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Zbudować domek w Darłowie...
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Na ziemi turećkiej • Moda i uroda * Hyde Park« Wideo!
Sprawniejszy obrót gotówką

likaMije się od 1 wrześnio 1952 r,

•«.

m

fiteMad 120,000 egz.

Nowy bank w Koszalinie
Od piątku (2 bm.) oficjalnie działa w
Koszalinie (przy ulicy Piłsudskiego) ós
my już z kolei oddział warszawskiego
Kredyt Banku SA.
Jak powiedział prezes jego zarządu,
STANISŁAW PACUK, jest to obecnie
pod względem wartości kapitału akcyj
nego,który wynosi 250 mld zł — naj
większy bank prywatny w Polsce. Za
trudnia w całym kraju 450 osób. Ten

£3

TOYOTA COROLLA

uniwersalny bank zajmuje się obsługą
rachunków bieżących i terminowych,
działalnością kredytowo-gwarancyjną
w kraju i za granicą, kompleksową
obsługą płatności w handlu zagranicz
nym, usługami maklerskimi itp. Za
pośrednictwem komputerowego syste
mu połączeń Reutera współpracuje
także z zagranicą na międzynarodo
wym rynku pieniężnym. (Jura)
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Główna nagroda: 10 tysięcy dolarów USA
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i wyjazd w maju 1993 r. do Las Vegas.
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Konzeption II Koszalin Spółka z o.o.
tworząca nowoczesny system ubezpieczeniowy
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Skorzystaj z okazji! Zagraj! Wygraj! Nagrody czekają
Szczegóły — na stronie 2.

*
*
*
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oparty na rozwiązaniach zachodnioeuropejs

W stacjach CPN bez paniki

przeszkoli i zatrudni agentów do prac,
na Pomorzu Środkowym
m

— jesteś miody, pełen energii
Szef Okręgowej Dyrekcji CPN w Słupsku Roman Ślagowski oznajmił nam w

— masz wyższe wykształcenie

obiegły piątek, że o możliwości podwyżki cen paliw siinikowych wie tyle samo,

— chcesz pracować na własny rachunek

co prawie każdy czytelnik prasy albo słuchacz radia czy telewidz. Pewne
objawy zdenerwowania zauważono wśród koszalińskich zmotoryzowanych,

ZGŁOŚ SIĘ DAMY Cl SZANSĘ

I\IR 232 (12476) Sobota-niedzieia, 34 października 1992 r. Cena 2600 zł

podstawie meldunków z województw koszalińskiego, słupskiego i pilskiego

Wiadomość: Koszalin, tel. 279-21 wew. 156.

można sądzić, iż w stacjach CPN generalnie nie ma zwiększonego wykupu

G-3933

Studenci z powołania
Do Wyższego Seminarium Duchownego Koszalińsko-Kołobrzeskiego w bieżą

★ ★ ★ W „PEWEKSIE" ★ ★ ★

cym roku zgłosiło się 22 kandydatów. Wszyscy zostali przyjęci. Na uczelni tej nie

PW „PROJBUD" w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 11—15, tel. 244-21

ma egzaminów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie matury.

kupisz za gotówkę i na raty:
★
★
★
★
★
★
★

Jak twierdzi ks. rektor, dr Marian
Subocz, zazwyczaj 20—30 procent

atrakcyjną odzież damską i męską — nowe kolekcje,
włoskie kurtki skórzane,
luksusowe kosmetyki,
parasole dla całej rodziny,
sprzęt audio-wideo renomowanych firm,
niezawodny sprzęt AGO firmy „BOSCH” i „MOULINEX”,
klocki lego i inne zabawki.

kleryków nie wytrzymuje dyscypliny
studiów i rezygnuje. Szczególny na
cisk położony jest na formację in
telektualną i duchową.
W seminarium może studiować
150 kleryków. W tym roku studiuje

Sprzedaż z bonifikatą:

ich 115. Mimo że diecezja koszalińs-

— części zamienne do fiata 125p, 126p i łady — 40%
— wyprzedaż kaset wideo — 50% taniej

Jednocześnie informujemy PT KLIENTÓW iżzdniem 5.10.1992 r.
„PEWEX” oraz Delikatesy przy ul. Piłsudskiego czynne będą w
godz. od 10—18.

ZÄPRÄSZÄMY SO NASZE] HURTOWNI, ul. Szczecińska 54, tel.
269-93.

Oferujemy:
★ piwo butelkowe 0,5 1 — 12 rodzajów, puszkowe — 8 rodzajów,
★ wódki, giny, brendy — 25 rodzajów, ★ wina wytrawne i słodkie,
szampany — 45 rodzajów, ★ napoje 1,51 — 15 smaków, ★ napoje 11
— karton — 8 smaków, ★ napoje puszkowe 0,33 i 0,51 — 5 smaków,
★ przetwory warzywne w słoikach i puszkach, ★ olej, ocet, orzechy
laskowe, ★

były nawet dłuższe kolejki, ale wkrótce wszystko wróciło do normy. Na

konserwy mięsne i rybne, ★ makarony, mąka i prze

twory mączne, ★ szeroki wybór kawy, herbaty, gum do żucia,
mentosy, ★ koncentraty spożywcze i przyprawy, ★ dżemy, ★ cze
kolady, bomboniery i inne słodycze.

ko-kołobrzeska jest diecezją typowo
wiejską, to wszyscy studiujący klery
cy pochodzą z miast. W tym roku w
seminarium rozpocznie studia dwóch
kleryków z Ukrainy. Jedna osoba z
Białorusi, kontynuuje studia na dru
gim roku.
Uroczyste Gaudę Mater Polonia
zostanie tu odśpiewane 17 paździer
nika br. (wam)

paliw, (wir)

W Kołobrzegu

Fundacja dla geniuszy
oszukiwaniem wybitnie zdolnych u-

P

czniów ma zająć się fundacja, o

Fundacja ma gromadzić środki na selek
cję i pilotowanie nauki wybitnie zdolnych

której wczoraj, 2 października, w

uczniów szkół podstawowych i średnich.
poradni wychowawczo-zawodowej w Ko Równie wysokie wymagania jak przy
łobrzegu dyskutowali przedstawiciele odoborze uczniów będą stosowane wobec
światy i władz miasta z pomysłodawcą —
nauczycieli. Kontaktować w tej sprawie
Cezarym Kalinowskim, dyrektorem niepań
można się w szkole przy ui. Radomskiej w
stwowej szkoły podstawowej w tym mieśKołobrzegu, tel. 26-503. (PP)

Borne Sulinowo
bez Rosjan
W garnizonie wojsk b. ZSRR w
Bornem-Sulinowo odbyło się wczo
raj pożegnanie ostatniego tzw. trans
portu operacyjnego, w którego skład
wchodzi 124 oficerów i żołnierzy oraz
sprzęt stacjonującego tam 16 Pułku
Zmechanizowanego. Transport bę
dzie skierowany do Tweru w Rosji.
Przez najbliższe dwa tygodnie na te
renie gernizonu w Bornem-Sulinowo
pozostanie jeszcze 150-osobowa
grupa żołnierzy i cywilów. Będą się
zajmować ostateczną likwidacją gar
nizonu i przekazaniem stronie polskiej
pozostałych na terenie bazy 160 bu
dynków. (ces)

K-2585

Już otwarty!

Auto-salon EXIM
Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 12

Oferuje Państwu
nowe samochody

k Skoda Forman 135L — 128 min
k Skoda Favorit 135L — 113 min
k Łada 2107 wersja LUX — 99 min
Odbiómatychmiastowy

uwzględniamy ulgi celne
- prowadzimy również komis samochodowy
-

Zapewniamy

Jesienna pora — czas zbioru żołędzi.

f9|

Fot. Jan Maziejuk

TO FARBY

JUGMA

CENY
FABRYCZNE
CIESZYN

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Autoryzowany dealer
Bugusław Mleczko
Zaprasza:
poniedziałek — piątek w godz. 10—17
sobota w godz. 10—14

ZAKŁADY
CHEMICZNE
„SZCZECIN"
Hurtownia: Koszalin, ul. Niepodległości 72—74, tel. 43-04-21
G-3934

G-3858-0

„FoSagra y92*

„Brok” na plaży
Wczoraj informowaliśmy, że Kosza
lińskie Zakłady Piwowarskie „Brok”
prezentują swoje piwo na Targach Rolno-Konsumpcyjnych „Polagra ’92” w
Poznaniu. Urszula Marchlewicz, przed
stawicielka działu marketingu firmy
powiedziała nam, że koszalińskie stoi
sko cieszy się dużym zainteresowa
niem, zwiedzających a zwłaszcza ba
rek — w którym każdy chętny może na
miejscu spróbować wyroby „Brok”.
Wystrój pawilonu przypomina bałtyc
ką plażę. Przywieziono piasek z Miel
na, a na nim ustawiono białe stoliki.
Zwiedzającym przygrywa muzyka,
która przypomina szum fal.
Pawilon „Broka” odwiedziło m.in.
kilkunastu prezesów największych
browarów w Polsce. Nie brakowało też
kontrahentów. Koszalinianie zawarli
kilkanaście umów.
Na poznańskie targi wraz z „Bro
kiem” pojechała orkiestra Państwowej
Filharmonii im. Stanisława Moniuszki
w Koszalinie. Pomysł promocji piwa
przy muzyce (i to tzw. poważnej) za
chwycił konkurentów, nawet i tych
spoza granic kraju... (RE)
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Miliard
za Gawronika

JUBILEUSZOWY WIELKI KONKURS
„GŁOSU POMORZA"

Prokurator K. Radomski uznał za
niewystarczającą kwotę 1 mld zł, jako
poręczenie majątkowe za zwolnienie
z aresztu A. Gawronika. Obrońca po
znańskiego biznesmena powiedział,
że takie poręczenie chce złożyć znany
kardiochirurg, prof. Religa. Rada Bu
siness Center Club wyraziła zaniepo
kojenie aresztowaniem A. Gawronika
i klimatem jaki wytworzył się wokół
środowiska biznesu. BCC jest organi
zacją zrzeszającą 600 prywatnych i
państwowych przedsiębiorców oraz
1000 niezależnych biznesmenów.
Zrzeszeni w tej organizacji obracają
łącznie kapitałem 160 bin zł i zatrud
niają ponad 150 tys. pracowników.
Przedsiębiorcy uznali za nieodzowne
utworzenie funduszu wyborczego w
celu zapewnienia sobie silnego
przedstawicielstwa w przyszłym Sej
mie. (ces)

PIERWSZE LOSOWANIE - 8 tm.
Trwa nasz konkurs, w którym są do wygrania nagrody wartości ponad
400 min zł, w tym samochód TOYOTA COROLLA wartości prawie 180
min zł.
Przypominamy, że losowanie części nagród rzeczowych — na

karnety wrześniowe — odbędzie się we czwartek, 8 bm.
o godz. 17 w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 11/15 (Pewex).
Jakie to będą nagrody — podaliśmy 30 września na stronie 3.
Do 5 bm. (decyduje data stempla pocztowego) trzeba przesłać oba
karnety na toyotę i na nagrody rzeczowe pod adresem: Redakcja „Głosu
Pomorza", 75-604 Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139 z dopiskiem (w
zależności od zawartości koperty): TOYOTA lub NAGRODY RZECZO
WE lub TOYOTA + NAGRODY RZECZOWE. Do 7 bm. do godz. 15
można dostarczać karnety do redakcji „Głosu Pomorza" w Koszalinie
(parter Domu Związków Zawodowych) lub do oddziałów w Słupsku i
Kołobrzegu.
1 października rozpoczęliśmy kolejną turę konkursową, od karnetu z
numerem 30. Trzeba je zbierać codziennie. Ostatniego dnia października
wydrukujemy kolejne dwa karnety (na toyotę i na nagrody rzeczowe
października). Podobnie będzie w listopadzie.

Życzymy szczęścia w losowaniu!

V

Uwaga! Do siedziby redakcji w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 137/139,
parter) karnety można przynosić w sobotę i niedzielę (3—4 bm.) —
w oba dni w godz. 10—13.

Ö szansach budownictwa

Piękność świata nie jest oparciem.

(H. Elzenberg)
Imieniny:

O potrzebie priorytetowego traktowania budownictwa mieszkaniowego dys
kutowano wczoraj w Warszawie na spotkaniu ministra budownictwa i gospodarki
przestrzennej, ANDRZEJA BRATKOWSKIEGO z delegacją Krajowej Korporacji
Przedsiębiorców Budowlanych „Unibud” w składzie: ALEKSANDER PASZYŃSKI — przewodniczący Rady Nadzorczej, HENRYK RECŁAW — wiceprzewod
niczący Rady Nadzorczej i KRZYSZTOF FIDALA — prezes Zarządu.

Dziś: Teresy, Gerarda, Jana
Jutro: Rozalii, Franciszka, Marka

Wschód słońca — 5.40 — zachód |
— 17.09
Zachmurzenie małe i umiarko-1

Stwierdzono, że w tej dziedzinie

piła z własnymi postulatami progra

splatają się kwestie socjalne i gos

mowymi, zmierzającymi do urucho

podarcze. Budownictwo mieszkanio

mienia w Polsce rynku mieszkanio

no-wschodni. Temperatura w
nocy od 4 do 6 st. C., dniem od 14 do |

we mobilizuje oszczędności, sprzyja

wego.

16 st. C. Rano — mgły i zamglenia.

przemieszczaniu się ludności oraz

Poinformowano również, że w lis

stwarza szanse rozruchu gospodarce.

topadzie br. odbędzie się w Warsza

Wiele uwagi poświęcono także pro

wie Walne Zgromadzenie Krajowej

blemom, dotyczącym eksportu pols

Korporacji Przedsiębiorców Budow

kiego budownictwa.

lanych „Unibud", w którym swój u-

Minister A. Bratkowski powiedział

dział zapowiedzieli także: minister

m.in., że Korporacja „Unibud" jest

Andrzej Bratkowski i minister Zbig-

organizacją bardzo potrzebną minis- . niew Eysmont — szef Llrzędu ds.
terstwu. Cieszyłby się, gdyby wyst^-

Promocją Przedsiębiorczości. (LL)

wane. Wiatr słaby, północ

czwartkowy wieczór grupa
10 skinów pobiła w Nowej
Hucie trzech Niemców, kie
rowców tirów. W wyniku obrażeń
pomimo udzielenia mu natychmias
towej pomocy zmarł 27-letni kierow
ca. Drugi z kierowców jest w stanie
ciężkim. Trzeci po opatrzeniu ran
przebywa pod opieką policji, (ces)

W

FOTO Artis Eschames Koszalin Niepod

Z kraju i ze świata

ległości 136 zatrudni fotografa.

ZATRUDNIMY od zaraz krojczego z

NASZ KONKURS
DLA DZIECI

3—4 października 1992 r.

• NA SPOTKANIU z prezydentem
L Wałęsą premier Federacji Rosyjskiej J. Gajdar zgodził się z propozycją strony
polskiej w sprawie tzw. opcji zerowej

*5?

we wzajemnych stosunkach. Propozycja
polska dotyczy wzajemnego zniesienia za
dłużeń w stosunkach handlowych. H. Su
chocka i premier Rosji podpisali umowy o
ochronie wzajemnej inwestycji współpracy
przygranicznej. Głównym tematem obrad
plenarnych był problem zadłużenia, sprze
daży gazu przez Rosję oraz warunki zaku
pów rosyjskich w Polsce.

WYGRAJ TOYOTĘ!

• PO POŁUDNIU w Sejmie głosowa
Przypominamy, że osoba, która zbierze dwadzieścia takich kuponów—złoży z nich wizerunek
toyoty. Przesłanie go na adres redakcji upoważniać będzie do udziału w losowaniu takiego
właśnie auta.

W sobotę — jazdy MERCEDESEM-MINI
3 bm. od godz. 8 na torze kartingowym przy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie prezentować
będziemy drugą główną nagrodę w naszym konkursie dla najmłodszych — samochód
MERCEDES-MINI. Starsze dzieci, które umieją jeździć takim autem — będą mogły to uczynić.
Zapraszamy! Przy okazji informujemy, że od rana na torze tym odbywać się będą kartingowe
eliminacje mistrzostw okręgu koszalińskiego.

„GŁOS POMORZA"-DZIECIOM KUPON 15

no nad projektem Ustawy o powszechnej
prywatyzacji i narodowych funduszach in
westycyjnych. Kluby KPN, RdR i SLD
wnioskowały o całkowite odrzucenie pro
jektu. Wniosek poparły kluby PSL i koalicji
rządowej. 180 posłów głosowało za przyję
ciem, 146 przeciw, a 17 wstrzymało się od
głosu. Głosowanie było możliwe dzięki
przygotowaniu przez ministra J. Lewan
dowskiego dokumentu określającego ko
szty prywatyzacji. Jeżeli w programie

prywatyzacyjnym weźmie udział 1
min obywateli, to koszty wyniosą 250
mld zł zaś wpływy około 300 mld zł.
Przy 10 min uczestników prywatyza
cji, wpływy wzrosną 10-krotnie i wy
niosą 10 bin zł, zaś wydatki tylko nie
znacznie wzrosną, (ces)
• PRZED POŁUDNIEM w Sejmie ra
tyfikowano Konwencję o Ochronie Praw
Człowieka i PodstawowychM/ofności. Po
słowie uchwalili także absolutorium dla
rządu J.K. Bieleckiego, (ces)

• W BILEFELD w Niemczech utwo
rzono pierwsze oddziały wojsk szybkiego
reagowania NATO. Do 1995 roku będą
one liczyły 100 tys. żołnierzy w tym 40 tys. z
Niemiec, (kpn)

• DZISIAJ z pomocą humanitarną dla
oblężonego Sarajewa mają wylecieć 4 sa
moloty. Jednocześnie biuro Wysokiego
Komisarza ONZ postawiło warunek: ONZ
musi mieć pewność, że wszystkie strony
konfliktu będą wiedzieć o przelotach, by
nie powtórzyło się zestrzelenie, jak w przy
padku włoskiego samolotu sprzed miesią
ca. Przedstawiciele ONZ starają się też
uruchomić transporty drogą lądową.
(kpn)
• PREZYDIUM Najwyższej Rady
Gruzji ogłosiło wczoraj powszechną
mobilizację. Jest ona prawdopodobnie
skutkiem wydarzeń w nocy z czwartku na
piątek, kiedy w mieście Gagra, w wyniku
walk międz Abchazami i Gruzinami, zginę
ło 7 osób, a 82 zostały ranne. Władze w
Tbilisi chcą ostatecznie rozprawić się z
dążącymi do niepodległości Abchazami.

(kpn)
• WCZORAJ ekspres Stambuł—Mo
nachium zderzył się z pociągiem towaro
wym koło stacji Liubimec w Bułgarii. Koli
zję spowodował pociąg towarowy, który
wbrew sygnalizacji, wjechał na zajęty tor.
Zginęło 8 osób, a 7 jest rannych, (kpn)

SPRZEDAM golfa turbo diesla, 1989 r.
Darłowo, tel. 24-33.

praktyką, Mścice 28, tel. 189-755.

PRZYJMĘ

PRZEDPŁATĘ ulgę kupię, Koszalin,
43-56-26.

189-150.

SPRZEDAM kuter rybacki duński —
tanio! Kołobrzeg, tel. 282-11 prosić pokój
132 godz. 8—15.

45-27-47.

SPRZEDAM robur kontener
(1988) Koszalin, 45-37-19.

MŁODĄ ekspedientkę do sklepu, Ko-

diesel

SPRZEDAM mercedesa 406D, blaszak
stan dobry 35.000.000. Słupsk 434-423.

WV PASSAT (1981) 1,6 benzyna
sprzedam. Koszalin, Zwycięstwa 319, tel.
43-55-33 godz. 16—18.

WAGĘ uchylną sprzedam, Koszalin,
43-16-15.

PRACA — na kontrakcie. Jesteś młody
zdrowy masz zawód nie masz pracy napisz
Biuro Informacyjne 75-016 Koszalin 1, box
nr 22.

SPRZEDAM TV Philips 14 cali —tanio.
Słupsk 438-260.
SPRZEDAM kioski. Targowisko Bana
cha. Słupsk 246-32.
WYNAJMĘ dom lub części domu
Słupsk 432-192.

ZATRUDNIĘ akwizytora kierowcę hur
townia spożywcza „SAGA". Słupsk tel.

DACHÓWKA Seeger 60.000/m kw„

439-798.

Białogard 38-63.

126P (1981, 1983, 1984), sprzedam
Koszalin, 45-77-90.

ZATRUDNIMY instruktorów nauki jaz
dy kategorii A, B, C, D, E, T, — OSZK LOK
Słupsk Grottgera 19 telefon 439-567.

MERCEDES 250 E — 1983 (wtrysk
paliwa) stan techniczny bardzo dobry
sprzedam.
Drawsko
Pomorskie,
331 -45, po dwudziestej.

Od dnia 1.10.1992 r. do 31.12.1992 r. należy dokonać nowego
zapisu do wybranego lekarza.
Z dniem 7.07.7993 r. tracą ważność poprzednie zapisy.

o

w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 32, pokój 126

Ö

zatrudni wysoko
wykwalifikowanych
pracowników
w zawodach:

teł. 43-28-90

D

' 111IJI

1. Co to jest nagroda Nobla?
Odpowiedź: ............................ ;............. .....................................................

2. Jaki gatunek drzewa jest rekordzistą w długości życia?
Odpowiedź: .................................................................................................

D
D
D
D

J
0
0

D
D
D

- cieśla
— betoniarz
— murarz
— glazurnik
— tynkarz

0

Możliwość zatrudnienia na terenie Niemiec
K-2586

3. Które ze zwierząt lądowych są najszybsze?

D
D

Odpowiedź: ...................................................... ...........................................

5. Który z żyjących ptaków jest największy?
Odpowiedź: .................................................................................................

Imię i nazwisko: ................................................................................
Adres: .........................................................

t

trzypokojowe.

PRZEDPŁATĘ

kupię.

ńskie — w dniu 4.10.1992. Słupsk tel.

KUPIĘ ulgę celną. Ustka 146-193.

Kołobrzeg

ZATRUDNIĘ

krojczych,

OKAZJA! sprzedam ford taunus combi
1600, automatic (1982) 21.000.000 Goś
cino tel. 121 -32.

Ustka 144-191.

DRZWI wartburga 353 sprzedam. Koło
brzeg, tel. 235-31.

Ustka 145-080.

SPRZEDAM hektar ziemi Wodnica.

SPRZEDAM opla rekord 2.3D (1982).

KUPIĘ audi 80 golfa do remontu. Dar
łowo 24-75.
SPRZEDAM

garaż,

Wszystkim, którzy
uczestniczyli
w ostatniej drodze

Koszalin,

43-25-63.
SPRZEDAM jamnika. Kołobrzeg, tel.
265-44.

Zofii Kliszcz

z powodu śmierci Ojca

a w szczególności
Dyrekcji
i Współpracownikom
Oddziału I PKO BP
oraz Usługowej
Spółdzielni Pracy

składają
Dyrekcja i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Zagranicznego
„CORFEX" w Lęborku.

serdeczne podziękowania
składa
Rodzina.

G-3947

G-3929

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance

Grażynie Dubickiej

W dniu 30 września 1992 r. zmarł

Andrzej Zientarski

Jerzy Szyca
Pogrzeb odbędzie się 5.10.1992 r. o godz. 11.40
na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku
Rodzina
G-3949

Rodzina.
Odpowiedzi należy nadsyłać w ciągu 7 dni (decyduje data stempla pocztowego)
pod adresem: Redakcja A—Z NEWS, 40-005 Katowice, ul. Piastowska 1,
Redaktor naczelny:
WIESŁAW WIŚNIEWSKI

Dyrektor wydawnictwa:
ZDZISŁAW STADNIK
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krawcowe.

Ustka 144-191.

Dnia 2 października 1992 roku
w 72 roku życia
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Pogrzeb odbędzie się w dniu 5 X 1992 r. o godzinie 13.30 na
Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
Msza święta pogrzebowa dnia 5 X o godz. 9 w kościele
św. Krzyża w Koszalinie o czym zawiadamia pogrążona w
żałobie

Słupsk

43-35-85.

43-78-44.

ZAMIENIĘczteropokojowe (kwaterun
kowe)
na
261-75.

Odpowiedź: .................................................................................................

4. Które ryby są najszybsze?

KUPIĘ regały, lady sklepowe, ladę i

ORGANIZUJĘ wyjazd — Targi Pozna

tanio. Kołobrzeg, tel. 249-83.

Ö

,,AR-BET”

tel.

SPRZEDAM atrakcyjną suknię ślubną

Przedsiębiorstwo Budowlane

0

„WIEM WSZYSTKO"
Pytania eliminacyjne (XXI)

K-2571-0

0

Koszalin

szafę chłodniczą, kasy. Słupsk 438-651.

do lekarzy pediatrów w Poradni Dziecięcej
i do lekarzy internistów w Poradni Ogólnej.

W ramach I Międzynarodowego Konkursu „Wiem wszystko" publikujemy co tydzień 5
pytań. Osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na największą liczbę pytań —
przechodzą do finału regionalnego, a następnie — centralnego. Finalista Polski otrzymuje,
jako główną nagrodę, 10 tys. dolarów USA i pojedzie w maju 1993 roku — do Las Vegas.
Weźmie tam udział w międzynarodowym finale konkursu, którego stawką jest 50 tys. USD.
W konkursie nie trzeba grać od początku, można zaczynać na każdym etapie. Liczy się
trafność odpowiedzi. Pytania eliminacyjne będziemy podawać do połowy listopada.
Do wygrania w tym konkursie są nagrody wartości ponad 300 milionów złotych! Oprócz
głównej wygranej są to m.in. wycieczki zagraniczne, meble, telewizory, magnetowidy,
anteny satelitarne, nagrody pieniężne do 10 min zł.
A teraz kolejny zestaw pytań.

kupię,

szalin, 430-765.

Marynarska 14.

ogłasza nowe zapisy

I MIĘDZYNARODOWY KONKURS
„WIEM WSZYSTKO"

Koszalin,

PRZEDPŁATĘ

MERCEDES 307 (1981) Darłówko

ZOZ w Lęborku

gosposię,

G-3950

ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul. Zwycięstwa 137—139,
75—604 Koszalin, telex 0532275, telefax — 233—09. Centrala telefoniczna
— 279-21 (łączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośred
nie: sekretariat, redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego — 226-93,
sekretarz redakcji — 251 -01; dział depeszowo—zagraniczny — 244-75; dział
reporterski — 224-95; dział publicystyki społecznej — 244-10; dział publicys
tyki gospodarczej — 243-53; redaktor sportowy — 251-14.
DZIAŁ LISTÓW I INTERWENCJI przyjmuje interesantów (z obu
województw) w godzinach 9.30 — 16 w siedzibie redakcji (X piętro, pok.
1006), także telefonicznie pod numerem 250-05 (z wyjątkiem wolnych
sobót).
PRAWNIK udziela porad w poniedziałki i czwartki w godz. 13—15
w redakcji (pokój 003, piętro techniczne) —wyłącznie osobiście. W oddziale
redakcji w Słupsku—w poniedziałki i czwartki, godz. 15—17 (p. 107,1 piętro)
Porady udzielane są bezpłatnie.

ODDZIAŁ REDAKCJI W SŁUPSKU: ul. Sienkiewicza 20, 76—201
Słupsk, telefony: kierownik oddziału i sekretariat redakcji — 251 -95, dzien
nikarze— 224-56, 251 -95, 243-81,275-91,239-12, telex — 582213 telefax
251-95.
ODDZIAŁ REDAKCJI W KOŁOBRZEGU: ul. Giełdowa 12, 78—100
Kołobrzeg, teł. 234-73 (centr.)
ODDZIAŁ REDAKCJI W MIASTKU: ul. Dworcowa 29, tel. 35-72.
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również
prawo skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówionych.
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy „Forum"Spółka z o.o., ul. Zwycięstwa
137—139, 75-604 Koszalin, centrala telefoniczna 279-21, telex 0532275,
telefax: 233-09. Dyrektor wydawnictwa tel. 226-93.
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. A.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 2 października 1992 roku zmarł
nasz Najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadziuś

t

ŚP

Jan Galerczyk
pogrążona w głębokim smutku
Rodzina

Pogrzeb odbędzie się 7 X 1992 r„ o godz. 13,
na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
G-3951

GŁOS POMORZA — magazyn

3—4 października 1992

WARSZAWSKIE OBRACHUNKI

— Rola doradcy, czyli moja —
zameldował w „Prawie i Życiu"
prof. Lech Falandysz, sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta —
to taka rola sierżanta, który ma
dopilnować sprawy i przekazać
jakieś racje, ale nie podejmuje de
cyzji.
Zważywszy, że Lech Wałęsa ma
stopień kaprala, w siedzibie zwie
rzchnika sił zbrojnych coś chyba
nietęgo z dyscypliną...

Z cyklu: Wróć,
komuno!
— Kościół jest teraz bardziej
dyskryminowany niźli w czasach
komuny — poskarżył się ksiądz,
który odwiedził „Gazetę Gdańs
ką” — Tylu ataków na Kościół, jak
od nastania III Rzeczypospolitej,
dawno nie było.
A nie przestrzegała to PZPR, że
w wolnym rynku kryją się złe mo
ce?

Reforma od biurka
Prasa skrytykowała to, że biuro
przekształceń
własnościowych,
które ulokowało się w warszaws
kim hotelu Marriott, rozpoczęło
swą działalność od sprowadzenia
mebli za półtora miliarda złotych.
A ponieważ kasa państwowa była
pusta, zapłacono za nie pieniędz
mi z funduszy kredytowych przy
znanych Polsce na przekształce
nia.
W czym problem? W wygod
nym fotelu pod palmą przekształci
się chociaż świadomość.

IMa co liczy
Lech Wałęsa
KORESPONDENCJA WŁASNA „GŁOSU POMORZA"
Czy będziemy mieli partię prezyden
cką, zastanawiają się ostatnio obser
watorzy naszego życia politycznego.
Sprawa jest co prawda nie nowa, ale
niedawne wystąpienia prezydenta i
jego rzecznika prasowego rzecz uak
tualniły. Ten ostatni określił nawet
czas, jaki jest potrzebny, by taka partia
powstała. Stwierdził mianowicie, że
jeśli w ciągu sześciu miesięcy nasze
reformy nie ruszą z miejsca, Pan Pre
zydent poważnie pomyśli o utworze
niu nowej partii.
Szkopuł tylko w tym, że minister
Drzycimski nie powiedział dokładnie,
o jakie reformy chodzi. Sam zaś Lech
Wałęsa, indagowany na tę okolicz
ność, też dawał nieprecyzyjne odpo
wiedzi, a przyciśnięty do muru „w
temacie" swej partii, odpowiedział w
duchu swego słynnego już powie
dzenia — „nie chcę, ale będę musiał".
To fakt, że prezydent nie miałby
większych trudności ze stworzeniem
swego politycznego ugrupowania.
Ale osobiście wątpię, czy mu na nim
tak naprawdę zależy. Przecież z czymś
takim miałby tylko kłopot. Musiałby
jasno określić swój program, cele,
zasady działania itp. No, i wówczas
trudno byłoby mówić, że jest się pre
zydentem wszystkich Polaków. A tak
wysoki stopień uogólnień wystąpień
naszej najwyższej władzy daje przy
krywkę do tego, że dba się o wszyst
kich i o wszystko.
Ten sposób działania i politycznej
retoryki cechuje zresztą nie tylko Pre
zydenta i jego najbliższe otoczenie.
Konia z rzędem temu, kto by określił i
jasno sprecyzował zasady działania
ponad 150 partii politycznych w Pol

sce. Dominują w nich raczej persona
lne przepychanki niż walka na pro
gramy. Jest to oczywiście wynik
„młodości" naszej demokracji, jak i
systemu parlamentarnego oraz tego,
że zdecydowana większość politycz
nych ugrupowań tworzyła się u nas
na bazie koleżeńskich układów. Pro
gramy były i są nadal mgliste.
Myślę, że z tym politycznym, mało
zrozumiałym dla większości układem
na szachownicy będziemy mieli do
czynienia jeszcze długo. Tak długo, aż
ci, co bawią się polityką, nie zro
zumieją, że w klasycznych demokrac
jach podział między partiami jest wy
jątkowo prosty i dla wszystkich zro
zumiały. Jego wyznacznikiem jest udział prywatnego sektora w krajowej
gospodarce. Albo chce się go mieć
więcej, albo mniej. To właśnie wy
znacza różnice i określa główne partie
na Zachodzie. Wszystko inne to spra
wy drugorzędne, które są u nas —
niestety — pierwszoplanowe.
Ma rację szef naszych rodzimych
liberałów Donald Tusk, gdy mówi, że
partie w Polsce są „na niby". I myślę,
że nie inną byłaby też partia prezyden
cka. Sądzę, że i Lech Wałęsa dosko
nale zdaje sobie z tego sprawę. Zresz
tą w dzisiejszych czasach taka partia
przyciągałaby głównie karierowi
czów liczących na awans i apanaże,
które mieliby zapewnione przynaj
mniej do końca prezydenckiej kaden
cji. Program takiej partii byłby tak
ogólnikowy, że liczyłby się tu naj
mniej.
Na co więc liczy Lech Wałęsa, który
jako polityk o niebywałej intuicji z
tych wszystkich zagrożeń zdaje sobie
sprawę. Po co zapowiada partię

prezydencką? Odpowiedź wydaje się
prosta. Prezydent swą partią po pro
stu straszy i przypomina, kto w tym
kraju winien grać pierwsze skrzypce.
To nic innego, jak tylko ostrzeżenie
dla obecnego rządu, by się w swych
działaniach zbytnio nie usamodziel
nił.
Belweder w tym celu podejmuje i
inne działania. Niedawno rozpusz
czono plotkę, jakoby prezydent miał
nową koncepcję rządu z premierem w
osobie Waldemara Pawlaka. Hanna
Suchocka miałaby tylko być jego za
stępcą. Szybko zaprzeczono takim
pogłoskom, choć jeden z najbliższych
współpracowników szefa PSL zape
wniał, że takie propozycje były. Jak
było naprawdę — trudno dociec i w
gruncie rzeczy nie jest to teraz naj
ważniejsze. Plotka stała się faktem
politycznym, a o to w tym wypadku
chodziło. Innymi słowy — dano do
zrozumienia, że Prezydent w sprawie
rządu ma jeszcze jedno rozwiązanie,
którym to może być Pawlak.
O ile tego typu metody należą do
kanonów gry politycznej, o tyle trud
no zrozumieć grę, jaką ostatnio Prezy
dent uprawia z dziennikarzami. Jego
spotkanie z załogą Radiokomitetu,
gdzie postulował „konstruktywną
krytykę" swej osoby (skąd my to
znamy?) było już szeroko komento
wane i jednoznacznie ocenione.
Mniej natomiast poświęcono miejsca
otoczce tego spotkania. A trzeba
przyznać, że organizatorzy dostoso
wali się do ducha minionych czasów,
z jakim wystąpił Pan Prezydent. Tak
zwanych reprezentantów załogi pod
dano ścisłej selekcji na zasadzie sto
sowanej jeszcze trzy lata temu: kadra
kierownicza plus na okrasę kilka ład
nych i znanych z ekranu panienek.
Pytania wcześniej ustalono i... można
było zaczynać.
Spotkanie z głową państwa trwało
blisko dwie godziny. Telewizyjna re
lacja trwała tylko trzydzieści minut.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy
by nie to, że wcześniej w telewizji
wprowdzono zakaz montowania tego
typu programów. Mają być „na ży
wo", bez żadnych skrótów.
Być może, tym razem był to wyją
tek, ale — niestety — potwierdza on
tylko nie najlepszą w tym wypadku
regułę i starą prawdę, że telewizja jest
taka, jaka rzeczywistość, szczególnie
polityczna.

MAREK MALDIS

IMA ZAMKU W BYTOWIE
Siła śmiechu
-— Wiele poważnych partii o
najpoważniejszych
programach
robi na co dzień mało poważne
rzeczy. W naszym przypadku bę
dzie odwrotnie... — zapowiedział
sekretarz generalny nowo zarejes
trowanej Partii Sukcesu i Uśmie
chu.
To już tak się pogrążyliśmy, że
pozostaje tylko po pachy się uśmiać?

Wystawa Współczesnej Sztuki Ludowej Kaszub
W bytowskim zamku czynna jest wystawa sztuki ludo
wej Kaszub. Prezentowane są na niej dzieła współczes
nych twórców z województw: słupskiego, bydgoskiego i
gdańskiego. Ekspozycja potrwa do końca roku.
— Około 70 procent wszystkich eksponatów stanowią
hafty kaszubskie, wykonane w znacznej części przez
hafciarki z województwa bydgoskiego — powiedział Ja
nusz Kopydłowski, dyrektor Muzeum Zachodniokaszubs-

kiego w Bytowie. — Prezentowane są hafty czepcowe,
wielobarwne, złote i białe. Jest też ceramika, rzeźba,
rysunki.
Wystawa jest efektem III edycji konkursu, organizowa
nego przez wydziały kultury urzędów wojewódzkich w
Słupsku, Bydgoszczy i w Gdańsku, (mb)

Na zdjęciu: fragmenty wystawy.
Fot. Jan Maziejuk

Cieee choroba...
— Kiedy słyszę słowo „prawi
ca" — usłyszeli telewidzowie od
posła Aleksandra Małachowskie
go — często myślę „choroba psy
chiczna".
Wreszcie Sejm zatrudnił psy
chiatrę?

PROSTOWANIE

GWOŹDZI

Ludzie, po coście
ten kapitalizm
wybierali
Mówiono niegdyś: czerwona
Łódź, czerwone Zagłębie. Jedni
mówili tak z dumą, inni z przyganą, ale jedni i drudzy mieli na myśli
barwę ideologiczną tych robotni
czych aglomeracji, ową proleta
riacką mieszankę wybuchową,
gotową w każdej chwili detono
wać masowymi rozruchami. Przy
czym — trzeba to jasno powie
dzieć — z ludzkiego punktu wi
dzenia reakcja biedoty na waru
nki, w których przyszło jej żyć,
była całkiem zrozumiała.
Od tamtych czasów i zdarzeń
minęły dziesięciolecia. Kapitalizm
— i ten wilczy, i ten z bardziej
ludzką twarzą — najpierw zastąpi
ła nam wojna z niemiecką okupa
cją, a następnie importowana ze
wschodu „rewolucja" społeczna.
I oto po pół wieku z górą koło
historii kończy swój pełny obrót i
— tym razem za sprawą całego
splotu rozmaitych wydarzeń, ale
także przy prawie pełnej aprobacie
społeczeństwa — wraca w swoje
dawne położenie. Innymi słowy
— wraca w Polsce kapitalizm.
Tak to trzeba określić. Zapropo
nowany nam przez nowe siły poli
tyczne ustrój, nazywa się demo
kracją, a ekonomiczny — kapitali
zmem.
Normalną rzeczy koleją, budo
wie tego nowego ustroju, wybra
nego z woli większości, powinien
towarzyszyć entuzjazm. Wyzwo
lone z licznych doktrynalnych ha
mulców liczne inicjatywy powin
ny szybko owocować takimi zja
wiskami,
jak:
pomysłowość,
przedsiębiorczość, gotowość do
długófalówanego działania. No, i
oczywiście — radość z tego, że
tyle teräz tej wolności mamy i takie
ogromne możliwości otwierają się
przed każdym z nas.
Tymczasem...
Jesienny Koszalin, zanurzony w
rdzewiejącej już wyraźnie zieleni
— jest nieustannie miastem smut
nych ludzi o złych, niecierpliwych
spojrzeniach i sercach wypełnio
nych goryczą, która wylewa się
przy lada konflikcie, lada nieporo
zumieniu. Koszalin jest czerwony
— skojarzyło mi się. No, może nie
w takim stopniu, jak Łódź czy
Zagłębie z lat dwudziestych, ale...
Tutejsi parlamentarzyści — bez
względu na formalną przynależ
ność partyjną — jeżeli oceniać to,
co publicznie mówią — są w zde

cydowanej, jawnej opozycji do
ogólnego kierunku przemian, a
zwłaszcza proponowanych przez
rząd kierunków przekształceń
własnościowych. Najczęściej gło
szą hasła o równości i sprawied
liwości społecznej (dokładnie ta
kie same, jakie obowiązywały w
okresie budowy socjalizmu), bo
tylko w ten sposób „zarabiają" na
oklaski swoich wyborców.
Zdecydowana większość rad
nych — zarówno w tym, co głoszą
przy okazji publicznych wystą
pień, jak i w swoich postawach
wobec różnych problemów, z któ
rymi się spotykają poza salą ratu
szową — wypowiada się przeciw
ko nierówności majątkowej, prze
ciwko powstawaniu tzw. fortun
(czytaj: większych prywatnych
przedsiębiorstw i organizacji gos
podarczych).
Niemal cały aparat urzędniczy
nastawiony jest na blokowanie,
utrudnienie, a jeżeli jest to niemo
żliwe, to przynajmniej obrzydza
nie indywidualnej aktywności go
spodarczej. Do naszej redakcji tra
fiają dziesiątki sygnałów o takich
właśnie postawach urzędników,
przy czym przedstawiciele urzę
dów bynajmniej nie ukrywają, że
taka a nie inna postawa wynika z
ich głębokich przekonań, iż kapi
talizm trzeba zwalczać, albowiem
jest to ustrój z natury rzeczy nie
sprawiedliwy.
Miazmatami niechęci do każde
go, kto w jakiś sposób związany
jest z kapitałem (potocznie zwa
nym dziś z angielska biznesem),
przepełniony jest — co łatwo
sprawdzić — koszaliński policjant
i sędzia, a nawet — co już zakrawa
na szczególny paradoks — przed
stawiciele miejscowych banków.'
Oni także czują się w obowiązku
podkreślać, że są za równością
majątkową i sprawiedliwym po
działem dóbr oraz że wszelka kon
centracja kapitału w prywatnych
rękach napawa ich gniewem.
Tym postawom i nastrojom
wtóruje zgodnie prasa lokalna,
aczkolwiek wszystkie tytuły zwią
zane są poprzez wydawców z ka
pitałem, a jeden nawet trochę z
zagranicznym.
Choroba jakaś czy co? Chciało
by się zawołać: ludzie, pocoście
ten kapitalizm wybierali, skoro w
gruncie rzeczy macie takie „czer
wone" poglądy?

W Słupskiem - bez zatruć

Piosenkarz i muzyk Grzegorz
Ciechowski, mąż aktorki Małgo
rzaty Potockiej, zwierzył się tygo
dnikowi „Kobieta i Mężczyzna",
że w sypialni małżeńskiej konku
ruje z nim Bob — olbrzymi bullmastif:
— Małgosia przepada za nim i
siłą ciągnie go do naszego łóżka
(...) Kiedy mnie nie ma, to śpi na
mojej poduszce. Ale o niego nie
jestem zazdrosny.
Tak mało przystojny? (JET)

PONIEDZIAŁEK był istnym Water
loo dla gangów narkotycznych na
całym świecie. Policja w USA, Wiel
kiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hisz
panii, Kanadzie i Kostaryce areszto
wała jednocześnie ponad 200 osób.
W kontekście brutalnych mordów na
P. Borsellino i G. Falcone mówiło się
o tym, że to już łabędzi śpiew mafii.
Przemoc jest często bowiem oznaką
niemocy. Stara prawda, iż w jedności
siła, przyniosłą nadspodziewane efe
kty... .
NIEMIECKA FEDERACJA Prze
mysłu Lotniczego zaplanowała na 3
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października br. w Peenemünde uro
czystości z okazji 50. rocznicy pierw
szego lotu rakiety V—2. Było to bez
wątpienia osiągnięcie techniki lotni
czej. W 1 944 roku rakiety te przynios
ły jednak śmierć tysiącom ludzi w
Londynie. Przy produkcji rakiet zamę
czono 20 tysięcy więźniów obozów
koncentracyjnych oraz robotników
przymusowych. „Neue Presse" w
związku z tym napisała: „Jaka będzie
następna uroczystość? Urodziny Hit
lera?".
Pod presją opinii publicznej, niemal
w ostatniej chwili, z uroczystości zre
zygnowano. Ich pomysłodawca E.
Riedl, wiceminister gospodarki RFN,
najpewniej pożegna się ze stanowis
kiem.

CZARNOBYL — symbol zagroże
nia nuklearnego — znów zacznie
działać pomimo wcześniejszych za
pewnień o całkowitym wyłączeniu
elektrowni. W obliczu nadchodzącej
zimy Ukraina zdecydowała się na uru
chomienie dwóch bloków energety
cznych w Czarnobylu.
JUŻ mało kto na co dzień uświada
mia sobie, iż wojna domowa w byłej
Jugosławii trwa 15 miesięcy. Według
Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw
Uchodźców, tylko w Bośni pomocy
potrzebuje 1,8 miliona ludzi, a śmierć
grozi czterystu tysiącom. Jak do tej
pory, w konflikcie zginęło 10 tysięcy
dzieci.
GÓRNICTWO jest u nas reanimo
wane. Tymczasem w miejscowości
Zolder w Belgii została w środę zam
knięta ostatnia kopalnia w tym kraju.
Do każdej tony węgla rząd belgijski
dopłacał 100 dolarów.
ROSJA poinformowała o nowych
przepisach dotyczących wyjazdów jej
obywateli poza granice kraju. 1 stycz
nia 1993 roku, gdy przepisy wejdą w
życie- przewiduje się, że kolejka ocze

kujących na wyjazd może się wydłu
żyć o 15—20 milionów osób. Czeka
nas nowa wędrówka ludów?_______

KRAJ
JEDYNA rzecz, jaka nam została
ostatnio dana, to dodatkowa godzina
snu, w związku z przejściem na czas
środkowoeuropejski.
„MUSICIE być szybcy, wnikliwi,
spostrzegawczy i odpowiedzialni" —
napisał w poniedziałek Lech Wałęsa
w księdze pamiątkowej Ośrodka Stu
dium Podyplomowego Wywiadu UOP.
PRASA w tym tygodniu rozpisy
wała się o płk. Ryszardzie Kuklińskim,
wysokim oficerze Sztabu Generalne
go LWP, który w latach 1970—81
przekazywał CIA najbardziej tajne do
kumenty Układu Warszawskiego. Dla
jednych jest on płatnym agentem ob
cego wywiadu, dla innych bezintere
sownym bohaterem walki z komuniz
mem.
CODZIENNIE dowiadujemy się o
postępującej nieuchronnie degradacji
kopalni soli w Wieliczce. W1978 roku
UNESCO wpisała kopalnię, będącą

— Na szczęście nie notujemy w
tym roku nasilenia poważniejszych
zatruć grzybami — powiedziała in
żynier Jadwiga Chabros, pracownica
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi
demiologicznej w Słupsku. — Maso
wy wysyp borowików i podgrzybków
spowodował, że ludzie nie zbierają
byle czego.
W maju br. był przypadek zatrucia
piestrzenicą kasztanowatą, przyrzą
dzoną niefachowo.
We wrześniu stwierdzono w woje
wództwie słupskim jedno zatrucie,
spowodowane
prawdopodobnie

spożyciem muchomora sromotnikowego, który pomylił się zbieraczowi
z... zielonką. Skończyło się na sensac
jach żołądkowych.
Z końcem września w lasach minął
dwutygodniowy okres karencji na
środki chemiczne, używane w poło
wie miesiąca do oprysków przeciwko
brudnicy mniszce. Nadleśnictwa mia
ły obowiązek zadbać o odpowiednie
oznakowanie opryskiwanych obrę
bów, z podanymi datami karencji. W
sanepidzie nie stwierdzono zgłoszeń
o zatruciach spowodowanych tymi
chemikaliami, (joj)

od siedmiu wieków miejscem pracy
górników, na listę dorobku kultury
światowej. Eksploatacja kopalni jest
zawsze igraniem z żywiołem. Woda w
środę zalewała sztolnie z prędkością
20 tysięcy litrów na minutę. Żywioł
przycichł w czwartek, ale—jak twier
dzą ratownicy — to tylko cisza przed
burzą. Dotychczas każdy Polak od
wiedzał Wieliczkę trzy razy w życiu —
jako dziecko, następnie z wfasnymi
dziećmi, a później z wnukami. Czy
będzie tam nadal co zwiedzać?
1 PAŹDZIERNIKA zdrożały: gaz o
4,7 procent, ciepła woda o 4,9 pro
cent, prąd o 4,5 procent. Resort finan
sów stwierdził, że podwyżki są zgod
ne z harmonogramem budżetowym.
Paliwo jeszcze nie zdrożało, ale.to
tylko do czasu.
KOLEJNE priorytety fcądowe, o
których mówiła w swoim expos'e
premier Hanna Suchocka, materializują się w dokumentach rządowych.
Program „Bezpieczeństwo socjalne
obywateli", przyjęty w sobotę prze
widuje, iż wszyscy będą mieli zapew
nione minimalne świadczenia i opiekę
społeczną. Ci, którzy są bezradni i

sami sobie pomóc nie potrafią, będą
mieli zagwarantowane przeżycie. Mi
nimalne pensje i emerytury, bezpłatne
świadczenia lekarskie i edukacyjne
oraz zasiłki społeczne gwarantuje pań
stwo_____ _

REGION
110 PODCHORĄŻYCH rozpoczęło
studia w Wyższej Szkole Oficerskiej
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w
Koszalinie. W tym roku zgłosiła się
rekordowa liczba chętnych. Czasy
mamy trudne, są kłopoty ze znalezie
niem pracy po studiach cywilnych.
Uczelnia gwarantuje podchorążym
stałą i dobrze płatną pracę, oraz moż
liwość otrzymania mieszkania.
JEŻELI ktoś wątpi w siłę słowa
pisanego, to się myli. „Nowa wojna
płacowa" — taki tytuł miała informa
cja naszej gazety o konflikcie w Za
rządzie Miasta Białogard. Miało być:
„Nowa wojna pałacowa". Konsek
wencje zgubienia litery „a" były zna
czne. Burmistrz poczuYsię dotknięty i
zrezygnował ze stanowiska. Czy tylko
z powodu błędu w tytule?...

(CES)

A POCZĄTKU „nie" powie
dzieli Duńczycy. Wynik duńs
kiego referendum w sprawie
ratyfikacji traktatu z Maastricht po
traktowano w Niemczech jak wybryk
młodzieniaszka, któremu trzeba jesz
cze zostawić czas na dojście do doj
rzałości. Potem nastąpiło referendum
w Irlandii. Irlandczycy „ideę europej
ską" przełknęli tylko dlatego, że jako
alternatywę przedstawiano im państ
wo teokratyczne, z nie skrępowanymi
już niczym wpływami Kościoła, który
w tym kraju kontroluje wiele dziedzin
życia publicznego (wielu irlandzkich
ministrów jest członkami „Opus Dei",
przerywanie ciąży zakazuje tam kon
stytucja). Wreszcie mogliśmy być
świadkami referendum we Francji. Od
niego zależało już naprawdę wiele.
Niemcy zostali po zakończonym
francuskim głosowaniu z dość niewy
raźnymi minami. Z jednej strony —
westchnienie ulgi: projekt z Maast
richt, ze wszystkimi korzyściami, jakie
niesie on Republice Federalnej, został
ocalony. Ocalona została też nadwe
rężona ostatnio europejska równo
waga walutowa, z nadal silną pozycją
marki. Lecz z drugiej strony — nieco
przytłumiona jest ta radość.
Niemcy były do tej pory głównym
prekursorem idei zjednoczenia euro
pejskiego. Miało to wiele przyczyn, a
równie ważne, jak te ekonomiczne
były przyczyny psychologiczne. Kra
jowi temu, tak obciążonemu przeszło
ścią, tak zadłużonemu moralnie wo
bec innych państw Europy i świata,
temu społeczeństwu, któremu tak
chętnie wytyka się odradzanie faszyz-
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NIEMCY PO REFERENDUM WE FRANCJI

Ulga i konsternacja
KORESPONDENCJA WŁASNA „GŁOSU" Z BERLINA
mu, nacjonalizm itp. — temu krajowi
zależało na uczestniczeniu we wspól
nocie narodów jako równouprawnio
ny, szanowany partner. „Idea europe
jska" akceptowana była przez społe
czeństwo, znajdowała się w progra
mach wyborczych zarówno prawicy,
jak i partii lewicowych. Dziś Niemcy
rozglądają się po Europie ze zdumie
niem. Jeszcze wczoraj to właśnie sil
na pozycja marki była gwarantem sta
bilności systemu walutowego, a Bun
desbank, wykupując zasoby dolaro
we innych państw, ratował Wuja Sa
ma przed gwałtownymi potknięciami.
Dziś tę samą markę i ten sam bank
oskarża się o spowodowanie kryzysu
finansowego. Jeszcze niedawno po
klepywano Niemców po plecach,
chwaląc w ich osobach przekona
nych demokratów, dobrych partne
rów handlowych, dobrych sąsiadów
— i teraz, i na przyszłość. Dziś jednym
z najpopularniejszych argumentów
francuskich przeciwników traktatu z
Maastricht było „danie odporu nie

mieckiej kolonizacji ekonomicznej".
A po jakież to kontrargumenty sięgnął
orędownik jedności europejskiej, pre
zydent Francois Mitterand? Przekon
ywał on, że „dopiero w ramach
Wspólnoty Europejskiej możliwe jest
skuteczne przeciwstawienie się nie
mieckiej dominacji gospodarczej”. Anglicy i Włosi obwiniają Niemców o
spowodowanie załamania się pozycji
ich walut. A wszyscy zgodnym chó
rem przestrzegają przed „odradzają
cym się nacjonalizmem niemieckim",
mając za poparcie swych obaw ostat
nie wydarzenia w tym kraju. Skon
sternowani Niemcy nie wierzą włas
nym oczom — nikt ich nie lubi.
Konsekwencje takiego właśnie
przebiegu francuskiego referendum
będą w Niemczech z pewnością dale
ko idące. Można liczyć się z tym, że
zwolennicy koncepcji separatystycz
nych i nacjonalistycznych zwielokro
tnią swe szeregi („Nie lubią nas? Bez
łaski! Sami damy sobie radę."). Bę
dzie to odczuwalne już przy przy

szłych wyborach, może też stać się
wyborną pożywką dla rozmaitych fa
szyzujących radykałów. Z drugiej
strony Francja mimo wszystko po
wiedziała „tak", i to zadecyduje o
długofalowym kierunku, jaki przyjmie
polityka niemiecka. Republika Fede
ralna z pewnością nie zrezygnuje ze
swego udziału we Wspólnocie, prze
ciwnie — dumnie wypinając pierś,
pokaże wszystkim, co znaczy być pra
wdziwym Europejczykiem. Gdyby
Francuzi nie ocalili traktatu z Maast
richt, zainteresowanie Niemiec — i
ich kapitał — zwróciłyby się naturalną
rzeczy koleją w stronę państw bałtyc
kich i Rosji. Chyba aż zbyt dobrze
wiadomo, czyim nastąpiłoby to kosz
tem. Dzięki francuskiemu „tak" uwa
ga i pieniądze Niemiec pozostaną
głównie na placu budowy Wspólne
go (zachodnio) Europejskiego Do
mu.
Chciałbym na koniec zwrócić uwa
gę czytelników na jeden znaczący
szczegół. Otóż tam, gdzie dochodzi
do głosowań powszechnych, traktaty
zjednoczeniowe akceptowane są z
wielkimi trudnościami, bądź nie są
akceptowane w ogóle. Gładko nato
miast przechodzą w państwach, gdzie
ratyfikacji dokonuje jedynie parla
ment. Być może, dążymy do punktu,
w którym „idea europejska" straszyć
będzie jedynie w głowach sytych i
zadowolonych polityków, serdecznie
znienawidzona natomiast zostanie
przez większość społeczeństw nasze
go kontynentu. Czy Polakom na pew
no warto wchodzić w mury takiego
Wspólnego Domu?

MICHAŁ SZULTKA
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FIAT 126p (1990)
Słupsk, tel. 254-80.

sprzedam,

TANIO opla kadetta 1.6i, 1990,
Słupsk, tel. 247-31.

paliwa oraz ropniak w wersji truck.
Dalej boksy Citroena i Peugeota.
Peugeot, reprezentowany przez
niedawno powstałą w Polsce firmę
Nat-Broker, przedstawia trzy modele
pięknych aut, ale bez ostatniego szla
gieru „czterysta-piątki". Wykupili
i ten samochód i trzydzieści innych,
jak tylko ruszyła z początkiem wrześ
nia kampania reklamowa. Wynajęty
do jej prowadzenia Krzysztof Szaykowski, znany w kraju kolekcjoner zabytkovyych samochodów,, powiada, iż
nic w tym dziwnego, skóro promocja
A otwarciu w słupskiej hali
„Gryfia" pierwszej w Europie
Peugeota w Polsce zaczęła się od
imprezy promocyjno-handloupustów cenowych w granicach od
wej „Auto-Tour-Market", tłoku nie
21 do ponad 100 milionów złotych za
było. I dobrze, bo kto nosi się z
samochód. Mało tego, zastosowano
zamiarem kupna samochodu w cenie,
zasadę wymiany używanych modeli
stanowiącej wartość około dwóch
105, 205 i 309 na nowe bez dopłaty,
polonezów bez „bajerów", powinien
gdy na przykład roczny samochód nie
mieć zapewniony komfort przysługu
ma więcej niż 5 tysięcy kilometrów
jący potencjalnemu nabywcy. Obsłu
przebiegu.
ga wszystkich boksów wystawo— Co więcej, akurat wczoraj ot
wo-handlowych, w których pomiesz
worzyliśmy w Lęborku punkt sprze
czono 28 samochodów osobowych
daży peugeotów — dodaje importer i
oraz dostawczych, prześcigała się w
dyrektor firmy Nat-Broker, jednego z
prezentacji pojazdów najprzedniej
sześciu dealerów Peugeota w Polsce,
szych marek zachodnioeuropejskich i
Wojciech Sadoch.
japońskich. Zaczynając od lewej, po
Po prawej stronie hali zdecydowa
kaz otwiera koszalińskie przedstawi
nie już przeważają pojazdy japońskiej
cielstwo japońskiej „Toyoty". Jej dea
produkcji. Honda prezentuje dwa ca
ler, inż. Wojciech Jankowski, wraz z
cka, w tym jedno sportowe dla kone
uroczymi hostessami prezentuje czte
serów motoryzacji. Daihatsu wysta
ry modele osobowych aut. Sam od
wia terenową wersję jeepa — model
siedmiu lat prywatnie eksploatuje po
Feroza oraz głośne już na rynku moto
jazd tej marki i wie najlepiej, co poleca
ryzacyjnym wersje Applause i Chara
klienteli.
de. Włoski ITAL-MOT kusi cenami
W kącie za „Toyotą" stoją dwa
wolnymi od cła modeli: Tempra, Tipo i
polonezy — limuzyna z wmontowa
Uno. Natomiast japońska Mazda,
nym już jednopunktowym wtryskiem
której interesy reprezentuje Roman

Majerowski z przedstawicielstwa fir
my w Bolszewie pod Wejherowem,
przyciąga zwłaszcza modelem „121",
na którego zakup prowadzone są za
pisy. Wystawca wyjawił, iż po otwar
ciu wystawy w Słupsku znalazło się
dwóch chętnych na zakup tego poja
zdu. Pokaz piękności na czterech ko
łach na parkiecie słupskiej „Gryfii"
zamyka Ford trzema samochodami, w
tym dwoma dostawczymi oraz oso
bową fiestą.
Nie brakuje stoisk z akcesoriami
motoryzacyjnymi. Dowiedzieliśmy się

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

po mnie samochód. Pojechałam. Sekretar
ka ministra taka jakaś niewyraźna, minister
nie patrzy mi w oczy. Ja osobiście nic do
pani nie mam, mówi, mnie z panią było
dobrze, ale z przykrością muszę wręczyć
pani dymisję, bo rząd jest koalicyjny, decy
dują względy polityczne. Pani miała kon
flikt z „Solidarnością", zgłosili wobec pani
votum nieufności. Takie rozstanie to czysta
bolszewia, należało mi się jakieś godne
rozejście.
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„PRZEGLĄD TYGODNIOWY"
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„GAZETA WYBORCZA"
NR 232

Wygląda na to, że w uporządkowanym
kategorialnie świecie powstały niepokoją
ce wyłomy. Nikt nie przekreśla, rzecz jasna,
wagi interesów gospodarczych, polityki,
walki o wpływy i rynki oraz wojen klas
wokół dostępu do dóbr. Na plan pierwszy
wysunęły się jednak czynniki, niejedno
krotnie lekceważone w diagnozach i noto
rycznie pomijane przez praktyków polityki.
Postoświeceniowe teorie okazały się po
dobnie bezradne przy tłumaczeniu, na
przykład, odradzania się świętej, prawo
sławnej Rusi, jak i wcześniej, gdy łykały
gorycz porażki z okazji fiaska w objaśnianiu
istoty nazizmu, stalinizmu i częściowo —
ideologii ruchów społecznych w tzw. Trze
cim Świecie. „Racjonalnemu" wyjaśnieniu
wymyka się zaś całkowicie problem Jugo
sławii. Kto mógłby przypuszczać, że po
pęknięciu spoiwa autorytarnej przemocy
państwa Tity, ludzie trzech religii i dwóch
pisowni okażą się niezdolni do współist
nienia? Co więcej, pomiędzy katolikami,
prawosławnymi i muzułmanami rozgorzeją
tak przerażające swyrri okrucieństwem
walki, jakich — wydawało się — cywilizo
wana Europa nigdy nie jest w stanie do
świadczyć, nawet w koszmarnych fantaz
jach?

O ostatnich miesiącach rządu Bieleckie
go Krystyna Sienkiewicz i Władysław Sidorowicz, dwoje dawnych bliskich kolegów,
a teraz minister i wiceminister, porozumie
wali się ze sobą wyłącznie za pomocą pism
urzędowych. Na korytarzu się nie dostrze
gali.
Dzisiaj, po swojej dymisji, Krystyna Sien
kiewicz mówi, że nie wie, czy znajdzie
pracę pielęgniarki w rodzinnym Toruniu.
— Swego czasu sama o to zadbałam, by
prezesami okręgowych izb pielęgniarskich
zostały moje koleżanki z „etosu" — mówi.
Co z niego zostało? Styropian przepusz
czony przez magiel.
Sposób odwołania ze stanowiska był dla
niej szokiem. Plotka pojawiła się znacznie
wcześniej niż zwolnienie. Na dwa tygodnie
przed dymisją „Trybuna" podała, że doma
ga się jej od ministra Andrzeja Wojtyły
Alina Pieńkowska. 22 września Krystyna
Sienkiewicz spytała ministra, czy to praw
da, że już od 2 września u premier Suchoc
kiej leży jego wniosek o dymisję. Spytała
też, czy ma planować wyjazd do Francji na
16 października. — Niech pani bierze się do
pracy, a nie słucha plotek, odpowiedział mi
minister — mówi Krystyna Sienkiewicz. —
Następnego dnia zostałam w hotelu, by
napisać referat na kongres balneologiczny.
O 9 rano przyszła kierowniczka i mówi, że
minister nie może się dodzwonić i przysyła

(Józef Lipiec: Racje czy nacje?)

na przykład, iż od niedawna koszaliń
ska firma „Auto-Best" rozszerzyła
swoją działalność o hurt produktów
Rafinerii Gdańskiej. Długa jest też
lista innych wystawców, przedstawi
cielstw, w tym także naszej redakcji
oraz radia. Nie namawiamy do zoba
czenia objazdowego salonu. Ale ta
kiej imprezy motoryzacyjnej w Słups
ku nigdy przedtem nie było.

IRENEUSZ WOJTKIEWICZ
Zdjęcia: Zbigniew Bielecki

DZIAŁKĘ
285-08.

DZIAŁKĘ, lokal, piwnicę
punkt. Słupsk, 438-370.

LISY, jenoty, Gdynia, 41 -13-00.

Koło-

KUPIĘ opla asconę do kapitalnego
remontu może być po wypadku Koło
brzeg, tel. 266-80.

SPRZEDAM tarpana, Słowieńsko
32/2 gm. Sławoborze.

KUPIĘ samochody osobowe na
części oraz sprzedaż, Gościno, tel.
12- 173.

TANIO silnik 7.5 KW, 380 V, drzwi
prawe nowe do fiata 126p, sprzedam.
Koszalin, tel. 413-075.

LOKALE

NYSĘtowos Miastko, tel. 34-20.
SPRZEDAM jawę
brzeg, tel. 226-06.

350,

PEUGEOT305 (1981) Słupsk', tel.
43-03-01.

CITROEN XM
Słupsk, 435-725.

2

PAWILON handlowy oddam w
dzierżawę. Ustka, plac Wolności, tel.
146-169.

litry

(1990)

OPEL Ascona 1,3 „S"
Słupsk, 436-716.

(1985)

KAWALERKĘ do wynajęcia w
Słupsku poszukuję. Słupsk,
tel.
43-83-99.

SPRZEDAM chłodnię z Jelcza,
agregat sprawny. Kalisz Pomorski, tel.
64-13,65-97 po godz. 14. K-2556

DO WYNAJĘCIA 100 m na działalność w tym garaż, telefon. Szczeci
nek, 457-34.

AUTOSAN H9, przebieg 141000

POSZUKUJĘ lokalu w centrum
Słupska na małą gastronomię — dzier
żawa lub kupno, może być miesz
kanie na parterze, Słupsk, 437-229
po godz. 17.

Philips.

Słupsk,

tel.

SPRZEDAM fiata 126p (1984)
cena 16.000.000 zł Kołobrzeg, tel.
215-62.
passat
T6
(1977) sprzedam, Ustronie Morskie,
tel. 15-116.
SILNIK Opel Ascona diesel 16
(1987) skrzynia biegów, akcesoria
sprzedam, Kołobrzeg, 241 -81.

TANIO silnik elektryczny do napę
du łodzi wędkarskiej lub pontonu,
Koszalin, tel. 436-770.
3 POKOJE w Miastku sprzedam.
Gdańsk tel. 31 -60-47.

WYDZIERŻAWIĘ kiosk „Szczecinek" Kołobrzeg, tel. 227-11,261 -41.

ZAMIANY
ZAMIENIĘ motocykl MZ 250 na
motorower Simson lub Chart. Słupsk,
Findera 37/4.
SPÓŁDZIELCZE M-3 Sławno zamienię na Słupsk, tel. 35-35.
MIESZKANIE 135 m na dwa oddzielne, Słupsk, 228-79.

M-4 Koszalin, tel. 41 -21 -19.
M-4 60 m kw„ komfortowe na
osiedlu Niepodległości. Wiadomość
sklep — Romera 2 "B" w godz.
16—18.
DOM zabudowania gospodarcze,
duży ogród tanio sprzedam, Karlino,
tel. 726.

rcze, dom, pilnie, tanio sprzedam,
Chotkowo 16, p-ta Borzytuchom.

SPRZEDAM działkę budowlaną z
materiałami, Kołobrzeg, tel. 266-60.
SPRZEDAM zdecydowanie gos
podarstwo z zabudowaniami 16 ha
Czarna Dąbrówka 82, tel. 550.
SPRZEDAM garaż — blaszak przy
ul. Chrobrego dachówkę karpówkę-rozbiórkową i okna, Słupsk, tel.
439-085.
SPRZEDAM kiosk handlowy 24
m kw., Słupsk, tel. 433-023.
SPRZEDAM udział w łodzi rybac
kiej, Kołobrzeg, 84-272.

ROZPOCZĘTĄ budowę sprze
dam, Kępice, Podgórna 1 Tanip.

(Elżbieta Cichocka: My z etosu)

„POLITYKA" NR 40
W latach 1943 — lipiec 1992 nadano w
Polsce 5 717 484 orderów, odznaczeń i
tytułów honorowych. Plus 3788 medali za
ofiarność i odwagę oraz 442 448 medali za
długoletnie pożycie małżeńskie. Ponadto
nadano medale jubileuszowe: 10-lecia PL
— 267 671, 30-lecia — 229 049, 40-lecia
— 1 217 940, oraz odznaczenia nadane
przez władze wojskowe w latach 1945—
—1952 w liczbie ponad 1 min. Daje to w
sumie ponad 8,5 min odznaczeń. A od
znaczonych?
Byłó ich znacznie mniej. Istniejący sys
tem odznaczeń oparty był na założeniach,
że kto już otrzymał na przykład Krzyż Za
sługi, godny był po kilku latach otrzymać
Order OP V klasy, a gdy już miał go, to mógł
liczyć po następnych latach na wyższą
klasę. Nie służyły one uhonorowaniu no
wych, wybitnych zasług, lecz były potwier
dzeniem dotychczasowych, którym upływ
czasu automatycznie dodawał znaczenia.
Działał (działa jeszcze) absolutny automa
tyzm przy przywilejach branżowych, opar
tych na konieczności nadawania odzna
czeń za lata pracy w danym zawodzie: z
tytułu kart nadano blisko 1,6 min orderów i
odznaczeń. Medale jubileuszowe z reguły
były przyznawane osobom już posiadają
cym przynajmniej jedno odznaczenie.
Nikt nie potrafi powiedzieć, ilu Polaków
zostało odznaczonych. Przybliżone sza
cunki mówią o 3—3,5 min osób, bliższa
prawdy jest raczej dolna granica. Czy to jest
duża liczba jak na 38-milionowy kraj?
Znów trzeba by się wdać w obliczenia
zgonów i narodzin — brać pod uwagę co
najmniej 60-milionową zbiorowość w
„wieku odznaczeniowym". Darujmy sobie

(Tadeusz Kołodziejczyk:
Blaszki czy ordery)

„PRAWO I ŻYCIE"
NR 40
Średnio co trzy kwadranse w Warszawie
kolejny właściciel nie może odnaleźć swo
jego pojazdu. Niemal identyczny wynik
notują nasze największe aglomeracje —
Katowice, Kraków, Gdańsk, Wrocław. Od
najduje się tylko co trzecie z ukradzionych
aut. Właścicielom dwóch pozostałych na
otarcie łez musi wystarczyć odszkodowa
nie, o ile przedtem oczywiście opłacili auto-casco.
Samochody giną nie tylko w Polsce.
Wobec tego czy tylko Polska może kan
dydować do miana samochodowego pase
ra Europy? Czy rzeczywiście kradzieże sa
mochodów na Zachodzie i przerzut ich do
Europy Środkowowschodniej są typową
naszą specjalnością?
Nie sposób jednoznacznie odpowie
dzieć na to pytanie. Według Interpolu po
polskich szosach jeździ obecnie około 25
tysięcy luksusowych aut skradzionych w
ciągu ostatnich dwóch lat na zachód od
Łaby, a polska mafia samochodowa liczy
około 1000 ludzi czerpiących stałe docho
dy z tego procederu. Z kolei wedle szacun
kowych danych z niemieckiego Federal
nego Biura Kryminalnego w Wiesbaden w
ciągu ostatnich dziesięciu lat wwieziono
do Polski ponad 20 tysięcy skradzionych
aut. Krzysztof Rutkowski sugeruje, by dla
rzeczywistego zobrazowania skali tego
procederu ową liczbę potroić. Wedle in
spektora Jana Rupińskiego z Komendy
Głównej Policji można mówić zaledwie o
dwóch tysiącach samochodów, które od
połowy lat siedemdziesiątych zotały skra
dzione na Zachodzie i przemycone do Pol
ski.
Ogromna jest rozbieżność w ocenie skali
zjawiska, niemniej wszyscy zgadzają się co
do faktu działalności doskonale zorganizo
wanych gangów złodziei samochodów, w
których prym wiodą nasi rodacy.

(Krzysztof Kilijanek:
Samochodowy paser Europy)

dobry

ŻUKA izotermę sprzedam, Słupsk,
27-470.

PRACA
FIRMA Termex zatrudni robotni
ków budowlanych oraz cieśli, Kosza
lin tel. 253-77, Grottgera 4.
ZATRUDNIĘ na stałe małżeństwo
lub parę do pracy w szklarni. Zapew
niam mieszkanie, 05-555 Tarczyn
k./Warszawy, ul. Stępkowskiego 32,
Zygmunt Osiński.

USŁUGI

OKAZJA! zabudowania gospoda

te rachunki, choć nie są to wcale soc
jologiczne igraszki i mogłyby stać się
przedmiotem poważniejszych badań.

Kołobrzeg,

TARCICĘ sezonowaną dąb gru
bości 50 mm kupię. Słupsk, tel.
11- 21-44.

MIESZKANIE
własnościowe
pow. 61 m kw. ul. Mochnackiego,
działkę warzywną, murowana altanka
w kompleksie „Pod Tulipanem"
Słupsk, 441-962.

y A R K ET

kupię,

GOLF 1991 bogato wyposażony,
Słupsk, 282-10.

VOLKSWAGEN

Piękności na parkiecie

KUPIĘ kompletne wspomaganie
do stara 200. Objazda, tel. 14-1 7-08.
DZIAŁKĘ
budowlaną
kupię,
Słupsk, Cecorska 1 (sklep motoryza
cyjny)^________________________ __

SPRZEDAŻ

km, telefax
285-73.

„AUTO-TOUR-MARKET" W SŁUPSKIEJ „GRYFU"

KUPNO

OGŁOSZENIA

MATEMATYKA — korepetycje,
Słupsk, 430-770.

USŁUGI fryzjerskie u klienta Pan
Adam trwała kwaśna, ziołowa, nor
malna, strzyżenie, pasemka, modelo
wanie Słupsk, tel. 438-592 ponie
działek—piątek w godz. 9—10.
ZESPÓŁ

Muzyczny

Słupsk,

438-893.

PRACOWNIK WSP udziela korepetycji z matematyki. Andrzej Jacko,
Słupsk ul. Spacerowa 1 „B" pok. 104.
ANGIELSKI. Miastko, tel. 28-88
godz. 11—20._____________________
NAUKA jazdy samochodem szyb
ko tanio solidnie. Słupsk, 44-30-80.

DOM

INSTALATORSTWO sanitarne
c.o. i gaz nowe instalacje, remonty,
Słupsk, tel. 44-20-85 od szesnastej.

SPRZEDAM działkę 375 m kw. z

USŁUGI transportowe 3,51, tanio,
Słupsk, tel. 432-407.

segment na ukończeniu
sprzedam,
Ustka oś.
Kwiatowe
145-881 po siedemnastej.
rozpoczętą budową, 42 min, Słupsk,
tel. 256-32.

GARAŻ zdecydowanie 1 Maja —
obwodnica, Szczecinek, 44-564.
KRZEWY „Cyprisik" sprzedam,
Dębnica Kaszubska, tel. 208.
KRZEWY ozdobne i żywopłoto
we. Porzeczka czarna — sadzonki
sprzedam, Słupsk, tel. 1127-25.

SPRZEDAŻ: Kasety wideo z licen
cją do wypożyczalni, Koszalin, tel.
410-027.

SPRZEDAM komplety wypoczyn
kowe zachodnie wzory, Sianów,
185-287._________________________

ŻALUZJE, tapicerka drzwi najta
niej. Słupsk, 437-976.
MARKIZY żaluzje produkcja mon
taż, Rymań tel. 83-191.
ZAKŁAD Sztukatorski przyjmuje
zlecenia na roboty sztukatorskie, Ko
łobrzeg tel. 216-59.
GARAŻE, szklarnie, ławki cmen
tarne, regały w elementach do wypo
sażenia mieszkań, sklepów, garaży (w
trzech kolorach) produkuje i sprzeda
je dostarczając własnym transportem
Spółdzielnia „Metalowiec" w Słups
ku, ul. Bałtycka 10, tel. 271-86.
K-2572-0

SZAFĘ, tapczan, piec c.o. —tanio
sprzedam. Słupsk, 222-12.

RÓŻNE

SPRZEDAM — wilczki 7-tygodniowe, Koszalin, 189-258.

SPRZĘT rolniczy, 10 szt. krów ho
dowlanych cielnych 1/4, 1/2
sprzedam, Sławno, tel. 86-29.

hf

ZAPEWNIĘ dobrą opiekę dziecku.
Słupsk, tel. 251 -44.
GRECJA — Turcja 17 X Słupsk,
43-35-58.

BLACHĘ miedzianę. Koszalin,
43-43-83.___________________ __

USŁUGI tranportowe autokar
Jelcz z koncesją, Słupsk, 43-35-58.

PRALKA zachodnia, gwarancja
3.400.000 zł, Słupsk, 439-333.

Słupsk, 261-57.

SKLEP z dodatkami ślubnymi „Ina"
oferuje najtańszą chemię w Słupsku
wejście od Mickiewicza 14.

GIMNASTYKA dla pań przy muzyce, Koszalin, SP15, wtorek—piątek
19.30 zapisy na zajęciach.

SPRZEDAM telefon bezprzewo
dowy, Kołobrzeg, 211 -90.
ODSTĄPIĘ

kantor,

Słupsk

43-78-50.

SPRZEDAM spółkę z o.o. utwo
rzoną na starych zasadach, Kołobrzeg
tel ./fax 277-41.

WYDZIERŻAWIĘ kasety wideo,

MATRYMONIALNE
SAMOTNA blondynka (39 lat,
163 cm) bez zobowiązań, pozna pa
na. Oferty BO Kołobrzeg, Giełdowa
12, nr 1321.
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jest gotowy sprzedać dzierżawioną
ziemię, ale już według nowych sta
wek, W 1989 roku państwo Jasińscy
zapłaciliby za nią 800 tysięcy złotych.
Teraz żąda się od nich trzydziestu
milionów. Czy w tym przypadku nie
mają prawa czuć się pokrzywdzeni?
Przecież to nie z ich winy do transakcji
dochodzi dopiero po trzech latach!

— Pani jest za mądra! — usłyszała w darłowskim
urzędzie. Czyżby to, co ją spotkało, było karą za nad
miar inteligencji, za upór i dochodzenie swoich praw?
Po przejrzeniu pokaźnej już teczki pism od i do
urzędów, doszłam do wniosku, że szersza publiczność
powinna poznać starą i nową historię dwóch działek na
terenie gminy Darłowo.
Państwo Jasińscy przyjeżdżają do Wicia od ponad
dwudziestu lat. Ewa Jasińska jest wykładowcą Uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i jak każdy
nauczyciel ma kłopoty z gardłem. Zalecono jej pobyt
nad morzem, więc razem z rodziną przyjeżdża tu na
wakacje. Kiedyś urlop spędzali u krewnych, właśnie w
Wiciu. Kiedy jednak pojawiły się dzieci, długotrwałe
wizyty pięcioosobowej rodziny stały się nieco kłopot
liwe. Toteż Jasińscy postanowili wydzierżawić dział
kę i wybudować dom.

MIMO PODPISANIA AKTU NO
TARIALNEGO O KUPNIE DZIAŁKI
prawnik poradził pani Ewie, aby nadal
domagała się od darłowskich władz
wydania nakazanej przez Kolegium
Odwoławcze decyzji o sprzedaży zie
mi. Tylko wtedy Jasińscy będą mogli
się odwoływać od wyceny działki.
Prokuratura nie zajmuje się takimi
przypadkami, a Jasińskich nie stać na
wniesienie sprawy sądowej z powódz
twa cywilnego. To wiąże się z wpła
ceniem
dwudziestoprocentowego
wadium i zaangażowaniem adwoka
ta. Trudno przypuszczać, że tamtejsi
urzędnicy o tym nie wiedzą i świado
mie nie wykorzystują zaistniałej sytu
acji...
— Ponowiłam wniosek o wydanie
zaległej decyzji jeszcze w sierpniu,
przed wyjazdem do domu — mówi
pani Ewa. — Dowiedziałam się, że w
Urzędzie Gminy skwitowano to ućrnipQ7kipm
NA TYM NIE KONIEC PRZYGODY
JASIŃSKICH Z DARŁOWSKIMI URZĘDNIKAMI. W czerwcu br. w Urzędzie Gminy w Darłowie krakowia
nie dowiedzieli się, ze niektórzy ich
działkowi sąsiedzi zrezygnowali z
dzierżawy, o którą tak niedawno za
biegali. Pod koniec miesiąca odbyły
się dwa nieudane przetargi na sprze
daż działek w Wiciu. Nieudane — bo
nie wpłynęła ani jedna oferta. Państ
wo Jasińscy pomyśleli sobie, że są
siednią działkę mógłby kupić ich syn
— Piotr. Na drugi dzień po licytacji
złożyli w imieniu syna podanie o
sprzedaż działki nr 46/3 wraz z prośbą
o rozłożenie należności (tj. 15 milio
nów złotych) na raty. Skąd ta kwota?
Taką podała im urzędniczka UG w
Darłowie. 7 sierpnia br. Piotr Jasiński
otrzymał zawiadomienie, że interesu
jąca go działka została... sprzedana na
korzystniejszych warunkach!
Pani Ewa znów przyjechała do Ko
szalina i w Urzędzie Wojewódzkim
złożyła skargę na wójta i Radę Gminy
w Darłowie.
Powód jest prosty. Zgodnie z Ko
deksem postępowania administracyj
nego, urząd po przyjęciu podania zo
bowiązany jest do informowania pe
tenta o wszystkich czynnościach lub
propozycjach
dotyczących
jego
wniosku.

maju tego roku, złożyli pisemną de
klarację kupna dzierżawionej działki.
Ku ich zdumieniu otrzymali odpo
wiedź odmowną. Jako powód poda
no: „brak jest przepisu prawa mówią
cego, jak postąpić w przypadku działki
skarbu państwa, na której stoi domek
letniskowy, będący osobną własnoś
cią".
I tak zaczyna się wojna o kupno
działki. Pani Ewa, kiedy wie, że ma
rację — dochodzi swoich praw.
— Proszę pani, to, co obserwuję w
darłowskim urzędzie, to po prostu
skandal. Tak poprzednia, jak i obecna
władza łamie prawo. Na nic się zdało
postanowienie Urzędu Wojewódz
kiego w Koszalinie, nakazujące wy
danie mi decyzji o sprzedaży działki.
Złożyłam skargę w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym, który przekazał
sprawę do Kolegium Odwoławczego
przy Sejmiku Samorządowym w Ko
szalinie — mówi Ewa Frydel-Jasińska. — Tutaj także przychylono się do
mojego wniosku. Został wyznaczony
kolejny termin wydania stosownej
decyzji. Niestety, ani ten „komunis
tyczny", ani ten „solidarnościowy"
burmistrz Darłowa nie zastosowali się
do wydanych orzeczeń: Do dnia dzi
siejszego nie ma takiej decyzji. Dziwi
mnie natomiast, że innym zaintereso
wanym kupnem działek w Wiciu nie
stawiano trudności. Opieszałość urzędnicza dotyczy tylko mnie...
To, co pani Ewa nazywa „opiesza
łością urzędniczą", jak nazwałabym
„arogancją władzy". Oto okazuje się,
że po trzech latach darłowski urząd

PO RAZ KOLEJNY DARŁOWSCY
URZĘDNICY wykazali się słabą zna
jomością prawa — twierdzi pani Ewa.
— Moim zdaniem zrobili to celowo, z
pełną świadomością, bo trudno ich
posądzać o tak wielką ignorancję!
(przyp, mój — J.S.). Uważam, że w
gminie urządzono tak zwany „cichy"
przetarg, o którym nie powiadomiono
mojego syna i nie dano mu szansy
udziału w licytacji. Od złożenia wnio
sku do zawiadomienia upłynęło pół
tora miesiąca. Brak odpowiedzi w
terminie ustawowym, czyli w ciągu
miesiąca, odebraliśmy jako „przychy
lne ustosunkowanie się" do oferty
syna.
Anna Niewczas, inspektor do
spraw mienia komunalnego w Urzę
dzie Gminy w Darłowie, przyznała, że
w ciągu miesiąca nie poinformowano
Piotra Jasińskiego, czy jego wniosek
„został uwzględniony". Wyjaśniła mi
natomiast, że do urzędu wpłynęły trzy
oferty. Dwie opiewały na 15 milio
nów złotych, jedna — na 20 milio
nów. „Wójt kazał je sobie przynieść,
to zaniosłam". Sprawa „stanęła na
zarządzie" i ten zaaprobował tę naj
korzystniejszą.
★ ★ ★
DZIWNE SĄ PRAKTYKI DARŁO
WSKICH URZĘDNIKÓW wobec pe
tentów. Starej, komunistycznej wła
dzy częstokroć zarzucano brak jaw
ności w podejmowaniu decyzji. Tyle
nadziei pokładano w nowych wła
dzach. Prawo miało znaczyć prawo!
Czy nie ma racji pani Ewa mówiąc:
„Pionki się zmieniły, ale wciąż toczy
się ta sama gra..."?

. PU JOLANTA STEMPOWSKA

BYŁ ROK 1984. TAK WIĘC HIS
TORIA PIERWSZEJ DZIAŁKI ma już
osiem lat. A zaczęła się zwyczajnie —
od pisma Ewy Frydel-Jasińskiej do
Urzędu Miasta i Gminy w Darłowie z
prośbą o wskazanie sześcioarowej
działki pod budowę domku rekreacyj
nego. Stosowną umowę zawarto
wkrótce i państwo Jasińscy zaczęli
kompletować dokumentację domku i
gromadzić odpowiednie materiały.
Pani Ewa dzisiaj już nie pamięta, po
co przyjechała jesienią tego roku do
Wicia. Faktem jest, że na swojej dział
ce spotkała geodetę, który dzielił
nieużytki na działki — po trzy ary
każda.
— Po tym, jak otrzymałam zezwo
lenie na dzierżawę ziemi i budowę
domku, nagle miejscowi notable za
interesowali się nieużytkami przyleg
łymi do mojej działki — tłumaczy pani
Ewa. Powiedziano mi, że brakło działki
dla jednego z nich, więc postanowio
no podzielić moją na pół. Pobiegłam
szybciutko do urzędu i zaprotestowa
łam. Ostatecznie sprawa trafiła do
Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
i tam właśnie mnie przyznano rację!
Postawiłam na swoim! Formalnie
działkę podzielono, ale mam prawo
do użytkowania całości.
PO PARU LATACH, NA DZIER
ŻAWIONEJ ZIEMI wyrósł wymarzo
ny domek rekreacyjny — owoc wielu
zabiegów i wyrzeczeń całej krakows
kiej rodziny. Nadszedł rok 1989. Poja
wiła się możliwość przejęcia działki
na własność. Państwo Jasińscy udali
się do darłowskiego urzędu i tam, w

'Mmm

Fot. Renata Stańczak

z

elektro i

, • 1
§ 1
l. JUL. JÜ

* ■>„

JAROSŁAW JURKIEWICZ

„Szanuj pracownika swego, bo możesz nie
mieć żadnego" — to hasło w pokoju przewod
niczącego „Solidarności" w „Kazelu" jakoś
nie przystaje do rzeczywistości zakładu. Od
marca ubiegłego roku Przedsiębiorstwo
Przemysłu Elektronicznego „Kazel" w Kosza
linie jest w likwidacji. Pod koniec września z
410 zatrudnionych dzisiaj osób odejdzie kolej
nych 230.
— Co się stało, że przypomnieliście
sobie o nas, o największym niegdyś
zakładzie w Koszalińskiem? — pyta
jedna z pracownic zakładowego dzia
łu normowania.
Robotnicy w wydziale narzędziowni niezbyt garną się do rozmowy.
— Po co pan pisze? Co to da? Nie
będzie żadnego rezultatu — słyszę od
ślusarza w średnim wieku. — Nic za
tym nie pójdzie.
Są bardzo rozgoryczeni, nie potra
fią ukryć swego zawodu.
— Właściwie to ja tutaj dorobiłem
się tylko nowotworu. Mnie pozostało
jeszcze prawo wyboru, bo mogę iść
na rentę chorobową. A pozostali? —
mówi robotnik z 29-letnim stażem. —
Dawniej to człowiek czuł się zaszczy
cony pracą w „Kazelu". Nie chodziło
o zarobki, bo zawsze były niższe niż
średnie w kraju, tylko o szyld. Tu były
wysokiej klasy urządzenie, a my byliś
my superligą zawodową — narzę
dziowcami z „Kazelu". Jeśli w innym
zakładzie mówiło się, że jest się narzę
dziowcem z „Kazelu"—to była dobra
wizytówka.
Dla robotników likwidacja zakładu
jest zabójstwem. W ich przekonaniu
jest to likwidowanie do reszty, do
ostatniej maszyny.
— W moim pojęciu powinniśmy
likwidować pewien system zarządza
nia firmą, ale nie trwonić jej majątku!
—słyszę od robotnika — Przy całej tej
likwidacji zapomniano o ludziach. Bo
co mnie może czekać z zawodem
szlifierza? Kto przyjmie do pracy czło
wieka, który ma ponad 45 lat i mnóst
wo stażu za sobą? Nie warto w takie
go inwestować.
Miejsce, w którym toczy się roz
mowa, nazywane było do niedawna
„gniazdem os". W „Kazelu" rodziła
się koszalińska „Solidarność", najak
tywniejszych zwolenników miała no
wa rzeczywistość.
— Teraz jest mi bardzo przykro
wobec ludzi, których przekonywałem
do zmian. Wstyd mi jest się z nimi
spotykać. Sam czuję się oszukany.
Przekonywaliśmy ludzi do Wałęsy,
kiedy starał się na prezydenta. Teraz to
wszystko się przeciw nam obróciło...
Za komuny mogliśmy powiedzieć
więcej niż w tej chwili. Jak powie się,
że mistrzów jest za dużo, albo że jest
za dużo biurokracji, to się od razu
człowiek znajduje na bruku.
Mimo to nie tracą ostatniej nadziei
na zmianę. Jak żyć bez nadziei, nawet
jeśli ciągle się słyszy, że ktoś tam na
górze robi wielkie interesy? Mimo że
—jak mówią — ich maszyny sprzeda
wane są za bezcen. Także te, które
niegdyś kupowano w RFN i Szwaj
carii, wywożone są teraz tirami do
krajów, z których przybyły. W cenie
nierzadko dziesięciokrotnie niższej.
— Zawsze nam mówiono: teraz zaciśniemy pasa, a w przyszłości to my
będziemy panami. Wszystko okazało
się mrzonką. Ale może w końcu coś
się zmieni? Może zamiast sprzedawać
majątek fabryki, zacznie się go powię
kszać? My najpierw byśmy chcieli, by
po tym artykule ktoś się z nami spot
kał, może z Miejskiej Rady, może z
władz... — słyszę na koniec.
★ ★ ★

Przewodniczący „Solidarności" w
„Kazelu" Marek Wawrzyniak jest wy
raźnie zmęczony sytuacją.
— Przy pierwszych, drugich zwol
nieniach można było usunąć tych nie
zdyscyplinowanych — mówi.— Te
raz to już właściwie takich nie ma.
Czy w takiej sytuacji jest łatwo
działać związkowi zawodowemu? W
odpowiedzi słyszę westchnienie i opinię, że przede wszystkim związek
nie ma jak bronić swych członków.
Załogę „Kazelu" stanowiły niegdyś
głównie kobiety, teraz w większości
bezrobotne. Sam przewodniczący ma
tytuł inżyniera, dziewięć lat pracy w
zakładzie i pensję 1 milion 721 tysięcy
złotych (plus wysługa lat).
Czy widzi dla siebie szansę na jakąś
pracę?
— Może gdzieś stragan się otwo
rzy — mówi bez przekonania.
Według niego o likwidacji przed
siębiorstwa zadecydował głównie
spadek popytu na krajową elektronikę
i zalew rynku tą tanią, „żółtą", z Taj
wanu. No i różnica w poziomie wyko
nania, choć nie zawsze występująca.
„Kazel" nigdy nie dostarczał wyro
bów finalnych, nie miał bezpośred
niego kontaktu z konsumentem. Za
wsze był kooperantem. Główny od
biorca jego wyrobów — warszawska
„Cemi" (fabryka półprzewodników)
— w latach swej świetności zatrud
niał kilka tysięcy pracowników. Obe
cnie ma ich kilkuset. Firma składała
się z kilku różnych zakładów, które w
latach osiemdziesiątych zaczęły się
odrywać i uniezależniać. W końcu
wszystko runęło.
Teraz, jak słyszę, trwają w „Kazelu"
rozmowy z kilkoma firmami, które
ulokowały tutaj zamówienia. Chodzi
o utworzenie z nich spółki. Szanse na
jej powstanie szacuje się jednak na
40—50 procent.
Przedsiębiorstwo jeszcze produku
je. Są zamówienia, ale — jak mówi
przewodniczący „Solidarności" — ilość wyrobów jest... mikroskopijna.
Sam szyld likwidacji, którym zakład
został opatrzony, utrudnia wszelkie
działania. Przy likwidacji trudno za
wierać jakiekolwiek umowy na dzier
żawę majątku. Za trzy miesiące może
bowiem znaleźć się kupiec, który bę
dzie chciał nabyć część zakładu i
trzeba będzie umowę zrywać.
W lipcu zmienił się likwidator
przedsiębiorstwa. Pytam Marka Wa
wrzyniaka, dlaczego doszło do od
wołania Zbigniewa Białka.
— Ciężko mi oceniać pracę po
przedniego likwidatora — usłyszałem.
—: Nie wiem, czy znalazłby się ktoś
inny, kto by jego funkcję sprawował
lepiej. Nie wiem też, czy ktoś po
stawiłby mu jakieś zarzuty. Być może,
ministerstwo szukało kogoś z rozleglejszymi kontaktami. Z tego, co sły
szałem, nowy likwidator był niegdyś,
chyba za czasów Rakowskiego, wi
ceministrem finansów.
Przewodniczący
„Solidarności"
nie rozmawiał jeszcze z nowym lik
widatorem.
Były już podejmowane działania
zmierzające do utworzenia mniejsze
go przedsiębiorstwa, zbycia części
maszyn, zbędnych hal, urządzeń. Nie
mal cały majątek jest jednak obciążo

ny hipoteką banku PKO, obsługują
cego „Kazel". Jeśli się czasem uda
coś sprzedać, to w pierwszej kolejno
ści wpływy trafiają do urzędu skar
bowego — na opłacenie podatku.
Bank nie dostaje żadnych pieniędzy,
więc nie opłaci mu się zdejmować
hipoteki. Błędne koło.
Niepokoi ostatnio w „Kazelu" za
powiedź nowego likwidatora Jana
Dziewońskiego, że musi zatrudnić kil
ka firm konsultingowych. Do końca
czerwca wszystko odbywało sią siła
mi przedsiębiorstwa. Nie było do
tychczas firm, które by coś tam szaco
wały bądź przeliczały. Przecież w obecnej sytuacji ledwie starcza na pła
ce, wodę i prąd!
★

★

★

Zdaniem Zbigniewa Białka, pode
jmując decyzję o likwidacji, popeł
niono błąd. Zanim do tego doszło, w
przedsiębiorstwie były różne tenden
cje na przykład do oderwania zakładu
przy ulicy Leśnej od reszty firmy przy
Morskiej. W marcu ubiegłego roku,
gdy okazało się, że jest duży deficyt,
Rada Pracownicza chyba zbyt po
chopnie wystąpiła do ministra prze
mysłu z wnioskiem o ogłoszenie lik
widacji „Kazelu". Teraz większość osób żałuje tej decyzji. Jak zapewnił
Zb. Białek, wybrano likwidację nie po
to, by zlikwidować zakład do reszty.
Ma ona być środkiem do tego, by
pozbyć się zbędnych części firmy.
Obecnie produkcja nieco rośnie, choć
osiągnęła zaledwie 20—25 procent
tego co było w najlepszym okresie.
— Nie jest prawdą, że maszyny
sprzedawane są na Zachód w cenie
dziesięciokrotnie niższej niż cena za
kupu. Jest reeksport — stwierdza
dość elegancko Zbigniew Białek.
Sprzedajemy majątek na Zachód po
przez pewnych pośredników mniej
więcej za 50 procent wartości księgo
wej. Niedawno do przetargu na ma
szynę stanął Niemiec i Polak. Wy
braliśmy Polaka — mimo że oferował
nieco niższą cenę.
Na pytanie, dlaczego został odwo
łany — nie znajduje natychmiast od
powiedzi.
— Może trudniej jest działać czło
wiekowi, który w tym zakładzie siedzi
już 23 latrf. Likwidator z zewnątrz nie
ma takich sentymentów, nie traci ner
wów.
Nowy likwidator, zdaniem jego pe
łnomocników: Zbigniewa Białka i An
drzeja Szłapki, jest profesjonalistą; za
jmuje się już likwidacją elektrowni w
Żarnowcu. To, że pragnie zatrudnić w
„Kazelu" firmy konsultingowe, nie
jest niczym zdrożnym. Każdy ma swo
je metody pracy. Dotychczas postę
powano tak, że brano za podstawę
cenę księgową (zupełnie — ich zda
niem — abstrakcyjną), którą się od
powiednio pomniejszało.
Usłyszałem, że zwolnienia to naj
trudniejszy aspekt likwidacji. Przyno
szą zagrożenia, niepewność. Nawet
ci, którzy pozostają — mają niskie
pensje. To rodzi stan frustracji, który
udziela się wszystkim, także likwida
torom.
— Żeby walczyć o tę firmę — trze
ba trochę entuzjazmu. Tego w za
kładzie, niestety, nie ma — mówią na
koniec pełnomocnicy.
Jak będzie wyglądał przyszły „Kazel"?
Ma tu powstać mały, dochodowy
już zakład elektroniczny, zatrudniają
cy do dwustu osób.
Czy tak skończą się marzenia o
wielkiej koszalińskiej elektronice?
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Strauss
i komputer
w jednym stoją
,domu...
Rozmowa ze STANISŁAWEM OLKIEM, współzałożycielem Stowarzyszenia
Upowszechniania Form Kultury Tanecznej, zawodowo współwłaścicielem firmy
KOBRIN
— Plotka niesie, że tańczy pan
jak Niżyński.

— W czym jest pan lepszy: w
tańcu czy w informatyce?

— Moją dyscypliną jest taniec to
warzyski. Razem z żoną tańczyliśmy
przez osiem lat w klubie Politechniki
Gdańskiej. Zdobyliśmy wicemistrzos
two Polski i przez parę lat je utrzymali
śmy. Ale opuściliśmy Gdańsk na rzecz
Koszalina, naturalną koleją rzeczy
trzeba było zająć się pracą zawodową
i życiem rodzinnym. Wyciągnąłem
dyplom informatyka i rozpocząłem
pracę w WSInż. Wciąż większość cza
su poświęcam na upowszechnienie
tańca. Przez kolejne osiem lat praco
wałem z młodzieżą, bo wśród dzieci
nie było to jeszcze popularne, i mogę z
czystym sumieniem powiedzieć, że
miałem efekty. Wszyscy pracujący w
Koszalinie instruktorzy wyszli spod
mojej ręki. Uważam to za sukces.
Wracając do młodzieży, niekiedy bar
dzo utalentowanej — no, cóż — po
maturze albo rozjeżdżała się na studia,
albo uciekała w małżeństwo i życie
rodzinne. Nie ma tu tradycji kontynu
owania tego typu zainteresowań, a
szkoda.

— Informatyka jest moim zawo
dem, taniec towarzyski — pasją. Bar
dzo wdzięczną zresztą, bo gdy wcho
dzę, jestem już na sali, opuszczają
mnie wszelkie troski. Zdobyłem także
uprawnienia międzynarodowe w tań
cu towarzyskim i dość często jestem
powoływany do składu sędziowskie9°;
Życie, niestety, zweryfikowało mo
je marzenia. Rozsądniej było zrezyg
nować z zamiłowania na rzecz pew
nego bytu. Po WSInż. podjąłem pracę
w Miastoprojekcie. Były to już lata
jakby lepsze dla sektora prywatnego.
W 1987 roku założyłem (jestem jed
nym z głównych udziałowców) firmę
zajmującą się informatyzacją firm.
Tym samym skończyłem działania in
struktorskie. Zajmowały mi pięć —
sześć dni w tygodniu i dawały jedynie
satysfakcję moralną.
Firma KOBRIN ma się dobrze, a
własne oprogramowanie zbywamy
na terenie całego kraju (15 oddziałów
wdrożeniowych). Najwięcej wdrożeń

mamy w Warszawskiem i Katowickiem. Planowanie, wycena i rozlicza
nie inwestycji budowlanych to temat
wiecznie aktualny. Komputeryzacja
firm postępuje bardzo energicznie.
Teraz, po osiągnięciu jako takiej sta
bilizacji, mogłem pomyśleć znów o
tańcu. Dlatego razem z moim wy
chowankiem jesteśmy w trakcie two
rzenia Stowarzyszenia Upowszech
niania Form Kultury Tanecznej.

— Co uczyniło Stowarzysze
nie dla — podobno — niemrawej
koszalińskiej młodzieży?
— Trzy lata temu, na początku
1990 roku, rozpoczęliśmy w czterech
szkołach podstawowych: numer 16,
11, 5 i 7, kursy taneczne w grupach
wiekowych: klasy I-IV i V-VIII. Trwały
od marca do czerwca, a kończył je
turniej o Grand Prix. W finałach brało
udział około stu par tanecznych. Teraz
należało umożliwić im doskonalenie
tak zdobytych umiejętności. Prowa
dziliśmy zajęcia w szkołach, które
podchodziły do sprawy bardzo życz
liwie. Jednakże z tytułu udostępnia
nia sali ponosiliśmy niemałe koszty.
"\
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KRAJOBRAZY I LUDZIE

Pole łubinów
Niegdyś, z napięciem w głosie, właściwym
dla głoszonych półprawd, opowiadano, że
kto chce zadać sobie lekką śmierć, powinien
znaleźć sobie na nią czas w maju, spotkać zaś
na łubinowym polu. Z tym jednak, dodawa
no, nie patrząc w oczy, że spotykają tylko
wybrani, bo to ona, sama Śmierć, ofiarowuje
łagodny skon wedle własnej woli, lecz przeli
czywszy osobiste zasługi człowieka. Dlatego
jedni zasypiają na tę lekką śmierć w łubinach,
inni zasię przeciwnie, nabierają ochoty do
życia i chyłkiem zmykają z pola, by znów
grzać łóżka. Słowem, całkiem odmienieni
wracają do swych domów, gdzie czuli się tak
samotnie, byle jak i bez przyszłości, że prag
nęli zaśnięcia na łubinowym zagonie. Zde
sperowani ludzie dzisiejsi wynajdują o wiele
mniej subtelne sposoby zerwania z życiem.
Jest przecież w łubinach coś tajemniczego
mimo ich zmysłowej pochwytnej bujności, co
wyzwala uczucie melancholii, podszytej wiarą
w kruche, a jednak nieprzemijające piękno
świata. Wiara ta, nawet w chwili rezygnacji,
nie pozwala na przekroczenie owej niepochwytnej granicy, poza którą już tylko roz
pacz i zwątpienie trwale mącące umysł. Wy
starczy przecież poczuć w dłoniach kiść cięża

rną dusznym aromatem i miękkość na
brzmiałego grona łubinowego kwiatostanu,
by poznać istotę rzeczy i jeszcze raz zdumieć
się i przelęknąć mądrości łubinowego przeka
zu: jeśli łubinowe łoże okaże tobie swą łaskę,
Pani Śmierć tym samym ofiarowała ci długie
żyęie.
Pozostawiwszy nareszcie za sobą maleńką
drewnianą stacyjkę, składająca się ze staro
świeckiego parowozu i trzech wagoników,
wąskotorówka zanurzała się akurat w gęsty
cień wysokiego lasu, a ja wciąż gapiłem się
bez słowa na zjawiskową dziewczynę z narę
czem różowych i liliowych łubinów, która
usiadła naprzeciw.
Miała tak przeźroczystą urodę, że przy
glądając się, nie uzmysławiałem sobie jej
rysów. Ale przede wszystkim fascynowały
mnie jej oczy, przejrzyste niczym górski kry
ształ, których błyski, krótkie i zimne, łowiłem
w półmroku. Ubrana była w jakąś prostą,
banalną sukienkę, a na stopach miała rzemy
ki. Przyglądała mi się także, lecz tak, że jej
wzrok odbierałem całym sobą, całą swoją
jaźnią. Było mi niezręcznie, dziwacznie, a
nawet straszno, tym bardziej, że w wagonie
byliśmy sami. Towarzyszący mi dotychczas

leśny robotnik, walnąwszy się płasko roz
łożonymi dłońmi po kolanach, wstał i wy
siadł tam właśnie, gdzie ona wsiadła.
Byłem początkującym reporterem i wraca
łem z wyprawy, która miała być mi progiem,
za którym rozpościerała swoje ułudne per
spektywy panorama Nowej Kischlandii. Ty
mczasem jednak, zapomniawszy o świetlanej
przyszłości, odczuwałem chłód i niepokój.
Zwykle wygadany, teraz zapomniałem języ
ka w gębie.
Nagle, huśtający się na boki pociążek z
mroku lasu wbiegł w jaśń, w oślepiającą
żółtość rzepakowych łanów, a przez uchylo
ne okno wtargnął gorący powiew i wzburzył
długie, niespodzianie „widzialne” lniane wło
sy współpasażerki, która uniósłszy na mo
ment przeźroczystą dłoń o wąskich promieni
stych palcach, odgarnęła pasma z policzka i
uśmiechnąwszy się, podjęła z kolan swój
łubinowy ciężar. Objąwszy kwiaty obiema
rękami, przytuliła je do siebie i raz jeszcze się
uśmiechnęła. Zdumiony, usłyszałem jej głos:
— Dlaczego nie mielibyśmy tutaj wysiąść?
Minęła dobra chwila zanim, skonsterno
wany, odebrałem słów tych treść, ale że
pociąg, poskrzypuiąc, zataczając się i zgrzy

PRZEDSTAWIAMY ZABYTKI

Pałac w Cieszynie
Pałac w Cieszynie (gmina Złocie
niec) jest urodziwą budowlą neorenesansową, jednorodną stylowo,
wzniesioną w drugiej połowie dzie
więtnastego wieku. Jest to budynek
podpiwniczony, z dwiema kondyg
nacjami oraz dwiema dużymi wieżami
o zróżnicowanej bryle. Obiekt jest
przykryty dachem czterospadowym.
Obecność wieży kwadratowej i okrą
głej wpływa na atrakcyjność architek
toniczną całego obiektu.
Wnętrze pałacu składa się z szeregu
niewielkich pomieszczeń, rozplano
wanych nietypowo, kontrastujących
z reprezentacyjnym salonem i holem z
klatką schodową, prowadzącą na pię
tro.
Przeprowadzony przed kilkunasto
ma laty remont generalny podniósł
standard wyposażenia obiektu przez
modernizację instalacji, wprowadze
nie nowych urządzeń, rozbudowę za

plecza sanitarnego. Nastąpiły jednak
pewne zmiany w układzie wnętrz w
stosunku do stanu pierwotnego.
Właścicielem pałacu jest od dawna
Zakład Energetyczny w Legnicy, wy
korzystujący go jako ośrodek wcza
sowy i kolonijny. Dobrze się wywią
zywał z roli gospodarza, nie dopusz
czając do dewastacji obiektu, trosz
cząc się o jego konserwację. Dziś
jednak taki gruntowny remont jest już
potrzebny.
Zachowały się resztki oryginalnego
wyposażenia architektonicznego pa
łacu, rozmaite detale. Na zewnątrz są
to na przykład okazałe gzymsy. Zna
cznie bogatsze jest wnętrze budynku,
zwłaszcza stylowa klatka schodowa
w holu z galeryjką, marmurowy komi
nek z płaskorzeźbą przedstawiającą
Iwa, pozostałości boazerii. Stolarka
okienna (sosnowa) niemal w całości
pochodzi z ubiegłego stulecia, po
części też — stolarka drzwi.

Pałac jest atrakcyjnie położony na
sporym wzniesieniu, w otoczeniu pa
rku. W pewnym oddaleniu znajdują
się budynki gospodarcze z cegły, na
tomiast po północnej stronie usta
wione są domki kempingowe.
Stary, zabytkowy park, dochodzący
do jeziora, zachował swoją urodę.
Rośnie w nim wiele wartościowych
pięknych drzew: dęby, buki, modrze
wie, graby, choina kanadyjska. W po
bliżu znajdują się też duże kompleksy
leśne. Cieszyno (wieś z pałacem) jest
położone na południowym krańcu
dużego jeziora Siecino. Walory krajobrazowo-turystyczne są więc oczy
wiste.
Pałac jest obiektem zabytkowym o
znacznej wartości historycznej, powi
nien zostać wpisany do rejestru zaby
tków ze względu na neorenesansową
formę i oryginalne pozostałości wy
posażenia architektonicznego, (jr)

Fot. Franciszek Lachowicz

Poza tym sala gimnastyczna nie była
najlepszym miejscem, gdzie można ze
sobą „pobyć", stworzyć szczególny
nastrój i atmosferę wspólnej pracy.
Organizowaliśmy kilka akcji, w któ
rych miasto deklarowało zwrot części
kosztów. Później okazało się, że przez
dłuższy czas nie mogliśmy się do
prosić refundacji. W tej sytuacji, by
wało, finansowaliśmy imprezy z włas
nych funduszy.
Półtora roku temu władze miasta
dyskutowały problem kina „Zacisze",
a głównie tego, ile trzeba dopłacić, by
funkcjonowało. Kiedy Agencja „Bo
hema" zaproponowała, że przejmie
obiekt i spróbuje stworzyć tam cent
rum kulturalne z teatrem „Blick",
„Koniem Polskim" i oczywiście tań
cem, problem się odwrócił. Zapytano,
ile za to zapłacimy.
Na szczęście, udało się zdobyć lo
kal po byłym kolportażu dawnego
„Ruchu". To, co prawda, magazyny,
ale o powierzchni 250 metrów kwad
ratowych. Tu odbył się ostatni spek
takl „Blicka", kończący Międzynaro
dową Szkołę Teatru. Pomieszczenia
te adaptujemy, remont jest kosztow
ny, ale pozwoli reaktywować działal
ność i prowadzić ją. W tradycję miasta
wrosły już organizowane od dziesię
ciu lat turnieje taneczne o Puchar
Wyzwolenia, a obecnie — o „Bursz
tynową Koronę" oraz mniejsze tur
nieje dziecięce. Muszę przyznać, że
jeżdżę sporo po Polsce i mogę z dumą
przyznać, że turnieje tańca organizo
wane przez Agencję „Bohema" stoją
na najwyższym poziomie. Dlatego
złożyliśmy ofertę na zorganizowanie
w przyszłym roku mistrzostw Polski w
najwyższych klasach. Lada dzień roz
poczniemy zajęcia w nowych pomie
szczeniach.

— Czy łatwo godzi pan te dwie
tak różne pasje: komputery i ta
niec?
— Odpowiem pani tak: praktyka
życia kłóci się z marzeniami, a w moim
przypadku komputery ze Straussem.

Rozmawiała:

EDYTA WNUK
Fot. Izabela Oleś
tając, wjeżdżał już na kolejną wiejską stacyj
kę, nie miałem zbyt wiele czasu na ważenie
decyzji. Cóż, byłem młody, chętny przygód i
niezwykłości, i to wszystko właśnie szczodrze
ofiarowywała mi ta letnia chwila, wcielona w
nierzeczywistą zupełnie dziewczynę. Wsta
łem i poszedłem za nią. Zawiadowca machnął
lizakiem, parowozik gwizdnąwszy z fantazją,
pociągnął chrzęszczące wagony, dziewczyna
•zaś, wcisnąwszy mi w ręce bukiet, zniknęła za
drzwiami stacyjnego budynku. Zawiadowca
przyglądał mi się z roztargnieniem, zanim
podszedł pytając, czemu tak stoję bez ruchu i
czym może mi służyć. Odparłem, że czekam
na swoją towarzyszkę podróży, z którą wy
siadłem i która jest właśnie, gdzieś tam, może
w poczekalni?
— Niech pan sobie nie żartuje ze starego,
przecież, na własne oczy widziałem, że pan
wysiadł, tutaj sam jeden, tylko pan, nikt
oprócz pana...
— Och, musiał pan nie zauważyć! —
wykrzyknąłem speszony.
— To absolutnie niemożliwe, panie kole
go, absolutnie.
— Dala mi ten bukiet i... odeszła w kieru
nku poczekalni, gdzieś tam — plotłem coraz
mocniej stropiony.
— Ja tam nie wiem, ale widziałem, jak pan
wysiadł z tymi kwiatami i tyle, i tak żeś pan
stał, że pomyślałem, a może młodzieniec
sercowy albo co? może kubek wody, kolego?
dobra, źródlana...
Piłem zachłannie, gdy ciszę rozpruł terkotliwy dzwonek telefonu. Zawiadowca mach
nął rękę i ciężkim truchtem pobiegł w kierun
ku dyżurki, a ja patrzyłem na łubinowy lan
przed sobą, za torami. W oślepiającym upale
nie mogłem oderwać oczu od falującego
różowo-liliowego łanu. Z zapatrzenia, z oso
bliwego odrętwienia umysłu wyrwał mnie
zawiadowca, który nagle wyskoczył ze stacji i
biegł ku mnie blady i wstrząśnięty:
— Panie, panie! ten pociąg wyleciał z szyn,
pan wie! pan żeś anioła widział!
Pomyślałem, że to była Śmierć, która raz
jeszcze przeprowadziła próbę łubinu.
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Zawsze jeszcze
pozostüje inteligent...
---------------- CZESŁAWA CZECHOWICZ ---------------Przetoczyła się nie tak dawno
na łamach tygodniowych czaso
pism dyskusja o inteligencji, a ra
czej inteligentach. Spełnili już
swoją rolę dziejową, czy też może
jeszcze nie; a w ogóle — jakaż to
rola w dzisiejszych czasach? Nie
potrzebni są już, a jeśli tak, to
komu, a gdyby jednak potrzebni,
to też — komu i po co? Taki to byl
„tenor" ogólny owej dyskusji,
przy czym warto zauważyć, że
dyskusje dzisiejsze do niczego na
ogól nie prowadzą, podobnie jak
protesty
inteligentów.
Wciąż
gdzieś jakieś grono podpisuje ja
kieś oświadczenia i protesty
(ostatni protest, jaki czytałam, po
mieszczony byI w „Gazecie Wy
borczej" i dotyczył haniebnego ,
zdaniem sygnujących go intelige
ntów, procederu, jakim była uchwała lustracyjna, inspirowana
przez grono „olszewików”. Być
może, gdzie indziej wydrukowano
inne w swej wymowie protesty.
Zastanawiam się, czy wywarły one
jakiś wpływ na to, że mamy obec
nie sześć nowych projektów lustracyjno- dekomunizacyjn ych).
Pisze Antoni Słonimski w swym
„Alfabecie wspomnień":
„Inteligent rozgościł się w na
szej publicystyce (autor pisze o
publicystyce okresu PRL — dop.
Cz. Cz.) ale występował w znacze
niu pejoratywnym. Był więc „in
teligencki punkt widzenia", było
„typowe rozumowanie inteligen
ckie". Podobne określenia, ujem
ne lub ironiczne, stosowano prze
ważnie wobec argumentów niety
powych lub niewygodnych. Dzia
ło się to w minionym okresie przy
klejania etykietek i uchylania się
od dyskusji wygodną metodą do
wolnego określenia przeciwni
ka...".
Tu przerwę, bowiem rozrzewnia
mnie ten — u Mistrza — czas
przeszły... Niestety, i przyklejanie
etykietek i dowolne określanie
przeciwnika panoszy się jak naj
bardziej w czasie teraźniejszymI
„ Wykrzywianie się na inteligen
cję niedawno jeszcze było bronią
odporno-zaczepną malej grupki
doktrynerów... W wielu wypad
kach była to znana metoda szuka
nia kozłów ofiarnych. Tak Neron
obciążyI winą za spalenie Rzymu
chrześcijan, a Hitler wskazywał na
Żydów jako na winnych porażki
niemieckiej w pierwszej wojnie
światowej".
„Można by rzec — komentuje
Antoni Słonimski—że dzieje ludz
kości zamykają się w dwu okrzy
kach: „Chrześcijanie dla lwów!" i
„Lwów dla chrześcijan!".
Inteligenci nie są łubiani przez
wielu polityków, zdaniem A.S., za
„hamletyzm", czylijakoby niezdol
ność do czynu, powodowaną

nadmiarem refleksji i skrupułów.
Jednak Hamlet — to rozum kon
trolujący czyn, Otello natomiast—
to uczucie paraliżujące rozum. I
politycy i opinia publiczna, dziw
nym trafem, zawsze potępiają
„hamletyzm ", wykazując łagodną
wyrozumiałość dla „otellizmu".
„Wiemy dziś — kontynuuje An
toni Słonimski — o He groźniejszy
jest otellizm od hamletyzmu. Jako
przeciwstawienie wahającego się,
niezdecydowanego
inteligenta
stawiano wzór człowieka z chara
kterem. Mówiono: „Być może, nie
jest to człowiek zbyt mądry, ale ma
charakter. Oczywistą jest rzeczą,
że w takim wypadku fakt posiada
nia silnego charakteru wyraźnie
pogarsza sprawę...
Gdyby wyszydzany inteligent z
oskarżonego stał się oskarżycie
lem, jak wyglądałoby zestawienie
osiągnięć inteligencji zawodowej
w porównaniu do wyczynów po
litycznych, których nasze pokole
nie było świadkiem i ofiarą?".
Wątek władzy i polityki konty
nuuje Słonimski następująco:
„Jeśli porównamy pracę inży
niera czy humorysty z pracą poli
tyka, uderza nas w polityce ab
solutny brak kryteriów. Od humo
rysty, który napisał utwór nie
śmieszący, nie zechcemy słuchać
wyjaśnień natury historiozoficz
nej. Inżynier nie może się tłuma
czyć, że most przez niego zbudo
wany zawali1 się z powodu „racji
stanu" czy „tajemnicy państwo
wej". Jakie są kwalifikacje polity
ka i jaki sprawdzian jego kom
petencji? Powierzając motorni
czemu tramwaj, badamy, czy nie
jest daltonistą. Lekarz musi zda
wać egzamin przed wybitnymi fa
chowcami, nim dane mu będzie
prawo leczenia".
Czasy dzisiejsze nazwał A. S. epoką Wielkiego Zamętu, która obali/a przestrzeń i wzniosła mury
getta: czasami największego po
hańbienia człowieka i największej
jego potęgi. „Jesteśmy zdolni do
wyprodukowania wszelkich dóbr
w ilościach nieograniczonych i
niezdolni do wyżywienia znacznej
części mieszkańców naszego glo
bu. Tempo przemian jest zawrot
ne, a charakter tych przemian nie
ma już cech rozwoju ewolucyj
nego, ale przypomina raczej pro
ces przetwarzania się larwy w poczwarkę lub poczwarki w motyla.
W tym świecie samolotów, móz
gów elektronowych, radarów i
energii atomowej rządzić nie może
średniowieczny inkwizytor, zna
chor, wróżbiarka czy szaman mis
tycznie — polityczny".
Powiedziałabym, że w tym
przypadku Mistrz popełniI omył
kę. Nie jego wina, nie miaI już
sposobności wysłuchiwać jakże
wielu dzisiejszych wypowiedzi na
WiejskiejI

GŁOS POMORZA — magazyn
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Adampolski

jubileusz
KORESPONDENCJA WŁASNA „GŁOSU POMORZA"
ks. dr J.R. Filonowicz OFM
W czerwcu i lipcu tego roku ob
chodzono uroczyście w Turcji wspa
niały jubileusz 150-lecia osady pol
skiej w Adampolu (obecnie Polonezkoy). Wzięło w nich udział wielu
dawnych mieszkańców tej słynnej
wioski oraz liczne grono przyjaciół z
Turcji i Polski.
Wieś, położoną około 50 kilomet
rów od Stambułu — już po stronie
azjatyckiej — założył książę Adam
Czartoryski, były prezes Rządu Naro
dowego w roku 1842. Chciał w ten
sposób powołać do życia kolonię pol
ską dla żołnierzy tułaczy, walczących
o niepodległość i zmuszonych szukać
schronienia poza granicami Polski.
W nowo powstałej osadzie, zbudo
wanej na obszarze około 500 hek
tarów, powołano szybko własnego
administratora w osobie Michała
Czajkowskiego, a potem Władysława
Kościelskiego. Później, od roku 1921,
wioską kierował wójt wybierany
przez mieszkańców.
Polskie osiedle miało też własny
regulamin, który mówił o prawach i
obowiązkach osadników. W myśl
tych przepisów mieszkańcem osady
mógł zostać człowiek o „dobrej konduicie od osób znanych, będący Po
lakiem, a przynajmniej Słowiani
nem...''. Zadaniem powołanej rady
Adampola miało też być „czuwanie
nad postępowaniem moralnym i reli
gijnym osadników". Wielką rolę w
realizacji tego trudnego zadania ode
grali polscy duszpasterze, będący du
chowymi przewodnikami braci tuła
czy.
W naszym stuleciu najbardziej za
służonym duszpasterzem Adampola
był ks. dr Józef Romuald Filonowicz
OFM, który spędził tam prawie 45 lat.
Do pracy duszpasterskiej w Turcji
Skierowano go jeszcze w roku 1936.
Dzięki jego zabiegom doszło do for-

malnego i kanonicznego wznowienia
polskiej placówki kościelnej w Turcji.
Duże rozproszenie Polaków zamie
szkujących Turcję uniemożliwiło ks.
Filonowiczowi prowadzenie normal
nego duszpasterstwa. Korzystał więc
ze słowa pisanego. Ważną rolę ode
grał wśród tamtejszej Polonii „Katoli
cki kalendarzyk Polaka w Turcji", wy
chodzący od 1941 roku. W periodyku
tym zamieszczano wiele patriotycz
nych i religijnych materiałów. Nie był
to biuletyn informacyjny ani wielo
stronicowy miesięcznik. Stanowił ra
czej symbol troski o polskość i ducha
religijnego zagubionych emigrantów.
Ks. Filonowicza znałem osobiście.
Pierwszy raz spotkaliśmy się w Turcji.
Wcześniej, przez wiele lat, korespon
dowaliśmy. Czekał na mnie na stacji
kolejowej. Zaprosił potem do swoje
go klasztoru i zaproponował gościnę.
Mieszkaliśmy w sąsiednich pokojach.
Dni spędzaliśmy na rozmowach i
zwiedzaniu pamiątek polskich znaj
dujących się w Stambule i Adampolu.
Pamiętam jego zatroskanie, kiedy
razem odwiedziliśmy Adampol. Spot
kanie z mieszkańcami osiedla w koś
ciele polskim przed mszą św. i po
nabożeństwie nie pozwalało przecież
na dłuższe rozmowy. A ludzie czekali
na swego duszpasterza po kilka tygo
dni i dłużej.
Pamiętam też, jak na miejscpwym
cmentarzu długo zatrzymywał się nad
grobami znajomych i modlił się. Po
magałem mu potem w uporządkowa
niu najbardziej zaniedbanych miejsc.
Cmentarz adampolski. był przecież
świadkiem wspaniałej przeszłości
wioski. Na nim znajdowały się groby
jego założycieli i dawnych osadni
ków: Wilkoszewskich, Nowickich,
Biskupskich, Dochodów czy Śniade
ckich.
Także w pobliskim kościółku pod
wezwaniem Matki Boskiej Często
chowskiej słyszeć można było jeszcze

Ważki przyczynek
do herbu Koszalina
Prof. Marian Gumowski w studium o
herbie i pieczęciach miasta Koszalina, ogłoszonym w 1960 roku odnotował, że „Z
następnego XV w. nie mamy do zanotowania
ani jednej pieczęci, która by nosiła na sobie
Styl gotycki, miała litery majuskułowe i od
powiadała epoce XV w.”. Dlatego uczony
ten wyciągnął dalej wniosek, że kancelaria
miejska w wieku XV musiała używać dwóch
pieczęci, pierwszej, dużej z XIII wieku, i
drugiej tzw. sekretną, pochodzącą z począt
ków XIV wieku. Tymczasem w zasobach
Archiwum Państwowego w Szczecini* znaj
duje się odpis dyplomu wystawionego w 1496
roku, który uwierzytelniony został czterema
pieczęciami. Licząc od lewej strony, były to
następujące pieczęcie: pierwsza — grafa Wer
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nera Schulenburga, zarządcy ziemi szczecińs
kiej, druga — Ludwika II Ebersteina, właś
ciciela Nowogardu, następnie pieczęć sekret
na miasta Kołobrzegu oraz czwarta — mias
ta Koszalina.
Ta ostatnia przedstawia: w polu pieczętnym paterę (spłaszczoną misę na ozdobnej
nóżce), na niej głowę ułożoną na wprost z
długimi, bujnymi i kręconymi włosami, sięga
jącymi brzegu misy. Wiadomo, że symbolizu
je ona świętego patrona diecezji kamieńskiej i
miasta Koszalina — św. Jana Chrzciciela. W
kolistym otoku odczytujemy legendę o na
stępującej treści: SECRET-V. CIVITATIS.
KVSSALIEN. Zwraca uwagę to, że nazwa
miasta rozpoczyna się literą K, a nie jak na

nie) polskie śpiewy.

można dzisiaj w Adampolu osoby
mówiące jeszcze po polsku. W roku
1960 zbudowano nowoczesną drogę
łączącą „polską wieś" ze Stambułem.
Spowodowało to liczny napływ tury
stów i zwyżkę wartości tamtejszego
gruntu. Wielu Turków polskiego po
chodzenia skorzystało z okazji i po
zbyło się gospodarstw. Dzisiaj miesz
kają w mieście. Wielu też z nich wyje
chało za granicę, do swoich rodaków
w Niemczech i Australii. Ostatni pro
boszcz polskiej osady ks. Jan Kot
musiał opuścić Turcję w roku 1958.
Dzisiaj do Adampola zagląda czasami
ks. Leoncjusz Sima OFM — jedyny
duszpasterz polski w Turcji.
Współczesna Polonia turecka liczy
nie więcej niż 100—150 osób. Zdecy
dowana ich większość mieszka w
Stambule i Polonezkoy (Adampol).
Niestety, już tylko nieliczni rozmawia
ją po polsku.
Tekst i zdjęcia:

LESZEK WĄTRÓBSKI
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Polski cmentarz w Adampolu

znanych z poprzednich stuleci pieczęciach, na
których rozpoczynała się ona od litery C.
Data wykonania tłoku pieczęci, używanej
w końcu XV wieku, nie jest znana. Potwier
dza ona jednak, że w końcu XV stulecia
herbem miasta Koszalina była głowa św.
Jana Chrzciciela spoczywająca na paterze.
Odnalezienie więc odrysu pieczęci z doku
mentu z 1496 roku wnosi nie tylko ważkie
uzupełnienie w zakresie sfragistyki miejskiej
Koszalina, ale dostarcza również brakujące
go dotychczas dla XV wieku dowodu wprost
o herbie miasta. Warto zaznaczyć, że ten sam
symbol występuje także na XV-wiecznych
denarkach wybijanych w mennicy koszalińs
kiej.
Obecnie nie ma już wątpliwości, że w wieku
XV, tak jak w poprzednich i następnych
stuleciach (do 1938 roku), godłem miasta
była głowa św. Jana Chrzciciela.
Herb zaś używany obecnie, zatwierdzony
niedawno przez władze miasta, słusznie kry
tykowany jest przez heraldyków, a także

coraz większe już grono mieszkańców Ko
szalina — jako ahistoryczny i aheraldyczny.

BARBARA
POPIELAS-SZULTKA

Z poniedziałku
pa sobotę

Solanka
ze szlamem
AM nad Wisłą, w dolinie,
zanurzony po szyję w solan
ce, siedzi wasz przypadko
wy wysłannik i donosi. W ten
sposób, nawet jako kuracjusz, po
ddany uzdrowiskowym rygorom,
nie zaprzestaje pełnienia swojej
obywatelskiej powinności.
Miejscem mojego zesłania jest
Ciechocinek. Miejscowość, jak
nas poinformowano, leży w strefie
niemal śródziemnomorskiego kli
matu. To by się nawet zgadzało.
Występują tu bowiem palmy oraz
oliwki w skondensowanej postaci
„Palmolive", do nabycia w miejs
cowych sklepach. Na taki dar na
tury, jak Ciechocinek trzeba więc
sobie zasłużyć. Pod byle preteks
tem tu nie wpuszczą. Najchętniej
widziani są połamańcy, zwłaszcza
czterokończynowi, oraz zwyrod
niały. Ci ostatni muszą się wyle
gitymować stanami zniszczenia
niektórych części organizmu, gra
niczącymi z niezbywalnym kalect
wem.
Zastrzeżenia te dotyczą osób je
szcze korzystających z bezpłatnej
opieki lekarskiej. Została ona
wprawdzie
ograniczona
do
dwóch-trzech zabiegów, ale się
należy. Za pozostałe przyjemności
trzeba płacić. Jest tu natomiast,
jak zresztą wszędzie, drugi gatu
nek kuracjuszy, zwanych pełnopłatnymi. Mieszczą się oni w „Do
mu Zdrojowym", ekskluzywnej
części „Pomorzanki" i w kilku in
nych obiektach, w których nie
trzeba stać w kolejce do toalety i
gdzie do snu nie kołysze coraz
większy piat niegdyś białej farby,
systematycznie odpadający z sufi
tu. Ja na przykład mam nad głową
bardzcrfttacowitegv pająka, snu
jącego swą nić z caiym zaangażo
waniem:„t
^
Mój przybytek, zwany jak wszy
stkie inne szpitalem, składa się ze
wspomnień po latach świetności.
Przypuszczalnie datują się one na
przełomie XIX i XX stulecia. Mamy
zalecone, żeby nie używać pod
łogi do zbyt ciężkiego chodzenia,
gdyż materia/ użyty do jej budowy
zsubtelnial do tego stopnia, że
wytrzymuje
stąpanie
motyla
(dniem) lub ćmy (wieczorową
porą). Są tu także okna i drzwi
balkonowe, które udaje się zamy
kać przy wykorzystaniu znanych
technik nacisku i przemocy. Inne
nie zamykają się nigdy.
Ciechocinek jest bowiem perlą
w stadium rozpadu. Z 25 czyn
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mówić, że brał udział w wojnie z
bolszewikami. Żył więc spokojnie i
nikomu o tej wojnie nie mówił, wszak
UB czuwało.
W czasie drugiej wojny światowej,
w latach 1942—45, był w partyzantce
w lasach sandomierskich, w oddziale
„Ośki". Od czasu do czasu stykał się
wtedy z Moczarem. Mówi, że wtedy

nych do niedawna pensjonatów
— szpitali, 5 zostało wycofanych z
obiegu. Do likwidacji przeznacza
się następne. Z roku na rok zer
wano z fasadową tradycją pielęg
nowania chodników kwiatowych
wzdłuż całego deptaka. Pozostały
w strzępach dawnej świetności.
Notoryczni bywalcy uzdrowiska
są tu bieżącego września nie tylko
dla ratowania zdrowia, ale także
po to, żeby ratować relikty tego,
co w ich pamięci funkcjonowało
jako „perlą".
Z tym Ciechocinkiem dla przyje
zdnych kontrastuje Ciechocinek
tubylców, zabudowany pięknie
zadbanymi willami. Wille te po
przedzone i otoczone są ogród
kami botanicznymi, w których obok nie zidentyfikowanych oka
zów przyrody rosną typowo śród
ziemnomorskie świerki srebrzyste.
Jednej zaś z dotychczas obejrza
nych willi pilnuje osiem krasno
ludków. Usadowiono je jednak w
taczkach, co świadczy o realisty
cznym podejściu do mijającej rze
czywistości.
W tej trudnej (przejściowo) ekonomicznej sytuacji pojawiają
się wezwania o ratunek dla Cie
chocinka. Z kilku zasłyszanych
propozycji jedna wydała mi się
niezwykle realna, choć podano ją
nam pod postacią przestrogi. Otóż, ostrzeżono, każdy, kto wnie
sie do szpitala-pensjonatu alkohol
we flaszce lub własnym wnętrzu,
będzie dyscyplinarnie usunięty.
Jego teczka znajdzie się też w
zakładzie pracy i wojewódzkiej
komisji lekarskiej, która wystawiła
skierowanie. Następnie taki rele
gowany będzie musiał zapłacić za
każdy z pustych po nim dni. Dzień
zaś kosztuje 180 tysięcy złotych.
Kuracjusz-patriota, ten darmo
wy, winien więc najpóźniej dzieśTątego dnia pobytu dać sobie w
szyję, ponieść konsekwencje i uiś
cić następnie 2 miliony 520 tysię
cy. Tylko bowiem w ten sposób
resort i jego uzdrowisko będą mo
gły zgromadzić skromną, ale jed
nak, część funduszy na utrzyma
nie się do czasu, zanim Generalny
Prywatyzator nie przejmie Cie
chocinka na zdrowych, rynko
wych zasadach. Dla zdrowych,
majętnych kuracjuszy.
Łączę pozdrowienia, płynące
spod grzyba, po którym nieregula
rnie ścieka solanka, zaprawiona
również uzdrawiającym szlamem.
ZETEMj

Rys. K. Ruszała

W Kijowie byłem półtorej godziny...

IEDEM RAZY brałem udział w
obóz bolszewików. Spali w okopach,
bitwach na białą broń, ale —
a broń była złożona w kozłach. Zgar
szczęśliwie — nigdy nie byłem
nęliśmy ją na bok i zaczęliśmy bez
ranny. W jednej z potyczek o mało
szelestnie brać ruskich. Do swoich
bym nie zginął. Byłem jednak, choć
przyprowadziliśmy w czwórkę czter
niewysoki, bardzo zwinny. Dowódcy
dziestu bolszewików. I za ten czyn
bolszewików dawali swoim wódkę i
Komendant wręczył mi ten krzyż, któ
pędzili ich na nas. Czterech zdołałem
ry w czasie drugiej wojny uratował mi
położyć bagnetem, ale jeszcze trzech
życie.
mnie napadło. Udało mi się jednego
0 Marszałku pan Jan Piwoński wy
powalić, bałem się jednak pozosta
raża się z szacunkiem. Podziwia go,
łych dwóch , gdyż byłem już wyczer
mówi, że kiedy tylko Marszałek od
pany. Ale oni wtedy wzięli nogi za pas
wiedzał pola walki, to najpierw uda
i w las. Często także ruscy poddawali
wał się do prostych żołnierzy, potem
się nam — wspomina dziewięćdzie
dopiero przebywał z dowódcami.
sięcioletni Jan Piwoński, uczestnik
Jan Piwoński pochodzi z wojewó
wyprawy kijowskiej w wojnie pols
dztwa radomskiego. Rodzice gospo
ko-radzieckiej 1920 roku.
darzyli na dwunastu morgach w Osu
Wezwanie do Lwowa, jako pobo
chowie (gmina Kazanów, powiat Ił
rowy otrzymał już po rozpoczęciu
ża). Miał pięciu braci i dwie siostry.
Ślub z żoną Józefą wziął w 1927 roku.
działań wojennych. Po kilkumiesięcz
nym przeszkoleniu, w stopniu star
Wychowali czterech synów i dwie
córki. Niestety, córka i syn już nie żyją.
szego szeregowca, przydzielony do
Pozostali: córka mieszka na Śląsku, a
52 Pułku Piechoty, udał się na front,
trójka synów w Słupsku. Dwóch z
gdzie służył pod dowództwem gene
rała broni Józefa Hallera, głównodo
nich jest na rencie, jeden pracuje w
MZK.
wodzącego armią południową. Całą
drogę od Lwowa do Kijowa przebył
Na zachód przybył w 1948 roku. Do
pieszo. W Kijowie Jan Piwoński był
1967 roku gospodarzył na trzynastu
półtorej godziny. Jego pułk został
hektarach w Luleminie, potem, po
zdaniu gospodarstwa za rentę, kupił
rozbity. Ale nim doszedł do Kijowa, z
synowi dom i kawałek ziemi w Widzirąk samego marszałka Józefa Piłsuds
kiego otrzymał Krzyż Walecznych.
nie. U niego też zamieszkał. Obecnie
— Kiedyś w czwórkę wyszliśmy w
mieszka w Słupsku. Mówi, że polityką
nocy na patrol, do lasu. „Zdjęliśmy
nigdy się nie zajmował, choć był kie
wtedy dwóch ruskich wartowników,
dyś członkiem ZSLi radnym w Kobyl
nicy. Żył z ziemi, od polityki starał się
odprowadziliśmy ich w las, postawili
śmy pod drzewem i nakazaliśmy być
być z daleka. Powiada, że kiedyprzycicho, inaczej kula w łeb — opowia
jechał na zachód, to jakiś wojskowy,
da. Został przy nim jeden nasz, my zaś
dobry chłop, zabrał mu legitymację
w trójkę podeszliśmy po cichu pod
wojskową i zakazał komukolwiek
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niedawno (i znacznie rzadziej obec
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Krzyż Walecznych, przyznany przez
marszałka Piłsudskiego, wybawił go
od niechybnej śmierci. Ktoś go syp
nął, gdy zimą, jako partyzant, przy
szedł kiedyś do domu. Obudzono go
tuż po północy. Niemcy otoczyli całe
obejście, bosego wyciągnęli na mróz.
Czterech pilnowało go, a reszta bu
szowała po mieszkaniu. Wtedy się

bardzo bał. Jeden z Niemców znalazł
krzyż i wyniósł go na dwór.
— Niemcowi, który znał polski,
powiedziałem, że to za udział w woj
nie z bolszewikami. Wtedy ich dowó
dca trochę zmiękł, kazał mi wejść do
mieszkania. Mogłem się ubrać, napić
herbaty. Ale krzyż Niemcy zabrali, dali
mi za niego pokwitowanie, dość

szczegółowo opisane. To pokwito
wanie ratowało mnie później z wielu
opresji, między innymi wtedy, gdy
przemycałem wozem konnym mięso
do Radomia. Niemcy chcieli mnie
rozwalić, ale pokazałem pokwitowa
nie i... fortel się udał.
Dziś — mimo sędziwego wieku —
pan Piwoński czuje się nieźle. Martwi
się tylko, że o pięć lat młodsza żona
trochę podupada na zdrowiu. Z kolei
żona mówi: — Panie, za tę wojnę z
bolszewikami powinni mężowi dać
jakąś nagrodę, przecież on był jednym
z pierwszych walczących z komuniz
mem, teraz zaś komunizm upadł. A
oni, nowa władza, lekarstwa zabrali.
Na stare lata trzeba płacić.

STEFAN MILER

Na zdjęciach: kawaleria Budionnego i bohater niniejszej publikacji.
Zdjęcia: Zbigniew Bielecki i archiwum
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rogi Hyde Parku!!!

iszę do was, bo czuję, że dzieje
się ze mną coś złego. Bardzo
trudno to określić bliżej. Sta
czam się i nie ma dla mnie możliwości.
Czuję, że skończy się to dopiero na
samym dnie. Wiem, będzie tam tak
okropnie, że nie będę czuła nic więcej.
Nie będą dochodziły do mnie bodźce
z zewnątrz, nie będę odbierała rzeczy
wistości w normalny sposób. Odgro
dzę się niewidzialną zasłoną, od świa
ta, od was. A wszystko przez to, że
urodziłam się.
Nigdy nie czułam się w pełni szczę
śliwa, chociaż miałam ku temu milio
ny powodów. Nie będę ich wymie
niała, bo to i tak nie ma sensu. Przeży
łam 22 lata. Przeżyłam? W tym czasie
poznałam wielu ludzi, różnych ludzi. I
chyba to jest najgorsze, że bardzo
różnili się ode mnie. Dlaczego? Nie
potrafię tego określić, jestem osobą
bardzo dziwną...
Codziennie ukrywam się przed ro
dzicami, rodzeństwem, samą sobą.

D

Na początku pozdrawiam Sza
nowną Redakcję i życzę, aby
listy, które otrzymujecie, były ciekaw
sze. Chciałabym zaznaczyć, że nie
którzy młodzi ludzie nie zastanawiają
się nad słowami, których używają.
Niektórym brak wyrozumiałości, po
czucia humoru, nawet w stosunku do
puszystej. Nie rozumiem, jak można
napisać, że czyjeś problemy nas nie
obchodzą. Trzeba być bardziej obiek-.
tywnym i mieć w sobie trochę op
tymizmu. Może znajdzie się osoba,
która pomoże „puszystej", choć dob
rą radą.
A jeżeli chodzi o Fana Siekiery i
Karceru, to jeżeli redakcja pozwoli,
kilka słów do niego: „Drogi Fanie
Siekiery i Karceru, jeżeli nie podoba ci
się to, co drukuje Hyde Park — to
poszukaj sobie innej gazety, do której
będziesz mógł pisać takie głupoty.
Być może, nie dorosłeś do tego, by
zrozumieć problemy i potrzeby mło
dych ludzi. Może i ty masz jakiś pro
blem, ale nie stać cię na odwagę, by
napisać chociażby do HP.
Droga Redakcjo, mam nadzieję, że
wydrukujecie mój list, który trafi do
pustej głowy i kamiennego serca Fa
na „S" i „K". W zamian za wydruko
wanie listu będę waszą fanką. Jeżeli
można, pozdrawiam członków ze
społu REWOLUCJA z Miastka, oraz
Piotra Wojtaszka ze Słupska.
PS. Jeżeli chodzi o krytykę, tó ow
szem, można krytykować, ale w od
powiedni sposób.

Dzidzia z Czarnego

Jak
dobrze
mieć
12 września zrobiłem u siebie w
domu „małą" imprezkę, czego teraz
bardzo żałuję. Nie dlatego, że było
drętwo, przeciwnie — było extra, ale
dlatego, że prawdopodobnie grozi mi
kolegium i grzywna w wysokości
2,5—5 min zł za zakłócanie porządku
po godzinie 22.00 plus jeszcze parę
innych „występków".
Wiadomość tę oznajmił mi, to zna
czy mojej mamie, pan dzielnicowy.
Jeżeli można, to chciałbym za Wa
szym pośrednictwem „podziękować"
któremuś z moich sąsiadów, który był
na tyle „święty", aby zadzwonić na
policję. Nie wiem, kto to był, i czuję,
że się nigdy nie dowiem, zresztą co by
to zmieniło.

P

IELCE SZANOW
NY
WIRUSIE
HIV!!!
Nie chciałem tego pi
sać i do końca łudzi
łem się nadzieją, że nie będę musiał.
Niestety. Na swoje wytłumaczenie
mam tylko fakt, że próbowałem już
wszystkiego. Na próżno.
Zdaję sobie sprawę, że dla ciebie
jestem domem, restauracją, sypialnią,
ulicą, parkiem i czym tam jeszcze
można jednocześnie, i że tylko dzięki
mnie żyjesz. Proste i oczywiste, jesteś
przecież wirusem. Ale mimo to chciał
bym cię o coś poprosić.
Drogi WIRUSIE HIV, bardzo cię
proszę, zostaw mnie w spokoju. Weź
swoje szanowne manele i przenieś się
gdzie indziej, bo w przeciwnym razie
przyjdzie mi umrzeć. Rozumiem dos
konale, że twoja szanowna obecność
w moim organizmie również skończy
się moim pogrzebem, ale mnie nie jest
wszystko jedno. Widzisz, ja jestem
Polak i, co gorsza, żyję w Polsce. Moi
rodacy, a mam ich ładnych parę milio
nów, to wspaniali ludzie, ale także
bardzo zazdrośni. Nie znoszą, gdy
ktoś ma coś, czego oni nie mają. A
ponieważ ja mam wirusa HIV, a oni
nie, zostałem ich najgorszym wro
giem.
Kolego HIV, nie bądź człowiekiem i
zrozum mnie. Ja naprawdę nic niko

mu, tylko sobie, nie zrobiłem i mam
dość tych wszystkich szykan, niena
wiści i poniewierania, jakich dostar
cza mi otoczenie. Ty pewnie nie znasz
ludzi i nie wiesz, jacy oni są. Twoje
szczęście. Ty siedzisz sobie wygodnie
w moim ogranizmie i nie zdajesz sobie
sprawy, co dzieje się ze mną.
Wiesz, kolego HIV, ja znosiłem w
życiu różne szykany i różni ludzie mną
pomiatali. Byłem poniewierany przez
policję i przez bandytów, ale zwykli
ludzie, katolicy, pobożni chrześcijanie
tak mi dokopali, że mi się żyć ode
chciewa. Policja lała mnie pałą, ale
traktowała jak człowieka. Oni rzucają
we mnie kamieniami i traktują gorzej
niż śmiecia.
Nie chcę być zarozumiały, ale jest w
tym trochę twojej winy. Gdybyś nie
siedział we mnie, byliby inni. Nie
rzucaliby we mnie kamieniami, nie
opluwaliby mnie, tylko kochali. Był
bym ich bliźnim. Może uśmiechaliby
się do mnie, a w trudnej chwili podali
pomocną dłoń? Może byłoby i tak?
Ale nie jest, bo ja noszę w sobie ciebie
i już nie jestem ich bliźnim. Dla nich
bliźni to taki ktoś, kto nie jest nosicie
lem HIV. Bo HIV to inna wiara, inna
nadzieja, inna miłość. I chyba inny
Bóg? Sam już nie wiem...
Wiesz, drogi przyjacielu HIV, ja my
ślałem, że znajdą się ludzie, dzięki
którym czas do mojej śmierci upłynie

nam w miarę spokojnie. Myślałem, że
może otrzymam pomoc od księdza
albo od pana posła?
Tak myślałem, ale kiedyś. Ksiądz,
jak dowiedział się, kim jestem, to
najpierw uciekł z konfesjonału, a
chwilę potem wyrzucił mnie z koś
cioła. Pan poseł nie miał czasu, bo
zajmował się ochroną życia poczęte
go.
A ja to nie jestem życie?!
Kochany bracie HIV, przy tych
wszystkich ludziach, którzy robią z
mojego życia piekło, ty jesteś praw
dziwym aniołem. Wiem, żeś wirus i
paskudna powstaje z ciebie choroba,
ale i tak przy tych wszystkich „dob
rych i pobożnych ludziach" jesteś
wręcz cudowny i kochany. Bo ty to,
co robisz, robisz nieświadomie, bo ty
do tego jesteś stworzony i taka twoja
rola. A czy ich rolą jest zrobić z mego
życia piekło? Czy tego uczą się w
kościele? A może to z własnej inic
jatywy? Pewnie tak.
Kochany bracie HIV, proszę jeszcze
raz, odejdź ode mnie, zostaw mnie.
Nie ze względu na mnie, lecz na nich.
Ja i tak umrę, ale oni chcieliby mojej
śmierci już teraz. I na koniec zapropo
nuję Ci, byś odwiedził też któregoś z
nich. Niech poczują się choć przez
chwilę tak jak ja. Może w końcu
zrozumieją?!

NOSICIEL

Hanys
PS. Pozdrawiam Olkę, Godzę,
Majkę i „kawałek medyka".
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HA ŚMIERĆ

Istnieje kilka osób, które mogłyby po
wiedzieć coś więcej o mnie, chyba
nawet to, o czym ja nie wiem. Ale one
są daleko, zbyt daleko, aby podać
pomocną dłoń. Kiedyś byłam bardzo
grzeczną dziewczynką, chodziłam
chętnie do szkoły, bardzo dobrze się
uczyłam, nie sprawiałam kłopotów
rodzicom.
Dzisiaj boję się życia, przez to staję
się agresywna. Gubię się w sobie.
Jest zbyt wiele nie odkrytych zakąt
ków w głębi mego ja i niemożliwością
jest odkrycie ich wszystkich.
Za 7 dni mam urodziny... któreś z

RZY suto zastawionym stole, z
„jabolka", operujących żargonem
lampką szampana w ręku, z co
marginesu społecznego, rezydują
ca-colą w tle, bawi się towarzy
cych w tak zwanym „trójkącie berstwo u Adama. Jaka muzyka? Otóż
mudzkim", nie jest obiektywna w sto
wszystko, począwszy od leciwych,
sunku do rzeszy ludzi młodych, nie
aczkolwiek aktualnych coraz bardziej
mających z tym nic wspólnego. Za
przebojów Beatlesów, przez klasy
dziwiające, że utożsamia się ludzi za
ków rocka, czyli Queen i Dire Straits, a
zwyczaj z ekstremalnymi przypadka
także Perfect, Lady Pank, aż po teraź
mi i o dziwo, zawsze są to przypadki
niejszych rapperów, na przykład
negatywne. Zabawa, muzyka i hałas
Snap. Doskonały humor, wspaniała
powodowany przez bawiącą się mło
zabawa!
dzież nie może być od razu postrzega
Czy młodzież dnia dzisiejszego jest
ny jako obnażanie się ze wszelkich
zdemoralizowana, zepsuta, wyzuta z
zahamowań, zarówno moralnych, jak
szacunku dla starszego pokolenia,
i seksualnych. Nagminne jest twier
rozpita i niesubordynowana? Zwo
dzenie, iż dobra młodzież to młodzież
lennicy opcji: młodzież do nauki i raz
między 6.00 a 22.00. W przedziale
jeszcze do nauki, z pewnością stwier
godzin młokos to łajdak, pijak etc.
dzą, że tak. Jak jest naprawdę, ona
Dorośli legitymujący się pedagogi
sama tylko wie! Opinia dotycząca
cznym życiorysem czy mieniący się
grupy
wyrostków,
pijących
dobrymi
pedagogami
amatorami

P

zasadą satanizmu jest „No
Gods, no masters". Ty sam
jesteś dla siebie panem i nikt
nie może ci przeszkodzić w
dążeniu do wolności.
Uogólniając, satanizm jest
dla metalowców tym, czym
jest dla punków anarchizm.
Ale powtarzam, uogólniając.

Wiadomo, że satanistami są
najczęściej metalowcy, gdyż
oni mają styczność z tym po
przez muzykę. Jest wiele ro
dzajów metalu, a ten, który
najbardziej wykorzystuje idee
zła, nazywa się black metalem.
Ale wróćmy do istoty. Jest
wielu ludzi, którzy uważają sa
tanistów za obłąkanych, żąd
nych krwi i ofiar, niszczących
nagrobki...
Niestety, jest grupa osób,

uważają humorzastego nastolatka lub
dwudziestolatka za okaz zepsucia i
każdy krok klasyfikują do szufladki
złych obyczajów. Jednakże każdy ma
własny punkt rozdarcia moralnego,
od którego zaczyna się bój o własny
honor i dobre imię. Nieprawdą jest, że
nie istnieją bariery i obawy, ale dla
młodego człowieka zabawa to zaba
wa w pełnym tego słowa znaczeniu.
To możliwość wyładowania stresu po
tygodniu siedzenia nad książkami, to
wreszcie okazja do zawarcia nowych
znajomości, a tych nigdy nie za wiele.
U wszystkich istnieje granica dob
rego smaku, bliżej czy dalej położona
od punktu krytycznego. Ona po pro
stu jest! Tymczasem wróćmy do zaba
wy, do starego, poczciwego Louisa
Armstronga...
SEBASTIAN KOŁODZIEJCZYK

która w ten właśnie sposób,
dewastując cmentarze i zabi
jając zwierzęta, wypacza pra
wdziwe oblicze czarnej filozo
fii.
Prawdziwy satanizm to
zryw ku wolności człowieka,
to zespolenie się z naturą. Idea
satanizmu jest prosta: nie ma
żadnych bogów, jest tylko
człowiek, przyroda, wszech
świat. Zachęcam do dyskusji,
osoby zainteresowane satani
zmem proszę o kontakt.
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KAPITAN CROSS

kolei... nieważne które... każdy rok
jest tak samo bolesny, zostawia taką
samą bliznę.
Jestem chora na umyśle. Cierpię...
bezgranicznie i od czasu do czasu
próbuję studiować.
Nienawidzę życia, a może zbytnio
je kocham? Nie wiem tylko, czy będę
w stanie przeżyć dzień swoich uro
dzin.
Żegnam
ZAGUBIONA
PS. Nie jest ważę, w jakim celu
napisałam ten list. Wiem, że istnieją
podobni do mnie ludzie i to może
pozwoli im odczuć pewnego rodzaju
jedność. Trzymajcie się!

DEBIUTY

OZ ukając

siebie

Szukając siebie w przestworzach świata popełniam błędy
Szukając siebie w płomieniach wspomnień cierpię
Szukając siebie wśród łanów pszenicznych dojrzewam
Szukając siebie... Poznaję.
D.A.
r|

Skrzynka kontaktowa
Siemano!
Na wstępie przesyłam tradycyjnie po
zdrowienia dla HP. Nie wszystko mi się
podoba, ale czytam was i to jest najważ
niejsze. Czegoś mi brakowało, a teraz już
wiem... Brakowało mi teatru i wszelkich
dyscyplin z nim związanych. Przejdę do
sedna.
Z powodów czysto materialnych „Głos
Pomorza" dociera do mnie z opóźnieniem,
a dociera dzięki życzliwości moich rodzi
ców (tu. ukłon w ich stronę), którzy są tak
łaskawi, że po przecżytahiu'kilku^’zeltiplarzy „podrzucają" mi trochę literatury.
Problem tkwi. w tym, źeó Stówśrżyszenfu
„Mała Scena" przeczytałam za późno. Nie
ukrywam, że chciałabym uczestniczyć w
sekcjach lub służyć pomocą. Jestem in
struktorem k.o. do spraw teatru. Mimo że
naukę skończyłam dwa lata temu, pozos
taję bez pracy. A wiadomo do czego może
doprowadzić taki stan rzeczy: od dołów
psychicznych począwszy, a na totalnym
otępieniu skończywszy.
Dlatego szukam bratnich dusz, drodze tej
towarzyszą słowa Zb. Warpechowskiego:

Trochę długo, ale nic to. Muszę dodać, że
jest to raczej prywatny list do Arkadiusza —
Szefa Stowarzyszenia (nieźle brzmi!).
Czekam na jakiekolwiek wiadomości do
tyczące następnego spotkania (tylko bła
gam, informujcie ludzi wcześniej, najlepiej
w HP — to czytają wszyscy, natomiast
wydanie codzienne nie dociera do wszyst
kich na czas lub wcale).

AVE SATAN!
Tym wstępem mogłem ura
zić niewąskie grono czytelni
ków H P. Ale w końcu wszyscy
krzyczymy 0 tolerancji. No, to
krzyczę i ja. Chcę wyjaśnić
wszystkim pojęcie satanizmu.
Po pierwsze, nie jest to żad
na religia (jak się powszechnie
uważa), lecz filozofia. Główną

Nienawidzę...
a może nazbyt kocham

„(...) Dialog o sztuce jest niemożliwy z
kimś, kto w swoim życiu nie błąkał się w jej
rewirach, nie miał podobnych doznań.
Większość rozmów na jej temat ma charak
ter kupiecki — wezmą albo nie wezmą. A w
sztuce nie ma nic do wzięcia, nic do kupie
nia. Jeżeli ani razu nie byłeś w moim raju —
nic ci po mnie, bo ja nic nie uczynię, żeby ci
się przypodobać..."

Dlatego żyję
Hejo, PAM! Mam dziś odruch dobroci,
tzn. dzień, w którym chce mi się coś robić
dla innych. Czytałam Twój list w HP z
19—20IX i postanowiłam Ci coś napisać,
coś krótkiego i zwykłego. A może nie?...
Otóż przeżyłam wewnętrzną radość i
chyba zalała mnie fala dobroci i zjednocze
nia na cmentarzu „świątyni" — jak piszesz.
Cały cmentarz jest przepiękny, a grób J.
Morisona fantastyczny z powodu siedzącej
tam grupy młodzieży. Nieważny jest ich
wygląd, może szokujący, ale twarze wyra
żają najważniejsze — miłość i zrozumienie.
Stałam i płakałam.
Nie słucham The Doors, tylko i wyłącznie
polskiego rocka i punka, ale kocham ludzi.
Tak ogólnie i chyba to mnie wzruszyło, że
gdzieś daleko ode mnie są ludzie rozumie
jący MIŁOŚĆ. Blisko także i dlatego żyję.
Tylko tyle, tylko dla Ciebie, PAM.
Redakcji dziękuje za tekst (NIE)SZCZĘŚCIE. Jajo mnie zaskoczył. Myślę od daw
na tak samo. Pozdrowienia dla Jajo i ludzi,
po prostu ludzi.
„L"
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Cześć, Hyde Parki Pozdrowienia dla sza
nownej redakcji. Jesteście świetni, cymuś!
Byle tak dalej, a jeśli chodzi o Fana Siekiery
i Karceru, autora artykułu: „Czym jest HP?"
—to niezły z niego dupek. Ale spoko — nie
zamartwiajcie się, jest on cholernie snobis
tycznym egocentrykiem i nie zasługuje na
uwagę.
W 31. nr. HP w rubryce „Skrzynka kon
taktowa" ukazał się list Shita, w którym jest
mowa o tym, że szuka dziewczyny. Jestem
dziewczyną, która może spełnić jego wymagama (ładna, długie włosy, wyrozumia
ła), a je niestety Shit nie spełnia moich
wymagań. Krótko mówiąć, chciałabym za
waszym pośrednictwem poznać chłopaka.
A oto mój typ chłopca: musi być ładny,
wysoki, ciemnooki, brunet, krótko obcięty,
przystojny, dobrze zbudowany, wiek od 16
do 18 lat, delikatny, wrażliwy, wierny i, co
najważniejsze, musi być z Człuchowa, boja
jestem człuchowianką, a kontakt na odleg
łość mnie nie interesuje.
Może teraz trochę o mnie: 170 cm wzros
tu, 16 lat, ciemnooka i długowłosa brunet
ka, ładna, zgrabna. Interesuję się sportem.
Słucham muzyki RAP i chciałabym, żeby
mój chłopak miał podobne zainteresowa
nia.
Proszę, wydrukujcie mój list.
WANDA GONZALESS
★

★ ★

Hej, Ludziska! Kto zechce napisać do
zwariowanej siedemnastolatki, która słu
cha muzyki rockowej, między innymi: The
Doors, The Cure oraz polskiej alternatywy?
Szukam chłopaka na wspólne wypady
na koncerty i inne tego typu imprezy. Więc
piszcie, wszystkie Szajbusy o ciemnonie
bieskich lub brązowych oczętach i fajnych
nietypowych fryzurkach.

Schizia

M, M, M,

ODPOWIADAMY: Wszystko o „Małej
Scenie" w następnym wydaniu HYDE PA
RKU.

PS. Pozdrowienia dla Seby, Andrzeja,
Kaji, Kamy, Bolka, Kamila i wszystkich
znajomych ludzi. Cześć!

★

★ ★ ★

★ ★

Sie ma Jajo!
Masz, chłoptaś, rację, po trzykrotnym
przeczytaniu tej chińszczyzny (jest OK,
prawda) — nareszcie ja zrozumiałem. Na
stępne artykuły pisz po polskiemu.
Dzięki za pozdrowienia!

KOGÓT
★

★ ★

Sie ma!
Pozdrowienia dla wszystkich! POLLENA
M.K., PAM i wszyscy ludzie uwielbiający
Jima: chcę was poznać! Mało znam ludzi,
którzy NAPRAWDĘ słuchają DOORSÓW,
więc spotkajmy się i porozmawiajmy o tym,
co nas łączy!
Do zobaczenia!
J.M.
(to moje inicjały)
★

★ ★

Droga Redakcjo!
Właściwie nie wiem, po co piszę ten list,
ale muszę to z siebie wyrzucić. Moje życie
nie ma sensu, bo nie ma w nim miłości.
Byłem zakochany wiele razy, ale nie mam u
dziewczyn żadnych szans, dlatego że nie
jestem zbyt piękny, wysoki, wysportowa
ny, bogaty itp. A dziewczyny, które znam,
najbardziej cenią sobie te cechy. Kiedy
widzę szczęśliwą parę na ulicy albo w
filmie, mam ochotę z sobą skończyć.
Moim marzeniem jest spacer z dziew
czyną po mieście albo brzegiem morza w
blasku zachodzącego słońca, cieszyć się,
że jest przy mnie, że mnie chociaż lubi.
Chciałbym dotykać jej włosów, jej twarzy...
Nie mam żadnych wymagań co do uro
dy, wzrostu, wagi, wyznania itp. Jeśli o
mnie chodzi, mam 16 lat, 170 wzrostu,
mieszkam w okolicy Słupska, uwielbiam
Roxette.
Dziewczyny, błagam, odezwijcie się!
„PER GESSLE"

HYDE PARK. Redagują: Przemysław Dalkiewicz, Ludomir Franczak,
Arkadiusz Jastrzębski, Michał Kowalski, Kamil Macejko, Arkadiusz Pajko,
Agnieszka Sarnatowicz i coraz liczniejsza Grupa szczerze pisząca, co myśli —
przy równie szczerej aprobacie Mirosławy Mireckiej.
Adres: „Głos Pomorza”, HYDE PARK, 76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20.
Teł. 224-56, 251-95. W Koszalinie: 251-01.
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„DARC”
SŁUPSK, ul. Grottgera 18, tel. 434-164
Czynna w godz. 10—17, sobota — 10—13

Kevin
Costner
Karierę aktorską zaczynał w wieku
dwudziestu pięciu lat. Wielu aktorów
w tym wieku to weterani kina, mający
na swym koncie i po kilkanaście fil
mów. Kevin Costner, o którym dziś
piszemy, zamierzał początkowo zo
stać przedsiębiorcą handlowym. Ale
zmienił plany i zaczął grać w baseball
— typowo amerykański sport. Próbo
wał też swoich sił w branży muzycz
nej. Komponował i śpiewał piosenki
w stylu country. Nie odnosił jednak
większych sukcesów.
Postanowił więc zostać aktorem.
Pierwsze, mało znaczące role zagrał
między innymi w filmach „Rycerze
Stacy", „Rozpalona plaża" (oba z
1981 roku). Nie był przebojem także
obraz „Testament" (1983 rok), choć
wizja atomowej zagłady, przedsta

wiona w tym filmie, została przychyl
nie przyjęta przez krytykę.
Nasza telewizja pokazała ostatnio
„Fandango", obraz z 1984 roku, w
którym pierwszoplanową postać od
twarzał Costner. To już było coś. Do
piero western „Silverado", którego
reżyserem był uznany Lawrence Kas
dan (twórca między innymi kryminału
„Żar ciała" z Wiliamem Hurtem i Kath
leen Turner), zwrócił uwagę widzów
na Kevina jako aktora.
Costner pokazał swoje możliwości
w następnym filmie, sensacyjno-szpiegowskim „Bez wyjścia". Grał tu przy
stojnego oficera związanego z wy
wiadem. Jest świadkiem nieszczęś
liwego wypadku, w którym ginie ko
chanka jego szefa. Z poszlak wynika
jednak, że... to on jest mordercą. Jest

to film dobrze zrobiony, z wartką akcją
i zaskakującym finałem.
Do grona gwiazd Costner zaczął
być zaliczany po filmie „Nietykalni"
Briana De Palmy z 1988 roku. Od
twarzał w nim postać nieskazitelnego
policjanta Eiliotta Nessa, walczącego
z chicagowskim podziemiem.
Kolejne trzy filmy Costnera były,
oględnie mówiąc, takie sobie. Chodzi
o „Byka z Durham", „Pole marzeń" i
„Odwet" (inny tytuł: „Rewanż"). Ten
ostatni to krwawy melodramat oce
niany przez jednych jako wspaniały,
przez innych natomiast jako typowy
wyciskacz łez.
Lata dziewięćdziesiąte, przynajm
niej pierwsze, to wielkie sukcesy tego
aktora. Najpierw był „Tańczący z Wil
kami", wspaniały western, nagrodzo
ny Oscarami. Costner gra w nim głó
wną rolę, jest reżyserem i producen
tem. Kolejnej wersji przygód Robin
Hooda nie wróżono powodzenia, uważano, że błędem jest robienie ta
kiego filmu. Wbrew przepowiedniom,
film „Robin Hood, książę złodziei",
okazał się kasowym przebojem.
Najnowszy obraz z Costnerem —
„JFK" — wywołał w USA wielkie
kontrowersje. Taka wersja wyjaśnie
nia okoliczności śmierci prezydenta
Kennedy'ego nie wszystkim się spo
dobała. Faktem jest jednak, że po
filmie tym zapowiedziano odtajnienie
części dokumentów dotyczących tej
sprawy.
37-letni dziś Costner mieszka wraz
z żoną Cindy i trójką dzieci. Uznawani
są za szczęśliwą rodzinę.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tydzień temu stawce najczęściej wypożyczanych fil
mów przewodziły: sensacyjny „Szkoła wyrzutków",
wojenny „Żelazny Krzyż" i dramat obyczajowy „Thel
ma i Louise". Poniżej —- najnowsze zestawienia
” T; ;,Źeiajmy Krzyż'v. ^‘wojenny — dystrybutor NVC
2. „Szkoła wyrzutków" — sensacyjny — VISION
II F.I sensacyjp|—ĄąiyiStON
4. „Switch — komedia
5. „Arktyczna gorączka " — sensacyjny — DG FILM
6. „Przebudzenia" — dramat — ITI
7. „Gliniarz w przedszkolu" — sensacyjny — ITI

„Freejack" — sensacja s-f — ITI
„Podwójne uderzenie" — sensacja karate — NVC
„Upiory przeszłości" — sensacyjny — TOP VIDEO
„Thelma i Louise" — obyczajowy — ITI
„Była sobie zbrodnia" — komedia — VIM
„Dwoje we mnie" — komedia — NVC
„Prawo pustyni" — przygodowy — MUVI
„Superlotniskowiec" — sensacyjny
„Ojciec, syn i kochanka" — komedia — EUROPOL
„Śmierć w słońcu" — sensacyjny — EUROPOL
„Stowarzyszenie umarłych dusz" — horror —
IMPERIAL
19. „Shogun Mayeda" — historyczny — AWWA
20. „Rozkuty" — sensacyjny — NVC
Listę tę utworzono na podstawie danych z wypożycza
lni: spółki „GRYFEX", Słupsk, ul. Sygietyńskiego 4
(czynna poniedziałek — sobota w godz. 13-19, niedziela
-^-godz. -11—14), w Ustce, ul. Grunwaldzka 10
(czynna poniedziałek-sobota w godz. 11-19, niedziela —
10-14), „PACO", Słupsk, ul. 3 Maja 22 (czynna w
godz. 10r 19, w niedziele — w godz. 10—15); Wojciecha
Kamińskiego przy ul. Wojska Polskiego 4 i Banacha
9 w Słupsku (czynne w godz. 14—18.30, sobota i
niedziela — 12—15), „MARILYN", Lębork, ul. Plac
Pokoju 6 (czynna codziennie w godz. 14—20).

Chinatown rządzi się swoistymi
prawami, których należy przestrze
gać. Kto tego n ie czyn i — może stracić
życie. Ale znajduje się grupa śmiał
ków, którzy nie przejmują się miejs
cowymi układami. Kilku młodych
chłopców występuje przeciwko gan
gowi rządzącemu dzielnicą. Prywatna
wojna zamienia Los Angeles w pole
bitwy...
L A. STREETFIGHTERS. Reży
seria: Richard Park. Występują:
Jun Chong, Phillip Rhee, Bill
Wallace. USA, 1986, 95 min. Dys
trybutor: DG FILM.

POLECA FILMY:

WŁADCA MUCH
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CZAS PRZEZNACZENIA
Miłość Jacka i Josie nie jest szczęśliwa. Rodzina
dziewczyny, przeciwna temu związkowi, zmusza ją
do opuszczenia ukochanego. Brat Josie, Martin,
postanawia zabić Jacka. Szuka go i jest coraz bliżej...
Historia ta ukazana jest na tle wojennych wydarzeń,
w czasie, gdy hitlerowskie Niemcy walczą o prze
trwanie.
A TIME OF DESTINY. Reżyseria: Gregory Nava.
Występują: William Hurt, Timothy Hutton, Melisa
Leo, Stockard Channing. USA 1988. 118 min. Dys
trybutor: SOLOPAN, VISION.

Na dalekiej tropikalnej wyspie znaj
duje schronienie grupa rozbitków
złożona z młodych kadetów z amery
kańskiej szkoły wojskowej. Miejsce,
które miało być rajem, stało się sceną
brutalnej walki o przetrwanie.
Jest to adaptacja znanej powieści
Williama Goldinga, laureata nagrody
Nobla. Akcja filmu przeniesiona zo
stała w lata dziewięćdziesiąte.
LORD OF THE FLIES. Reżyse
ria: Harry Hook. Występują: Paul
Balthazar, Chris Furrh, Daniel Pipoly. USA 1990. 100 min. Dys
trybutor: SOLOPAN, VISION.

DRAMAT

DRAMAT WOJENNY

ZABIJAĆ
Bezlitosna terrorystka dostaje się w ręce
agenta CIA Matthewsa. Zostaje poddana
operacji mózgu i przeobraża się w niepo
skromionego zabójcę. Wysłana na Bliski
Wschód, systematycznie morduje swoich by
łych współpracowników. Kiedy jednak od
zyska pamięć — postanawia zemścić się na
agentach CIA...
PROGRAMMED TO KILL. Reżyseria:
Allan Holzman. Występują: Robert Ginty,
Sandahl Bergman, Louise C. Clark, James
Booth. 91 min. Dystrybutor: IMPERIAL.

SENSACYJNY

ŚMIERTELNE M
Podczas rutynowych manewrów
wojskowych w zdradliwych leśnych
mokradłach Luizjany zgubił się pluton
Gwardii Narodowej. Żołnierze ci to
oryginalne typy. Swoim bezmyślnym
zachowaniem wzbudzają wrogość
miejscowej ludności — twardych
drwali, potomków francuskich emi
grantów.
Zabawa w wojnę przeradza się w
śmiertelny koszmar. Zaczyna się
krwawa walka o przeżycie...
Twórcą tego obrazu jest Walter Hill,
reżyser takich filmów jak: „Czerwona
gorączka", „48 godzin", „Miliony
Brewstera". W rolach głównych: Keith
Carradine („Straceńcy"), Powers
Boothe („Czerwony świt"), Fred
Ward („Silkowood", „Remo").
SOUTHERN COMFORD. Reży
seria: W. Hill, 102 min. Dystrybu
tor: Neptun VIDEO CENTER.

SENSACYJNY
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Trzej amerykańscy studenci spę
dzają wakacje w Finlandii. Postana
wiają wykorzystać nadarzającą się okazję i pobyć trochę za „żelazną kur
tyną" — w Związku Radzieckim.
Krótki wypad „za szlaban" kończy
się tragicznie. Chłopcy zobaczą to,
czego nikt nigdy nie chciałby tam
zobaczyć. Poznają piekło gułagu...
ARCTIC HEAT. Reżyseria: Renny Harlin. Wykonawcy: Mike
Norris, Steve Durham, David Co
burn. USA 1988. 96 min. Dystry
butor: DG FILM.

SENSACYJNY
Pułk lotniczy z Hollywood znany
jest z tego, że potrafi zrobić wszystko.
Kongresmen, który zawziął się na tę
jednostkę, postanowił zniszczyć tę
„bandę nieudaczników". W pułku

W mieście odnajdywane są potwo
rnie zmasakrowane zwłoki. Policja
szuka nowego Kuby Rozpruwacza.
Miejscowy detektyw odkrywa, iż
sprawcą jest krwiożerczy aligator
-mutant, grasujący w okolicy.
Potwór żyje 20 metrów pod mias
tem, ma 12 metrów długości i waży
tonę. Rozpoczyna się polowanie na
mutanta...
ALIGATOR. Reżyseria: Lewis
Teague. Grają: Robert Forster,
Robin Riker, Michael Gazzo i in
ni. 90 min. Dystrybutor: TELEHIT.

zjawia się inspekcja. Ale wynik lust
racji jest inny, niż oczekiwał kongres
men...

SENSACYJNY KARATE

\

HOLLYWOOD AIR FORCE. Re
żyseria: Bert Convy. Występują:
Chris Lemmon, Lloyd Bridges,
Vic Tayback. USA 1986. 89 min.

JUŻ TERAZ- 1300 TYTUŁÓW!!!
CO TYDZIEŃ- PONAD 100 NOWYCH
FILMÓW

Dystrybutor: DG FILM.

KOMEDIA

OFERUJE

★ samoobsługę
★ komputerowy system obsługi
★ korzystne abonamenty
★ nagrody dla wypożyczających najwięcej
filmów

WRY

THRILLER
Anthony uczył się sztuki karate
u mistrza Kimury na Dalekim
Wschodzie. Wraca do USA. Przy
rzeczenie dane mistrzowi unie
możliwia mu rozprawienie się z
młodocianym bandytą Dick’iem.
Ale wpada na pomysł, który po
zwala mu stanąć oko w oko z
bandytą...
KARATE WARRIOR 2. Re
żyseria: Larry Ludman. Wy
stępują: Kim Stuart, Amy Ba
xter, Christopher Alan, David
Haynes. 89 min. Dystrybutor:
IMPERIAL.

W Nowym Orleanie, mieście czar
nej magii i czci Szatana, dwóch księży
zostaje brutalnie zamordowanych w
kościele. Przerażające wieści niosą, że
teraz panuje tam „Bezbożny". Czy
ojciec Michał, uchodzący za błogo
sławionego, a wyznaczony do objęcia
przeklętej parafii — jest dostatecznie
silny, aby zwalczyć piekielne moce?
Film zapowiadany jako bardziej kon
trowersyjny niż „Egzorcysta" i bar
dziej przerażający niż „Omen".
THE UNHOLY. Występują: Ben
Cross, Ned Beatty, Hal Holbrook,
Trevor Howard. 105 min. Dystry
butor: TELEHIT.

KARATE

HORROR
mm

Str. 10

GŁOS POMORZA — magazyn

PO ZDROWIE DO NATURY

Akupresura
z pomocą
cierpiącym na migrenę
V__________ _____

obu stron pięty, wpierw miejsce na
nodze przeciwnej niż strona bólu gło
wy, potem na drugiej nodze.
A jeśli do tych wstępnych doleg
liwości dołączą się palpitacje i mdło
ści, ulgę może przynieść masowanie
jeszcze jednego punktu. Jest on usy
tuowany na przedramieniu na linii
kciuka o dwa własne palce powyżej
przegubu dłoni. (rys. 4). Punkt masu
jemy na ręce przeciwnej niż umiejs
cowienie bólu w głowie, palcem
wskazującym w kierunku kciuka,
3—5 minut.
Jeżeli atak migreny osiąga etap

a

ANNA WIECH _______________ >

Jak wśród środków roślinnych, po
dobnie w akupresurze nie ma uniwer
salnej metody leczenia. Jednak uciski
odpowiednich receptorów we właś
ciwym czasie mogą dawać w nie
których przypadkach rewelacyjne
wyniki. Przy oznakach nadchodzące
go ataku, które każdy migrenowiec
rozpoznaje bez trudu najlepiej jest
znaleźć spokojne miejsce, położyć się
i rozluźnić wszystkie mięśnie. Następ
nie odnajdujemy na ręce tej strony
ciała, od której nadchodzi ból głowy,
punkt położony w odległości 2 włas
nych palców powyżej nadgarstka, od
wewnątrz (rys. 1). Ten punkt masuje
my ruchem posuwistym w kierunku
palców przez 3—5 minut.

Drugi punkt ważny znajduje się
między kciukiem a palcem wskazują
cym. Odnajdziemy go, gdy parę razy
poruszymy kciukiem. Połóżmy tam
palec drugiej ręki i przesuńmy go
około 1 cm od kąta utworzonego
przez tamte palce, w kierunku palca
wskazującego. Będzie to miejsce bo
lesne. Uciskamy je energicznie i ryt
micznie, ale niezbyt mocno 11 razy,
na ręce przeciwnej od umiejscowie
nia bólu głowy. (rys. 2)
Trzeci punkt, który w tej sytuacji
należy uciskać, leży pomiędzy zewnę
trzną kostką na stopie a piętą (rys. 3)
w zagłębieniu, które łatwo odnaleźć.
Uciskamy jednocześnie kciukiem i
palcem wskazującym 3—5 minut z

atzu — ucisk). Do Europy przeniknęła
niedawno.
Oprócz Shiatzu (akupresury) moż
na w migrenie zastosować z dobrymi
rezultatami masaż segmentaryczny
(wg techniki Dalicha i Gläsera). 0piera się on na poglądzie, że zaburze
niom czynności narządów wewnętrz
nych odpowiadają odruchowe zmia
ny na skórze oraz w tkance łącznej i
mięśniach, w obszarach, które są unerwione przez te same odcinki rdze
nia kręgowego co dany narząd. W
czasie migreny objawy odruchowe
powstają w okolicy karku, między

Naciskać można także punkty
na linii środkowej czaszki
i obok tej linii (por. poprzednie
odcinki dot. bólów głowy)
tzw. „aury", czyli łączy się z sensac
jami wzrokowymi (oczopląs, światłowstręt, zaburzenia w widzeniu), szu
kamy punktu położonego po stronie
bólu głowy, nieco powyżej nasady
nosa i wewnętrznego brzegu brwi.
Właściwe miejsce odpowie bólem
(rys. 5). Uciskamy punkt palcem
wskazującym przez 5 minut do grani
cy bólu, zwalniając uciski mniej wię
cej co 5 sekund.
Jeszcze jeden punkt leży w środ
kowej części obojczyka, w miejscu,
gdzie wyczuwamy wgłębienie (rys.
6). Punkt ten uciskamy lekko kciu
kiem lub palcem wskazującym w
głąb, w kierunku pleców, trzy razy po
7—10 sekund.
Technika masażu wskazanych pun
któw wywodzi się ze znanego od
kilku tysięcy lat Shiatzu (shi — palec.

łopatkami i poniżej obojczyka. Do
chodzi do napięcia mięśni szyi, pasa
ramiennego, grzbietu i mięśni pier
siowych. Masaż tych właśnie okolic
wykonywany ruchami chwytająco-ugniatającymi i rozcierającymi
przynosi w migrenie i innych bólach
głowy znaczną ulgę.
Wszystkie te zabiegi są działaniami
niejako z zewnątrz wpływającymi na
układ wegetatywny. Gdybyśmy się
nauczyli narzucać swoją wolę czyn
nościom wegetatywnym, moglibyś
my opanować nie tylko dolegliwości
migrenowe, ale wiele innych wynika
jących z mechanizmu odruchowych
skurczów. Do tego prowadzą ćwicze
nia jogi. Ale o nich już następnym
razem.

ADNE NOGI to zdrowe nogi, a
który nie tylko czyści, także zmiękcza
zdrowe nogi, to gwarancja dob
stwardniałą i zrogowaciałą skórę. Pol
rego samopoczucia. Nogi po
ski rynek jest pełny pielęgnacyjnych
trzebują dużo ruchu, właściwe ukremów, ale skorzystajmy z podpo
krwienie ich ma kapitalne znaczenie
wiedzi Stephanie Faber, która propo
nuje naturalne sposoby. Poleca ona
dla funkcjonowania układu krążenia.
do pielęgnacji stóp sól kuchenną, w
Powinniśmy jak najczęściej chodzić
ilości dwóch garści do pełnej wanny,
— to najprostszy sposób gimnastyki
gdy nogi są zmęczone i opuchnięte w
nóg. Wstać pół godziny wcześniej i
zrezygnować ze. środka lokoproęii. „ kostkach. Albo —ocet owocowy (ca
ła szklanka na wannę), który działa
Pozornego dobrodziejstwa, gdyż taka
ożywczo, odświeżająco i skutecznie
wygoda, równająca się bezruchowi,
przy nadmiernym poceniu się stóp.
jest naszym wrogiem. Zwłaszcza że
Moczenie nóg - radzi Stephanie
potem brakuje nam czasu na spacer
Faber — z różnorakimi ziołami może
czy jakikolwiek sport.
być stosowane na wiele bolączek.
Spróbujmy więc włączyć do życia
specjalny program dla swoichuióg,., Przy podanych niżej dodatkach nale
żeby dbałość o nie stała się nawykiem py wziąć czubatą garść suszonych ziół
na ilość wody potrzebną do zamocze
podobnym do mycia zębów. Na ile to
nia obu stóp po kostki. Trzeba zrobić
możliwe, chodźmy na bosaka, a jeśli
napar, zalewając zioła wrzącą wodą i
cokolwiek w domu zakładamy, nie
odstawiając na 20 minut do naciąg
powinny to być bambosze otulające
nięcia. Odcedzony płyn wlać do mie
szczelnie stopy i zwłaszcza wykonane
dnicy z ciepłą wodą. Czas moczenia
ze sztucznej tkaniny. Nośmy fakirki,
stóp nie powinien przekraczać dzie
z podeszwą specjalnie utkaną kolca
sięciu minut. Zaleca się na początek
mi drążącymi receptory lub drewnia
zmieszać zioła z niewielką ilością wo
ne płaskie sandały zaopatrzone jedy
dy po to, by ją stopniowo uzupełniać
nie z przodu w pasek skórzany, co
ciepłą.
zmusza mięśnie stóp i nóg do pracy w
A oto dodatki na różne okazje.
sposób nieomalże niezauważalny.
— zmęczone stopy, nogi: kwiat ru
Po wstaniu z łóżka należy zrobić
mianku, tatarak (korzeń), tysięcznik
przynajmniej dziesięć przysiadów, a
pospolity, rozmaryn, mięta;
po kąpieli czy ciepłym prysznicu spłu
— bóle w stawach: kwiat arniki,
kać obficie zimną wodą nogi chociaż
rozmaryn;
od stóp po kolana. Wskazany jest
— poranione stopy: kora dębowa,
masaż nóg miękką szczotką albo ręka
szałwia, skrzyp polny;
wicami oburącz — zawsze od stóp w
— odparzone stopy: mięta, kono
kierunku ud. Tarcie stóp i kolan ręka
pie, czarny bez;
wicami stymuluje ukrwienie, rozgrze
— usuwanie przykrego zapachu:
wa i usuwa zbędne martwe już ko
lawenda, rozmaryn, tymianek;
mórki skóry. Starajmy się przy każdej
— katar i przeziębienie: olejek eu
okazji masować stopy, wcierając w
kaliptusowy (pełna łyżka stołowa), onie balsam, bądź siedząc przed tele
lejekzsosny karłowatej, szałwia, koper
wizorem.
włoski, miód (połowa filiżanki).
Ważną sprawą pielęgnacji stóp jest
Końcowym akcentem kosmetyki
utrzymywanie ich w czystości. Idea
nóg będzie pomalowanie paznokci —
łem byłoby cowieczorne moczenie
ale tylko na specjalne okazje.
stóp w ciepłym roztworze mydlanym,
MARIA
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MODA
rzynajmniej jedna
powiną być w two
jej szafie. Biała blu
zka jest rozwiązaniem na
wiele. Wtedy, gdy stwier
dzasz, że nie masz co na
siebie włożyć, kiedy pat
rzysz w lustro i dostrze
gasz więcej zmarszczek,
niż masz w rzeczywisto
ści, czujesz się zmęczona
i bez wyrazu. Biała bluzka
ożywi cię i odmłodzi.
Co prawda jest nieco
kłopotliwa. Po jednym
włożeniu wygląda tak,
jakbyś zwiedzała w niej
przez tydzień miasta Ślą
ska. Wymaga też dokład
nego prasowania. Ale
przyznasz, że biała jak
śnieg bluzka z jedwabiu,
organzy, szyfonu, a na
wet z bawełny w dobrym
gatunku — doda ci luk
susowego wyglądu.
Pasuje do wszystkie-

P

Biała
bluzka
go: do spodni i spódnic, do
każdego ponadto innego kolo
ru. I do niej pasuje wszystko,
czymkolwiek zechcesz ją ozdobić. Jesienna moda, zmie
rzająca ku naturalnym surow
com, ułatwia wykorzystanie
białej
eleganckiej
bluz
ki, gdziekolwiek zamierzasz
się pokazać. Możesz z tej nie
winnej bieli skomponować
romantyczny ubiór, szyjąc blu
zkę z kryzą i na dodatek z

Ł

AK co roku, pod koniec sezonu
popełni więcej tego błędu i nie wsią
wyścigowego Formuły 1 rozpo
dzie do niej ponownie.
czyna się czas przetargów, ne
Włoch Riccardo Patrese, który w
gocjacji, wstępnych umów. Kierowcy
bieżącym roku walczy z powodze
zastanawiają się, w barwach jakiego
niem o tytuł wicemistrza w barwach
zespołu chcieliby wystartować w
zespołu, który zdobył już tytuł Mistrza
Świata konstruktorów'92, czyli Wilprzyszłym roku, szefowie stajni roz
ważają różne możliwości stosownie
liamsie Renault, nie musi już trosz
do stanu ich finansów i strategii za
czyć się o przyszłość. Zapewnił mu to
planowanej na następny sezon.
kontrakt z zespołem Benetton Ford.
Dotychczas podano kilka oficjal
Będzie on jeździł w tym zespole wraz
nych informacji o pewnych zmianach.
z młodszym o 12 lat utalentowanym
26 sierpnia w Maranello (siedziba
Niemcem Michalemem SchumacheFerrari) zespół z najbogatszą tradycją
rem. I tu tkwi problem. Kto będzie
spośród teamów Formuły 1 podpisał
kierowcą numer jeden: czy stary wy
kontakt z austriackim kierowcą Ger
ga, jakim jest niewątpliwie Patrese,
hardem Bergerem. Wraz z Francuzem
jeżdżący już 15 lat(!) w Formule 1,
Jeanem Alesi będzie on w przyszłym
czy też Niemiec tryskający energią i
sezonie reprezentował barwy włos
talentem. Czas pokaże. Były mistrz
kiej drużyny. Podziękowano jedno
świata Brazylijczyk Ayrton Senna nie
cześnie Włochowi Ivanowi Capelli,
cierpliwie rozgląda się za zespołem,
którego umowa wygasa z końcem
który mógłby zaoferować mu lepszy
tego sezonu. Przypomnijmy, że Aust
samochód niż ten, na którym zmuszo
riak Gerhard Berger już trzeci rok
ny jest się ścigać obecnie. Właściwie
startuje w zespole McLarena. Repre
jest tylko jeden taki zespół — jest nim
zentował on już barwy Ferrari w la
Williams Renault. Po odejściu Patrese
tach 1 987—89.
zwolniło się miejsce obok aktualnego
Mistrza Świata Nigela Mansella, ale
Paradoksalne wydaje się to, że mi
mo wcześniejszych zapowiedzi ukrążą słuchy, że Renault i Elf (pierw
dzielanych przez Bergera, że nigdy
szy jest dostawcą silników, a drugi
więcej nie będzie jeździł on dla Fer
olejów silnikowych), firmy rodem z
rari, ten 33-letni Austriak zgodził się
Francji, żądają zatrudnienia francus
podpisać kontrakt. Po wypadku, który
kiego kierowcy Alaina Prosta, który
przeżył za kierownicą Ferrari podczas
ten sezon spędził „na zielonej traw
treningów przed Grand Prix San Ma
ce". Senna, dosiadający wyjątkowo
rino w 1989 roku, powiedział on, że
nieudanego McLarena MP4/7a, po
Ferrari jest jeżdżącą trumną i nigdy nie
wiedział: „Nie widzę sensu narażania

J

Na rynku
Formuły 1

a

kokardą. Zawsze na czasie bę
dzie biała bluzka o kroju ko
szuli, spięta pod szyją broszą
lub rozpięta głęboko, żeby od
słaniała wytworny stanik albo
zalotnie, niby nie chcący, pie
rsi. Nie mniej interesująco, a na
pewno intrygująco będziesz
wyglądała w przeźroczystej
bieli, spod której — zależnie od
warunków — kusić będzie
zgrabna sylwetka bądź olśnie
wająca bielizna.
Dół, jak wolisz, może być
długi, krótki, czarny, szary lub
w „ostrzegawczym" kolorze.
Biała bluzka naprawdę ułatwi
ci nie raz wyjście.

MIRA
swojego życia, żeby finiszować na
trzecim miejscu. Szukam gwarancji
technicznych, które pozwolą mi je
chać do zwycięstwa i tylko dwóch
ludzi może mi to załatwić: Patrick
Head i John Bernard". Obaj panowie
wymienieni przez supergwiazdę F-1
są konstruktorami — jeden pracuje
dla Williamsa Renault, drugi nato
miast mówi o powrocie do McLarena
lub Ferrari. Ron Dennis — szef ekipy
McLarena — wypełnił już lukę po
wstałą po podpisaniu przez Bergera
kontraktu z Ferrari. Zastąpi go gwiaz
da amerykańskiej Formuły INDY Mike
Andretti, syn mistrza świata Formuły
1 z 1978 roku Mario Andrettiego.
Aktualny mistrz świata Brytyjczyk
Nigel Mansell jest zaniepokojony wi
zją współpracy z Francuzem Alainem
Prostem: „jeżeli chodzi o Prosta mogę
zapewnić, że nie będziemy startować
w jednym teamie. O co mi chodzi? To
proste. W 1990 roku, gdy jeździliśmy
w Ferrari polityka szefów zespołu bar
dzo mnie denerwowała, a przyczyną
były działania właśnie Prosta. Nic
jednak nie wskazuje na to, żeby Frank
Williams (szef Williamsa) chciał za
kończyć tak owocną współpracę z
Nigelem Mansellem. Nadal pozostaje
wiele zagadek, które jednak z czasem
zostaną rozwiązane. Niezłe zamiesza
nie!

MARCIN CZACHORSKI
RAFAŁ MAJEWSKI

KATALOG „GŁOSU"

Opel Omega
Caravan
Opel Omega Caravan jest sa
mochodem o niezłej sylwetce, je
go zalety tkwią jednak wewnątrz.
Duży przedział bagażowy będzie
szczególnie widziany przez miłoś
ników kombi, przestrzeń bagażo
wa wynosi bowiem aż 540 litrów.
Mocny silnik podnosi jakość tego
samochodu. Przy 5600 obr./min.
jednostka napędowa o pojemno
ści 2,6 dm3 uzyskuje 150 koni
mechanicznych mocy, a przy
3600 obr./min. uzyskuje maksy
malny moment obrotowy o warto
ści 225 Nm.
Opel Omega Caravan zalicza się
do samochodów oszczędnych,
przeciętne zużycie paliwa wynosi
bowiem 10,6 litra na 100 km.
Zważywszy na to, że jest to
kombi-limuzyna, wartość ta wy
daje się miła.

M.Cz. i R.M.
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Uroczystości w Nowogródku

//////////////////////////////////^^^^

białoruskim, który należy do trzech naro
dów, białoruskiego, polskiego i litewskie
go. Wśród uczestników uroczystości spot
kałem studentów Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Słupsku, którzy w ramach prak
tyki uczyli w białoruskich szkołach języka
polskiego.
Władze nadały uroczystościom charakter
ludowego festynu z wystąpieniami zespo
łów, stoiskami rzemiosła i sprzedażą defi
cytowych artykułów, które cieszyły się naj
większym powodzeniem wśród przybyłej z
okolicznych wsi ludności. Dopisała pogo
da.
Nowogródek zachował swój starożytny
charakter, mimo że asfaltem pokryto bruk
rynku i zlikwidowano szopy straganiarskie,
symbole dawnego miasteczka. Nowogró
dek nie przestał być miastem Mickiewicza,
czego przed laty — przewidując rozbudo
wę miasta — obawiał się dziejopis Nowogródczyzny Władysław Abramowicz. Kręte
uliczki, kolorowe drewniane domki wśród
ogrodów, strome zjazdy — to dzisiejszy
Nowogródek. Niewiele tu się zmieniło poza
tym,że władze sowieckie zbudowały ko
szary i poligony w pobliskich lasach. Wnik
liwy obserwator zauważy brak słynnej
przed wojną restauracji Isaja Lejpunera,
siedmiu hoteli i kilkuset sklepów, piekarń,
kawiarń i masarń, wśród których elegancją
wyróżniał się skład futer i gotowych ubrań.
„G.Sz. Izraelita i Synowie", Rynek 23. Nad
miastem dominuje historia, ta stara z ruina
mi zamku Mendoga „na barkach nowo
gródzkiej góry", kościołem św. Michała i ta
nowa, owiana legendą 8 Batalionu AK
„Bogdanka", męczeńską śmiercią jedenas
tu sióstr nazaretanek i martyrologią ludno
ści żydowskiej.
Nowogródek ma szansę, wzorem lat
przedwojennych, stać się miejscem wycie
czek z Polski. Sprawą tą zajmie się miejs
cowy oddział Związku Polaków, którego
przedstawiciele nie zostali zaproszeni na
uroczystości.

Biuro Ogłoszeń „GŁOSU POMORZA

Hotel „Arka” uważany jest przez
wielu za miejsce dostępne jedynie
dla bogatych biznesmenów. Tym
czasem z bogatej oferty usługo
wo-handlowej i gastronomicznej
może tu skorzystać każdy.
Reprezentacyjną wizytówką ho
telu jest restauracja słynąca już z
dobrej kuchni i fachowej obsługi.
Oprócz dań wykwintnych i pieczo
łowicie przygotowanych typu „łosoś-niespodzianka” (cena: 66.500
zł), które zaskakują konsumentów
oryginalnością i wybornym sma
kiem można tu zamówić także pro
ste potrawy z tradycyjnego jadło
spisu. Przygotowywane są również
specjalne porcje dla dzieci i dania
dietetyczne.
Smacznie — nie musi znaczyć
drogo, dlatego obsługa restauracji
potrafi usatysfakcjonować każdego
klienta — także tego o mniej zasob
nym portfelu — oraz umie sprostać
najwybredniejszym gustom i życze
niom swoich gości.
Usługi gastronomiczne świad
czone są na miejscu lub realizowane
na indywidualne zamówienia, wraz
z dowozem do wyznaczonego miejs
ca. Oprócz doskonałych wyrobów
garmażeryjnych można też zamó
wić specjalność zakładu, czyli... pie
czone prosię, które cieszy się dużym
powodzeniem jako niewątpliwy ra
rytas na świąteczne stoły i niekon
wencjonalne przyjęcia.
Restauracja hotelu „Arka” za
prasza nie tylko indywidualnych
konsumentów, lecz także większe
grupy osób, umożliwiają zorgani
zowanie zbiorowych przyjęć okoli
cznościowych.
W reprezentacyjnych wnętrzach
można urządzić prywatne lub ofic
jalne spotkania, a więc nie tylko
uroczystości weselne i rodzinne, ale
także różnego typu narady, kon
ferencje i zjazdy organizowane
przez zakłady pracy i instytucje, z
pełnym serwisem usług.
Spotkania mogą odbywać się w

dwóch specjalnie przystosowanych
do tego celu salach: bankietowej
oraz menedżera, gdzie zaintereso
wane firmy mogą również zapreze
ntować różnorodną ofertę wysta
wienniczą i promocyjną.
Istnieje równocześnie możliwość
organizowania imprez na zewnątrz,
zamówionych przez zleceniodaw
ców w domach lub instytucjach z
okazji różnych uroczystości świąte
cznych, jubileuszowych czy inaugu
racyjnych.
„Arka” zapewnia nie tylko elegan
cką oprawę, ale także odpowiedni
nastrój spotkań i imprez okolicz
nościowych. Bywalcom hotelu to
warzyszy muzyka w wykonaniu
profesjonalnych artystów z Filhar
monii Koszalińskiej. Dodatkową atrakcję stanowią z pewnością goś
cinne występy znanych postaci est
rady i życia publicznego oraz poka
zy mody. „Arkę” odiedzili już —
słynny showman Andrzej Rosie
wicz i światowej sławy skrzypaczka
Jadwiga Kaliszewska. Niebawem
gośćmi hotelu będą: znana piosen
karka Ewa Śnieżanka, a także po
pularny prezenter programu „997”
o tematyce przestępczej, Jan Płócienniczak.
Grażyna Sędecka, szef pionu gas
tronomicznego hotelu „Arka”, za
pytana o tajemnicę wyjątkowości
lokalu i najmocniejszy jego atut —
serwowane wzorowo przednie me
nu na każdą okazję i kieszeń, powie
działa: — To niewątpliwie zasługa
naprawdę zaangażowanego w swo
ją pracę zespołu, któremu bardzo
zależy na tym, aby efekty jego pracy
dawały pełną satasfakcję każdemu z
naszych gości.
Restauracja hotelu „Arka” to
dobry smak w eleganckim stylu.
Zdecyduj się i skorzystaj z jej boga
tej oferty. Spróbuj ją odwiedzić, a
na pewno nie będziesz zawiedziony!
(esz)

PLEXI

reklamę szybką i skuteczną.

BEZBARWNE,
MLECZNE
1120 x 1280 x 2 x 3 x 4 nun

OGŁOSZENIA DROBNE
Rodzaj
ogłoszenia

Termin druku
(od daty*zlecenia)

ceny konkurencyjne

„MARPLEX"

Cena
za 1 słowo

76-270 Ustka, ul. Klonowa 23
tel. 145-924 po 13
G-3914

9
ą
•
®
9
®

GLAZURĘ, TERAKOTĘ
SANITARIATY, WANNY
ZLEWOZMYWAKI, OKAPY
PIASKOWIEC
OGRZEWACZE DO WODY
KLEJE, FUGI
Słupsk, ul. Małachowskiego 32
Koszalin, ul. Karola Marksa 16
Miastko, ul. Kwiatowa 13 (Zato
rze)
Bytów, ul. Dworcowa 18

G-3912

Wydanie codzienne

I1’

zwykle

£

r

do godz. 14
po godz. 14

pojutrze
w trzecim dniu

do godz. 17

w następnym
dniu

I

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie” w Koszalinie, ul. Fałata 13

8.000,

ogłasza w dniu 14.10.1992 przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego przy ul. Kniewskiego 82
pow. ogółem 82,9 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie
sklepu branży przemysłowej, spożywczej lub gastro
nomicznej.
Stawka wyjściowa do przetargu 40.000,- zł/m2 p.u. miesięcznie, wadium 7.000.000,—

sobotnio-niedzielne

czwartek
do godz. 17

r

4.000,-

ekspresowe

i* Wydanie
zwykłe

— najbliższa
sobota

8.000,

ekspresowe
piątek
do godz. 17

— najbliższa
sobota

12.000,—

%
p

Przetarg odbędzie się w sali nr 13 budynku przy ul. Fałata 13 o godzinie 11
Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 14 dnia 13.10.1992 r.
Szczegółowych informacji udziela Kierownictwo Osiedla im. Wł. Kniew
skiego teł.: 45-49-90 wew. 46.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

p

Zapraszamy do naszych biur

K-2561

6 1) Koszalin, ul. A. Lampego 20 tel./fax 222-91 w godz. 7—17

*2-) Słupsk, Sienkiewicza 20 tel. 266-08, fax 251 -95 w godz. 9—16

3) Kołobrzeg, ul. Giełdowa 12 I p. pokój 15, tel. 234-73-, w godz. 9—16

'Z,
W
p

Dom Wydawniczy

Dom Wydawniczy „TOTUS”

^///////////////////////////^^^^^

XotllS

przygotowuje

A

CZĘŚCI

do wydania album pt.

„PRUSY WSCHODNIE DZISIAJ"

FORD
OPEL

Osoby fizyczne, instytucje, placówki naukowe, organizacje, itp. posiadające materiały
archiwalno-historyczne na ten temat lub zainteresowane współpracą przy przygotowaniu
albumu uprzejmie prosimy o kontakt z Wydawcą:
Dom Wydawniczy „TOTUS”
ul. Lipowa 6, 15-427 Białystok, tel/fax: 325-865
K-

SKLEP MOTORYZACYJNY
Słupsk, ul. Cecorska 1
(boczna od Poznańskiej)

Punkt Aplikacji
Soczewek
Kontaktowych
przy Oddziale
Okulistycznym
Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie

Zawiadamia
o rozszerzeniu swojej
oferty o soczewki do
^ przedłużonego noszenia.
Przyjęcia pacj
pacjentów:

^ w każdy wtorek w godz. 1 5—16
G-3911

Hansa Nord
w Słupsku, ul. 22 Lipca 7a,
tel. 257-23

W związku z licznym zainteresowaniem mieszkańców Słupska i jego
okolic możliwością nabycia własnego domku bez konieczności ko
rzystania z kredytu — Biuro Marketingu Promocji i Rozwoju

OFERUJE DO
SPRZEDAŻY

Budownictwa ogłasza sondażowy nabór kandydatów na nabycie
w latach 1996/2000 r. około 500 domków w zabudowie szeregowej
i wolno stojącej których wykonawcą będzie Słupska Korporacja
Budowlano-Gospod&rcza.

kurtki zimowe
męskie, damskie
i dziecięce,

Zgłoszenia zainteresowanych nabyciem domku przyjmowane są w
Biurze Marketingu w Słupsku, ul. Kowalska 1, pokój 213, telefon
260-04 wew. 23.

po bardzo atrakcyjnych cenach.

G-3882-0

Wysoka jakość —modne wzornictwo.

Zapraszam y

DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIE FIRMA PRODUCENT PACZKOWANYCH ART, SPOŻYWCZYCH

K-2557

Studium
Języków Obcych

BRITANICA
w Koszalinie,
ul. Zwycięstwa 168
informuje uprzejmie, że
został zmieniony
numer telefonu
z 279-21 na 41-00-28
PS. Zapraszamy dzieci
na kurs niemieckiego.

J K-2560

/--------------------- -----------------------

Gabinet Kosmetyczny

POSZUKUJE

Przedsiębiorstwo
Zagraniczne
„Intertex"

'“NATERENIE MIAST SŁUPSK, LĘBORK
KOSZALIN, KOŁOBRZEG, SZCZECINEK,

ul. Szczecińska 38 w Słupsku
tel. 43-98-15

liii
i wykwalifikowane
krawcowe
manipulantki
(pomoc brygadzistki)
Oferty przyjmujemy
w firmie.

Lębork, ul. Słowackiego 24/9
(nowy blok przy Supersamie „Rywal")

K-2558

AKWIZYTORÓW

I

I

Z WŁASNYMI SAMOCHODAMI DOSTAWCZYMI
0 KUBATURZE MIN. 7 m3
111»

IS8SB

j

II

praca polegająca na bezpośrednim zaopatrywaniu
sklepów spożywczych
kandydaci powinni odznaczać się zdolnościami
organizacyjnymi i znajomością problemów dystrybucji

WNACßDD2EM£ PROW2YJNB
ZGŁOSZENIA KIEROWAĆ: BO Koszalin G-3909

G-3909

mm

tel. 621-287
czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 12—20
soboty w godz. 11—14

JUŻ PONAD

100 OOO POLSKICH STUDENTÓW UCZESTNICZY

W KORESPONDENCYJNYCH KURSACH ESKK!

poicca:
★ Mini Lift (kosmetyczną,
bezchirurgiczną „Operacje
plastyczną” twarzy, rąk i ciała)
★ Nowoczesne maski odmładzające
★ Leczenie trądziku metodą Real Peel
★ Hennę w 3 kolorach:
czerń, brąz, szary
★ Kosmetykę tradycyjną

Pani Katarzyna G. rozpoczęła naukę na kursach ESKK
jako stutysięczny student. Witamy Panią Katarzynę
z prawdziwą przyjemnością i życzymy wielu
sukcesów i wytrwałości na naszych kursach._____

Gabinet prowadzi
sprzedaż kosmetyków.

G-3889

Fot. Izabela Oleś

OT RÓW&TEŻ PAŃSTWO CHCĄ POZMĆ ŁATWĄ
I NOWOCZESNĄ METODĘ MUSI W DOMl?
JEDYNE RYZYKO ODPOWIEDZI NA NASZĄ OFERTĘ
TO ROZPOCZĘCIE NAUKI.

G-3894

Hurtownia
Tkanin Bawełnianych
i Pościeli
w Starych Bielicach 13
k.Koszalina

OFERUJE:
★

Smakowite potrawy prezentują: zastępca szefa kuchni Danuta Blażkiewicz oraz
kucharz Piotr Kmieć.

oferuje

proponuje Państwu

TADEUSZ GASZTOLD

Dobry smak
w eleganckim stylu

P - H , 3 Y A NE X15

f «*:

(KORESPONDENCJA WŁASNA
„GŁOSU POMORZA" Z NOWOGRÓDCZYZNY)
Po pięćdziesięciu trzech latach od znisz
czenia przez bolszewików w 1939 roku
Muzeum Adama Mickiewicza w Nowo
gródku, ponownie otwarto tę placówkę.
Dworek odbudował „Budimex", a ekspo
zycję wyposażyło w ponad 200 ekspona
tów Muzeum Literatury w Warszawie.
Zbiory przedwojennej ekspozycji, znacznie
bogatsze, wywiezione zostały na wschód i
nie wróciły na swoje miejsce. Przedwojen
ne Muzeum powstało w 1935 roku z inic
jatywy Komitetu Mickiewiczowskiego i za
angażowania ówczesnego wojewody Adama Sokołowskiego, który wykupił dwo
rek z rąk prywatnych. Dziś—jak dawniej —
stoi obok rynku, wśród drzew i krzewów,
murowany domek („pobielane ściany"),
gdzie przyszły wieszcz narodu polskiego
spędził lata młodzieńcze.
Otwarcie Muzeum A. Mickiewicza połą
czono z odsłonięciem pomnika poety, ustawionego obok ruin zamku, projektu Wa
lerego Januszkiewicza, autora monumentu
poety odsłoniętego w 1987 roku w Lidzie.
Nowogródczanie zawsze dbali o pamięć
swojego rodaka. W czasie niewoli rosyjs
kiej w kościele św. Michała w 1904 roku —
mimo sprzeciwu władz — w nocy wmuro
wali tablicę z popiersiem poety. Wczasach
niepodległości staraniem wojewody Zyg
munta Beczkowicza usypano w latach
1924-1931 Kopiec Mickiewicza.
W uroczystościach 12 września br. wzięli
udział przedstawiciele ministerstw Polski i
Białorusi i miejscowe władze. Ze strony
polskiej przemawiał Janusz Odrowąż-Pie
niążek, dyrektor Muzeum Literatury w War
szawie, który powiedział: „Jest to pomnik
szczególny, bo pomników Adama Mickie
wicza jest na świecie wiele. Sam poeta
powiedział kiedś, że powinien mieć pomnik
w Nowogródku. Po latach doczekaliśmy
się tego...". Mówców białoruskich było
kilkunastu z wiceministrem kultury Biało
rusi Jewgienijem Wójtowiczem na czele.
Wszyscy mówili o Mickiewiczu jako poecie

Str. 11

★
★
★

duży wybór materiałów
pościelowych
(bawełna, kora)
sukienkowych
ubraniowych
gotową pościel

Atrakcyjne wzory!!!
K-2552-0

BON NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ
Proszę o przysłanie mi

Prosimy zamówić bezpłatną lekcję próbną
jednego z kursów Europejskiej Szkoły
Kształcenia Korespondencyjnego. Oferujemy
przejrzyste lekcje oraz opiekę prywatnego
nauczyciela, który kontroluje Państwa pracę.
Nasz sposób nauczania przekona
Państwa tak jak i Panią Katarzynę,
iż kursy ESKK to najlepsza
szansa zainwestowania
w swoją przyszłość.
BMOPILISKA SZKOŁA KSZntC&MB KOKSPONDWCfMeOO

ESKK!
K-2307-0

PIERWSZA
NAJWIĘKSZA
NAJLEPSZA

okres miesięczna

nauki cena
bezpłatnej lekcji kursu:
(16 mieś.; 75.000zl)
dla początkując uch
O Francuskiego O Hiszpańskiego
O Angielskiego
CU Holenderskiego CU Niemieckiego C Rosyjskiego
O Włoskiego
O Angielskiego dla
średnio zaawansowanych
(16mieś.
75.000zŁ)
85.000x1)
D Kroju i szycia
(12mieś.
O Księgowości dla początkujących (12 mieś. 95.000zŁ)
CD Nauki zawodu sekretarki
(12 mieś. 85.000zŁ)
□ Nowoczesnego zarządzania
(12 mieś. HO.OOOzL)

Imię i nazwisko
Ulica i nr domu
Kod pocztowy i miejscowość

19

Bon prosimy przesłać pod adresem:
ESKK 60-959 Poznań Śkr. poczt. 200

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Z////////////////////////////////////////////////////////////////,.

Czytelniku!!! Wstąp do Biura Ogłoszeń

Budujesz nowy zakład lub modernizujesz stary
i poszukujesz dobrych maszyn do obróbki drewna

..Głosu Pomorza”

** *

\

dziennika o największym nakładzie
na Pomorzu Środkowym.

y;

v.

— zgłoś się do HAMECHU w Hajnówce.
Oto nasz adres:

OFERUJEMY Cl CENY PROMOCYJNE

y.y.y.y.y.y.yy.y.y.y-y.y.y. *. y-y y-y y.y•• •y

ZAKŁADY MASZYNOWE

V/

★ za ogłoszenia drobne 4.000 zł za słowo ★ za ogłoszenia ramkowe 8.500 zł za cm kw.
Dzięki naszej gazecie Twoje ogłoszenie trafia codziennie do 60.000, a w wydaniu
sobotnio-niedzielnym do 120.000 Czytelników w woj. koszalińskim i stupskim.
Zapraszamy

B0-1

hamech
|

''''/ZZ/Z/ZZZ///Z///ZZ////Z///ZZ///ZZ//ZZZZ///ZZ//Z////Z/Z//Z/Z//Z////ZZ//ZZZ/////////Z///ZZZ////////ZZ//ZZZZZZ//Z///////ZZZZ///Z/////Z/Z//Z////ZZZZZ/ZZ/Ó

Już od 1 października 1992 r.
VIDEOMODA w nowym lokalu

f-------------------------------------------------- N

(promenada między Szkołą Muzyczną a halą Gwardii)

ZAKŁAD
Z TRZYDZIESTOLETNIĄ
TRADYCJĄ

ELEKTROINSTAL
SERWIS

Ej5

Koszalin, ul. Kopernika 33, tel. 236-72

★ Giełda kaset wideo do wypożyczalni 1—4 X 1992 r.
16 proc. bonifikaty już od 1 kasety (po giełdzie 15 proc.)
19 proc. hurt 100 szt

A
1.

oferuje montaż:

★ wypożyczalnia samoobsługowa
wypożyczając 2 kasety na dobę trzecia bezpłatna
(przez cały październik)
Zapraszamy witamy niespodzianką.

Poniedziałek—sobota w godz, 10—20, Niedziela w godz. 11—17.

G-3770-0

• zachodnich systemów
alarmowych „Aritech”
• instalacji elektrycznych
$ wideofonów i bramofonów
Słupsk, ul. Mickiewicza 7
tel. 243-70, 267-86

ZDJĘCIA
NA POCZEKANIU

G-3883

W

..................... —..... ........ .............*

NA PAPIERZE AGFA I FUJI —

2.

SPRZEDAŻ

BŁYSZCZĄCYM ŁUB MATOWYM

JABŁEK

FORMAT 9 x 13, 10 x 15, 13 x 18, 15 x 21

3.
4.

bezpośrednio
u producenta

WYWOŁYWANIE FILMÓW C-41 GRATIS
NA MIEJSCU SPRZEDAŻ FILMÓW I APARATÓW .

(odmiana McIntosh, Spartan)

5.

cena 3.000, — 4.000,— zł/kg

Drawsko, teł. 333-58
ul. Wywiórskiego 18

ARTYSTYCZNE ZDJĘCIA STUDYJNE I REKLAMOWE
ORAZ FOTOGRAFIE NA PŁÓTNIE MALARSKIM. f

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS — DOBRZE KUPISZ LUB OTRZYMASZ DOBRĄ RADĘTECHNICZNĄ
a w SKLEPIE FIRMOWYM przy Zakładzie kupisz inne obrabiarki do drewna producentów krajowych i zagranicznych, sprzęt
wentylacyjny i odpylający, piły spalinowe i elektryczne, sprzęt elektroniczny i narzędzia do obróbki drewna.

Słupsk, ul. Wiejska 12, tel. 243-96.

AGFA «$>

Ęji)

Konica

Kodak
K-2488

FIATA tipo DGT1,6 cc 1988/1989, stan
idealny. Słupsk, 43-93-02.
PEUGEOT J 5 (1986) 2,5 I diesel,
ładowność 1,6 t. Kołobrzeg, 229-93.
OPEL kadett 1.4 E. Słupsk, tel. 288-25.
AUDI 80 (1981). Koszalin. Powstań
ców Wlkp. 20/10.
SKODA favorit 135 L. Okazja. Świdwin,
tel. 526-68.
VOLKSWAG EN garbus 1969 po remo
ncie — do wykończenia. Koszalin, Lechicka 13/6.
izoterma.

Szczecinek,

TARPANA izotermę diesel 1991 laminator. Słupsk, tel. 270-73.
SPRZEDAM
na
części
E0-2621
A,
6.000.000,—.
434-423._________

białorus
Słupsk,

AjUTO -Handel Banasik — komis —
skup-sprzedaż, raty, pełna obsługa, wszys
tkie opłaty na miejscu. Koszalin, ul. Gnieź
nieńska 38, tel. 224-64.
RENAULT 25 — 1989. Bogato wypo
sażony. Mielno 189-584.
FIATA ritmo — diesel 15 min — uszkodzona głowica. Parnowo 53.
PRZEDPŁATĘ. Drawsko. 329-52

w Kołobrzegu, ul. Witkowice
(koło Cmentarza) tel. 220-48

prowadzi sprzedaż

126P (1984) Grzybowo 93, tel. 815-43.

robur

„HAMDMASZ”, ul. Gdańska 76, 85-005 Bydgoszcz.
„STOMA”, ul. Grzybowa 1, 43-309 Bielsko-Biała.
„SMOLSKI”, ul. Cystersów 22, 31-553 Kraków.
„MOTO-MASZ”, ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice.

zrm

zniczy nagrobkowych
świec okolicznościowych

SPRZEDAŻ

TANIO
42-485.

Nasze maszyny i urządzenia możesz kupić:

Zakład Skupu
i Przetwórstwa
Surowców Wtórnych

Hurtownia
Dziewiarsko-Odzieżowa

OGŁOSZENIA
DROBNE

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 3, skrytka poczt. 86
Państwowy Bank Kredytowy Oddział w Hajnówce
konto nr 370422-622
oto nasz aktualny program produkcyjny i eksportowy;
Maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego;
★ pilarki tarczowe formatyzerki z podcinaczem
— TKS-400 i DFTP-400
★ pilarko-frezarki DFTP-400/240
★ obrabiarki wieloczynnościowe OW-31011
★ taśmowe — poziome pilarki tartaczne
★ suszarnie do drewna;
małogabarytowe DQKE-140 i DQKF-2 o objętości
Ponadto świadczymy szerokie
od 3 do 25 m 3
usługi kooperacyjne:
średnio i wielkogabarytowe SK-40 i SK-80
★ szlifowanie wałków
0 objętości od 50 do 100 m3
do 2000 mm długości
★ obtaczarki do wałków
★ trapezowanie blach
★ ściany wodne do wyciągu oparów lakierniczych
★ wyważanie dynamiczne
DWSWA-30/22
★ metalizacja natryskowa
★ filtry tkaninowe wolno stojące F-3 h- F-20
★ spawanie aluminium i inne
1 klapy p.poż.
★ parzeinie do drewna
Urządzenia do automatycznego spalania
rozdrobnionych odpadów drzewnych AZSO-25,
AZSO-50, AZSO-100 i AZSO-250
Zespoły energetyczno-suszarnicze ZES
Zespoły energetyczne na odpady drzewne o mocy
cieplnej 25 do 500 kW UZE
i—
Wentylatory i nagrzewnice.

„

MERCEEDES 200D, po kapitalnym re
moncie. Kanin 27.
STAR 200, chłodnia z agregatem sprze
dam lub inne propozycje. Sławno, 77-10.
NOWE części do żuka, obrabiarka do
drewna. Słupsk, tel. 438-543.

’

w Koszalinie przy ul. Morskiej 33

(dawna stołówka „Kazelu” —
; wejście od ul. Różanej) tel. 43-38-73

w 41 rodzajach
przemiału z tworzyw sztucz
nych
papieru toaletowego

Niskie ceny
Zapraszamy.
^
1

zaprasza codziennie
(oprócz sobót) w godz. 8—15
«

........

polecamy:

• bieliznę • dziewiarstwo
• pończosznictwo * *
• konfekcję lekką
G-3793-0

......

DOM w stanie surowym zamkniętym,
budynek gospodarczy wraz z działką. Lę
bork, 621 -333.______________________
ROZPOCZĘTĄ budowę domu. Ustro
nie Morskie, tel. Kołobrzeg 218-22.

1

PPH „TUNEX”
Wędzarnia Ryb
78-100 Kołobrzeg, ul. Żurawia 1 5
tel. 257-59, 211-80

ROZPOCZĘTĄ budowę domu jedno
rodzinnego. Słupsk, ul. Z. Augusta 72/9.
MIESZKANIE pięciopokojowe 120 m
kw. centrum Koszalina, telefon, domofon,
c.o. i elektryczne, wysoki standard. Moż
liwość prowadzenia firmy. Oferty pisemne
BO. Koszalin nr 6733.

G-3886

k
k
k

Oferuje w sprzedaży
hurtowej
ryby wędzone
ryby mrożone
śledzie solone dalekomorskie

Ceny konkurencyjne
Zapraszamy w goc/z. 6—22.
G-3863-0m

PIANINO Heinrichsporff tanio. Słupsk,
tel. 234-51, wieczorem.
CAM ERĘ Sharp. Słupsk, 43-47-66.

MIESZKANIE własnościowe 145 m
kw. w Ustce. Ustka 146-074.

PLOTER do wycinania reklam „Aristo
50". Lębork, 624-247.

SPRZEDAM dom. Miastko, tel. 37-72.

STÓŁ biiardowy — 7 ft sprzedam, lub
inne propozycje. Koszalin, Lechicka 13/6.

ZAMRAŻARKĘ, magiel elektryczny.
Słupsk, 230-38.
KURNIK 1000 m kw. Sławno, 39-13.
MASZYNĘ dziewiarską z komputerem
— nową. Ustka, 146-803.
STEBNÓWKĘ przemysłową „Minerwe 2-igłową do skór. Bytów, tel. 21 -08.
COMMODORE 64 + magnetofon, tel.
43-71 -63 Słupsk.____________________
SPRZEDAM atari 1040 ST FM z moni
torem kolor SC 1224 wraz z dużą ilością
gier i programów. Lębork, tel. 622-279.

OKAZJA! Grzejniki żeliwne 53.000
zł/żeberko, firmom taniej. Słupsk, tel,
294-02.
TAPETY ceny hurtowe. Sklep ALF
SZCZECINEK, ul. Winniczna.
SPRZEDAM pianino 7.000.000, tele
wizor, polski 3.000.000. Słupsk, tel.
43-23-89 lub 43-49-12.
ODZIEŻ skórzana krajowa i importowa
na — największy wybór — poleca sklep.
Słupsk, ul. Mickiewicza 11.
SZKLANKI, pocaie dostarczam. Sław
no, 39-28.

„GŁOS POMORZA"

PUDELKA białego miniaturka. Kosza
lin, tel. 45-25-35.

nakłady: wyd. codzienne — 60.000, wyd. magazynowe — 120.000

LIGUSTER — krzew żywopłotowy
2.800. Koszalin, tel. 45-30-28.

BIURA OGŁOSZEŃ i REKLAMY
Koszalin: ul. A. Lampego 20, tel. bezpośredni 222-91 i 262-61 (centrala),
tlx: 0532275, fax: 222-91 w godz. 7-17
Słupsk:
ul. Sienkiewicza 20, tel. 266-08, tlx: 582213, fax: 251 -95, godz. 9-16
Kołobrzeg: ul. Giełdowa12, I piętro pokój 15, tel. 234-73 w godz. 9—16;
PRZEDSTAWICIELSTWA W TERENIE:
Białogard: Dom Kultury — ul. 1 Maja 15, tel. 23-34 (do godz. 15);
Bobolice: Baza GS nr 1 ul. Pocztowa, tel. 495;
Bytów: TUiR „Warta", ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, g. 8—16;
Czaplinek: ul. Długosza (os. 700-lecia);
Człuchów: ul. Zamkowa 5, tel. 739, tlx: 0533163;
Darłowo: PPZ „Awimex". Biuro Usług Turystycznych, ul. Młyńska — os. Cztery Kąty, tel.
29-36, godz. 9—17;
Drawsko Pom.: OKZ, ul. Sikorskiego 4, tel. 27-21;
Kołobrzeg: „Khan", ul. Sienkiewicza 17, p. 9; tel. 248-13 wewn. 18,
Koszalin. „Corinfo" ul. Władysława IV 58/32 tel./fax. 45-29-33. całodobowe B.O. na telefon i
fax 529-33 ■ „NOR-KAR" Koszalin, tel. 43-38-96, godz. 8.00—10.00;
Lębork: siedziba PUPiK. pl. Spółdzielczy 14/16, tel. 622-119, telex: 534278 oraz
■ „MARS-POL", ul. I Armii WP 42, tel. 624-247;
Miastko: PHU „Unimarket", ul. 3 Marca 1, tel. 27-92 (9—13)
■ Biuro „Warty” ul.
Grunwaldzka, tel. 20-81 wew. 202;
Połczyn-Zdrój: Zakład Usługowo-Handlowy „Dukat”, ul. 5 Marca 21;
Sławno: Ekspozytura OST „Gromada" ul. Rapackiego 2, tel. 70-12;
Słupsk: Biuro Ogłoszeń i Promocji „Unipress”, ul. Jedności Narodowej 4—5 (hotel Staromiej
ski) tel/fax 289-54, tlx 583219, tel. 36-436 (całą dobę). Na terenie miasta ogłoszenia
na telefon.
Szczecinek: DH „Uniwersał", ul. 9 Maja 30 ■ sklep motoryzacyjny ul. kard. S. Wyszyńskiego
76 (d. Żukowa) tel. 440-61;
Ustka: PHUPiT „Bałtyk", ul. Żeromskiego 9 (g. 8—16);
Złocieniec: AGENCJA REKLAMOWA „KWIATKOWSKI", ul. Zdobywców Wału Pomorskiego
6/58, (do godz. 16.00) tel. 71-455 (czynny całą dobę) ■ Punkt Usługowy, ul.
Wolności 6, tel. 71-561 (po piętnastej).

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

DRZEWKA owocowe. Lębork Gliniana
14, 623-910.
KOMPUTER AMIGA 500-IMB. Kosza
lin, 43-44-92.
DESKI sezonowane dębowe, brzozowe,
sosnowe. Koszalin, tel. 43-55-75.
DZIAŁKI tanio — Grzybowo. Kołobrzeg,
tei. 272-39.

KUPIĘ dom do remontu. Kołobrzeg Łopuskiego 30/29.
PRZEDPŁATĘ. Gdynia 71-11-47.

f
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KWATERUNKOWE 96 m kw. na dwa
dwupokojowe. Słupsk, tel. 439-155.

★★ „EKODOR" ★★
Koszalin, ul. Chrzanowskiego 3/6, tel. 412-831

poleca usługi w zakresie:

miedź do 25.000/kg
mosiądz do 14.000/kg
brąz do 15.000/kg
aluminium do 10.000/kg
ołów do 3.000/kg
chłodnice do 10.000/kg
cynk do 3.000/kg
oraz kable i przewody
w otulinie

■
■
■
■

G-3887

POKOJE do wynajęcia. Kołobrzeg ul.
Rubinowa 22, tel. 284-89.
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia
trzypokojowego, dużego w Koszalinie z
telefonem, blisko centrum, płatne za rok z
góry. Koszalin, tel. 250-39 godz. 8—15.

Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 14
tel./fax 438-842

prowadzi sprzedaż na raty
artykułów gospodarstwa
domowego i RTV
Zapraszamy do

naszych sklepów
*★ Słupsk, ul. Sierpmkatól

.

ul. Zygmunta Augusta 14, tel. 438-842
ul. Zygmunta Augusta 2, tel. 439-650
ul. Pstrowskiego 4 „b”
(przeniesiony z ul. Zaborowskiej 61)
★ Ustka, ul. Kopernika 22, tel. 144-901
G-3852-0

DOM bliźniaczy stan surowy zamknięty
w Sianowie sprzedam. Wiadomość: Godek
62-031 Luboń, Solskiego 6, tel. Poznań
130-672.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki.
Szczecinek 443-40.

NORD-Nieruchomości. Koszaiin, Zwy
cięstwa 137, tel. 279-21 w. 171,176,177,
250-39. Mieszkanie dwupokojowe par
ter, 34 m kw., parkiet, domofon,
125.000.000,—

ALMAR — żaluzje verticale. Rolniczy
Dom Towarowy. Słupsk tel. 284-49.

PRACA
ZATRUDNIĘ stróża, oferuję w zamian
mieszkanie. Miękowo 1A, p-ta Turowo,
Zakład Prod. Mat. Budowlanych.
MATURA, uprawnienia budowlane,
kierowca — podejmie pracę niekoniecznie
w budownictwie. Kołobrzeg, tel. 227-91.

USŁUGI
WIDEO FILMOWANIE. Słupsk 215-22.
WIDEOFILMOWANIE najtaniej. Głów
czyce 116-160.

PRALKONAPRAWY domowe. Koszalin 45-38-96.______________________

BROKAT — żaiuzje produkcja, montaż.
Kołobrzeg 240-86.
MONTAŻ żaluzji, tapicerka drzwi. Świ
dwin, tel. 531 -55.
___________________________ K-2393-0
ŻALUZJE — Koszalin 45-47-75, Szcze
cinek 261-83.
AUTOALARMY — trzyletnia gwaran
cja. Słupsk 216-21.

Słupsk

CYKLINOWANIE, układanie. Koszalin
45-40-24.
UKŁADANIE glazury. Słupsk 43-70-31.

pełen wybór
odzieży skórzanej
produkowanej przez
Fabrykę Odzieży
Skórzanej w Miastku
Zapraszamy w godz. 9—17
w soboty w godz. 10—14
Człuchów, ul. kard. Wyszyńskiego 1
(os. Piastowskie 1)

Zapraszamy!!!
G-3885-0

''sssssssssssssssssssssssssssSs
przyjmuje wtorki i piątki w godz.
15.30—18.00. Słupsk, ul. Królowej Jad
wigi 1/137.
SPECJALISTA — okulista. Poniedzia
łki —środy od 13.00. Leczenie zeza, zaćmy
(katarakty), innych chorób oczu dzieci,
dorosłych. Wszczepianie sztucznych so
czewek podczas operacji KATARAKTY.
Poznań ul. Śniadeckich 7 — koło dworca
PKP, tel. 659-590 codziennie.
SPECJALISTA neurolog Halina Wyrębkiewicz przyjęcia prywatne poniedziałki
15.30—16.30 Koszalin, ul. Kościuszki 7
(przychodnia), pokój 27.

RÓŻNE

SZYCIE spodni i spódnic, szybko tanio.
Sianów Parkowa 3.

SZKOŁA angielskiego niemieckiego
prowadzi zapisy. Kołobrzeg, 265-02.

KOREPETYCJE z matematyki. Słupsk
tel. 43-71 -63._____________________

KURSY języka niemieckiego PTTK Ko
szalin, tel. 226-52, 246-41.

KSIĘGI handlowe, podatkowe doradzt
wo, podania. Chomka — Lerchenfeld
Słupsk Tuwima 3, tel. 284-91.

WYNAJMĘ garaż. Lębork 624-721.

TANI transport mercedesem 308. Ustka
144-343, po osiemnastej.
TELENAPRAWA
Koszalin, 45-33-43.

wideofilmowanie.

MATRYMONIALNE

TELENAPRAWA. Kołobrzeg 230-20.
Szyszka.

POLECA

RENIFER — czyszczenie kożuchów, fu
ter, zamszy, tkanin, odnawianie skór. Ko
szalin, Obodrytów.

Koszalin

TELENAPRAWA tanio solidnie. Słupsk
430-269.

G-3819-0

Sklep Firmowy
„Pantera”

PHU „Promocja" S.C. „K&K"
Bytów, ul. Wybickiego 7
(Magazyn Straży Pożarnej)
tel. 20-74, po 16 tel. 32-30

wdrażania systemów komputerowych
prowadzenia ksiąg podatkowych
usługowe księgowanie na komputerze
obsługę prawną jedn. gospodarczych

^rSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSS,'

★ płatne gotówką
w dniu dostawy
★ zapewniamy transport
powyżej 500 kg
★ czynny codziennie
od 8 do 16

domowe.

1

KSIĘGOWYCH I KOMPUTEROWYCH

BYTÓW

TELENAPRAWY
241 -97.
WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenie 30 m
kw. na sklep, hurtownię lub cichą produk
cję. Lębork 623-13.

1

Biuro Usług

KOLOROWYCH

WIDEOFILMOWANIE.
43-44-92.
M-4, parter, nowe budownictwo na wy
ższe. Słupsk, Koszalińska 10/1.

r 1 .............1

SKUP METALl]

ZAKŁAD Remontowo-Budowlany za
trudni tynkarzy. Kołobrzeg Mazowiecka
38, tel. 276-60, 237-26.
KUPIĘ mały dom w Lęborku lub okoli
cach. Tel. 623-157.

czzzzzu

PRAGNIESZ poznać sympatycznego
Francuza w celu matrymonialnym? Za
dzwoń! Słupsk 43-97-65.
DYSKRECJA — atrakcyjne oferty kra
jowe zagraniczne! Słupsk skrytka 352.

MEDYCZNE
t

PRYWATNY gabinet stomatologiczny.
Lekarz stomatolog Jadwiga Szparaga

SKLEP „La Mirage" zaprasza. Tania
odzież używana pochodzenia zagraniczne
go. Kołobrzeg ul. Portowa 19.
REWELACYJNE skondensowane pre
paraty ziołowe skuteczne w leczeniu nad
wagi, nowotworów, nadciśnienia, alergii
itp. Możliwość dobrej pracy. Koszalin
45-34-76.
SAUNA, bicze szkockie, masaż podwo
dny codziennie 14—20. Koszalin Jedności 4,
230-01.
MATEMATYKA, fizyka — korepetycje.
Koszalin 259-24.
MROŻONKI, lody cassie, frytki holen
derskie, flaki, towary Elektromisu poleca
„Chłodnia" Kołobrzeg, ul. Wolności 8, tel.
250-06.

GŁOS POMORZA — magazyn
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Str. 13
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Studio Sport
22.00 Rodzina rodzinie: intymne
problemy małżeństwa
22.30 Kwadrans z zespołem Tears
For Fears
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie

SOBOTA
PROGRAM 1
7.25 Program dnia
7.30 Wieści
7.40 W smudze cienia
8.00 Rynek Agro
8.20 Z Polski
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno
9.35 5—10—15 oraz film z hisz
pańskiej serii. „Krzysztof Kolumb"
(5)
10.50 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (19)
11.00 Magazyn 60/90
11.30 Sobotnie rendez-vous
12.00 Wiadomości
12.10 Eko-echo
12.25 Podróże
na
celuloidzie
Stanisława Szwarc-Bronikowskiego
„Costa" — film dok. ropoczynający
cykl o Ameryce Płd.
13.00 Walt Disney przedstawia:

„Super Baloo" i „Ratujmy psa"
(2)
14.20 Telewizyjny Teatr Rozmai
tości — Michał Bałucki: „Grube ry

by"
15.40 Zaproszenie do Teatru TV
przed spektaklem „Gdy rozum śpi"
15.50 Sobotnie rendez-vous
16.35 TeatrTelewizji — „Wżyciu
jak w teatrze" (1): „Zapach asfal
tu"
17.00 Teleexpress

23.05 „Z biegiem lat, z biegiem
dni..." (6) „Kraków 1905" — serial
TP
0.10 Jutro w programie

PROGRAM 2
15.00 Zwierzęta świata —„Tajem
nicza przyroda" (5): „Przyroda za
kolczastym drutem" — serial doku
mentalny prod, angielskiej
15.30 Lekarz domowy: m.in. zły i
dobry cholesterol, zaburzenia mowy u
dzieci, telepatologia
15.50 Powitanie: Kabaret OTTO
15.55 Rody polskie: „Braniccy"
(2) — film dokumentalny
16.25 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Kabaret OTTO
16.45 „Pełna chata" (14)—se
rial prod. USA
17.20 „Violetta Villas w Ciechoci
nku" — reportaż
17.55 Kabaret OTTO
18.00 Program lokalny
18.30 Kabaret OTTO
18.35 Halo dzieci
18.40 Akademia Filmu Polskiego
„Dom bez okien" — film obyczajo
wy (1962): reż. Stanisław Jędryka
Zespół cyrkowy przeżywa trudne
chwile. Program jest marny, a inspektor
chce zawiesić działalność cyrku. W tej
sytuacji pojawienie się Roberta — utalen
towanego mima — wydaje się praw
dziwym objawieniem. Nieszczęśliwe mi
łości, tragiczne wypadki powodują, że
cyrk jednak się rozpada, ale nie do
końca...
20.30 Wielki sport: Auto-moto-max
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Neptun TV przedstawia: ze
spół Formacja Nieżywych Schabuff
22.05 Kabaret OTTO

22.10 „Mąż pani ambasador"
„Ilustrowany człowiek” (sobota, pro
gram 1, godz. 23.25) to głośny film
fantastyczno-naukowy, w którym głów
ną rolę gra Rod Steiger.

17.20 „Domek na prerii" (4).
„Nagroda" — serial prod. USA
18.10 Wiecznie zielone — teletur
niej muzyczny
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Dobranoc
19.30 Wiadomości '"
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Na wariackich papie
rach" — pilot serialu komediowo-kryminalnego prod. USA (1985)
Bogata osoba pracuje w agencji detek
tywistycznej. Szefem agencji jest zabaw
ny nieudacznik, któremu wydaje się, że
jest świetnym detektywem. Oboje two
rzą oryginalną parę, która stale znajduje
się w niebezpiecznych, ale i śmiesznych
sytuacjach.
22.10 Kariery, bariery
22.55 Wiadomości
23.05 Sportowa sobota
23.05 Jutro w programie
23.25 „Ilustrowany człowiek"
— film fant.-nauk. prod. USA (1969)
Przypadkowe spotkanie dwojga ludzi.
Kobieta zaprasza mężczyznę do swojego
domu. Namawia go, aby zgodził się na
pewne ekstrawagancje — chce rysować
na jego skórze.
0.55 Haich Life

PROGRAM 2
7.30 Bellona — wojskowy pro
gram publicystyczny
8.00 Panorama
8.05 „Ulica Sezamkowa" — pro
gram dla dzieci
9.05 Ona
9.25 Powitanie: Kabaret OTTO
9.30 Tacy sami — program w języ-

(9) — serial prod, francuskiej
23.05 Recital Magdy Żuk
24.00 Panorama
0.10 Kabaret OTTO
0.20 Jarocin '92
1.20 Zakończenie programu

NIEDZIELA
PROGRAM 1
6.55 Program dnia
7,00 „Podwodna odyseja ekipy
kapitana Cousteau" (5): „Ogień i
lód" — serial dok. prod, francuskiej
7.45 Rblnictwc/tta świećie

r • Hurtownia
KHAN
ul. Sienkiewicza 17, Kołobrzeg
tel. 248-13 wew. 218

POLECA:
1. papiernicze, szkolne,
urowe
uposażenie sklepów
lie samoprzylepne
ipety w cenach promocyj
;ch
G-393&
8.00 Dylematy — o finansowo-samorządowej działalności gmin
8.20 Notowania
8.45 Polskie ZOO (powt.)
9.00 „Zamek Eureki" (5) — se
rial prod. USA
9.25 Teleranek

9.50 „Dzieci z ulicy Degrassi"

(5) — serial prod, kanadyjskiej
10.15 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Carnes Back (20)
10.25 „W 80 dni dookoła świata”
(5): „Chiński express" — serial dok.
prod, angielskiej
11.35 Tydzień
12.20 Telewizyjny Koncert Życzeń
12.45 Tęczowy Music-Box
13.30 Z kamerę wśród zwierząt:
Na ratunek życia
13.45 W starym kinie: „Kłamst
wo Krystyny" — polski film archi
walny (1939); reż. Henryk Szaro
Krystyna, skromna urzędniczka, zdo
bywa serce syna bogatego przemysłow
ca. Rodzice wybrańca otrzymują tajem
niczy anonim, którego autor sugeruje, że
Krystyna ma romans ze swoim szefem.
Matka postanawia nie dopuścić do tego
małżeństwa za wszelką cenę. Krystyna
czuje się poniżona i osaczona.
15.30 Pieprz i wanilia — Tam były
zielone smoki i śpiewały syreny —
W filmie „Dom bez okien” (sobota
ostatni program z tego cyklu
program 2, godzina 18.40) rolę mima
16.15 Country Ameryka — Fani
kreuje Wiesław Golas.
country i ich zachowania
17.00 Teleexpress
ku migowym
17.20 „Dynastia" — serial prod.
9.50 Kabaret OTTO
USA
10.00 Wspólnota w kulturze: Nasi 18.20 7 dni — Świat — przegląd
w Hamburgu
wydarzeń międzynarodowych
10.30 Artysta i jego świat „Artyści
18.50 Śpiewnik domowy Jana
i Modele": „Mijające widowisko. Jac
Kaczmarka
ques Louis David" (1) —serial (3
19.00 Wieczorynka. Walt Disney
ode.) prod, angielskiej (1984)
przedstawia: „Nowe przygody Kubu
11.00 Młodzieżowa Akademia Fil
sia Puchatka"
mowa przedstawia kino polskie
19.30 Wiadomości
11.30 Klub Yuppies
20.10 „Wolter — Człowiek
12.00 Wzrockowa lista przebojów
niezwykły": „Wolność szmuglowa12.25 Kabaret OTTO
na" (2) — serial prod, francuskiej
12.30 Auto — magazyn motoryza
21.10 Kabaretowa lista przebojów
cyjny
(ode. 11)
12.55 Sport
21.55 Sportowa niedziela
13.50 Misz — Masz — magazyn
22.40 Opisanie świata B. Linkego
14.15 Kabaret OTTO
23.10 Kino europejskie: „Jeszcze
14.20 Róbta, co chceta
tylko ten las" — film fab. prod,
14.40 Ameryka oczekuje zmian
polskiej (1991)
14.50 Kabaret OTTO
Czerwiec 1942. Starsza kobieta, pra

czka pracująca przed wojną w inteligenc
kiej rodzinie żydowskiej podejmuje się
wyprowadzeniu z getta córki chlebodaw
cy. Kieruje się wyłącznie chęcią zysku.
Wspólna podróż przez okupowany kraj
zbliża do siebie kobietę i dziecko...
0.40 Gdybym był królem (2) —
„Dlaczego nie odpisuję na listy" —
Aleksander Bardini czyta miniaturę
Andrzeja Kijowskiego

PROGRAM 2
7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszących)

8.00 „Mała Księżniczka" (30):
„Pan z Indii" — serial animowany
prod, japońskiej
8.25 Film
dla
niesłyszących:

„Wolter — Człowiek niezwykły”
(2) — „Wolność szmuglowana" —
serial prod, francuskiej
9.20 Słowo na niedzielę (dla nie
słyszących)
9.25 Powitanie
9.30 Program lokalny
10.30 Minilista przebojów
11.00 Poranek symfoniczny
12.00 „Rodzinny bumerang"
(23) — serial prod, australijsko-ang.
13.00 Podróże w czasie i prze
strzeni „Rok 2048" (2-ost.): „Efekt
cieplarniany" — serial prod, norwes
kiej
13.50 Szczęśliwy rzut — teletur
niej
14.10 Zwierzęta wokół nas: Podaj
łapę
14.40 Przecież to znamy „Marsz
wojskowy" Franciszka Schuberta —
gra i mówi Waldemar Malicki
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Godzina z Hanną Barberą —
filmy animowane dla dzieci
16.25 Program dnia
16.30 Panorama

16.40 „Cudowne lata" (65):
„Kronika szkolna" — serial prod.
USA
17.05 Fringe znaczy wolność — z
cyklu Edynburga, Janusowe oblicze
— reportaż z festiwalu (2)
17.35 Egzorcyzmy — reportaż z
planu zdjęciowego widowiska o Sta
nisławie Brzozowskim
18.00 Studio
Sport:
Gonitwa
„Wielka warszawska"
18.30 Halo dzieci
18.35 „Noc w operze" — kome
dia prod. USA (1935)
Nieprawdopodobne przygody kilku osób, które w szacowny świat wprowadza
ją niesłychane zamieszanie.
20.10 Godzina szczerości z Janu
szem
Lewandowskim,
ministrem
przekształceń własnościowych
21.00 Panorama
21.30 Koło fortuny — teleturniej
22.10 U wrót doliny — recital
Przemysława Gintrowskiego oparty
na poezji Zbigniewa Herberta
22.40 Brawo Petersburg — Spek
takl Teatru na Fontancew Petersbur
gu grany gościnnie w Teatrze Północ
nym w Warszawie
23.35 Ta nasza młodość — film
dokumentalny
23.45 Ludwik Jerzy Kern — To już
70 lat
24.00 Panorama

PONIEDZIAŁEK
PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama i ja
9.25 Dla dzieci: Przedszkolny kon
cert życzeń
10.00 „Dynastia" — serial prod.
USA (powt.)
11.00 „Pierwsze 365 dni życia
dziecka" (6): „Dziecko ma już pięć
miesięcy" — serial dok. prod. RFN
11.30 Młodzi i muzyka
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA 12.15
Bonjour Ca va? — język francuski
(powt. lekcji 1—4), 12.45 Palety —
Jobannes Vermeer — film prod, fran
cuskiej w wersji oryginalnej, 13.15
Alles Gute — język niemiecki (5),
13.45 „Kompozytor i jego miasto":
„Brahms i Detmold" — film w wersji
niemieckiej, 14.15 In Italiano —język
włoski (5) 14.30 Welcome to English
— język angielski (5), 15.00 „Alf" —
serial prod. USA (wersja oryginalna),
15.30 Prezentacje: Gdy zawód jest
pasją
16.00 Program dnia
16.05 Luz — program nastolatków
17.00 Teleexpress
17.20 „Alf" —serial prod. USA
17.50 Klub dobrej książki
18.10 Magazynio — program sa
tyryczny
18.20 Z Polski rodem: Polonia w
Szwecji
18.45 Czy po drodze nam z EWG
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.05 Antena
20.30 Teatr Telewizji — Antonio
Buero Vallejo: „Gdy rozum śpi"
22.15 Reportaż
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie

23.05 „Pogranicze w ogniu"
(6) — serial TP
0.05 Jutro w programie

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny

8.40 „Tajemnicze złote mias
ta" (6) — serial prod, japońsko-franc.

9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Kolekcjoner
10.00 Język angielski (31)
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie — Bezludna
wyspa
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport — „Z wiatrem i pod
wiatr" — magazyn żeglarski

22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Rozmowy z Nikodemem
23.45 Powrót bardów: Andrzej
Poniedzielski

16.55 „Tajemnicze złote mias
ta" (6) — powt.
17.20 Przegląd Kronik Filmowych
m.in.: „Idziemy"
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial USA
(powt.)
18.55 „Smok morski" — film
fab. prod, angielskiej (1990)
20.30 W co się ubiorą polskie
dziewczyny?
21.00 Panorama
21.30 Sport — sportowe wydarze
nia dnia

21.45 „Dzieciaki, kłopoty
my" (6) — serial prod. USA

i

22.15 XXVI Festiwal im. Jana Kie
pury Krynica'92
23.10 Maraton trzeźwości
24.00 Panorama

Tytułową rolę w filmie „Nico” (wto
rek, program 2, godzina 22.15) kreuje
Steven Seagal.

WTOREK

0.25 Jutro w programie.

PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach

10.00 „Pogranicze w ogniu"
(6) — serial (powt. z poniedz.)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na ekranie
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia

TELEWIZJA EDUKACYJNA
12.15 Magazyn notowań: 12.45
Świat chemii (6): Atom — serial prod.
USA, 13.15 Kuchnia: Światło, 13.30
Fizyka półżartem (6): Zimne światło
— serial prod, niem., 13.45 Rysuj z
nami (1): ABC rysowania — 13.55
Surowce: Węgiel — serial prod, nie
mieckiej, 14.10 Spotkania z cywiliza
cją 14.20 Co, jak i dlaczego?: „Oczy i
okulary" — serial prod, niem., 14.30
Klub domowego komputera, 14.50
Przybysze z Matplanety: Matstraszydło — widowisko fantastyczno-nau
kowe, 15.25 My w kosmosie — his
toria astronautyki, podboje kosmosu
XX w„ 15.40 Nasz Bałtyk: W pracow
niach Morskiego Instytutu Rybackie
go
16.00 Program dnia
16.05 Tik-tak — program dla dzie
ci oraz film „Dennis Zawadiaka"
16.50 Język angielski dla dzieci —
Muzzy Comes Back (21)
17.00 Teleexpress

17.20 „Królik Bugs przedsta
wia” — serial prod. USA
17.50 „Murphy Brown" (3) —
serial prod. USA
18.15 Odolańska 10 — program
historyczny
18.45 Legendy września — wojs
kowy program dok.

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Kapitan planeta i planetarianie" (14): „Konferencja na
Szczycie" — film animowany prod.
USA
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Świat kobiet — magazyn
10.00 Język włoski dla początku
jących (1)
10.15 „The Carsat Crisis" — język
angielski w nauce i technice (1)
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie — Maraton
Trzeźwości
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archi
wum — Kto zbudował Kraków?

CZWARTEK
PROGRAM 1
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8.00 Dzień dobry

19.00 „Chłopcy z ulicy Panisperna” (4-ost.) —serial prod, włos
kiej

19.50 Ad vocem
20.00 Reporterzy Dwójki przed
stawiają

20.30 W co się ubiorą polskie
dziewczyny?
21.00 Panorama
21.30 Sport — sportowe wydarze
nia dnia
21.45 Koło Fortuny — teleturniej
22.15 „Nico" — film fabularny
USA (1988)
Konfliktowy policjant z Chicago od
krywa, że Agencja, dla której pracuje,
finansuje wojnę w Ameryce Południo
wej...
24.00 Panorama

8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Arcydzieła sztuki filmowej
„Gorączka złota" — komedia prod.

Wieczorynka
Wiadomości
7 minut dla ministra pracy
Arcydzieła sztuki filmowej
„Gorączka złota" — komedia prod.
USA z 1925 r.
Jest rok 1890. Charlie wyrusza na
Alaskę w poszukiwaniu złota. W czasie
burzy śnieżnej trafia do chaty innego
poszukiwacza — Wielkiego Jima. Prze
żywają razem głód i wiele niebezpie
czeństw. Przyjaźń, współczucie, dobroć,
litość pozwalają im przezwyciężyć wszy
stkie trudności.
21.45 „Gra o pieniądze" — maga
zyn gospodarczy
22.15 Telemuzak

Sierpień 1945 roku. Po wojennej
zawierusze spotykają się dwaj przyja
ciele. Okazuje się, że oprócz przeżyć
wojennych, łączy ich również osoba
pewnej pięknej dziewczyny. Tworzy
się klasyczny trójkąt.
23.00 Rosyjski chleb (1) — film
dokumentalny prod, austriackiej
24.00 Panorama

szczycie" (powt.)
17.20 Ojczyzna—Polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia" — serial
prod. USA (powt.)
18.55 Europuzzle — turniej wie
dzy o Europie

PROGRAM 1

19.00
19.30
19.55
20.10

łudniu"

16.55 „Kapitan planeta i planetarianie" (14) — „Konferencja na

ŚRODA

Z cyklu .Arcydzieła sztuki filmowej”
(wtorek, program 1, godzina 20.10)
zostanie wyświetlony film pt. „Gorączka
złota” w którym główną rolę gra znako
mity CHARLES CHAPLIN.

8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Piłkarze" (17): „Szkoła
życia" — serial animowany prod, ja
pońskiej
9.10 „Pokolenia" — serial prod.
USA
9.30 Świat kobiet —- magazyn
10.00 Język angielski (1)
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie — powtórka
najciekawszych programów „Dwój
ki"
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Studio Sport
16.50 Losowanie gier liczbowych
Totalizatora Sportowego
16.55 „Piłkarze" (17): „Szkoła
życia" — (powt.)
17.20 Ekostres — magazyn ekolo
giczny
17.40 Giełda — magazyn kupców
i przemysłowców
18.00 Program lokalny
18.30 „Pokolenia"
— serial
prod. USA (powt.)
19.00 Spóźnione premiery: „Re
stauracja Alicji" — dramat społe
czno-obyczajowy prod. USA (1969)
Akcja toczy się w latach sześćdzie
siątych. W miejscu, w którym kiedyś
był kościół, tytułowa Alicja prowadzi
restaurację, gdzie spotykają się mło
dzi ludzie ze środowisk hippisowskich. Losy klientów tej restauracji
składają się na obraz ówczesnego
społeczeństwa i rozwoju subkultury
„dzieci kwiatów".
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.05 Studio Teatralne Dwójki —
Adolf Rudnicki: W niedzielę po po

USA z 1925 r. (powt. z wtorku)
11.30 Dalecy a bliscy — magazyn
mniejszości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA EDUKACYJNA
12.15 Magazyn notowań, 12.45
Poeci dzieciom — Wielka zabawa —
widowisko dla dzieci, 13.1 5 Postawy:
Akcja Mitropa — program dok., 13.45
Telewizyjny Słownik Biograficzny
Historii Najnowszej Jan Mazurkie
wicz „Radosław" (cz. 1), 14.10 Stra
cone złudzenia, czyli dylematy klasyka-widowisko teatralne o poecie Ka
jetanie Koźmianie (17/1—1856),
14.40 Sensacje XX w.: Ściśle tajny
telegram, 15.10 Pan Adam (3):
„Przyszło mi robić teatr" 15.30 Dzie
ło, arcydzieło, kicz: Stanisław Wy
spiański — witraże, 15.35 Szkoły w
Europie: „Wypędzić smoka"
16.00 Program dnia
16.05 Sami o sobie — magazyn
nastolatków oraz film prod, angiel
skiej z serii: „Oddział dziecięcy" (6)
17.00 Teleexpress

17.20 „Na wariackich papie
rach” (1) —serial prod. USA
18.10 Klinika Zdrowego Człowie
ka: Wirusowe zapalenie wątroby
18.35 Laboratorium „Podsumo
wanie wszechświata" (III): „Radio
teleskop"

Bruce Willis jest głównym bohaterem
serialu komediowo-kryminalnego pt.
„Na wariackich papierach”, który bę
dziemy mogli oglądać przez kolejne 24
środy w programie 1 o godzinie 17.20. (w
sobotę, 3 października w programie 1,
o godzinie 20.30 odcinek pilotowy).
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Columbo" (3) — serial
prod. USA
11.30 Ratunek przyjdzie z powiet
rza — wojskowy film dokum.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
TELEWIZJA
EDUKACYJNA:
12.15 Magazyn notowań 12.50 Po
wstawanie kontynentu (1): „Kolizje"
— serial dok. 13.50 Nie tylko dino
zaury 14.05 Eko-Lego: Pożegnania
(cz. 2) — O przygotowaniach przyro
dy do zimy 14.20 Kraina jedwabiu
(cz. 3) — film dok. prod, chińskiej
14.35 Zwierzęta świata — „Tajemnicza
przyroda”: „Miejsce dla dzikiej zwie
rzyny" — serial dok. prod. ang. 15.10
Taki pejzaż: Krajobrazy geologiczne
Polski 1 5.35 My dorośli: Aids (1) —
aspekty medyczne i społeczne.
16.00 Program dnia
16.05 Dla
młodych
widzów:
Kwant
17.00 Teleexpress
17.20 „Sława" (13) — serial
prod. USA
18.20 I jeszcze raz (5)
18.35 Magazyn katolicki
19.00 „Tęczowy Mini-Box"
19.10 Wieczorynka: „Wesoła sió
demka"
19.30 Wiadomości
20.10 „Columbo" (3) — serial
prod. USA
21.45 Tylko w Jedynce
22.45 Wiadomości
23.00 Jutro w programie
23.05 Reporter
23.40 Język włoski (1)
23.55 Jutro w programie
(dokończenie na str. 14)

GŁOS POMORZA — magazyn

Str. 14

"

ciąg" (2-ost.) — film fab. prod,
niem.-włosko-austriackiej (1987)

(dokończenie ze str. 13)

11.50 Sto lat — magazyn

CZWARTEK

przyjaciele

12.10 Program dnia

20.10 „Zaplombowany
(2)

—

film

fab.

po
prod,

22.00 Sprawa dla reportera

8.00 Panorama

Telewizji Edukacyjnej i najciekaw

22.45 Wiadomości

8.10 Programy lokalne

szych

23.00 Jutro w programie

8.40 „Nowe przygody He-Ma-

tygodnia 12.55 Temat dnia: „4 x 5"

23.05 Kroniki amerykańskie (12):

na" — film animowany prod. USA
9.10 „Pokolenia” (209)—serial

1 3.00 Jak to jest w Anglii?: — „Dys-

„Wspomnienia zostają na zawsze,

nadchodzącego

przyszłość, której nigdy nie było" —
serial dok. prod. USA

prod. USA

23.30 Chuck Berry — Koncert w

9.30 Świat kobiet — magazyn

Roxy (w Los Angeles): wyk: Tina

10.00 Język francuski (1)

Turner

10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie — powtórki

Chuck Berry, znakomity interpreta

najciekawszych programów Dwójki

tor legendarnych dziś utworów, które

16.25 Powitanie

ukierunkowały rozwój rocka i soula, w

16.30 Panorama

koncercie „na żywo” przypomina swoje

16.40 „The Carsat Crisis" (1) —

najlepsze piosenki np. „Roli over Beet

jęz. ang. w nauce i technice
16.55 „Nowe

0.30—1.30 „Siódemka w Jedyn

He-Mana" — (powt.)

ce". Spotkania z wielkimi pisarzami:

17.20 Od pierwszego do pierw
17.50 Rozmowy o Rzeczyniepos-

—

serial

W piątek w programie 1, o godzinie
0.30 „Siódemka” w „Jedynce” zaprezen
tuje postać Henryka Ibsena.

prod. USA (powt.)
18.55 Europuzzle — turniej wie
trybucja żywności" — serial dok.

19.00 Bez znieczulenia — pro

prod. ang. 13.30 Temat dnia: „4 x 5"
— Ruchy separatystyczne w Europie

gram publicyst.
19.15 „Odlecieć

stąd"

13.35 O poezji z... Stanisław Żak
13.50 Teleplastikon — społeczne

(15-ost.) —serial prod. USA
20.00 Wielka piłka

problemy współczesnej Europy 14.05

20.45 Cienie życia

Temat dnia: „4 x 5" — Ruchy separa

21.00 Panorama

tystyczne w Europie 14.25 Kultura i

21.30 Sport

my: To trzeba zobaczyć 14.40 Od

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny

ja''' — serial animowany dla dzieci
9.05 „Benny

Hill" — angielski

9.35 Świat kobiet
10.00 Język niemiecki (1)
10.30 Przeboje MTV

11.00 Na życzenie — powtórki
najciekawszych programów Dwójki

16.25 Powitanie

powiem na każde pytanie 14.55 Euro-

— magazyn publicystyki sportowej

nicki — „Akcja V" (5): „Pilna prze

tutaj: Ciało i umysł 1 5.25 Temat dnia:

syłka do Londynu"

„4 x 5" — Ruchy separatystyczne w
Europie 15.30 Jeśli nie Oxford, to co?

16.55 „Wojownicze żółwie Ni
nja" — serial prod. USA (powt.)
17.20 „Kate i Allie" (5) — an

1 5.50 Jaka szkoła? — Programy nau

gielski serial komediowy

czania w nowym systemie.

16.00 Program dnia
16.05 Ciuchcia — program dla

PIĄTEK

najmłodszych oraz film T serii: „Tao
— Tao"
Muzzy Comes Back (22)

niej" (6) — serial dok. prod. ang.

Maja i ja

18.15 Prawo i bezprawie — pro

Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach

10.00 „Zaplombowany

(ÜJ)

po-

Radio

SOBOTA, 3 PAŹDZIERNIKA
PROGRAM I
Na częstotliwości 225 KHz i na UKF 73.7
MHZ od godz. 0.00 do 24.00
Wiadomości: 0.05, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00, 6.02, 6.30, 8.00, 9.02, 10.02, 11.00,
13.07, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58,
6.28, 13.00, 21.00
Komunikaty energetyczne, gazownictwa
i losowe: 7.55, 13.00, 21.00
0.10—3.00 Muzyka nocą, 0.48 Wiado
mości „Głosu Ameryki", 3.45 Muzyczny
arsenał, 5.07 Niezapomniane melodie,
6.00—8.30 Sygnały dnia, 9.00—10.30
Cztery pory roku, 11.25 Przeboje MUZY
CZNEJ JEDYNKI, 12.05 Z kraju i ze świata,
13.05—17.00 Radio Relax, 1 8.05 Matysia
kowie, 19.00 Z kraju i ze świata, 20.12
Komunikaty Totalizatora Sportowego,
20.15 Koncert życzeń, 22.15 Magazyn jaz
zowy, 23.30 Klasycy muzyki rozrywkowej.
PROGRAM II
Program II na UKF 69.2 MHz, 70.22
M Hz, 68.72 M Hz nadawany w soboty
od godz. 6.00 do godz. 3.00, w pozos
tałe dni od godz. 6.00 do godz. 2.00
Wiadomości: 8.00, 21.20, 24.00
Skrócony test stereo: 10.00, 19.30
6.00—8.00 Program I na antenie Pro
gramu II, 9.05 Blueskansen, 10.00 Poranek
muzyczny, 13.15 Śpiewanie wierszem,
15.00 Muzyka polska, 15.45 Rozmaitości
operowe, 16.15 Na afiszu, 16.30 Wielkie
dzieła, wielcy wykonawcy, 19.30 Wieczór
w filharmonii, 22.00 Belafonia, 0.10 Musica notturna, 1.15 Czas na jazz.
PROGRAM III
Warszawa UKF 71.45 MHz stereo.
UKF 66.41 MHz, 70.97 MHz mono od
godz. 4.57 do 3.00, w niedzielę od
godz. 5.57 do 2.00, w pozostałe dni od
godz. 4.57 do 2.00
Serwis Trójki co godzinę.
5.00—9.05 Zapraszamy do Trójki, 14.05
Lista przebojów teatralnych, 16.00—1 9.05
Zapraszamy do Trójki, 20.05 Baw się razem
z nami, 22.10 Cały ten rock.

PPH „PRIMO" sei
Punkt sprzedaży przy
ul. Szarych Szeregów 7

gram rzecznika praw obywatelskich

18.30 Dawid Hopkins i kwartet
8.00—8.30 Muzyka i języki obce,
9.00—11.00 Klub pod znakiem zapytania,
11.30 Portret słowem malowany, 12.45
Ten muzyczny świat sześćdziesiątych lat,
16.35 Muzyka i języki obce, 17.00—24.00
Radio Wolna Europa.
Dzienniki: 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.50.
NIEDZIELA, 4 PAŹDZIERNIKA
PROGRAM I
Wiadomości: 0.05, 2.00, 3.00, 7.00,
8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
Prognoza pogody dla rybaków: 0.58,
7.55, 21.00
Komunikaty energetyczne, gazowni
ctwa i losowe: 7.55, 21.00
0.10—3.00 Muzyka nocą 0.48 Wiado
mości „Głosu Ameryki” 3.45 Muzyczny
arsenał 5.30 Burczybas 7.05 7 dni w kraju i
na świecie 10.20 Muzyka organowa 11.00
ZSYP 13.00 MUZYCZNA JEDYNKA 14.20
Przeboje MUZYCZNEJ JEDYNKI 14.30 W
Jezioranach 16.05 Teatr Polskiego Radia
16.25 Przeboje MUZYCZNEJ JEDYNKI
17.40 Wiersze dla ciebie 19.00 Z kraju i ze
świata 19.30 Radio dzieciom 20.55 Komu
nikaty Totalizatora Sportowego 22.00 Te
atr Polskiego Radia 23.55 Północ poetów.
PROGRAM II
Wiadomości: 7.05,13.00,17.00, 21.00,
24.00
Skrócony test stereo: 18.00
8.10 Radio Artel przedstawia 10.00 Re
cital organowy 13.05 Romanse i nie tylko
15.00 Koncert chopinowski 18.00 Karol
Maria Weber „Wolny strzelec" (CD) 0.10
Musica notturna (CD).
PROGRAM III
Serwis Trójki co godzinę
6.00—10.05 Zapraszamy do Trójki
11.05 Pod dachami Paryża 14.20 Nie
dzielne muzykowanie 15.05 Powtórka
z tygodnia 16.05—18.10 Dzika rzecz
19.05 Dzieła, interpretacje, nagrania
21.30
Podróże
sentymentalne
0.05—2.00 Trójka pod księżycem.
PROGRAM IV

PROGRAM IV

6.00—8.30 Poranek Czwórki
Wiadomości: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00

Nadawany jest na fali średniej o
częstotliwości 819 kHz od godz. 5.59
do 24.00
6.00—8.00 Radio Wolna Europa —
magazyn poranny
Wiadomości: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
7.55

8.30 Anegdoty i fakty 9.30 Witryna
„Czwórki" 11.00 DESKOROLKA 12.00
Radiowy Teatr dla Dzieci 14.45 Świat jest
dźwiękiem 15.15 Alfa i Omega 16.00 WIST
17.00—24.00 Radio Wolna Europa
Dzienniki: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00, 23.50.
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na fotografii
Prezydent miasta Gdyni Franciszka
Cegielska ogłasza ogólnopolski ot
warty KONKURS FOTOGRAFICZNY
pod hasłem „GDYNIA '92 — POST
FACTUM".
Celem konkursu jest prezentacja
Gdyni — miasta młodego, nowoczes
nego, dynamicznego. Organizatorzy
liczą na uwzględnienie w pracach
faktów ważnych w skali kraju, miasta,
osiedla, które wydarzyły się w tym
roku w mieście. Będzie to szczególna
dokumentacja, która wzbogaci zbiory
miejskie. Konkurs jest także okazją do
promocji Gdyni.
Każdy autor może nadesłać mak
symalnie 20 prac formatu 20 x 15 do
30 x 40 cm, nie sklejonych i nie
poklejonych, w dowolnej technice.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, kolej
ny nr spisu prac, datę, miejsce i okoli
czności wykonania zdjęcia. Do prze
syłki należy załączyć spis prac po
wtarzający informację umieszczoną
na zdjęciach oraz dokładny adres au
tora.
Do konkursu dopuszcza się niezna
ne i dotychczas nie publikowane
zdjęcia z przeszłości miasta, które bę
dą oceniane w odrębnej kategorii.

Prace nadesłane po rozstrzygnięciu
konkursu i zamknięciu wystawy zo
staną zwrócone autorom.
Organizatorzy przewidują możli
wość zakupu nadesłanych prac. Au
torzy biorący udział w konkursie wy
rażają zgodę na publikowanie prac w
mass mediach i ewentualnym katalo
gu dla celów reklamowych konkursu.
Każdy autor nadesłanych prac powia
domiony zostanie listownie o wyni
kach konkursu.
Sąd konkursowy przyzna nagrodę
w wysokości 20 milionów złotych
oraz 10 wyróżnień honorowych. W
wypadku wyrównanego poziomu sąd
konkursowy ma prawo do innego
podziału nagród.
Termin nadsyłania prac — styczeń
1993 roku, otwarcie wystawy —
10 lutego 1993 roku (67. rocznica
nadania praw miejskich Gdyni).
Prace w usztywnionych okładkach
należy nadsyłać (lub składać osobiś
cie) w Wydziale Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Gdyni, pokój 439,
tel. 20-72-71 wew. 241 w godz.
9—16 u sekretarza konkursu — pani
Marii Wydry.

oferuje:
★ artykuły biurowe
★ artykuły szkolne
★ koperty — ceny
produkcyjne
★ druki

Kupując u nas
zaoszczędzisz!

Zapraszamy do współpracy
producentów i importerów.
Proponujemy również
maszyny do pisania i liczenia.
Kasety do maszyn piszących
i liczących.
G-3930

18.00—21.00 Program regionalny
21.00 Panorama
21.30 Studio Sport
SOBOTA —3 X

21.45 ;,Benny Hill"- -— angielski

22.15 „By nie pełzać na kola
nach" — dramat psychologiczno-o-

17.00 Teleexpress
byczajowy prod. USA
17.20 „Triumf cywilizacji zachod /
Opowieść oparta na autentycznych

Dzień dobry
Wiadomości

149,

16.40 Studio Sport: Świat sportu

program rozrywkowy

16.50 Język angjelśkTdla dzieci —

PROGRAM 1

l

★ rozpoczyna kurs kierowców kat. A—B—C—D—E
w dniu 6.10.1992 r. o godz. 16
★ prowadzi sprzedaż i wymianę olejów
silnikowych i przekładniowych
★ wydzierżawi pomieszczenia o pow. ok. 100 m2
+telefon

Najniższe ceny!
Przyjdź!
Zobacz!
Skorzystaj!
Dla osób z Połczyna-Zdroju i okolic kontakt po godz. 19 tel. 63-505.
K-2570.

16.30 Panorama

turystyka — Polska: Wolin 15.10 Być

24.00 Panorama

Łodzi, ul. Piotrkowska
tel. 36-70-79.

program rozrywkowy

22.15 Teatr Sensacji — Jerzy Ja

23.10 „Czerwona Dynastia" cz. 3

siedzibie NKWD w Sarnach. Jest on
jedynym znanym dotychczas świad
kiem, który przeżył egzekucję pięć
dziesięciu Polaków przez funkcjona
riuszy NKWD w Sarnach w czerwcu
1941 roku.
Wszyscy, którzy dysponują infor
macjami w tej sprawie, proszeni są o
kontakt osobisty, pisemny lub telefo
niczny z Okręgową Komisją w

HURT—-DETAL

21.45 Koło fortuny — teleturniej

— film dokum. prod, angielskiej

NKWD

Słupsk, tel. 21-346

8.40 „Wojowniczeżółwie Nin

dzy o Europie

egzekucji

PROGRAM 2

po litej
18.30 „Pokolenia”

Jedyny świadek

Henryk Ibsen

szego

"

GDYNIA

Narodowej poszukuje Kazimierza
Bryka. Wymieniony był kolejarzem i w
czerwcu 1941 roku był osadzony w

hoven”, „Sweet little Sixteen”.

przygody

18.00 Program lokalny

ZBRODNI PRZE
CIWKO NARODOWI pol
dania

niem.-włosko-austriackiej

lko u nas — prezentacja Działów
programów

O

skiemu w Łodzi — Instytut Pamięci

19.30 Wiadomości

12.15 Magazyn notowań 12.45 Ty

PROGRAM 2

19.00 Wieczorynka: Kacper i jego

ciąg"

'

kręgowa komisja ba

Jorgi

12.00 Wiadomości
TELEWIZJA EDUKACYJNA

6.00
9.00
9.10
9.25
9.50

3—4 października 1992 r.

wydarzeniach z życia Woody Gulra‘ego
znanego niegdyś autora i wykonawcy
piosenek country.
0.40—1.20 Noc cykad

Koszalin
SOBOTA
Wiadomości: 6.05, 8.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 6.00—9.00
Studio Bałtyk w nim: 6.15 5 minut o
wsi i rolnictwie 6.45 prognoza pogo
dy dla rybaków 7.00 BBC
9.00 Studio Kontakt
13.00 Popołudnie z nami
15.00 Muzyka po szkole
16.00 Magazyn katolicki
16.15 Muzyczny relaks
16.30 Perkusja solo i w zespole — aud.
W. Bałdysa
17.00 Przegląd muzyczny — aud.
M. Słowik-Tworke
18.00 Od osiemnastej do dwudziestej
— aud. P. Mroczka
20.00 Ireneusz Suboto zaprasza
22.00 BBC
23.00 Muzyka przed północą
24.00—3.00 Radio Koszalin nocą —
aud. J. Lendziona
NIEDZIELA
8.30 Omówienie programu
8.35 Muzyczne przebudzanki
9.00 Minął tydzień
9.20 Muzyczny relaks
9.30 Do mikrofonu, wystąp! — mag.
wojskowy J. Sternowskiego
9.45 Muzyczny non-stop
10.00 Audycja A. Rawskiej
10.20 Wielcy twórcy muzyki — aud.
B. Gołembiewskiej
11.20 Rozmowy...
11.30 Muzyczny non-stop
12.00 Opowieści wędrownicze aud.
T. Grzechowiaka
12.40 Audycja Redakcji Ekumenicznej
(pr. IV PR)
14.00 Magazyn kaszubski w opracowa
niu D. Sowy
15.00 Muzyczny scundtrack — aud.
I. Suboto
15.30 Po wiejskich drogach — aud.
Wł. Króla_________
16.00 Niedziela z przebojem — aud.
S. Podgórskiego
16.55 Program na poniedziałek
21.00 Wiadomości sportowe
21.15 Muzyczny relaks
21.30 Powtórka z historii — wspomnie
nia z Łagrów Jana Szerszenowicza — aud.
T. Grzechowiaka
22.00 BBC
23.00 Muzyka przed północą
24.00—3.00 Radio Koszalin nocą
aud. K. Madalińskiego

6.00 Georgie — ser. anim., 8.30 Nowe szaty
cesarza — amer.-izraelska baśń film., 8.00 Shan
ghai Police — Die wü
steste Truppe der Welt — komedia sensac.,
9.35 Joe, der Geigenvogel — western włoski.
11.05 Barbarzyńcy — amer.-wl. film fantasy,
12.45 Buddy in Hongkong — włoska kome
dia sensac., 14.50 Kaczor Howard — film
fantasy USA, 17.00 Ponad szczyt — film
sensac. USA, 18.45 Wiad., 19.15 Beverly
Hills, 90210 — ser., 20.15 Teatr: Piwna
kuracja — komedia Martina Domreitera,
22.00 Wszystko albo nic — show, 23.00
Erotyczny film tygodnia wybrany przez tele
widzów spośród trzech propozycji, 0.35 Aniołek albo dziewica z Bambergu — niem.
film erot., 2.00 Tutti Brutti — erotyczny
teleshow, 2.50 Różowa seria — franc, ser.
erot., 3.45 Erotyczny film tygodnia (powt.),
5.20 Owen Marshall (powt.).
0.30 Mistrz.
Dunlop
Rover GTI, 1.00 Futbol
amerykański NFL, 3.00
Boks zawodowy, walki
w Niemczech 5.00 Bi
lard klasyczny, zawody w Chinach, 7.00
Jeździectwo, międzynarodowe zawody Blen
heim Audi, 8.00 Żużel, W. Brytania — USA,
9.00 Tajski Kickboxing 10.00 Go — mag.
sportów motorowych, 11.00 Gillette World
Sports Special, 12.00 Fascynacja sportami
motorowymi — mag., 12.30 Futbol amery
kański NFL, 13.00 Baseball — mag. tygod
niowy, 14.00 Amerykański futbol, 15.00
Rajd szkocki, mistrzostwa Formuły Renault,
16.00 Hexaglot Skins, Niemieckie Mistrz.
Mercedesa, 17.00 Golf PGA, mistrz. Nie
miec, 19.20 Wyścigi drągów IHRA, 19.00 P.
nożna w Brazylii, 21.55 Boks zawodowy,
walki we Włoszech.
6.15 P. nożna w SAT 1,
7.15 Quär Beet — progr.
dla dzieci (seriale), 11.00
Rocky — film sens.
USA, 13.00 Czar gór —
mag. dla miłośników gór i natury, 13.30
Black — Der schwarze Blitz — ser. tv, 14.00
Der Koloss von Konga —■ film fab. Hong
kong, 15.45 Verflucht, verdammt und Haileluja — western wioski, 18.00 P. nożna w SAT
1,19.20 Wiad., 19.30 Koło fortuny — telegra,
21.00 Pommfritz und Edelweiss — dzieci
śpiewają piosenki ludowe, 22.00 Mann — o
— Mann — program rozrywkowy, 23.00
Heisse Liebe im Wustensad — szwajcarski
film erot., 0.15 Wiad. i sport, 0.20 Przyjedź
do Wiednia... — niem. film erot., (powt.),
1.45 Heisee Lieben im Wüstensad (powt.),
2.55 Der Kolosse von Konga (powt.), 4.25
Superboy — ser. USA (powt.), 4.50 Black —
Der schwarze Blitz (powt.).
9.00 Zeit im Bild, 11.45
Als die Römer frech geworden... — film dfo—^kum. 12.15 Jedność,
prawo i wolność — film
dokum. o historii niemieckiego hymnu i flagi,
13.00 Zeit im Bild, 13.10 Muzyka z baro
kowego zamku Rammenau — gra kwintet
instrumentów dętych filharmonii w Berlinie,
14.25 Pod Lipami — portret niemieckiej
ulicy, 15.10 Rozmowa z pisarką Moniką
Maron, 15.55 Film top — film dokum., 16.25
Zajączkiem jestem — film fab. NRD, 18.15
Wolna scena, czyli artyści między Marksem a
gospodarką wolnorynkową — reportaż,
19.00 Wiad., 19.20 Hildegard Hamm-Brü
eher i Albrecht Dürer:Czterej jeźdźcy Apoka
lipsy, 19.30 KAOS — mag. kulturalny, 20.00
Teatr: Rozbity dzban — komedia Heinricha
von Kelista, 22.05 Schrift-Typen — program
o Targach Książki Frankfurt 1992, 23.05
Transitträume — niem. film tv, 0.40 Studio
sport.
^

x

6.05 Mr
Belvedere
(powt.) 6.30 Autostrada
do nieba (powt.), 7.15
Tysiąc mil kurzu — ser.,
8.05 Planeta Gigantów
9.05 Die Todesechlucht von Laramie

(powt.), 10.40 Salem Aleikum (powt.) 12.15
Mini Max — ser., 12.40 Alles total normal —
Die Bilderbuch familie — ser., 13.10 Mac
Monroe — Wehe, wenn er losgelassen
(powt.), 14.00 Bill Cosby Show (powt.), 14.30
Loteria — ser., 15.20 Dinosaurier bevorzugt
— komedia USA, 17.00 Detektyw w sutannie
— ser., 18.05 Tajemnicza wyspa — ang., film
przyg., 20.00 Wiad., 20.15 Her mit den
kieinen Engländerinnen — komedia franc.,
22.25 Wiad., 22.30 Der Mann ohne Nerven
— film sensac. USA, 0.20 Święty — ser., 1.20
Wiad., 1.30 Die unbarmherzige Jagd —
kand. film fab., 3.15 Oddział specjalny
(powt.), 4.00 Wiad., 4.10 Mini Max (powt.),
4.35 Tajne zlecenie dla Johna Drake’a — ser.
7.00 Weekend z INXS,
10.00 The Big Picture —
nowości kinowe, 10.30
MTV’s US Top 20 Video
Countdown — prze
boje z USA, 12.30 XPO — nowości teledys
kowe, płytowe, 13.00 Weekend z zespołem
INXS 15.30 Nowy album zespołu INXS,
16.00 Yo! MTV Raps — gwiazdy rapu, 17.00
Week in Rock — tyg. przegląd inform, muz.
ze świata, 17.30 The Big European Top 20 —
przeboje europejskie, 20.00 Saturday Night
Live — amer. progr. rozrywkowy, prowadzą
Rolling Stones i Debra Winger — gość
muzyczny Eric Clapton, 21.00 Partyzone —
muzyka taneczna świata, 24.00 Weekend z
zespołem INXS, 2.00 Night Videos — teledy
ski nocą.
6.00 Niebezpieczna za
toka — kanad. ser.
przyg., 8.30 Elephant
Boy — serial wg opowie
ści Kiplinga, 7.00 Fun
Factory — dla najmłodszych (kreskówki),
12.00 Poza rok 2000 — mag. nauko
wo-techniczny, 13.00 Riptide — ser. detek.,
14.00 The Magician — ser. 15.00 Monkey —
ser. japoński, 16.00 Iron Horse — ser., 17.00
WWF — supergwiazdy wolnej amerykanki,
18.00 TJ Hooker —- ser., 19.00 Booker —
ser., 20.00 Unsolved Mysteries — progr. o nie
wyjaśnionych zagadkach, 21.00 Cops I
reportaż ó akcjach policyjnych na żywo,
21.30 Cops II, 22.00 Cutman Caper — film
krym.
NIEDZIELA —4 X

6.00 Georgie (powt.),
6.30 Nowe szaty cesarza
(powt.), 8.00 Li-La-Laukebafir, 8.30 Hanna BarberaParty: Miś Yogi,
Scooby Doo — seriale anim. dla dzieci, 9.45
Mini Śtars 1992 — dzieci naśladują znane
gwiazdy muzyki, 10.00 Sztuka i przesłanie,
10.05 Człowiek z Atlantydy — ser., 11.00
Opowieści Złotej Małpy — ser., 12.00 Tropi
kalna gorączka — ser., 13.00 Mój ojciec jest
kosmitą — ser., 13.30 Rodzina Munsterów
— ser., 14.00 Amy — film fab. USA, 16.00
Drużyna A — ser., 17.00 Brenda Starr — film
przyg. USA, 18.45 Wiad., 19.10 Dzień jak
żaden inny, dziś: Ekwador — quiz podróż
niczy, 20.15 Zwei Supertypen in Miami! —
Die Schöne mit dem keinen Tick — niem.-wl.
dreszczowiec, 21.55 Spiegel TV — mag. in
form., 22.40 Prime Time — wydanie wieczor
ne: Śmierć admirała Yamamoto, 23.00 Go
dziny miłości — film mag. „Playboy”, 24.00
Kanal 4 — Kabaret, 0.55 Mój ojciec jest
kosmitą (powt.), 1.30 Drużyna A — (powt.),
2.10 Tropikalna gorączka (powt.), 3.05 Hand
Meiser Show (powt.), 4.00 Explosiv (powt.),
4.30 Dobre czasy, zle czasy (powt.), 5.10 Elf
99 (powt.).
24.00 Motocykle, wyścigi zawodowców w Syracuse, stan N. Jork, 0.30
Tenis kobiet, Mistrzos
twa Nicherei w Tokio,
finał, 2.00 Baseball —mag. tygodniowy, 3.00
Baseball Major League, play offs. 5.00 Go —
mag. sportów motorowych, 6.00 Rajd Szko
cki, Mistrzostwa Formuły Renault, 7.00 Gil
lette World Sports Special — mag., 7.50 P.
nożna w Brazylii, 10.00 Futbol w college’u,
12.00 Bilard klasyczny, zawody w Chinach,
14.00 Futbol amerykański, 15.00 Rajd Paryż
—■ Moskwa — Pekin — migawki, 16.00
Uniwersyteckie regaty ósemek, 16.30 Revs —
brytyjski mag. sportów motorowych, 17.00
Europejski rajd przełajowy FIA, Niemcy,
18.00 Golf PGA, Niemieckie Mistrzostwa
Mercedesa, 18.15 Golf PGA, Niemieckie
Mistrzostwa Mercedesa, 21.00 P. nożna w
Holandii — migawki, 22.00 Rajdowe Mist
*CRffV-.-*
*
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rzostwa Świata, Rajd Australijski, 23.00 Golf
PGA, Niemieckie Mistrzostwa Mercedesa.
5.30 P. nożna w SAT 1,
6.50 Quär Beet — progr.
dla dzieci (seriale), 10.25
Verflucht,
verdammt
und Halleluja (powt.),
12.40 Nowości kinowe, 12.55 So gesehen —
rozważania, 13.00 Wiad., 13.05 Ukryta ka
mera! — program rozrywkowy, 13.35 Män
nerwirtschaft — ser., 14.05 Raumschiff En
terprise — ser., 15.00 Black — Der schwarze
Blitz — ser., 15.25 Ein total verrückter
Urlaub »•>-* komedia ang., 17.00 Tarzan —
ser., 17.30 Baywatch — ser. tv, 18.30 Ranissimo — show piłkarski, 19.20 Wiad., 19.30
Kolo fortuny — telegra, 20.15 Młodzi ludzie
potrzebują miłości — austriacki film fab.,
21.50 Wiad. sport., 22.00 Talk im Turm —
teleshow, 23.20 Za pięć dwunasta — repor
taże ekologiczne, 23.50 Ein total verrückter
Uriaub (powt.), 1.20 Ludzie Smileya (1) —
ang. ser. szpiegowski, 2.20 Zapowiedzi pro
gramowe, 2.30 Telegazeta.
A HF ł
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9.00 Zeit im Bild, 13.00
Zeit im Bild, 13.10 Kro
nika tygodnia, 13.45
Przed 25 laty... — kroni
ki SRG, 13.55 Opowie
ści piaskowego zegara, 14.00 Lese, Kult —
und andere Zeichen — relacja z Targów
Książki Frankfurt 1992, 15.15 Dzień, w
którym kończy się lato — program poetyc
ko-muzyczny: portret Luisa Trenkera w 100.
rocznicę jego urodzin, 16.30 Look — pro
gram o modzie, 17.30 Hallo, Rolf... — pora
dy dla przyjaciół zwierząt, 18.00 Historia
ropy naftowej — serial dokum., 18.30 Pamię
tnik, 18.50 Wiad. sportowe, 19.00 Wiad.,
19.10 Stammtisch — rozmowy na aktualne
tematy, 20.15 Mały czyściec — program
kabaretowy, 21.15 Nauka w krzyżowym og
niu pytań: Rozważania o społeczeństwie jut
ra, 22.15 Figi z Austrii — film dokumentalny
o Leopoldzie Figlu w 90. rocznicę jego uro
dzin, 23.00 Piąta kolumna — niem. film tv,
0.10 Offands Auferstehung — pol. film tv,
0.35 Wiad. i telegazeta.
5.00 Alles total normal
— Die Bilderbuchfami
lie (powt.), 5.25 W króle
stwie dzikich zwierząt:
Czarne
niedźwiedzie
podczas zimowego snu oraz Ratunek dla
nosorożców — ser. przyr., 6.10 Tysiąc mil
kurzu — ser., 7.00 Planeta Gigantów — ser.,
8.00 Die Sturmfahrt der Blue Fin — australij
ski film przyg., 9.40 Der Kommandant —
film wojenny USA, 11.35 Mini Max — ser.
tv, 12.05 Bill Cosby (powt.), 12.35 Detektyw
w sutannie (powt.), 13.35 W królestwie dzi
kich zwierząt (powt.), 14.30 Killer Cain —
western USA, 16.25 Goonies — film przyg.
USA, 18.30 Bill Cosby Show — ser., 19.00
Hardcastle and McCormick — ser., 20.00
Wiad., 20.15 Marie: Historia prawdziwa —
film krym. USA, 22.25 Wiad., 22.30 Myśliwy
— film krym. USA, 0.20 Święty — ser., 1.20
Wiad., 1.30 Mike Hammer (powt.), 2.20
Wiad, 2.30 Der Kommandant — film wojen
ny USA, 4.10 Wiad., 4.20 Mini Max (powt.).
7.00 Weekend z INXS,
10.30 MTV’s Braun Eu
ropean Top 20 — prze
boje europejskie, 12.30
XPO — nowości teledy
skowe, płytowe, 13.00 The Big Picture —
nowości kinowe, 13.30 Weekend z INXS,
17.00 Nowy album INXS, 17.30 Week in
Rock — tyg. przegląd inform., muz. ze
świata, 18.00 MTV’s US Top 20 Video
Contdown — przeboje z USA, 20.00 120
Minutes — ciekawostki muz., koncerty na
żywo, wywiady, 22.00 XPO, 22.30 Headbanger’s Ball — muzyka metalowa i hardrockowa, 1.00 Weekend z INXS, 2.00 Night
Videos — teledyski nocą.
6.00 Hour of Power —
progr. relig., 7.00 Fun
Factory — progr. dla
najmłodszych (kresków
ki). 11.30 World Tomor
row
progr. relig. społeczny, 12.00 Lost in
Space — ser., 13.00 Chopper Squad — ser.,
14.00 Trapper John — ser., 15.00 Eight is
Enough — ser., 16.00 Hotel — ser., 17.00
Hart to Hart — ser., 18.00 Dzieciaki, kłopoty
i my — ser., 18.30 The Simpsons — ser. rys.,
19.00 21 Jump Street — ser., 20.00 It —
miniserial, horror, 22.00 Entertainment To
night — mag. ze świata — filmu i rozrywki,
23.00 Falcon Crest — ser. obycz., 24.00
Telegazeta.
Redakcja nie odpowiada za zmiany w pro
gramie.
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A jednak można budować. Chcą to
udowodnić: Słupska Korporacja Budowlano-Gospodarcza i Przedsiębior
stwo Produkcyjne i Handiowo-Usługowe „Prefabud". Na ich zlecenie
zespół architektów pod kierownict
wem inżyniera arch. Aleksandra Aziukiewicza przygotował projekt osiedla
domków jednorodzinnych przy ul.
Wiatracznej — Konarskiego — Rejta
na w Słupsku.
Założenia architektoniczne są cie
kawe. Na dwóch hektarach gruntów
własnościowych powstaną 74 domki
budowane w systemie szeregowym
oraz kilka pawilonów handlowo-u
sługowych. Osiedle będzie posiadało
pełną infrastrukturę techniczną —
wodę, kanalizację, gaz, miejskie ogrzewanie centralne, instalację tele
foniczną i kablową satelitarną. Po
wierzchnia każdej z działek wyniesie
około 180 m kw. Zbudowany na niej
dom będzie częściowo podpiwniczo
ny i dwukondygnacyjny. Na podwyż
szonym parterze projekt koncepcyjny
przewiduje wydzielenie sieni, hallu,
kuchni, pokoju rodzinnego (jadalni),
wc z umywalką oraz garażu i tarasu.
Na piętrze zaś znajdować się będą
trzy lub cztery pokoje, w tym jeden z
wejściem na balkon lub loggię oraz
hall i łazienka. Przewiduje się też
możliwość wykorzystania poddasza,

GŁOS POMORZA — magazyn

gdyż będzie ono ośwjetlone dwoma
uchylnymi oknami. W sumie całkowi
ta powierzchnia domku wynosić bę
dzie 148 m kw., a powierzchnia mie
szkalna 110,5 m kw.
— Ile to będzie kosztować? — ta
kie pytanie zadają wszyscy zaintere
sowani. Szefowie „Prefabudu" twier
dzą, że przedstawiane przez nich pro
pozycje są adresowane tylko dla bar
dzo bogatych.

Wstępnie stawiają tylko jeden wa
runek: każdy, kto podpisze umowę z
„ Prefabudem", będzie musiał wpłacić
do końca października na jego konto
70 milionów złotych, które zostaną
wykorzystane na wykupienie notaria
lne działki budowlanej wraz z opraco
waną dokumentacją techniczną, rea
lizację robót instalacyjnych związa
nych z zewnętrzną infrastrukturą te
chniczną oraz produkcję materiałów
budowlanych.
Drugi warunek dotyczy założenia
do 30 grudnia 1992 roku książeczki
terminowej w Banku Spółdzielczym
w Słupsku. Na okres roku ma być na

niej złożona suma pozwalająca na
zakończenie budowy w ciągu 2 lub 4
lat. Projektodawcy przedstawiają aż 5
propozycji rozwiązań finansowych.
Jeśli budowa ma być zakończona w
ciągu 2 lat, to w grudniu na książecz
kę terminową trzeba będzie wpłacić
230 milionów. Natomiast jeśli zainte
resowany będzie wtedy dysponował
tylko 100 milionami złotych, to do
mku doczeka się dopiero w 1996 roku
i będzie wtedy musiał jeszcze dopła
cić przynajmniej 150 milionów zło
tych.
To jednak tylko założenia. Wstępne
rozmowy z potencjalnymi klientami
wykazały bowiem, że niewielu zainte
resowanych będzie dysponowało od
razu tak dużą gotówką. Dlatego za
trudnieni przez „Prefabud” ekonomi
ści i architekci już pracują nad innymi
rozwiązaniami. Między innymi przy
gotowują projekty domków nieco
mniejszych niż przewidywał projekt
wstępny, ale dających możliwość ich
rozbudowy w chwili kiedy sytuacja
ekonomiczna właścicieli się poprawi.
Rozważa się również i taki system
budowy, w którym „Prefabud” od
powiadał będzie za doprowadzenie
inwestycji do tzw. surowego stanu
zamkniętego, a nad wykończeniem
właściciele czuwać będą sami.
Zbigniew Marecki

Sportowy
weekend
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Okres jesienno-zimowy to praw
dziwa udręka dla uczniów, dojeżdża
jących lub dochodzących do szkół.
Wiejskie dzieci nie mogą już liczyć na
pegeerowskie „bonanzy". Pozostaje
pekaes lub piechotka.
Od stycznia br. finansowanie doja
zdów do szkół przejęły gminy. Nie
wszędzie samorządy wywiązywały
się ze swego obowiązku należycie. W
większości jednak gmin pod koniec
wakacji samorządy na sesjach podjęły
uchwały w sprawie ponoszenia kosz
tów dojazdu i dowozu dzieci do szkół.
Szkoły lub delegatury kuratorium za
kupują bilety miesięczne, których ko
szty są następnie refundowane przez
gminy. Okazuje się, że gminy przyjęły
na siebie spory ciężar finansowy. Jest
to często wydatek rzędu wielu milio
nów złotych miesięcznie. Asekurując
się, podjęto uchwały o finansowaniu
dojazdów, z mocą tylko do 31 grudnia
br. Co będzie potem — nie wiadomo.

Dzieci jadą do szkół
W wielu gminach od lat dba się o
uczniów. W Koczale ostatnio Rada
Gminy zakupiła autokar za ponad 50
milionów złotych, którym dzieci do
szkoły w Koczale dowożone są z Pietrzykowa, Starej Brdy i Żołny.
Tam, gdzie szkoły mają własne au
tokary, nie ma problemów z dowoże
niem. Wystarczy tylko... mieć pienią
dze na paliwo, ale i tych brakuje.
Pozostaje problem uczniów, miesz
kających w osadach leśnych, na wy
budowanych, „gdzie diabeł mówi
dobranoc". Do nich od lat nie dociera
żaden transport.

Pamiętna decyzja ministra Kubers
kiego, sprzed lat, w sprawie likwidacji
wielu małych szkół odbija się wielu
rodzicom i pracownikom oświaty
czkawką!...
Na zdjęciu — uczniowie z Wierzbięcina codziennie dowożeni są auto
busem szkolnym do Szkoły Podsta
wowej w Bierkowie. Od kilku lat pani
Janina Wiwat, codziennie, społecz
nie, opiekuje się dojeżdżającymi ma
luchami. (kor)
Fot. Jan Maziejuk

Lekkoatletyka
VI edycja biegów przełajowych o puchar
„Grand Prix" — w Bytowie (sobota, godz. 11 na
stadionie przy ul. Mickiewicza 13). Startują uczniowie oraz bieg otwarty na 10 km.

Piłka nożna

Należy przypuszczać, że słupscy taksówkarze są mistrzami gry w karty. Bo cóż
innego mogą robić w wolnych chwilach, oczekując na pojedynczych klientów? Tak
wygląda przedpołudnie na postoju taksówek obok dworca PKP. Teraz chyba nikt nie
powie, że taksówkarzom jak dawniej, wiedzie się nieźle, (bz)

Fot. Zbigniew Bielecki

SŁUPSK

7—16 „Stella-Market" przy ul. Sportowej 6.
Delikatesy „JJ Olszewskich” przy ul. Kołłątaja
i Świt przy ul. Tuwima czynne całą dobę.
Sklep „Jantar" przy ul. Zygmunta Augus
ta 71 w soboty i niedziele w godz. 7—21.
Mięsno-wędliniarskie w godz. 8—15. Wa
rzywno-owocowe w godz. 9—14. Dom To
warowy „Słowiniec" i „Tele-Kram" przy al
Sienkiewicza 20 w godz. 10—15.
Usługi: Zegarmistrz przy ul. 3 Maja 76 w
godz. 11—17.
W niedzielę, 4 bm. w godz. 8—13 dyżu

Ogólnopolski turniej klasyfikacyjny juniorów
mł. w Słupsku (sobota i niedziela, godz. 10, sala
SP 16, ul. Zaborowskiej).

narki Polskiej, a do godz. 15 — przy ul.
Krótkiej. W godz. 8—20 „Mini-Market" przy
ul. Kopernika 19. W godz. 12—18 rol
no-spożywczy przy ul. Grunwaldzkiej i Darłowskiej, a do godz. 20 przy ul. Leśnej. W
godz. 8—13 sklep 1 przy ul. Grunwaldzkiej,
sklep 2 przy ul. Marynarki Polskiej, sklep 4 przy
ul. Wróblewskiego. W godz. 161—21 przy ul.
Walki Młodych. W godz. 14—22 sklep przy
pi. Dąbrowskiego. W godz. 8—15 „Alicja"
przy ul. Marynarki Polskiej.

LĘBORK
W sobotę, 3 bm. sklepy pracują wg włas
nych harmonogramów.
W niedzielę, 4bm, w godz. 7—10 dyżu
rują sklepy spożywcze przy ul. Wolności, Okrzei. Czołgistów W godz. 10—15 piekar
niczy przy ul. Staromiejskiej.
Nocny przy ul. Armii Krajowej w godz.
14—2 (sobota) i w godz. 14—24 (niedziela).

(a)

Studium Życia Rodziny
Słupsk. W sobotę, 3 bm. w Od
dziale Wojewódzkim PAX nastąpi inauguracja „Studium Życia Rodzi
ny". Gospodarze zapraszają zaintere
sowanych do klubu PAX przy ul.
Paderewskiego 9 na godz. 10. (a)

rują sklepy spożywcze przy ul. Szymanows
kiego, Mickiewicza (sklep 49), Kościuszki,
3 Maja 77, Królowej Jadwigi (sklep 70),
Lelewela, Zygmunta Augusta 62 i 16, Jod
łowej 37. W godz. 7—15 „Continental" przy
ul. Mickiewicza. W godz. 8—12 przy ul.
Partyzantów 33, Wojska Polskiego 52, Hen
ryka Pobożnego, „Awa" przy Norwida, „ABC"
przy Hubalczyków. W godz. 8—16 sklep 2
przy ul. Szczecińskiej i sklep przy ul. Braci
Gierymskich. W godz. 8—18 spozywczo-monopolowy przy ul. Kotarbińskiego 6 W godz.
12—19 „Market" przy ul. Starzyńskiego,
„Stella-Market" przy ul. Sportowej w godz.

8—12.

USTKA
W sobotę, 3 bm. w godz. 6—13 (również
w niedzielę) pracuje sklep „U Janusza" przy
ul. Grunwaldzkiej i „ABC" przy ul. Marynarki
Polskiej. W godz. 7—20 „Pod Syrenką" przy
ul. Marynarki Polskiej i sklep 13 przy ul.
Grunwaldzkiej. W godz. 6—24 rolno-spoży
wczy przy ul. Kopernika. W godz. 7—18 DH
„Bałtyk" przy ul. Grunwaldzkiej i sklep przy ul
Krótkiej. W godz. 7—19 „Alicja" przy ul.
Marynarki Polskiej. W godz. 6—16 „Olim
pia" przy ul. Małej, „Stokrotka" przy ul. Brzo
zowej, sklep nr 1 przy ul Grunwaldzkiej, sklep
2 przy ul. Marynarki Polskiej, oraz sklepy przy
ul. Wróblewskiego, Walki Młodych, Dunina.
W godz. 7—16 „AGA" przy ul Darłowskiej. W godz. 6—20 sklep przy ul. Banacha, a
do 22 „Cama" przy ul. Marynarki Polskiej. W
godz. 6—23 „Delikatesy" przy ul 9 Marca. W
godz. 20—24 sklep przy ul. Słupskiej. W
godz. 10—14 „Baltona", a do godz. 17 —
„Pewex". W godz. 8—20 „Liqer" przy ul.
Marynarki Polskiej. Mięsne w godz. 8—13.
Piekarnie prywatne w godz. 7—16.
W niedzielę, 4 bm. w godz. 7—13 dyżu
ruje DH „Bałtyk" przy ul. Grunwaldzkiej i
„Stokrotka" przy ul. Brzozowej. Do godz. 16
„W Dołku" przy ul. Marynarki Polskiej. W
godz. 8—20 „Delikatesy" przy ul. 9 Marca. W
godz. 10—16 „Pod Syrenką” przy ul. Mary

Tenis stołowy
I — liga „B" mężczyzn — w Lęborku POGOŃ
B.M.WENTA — BROŃ II EUROMIREX Radom
(sobota, godz. 17, sala ZSMech. ul. Marcinkows
kiego 1).

Badminton

INFORMATOR HANDLOWY
W sobotę, 3 bm. sklepy spożywcze pracują
następująco: w godz. 6—22 „Agat" przy
Starym Rynku. W godz. 7—22 spożywczo-monopolowy przy ul. Kotarbińskiego 6.
W godz. 6—19 „Continental" przy ul. Mic
kiewicza 42. W godz. 7—13 „Bis" przy ul.
Arciszewskiego, a do godz. 15 — sklep przy
ul. Piłsudskiego. W godz. 7—21 „Mini-Market" przy ul. Gdyńskiej. W godz. 8—11 sklep
przy ul. Wiatracznej. W godz. 8—12 sklep
przy ul. Partyzantów 33. W godz. 8—13 przy
ul. Sobieskiego, Grottgera (sklep 89), „Mik
rus” przy ul. 11 Listopada. W godz. 8—14 „U
Wojtka" przy ul. Zamenhofa i pawilon przy ul.
Zygmunta Augusta 16. W godz. 8—15 — przy
ul. Obrońców Wybrzeża, Mieszka I, Piłsuds
kiego, Królowej Jadwigi, Małachowskiego,
Racławickiej, Kulczyńskiego, Braci Gieryms
kich, Szczecińskiej (sklep 2), Kaszubskiej, Sta
rzyńskiego (sklep 8), „ABC" przy ul. Hubalczyków, „Awax" przy ul. Norwida. W godz.
8—16 pawilon przy ul. Pstrowskiego 8, sklep
przy ul. Wiejskiej 6 oraz Jodłowej 37. W godz.
8—18 „Market-Sawa" przy ul. Gwardii Ludo
wej i sklep przy ul. Nowowiejskiej. W godz.
8—20 przy ul. Słowackiego. W godz. 8—19
„Market" przy ul. Starzyńskiego. W godz.

Pomorska Liga Oldboyów — w Ustce
OSiR/JANTAR —AMATOR Kołobrzeg (sobota,
godz. 15, stadion, ul. Sportowa). Klasa „W" —w
Ustce JANTAR — SP 16 Słupsk (sobota, godz. 10
— jun. st„ godz. 12 — jun. mł., stadion ul.
Sportowa), MKS CIEŚLIKI—POGOŃ Lębork (w
Słupsku stadion, ul. Zielona, sobota, godz. 11 —
jun. st„ godz. 13 — jun. mł.). Liga „szóstek" —
5.10 (poniedziałek) godz. 15 Student — Zatorze,
godz. 15.50 Pomorzanka — MZK, godz. 16.40
Grawipol — Budrol, 6.10 (wtorek) godz. 15.30
Radar — Student, godz. 16.20 Iskra — Zakł. Gaz.
(wszystkie mecze na boisku osiedlowym ul. Pstro
wskiego w Słupsku). Liga piłkarskich „5" — w
Słupsku 7.10 o godz. 15.30 grają: SP 16 I — SP
14, SP16II —SP2, SP11 — SP18, SP1—SP3,
SP 5 — SP 9. Gospodarze spotkań są na pierw
szym miejscu.

Bytów. Trwają prace przy budowie głó
wnego kolektora sanitarnego. Na ulicy Si
korskiego środkiem jezdni, w wykopie zo
staną ułożone rury. Zanim zaczną praco
wać koparki, Jerzy Chybowski piłą diame
ntową wycina pas nawierzchni asfaltowej.
Po wykonaniu prac ziemnych ubytek na
wierzchni zostanie ponownie przykryty
masą asfaltową. Specjalna wycinarka po
zwala na uzyskanie sporych oszczędności
— nie trzeba rozkopywać całej jezdni, (juk)
Fot. Jan Maziejuk

(fen)

Słupsk. We wrześniu w Urzę
dzie Stanu Cywilnego 57 par za
warło związek małżeński (w tym
dwóch cudzoziemców: Niemiec i
Szwed). Dwie pary obchodziły

Michał ma
wzięcie
Złote Gody: Felicja i Leonard Górni
oraz Danuta i Włodzimierz Kul.
Zarejestrowano 100 noworod
ków.
„Moda" była na Michała oraz
Aleksandrę, Paulinę i Monikę.
Rodzice wybrali także dla swo
ich córeczek imiona rzadko na
dawane: Oriana, Sara, Malwina i
Nicola, (rom)

W środę odbyła się pierwsza po wakac
jach sesja Rady Miejskiej w Lęborku. Radni
złożyli kilka interpelacji, m.in. w sprawie
nieporządków w Parku Chrobrego, dzikie
go wysypiska na Osiedlu Sportowym, de
wastacji budynku po Karczmie Słupskiej
czy przetargu na wykonywanie prac przy
budowie kotłowni KR-1. Interpelację, któ
ra przekształciła się w nie pozbawione
emocji wystąpienie zgłosił Józef Chyłek.
Głośno krzycząc pytał on, dlaczego do prac
przy telefonizacji zatrudniono ekipę z Po
znania pozbawiając tym samym pracy miej
scowych ludzi. W ogóle prace te określił
złodziejstwem.
— Jestem chory, jeżeli w przymiarce
budżetowej na przyszły rok widzę ponad
miliard złotych przeznaczony dla „Pogoni".
Sport utrzymują sponsorzy, a nie miasto,
które ma ważniejsze wydatki — powiedział
też radny Chyłek.
Przyjęto uchwałę zmieniającą zasady
wynagradzania w Zakładzie Komunikacji
Miejskiej, co nie będzie jednak miało wpły
wu na wysokość płac (podjęto ją w związ
ku z tym, że MZK stał się zakładem budże
towym). Ustalono, że kierowcy MZK po
bierać będą 300 zł za sprzedaż biletu w
autobusie.
Przy omawianiu obrotu ziemią, dyskusję
wywołała sprawa sprzedaży spichlerza sol
nego. Wątpliwości co do tego zgłosiła
Cecylia Grzesiak. W odpowiedzi na wszys
tkie pytania burmistrz R. Wenta stwierdził,
iż wniosek zarządu o przeznaczenie pienię
dzy. na remont obiektu nie uzyskał akcep
tacji rady. W związku z tym należy znaleźć
mu właściciela, który zabezpieczy go przed
dalszą dewastacją a jego zabytkowy chara
kter i tak zostanie zachowany, bowiem

Będzie i w Słupsku
W kilku zespołach szkół medycznych w kraju wprowadzono nową specjal
ność: ratownik medyczny. Ratownik stopniowo będzie zastępował w karet
kach pogotowia kierowcę i noszowego. Przyjmuje się do nauki tego zawodu
tylko mężczyzn o szczególnej sprawności fizycznej i odporności psychicznej
(do 25 lat), posiadających średnie wykształcenie.
— Nauka trwać będzie dwa lata w Policealnym Studium Zawodowym —
mówi dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku Krystyna Homenda. —
Absolwent tej szkoły będzie umiał udzielać pierwszej pomocy i reanimować na
wypadek zaniku funkcjonowania układu oddechowego i krążeniowego ludzi.
Przyszły ratownik medyczny musi przyswoić sobie w co najmniej dostatecz
nym stopniu wiedzę umożliwiającą poznanie reakcji ludzi w sytuacjach szcze
gólnego zagrożenia życia (wypadki komunikacyjne, pożary, klęski żywiołowe
itp.). Stąd w programie nauki między innymi psychologia, socjologia, anatomia,
fizjologia, farmakologia. Ponadto dżudo, pływanie, nauka jazdy, zakładanie
opatrunków, podstawy masażu i rehabilitacji. Ratownik musi znać sprzęt
ratowniczy oraz być wszechstronnie sprawny fizycznie, zarówno na lądzie, w
wodzie, jak i górach (z wyjątkiem taternictwa). Dlatego też cztery godziny
tygodniowo przeznacza się na wychowanie fizyczne. Kandydaci nie mogą więc
być dotknięci schorzeniami układu kostnego, nerwowego, muszą być odporni na
stres i frustrację. Obawiam się, że może być mało chętnych, gdyż to zawód
dyspozycyjny i stresujący. Nie ulega wątpliwości, że jest bardzo potrzebny;
rozwój motoryzacji przecież postępuje, a i klęsk żywiołowych nie brakuje.
Na Pomorzu kierunek ten w bieżącym roku szkolnym otwarto jedynie w
Szczecinie. W Słupsku natomiast przyszli ratownicy medyczni rozpoczną
naukę we wrześniu przyszłego roku. (stemi)

Poświęcono
Stacja uzdatniania wody w Sławnie od
ponad trzech tygodni tłoczy do sieci miejs
kiej czystą wodę. W miarę wypłukiwania z
rur odpadów żelaza, które nagromadziły się
w nich przez wiele lat, z kranów płynąć
będzie coraz bardziej czysta woda. Praco
wnicy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryj
nych w Sławnie (główny wykonawca in
westycji) zakończyli pracę.
30 września w obecności władz miejs
kich, przedstawicieli wykonawcy i pracow
ników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo
dociągów nastąpiło poświęcenie obiektu.
Poświęcenia dokonali: ksiądz dziekan Ma
rian Dziemianko —proboszcz parafii Wnie
bowzięcia NMP i ksiądz Andrzej Korpusik

żadnych zmian w architekturze— bez zgo
dy konserwatora — nie będzie można zro
bić. Zdecydowana większość głosowała za
wystawieniem spichlerza na przetarg.
Rada zajęła też stanowisko w sprawie
powołania
samorządu
powiatowego
stwierdzając, że powinien on przejąć zada
nia rejonów oraz większość zadań adminis
tracji szczególnej bez naruszenia dotych
czasowej kompetencji gmin. Ustalanie
przynależności do danego powiatu powin-

Z sesji RM
w Lęborku
no się odbywać na podstawie uchwał po
szczególnych rad gminnych. Majątek po
wiatu nie powinien naruszać majątku po
szczególnych gmin a tworzenie powiatów
może mieć miejsce dopiero od 1994 r.
Przedstawione przez burmistrza Ryszar
da Wentę sprawozdanie z kontroli finan
sowo-gospodarczej
przeprowadzonej
przez Urząd Wojewódzki nie wzbudziło
większego zainteresowania ani emocji. Te
pojawiły się po przedstawieniu kolejnego
sprawozdania. Kierowana przez Ryszarda
Głombiewskiego Komisja Nadzwyczajna
ustalić miała przyczyny zadłużenia powsta
łego w trakcie budowy oczyszczalni ście
ków (wg ostatnich wyliczeń władz miejs
kich — ok. 650 min zł).
Komisja stwierdziła odpowiedzialność
personalna następujących osób: Bogumiła
Fakowicza, ówczesnego sekretarza miasta

— proboszcz parafii św. Antoniego w Sła
wnie. (jes)
PS. Przedwczoraj pisaliśmy o sławieńskiej szkole muzycznej. Chochlik drukarski
zamienił literę w tytule. Chodziło o to, że...
brakuje nawet „na nuty", a nie „na buty",
jak wydrukowano.

Telefony
Słupsk: 991 — Pogotowie Energetyczne,
992 — Pogotowie Gazownicze, 993 — Pogo
towie Ciepłownicze, 994 — Pogotowie Wod
nokanalizacyjne, 997 — Policja, 998 — Straż
Pożarna, 999-— Pogotowie Ratunkowe, pod
stacja przy ul. Banacha, tel. 431 -371,913Biuro Numerów, 995 — Automatyczna Infor
macja Paszportowa, Informacja Kolejowa,
933 — Pociągi przyjeżdżające do Słupska,
934 — Pociągi odjeżdżające ze Słupska, In
formacja o komunikacji miejskiej MPK w
Słupsku — 278-67, Pogotowie weterynaryj
ne, tel. 226-31. Alkoholowy telefon zaufania
242-78 czynny w godz. 16—20 (wtorki i
czwartki). Telefon zaufania 280-35 czynny w
godz. 15—20, soboty 9—14, niedziela 9—19

Usługi
POGOTOWIE SZKLARSKIE (cało
dobowe) SŁUPSK, ul. Mostnika 7, tel
435-593
„ADA" KOMPUTEROWY BANK IN
FORMACJI (całodobowy) — usługi—han
del—produkcja, tel. 434-395
TELENAPRAWA — przestrajanie w domu
klienta. Słupsk i okolice tel. 241—97
„INSTAT" montaż anten satelitarnych
pomiary, opracowania w zakresie ochrony
środowiska (hałas), Słupsk, tel. 434-895

Dyżury
SŁUPSK: „AL Farm" uL Norwida, tel
380-00
LĘBORK: „BLUSZCZOWA", ul. Czół
gistów, tel. 621 -705
USTKA: „REMEDIUM”, ul. Kard. Wy
szyńskiego, tel. 146-969
MIASTKO: „PIASTOWSKA", ul Długa
tel. 22-45
CZŁUCHÓW: „ZAMKOWA", ul Króle
wska 2, tel. 258
BYTÓW: „POD ORŁEM", ul. Wojska
Polskiego 27, tel. 25-55
SŁAWNO: sobota — „REMEDIUM", ul
Mielczarskiego 2, tel. 79-92, niedziela „ES
KULAP" ul. Armii Krajowej 33 b, tel. 33-61

Teatr

Nauka języków
Słupsk. W Klubie Międzynarodo
wej Prasy i Książki zorganizowano
kursy nauki języka angielskiego i nie
mieckiego dla początkujących. Zaję
cia — dwa razy w tygodniu po dwie
godziny. Kurs potrwa do czerwca
przyszłego roku.
Zapisy prowadzi sekretariat Klubu
w godz. 10—17. (a)

głównie za brak nadzoru organizacyjnego
nad działalnością wydziałów Urzędu Mias
ta: Leonardy Brauer, skarbnika miasta prze
de wszystkim za nieterminową zapłatę fak
tur w oparciu o ustne ustalenia z wykonaw
cą— firma Ekar; Ryszarda Wenty, burmist
rza, za brak odpowiedniego nadzoru nad
funkcjonowaniem urzędu i podejmowanie
jednoosobowych decyzji finansowych bez
kontrasygnaty skarbnika.
Po przerwie mocno zdenerwowany bur
mistrz odrzucił prawie wszystkie ustalenia
komisji przyjmując jedynie fakt ustnego
potwierdzania płatności dla firmy Ekar.
R. Wenta przyznał też, że nadzór nad urzędem nie jest najlepszy i że sporo jest tu
jeszcze do zrobienia. Jednocześnie wyraził
zdziwienie z utajnienia protokołu i odczyta
nia go dopiero na sesji, co nie dało mu
możliwości na bardziej rzeczowe ustosun
kowanie się do ustaleń komisji.
— Jeżeli rada słucha tego protokołu
jako pierwsza, to jej obrady powinny być
utajnione, bo przez takie postępowanie
traci ona autorytet — powiedział burmistrz.
Radna Kazimiera Zielińska rozszerzyła
odpowiedzialność na cały Zarząd i Komisję
Rewizyjną, przeciwko czemu ta ostatnia
ostro zaprotestowała.
Komisja nie postawiła wniosku o od
wołanie burmistrza. Wniosek taki nie zna
lazłby zresztą poparcia rady, bowiem — jak
nam powiedziano w kuluarach — inwesty
cja goni inwestycję i nie pora teraz na
zmiany. Podobnie rzecz się miała ze skarb
nikiem miasta. Złożoną w czerwcu rezyg
nację pani skarbnik wycofała, co rada przy
jęła najpierw głosowaniem, a następnie
brawami. Do innych spraw powrócimy w
odrębnej publikacji. (W.B.)

SŁUPSK: TEAT LALKI „TĘCZA"
ta, g. 11 „Kuglarz w koronie"

Ig Wystawy
SŁUPSK: MUZEUM POMORZA ŚROD
KOWEGO czynne 10—16, Zamek Książąt
Pomorskich: „Skarby książąt pomorskich",
„Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII
wieku",MŁYN ZAMKOWY: „Kultura i sztu
ka ludowa Pomorza Środkowego", „Kwiaty
wsi polskiej",BWA BASZTA CZAROW
NIC: Tadeusz Glaza — rysunek, KLUB
MPiK: Grafika Mirosława Jarugi, MOK: sta
ła galeria twórczości plastycznej dzieci „Martwa natura", WOK: Urszula Marzenna
Jagodzińska — malarstwo MCK: Kawiarnia
czynna 14—22, Maria Idziak — malarstwo
BYTÓW: MUZEUM ZACHODNIO KA
SZUBSKIE czynne 10—15, „Kultura mate
rialna Kaszubów Bytowskich",„Współczesna
sztuka ludowa Kaszubów", Bogdan Kraśnie
wski z Torunia — malarstwo
KLUKI: SKANSEN czynny 9—15, „Kul
tura i sztuka ludowa Słowińców" Wystawa
pokonkursowa — Twórczość ludowa i pa
miątkarska Pomorza Środkowego
USTKA: BWA BAŁTYCKA GALERIA
SZTUKI — Ignacy Bogdanowicz — malar
stwo

^

Kino

SŁUPSK: MILENIUM (tel. 251-91)
sala „Pomorska" — „Gladiator" (USA, i. 15),
g. 17.00, „Umrzeć powtórnie" (USA, 1.15) g.
19.15 — niedziela — „Królewna Śnieżka"
(USA) g. 14.30 — sala „Mieszko" — „Króle
wna Śnieżka” (USA) g. 16.15, 17.45
LĘBORK: FREGATA (tel. 622-084) „Powrót do Błękitnej Laguny" (USA, 1.12) g
17.00, „Przylądek strachu" (USA, I. 15) g.
19.00
MIASTKO. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY (tel. 29-09) — „Fred
dy nie żyje" (USA) g. 18.00
USTKA: DELFIN (tel. 144-677) — „Kos
mita z przedmieścia" (USA, I. 12), g. 17.00,
„Gladiator" (USA, I. 15), g 19.00.

Gf^Wideo
SŁUPSK: MAGIC, ul. Findera 3 (WDK)
kasety wideo, audio, CD, itp. zaprasza co
dziennie 12—20, niedziela 16—20, tel.
235-38
„ASTERIX" w kinie „MILENIUM" kasety
wideo, płyty kompaktowe, czynne 11—20
„MAX" — ul. Sienkiewicza 15a, czynna:
poniedz.—sobota 12—20 (sprzedaż kaset z
licencją na wypożyczanie), ul. Kopernika
(RDT) czynna: poniedz.—piątek 10—18, so
bota 10—15, ul. Wolności (targowisko)
czynna: poniedz. — piątek 9—18, sobota
9—14
„PACO" Słupsk, ul. 3 Maja 22 (MCK)
czynna codziennie 10—19, niedziela 10—15,
Filia — Łeba, ul. Kościuszki 42, Filia Kępice —
ul. Szkolna 2. (Teb)
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Wybory najpiękniejszej
'i
Polki
Kto dziś pamięta; że pierwsze wy
bory Miss Polonia zorganizowano
63 lata temu. Za najładniejszą Polkę
uznano wówczas Władysławę Kostkównę, urzędniczkę z Warszawy.
Jubileuszowy, dziesiąty finał Miss
Polonia odbył się tym razem w po
znańskiej hali Arena (19 września).
Publiczność dopisała, urodziwe kan
dydatki również. Było ich 20 i prezen
towały się w sukniach wieczorowych,
plażowych i ...płaszczach, ufundowa
nych przez jednego ze sponsorów.
Przyznano jedenaście różnych tytu
łów, jednak najcenniejszą nagrodę —
koronę najpiękniejszej Polki i samo

• Na terenie województwa wprowa
dzone zostało ograniczenie w zużyciu ener
gii elektrycznej od zmierzchu do godziny 21.
Odbiorcy prywatni nie mogą w tym czasie
używać grzejników i wielożarówkowych
żyrandoli.
• Chłopi gminy Koszalin zapoczątko
wali zbiorową sprzedaż żywca.
• Komitet Wyborczy Frontu Narodo
wego dla okręgu nr 38 w Koszalinie ustalił
listę kandydatów na posłów do Sejmu.
Znaleźli się na niej: Wacław Lewikowski,
Maciej Elczewski, Zofia Kulińska, Helena
Jaworska i Stanisław Pingielski; dla okręgu
nr 39 w Szczecinku: Zofia Łaszkowska,
Tadeusz Jańczyk, Kazimierz Rynkiewicz i
Krystyna Trepa.
• W rozgrywkach II ligi piłkarskiej
Gwardia Słupsk pokonała Kolejarza
Gdańsk 4:0. Liderem rozgrywek jest Gwar
dia Bydgoszcz.
• We współzawodnictwie o tytuł przo
dującego ośrodka wypoczynkowego FWP
w kraju w II kwartale 1952 roku pierwsze
miejsce i tytuł przodującego przyznano
Ośrodkowi Wypoczynkowemu FWP w
Mielnie.
• W I klasie piłkarskiej nadal prowadzą
Budowlani Człuchów. Ostatnie miejsce zaj
muje Gwardia II Słupsk.
• Powiat
miastecki
zrealizował
91,7 procent rocznego planu sprzedaży
zboża państwu i jako drugi w województ
wie, a piętnasty w kraju zwolniony został z
miarek i odsypów młyńskich.

chód sportowy Ford Probe — otrzy
mała Ewa Wachowicz z Klęczan pod
Gorlicami. Jest blondynką, ma 22 lata
i mierzy 173 cm. Studiuje w Akademii
Rolniczej w Krakowie (III rok), marzy
o zrobieniu doktoratu. Wicemiss Polonia'92 wybrano Annę Wiśniowską z
Krakowa, a drugą wicemiss została
Marzena Karasińska z Gorlic.
Finał konkursu to nie tylko scena w
blasku jupiterów, ale także chwile
emocji i napięcia za kulisami. Takie
właśnie sytuacje „podpatrzył" nasz
fotoreporter.

Zdjęcia: PAP/CAF — Paweł Kop
czyński

PRZED 30 LATY
• W VI Wojewódzkim Konkursie Lite
rackim w dziale poezji pierwszą nagrodę
przyznano Marcie Aluchnie-Emelianow ze
Słupska za tomik wierszy „Popiół i proch",
a w dziale prozy Zygmuntowi Kubielasowi
z Koszalina za tom opowiadań: „Cena
zwierzeń".
• Centrala Rybna otworzyła nowy
sklep rybny w Połczynie-Zdroju przy ulicy
Nowotki.

Lisa
Stansfield

„Misski” czarowały uśmiechem również za kulisami .

Kandydatki prezentowały się szczególnie atrakcyjnie w strojach plażowych.

Obdarzona pięknym głosem, urodzona
11 kwietnia 1966 roku w Rochdale (Wiel
ka Brytania), Lisa Stansfield w swojej
dotychczasowej karierze pokazała dwa
różne oblicza. Najpierw, gdy podbijała
cały świat przebojem „Ali Around the
World” w 1989 roku, była filuterną
trzpiotką z króciutkimi i przylizanymi
włosami. Jej stroje były zwyczajne i różno
kolorowe. Teraz jest trochę inaczej. Lisa
ma bujne włosy i nosi szyte na miarę
wytworne kreacje, przeważnie w ciemnych
barwach. Zmiany te spowodowane są
głównie przez jej miłość do 26-lctniego
lana Devanaya, znanego kompozytora i
producenta jej piosenek, który gra na
instrumentach klawiszowych. Ich znajo
mość rozpoczęła się już w szkole w rodzin
nym miasteczku Roddole pod Manches
terem. Zawsze łączyła ich przyjaźń i wspó
lne zainteresowania. Stworzyli nawet kie
dyś wraz z Andym Morrisem grupę „Blue
Zone”, ale później ich drogi się rozeszły.
Lisa, przebywając na urlopie w Tunezji,
poznała Włocha Augusta Grassioniego i
wyszła za niego za mąż. Jak się okazało,
małżeństwo to nic trwało zbyt długo.
Oboje doszli do wniosku, że popełnili błąd
i rozwiedli się po szesnastu tygodniach.
Od tego momentu wszystko w jej życiu
nabrało sensu. Rodzącemu się uczuciu

zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty i
stanąć u boku 81-letniej misjonarki.
Przyczną tej szokującej decyzji „Pretty
Woman" stał się rzekomo proroczy sen:
„Widziałam siebie leżącą na łożu śmierci

i miałam możliwość spojrzeć wstecz na
swoje bezmyślne dotychczasowe życie
— stwierdziła aktorka. — I wówczas
poczułam na swym ramieniu rękę Matki
Teresy".

Sen aktorki
Amerykańska gwiazda filmowa Julia
Roberts zdecydowała się wstąpić do

ŁAMACH
• Niecodzienne wydarzenie przeżyła
obsługa pociągu zdążającego z Gdyni do
Szczecina. Jadąca tym pociągiem miesz
kanka Koszalina w pobliżu Sławna zaczęła
odczuwać bóle porodowe. Na szczęście
pociągiem tym jechali dwaj lekarze. Nieda
leko Skibna urodziła córeczkę.
• Kina wyświetlają: „Adria" w Koszali
nie — „Karmazynowy pirat", „Polonia" w
Słupsku — „Serce i szpada". Wybrzeże w
Kołobrzegu — „Ręka w potrzasku".
• Do półfinału Pucharu Polski w piłce
nożnej zakwalifikowały się: Gwardia, Darzbór, Orzeł i Korab.
• Gwardia Słupsk po zwycięstwie nad
Darzborem Szczecinek wysunęła się na
pierwsze miejsce w rozgrywkach piłkar
skich klasy A.
• Mieszkańcy Czarnkowa w powiecie
świdwińskim odbudowali w czynie społe
cznym świetlicę wiejską, w której mieścić
się będą: półstałe kino wiejskie, czytelnia i
kawiarenka.
• W Słupsku sprzedaje się codziennie
około dwudziestu telewizorów. Obecnie
prawie co setny mieszkaniec Słupska ma
telewizor.
• W Mielnie rozegrane zostały zawody
regatowe reprezentacji Koszalina i Bydgo
szczy. Zwyciężyli goście, indywidualnie
triumfował Kowalski z Bydgoszczy przed
Lasakiem i Wabikiem z Koszalina.
• W tym roku przedsiębiorstwo „Las"
zorganizowało w województwie 400 pun
któw skupu grzybów i 12 stałych baz
przetwórczych. Najlepsze wysyła się do
RFN, Francji, Szwajcarii, Szwecji, (mr)

Lisy i lana towarzyszyły sukcesy jej piose
nek na listach przebojów. Nabrała ona
wtedy więcej odwagi i pewności siebie,
twierdząc, że łan daje jej poczucie bez
pieczeństwa i siły. Dzięki niemu nauczyła
się unikać stresów i jest bardziej zrów
noważona niż dawniej, a poza tym robi i
mówi to, na co ma ochotę. Poprzednie
nieudane małżeństwo nie odstrasza jej
pfzed nowym związkiem. Z wypowiedzi
Lisy wynika, że niebawem zabrzmią we
selne dzwony. Świadczyć o tym może
nawet tytuł jej aktualnego singla „Sell
your Loving Free” („Sprzedaj swoją wol
ną miłość”). Na razie jednak chcą oni

KRZYŻÓWKA Z „ALGĄ”
POZIOMO: 3) osłona od deszczu iub
słońca: 9) u Grechuty było Anawa; 10)
niejedna w twórczości Rublowa; 1 T) abs
tynencja płciowa; 12) system znaków do
odczytywania szyfru; 13) przedstawiana z
małą lirą; 14) statek rybacki; 15) szlak
komunikacyjny; 18) likier kminkowy; 21)
dawny pałac sułtański; 22) powściągli
wość; 23) l.a. 62; 26) postać; 29) np. Igła
Kleopatry; 32) wydatek; 33) kolorowa na
niebie; 34) z Wiedniem; 35) nieodzowny w
kinie; 36) zastawiane przez kłusowników;
37) ozdobna bylina z rodziny złożonych.
PIONOWO: 1) kół pociągu; 2) mitra; 3)
pantoflowa też istnieje; 4) zwój; 5) z panną
w powieści Weyssenhoffa; 6) prawa lub
martwa; 7) miejsce w klasyfikacji; 8) epitet
pod adresem sędziego sportowego; 16)
roślinny okaz zdrowia; 17) grająca; 19)
rupieciarnia; 20) rzecz wartościowa; 23)
pomyślny wynik; 24) majster; 25) kolczas
ta palma z Bengalu; 26) ósmy stopień skali
muzycznej; 27) mąż matki w stosunku do
jej dzieci z poprzedniego małżeństwa; 28)
nieczułość; 30) James (1860—1949), bel
gijski malarz i grafik, przedstawiciel sym
bolizmu; 31) średniowieczni wędrowni ku
glarze.
„LESZEK"
Litery z kratek oznaczonych cyfrą w
prawym dolnym rogu, uszeregowane
od 1 do 39 utworzą hasło, które wy
starczy nadesłać jako rozwiązanie.
Wśród Czytelników, którzy poprawnie
rozwiążą Krzyżówkę (hasło) i wyślą je na
kartce pocztowej pod adresem Biura Tury
styczno-Przewozowego „Alga", rozloso
wana zostanie nagroda pieniężna w
wysokości 100 tys. zł.
Wśród Czytelników, którzy rozwiążą tra
fnie pięć październikowych krzyżówek i
wyślą hasła wraz z kuponami pod adresem
Biura Turystyczno-Przewozowego „Alga",
rozlosowana zostanie nagroda miesiąca
— wycieczka turystyczna do Rzymu.
Kupony wraz z hasłami należy przesiać po
ukazaniu się ostatniej październikowej
krzyżówki.

ciowego PKO wartości 50 tysięcy złotych

Rozwiązanie krzyżówki nr 36
Poziomo: błam, obłok, zbój, autostopo
wiczka, chwyt, obrys, koiejka, ruta, Unia,
cosinus, pled, znak, relacja, potok, aktor,
dziesięciornica, Noce, pożar, ocet.
Pionowo: brat, antyhitlerowiec, broń,
okoń, bezwyznaniowiec, juan, kszyk, zięba,
tobołek, lewirat, krypa, fajka, Rossi, akord,
zdun, pęto, liga, kant.

Sponsoruje:

Biuro Turystyczno-Przewozowe
ALGA
Złocieniec, ul. Wolności 6
telefon: 714-47
„Alga” —jedyne na Pomorzu
regularne przejazdy luksusowymi
autokarami do Paryża i Krymu

HASŁO: KTO NIE KOŃCZY ROBO
TY NIE JEST LEPSZY OD TEGO KTO
JEJ NIE ZACZYNA
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żyją partie?
Kraj nasz, mimo kryzysu —
Wierzcie lub nie wierzcie,
Dorobił się bardzo szybko
Partii chyba z dwieście!

Lecz partie mimo wszystko
Mnożą się uparcie
Jak naiwne pytania:
Z czego żyją partie?...
spotykać cię będą dowody uznania ze strony
otoczenia. Zwłaszcza korzystnie wypadniesz
w oczach płci przeciwnej. Twoja atrakcyj
ność wzrośnie. Okaże tobą zainteresowanie
jakaś dawna, zapomniana sympatia. Spodo
ba ci się to, więc podejmiesz rękawicę. Ciesz
się, ale nie zatracaj. Na wielkie szaleństwo
jeszcze za wcześnie.

5—11 X
BARAN
21 Ul—19 IV
Tydzień bez wzlotów, ale też bez upadków.
Spokojny i rytmiczny — aż do znudzenia.
Dopiero 11 podczas pełni Księżyca odczujesz
wyraźną chęć przyśpieszenia działań, które
zaplanowałeś(aś) wcześniej. Doznasz pewne
go rodzaju iluminacji —co warto robić, a z
czego zrezygnować, aby nie trwonić energii i
czasu na rzeczy zbędne. Podziel się szybko
tym odkryciem z kimś, kto przebywa daleko
od ciebie.

BYK
20 IV—20 V
Konsekwencja, pracowitość i wiara w wy
graną zdecydują o twoim awansie zawodo
wym. Łączyć się to będzie z przypływem
gotówki. Uznasz te fakty za szczególnie rado
sne, gdyż pasmo wydatków nie ustanie. Mo
gą ci być wskazówką przyjazne Ryby albo
przebiegły Lew. Niech będzie choćby sam
diabeł — powiesz — jeśli pomoże ci po
mnożyć konto. W czwartek — niespodziewa
ni goście.

BLIŹNIĘTA
21 V—20 VI
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Z czego

Opłacać musi czynsze
Gaz, elektryczność, wodę,
Choć mało w kiesie grosza
I wydawać go szkoda

wylosowała Irena Kitowicz z Bytowa.
Gratulujemy. Nagroda zostanie przesłana

HENRYK LIV0R-PI0TR0WSKI

A partia musi jeść.
A partia musi pić.
A partia musi przecie
Z czegoś konkretnie żyć

Za trafne rozwiązanie powyższej krzyżó
wki nagrodę w postaci bonu oszczędnoś

wypocząć po trudach trasy koncertowej,
bo jak mówią, nie mają teraz siły na
wielkie imprezy, a ich wesele nie może być
skromne. Zorganizowanie przyjęcia wese
lnego, takiego, o jakim marzą, nie stanowi
dla nich bowiem problemu finansowego.
Druga płyta długogrająca Lisy Stansfield
— „Real Love” rozeszła się już w ilości 2,5
miliona egzemplarzy i cieszy się nadal
niesłabnącym powodzeniem. Wprawdzie
w przygotowaniu jest już jej trzeci album,
ale w tym momencie brak pośpiechu jest w
pełni usprawiedliwiony. Miejmy jednak
nadzieję, że doczekamy się niebawem i
ślubu, i nowej płyty, (suw)

Najpomyślniejsze dni października przed
tobą. Łatwiej będzie ci znieść drobne kłopoty
tego tygodnia, mając w perspektywie lepszy
następny. Spodziewaj się telefonu lub propo
zycji spotkania od osoby, z którą dawno
powinieneś porozmawiać i wyjaśnić swoje
postępowanie —- dla niej krzywdzące. Nos
talgiczna jesień sprzyja refleksjom i rozlicze
niom z życia. Oby podpowiedziała trafnie.

RAK
21 VI—22 VII
Już od początku październik powinien dać
ci wiele powodów do satysfakcji. Codziennie

LEW
23 VII—22 VIII
W pierwszych dniach czeka cię trochę
szamotaniny wokół zaskakujących wydarzeń
w pracy. Wypomnisz kolegom, że nie liczyli
się z twoim zdaniem, a mogło być inaczej.
Tym bardziej ich problemy i na ciebie rzucają
cień podejrzeń. Jeśli zachowasz zimną krew,
wszystko wkrótce się wyprostuje i spokojnie
pójdziesz na odkładaną randkę.

losu. Dopomóż szczęściu świadomym, prze
myślanym postępowaniem. Czerp z pokła
dów własnej mądrości i bądź wrażliwy(a) na
szczere, szlachetne w intencjach, sygnały z
otoczenia. Bez lęku idź do przodu.

STRZELEC
22 XI—21 XII
Wykaż więcej inicjatywy oraz fatygi w
zorganizowanie spotkania grona ludzi, za
których towarzystwem tęsknisz, chociaż rza
dko jawnie się do tego przyznajesz. Jest z nim
o czym pogadać, a i radości może być wiele.
W tym również tygodniu mogą się spełnić
twoje kolorowe marzenia o romantycznej
przygodzie. W każdym razie siedem dni
upłynie ci miło i rozrywkowo.
■/**<*«

Ęgy
PANNA
23 VIII—22IX
Nie obejdzie się bez trudnych rozmów i
kłopotliwych pytań. Niestety, nie od razu
przeskoczysz postawioną dość wysoko po
przeczkę. Rada: na razie spasuj i zdobywaj
argumenty — cierpliwie i pracowicie. Infor
macja, która krąży na frapujący cię temat,
nie jest taka pewna. Sprawdź u źródła, nim
popełnisz błąd. Zatelefonuj do Byka.

WAGA

@

23 IX—22 X

Zawsze po chudych dniach przychodzą
tłuste. 1 tobie więc odmieni się wszystko na
lepsze. Przede wszystkim skończą się niedo
magania zdrowotne. Każdego dnia będziesz
odczuwać przypływ sił i ochoty do życia,
nawet hulaszczego. Tryskać będziesz pomys
łami i humorem. Zapragniesz urządzić przy
jęcie, na które zaprosisz swoje towarzystwo.
Sprawisz tym jemu i sobie ogromną przyjem
ność, czym zechcesz pochwalić się komuś zza
morza.

SKORPION
23 X—21 XI
Same dobre wieści. Serca na dłoni dla
ciebie i słońce w twoim sercu. Gwiazdy
doceniły twoje starania, więc i ty doceń dary

KOZIOROŻEC
22X11—19 1

Przyjazne ci Ryby zaskoczą cię propozycją
nie do odrzucenia. Wiązać się to będzie z
poznaniem nowych osób, niezupełnie ci zre
sztą obcych, lecz dotychczas nie widzianych.
Przyłącz się do sprawy — wróży same korzy
ści. Inwestycja ta zaprocentuje. Ponadto spo
ro rozmaitych zajęć, również ważących na
przyszłości. Chodzi o warunki bytowe twoje i
rodziny.

WODNIK
20 1—18 II
Wyjątkowo udana podróż pozwoli ci zdys
tansować się od wszelkich przyziemnych
spraw. Będziesz jednak tęsknić za kimś lub za
czymś i zechcesz czym prędzej wrócić do
spraw, które są istotą twego życia. Bądź
spokojny(a), nie oddalą się od ciebie. Tkwią
w tobie, jak i ty w nich silniej, niż można sobie
wyobrazić. Będzie ten tydzień krokiem milo
wym ku twemu absolutnemu szczęściu.

RYBY
19 II—20 II
Nie pozwól po raz wtóry przypomnieć
sobie o niespełnieniu danej komuś obietnicy.
Zaplanuj wszystko precyzyjnie i powiadom o
fakcie zainteresowane osoby. Wykonanie
może nastąpić trochę później. Odniesiesz
dużą satysfakcję z rezultatu jakiejś transak
cji. Przejawy zawiści nie powinny cię streso
wać. Kto nie ma wrogów, nie zasługuje na
przyjaciół.

