cena wywoławcza 182.632 zł

* Sąsiadom, Kolegom z PGR
i Koła ZBoWiD w Barwicach
oraz wszystkim, którzy
okazali wiała życzliwości
i współczucia a także
uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu naszego
Kochanego OJCA, TEŚCIA
i DZIADKA

Wyrazy szczerego
i głębokiego współczucia

J. J. J. MAJOWIE

0-6*43
G-S840

użytkowego,

— roztrząsacz obornika RT 21 h, cena złomu użytkowego,
— kosiarka zawieszana Z o 34 OSA 2, rok produkcji 1974, cena
złomu użytkowego,

Bożenie Cała
z powodu śmierci OJCA

Fabiana
Bylczyńskiego
serdeczne podziękowanie
składają

— roztrząsacz obornika RT-41 h, rok produkcji 1971, cena złomu

składają
KOLEŻANKI I KOLEDZY URZĘDU
GMINY w STUDZIENICACH
G-6S38

— rozsiewacz nawozów NO 12, cena wywoławcza 23.124 zł.
Przetarg odbędzie się w świetlicy Nadleśnictwa o godz. 10
w dniu 30 VI 1988 r.
Do przetargu mogą przystąpić osoby posiadające zaświadczenie
wydane przez naczelnika gminy o celowości zakupu.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysoko
ści 10 proc. ceny wywoławczej w kasie Nadleśnictwa najpóźniej
w dniu przetargu do godz. 9.
W przypadku niesprzedania w I PRZETARGU, n PRZETARG

odbędzie się o godz. 11.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu bez podania przy
czyny.

K-2601

GŁOS POMORZA

1988 - 06 - 23

CI| Telewizja

TELEWIZJA
RADZIECKA
Piątek
24 VI

CZWARTEK
PROGRAM I
Dzienniki: 10, 16.20, 19.30 i
22.25
9.30 i 11.40 oraz; 11.50 „Doma
tor"
9.35 Domowe przedszkole
10.10 SPORT: Mistrzostwa Euro
py w piłce nożnej: powtórzenie z dnia
poprzedniego
12.10 Kalendarz historyczny
16.25 Dla
młodych
widzów:
„Kwant": przed najdłuższą drogą"
ode. filmu franc. „Regeneracja orga
nizmu" z cyklu „Było sobie życie"
17.15 Teleexpress

17.30 „W kamiennym kręgu”
— ode. III obyczajowego serialu bra
zylijskiego
18.30 Program wojskowy
18.50 Dla dzieci: dobranoc
19.00 „Teraz" — tygodnik gospo
darczy
20.00„Pegaz"
21.00 XXV Krajowy Festiwal Pol
skiej Piosenki: „OPOLE 88": przeboje
gwiazd i 22.45 ciąg dalszy FPP
„Opole 88"

PROGRAM II
16.40 Program dnia
16.45 SPORT: Finał Pucharu Pol
ski w piłce nożnej LEGIA Warszawa
— LECH Poznań (relacja z Łodzi) w
przerwie meczu, ok.
17.45 KRONIKA (Szczecin, Ko
szalin, Słupsk i Piła)
19.00 „Bolesne
dojrzewanie
Adriana Mole'a" — ode. III oby
czajowego serialu brytyjskiej TV
19.30 „Puls" — magazyn medycz
ny
20.00 „Polska leży nad Bałtykiem”;
— teleturniej
20.40 Gość programu
21.00 Express reporterów
21.30 Panorama dnia
21.45 „Ślepy bokser” — film
fab. TVP, reż. M. Nowicki; grają: A.
Kopiczyński, B. Sołtysik, H. Bista i
inni
22.45 Dni Morza — Dzień Ligi
Morskiej
22.55 Wiadomości

4.30 120 minut pr. inf. muz.
6.35 „Radości ziemskie” ode. V i VI
(ostatni) serialu tv
13.30 Wiadomości
13.40 Program armeńskiej TV
15.10 Wiadomości
15.15 Teleturniej literacki dla uczniów klas starszych finał
16.30 Dziś na świecie
16.50 Rozmowy filozoficzne
17.50 „Radości ziemskie” VI (ostatni)
ode. serialu
19.00 Dziennik „Wriemia”
19.40 Mówią delegaci na XIX Wszechzwiązkową Konferencję Partyjną
19.50 Wieczór humoru i satyry w stu
diu koncertowym Ostankino
21.15 Wieczorny program inf. muz.
23.15 „Bez widocznych przyczyn”
film fab. prod. radź.
0.33 Wiadomości
0.38 Włodzimierz Wysocki (monolog)

4.30 120 minut pr. inf. muz.
6.35 „Radości ziemskie” ode. VI
7.45 Z cyklu „Onibyli pierwsi” film
dok.
7.55 Oczywiste- niewiarygodne
magazyn TV
8.55 „Kocham cię, życie”
konkurs
fotograficzny
9.00 Spotkanie z delegatami na XIX
Wszechzwiązkową Konferencję Partyj
ną
i' .
10.30 Współczesny świat i ruch robot
niczy
11.00 „Apelacja” — film fab. prod,
radź.
12.30 Wiadomości
12.40 Dla wszystkich i dla każdego” w
przededniu XIX Konferencji KPZR
13.10 „Lata, pokolenia, piosenki”
14.10 Redajtcja Spraw Międzynarodo
wych przedstawia: „Oto apartheid”
15.25 Finał Mistrzostw Europy w piłce
nożnej
17.20 „Moskiewska piękność”
17.50 „Michaił Ulianów” tv film dok.
19.00 Dziennik „Wriemia”
19.50 Tańce, tańce, tańce. Ogólnokra
jowy konkurs tańców klasycznych (w
wykonaniu profesjonalistów)
20.40 Filmy animowane dla dorosłych
21.10 „Do i po północy” pr. inf.—muz.
22.30 „Badanie” — film fab. prod,
radź.
23.58 Wiadomości
0.03 „Anna German” — życie i piose
nki

j

Andrzej Kopiczyński (na zdjęciu:
wraz z Ireną Jarocką w filmie .Motylem
jestem, czyli romans czterdziestolatka”)
gra jedną z głównych ról w obrazie TVP
,Ślepy bokser”; (pr. II, 0. 21.45). Jest to
histońa jednej z wielkich budów z lat
1980—81.
Fot. CAF-Rozmysłowicz

Wiadomości: 0.02, 1.00. 2.00, 3.00, 4.00, 5.00,
5.30, 6.00,6.30, 7.00, 8.00,9.00,10.00,12.05,14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00
Komunikaty energetyczny i gazownictwa:
7.55, 13.00, 21.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58, 6.28,
13.00, 20.55

0.10 Muzyka nocą 5.30 8.00 Poranne sygnały
8.15 8.45 Muzyka poranna 9.00 11.57 Lato z
radiem 11.59 Sygnał czasu i hejnał 12.30 Kazi
mierzowskie muzykowanie 12.45 Rolniczy
kwadrans 13.30 Les Romeros 14.05 16.00 Ma
gazyn „Rytm” 16.05 Muzyka i aktualności 17.00
Pogwarki o piosence 17.50 Kto tak pięknie gra?
18.20 Koncert dnia 19.30 Radio dzieciom 20.10
Odpowiedzi na listy 20.15 Koncert życzeń 20.40
Cami: „Humoreski” 21.00 Opole ’88: Koncert
jubileuszowy „Przeboje gwiazd” 22.41 Pano
rama świata 22.50 0.30 Opole ’88: Koncert
jubileuszowy
„Część artystyczna”

PROGRAM H (stereo)
Wiadomości: 8.00, 13.00, 2L05
Skrócony test stereo: 14.00, 18.30, 24.00

8.10 Poranna serenada 8.40 Archiwum pol
skiej piosenki 9.00 „Cierń i laur” 9.20 Piosenki
na lato 9.50 „714 wzywa pomocy” 10.00 Godzina
melomana 11.10 Muzyczny non stop (I) 11.40 Z
malowanej skrzyni 12.05 Muzyczny non stop
(II) 12.40 Muzyczne intermezzo 13.05 13.20
Program lokalny 13.20 Piosenka jest dobra na
wszystko 13.30 Album operowy 14.00 Piosenki z
Francji i Włoch 15.00 Jazz 16.00 17.15 Program
lokalny 17.15 Dzieła, style, epoki 18.30 Waka
cyjny klub stereo 19.30 Wieczór w filharmonii
21.15 Od ragtime’u do swinga 21.20 1.00 Wie
czór literacko-muzyczny.
PROGRAM III

6.00 9.05 Zapraszamy do Trójki 9.05 Każdy
gra inaczej 9.40 Muzyczny interklub 10.00
„Grek Zorba” (ode. ostatni) 10.30 Klasycy jazzu
11.00 Muzyka w dawnym stylu 11.40 Folk w
pigułce 11.50 „Dzieci północy” 12.05 W tonacji
Trójki 13.00 „Skorpion” 13.10 Powtórka z roz
rywki 14.00 Muzyczne dzieje wielkich miłości:
Otello i Desdemona 15.05 Po Festiwalu Piosen
ki Radzieckiej w Zielonej Górze
aud. 15.40
Posłuchać warto 16.00 19.00 Zapraszamy do
Trójki 19.30 Złote lata ballady 20.00 Studio
nagrań 21.00 Fermata 22.15 Blues wczoraj i dziś
23.00 Opera tygodnia 23.15 Gitarą i piórem

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

„Głds Pomorza" — Dziennik
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej.
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny — Andrzej
Lewandowski

MMMi
. • JEDYNA reprezentantka Polski w
Wimbledonie — Iwona Kuczyńska w
pierwszej rundzie pokonała rutynową tenisistkę USA Betsy Nagelsen 5:7, 6:1,6:3.
# W ROZEGRANYM w Szczecinie to
warzyskim meczu piłkarskim l-ligowa Po
goń Szczecin zremisowała z zespołem
duńskiej ekstraklasy Lyngby Kopenhaqa
3:3 (2:1).

W ub. tygodniu na terenach Państwowego Stada Ogierów w Kwidzyniu
odbywały, się jeździeckie mistrzostwa Polski juniorów we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego. Duży sukces odniósł zawodnik białoborskiego
„Hubertusa" — Wojciech Suchecki, który na koniu „Szejk" zdobył tytuł
drugiego wicemistrza Polski, gromadząc 62,8 pkt. Zwyciężył Jacek Kurowski
(LKS Kwidzyń) na „Gradusie". W pierwszej dziesiątce MP uplasował się także
drugi zawodnik „Hubertusa", Janusz Nowakowski na „Diagramie" (7.
miejsce). W Suchecki i J. Nowakowski zostali powołani do kadry narodowej,
która w Białym Borze rozpoczyna przygotowania do zbliżających się Mist
rzostw Europy Juniorów WKKW.
Białoborski parcours powita wkrótce całą naszą krajową czołówkę. Jak
poinformował nas dyrektor PSO i jednocześnie prezes LKS „Hubertus",
Krzysztof Mlicki, od 4 lipca rozpocznie się tu duże zgrupowanie jeździeckie.
Pod opieką najlepszych polskich trenerów i lekarzy weterynarii, do igrzysk
w Seulu przygotowywać się będzie piątka naszych olimpijczyków, wśród
których jest także reprezentant gospodarzy — Krzysztof Rogowski. Obok
juniorów, mistrzowskie szlify zdobywać będą także młodzi jeźdźcy, przygoto
wujący się do najważniejszego dla nich tegorocznego startu — mistrzostw
kontynentu.
Łącznie w trzech zgrupowaniach weźmie udział 17 zawodników i 40 koni.
Trenerem białoborskich kadrowiczów jest Mirosław Ślusarczyk, nadal
czynny zawodnik w konkurencji WKKW. (ur)

Zakończyła się kolejna edycja piłkarskiej
ligi szkolnej, organizowana przez koszaliń
ską Gwardię. Startowało 14 drużyn ze szkół
koszalińskich.
Zwycięzcą rozgrywek została SP-17,
przed SP-16 i SP-11. Królem strzelców
został M. Ignaszewski (SP-17), a najlep
szym bramkarzem uznano T. Jedrzeiczvka (SP-4).
Liga szkolna prowadzona jest od 1976
roku. Sześciokrotnie wygrywali uczniowie
SP-11, czterokrotnie — SP-8, a trzykrotnie
— SP-17. Wszystkie te drużyny otrzymały
klubowe puchary na własność.

★

★

Gwardia Koszalin gościła 13-letnich pił
karzy Dynama Neubrandenburg. Młodzi
piłkarze z NRD uczestniczyli w turnieju
młodych futbolistów. Dynamo okazało się
bezkonkurencyjne, wyprzedzając Victorię
Sianów i gospodarzy, (wim)

Wświecie układów

Koszalin

się i zobaczył, że Zida nie śpi, uniósłszy się na
łokciu, patrzy na niego.
Pogłaskał ją po policzku.
— Dlaczego nie śpisz?
— Myślę.
,
— O czym myślisz?
Zaśmiała się.
Myślę, skąd się biorą tacy piękni chłopcy.
*

2.
Kiedyś przybiegli po Saszę — separator
znowu się zepsuł. Niedawno go naprawiał,
widział, że sprawa jest beznadziejna, gwint
się wytarł, nie trzyma nakrętki, ile razy
mówił — zawieźcie do punktu naprawczego,
do tej pory nie zawieźli.
Jednak poszedł. Koło separatora rajcowały
baby. Obok stał przewodniczący kołchozu
Iwan Parfionowicz — zwalisty, krępy chłop.
Sasza nie znał go osobiście, ale słyszał, że jest
bardzo surowy, swoich kołchoźników uczy
kułakami. Teraz rozmawiała z nim Zida,
zerknęła na Saszę.
— Dzień dobry — wesoło powiedział Sasza
— co się stało?
— Sam widział, co się stało: separator się
rozleciał. Należało tego oczekiwać.
— Twoja robota? — spytał Iwan Parfmowicz.
— Dlaczego moja? — odpowiedział Sasza.
-i— Szwedzka robota, ten separator Szwedzi
produkowali.
— Szwecyja, Szwecyja — ponuro wymam
rotał Iwan Parfionowicz — zepsułeś, teraz
naprawiaj.

Adres redakcji: ul. Zwycięstwa 137—-139, 75-604 Koszalin, telex — 0532275. Centrala
telefoniczna — 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie:
sekretariat redaktora naczelnego — 226-93; z-ca redaktora naczelnego — 233 09; sekretarz
redakcji — 245-59; z-ca sekretarza redakcji — 251 -01; Dział Partyjny — 233-20; Dział Społeczno-Ekonomiczny — 251-40; Dział Społeczno-Rolny — 242^08; Dział Społeczno-Kulturalny
251-14; Dział Depeszowo-Zagraniczny — 244-75; Dział Wojewódzko-Miejski — 224-95;
redaktor sportowy — 243-53 (w niedzielę — 246-51).
Djiał Łączności z Czytelnikami przyjmuje interesantów (z obu województw) w godzinach
9.30—16 w siedzibie redakcji (III piętro, pok. 313—314); także telefonicznie pod numerem
250-05 (z wyjątkiem wolnych sobót).
Porady prawne udzielane są w Koszalinie w poniedziałki, środy i piątki od 13.00 do 15.00
wyłącznie osobiście oraz we wtorki w godz. 13.00 do 15.00 telefonicznie pod nr 250-05:

Sukces
J. Huruka

Wieści z boisk

Nawet osoby, które jedynie doraźnie interesują się krajowym futbolem nie bez racji
. światek działaczy, trenerów i piłkarzy określają mianem „bagna”. Tu i tam kupczy się
punktami. W tryby nieuczciwego postępowania wciągnięto nawet nowo wprowadzony
5.00 6.30 Muzyczny poranek 6.30 Język hisz
przepis o powiększeniu łub umniejszeniu dorobkp posiadania,.który w założeniu, miał
pański 6.45 Piosenki hiszpańskie 7.^0 W
uatrakcyjnić ligowe mecze piłkarskie. Wprawdzie po kraju jeżdżą rozmaite „brygady
wych rytmach 7.40 Szlakiem przyjaźni' z pio
tygrysa”, lecz cwani wyjadacze klubowi nie dają się złapać na gorącym uczynku. Jedynie
senką. 8-30 Tydzień z M.Ostrowską 9.05 J. polski
kibice stają się coraz bardziej podejrzliwi, a nierzadko żałosny obraz boiskowej rywalizacji
kl. HI IV 9.35 Zabawy przy muzyce (dla przed
przyjrńują ze złością łub wisielczym humorem...
szkoli) 10.00 Geografia kl. VH 10.30 Muzyka ery
Z drugiej grupy III ligi awans do klasy wyższej uzyskali piłkarze gdyńskiej Arki. Klub to
komputerów 11.00 Dom i świat - mag. 12.05 , zasłużony dla krajowego futbolu, ale jego wyczyny na finiszu rozgrywek toczyły się niemal
Spotkanie z operetką aud. 12.30 Radio Sofia
dokładnie w myśl hollywoodzkiej recepty „od pucybuta do milionera", bo graniczyły
13.00 J. polski kl.m IV 14.00 17.00 Popołudnie z przysłowiowym cudem.
młodych 17.05 Utwory fortepianowe 17.50 Mu
Długo wydawało się, że jedynym kandydatem do awansu będzie Goplania Inowrocław.
zyka rozrywkowa 18.30 J. rosyjski 18.50 Studio
W pewnym momencie zagrażał temu zespołowi stupski Gryf, bowiem rundę wiosenną
ekspertów 19.45 Kulisy scen i scenek
aud.
rozpoczął w przebojowym stylu, a gole niczym na zamówienie strzałaI Roman Bogdzia. •
20.15 21.35 Wieczór muzyki i myśli: „Idee i
Z czasem slupszczanie spasowali, aby po cichu wspomagać... Arkę. To jej Oddali
ludzie — Che Guevara” 22.00Panorama muzy
zwycięstwo za trzy punkty (1:4), co nawet najwierniejsi słupscy kibice skwitowali
ki polskiej 22.50 Gra o przyszłość 23.05 Muzykookrzykiem „sprzedawczyki”. Dwa tygodnie później gryfici znów podpadli fanom futbolu.
terapia 23.50 Melodie na dobranoc.
Tym razem w Inowrocławiu, gdzie minimalnie ulegli Goplanii (2:3). Ten wynik da! Arce
miejsce w U lidze. Nikt rozsądny raczej nie uwierzy, że stało się to jedynie w wyniku
'
łaskawości losu czy bezinteresownej przyjaźni, chociaż dowodów nie ma i pewnie nie
będzie.
W podejrzanym świetle znaleźli się też piłkarze Jantara Ustka, tak chwa/erii przez nas po
rundzie jesiennej minionego sezonu. Oni również przysłużyli się gdynianom,bo jak inaczej
tlumacżyć wysoką porażkę (0:5) na boisku Arki. Nic zatem dziwnego, że ostatnie mecze
drużyna ustecka rozgrywała w mocno odmłodzonym, a nawet eksperymentalnym składzie.
5.30 Studio Igałtyk 7.00 Wiadomość 7.10 Try
Przed zakończonym w ubiegłą sobotę sezonem 1987/88 piłkarze Czarnych Słupsk
buna obawatelska
J. Kiepel 7.30 Studio
stoczyli dramatyczny bój pozaboiskowy o miejsce w III lidze. Później okazało się, że racja
Bałtyk wybrzeżowe 13.05 Muzyka i reklama
była po innej stronie, a działacze słupscy mieli po prostu lepsze „chody" w stołecznej
16.00 Przegląd aktualności 16.05 Rozmowy o
centrali. Ligowe życie srodze ukarało Czarnych, bo zakończyli występy z ujemnym
kulturze
T. Grzechowiak 16.15 „Oni to po
dorobkiem punktowym (—5), a w innych grupach III ligi gorzej wypadli tylko piłkarze
trafią”
T. Grzechowiak 16.35 Piosenki, któ
Wilgi
Garwolin (—11) w grupię czwartej i Górala Żywiec (—6) w grupie szóstej. Jedynym
rych chętnie słuchamy 16.55 Przeglądamy no
pocieszeniem dla slupszczan może być to, że nie stracili tyle bramek co tamte zespoły
we książki Wł. Król 17.12 Program na jutro.
(odpowiednio: 100 i 81!), a w wielu meczach — mimo porażek —- wykazali się ambicją
i zaangażowaniem w grze. To jednak w świecie panujących układów okazało się
TV i PR zastrzegają sobie możliwość zmian
niewystarczające i tak znów wróciliśmy do punktu wyjścia, (wim)
w programach! ’

Nie umówili się na spotkanie, mają cały
dzień, zdążą, umówią się. Ale wyszło tak, że
nie spotkali się, Zida jechała do Kieżmy.
Późnym wieczorem Sasza wyszedł na uli
cę. Wieś spała, ale w oknie Zidy było światło.
Sasza, tak jak wczoraj przeskoczył przez
płotek, nacisnął klamkę, skrzypnęła cichut
ko, poddając się.
— A co ty drzwi nie zamykasz?
— A jeśli ty przyjdziesz...
Po rosyjsku Zida mówiła czysto, bez akcen
tu, a we wszystkich pozostałych sprawach,
jak słusznie zauważył Wsiewołod Siergiejewicz, była kobietą Wschodu — pokorna, na
miętna, po pierwszym dotknięciu Saszy tra
ciła głowę... „Co ty ze mną robisz...” I jedno
cześnie wschodnia powściągliwość, nawet
skrytość... O sobie opowiadała mało i niechęt
nie, wspomniała coś o mężu i zaraz się po
prawiła: były mąż. W domu, w Tomsku,
zostawiła u rodziców córeczkę, Rozę, ma już
szósty rok. Tam w Tomsku Zida skończyła
studia pedagogiczne, pięć lat była nauczycie
lką, potem przyjechała tutaj. „Tam wszystko
mi obrzydło”. Ale dlaczego właśnie tutaj, do
takiej głuszy, nie mówiła... „Tak wyszło”...
Milcząco zgodziła się z Saszą, że ich związek
powinien być utrzymywany w tajemnicy,
Sasza chce uchronić ją przed przykrościami,
chociaż doskonale rozumiała, że takiej tajem
nicy na wsi nie da się ustrzec. Ale nie sprzeci
wiała się, na nic nie nalegała, ni łez, ni kłótni,
ni przejawów burzliwej radości, ni wyznań
miłosnych. Tylko raz nocą Sasza przebudził

Porvmorza

Wyrafinowany futbol drużyny RFN przęgrał z bardziej żywiołowym, pełnym fantazji
i nieszablonowych rozwiązań futbolem
holenderskim. Zwycięstwo „pomarańczo
wych" ucieszyło zwłaszcza tych, którzy w
piłce cenią jej widowiskowe walory, mniej
szą wagę przywiązując do wyrafinowanej
taktyki, strategicznej perfekcji.
W Hamburgu triumf święcił futbol rado
sny, ofensywny, pełen ekspresji, bo tak
grają Ruud Gullit, Marco van Basten,
Ronald Koeman i ich partnerzy z teamu
trenera Rinusa Michelsa.
Radość Holendrów była tym większa, że
traktowali spotkanie jako prestiżowy re
wanż za porażkę w finale mistrzostw świata
— 74. Franz Beckenbauer występował
wówczas na boisku, Rinus Michels, jak
teraz, w roli trenera. „Jak pan porówna te
dwa spotkania? — zapytał dziennikarz Beckenbauera. „Inne czasy, inna piłka, inne
odczucia" — stwierdził krótko selekcjoner
reprezentacji RFN, który po męsku przyjął
porażkę.
Zdaniem wszystkich niemal komentato
rów agencyjnych zwyciężyli w tym meczu
lepsi. Holendrzy stworzyli więcej sytuacji
podbramkowych, częściej posiadali inic
jatywę, przewyższali rywali w wielu ele
mentach piłkarskiej sztuki. Oni też wystąpią
w sobotnim finale ME.

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

(108)

Głos

zdobędą w Białym Borze

PROGRAM I

Niedziela
6.00 Wiadomości
6.15 Aerobic
7.00 „Morska służba” — TV film do
kumentalny
7.20 Losowajiie Totalizatora Sporto
wego
n
*i 4.»
Lv,:>> *-.y k ń*»>
t
7.30 Budzik
9.00 Poczta poranna — pr. muz.
“9.30 „Co mogę zrobić sam” — film
dokumentalny TV
10.30 Kiosk muzyczny — prowadzi E.
Bielajewa
11.00 W przededniu XIX Wszechzwiązkowej Konferencji Partyjnej — pro
gram rolniczy
12.00 „Gdzie jest twój syń” — film
fab. prod. radź.
13.20 Gra A. Korsaków (skrzypce)
13.45 „Tajemnica trzeciej planety” —
film animowany
14.35 „Strażnica Ilicza” — film fab.
prod, radzieckiej z 1962 r. (ode. I)
16.00 Panorama międzynarodowa
16.45 „Strażnica Bicza” (ode. II)
18.40 Rosyjskie pieśni ludowe śpiewa
E. Ustinowa
19.00 Dziennik „Wriemia”
19.40 Spotkanie z pisarzem W. Ras
putinem
21.15 Magazyn piłkarski
22.00 Wiadomości
22.10 „Główny konstruktor” — film
TV (ode. I i II)
0.20 „Jeszcze jeden uśmiech” — pro
gram estradowy

Olimpijskie szlify

Radio
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— Ja go nie zepsułem, nikt go nie zepsuł.
Ten separator ma sto lat, gwint na walcu się
starł, mówiłem tyle razy — trzeba odwieźć do
punktu, naciąć nowy gwint.
— Komu żeś to mówił?
Sasza wskazał na kobiety.
— Wszystkim mówiłem, wszyscy słyszeli.
— Ty nie im, ty żeś mnie winien zamel
dować, mać twoja i w te i nazad!
— Nie jestem pana pracownikiem, jak mi
się zdaje, i nie mam obowiązku nic panu
meldować.
— Ach, ty gadzie, ty szkodniku! — wy
buchnął Iwan Parfinowicz.
— Zepsułeś separator, teraz na baby zwa
lasz!
— Jak pan śmie rozmawiać ze mną w ten
sposób?!
— Co!? Z tobą rozmawiać śmiem? Ty trockysto przeklęty. A ty przed kim stoisz?!
— Iwan Parfionowicz zacisnął pięści.
— A przed durniem stoję, jasne? — zaśmiał
się w twarz Iwanowi Parfionowiczowi Sasza.
— I zapamiętaj to: przed durniem.
Odwrócił się i odszedł. Iwan Parfionowicz
coś powiedział za nim, ale co, Sasza nie
dosłyszał.
Tego samego dnia pod wieczór, pod dom
Saszy podjechał wóz, zeskoczył zeń nieznajo
my chłop, wszedł do domu, podał Saszy
kartkę. „Zesłany w trybie administracyjnym
Pankratow A.P. Po otrzymaniu niniejszego
należy niezwłocznie stawić się do pełnomoc
nika NKWD na rejon kieżemski tow. Ałfierowa do wsi Kieżma”. I podpis Ałfierowa
dosyć inteligentny podpis, bez zawiasów.

Już po raz siódmy odbył się w
Grudziądzu Memoriał Bronisła
wa Malinowskiego. Uczestnika
mi mityngu byli lekkoatleci z
wielu krajów świata. Deszczowa
pogoda nie sprzyjała osiąganiu
dobrych wyników. Jednak padł
rekord Polski. W biegu kobiet na
5000 m Wanda Panfil z Lechii To
maszów pokonała dystans w czasie
15.42,67, a więc o 0,02 sek. lepiej od
należącego do niej rekordu kraju.
Bardzo dobrze spisał się reprezen
tant Gryfa Słupsk, Jan Huruk. Star
tował on w głównym biegu memoria
łowym na 10.000 m. Biegacz słupski
okazał się najlepszym w gronie 40
zawodników,
uzyskując
rezultat
28.57,78. Gratulujemy! (opr. wim)

„Euro-88”
Trenera piłkarskiej reprezentacji Włoch,
Azeglio Viciniego poproszono o wyty
powanie najlepszej jedenastki turnieju „Euro-öö . W drużynie Viciniego znaleźli'Się —
bramkarz Paddy. Bonner (Irlandia) oraz
Ronald Koeman, Jan Heintze, Frank
Rijkaard, Ruud Gullit i Marco van
Basten (wszyscy Holandia), Lothar
Matthaeus (RFN), Manuel Sanchis
(Hiszpania) i trzej radzieccy piłkarze: Oleg
Kuźniecow, Aleksander Zawarow i
Oleg Protasow.
Trener Vicini podkreślił także, iż z drużyn,
które odpadły po rozgrywkach w grupach,
najlepsze wrażenie pozostawili Irlandczy
cy. Przyczyny,niepowodzenia pozostałych
zespołów Vicini upatruje: u Anglii — w
słabej grze w obronie, Danii — w tym, że
postawiła na starszych zawodników, a
Hiszpanii — w słabej formie Emilio Butrageuneo.

Swoją jedenastkę „Euro-88", sporządzili
też dziennikarze zachodnioniemieckiej agencji DPA. W „reprezentacji" Europy zna
leźli się — bramkarz Dasajew (ZSRR) oraz
Baresi i Bergomi (obaj Włochy), Rijkaard (Holandia), Kohler (RFN), Donadoni (Włochy), Matthaeus (RFN), Gullit i
van Basten (obaj Holandia), Rac (ZSRR)
i Vialli (Włochy).

I sam Ałfierow wywarł na Saszy.wrażenie
człowieka inteligentnego, to nawet dziwne,
że jest tylko pełnomocnikiem rejonowym.
I nie wiadomo, jaki ma stopień: tak samo, jak
i poprzednim razem, kiedy Sasza stawił się
u niego po raz pierwszy, był po cywilnemu.
Jego kancelaria mieściła się w tym samym
domu, w którym mieszkał, zajmowała fron
tową część chaty. Ale przyjął Saszę po domo
wemu, w obszernej „świetlicy”, skąd jedne
drzwi wiodły do kancelarii drugiej do sypialenki, trzecie do kuchni, stamtąd ciągnęło
zimnem, tam było wyjście na podwórze.
— Siadajcie, Pankratow — Ałfierow wska
zał na krzesło przy stole, sam usiadł po jego
drugiej stronie, uprzejmy, ożywiony. Saszy
wydało się, że był pod gazem. — Jak się pan
urządził na nowym miejscu?
— Urządziłem się.
— Mieszkanie porządne, gospodarze po
rządni?
— W zupełności.
— Dobrze, bardzo dobrze...
Ałfierow wstał, zdjął szkło z wiszącej nad
stołem lampy, zapalił knot, pocjregulował,
wstawił szkło z powrotem. W kątach świet
licy pociemniało, stół został oświetlony i Sa
sza zobaczył na stole kartkę papieru, zaraz
się domyślił, że to jest skarga na niego.
(cdn)

W Słupsku w piątki od 15.00 do 17.00 — osobiście. Porady są bezpłatne
Oddział Redakcji w Słupsku: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk; telefony: sekretariat i dział
ogłoszeń — 251 -95; reporterzy
254-66 i 224-56.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca» Zastrzega sobie również prawo'skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Wydawca: Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch", ul. Pawła
Findera 27a, 75-721 Koszalin. Centrala telefoniczna -- 240-27, telex
0532264.
Biuro Ogłoszeń: ul. Pawła Findera 27a, 75-721 Koszalin, tel. 222-91. Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń
Ó-13
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Ksiązka-Ruch" w Koszalinie.
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Słońce, zdrowie, radość

Ustka — Poznań

Zlot ZMW w Kończewie
Ustka. Rok temu władze Ustki zawarły z załogą Poznańskich Za
kładów Koncentratów Spożywczych „Amino” porozumienie o współ
pracy. „Amino” zobowiązało się współpracować z Powszechną Spół
dzielnią Spożywców „Społem” w Ustce i Słupsku, jak również z
Zakładem Budo wlano-Wdrożeniowym „Społem” w Słupsku oraz za
kładami z miasta i gminy Ustka związanymi z przetwórstwem i
przemysłem spożywczym. Czy strony wywiązały się z zobowiązań?
Z nawiązką
mówi zastępca
naczelnika Urzędu Miasta i Gminy
Ustka Leon Borysiuk. — Bardzo
dobrze układa się współpraca ze
„Społem”. „Amino” regularnie za
sila lokalny rynek swoją produkcją
i częściej niż gdzie indziej możemy
vY Ustce znaleźć makarony, zupy w
proszku, buliony, kawę „Inkę”,
przyprawy i koncentraty. Nie pozo
stajemy poznaniakom dłużni. W
1987 roku „Amino” jako jeden z
ostatnich inwestorów w Ustce otrzymał plac pod budowę ośrodka
wczasowego dla swojej załogi. Był
to bardzo zły teren — chaszcze,
„dzikie” wysypisko śmieci; śmier
dzące bajoro. I przyjęli. Po roku nie
można poznać tego zakątka Ustki
/— po prostu zaprowadzono na nim
iście... poznański porządek. Ponad
to chciałbym podkreślić, iż wystar
czył rok, by ośrodek wczasowy ot
worzył podwoje dla pierwszych go
ści. Inni inwestorzy — bywa —
10—15 lat zwlekają z budową. Tym
większe uznanie dla „Amino” jako
inwestora.
Rzeczywiście: adres Słowackiego
29 może być wzorem posesji wcza
sowej. Piękny piętrowy domek, obok ogród z roślinami skalnymi,
drzewami, krzewami, pomiędzy ni
mi pergole a nawet palenisko do

ognisk i ruszt do pieczenia kieł
basek. W miejscu cuchnącej sadza
wki powstał... trzykaskadowy staw
ze źródlaną wodą. Załoga Zakładu
Budowlano-Wdrożeniowego „Spo
łem” ze Słupska wspaniale wypo
sażyła obiekt.
Dyrektorzy „Amino” nie ukry
wają zadowolenia ze współpracy z
mieszkańcami Ustki i Słupska.
— Ci ludzie robili tu wszystko
jak... dla siebie — stwierdził dyrek
tor naczelny „Amino” w Poznaniu
Wojciech Bobek. — Ten obiekt jest
symbolem przyjaźni między naszy
mi miastami. Dlatego pierwszymi
jego gośćmi będą zasłużeni pracow
nicy naszego zakładu, długoletni
mieszkańcy Poznania, kombatanci
i weterani ruchu robotniczego.
Właśnie oni przybędą do Ustki po
dziękować lokalnym władzom i lu
dności za gościnę, a także skorzys
tać po latach ciężkiej pracy z za
służonego wypoczynku nad mo
rzem.
, — Znaleźliśmy w Ustce prawdzi
wych przyjaciół, jesteśmy pełni po
dziwu dla ich sumienności, praco
witości, gościnności — powiedział
zastępca dyrektora^ zakładów „Amino” Wiesław Śpiewakowski.
(ce)

Uwaga! Nocna kontrola drogo
wa...

Mamy juź lato. Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje zloty, biwaki,
festyny rekreacyjne. Ostatnio w Kończewie (gm. Kobylnica) odbył się
I Zlot ZMW organizowany przez rejon słupsko-sławieński. W Zlocie
uczestniczyła młodzież ze Słupska, Kobylnicy, Sławna, Sycewic, Kończewa. Dzięki uprzejmości dyrektorki miejscowej szkoły Janiny Smysło
„zlotowicźe” rozlokowali się w sżkole i na boisku. W czasie Zlotu
zorganizowano ognisko z pieczonymi kiełbaskami, konkurs piosenki
zlotowej, dyskotekę. Sprzęt udostępnił Zakładowy Ośrodek Kultury
z Sycewic. Do tańca przygrywał zespół „Remiks” pod kierunkiem Jana
Pietrzela
dyrektora'ZOK-u.
Następnego dnia odbył się festyn sportowo-rekreacyjny. Do wielu
zabaw włączyła się młodzież nie zrzeszona. Organizatorom nie marzyła się
tak duża frekwencja. W organizacji zlotu pomagali studenci słupskiej
WSP. Mecz piłkarski Kończewo Widzino zakończył się wynikiem 8:1 dla
gospodarzy. W czasie festynu odbywały się różnego rodzaju zawody
sportowe na wesoło, np. pito oranżadę przez smoczek, podnoszono ciężary,
biegano na odległość 60 m. Impreza zakończyła się wspólną zabawą na
świeżym powietrzu z udziałem kapeli ludowej z Kobylnicy i zespołu
„Remiks” z Sycewic. Uśmiechnięci, opaleni młodzi ludzie po dwóch
dniach wspaniałej zabawy mogli wrócić do swych zajęć, (kor)

Konkurs plastyczny
— rozstrzygnięty
Kępice. Rozstrzygnięto tu kon
kurs plastyczny ogłoszony przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
dla młodzieży szkolnej. Tematem
konkursu było: „Ja, moja miejsco
wość, mój kraj
dziś i jutro”. W
konkursie uczestniczyło 120 dzieci.
Komisja oceniła prace w trzech
grupach wiekowych. W kategorii
dzieci od 7 do 9 lat pierwsze miejsce
przyznano Adeli Napieraj (lat 9) z
SP we wsi Role, drugie
Mał
gorzacie Muzyce z SP
Kępice,
trzecie
Elwirze Leszczyńskiej z
SP Żabno.
W kategorii wiekowej od 10 do 12
lat pierwsze miejsce przyznano Ka
mili Gajlik (lat 12) z SP Siemirowice, drugie — Sylvii Karpińskiej z
SP
Siemirowice, trzecie ex aequo
— Agnieszce Gaj z SP-11 w Słups
ku i Edycie Koliczuk również
SP-11 w Słupsku.
W kategorii wiekowej od 13 do 15
lat pierwsze miejsce zajął Dariusz
Gaczarzewicz (lat 14), drugie

Dariusz Maras (obaj z SP w Siemirowicach), trzecie
Aneta Gra
czyk z SP-11 w Słupsku. Ponadto
przyznano 16 wyróżnień. Nagrody
za najlepsze prace organizator
prześle pocztą. Wszystkie prace
eksponowane będą w Małej Galerii
MGOK w Kępicach.

★

★

★

W czwartek, 23 bm. w Miejs
ko-Gminnym Ośrodku Kultury na
stąpi uroczyste zakończenie roku
szkolnego dla dzieci z zespołów,
sekcji i kół działających w ośrodku.
W godz. 9—16 w Klubie Video pre
zentowane będą bajki, filmy dla
dzieci i młodzieży. O godz. 16
występ teatrzyku „Kurtynko”, o
godz. 17
otwarcie wystawy pn.
„Ja, moja miejscowość, mój kraj
dziś i jutro” oraz przegląd dorobku
sekcji plastycznej, modelarskiej,
fotograficznej.
Imprezę zakończy wspólny wie
czorek taneczny, (a)

iskierki pożar wielki"

Stara, wysłużona mleczarnia w Przechlewie przechodzi gruntów:
modernizację. Zmieniono też zewnętrzną elewację. Ściany pokryto lśnią
blachą aluminiową. Teraz obiekt prezentuje się estetycznie, (bz)

Fot. Zb. Bielec

Spotkanie z dziennikarzami
radiowej „trójki"
Słupsk. Klub MPiK oraz Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
zapraszają dzisiaj, 23 bm. na spotkanie z dziennikarzami radiowej „Trój
ki”: Jerzym Iwaszkiewiczem, Januszem Kosińskim, Jackiem Olszews
kim i Markiem Wilhelmim, spółki autorskiej magazynu „Winien i ma”
laureatami tegorocznej nagrody prezesa Radiokomitetu. Spotkanie roz
pocznie się o godz. 18 w czytelni Klubu MPiK przy pl. Armii Czerwonej 6.
(JA)

Zmiany
w kursowaniu
pociągów
Pomorska Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych informuje:
30 czerwca i 1 lipca br. będą
kursowały następujące pociągi po
śpieszne ogólnodostępne dla podró
żnych z całkowitą rezerwacją
miejsc.
1) poc. nr 18401 relacji Warszawa
Zach. (odj. 4.55)
Słupsk (przyj.
11.51),
2) poc. nr 18402 relacji Słupsk (odj.
14.34)
Warszawa Zach. (przyj.
23.10).
Ponadto informuje się: od 27 czer
wca br. w dni robocze oprócz dni
ustawowo wolnych do odwołania z
uwagi na prace elektryfikacyjne li
nii — poc. nr 1132 relacji Słupsk
(odj. 8.43)
Lębork — (przyj. 9.57)
nie będzie kursował na ode. Pogo
rzelice (odj. 9.44)
Lębork.
O szczegółowe informacje prosi
my zwracać się do dyżurnych ru
chu i punktów informacyjnych na
stacjach.

„Noc kupały"
Debrzno. Na festyn sobótkowy,
który rozpocznie się dzisiaj, 23 bm. w
godzinach wieczornych w różnych
częściach miasta zapraszają mieszkań
ców: Miejsko-Gminny Ośrodek Kul
tury. W programie m.in. Neptunalia,
prezentacja amatorskich zespołów
muzycznych i tanecznych. (A)

Dyżur poselski
Bytów.Dzisiaj, 23 bm. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy od godz. 12
do 13, obywateli w sprawach skarg i
wniosków przyjmować będzie poseł
na Sejm PRL — Krzysztof Jałtuszewski. Po dyżurze poseł odwiedzi
Państwowy Ośrodek Maszynowy w
Bytowie i spotka się z jego załogą, (a)

Dyżurują prawnicy

Przy Zarządzie Wojewódzkim Związ
ku Ochotniczych Straży Pożarnych roz
strzygnięto 3 konkursy trwające od’
września Ubr. w środowisku szkolnym.
Największy zasięg (4950 uczestników z
31 szkół) miał, jak zwykle, młodzieżowy
konkurs(przeciwpożarowy współorgani
zowany przez OZLP i słupskie nadleś
nictwa. Przyniósł on wielomilionowe efekty gospodarcze. W jego ramach m.in.
zalesiono drzewkami iglastymi i liścias
tymi 400,5 ha nieużytków rolnych, oczy
szczono 425 ha pasów ppoż. wzdłuż trak
tów komunikacyjnych I klasy, uporząd
kowano 285,5 ha terenów leśnych. Do
prowadzono też do należytego stanu kil
kadziesiąt parkingów i pól biwakowych,
liczne szkółki i uprawy leśne oraz... nie
jeden zaniedbany, odstraszający szpeto
tą i bałaganem obiekt wczasowy. Wzbo
gacono nasze osiedla mieszkaniowe o
4900 drzew i 3885 krzewów.
Nagrody przypadły szkołom w Lip
nicy, Nakli, Motarzynie, Niepoględziu,
Rolach oraz opiekunom młodzieży: Fra
nciszkowi Latuszewskiemu, Kazimie
rze Dołębskiej, Lidii Jureń, Beacie
Spierawce, Krzysztofowi Lubdzie.
Zwycięzcami eliminacji wojewódz
kich XI Ogólnopolskiego Turnieju Wie
dzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega
pożarom”, w których wzięło udział 38

mninie i Zbigniew Zalewski z Koła
Lotniowego w Rosnowie.
Pogoda pozwoliła na rozegranie
czterech konkurencji lotnych: dwóch
przelotów prędk.ościowych po linii
łamanej i dwóch przelotów otwar
tych. Zawodnicy startowali z góry
Skrzyczne w Szczyrku. Zdzisław Da
szkiewicz w silnej konkurencji zajął
drugie miejsce z wynikiem 2931 pkt,
zaś Zbigniew Zalewski był siódmy. O
poziomie zawodów świadczy fakt, ze
zawodnicy przelecieli ogółem 983
km. (a)

Słupsk. Dzisiaj, 23 bm. w siedzibie
Zarządu Wojewódzkiego ZSMP przy
al. Sienkiewicza 21 bezpłatnych po
rad z zakresu prawa pracy, prawa
administracyjnego, karnego, cywil
nego i rodzinnego — udzielać będzie
prawnik. Po poradę należy zgłaszać
się w gódz. 16—18 osobiście lub
telefonicznie pod numerem: 223-62.

W skrócie

★ ★ ★

W Ustce — nowa ekspozytura
PKO

Lębork. W siedzibie Zarządu Miej
skiego ZSMP przy ul. Skłodowskiej 3
w tym samym dniu w godz. 16—17
prawnik udzielać będzie bezpłatnych
porad z zakresu prawa administracyj
nego, karnego, cywilnego, rodzinne
go. Tel.: 22-174. (a)

Sukces lotniarzy ze Słupska
W Ustroniu odbył się Ogólnopolski
Lotniczy Zlot Gwiaździsty połączony
z zawodami w sportach obronnych.
Stertowało 22 zawodników repreze
ntujących sześć aeroklubów. Uczest
niczyli również zawodnicy z Czecho
słowacji. Aeroklub Słupski w zawo
dach reprezentowali: Zdzisław Da
szkiewicz z Koła Lotniowego w Ko-

laureatów turniejów rejonowych, zosta
li: Stanisław Leśniewski uczeń SP Sta
re Gronowo gm. Debrzno (kategoria
wiekowa 12—16 lat) i Zofia Sokołowska
—. uczennica bytowskiego Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Rolniczych, reprezentan
tka Kołczygłów (kategoria wiekowa
16—19 lat). Oboje będą walczyć o grand
prix podczas kaliskich eliminacji cent
ralnych we wrześniu br. Przyszłoroczny
finał planowany jest w Słupsku.
Dużym powodzeniem cieszył się także
konkurs plastyczny o tematyce przeciw
pożarowej. Wyróżniono: rzeźby Agnie
szki Mistrzak z Krzemieniowa i Anety
Bużewicz z Mzdowa, kompozycję meta
loplastyczną Ryszarda Rosiaka rów
nież z Mzdowa, plakaty Moniki Turek
ze Szczenurza, Iwony Gołębiowskiej z
SP-5 w Lęborku i Beaty .Górskiej z
Pobłocia, rysunki Marty Pisuli z Czar
nego, Anety Jarmolinskiej z Leśnic,
Joanny Gierszewskiej z SP-1 w Człu
chowie, Rafała Pikulika, Krystyny
Olejniczak, Kamili Nasiadko, Moniki
Sobolewskiej, Eweliny Drop (wszyscy z
Postomina) i Anety Wetty z „piątki” w
Lęborku. Cenne upominki otrzymali
także pedagodzy długoletni propaga
torzy konkursu: Wiesława Bużewicz
(Mzdowo), Krzysztof Subda (Role), Ta
deusz Ościak (Postomino), (jot-el)

Maryniści mieszkający w Słupsku z
dużą radością powitali tę decyzję. Dla
przypomnienia: Karol Borchardt — to
autor dwóch wspaniałych książek o
narodzinach polskiej marynarki hand
lowej: „Znaczy kapitan” i „Krążownik
spod Samosierry”. „Znaczy kapitan"
tp najpiękniejsza i najlepsza, jak określają czytelnicy i krytycy, książka
marynistyczna w naszej powojennej
literaturze. Miała być opowieścią o
służbie i życiu na morzu, stała się
także rozdziałem z historii naszej ma
rynarki. (ce)

Najlepsi młodzi wędkarze

Ustka. Od dzisiaj, 23 bm. przy ul.
Kopernika 22 rozpoczyna swoją dzia
łalność Ekspozytura PKO podlegają
ca bezpośrednio I Oddziałowi PKO w
Słupsku. Otwarcie nastąpi o godz. 10,
zaś blizsze szczegóły o pracy ekspo
zytury podamy w przyszłym tygodniu.
(a)

SŁUPSK: 991
Pogotowie Energetyczne,
992 Pogotowie Gazownicze, 993 Pogotowie!
Ciepłownicze, 994 Pogotowie Wodno-Kanali
zacyjne, 997 MO, 998 Straż Pożarna, 999
Pogotowie Ratunkowe, podstacja przy ul. Ba
nacha, tel.31-371, 913 'Biuro Numerów, 955
Automatyczna Informacja Paszportowa, 280-35
Telefon Zaufania (g. 16 20 codziennie i w
sob. g. 9 13)| Informacja Kolejowa: 933
Pociągi przyjeżdżające do Słupska, 934 — Po
ciągi odjeżdżające ze Słupska, Telefon zaufania
„A” tel. 242-78, czynny w środy i piątki
g.
16 20; Informacja o komunikacji miejskiej
WPK w Słupsku
278-67.

’) Dyżury
SŁUPSK Apteka nr 77-066, ul. Czołgistów,
tel. 237-29;
SŁUPSK
Apteka nr 77-022, ul. Wojska
Polskiego 9, tel. 228-93

Kino

SŁUPSK

CZYTELNIKÓW

Ratować
plac zabaw
Słupsk. Przy ul. Gdyńskiej na
terenie starej żwirowni od 1983 ro
ku znajduje się urządzony w czynie
społecznym ze środków Komitetu
Osiedlowego nr 5 plac gier i zabaw.
W tym roku okazało się, że w miejs
cu. gdzie znajduje się placyk staną
domki. Przygotowania do budowy
już rozpoczęto, nikt jednak nie po
myślał o przeniesieniu urządzeń
zabawowych w inne miejsce. Część
ogrodzenia i urządzeń już znisz
czono. Mieszkańcy okolicznych do
mów, których dzieci korzystały z
ogródka, niepokoją się, że wkrótce
reszta huśtawek i zjeżdżalni zosta
nie zdewastowana i rozkradziona.
Wakacje już za kilka dni. Można
przecież znaleźć inny placyk w po
bliżu, na który rodzice sami prze
niosą huśtawki. Sprawę poruszano
przy różnych okazjach na zebra
niach osiedlowych. Plac pustoszeje
z dnia na dzień a decyzji nie ma.

MILENIUM
sala „Pomorska”: Zabij mnie
glino (pol., 1. 18) g. 15.30 i 18.00 oraz: Wielkie
żarcie (komediodramat franc., 1. 18)
tylko
dla dorosłych g. 20.00 i 22.00, sala „Anna”
wideorama
15.45, 17.30, 19.15 i 21.00, sala
„Mieszko”: Karatecy z kanionu Żółtej Rzeki
(chiński, 1. 15)
g. 17.00 i 19.30
POLONIA
Krokodyl Dundee (austral., j.
12) g. 15.301 17.45 oraz Zagadka nieśmiertel
ności (ang., 1. 18)
g. 20.00
MCK
Misja (ang., 1. 15)
g. 16.00 i 18.00
DELTA (Rędzikowo)
dziś nieczynne
BYTÓW Przechwycenie (radź., 1. 12)
studyjny
CZARNE: PRZODOWNIK dziś nieczynne;
WIARUS
Nieoczekiwana zmiana miejsc
(USA, 1. 15)
CZŁUCHÓW
Elektroniczny morderca
(USA, 1. 15)
g. 16.30 i 19.00 sala wideo
g.
17.00 i 18.45
DAMNICA
dziś nieczynne
DĘBNICA KASZUBSKA
dziś nieczynne
DEBRZNO: KLUBOWE - Życie wewnętrzne
(pol., 1. 15); PIONIER .. dziś nieczynne
KĘPICE
dziś nieczynne
LĘBORK: FREGATA
Dzika namiętność
(USA, 1. 18)
ŁEBA
Labirynt (ang.) i Krótki film o
zabijaniu (poi., 1. 18)
MIASTKO
Cienie śmierci (jap., 1. 18)
PRZECHLEWO - dziś nieczynne
SIEMIROWICE
Obywatel Kane (USA, 1.
15)
SŁAWNO (SDK) dziś nieczynne
USTKA Powrót Jedi (USA, 1.12) i Kingsajz
(pol.,1. 12)

4

(ce)

Z REDAKCYJNEJ
POCZTY

Trochę
uczciwości...
Słupsk. — 31 maja o godzinie 15
robiłam drobne zakupy w sklepie
spożywczym przy ul. Kołłątaja
pisze Czytelniczka zamieszkała w
Słupsku przy ul. Kołłątaja 15 a/2.
Na moje nieszczęście zostawiłam
na ladzie portfel. Dopiero w domu
zauważyłam jego brak. Jestem oso
bą samotną a w portfelu znajdowa
ły się pieniądze „na życie”. Była
w nim także kartka na żywność.
Wróciłam do sklepu, ale ekspedien
tka powiedziała, że portfela nie ma i
zabrały go prawdopodobnie klient
ki. Jeżeli mogę liczyć na trochę
uczciwości, bardzo proszę, by ode
słano moją zgub£ (ce)

P&ranną „prasówka”.
Fot. Zb. Bielecki

Festyn w Przechlewie
Przechlewo. W najbliższą nie
dzielę, 26 czerca, Gminny Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rol
niczych będzie organizatorem IV
Wojewódzkiego Przeglądu Zespo
łów Artystycznych kółek rolni
czych i KGW. W przechlewskfej
imprezie zapowiedziało udział 26
zespołów z prawie wszystkich gmin
naszego województwa. Po zbiórce
przed siedzibą GS „SCh” nastąpi
uroczysty przemarsz barwnego ko
rowodu na stadion GOSiR, gdzie
odbędzie się przegląd. Imprezie bę
dą towarzyszyć liczne wystawy i

kiermasze. Miejscowy Zespół Dora
dztwa WOPR zaprezentuje nowo
ści postępu rolniczego. Zobaczyć
będzie można dorobek okolicznych
twórców ludowych i trofea myśliw
skie, a także zakupić książki i wyro
by tutejszych rzemieślników.

4

Stoiska handlowe przygotowała
spółdzielczość ogrodnicza i mlecza
rska. Czeka loteria z cennymi na
grodami. Organizatorzy zapraszają
' mieszkańców okolicznych gmin a
także turystów do udziału w fes
tynie. Atrakcji nie zabraknie, (jut)

Zarząd Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego i Zarząd Oddziału Wo
jewódzkiego SZS w Słupsku zorgani
zowały VII Olimpiadę Młodzieży
Szkolnej w Wędkarstwie Spławikowym. Do rywalizacji, na którą składa
ło się rozwiązywanie testów i węd
kowanie spławikowe na Stawku Ła
będzim w Słupsku, przystąpiło sie
dem trzyosobowych drużyn.
Największy sukces odnieśli w olim
piadzie młodzi wędkarze z Ustki. Pier
wsze miejsce, złoty medal i okazały
puchar zdobyli reprezentanci SzkolyPodstawowej nr 4 w Ustce: Grze

Pamięci K. Borchardta

gorz Maciejuk, Piotr Krotowski i
Tomasz Nieźwiński, wyprzedzając

Podczas ostatniej sesji
Miejskiej Rady Narodowej radni mi
nionej kadencji podjęli uchwalę o
nadaniu ulicy projektowanej na osie
dlu Bałtyckim w pobliżu istniejącej ul.
Portowej nazwy -— ul. Karola Bor
chardta.

kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 3:
Pawła Dąbrowskiego, Jakuba Kołpę i
Tomasza Skrzypczaka. Trzecie miejs
ce przypadło w udziale reprezentacji
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu.
W klasyfikacji indywidualnej również
zawodnicy z Ustki zajęli czołowe mie
jsca. (ce)

Słupsk.
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Muzeum Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie
to jedna z atrakcji dla turystów, (bz)

Fot. Zb. Bielecki

